
ÉLET AZ ÉLET KENYERÉBŐL 
Az Eucharisztia teológiája 

Évek óta különböző formákban folyik az előké-
szület a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresz-
szusra. Ennek a világméretű találkozónak — ha 
a vírushelyzet újra közbe nem szól — lesznek lát-
ványos elemei, a legfontosabb célja mégis az Eu-
 charisztiában való hitünk, eucharisztikus éle tünk 
tudatosítása és elmélyítése. 

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittu-
dományi Kara küldetésének megfelelően a 
maga sajátos eszközeivel vette ki részét ebből az 
előkészületből: három egymást követő tanéven 
át, 2018–2019–2020-ban nyolc-nyolc előadásból 
álló, egyetemi szintű kurzust tartott az Eucha-
risztiáról, de ezúttal kifejezetten a nagyközön-
ség számára. Hogy minél szélesebb körben elér-
hetővé tegyék a kurzus anyagát, a Mária Rádió 
és az Apostol TV közvetítette az előadásokat, 
majd beszélgetésre is lehetőség nyílt az előadók -
kal. A teljes kurzus anyagát a szervezők most 
nyomtatásban is közzétették, Élet az Élet kenye-
ré  ből címmel (alcíme: Az Eucharisztia teológiája). 
A kurzust megszervező és a kötetet Laurinyecz 
Mihállyal közösen szerkesztő Puskás Attila az 
Előszóban részletesen leírja annak konkrét lefo-
lyását, és azzal a kívánsággal bocsátja útjára a 
kötetet, hogy segítse az olvasót „az Eucharisztia 
titokzatos mélységeinek fölfedezésében”. 

Több évtizedes hagyománya van annak, hogy 
a Hittudományi Kar szervezésében a magyar teo-
 lógusok évente továbbképző konferencián oszt-
ják meg egymással tapasztalataikat, ismeretei-
ket, mindig más témát választva vezérfonalnak. 
2011-ben a tanulmányi napok témája az Eucha-
risztia volt. A teológia klasszikus felosztása adta 
meg az akkori konferencia és a mostani kurzus 
rendezőelvét is: biblikus, majd patrisztikus té -
mák, ezt követően a szisztematikus részben a 
tanfejlődés történetének főbb állomásai, végül li-
turgikus, morális és egyházjogi tanulmányok 
követték egymást. A 2011-es tanulmányi napo-
kon két — a megszokottól némileg eltérő, sze-
mélyes hangú, eredeti kutatáson alapuló előadás 
hangzott el: Kajtár Edvárd készülő doktori disz-
szertációjából adott ízelítőt, Liszkai Tamás pedig 
a teológián kívülre kalandozva az eucharisztikus 
rítust dramaturgiai-antropológiai szempontból 
vizsgálta. A konferencián elhangzott előadások 
2012-ben nyomtatásban is megjelentek a Varia 
Theologica sorozat 3. köteteként Az élet kenyere. Az 
Eucharisztia ünneplése és teológiája címmel. A mos-
 tani könyv tehát már címében is tudatosan kap-

csolódik ehhez a kötethez. Mindkettőhöz a szer-
kesztőjük írt előszót. 2012-ben annak zárásaként 
idézi Prohászka Ottokár „ihletett szavait” Krisz-
tus „legnagyobb extázisáról”; a mostani kötetet 
pedig ugyanezzel az idézettel vezeti be, így is je-
lezve a folytonosságot a két esemény, illetve a 
két könyv között. A két kötetben közölt írások 
részben (olykor egészen) fedik egymást. 

A NEK-re felkészítő kurzus mind a három 
évben az említett elv szerint épült fel, a kötet elő-
adásainak tematikájában azonban még sincse-
nek jelentős ismétlések. Az előadók-szerzők sze-
mélyében már inkább: akad szerző, aki négy 
tanulmánnyal szerepel, mások csak eggyel vagy 
kettővel, Rózsa Hubának a kurzuson elhangzott 
előadását pedig nem találjuk meg a kötetben. 
Még feltűnőbbek a különbségek, ha a tanulmá-
nyok terjedelmét hasonlítjuk össze, hiszen a leg-
rövidebb tanulmány alig 7 oldal, a leghosszabb 
viszont 28 oldal. A közel 400 oldalas kötetnek 
csaknem több mint harmadát 3 szerző írásai te-
szik ki — ez azonban egyáltalán nem okoz hát-
rányt, sőt, hiszen kitűnő írások kaptak így helyet. 
Ami a tematikát illeti, talán több teret kaphattak 
volna a gyakorlati-lelkipásztori szempontok is, s 
esetleg még külön előadást is lehetett volna szán -
ni az örökimádás napjainkban újra terjedőfélben 
lévő gyakorlatának. 

A kötet a kurzuson elhangzott előadásokat 
közli, három olyan írással egészítve ki, amelyek 
a korábbi konferencia nyomán kiadott Varia Theo-
 logica kötetben már megjelentek. Az előadások-
tanulmányok többsége valóban egy akadémiai 
szemeszterben tartott előadások módszerével 
készült: bemutatja a témával kapcsolatos nemzet -
közi irodalmat, irányzatokat és nézeteket, több-
nyire azonban anélkül, hogy személyesen állást 
foglalna, véleményt formálna, eligazítást nyúj-
tana a különböző teóriák halmazában. 

Elég jelentős eltéréseket találunk a kötetben 
közölt írások formájában. Némelyik szerző meg-
hagyta az élőbeszéd stílusát, mások viszont való-
 ban tanulmánnyá alakították előadásukat. A szer-
 kesztők részéről talán tudatos döntés lehetett, 
hogy nem öntötték egységes formába a tanulmá -
nyokat, hanem meghagyták a szerző által adott 
formában: így éppen ezek az eltérések mutatnak 
rá a kötet sajátos jellegére. 

A könyv első írása a címénél jóval többet ad, 
hiszen Gárdonyi Máté nemcsak az alig száz éve 
létrejött eucharisztikus kongresszusok történe-
tét mutatja be, hanem áttekinti az Eucharisztia 
tiszteletét a kezdetektől napjainkig. A többi ta-
nulmányok sorát Kocsis Imre írása nyitja meg, 
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aki a Kongresszus jelmondatának bibliai hátterét 
világítja meg. A másik két biblikus tanulmány a 
korábbi konferencián elhangzott előadást bővíti 
ki és fejleszti tovább. 

A patrológiai tanulmányok közül hármat is 
Perendy László jegyez. Hogy minden fontos ko-
rabeli iratról szót ejthessen, mindegyik előadá-
sában két-két szerzőt mutat be: Antiochiai Szent 
Ignácot és Szent Polikárpot, Jusztinusz Apológiá-
 ját és Cyprianus 63. levelét, illetve Kürillosz kate-
kézisét és Egeria útinaplóját. A patrisztikus kor 
egyik legjelentősebb alakjának, Hitvalló Maxi-
mosznak teológiáját Baán István ismerteti. A szent 
misztagogikus teológiája az Eucharisztia legmé-
lyebb titkába vezet be. „Az isteni életben is része-
sít bennünket, mert táplálékunkká teszi magát 
olyan módon, amit nem ismer más, csak ő maga, 
illetve akik tőle magától kaptak felfogóképessé-
get erre, hogy ennek az eledelnek megízlelése-
kor valóban tapasztalják meg és lássák, ‘hogy 
milyen jó az Úr’, aki isteni minőségével átala-
kítva átistenülésre juttatja a vele táplálkozót” — 
idézi Orosz Atanáz a korábbi kurzuson Szent 
Maximoszról tartott előadásában. 

A szisztematikus tanulmányok részben törté-
neti sorrendet követnek. Rokay Zoltán a két kö-
zépkori eucharisztikus vitát, Deák Hedvig Aqui-
nói Szent Tamás tanítását mutatja be. (Amint a 
szerkesztő megjegyzi, sajnos hiányzik a kötetből 
Szent Ágoston teológiájának ismertetése.) A ko-
rábbi konferencián elhangzott előadását bővíti 
ki Dolhai Lajos (Az Eucharisztia mint a szentségi 
üdvrend középpontja címmel) és Puskás Attila, aki 
a konferencián csak az Eucharisztia újabb értel-
mezési kísérleteit mutatta be a Trentói zsinat té-
teleinek fényében, most viszont nemcsak a zsi-
nat tanítását mutatja be külön tanulmányban, 
hanem annak további kibontakozását is. Külön 
tanulmány ismerteti II. János Pál tanítását az 
Ecclesia de Eucharistia kezdetű enciklika alapján. 
Az eucharisztikus teológia alaptétele lehet a 
pápa megfogalmazása: „Ahogy az Egyház ‘ké-
szíti el az Eucharisztiát’, úgy az ‘Eucharisztia al-
kotja az Egyházat’”. Az enciklika bemutatását 
követi harmadikként az az előadás, amely a kü-
lönböző újabb értelmezési kísérleteket mutatja 
be — azok értékelésével együtt. 

Az előző konferencián két előadás is foglalko -
zott ökumenikus kérdésekkel, itt csupán egyet-
 len rövid tanulmány kapott helyet, holott éppen 

az utóbbi években örvendetes fejlődésnek indult 
az ökumenikus párbeszéd a különböző keresz-
tény egyházakkal. Akár egy következő tanul-
mányi nap témája is lehetne ez. 

A gyakorlati részhez mintegy átvezetésként 
Fejérdy András Prohászka Ottokár misztikus-ér-
zelmi eucharisztikus elmélkedéseit mutatja be. 
A liturgikus tanulmányok című részben színes 
folt Baán István írása a bizánci liturgiáról és Kaj-
tár Edvárd terjedelmes ismertetése a 9. századi 
eucharisztikus lelkiségről. Liszkai Tamásnak a 
korábbi konferencián elhangzott sajátos drama-
turgiai megközelítése nem került be a kurzus 
előadásai közé, helyet kapott viszont most a kö-
tetben. A jogi vonatkozásokat — akárcsak egy 
évtizede — Szuromi Szabolcs foglalja össze, nem 
találunk viszont elméleti morális tanulmányt az 
írások között. Annál nagyobb örömmel olvastuk 
Laurinyecz Mihály írását, amely az Eucharisztia 
és a karitász összefüggését mutatja be, egy konk-
rét mai kezdeményezéssel együtt: a Remény Kör 
az akadályokkal élők segítését próbálja szolgálni. 

A tanulmányok — elenyésző kivétellel — tu-
dományos színvonalon, mégis közérthetően, a 
nem szakértő olvasókra is számítva fejtik ki té-
májukat. Talán nem lépi túl a recenzióktól elvár -
ható illem határait, ha egyetlen írást mégis külön 
megemlítünk, amely tartalmi mélységében és 
előadásmódjában egyaránt kitűnik a szokványos 
tanulmányok közül. Puskás Attilának Mysterium 
fidei és sacramentum caritatis című írása „a mind-
végig elmenő”, „mindent megújító isteni szeretet” 
útját követi, amely elindítja a „valóság átala kulá-
sá nak folyamatát”. A sodró erejű írás emelkedett 
stílusában, szinte költői megformálásában mintha 
új minőséget teremtene a teológiai tanulmányok 
műfajában: minden prédikáló jámborság nélkül 
magával ragadja olvasóját. (Hasonló szemlélet-
mód ban íródott a Vigilia húsvéti számában meg-
jelent bevezető elmélkedése is Isten hatalma és 
erőtlensége: a Megfeszített címmel.) 

Az Eucharisztiáról szóló ismeretterjesztő kur-
zus most könyv formájában is elérhetővé vált. 
Bízunk benne, hogy így még több érdeklődőt 
vonz majd az Eucharisztia titkához. (Szerk. Pus-
kás Attila – Laurinyecz Mihály; Szent István Tár-
sulat, Budapest, 2021) 

LUKÁCS LÁSZLÓ
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