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A felszólítás a jézusi vacsorára való emlékezésre (ἀνάμνησις, 1Kor 11,24-25; Lk 22,19) 

minden bizonnyal már tükrözi a közösségek eucharisztikus gyakorlatát. Fontos a 

megemlékezés központi jelentősége, aktualizáló szerepe Peszáh ünnepe kapcsán. Azok az 

ünneplők, akik részt vesznek az áldozaton és a közös étkezésen, személyesen is 

megtapasztalják Isten szabadító cselekvését. Analóg módon, amikor a krisztuskövetők 

hálaadással emlékeznek Krisztus halálára, az ünneplésben az ő gyógyító, szabadító odaadása 

mindig jelenvaló tapasztalattá lesz. Úgy, ahogy a Pészah ünneplése jelenvalóvá teszi Isten 

szabadítását és elköteleződését, az eucharisztikus ünneplés anamnézise megjeleníti Krisztus 

egyszeri s mindenkor hatékony önátadását, és megújítja az Istennel való közösséget. A 

megemlékezés itt sem egyszerűen intellektuális aktus, nem egy múltbeli esemény felidézése, 

hanem megjelenítő-aktualizáló emlékezés. Az emlékezéshez hozzátartozik a hálaadás is. (Az 

összetartozás már a Pészah ünneplésében megmutatkozik.) 

Az eszkatologikus kitekintésből (Mk 14,25; Mt 26,29; Lk 22,16.18; vö. 1Kor 11,26; Jn 

6, 51.54) világos, hogy Jézus túltekint a halálon, és így a közös étkezés nem egyszerűen egy 

búcsúvacsora, hanem Jézus feltámadására való tekintettel a végleges életadó közösség 

elővételezője. Az utolsó vacsora és az arra való hálás emlékezés ezáltal a reményről, a jövőről 

szól.  

Minden közösség identitásához elválaszthatatlanul hozzátartozik az emlékezés a múlt 

meghatározó személyiségeire és eseményeire, Jan Assmann szavaival, a kulturális emlékezet. 

A közösség emlékezetének hordozói a tárgyak, cselekmények és szövegek, amelyek 

funkcionális rendeltetésükön túl mélyebb, szimbolikus jelentést nyernek, a rítusképződés 

során. Ezt a szerepet tölti be a zsidóság és a kereszténység esetében a szent napokhoz, 

ünnepekhez kötött rituális étkezés, a szent szövegek áthagyományozása, a szavak kimondása 

megismétlése. Ezek kitágítják az idő kereteit, és azok számára is hozzáférhetővé teszik az 

eseményt, akik már nem kortársai az alap-vető személyeknek és eseményeknek. 

Történetük fordulópontjain a vallási közösségek azzal a kihívással szembesülnek, hogy 

az új helyzethez alkalmazkodva újrafogalmazzák identitásuk meghatározó jegyeit. Ilyen 

esetekben a múlthoz, a hagyományhoz való hűség szükségszerűen együtt jár a közösség azon 

képességével, hogy a régi kijelentéseknek új irányt, új jelentést adjon (re-inventio). Ez 

elengedhetetlen ahhoz, hogy a vallási közösség fenn tudja tartani tagjai reményét.  

A szentélytől távol (a diaszpórában), majd még inkább a Templom elvesztése után a 

zsidóságnak meg kellett találnia annak a módját, hogy azonossága egyik legjelentősebb 

kifejezőjét, a szabadulásra emlékeztető Pészahot akkor is megünnepelje, amikor már nem 

kerülhetett sor a rituális ünneplés alapvető aktusa, az áldozat bemutatására. Ezt azzal érte el, 

hogy a Templomhoz kötött áldozatbemutatással egyenértékűvé tette az otthon ünnepelt széder-

vacsorát, ennek rítusai pedig a korábbi szertartásokat helyettesítették vagy újraértelmezték. 

Ezzel megtörtént a korábbi szertartások jelentésének átvitele az újakra. Az ünneplés idejére az 

otthon lett a szentély, a családi közösség pedig vallási közösséggé lett. E folyamat során a 

lakoma keretében történő megemlékezés az alap-vető eseményekre biztosította a hit és 

vallásgyakorlat kontinuitását. 

A születő kereszténység tapasztalata sem volt teljesen más: a zsidó krisztuskövetők is 

elveszítették a Templomot, illetve fokozatosan elszakadtak eredeti vallási közösségüktől, 

ennek következtében pedig újra kellett gondolniuk saját identitásukat és rítusaikat. Kialakultak 

a házi ekklēsiak. A keresztény istentisztelet kialakulása is e folyamatba illeszthető. 

 Jézus halála és utolsó vacsorája értelmezésében is egyszerre van jelen a kontinuitás és a 

diszkontinuitás. Függetlenül attól, hogy történeti szempontból meggyőzőnek tartjuk az utolsó 

vacsora húsvéti karakterét vagy nem, egyértelmű, hogy a különböző újszövetségi 

hagyományok Jézus halálát és az azt megelőző közös étkezést valamilyen módon a Pészahhoz 



kapcsolták, az exodus és a szövetségkötés fényében értelmezték, és a vacsorát, illetve az abból 

kinővő eucharisztikus ünneplést a megjelenítő megemlékezés (anamnézis) és a hálaadás 

kategóriaihoz kötötték. Ez azt jelenti, hogy a krisztuskövetők első közösségei a sajátos 

identitásukat kifejező központi rítust a folytonosság jegyében alakították ki. Ugyanakkor 

jelentős újraértelmezési folyamat indult el. A keresztrefeszített Jézus lett a húsvéti bárány, 

akinek feláldozása megpecsételte az új szövetséget. Őt tekintették a szenvedő Szolgának, aki 

sokakért / a tanítványokért adta életét – már nem csak Izraelért, hanem a nemzetekért is.  Az 

alap-vető események értelmezésén túl, az ünneplés helye és módja is megváltozott. A 

Templomtól való elszakadás nyomán az istentisztelet helye a ház, a házi közösség lett, formája 

pedig a kultikus étkezés, amely emlékezetbe idézte és megjelenítette az alapító utolsó 

vacsoráját, halálát és feltámadását. A történtek elbeszélése és rituális megjelenítése (1Kor 

11,26) összekapcsolta az ünneplő közösséget a kezdetekkel, az alapítóval, egyszersmind 

megnyitotta a jövő távlatát, reményt adott azoknak a krisztuskövetőknek, akik úgy érezték, 

hogy egy ellenséges társadalom veszi körül őket. Az emlékezés és a hálaadás kulcsfontosságú 

fogalommá vált.  

Mi is abban a meggyőződésben veszünk részt az eucharisztikus ünneplésen, hogy az 

anamnézis áthidalja az időbeli távolságot, és az ünneplő közösség részesedik Krisztus múltbeli, 

egyszeri megváltó, üdvhozó tettében. Olyan eseményeknek vagyunk a részesei, amelyek 

nemcsak időben távol (az első század első felében), hanem térben is távol (Jeruzsálemben) 

zajlottak. Mégsem vonjuk kétségbe, hogy az eucharisztikus ünneplésben reális kapcsolatba 

kerülünk a magát odaadó Krisztussal. Az anamnézis nemcsak az időbeli, hanem 

szükségszerűen a térbeli távolságot is áthidalja. 

Ezek nem pusztán absztrakt teológiai-teológiatörténeti megfontolások. A teológiának ma 

is az a feladata, hogy új válaszokat találjon az új kihívásokra és kérdésekre. Ez a feladat 

különösen releváns a mai járványtani válság idején, amikor józan megfontolások arra 

késztették az egyházakat, hogy a templomban ünnepelt közösségi istentiszteleteket 

felfüggesszék. Ehelyett a hívek az online közvetített eucharisztikus ünneplésbe 

kapcsolódhatnak be, otthonról. Ez, az érthető hiányérzet és frusztráció mellett, felvetette az így 

követett szentmise érvényességének a kérdését. A jogi megközelítés mellett fontos lenne a 

kérdést teológiai szempontból is megfontolni.  

A válsághelyzetre az egyház korábban is tudott válaszolni. Mindannyian azt reméljük, 

hogy a szükséghelyzet véget ér, és belátható időn belül újra sor kerülhet a közösségben 

ünnepelt istentiszteletre. De reálisan számolni lehet azzal, hogy hasonló helyzetek a jövőben is 

bekövetkezhetnek. Érdemes lenne ezért átgondolni a „virtuális” bekapcsolódás teológiáját és 

az eucharisztikus ünneplés erejét (skolasztikus kifejezéssel, „hatékonyságát”) azok számára, 

akik nincsenek / nem lehetnek fizikailag jelen a templomban, a szentmise bemutatása helyén. 

Virtuális részvételről beszélünk, mert a közösség tagjai nincsenek fizikailag jelen a 

templomban, és a pap nem láthatja őket. A „virtuális” jelzőt ez esetben a „valóságos” részvétel 

ellentéteként használjuk. Kérdés azonban, hogy amennyiben a közösség tagjai reálidőben 

otthonaikban bekapcsolódnak az ünneplésbe, imádkozva, a felszólításokra válaszolva, 

énekelve, imádságos lélekkel, lehet-e valóban azt mondani, hogy a részvétel „csak virtuális” 

(az előbb említett negatív értelemben)? Vajon amikor az anamnézis során a távolról 

bekapcsolódók imádságban megnyílnak Isten előtt, Isten ereje (virtus Dei, Vg Róm 1,16; 1Kor 

1,18; virtus Altissimi, Lk 1,35) nem képes áthidalni a fizikai távolságot, úgy, ahogy az időbeli 

korlátokat túllépi? Nem lehetne ma a teológiában, a szükséghelyzetre való tekintettel, az isteni 

vis/virtus és virtualitas új, pozitív jelentését megfogalmazni? Miközben elfogadjuk az 

egyházfegyelmi-liturgikus szabályozások szükségességét, nem kellene azon elgondolkodni, 

hogy az isteni gyógyító, átváltoztató szó erejének hatósugarát aligha lehet hosszmértékkel 

mérni és korlátozni?  (Részlet Zamfir Korinna „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!” című 

írásából a Pannonhalmi Szemle 2020. 2. számában) 


