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EU[H~HI~ZTIA ES EMBEHI JELE~LET
A hivő ember jelenléte a világban olyan időszerű probléma, amely a keresztény

egzisztencia elevenébe vág. Magatartásunkat éppúgy érinti, mint hitünk titkainak
értelmezését.' Igen sok szó esik például napjainkban az elidegenedésről és az elsze
mélytelenedésröl. A szociológusok megállapítása szerint kimutathatóan meglazulnak
az emberi kapcsolatok, ami a közösségi élet szempontjából észrevehetően negatív
vonás. Foglalkozik ezzel az aggasztó kérdéssel a művészet is, főként az irodalom,
a film és a színház, Ezzel párhuzamosan fokozott érdeklődést tanúsít a jelzett prob
léma iránt korunk teológiája is, rnínthogy az elidegenedés és az elszernélytelene
dés veszélye a hivő embert szintén fenyegeti. A teológiai érdeklődés viszont nem
elégedhetik meg a diagnózis megállapításával, sem a tüneti kezeléssel. Amikor a
hivő ember világban való helytállását szorgalrnazza, tekintettel van a hivő maga
tartás transzcendens gyökereire, a metafizikai valóságokhoz fűződő kapcsolatainkru,
E kapcsolatok közül a jelen tanulmány az eucharisztiát veszi tekintetbe. Azt a kér
dést veti föl: van-e az eucharisztiának szernélyiség-forrnáló szerepe a keresztény
ember életében? Segítheti-e őt emberi kapcsolatait illetően például az elidegenedés
föloldásában ? Hatásosabbá és eredményesebbé válhat-e a hivő jelenléte a világ
ban azzal a személyes állásfoglalással, amely őt az eucharisztikus jelenlét élő áram
körébe helyezi?

Vizsgálódásunk a keresztény fenomenológia megközel ítésí módját alkalmazza.
Ez a szemléletmód a metafizikai okokat a tapasztalati világban mutatott hatásai
kon keresztül törekszik megragadni. Nem iktatja ki tehát a metafízíkai valóságot,
de a hangsúlyt azokra a mozzanatokra helyezi, amelyek emberi egzisztenciánkat
egészen közelről érintik. Ebben az értelemben a fenomenológia (= jelenségfilozófia
vagy teológia) igen alkalmas módszer arra, hogy szemléletileg is tükrözze a vi
lágban való emberi lét jelentőségét. Ez magyarázza meg azt is. miért van szükség
a jelen tanulmányban a módszertani kérdések részletesebb elemzésére az eucha
risztikus jelenlét értelmezésénél. A fenomenológiai megközelítés tehát itt ís szeros
kapcsolatba kerül földi Iétünk. emberi magatartásunk egzisztenciális mozzanataival.
Ez a szemlélet ugyanis nem a létezés elvont, logikai struktúráit vizsgálja, hanem a
megtapasztalt. konkrét valóság személyes vonatkozásai iránt mutat különleges ér
deklődést. Martin Heidegger vizsgálódásaiban az ember nem általánosságban léte
zik, hanem ebben a konkrét világban (ln der Welt sein). Ugyanez jellemző a
transzcendens irányban megnyílt egzisztencialista magatartásra is. Gabriel Marcel
számára nem Isten "léte" áll a filozófiai eszmélődés középpontjában, hanem Isten
"jelenléte".

Mielőtt tehát a világban való létünket az eucharisztia vonzási körében meg
vizsgálnánk, szükségesnek látszik, hogy megalapozasul előrebocsássuk a jelenlét
rövid, fenomenológiai elemzését.

"Ottlét" és "jelenlét"

Az emberi nyelvben objektiválódott gondolat jó érzékkel különböztetí meg
az "ottlét" és a "jelenlét" fogalmát. A tárgyak ugyanis a szó igazi értelmében nin
csenek "jelen". Nem mondhatjuk, hogy egy konferencián a meghívott személyek
mellett még székek, asztalok, képek és lámpák voltak "jelen". A tárgyak nem "je
len vannak", hanem "ott vannak", a tér meghatározott pontjához rögzítve, vagy
mozgásuk mechanikus rrtmusával, mínt az óra. Ugyanezt kell mondanunk a sze
mélytelen élőlényekre. az állatokra is. Komikus lenne, ha például egy állatkertben
az oroszlán "jelenlétéről" beszélnénk. Maga a szó tiltakozik az ilyen használat el
len, mert a tér egy meghatározott helyén az állat is csak "ott van".
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A tárgyak érzéketlenek a környezetük iránt. Ha van is személyes vonatkozásuk.
ha például emlékeztetnek valakire, akkor is csupán eszközök. Hatásukat csak a
személy képes fölfogni és megérteni. Ha a tárgyaknak új rendeltetést adunk (pl. a
fa gyökerét gyertyatartónak használjuk), akkor sem válthatjuk meg azokat hely
hezkötöttségüktől. "Ott vannak" a szobában, de nincsenek "jelen"'. A rádió emberi
nyelven szól, de csak közvetíteni tudja a jelenlétet.

Mennyire más, ha személy nyilatkozik meg a térben. Amikor egy embercso
port tagjait nevükön szólítják, azok így válaszolnak: "Jelen". S ezt a választ in
dokoltnak találjuk. Tudatosan vagy tudat alatt ugyanis fölfogjuk, hogy igazi je
lenléte csak személynek lehet. A jelenlét tudatos ottlét, sőt legigazibb megnyilat
kozásában szeretettel, a belső odaadás intenzitásával kísért ottlét. Igaz ugyan, hogy
a személy jelenléte a gyűlölet belső ellenállásával is megvalósítható (vö. a szín
pad vagy az élet drámai szítuácíóít), de korántsem azzal a tökéletességgel, mint a
szeretetben. A gyűlölet ugyanis megakadályozza a közös jelenlétben való Iölol
dódást.

Igazi jelenlétre tehát csak a személy képes. Ez azonban nem jelenti azt, hogy
az ember mindenüvé magával viszi jelenléte belsőségét. Az elidegenedés és elsze
mélytelenedés problémája épp azért jelentkezik, mert az emberi kapcsolatokban
egyre inkább érvényre jut az érdekek üzleti szempontja. amely fölöslegessé, sőt

olykor egyenesen zavaróvá teszi a személyes jelenlét belsőségét.? Olyan neves írók
vallanak erről, mínt Camus vagy Moravia. A filmrendezők közül pedig főként

Antonioni eleveníti meg azokat a találkozásokat. amelyekben csak az egyik fél
van jelen, a másik legfeljebb "ott van". Ezt a jellemző emberi szituációt ábrázolja
Arthur Miller is Az ügynök halála című szinművében, amikor a megöregedett
Willy Lohman volt főnökének fiánál könyörög megfelelőbb állásért. A jelenet fe
szültsége épp abban mutatkozik meg, hogy az egyik fél egész lényével jelen van,
a másik pedig csak ott van; oda sem figyel a könyörgő szavakra, mert "ez üzlet".
A pénz fennhatósága alatt pedig a dologi érték messzemenő fölénybe kerül a sze
mélyi értékkel szemben.

Filozófiailag nézve a személy ott van jelen és úgy van jelen, ahol és ahogyan
hatásait kifejti. Ez a hatás nem szükségképpen külső cselekvés. Előfordulhat, hogy
a jelenlét látszólag passzív, a személy mégis hozzákapcsolódik az adott helyzethez:
gondolataival, figyelmével, érdeklődésével, belső odafordulásával.

A jelenlét egész tartalma eszerint attól függ, milyen hatásokkal kapcsolódik a
személy egy adott szituációhoz. Emberi vonatkozásban jellemző, hogy egy lakásban
milyen különböző médjai adódhatnak a jelenlétnek (lakó, vendég, családtag). Egy
színházban jelen lehet ugyanaz a személy mint színész, mint rendező és mínt né
ző. A tanár tanítványi mínöségben, a bíró vádlottként lehet jelen valahol. A je
lenlét intenzitását illetően az egzisztencialista filozófia maradandó hatással elemzi
az ún. "határhelyzeteket" (sorsdöntő választás, szenvedés, halálveszély). Ezekben a
feszült emberi szituációkban a személyiség az átlagosnál nagyobb intenzitással van
jelen. Ilyen lehetett Mária jelenléte a kereszt alatt, Péteré a háromszoros szoretet
vallomásban és Júdásé az árulásban.

A teológia azonban joggal alkalmazza a különböző minőségű módokat Isten je
lenlétére is. Mert más a világfenntartó jelenlét, és ismét más a kegyelem-árasztó
jelenlét. Még konkrétabban elemzik a teológusok Krisztus jelenlétének különféle
módjait: Isten igéjében, a liturgiában, az imádkozó közösségben, az eucharisztiában.

A továbbiakban erről az utóbbiról, az eucharisztikus jelenlét értelméről, illetve
e jelenlét médjának hagyományos és mai megközelítéséről próbálunk rövid jel
lemzést adni.

Az eucharisztikus jelenlét értelmezése

Az eucharisztikus jelenlét számunkra misztérium. Ésszel fölfogni. megérteni
nem tudjuk, csak megközelíteni. Ennek egyik módja a már említett fenomenológiai
szemlélet, amely más, mínt a skolasztika módszere. A középkori gondolkodás ugyan-
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is keveset törődött a jelenségek világával. Járulékosnak tekintette azt. Nem 'volt
még kellő érzéke az egzisztenciális mozzanatok iránt. Az elvont logikai esszen
ciakat kereste a dolgokban. Szemléletére ezért a lényegmeghatározó definiciók, az
aprólékos finomsággal tagolt felosztások, a spekulatív strukturák elemzései és az
éles elmére valló megkülönböztetések a jellemzők.

Az eucharisztikus jelenlét elemzésénél - mint 3Z köztudott - a skolasztikus
szemleletet meghatározta az arisztotelészi filozófia Iogulom-hasznalata: az állag
(szubsztancia), illetve a járulék (akcidens). Ennek alapján fogalmazta meg a trentói
zsinat a kenyér és bor átváltozását "transsubstantiatio"-nak, vagyis átlényegülés
nek. A teológia azóta még nagyobb figyelmet fordított az eucharisztikus jelenlét
metafizikai struktúrájának tisztázására. Eszerint a kenyér és bor állagilag (subsum
tiaHter) átalakul Krísztus testévé és véréve, miközben a járulékok (akcidens), te-.
hát a szín, íz, kiterjedés stb. megmaradnak,"

Nem szándékunk e megközelítési mód érvényét és eredményeit kétségbe vonni.
Az azonban aligha tagadható, hogy az eucharisztia jelentősegét, tulajdonképpeni
rendeltetését ezzel nem magyaráztuk meg. Az "átlényegülés" kétségkívül az alap,
de nem a cél. Kérdéses az is, hogy ilyen gazdag tartalmú titoknál elégségesek-e
az arisztotelészi filozófia fogalmai? Hiszen a mai fizika már az elemi részecskék
történéseinek megragadásánál a komplementá1'is módszert ajánlja, vagyis a több
szempontú megközelítés mellett foglal állást (kvantum-mechanika és hullám
mechanika). Mennyivel ' indokoltabb ez az igény az eucharisztikus jelenlét míszté
riumának esetében! A "metafizikai lényeg" mellett tehát érdemes foglalkozni az
"egzisztenciális lényeg" kérdéseivel is, amely az okot hatásaiban vizsgálja, a dologi
mozzanatok ellenében a személyes vonatkozásokat veszi figyelembe, s a lét kate
gorizálásával szemben a jelenlétnek ad elsőbbséget.

A skolasztikus szemlélet maradandó eredményei mellett is az egyoldalú meg
közelítés veszélyeit rejti magában, amint arra Gál Ferenc tanulmánya rámutatott.s

A metafizikai struktúra kizárólagos vizsgálata úgy tünteti föl a titkot, mintha
az eucharisztia lényege az volna, hogy Krisztus testének és vérének szubsztanciája
miként tartja fönn a kenyér és a bor akcidenseit. Holott a "szubsztancia" és "ak
cidens' szavak - a holland katekizmus szerint is - csupán "tapogatózó megközelí
tései" (a német fordításban suchende Annt'ihertmgen) a tulajdonképpeni trtoknak.s

A másik kritikus szempont: a "test" és "vér" szavak túlzott emlegetése az el
tárgyiasítás veszélyével jár. Nem juttatja kellőképpen kifejezésre az eucharisztiában
Krisztus jelenlétének személyes voltát, sőt az egyoldalú szóhasználattal inkább el
leplezi. Holott a jelenlét az eucharisztiában is a személyhez kapcsolódik. Nem vé
letlen tehát, hogy a II. vatikáni zsinat fogalrnazásmódja fokozottan tekintettel van
a személy egységére. "Közös vacsoráról" beszél, amelyben "Krisztust vesszük ma
gunkhoz"."

Az egzisztenciális szempontok iránt fogékony fenomenológiai szemlélet épp az
említett kettős veszélyt igyekszik kiküszöbölni, illetve a titok megközelítését más
oldalról teljesebbé tenni (amit a mai hivő értőbben fogad). Mert amíg a skolasztikus
módszer' - sommásan kifejezve - absztrakt és dologi, addig az egzisztenciális szem
pont konkrét és személyes. Az eucharisztikus jelenléttel kapcsolatban kiemeli an
nak pótolhatatlan szerepét a hívő közösségben ("Mi sokan egy test vagyunk, rní
vel míndnyájan egy kenyérből eszünk": I. Kor 10,17). Erre utalt már Schütz Antal
dogmatíkája is, amikor azt mondia, hogy az eucharisztia "a keresztény élet köz
pontja és titokzatos forrása", továbbá "a vallási közösség szfve".? Másfelől az eg
zisztenciális szempont emeli ki rangjához méltó módon az euchartsztíkus jelenlét
személyes voltát, továbbá a szentmise, az áldozás és a szentségimádás révén a bel
sőséges "találkozás"-ban kapott személyes, kegyelmi hatásokat.

Az eucharisztia hatása az emberi jelenlétre

E rövid, módszertani fejtegetések után tehát megkérdezhetjük: mi adja az
eucharisztikus jelenlét "egzisztenciális lényegét" ? Van-e az eucharisztiának ko
runkhoz szólóan tevékeny hatása a világban élő hivő emberre? Itt mindjárt meg
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kell jegyezni. hogy az eucharisztiára különösképpeu vonatkozik a teológiai mondás:
"A szentségek az emberért vannak" (Sacramenta sunt propter homines). Sőt azt is
hozzátehetjük: a hivő emberen keresztül a világért is vannak (Sacramentum mundi).
Teilhard de Chardin szavai találóan fejezik ki ezt a gondolatot: "Krisztus alakítja
II világot a Kenyeret és Bort táplálékul vevő emberen át"." Mert az eucharisztia 
a szentirás szerint is - Krisztus teste és vére "a világ életéért" (Jn 6,.33).

Az eucharisztiának tehát kettős jelentősége van az emberi egzlsztencíára nézve.
Az egyik - amit általában említeni szoktunk - az, hogy eledel számunkra, táp
lálék, "élő kenyér" és az "élet kenyere", amely földi létünk elgyengüléseiben erőt

ad, egzisztenciánk bizonytalanságaiban pedig reményt nyújt. hiszen nuntegy elő

vételezi bennünk a megdicsőült lét evangéliumi jövőjét. Altala mintegy asszimi
lálódunk Krisztus Titokzatos Testébe, hogy vele és benne éljünk. Egyúttal pedig
"ital", amely révén - így mondja Jeruzsálemi Szent Cirill - mintegv "vérrokonai
leszünk Krrsztusnak". Mindez nyilván az élő, személyes kapcsolat elmélyítését
szolgál]a.

A másik egzisztenciális szempont az, hogy Krisztus az eucharisztikus jelenlét
által közöttünk marad és velünk van. Maga rnondotta ..Én veletek vagyok a ví lás
végezetéig" (Mt 28,20). Erről mintha kevesebb szó esnék, és mintha teológiailag
sem kapna kellő hangsúlyt a mai hivő tudatában. Pedig ez az a tipikusan egzisz
tenciális fogalmazású mondat a szentírásban, amely a személyes kapcsolat problé
máját oly rnélyen érinti. Ez az a mondat, amely Thomas Mertont is annyira meg
ragadta megtérése útján. Érdemes e mondat teológiai tartaimát egy kissé behatob
ban elemezni, hogy világosabbá váljék többrétü egzísztencíális vonatkozása.

1. A "veletek vagyok" kifejezés elsősorban kétségtelenül utal Krisztusnak a
hivőkkel való személyes kapcsolatára. Aligha lehet kétségbe VOHn l az idézet eucha
risztikus vonatkozását, hiszen ez ad fogható teológiai értelmet az ígéretnek. Ebben
az esetben pedig szentirási alapon válik meaalapozotta az a hit, mely szerin;
Krisztus akkor is köztünk marad, ha őrizzük az euchal'isztiát. Ezt erősíti egyéb
ként a keresztény hagyomány is. Ebből következik. hogy liturgiailag az eucharisztia
őrzésére méltó helyet kell találni (amint ez a gyakorlatban észrevehetően meg
nyilvánuló törekvés). Másfelől az is következik, hogya szentségimádást végző hivő

ember is részese a jelenlét kegyelmeinek. Az viszont elfogadható gondolatnak mu
tatkozik, hogya sajátos jelenlét értelmében ugyanaz a Kr ísztus tl'ljesebben van
;jelen kegyelmi hatásaival a szentmisén résztvevő és a szentáldozáshoz járuló hivő

számára, mintha ez a hivő csak szentségimádást végezne. Ezt persze eddig is így
tudtuk, de talán szokatlan az említett különbséznek a jelenlét oldaláról való meg
világítása. Azt sem lehet azonban tagadni, hogy amig az áldozásban Krisztus inten
zívebben és bensőségesebben van velünk, addig az eucharisztia őrzése és imádása
által - maradandóbban.

2. Az idézet értelmét felderítő termékeny gondolatok azt is megértetik a mai
hívővel, hogy az eucharisztikus jelenlét nem passzít'. A "veletek vagyok" kifeje
zés nem valami tétlen együttlétre utal. Bár nyelvtanilag ez nem tűnik ki. értelmét
tekintve mégis a cselekvő együttlét fejeződik ki a mondatban. Jellemző. hogy a
gyermekek beszédében is egészen természetes ez a cselekvő értelemben felfogott
együttlét. Amikor vetélkedő játékuk során új társuk érkezik, megkérdezik: "Ve
lünk vagy?" S a válasz: "Veletek vagyok". Tömören fejezi ki a gondolat teológiai
tartaimát Radó Polikárp Krisztus jelenlétei című írásában: "Az eucharisztikus je
lenlét együttműködés is"."

3. A "veletek vagyok" (vobiscum sum) kifejezés jellernzően egzisztenciális
hangsúlya főként Gabriel Marcel filozófiájában bontakozik ki. O megérti. hogy az
egzisztencialisták alapállása, a "vagyok" (sum) nem lehet kielégitő a közösségí
vonzatú keresztény hit számára, mivel megreked az individualizmusban. Finom ér
zékkel toldja meg tehát az egyéni létezés szempontját a "másokkal együtt vagyok"
szempontjaival. Nála egzisztenciális szerepe van a .Jiűségv-nek és az "elkötelezett
ség't-nek, továbbá az "együttlét" fogalmának. A koncepció eucharisztikus vonatko-
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zásaí közvetlenül adódnak. A hivő ember hűsége reven "elkötelezi magát" Krisz
tusnak. A hit bensőségéri alapul a Krisztussal való személyes "találkozás", az
együttlét egzisztenciális élménye, amelynek legjellemzőbb formája nyilván a szent
mísében, az áldozásban, a szentséglátogatásban és az imádságban konkretizálódik.

4. A "veletek vagyok" kifejezés végül fölhívja a figyclmünket arra a kegyelmi
hatásra is, amely most már egészen közvetlenül adott válasz a bevezetőben f61
vetett kérdésekre. Mert az eucharisztikus Krisztussal való személyes kapcsolat a
világban élő keresztények magatartását gyökeresen érinti, egyben visszakapcsolja
fejtegetéseinket a bevezető fenomenológiai elemzéshez. Aki ugyanis megértette
az "ottlét" és a "jelenlét" alapvető különbségét, az ráébred arra, miről is van szó.
Az eucharisztikus jelenlét áramkörébe kapcsolódó ke'l"esztény eszel'int megnyiltabbá
nálik az emberi közösség felé; mintegy társadalmi erényre tesz szert. Aki ugyanis
termékeny hittel bele tud kapcsolódni Krisztus szentségí jelenlétébe, az maga is'
iogékonyabbá válik az igazibb jelenlét iránt. Nem válik érzéketlen "tárggyá", sem
önző érdekközponttá egy gépiességében elidegenedé és elszemélytelenedő világban.
Azon nem vesz erőt az unalom és a cinizmus. Az oda tud 'figyelni a másikra szen
vedélyeinek érdekein túl is - szeretetből. Az nem csupán ,.ott van", de jelen is
tud lenni emberi kapcsolataiban, családjában, a társaságban és munkatársai között
is, amikor hivatását gyakorolja. Es ez korunk egyik legsúlyosabb emberi problé
máját segíti gyógyítani a társadalom közösségeben.

Az eucharisztia alapításának s a belőle áramló jelenlétnek közös titka valóban
a szeretet. A hittudomány' János apostol szavait idézi ennél a titoknál : "Mivel sze
rette övéit ... határtalanul szerette őket" (Jn 13,1). Ez a magyarázata annak, hogy
az eucharisztia vételével valamiképpen Krisztus életébe kapcsolódunk. A szeritség
imádásból pedig magunkkal visszük jelenléte ajándékát, hogy mi is tovább adjuk,
abban a szeretetben, amely a heideggerí "világban való létet" az igazi jelenlét
rangjára emeli.

Jegyzetek: 1. Ezt a fontos és sokrétű problémát tárgyalfa teológiai Irodálmunikban HOII'Váth

Richárd: Jelen,létünik a vilá,g.oon (Ecclesia, ]!l6i8) és Nyíri Tamás: A keresztény ember kIl1
detése a vil~a.!1 (Szt. LSitván Társulait, ]968) c. könyve, - 2. Különös, hogy még a PUSZ;ta

üzletkötés sem szükisé~éppen személytelen jellegű. Még ma sem halt ki egészen az a szo.
kás, hogy az üzletfelek "Mdomást" isznak, elbeszélgetmek, sőt oly<kor ba:rátságot kötrlek
egymással. - 3. Részletesen ír erről Karl Ralmer: Schriften zur Theol. IV. 362. - 4. Teoilógia;
]970. ]38. o. - 5. rJeutSdhe Ausgabe des Ho1Hlndlschen Ka.techismus, 1008, 386. o. - &.

Decr. lit. nr. 47. - 7. Dogmatika II. Wt. - 8. Rezek Román: Az Eucharisztia TeiLhard
sztntézísében (Szotgálat, 1969/4. Eisenstadt). - 9. Teoll>gia, 100913. ]78. o.

Sohasem próbálom a halálban úgy elképzelni magamat, hogy kilépek a térbN
és az időből. Az én hitem végtelenül egyszerű hit. Bizalommal vagyok Valaki
iránt, akinek ígéretei nem okozhatnak csalódást. Számomra nem létezik választás
ezek és más lehetőségek között. Szent Péter szavai: "Kihez menjünk? Az örök élet
igéi Nálad vannak" - nekem a mindent jelentik. Nemsokára megtudom, igazam
volt-e mindenki mással szemben, hiszen az ember néha kegyetlenül egyedül érzi
magát a hitével... De még ha tévedtem t'olna is, a hitem kimondhatatlanul so
kat segített, támogatott, vigasztalt és. nemegyszer mentett meg a kétségbeeséstől

ebben a világban.

Mauriac
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