
Az Oltáriszentség darabjainak elvesztése a 
kézbeáldozás során 

Miután jóllaktak, azt mondta tanítványainak: »Szedjétek föl a megmaradt 
darabokat, hogy semmi el ne vesszen!« (Jn 6,12) 

Bár jelentős aggodalom mutatkozik a kézbeáldozás nyomán leejtett 
Oltáriszentség-darabkák elvesztése miatt, kevés adat van a probléma valós 
mértékére vonatkozóan. Elvégeztem egy kísérletsorozatot két – konszekrálatlan 
– ostyatípussal, hogy megbecsülhessem a kézbeáldozás során visszamaradt 
látható partikulák átlagos számát. A 13/8″( 3,4 cm) átmérőjű ostyák kézbeadása 
után 100-ból 70 esetben legalább egy darabka maradt vissza, 1,18 darabos 
átlagos értékkel.  A 5¾” (14,6 cm) átmérőjű nagy ostyák esetében, amelyek a 
könnyebb darabolhatóság érdekében előre nyomott törésvonallal rendelkeznek, 
legalább egy darabka maradt 100-ból 100 esetben, 2.94 darabos átlagos 
értékkel.  Arra a következtetésre jutottam, hogy a kézbeáldozás nagy 
valószínűséggel az oltáriszentség darabjainak elvesztésével jár. (…) 

2009 márciusában a What Does the Prayer Really Say blogon két kísérletről 
számoltak be, amelyekben fekete kesztyűre helyezett, nem konszekrált ostyákat 
használtak.1,2 

A kesztyűkön jól látható partikulák számáról való beszámoló számos olyan 
hozzászólást váltott ki, amelyekben vitatták a kézbeáldozás gyakorlatának 
gondosságát. A kísérletekkel kapcsolatban olyan ellenvetések is elhangzottak, 
melyek kérdésessé tették a szövetből készült kesztyűk, vagy általában a kesztyűk 
alkalmasságát ilyen kísérlet végzésére, és azt is, hogy a kísérletek számossága a 
mindössze egy próba eredményeiről szóló beszámolótól a három esetből álló 
kísérletig terjedt. Ezért úgy gondolták, hogy az egész Egyház számára hasznos 
lenne egy szigorúbb tudományos vizsgálat, amely a tényleges kézbeáldozáshoz 
jobban közelítő körülmények között zajlik, nagyobb számú kísérlettel, mert az 
ilyen segítene a probléma pontosabb felmérésében. 

Az alábbiakban egy 200 esetszámú kísérletsorozat eredményeiről számolok be, 
amelyek során a lehető legjobban megközelítettük a kézbeáldozás valós 
gyakorlatát; természetesen konszekrálatlan ostyákkal végezve azokat. Száz 
kísérletet kis, kerek ostyákkal, további száz kísérletet pedig a könnyebb 
darabolhatóság érdekében előnyomott törésvonallal gyártott nagy ostyák 
darabjaival (24 db/ostya) végeztünk. Az Egyesült Államok plébániáin mindkét 
típusú ostya általánosan használatos. 



E tanulmány elkészítésénél csak a szabad szemmel látható részecskéket vettük 
figyelembe, ugyanis ezeket a részecskéket kell gondosan megőrizni, ha el akarjuk 
kerülni a valódi szentségtörést. Úgy vélem, ez a kritérium minden bizonnyal 
szükséges az átlényegülés misztériuma iránti “ésszerű tisztelethez”; olyan 
tisztelethez, amely egyensúlyt tart a Legszentebb Szentség legkisebb 
részecskéjében is jelen lévő Urunknak kijáró gondosság és figyelem között, 
ugyanakkor elkerüli az aggályosság buktatóit.3 

Módszerek 

Száz 13/8″-os kerek teljes kiőrlésű ostyát (A csoport), valamint 100 darabot 
készítettünk öt 5¾”-os nagy, teljes kiőrlésű ostyából, amelyeket a könnyű 24 
darabra törés érdekében előnyomott törésvonalakkal gyártottak (B csoport), két 
külön tálba. Valamennyi ostyát a Cavanagh Company (Greenville, Rhode Island) 
gyártotta, amely a cég honlapja szerint az USA-ban és Kanadában a szentmisén 
használt ostyák 85 százalékát adja. 4 

Tekintettel az alapreceptre és a modern gyártási technikákra, azt feltételezem, 
hogy az ebben a vizsgálatban kapott eredmények reprezentatívak lesznek a más 
márkájú ostyák tekintetében is. Az ostyát osztó és az ostyát átvevő személy kezét 
alaposan megmosták, megszárították és megvizsgálták, ezáltal biztosítva a 
partikulákkal összetéveszthető szennyeződésektől való mentességüket. 
Előkészítettek egy fekete ruhadarabot, hogy az ostyát fogadó személy tenyeréről 
vagy ujjairól bármilyen részecskét rá lehessen törölni a ruhára, hogy könnyebben 
megerősíthessék annak jelenlétét. Ezután az ostyát osztó személy egy 
konszekrálatlan ostyát helyezett a fogadó személy tenyerére. Ez utóbbi felvette a 
tenyeréből az ostyát, majd egy kupacba tette a használt ostyák közé. Ezután 
megvizsgálták a fogadó személy tenyerét, hüvelyk- és mutatóujját részecskéket 
keresve rajta. A megfigyeléseket jó fényviszonyok mellett végezték. A kiosztó 
személy, a fogadó személy és egy harmadik megfigyelő egyetértésre jutott abban, 
hogy van-e és hogy hány darab részecske van azokon, az eredményeket pedig 
feljegyezték. A pontosság érdekében a tenyéren, a hüvelyk- vagy mutatóujjon 
észlelt részecskéket egy fekete kendőre ecsetelték, és megerősítették jelenlétüket. 
Ezt az eljárást ezután megismételték az A és a B csoport összes ostyájánál. 

Megjegyzendő, hogy feltételeztük, hogy az osztó személy nem ejti el a 
partikulákat, mivel valódi áldoztatás után az ujjait megfelelően meg kell tisztítani. 
Néhány megfigyelésről digitális fényképek készültek (Canon PowerShot S5 IS 
digitális fényképezőgép – 8 megapixel). 

Eredmények 



Az A csoport esetében az eredményeket az 1. táblázat és az 1. ábra mutatja be. 
Az A csoportból az ostyát átvevő személy tenyerén, hüvelyk- vagy mutatóujján 
maradt részecskék száma nulla és öt között mozgott, átlagosan 1,18 (medián: 1) 
részecske volt. Az esetek 70%-ában legalább egy részecske volt megfigyelhető. 

A 2. és a 3. ábra a tenyéren maradt részecskékről készült fényképeket mutatja, 
miután az A csoportból két alkalommal is fogadtak egy-egy ostyát. A B csoport 
esetében az eredményeket a 2. táblázat és a 4. ábra mutatja. A B csoport esetében 
a tenyéren, hüvelyk- vagy mutatóujjon maradt részecskék száma egytől kilencig 
terjedt, átlagosan 2,94 (medián: 2,5) volt. 

Meg kell jegyeznünk, hogy ebben a csoportban az esetek 100%-ában legalább egy 
partikula volt fellelhető. 

1.táblázat A nem átváltoztatott ostya vétele után észlelt részecskék számának 
gyakorisága kerek 13/8″-os ostyák kézbe vétele után. A kísérletek teljes száma 100 
volt. A megfigyelt részecskék száma összesen 118 volt. 

 

 
1.ábra. Az eredmények hisztogramja a nem konszekrált, kerek 13/8″-os ostyák 
használatával (A csoport). 



 
2. ábra. Két makroszkopikus részecske a nem konszekrált, kerek, 13/8″-os ostyák 
átvétele után (A csoport). 

 
3. ábra. Két makroszkopikus részecske egy nem átváltoztatott, kerek, 13/8″-os 

ostya (A csoport) átvétele után. 



 
2. táblázat. A partikulák észlelésének gyakorisága a nagy ostyák darabjainak 
kézbe adása során. A kísérletek teljes száma 100, az észlelt partikulák teljes száma 
294 volt. 

 
4. ábra. Az eredmények hisztogramja a nem konszekrált 5¾”-os nagy ostyából 
származó darabok kézbeadásakor (B csoport). 

Értékelés 

A kézbeáldozás modellezése során a kézben lévő makroszkopikus darabkák a kis, 
kerek ostyákkal végzett megfigyelések 70%-ában, a nagy, előrenyomott 
törésvonalakkal ellátott ostyákkal végzett megfigyelések 100%-ában 
kimutathatók voltak. Ezek az eredmények távolról sem meglepőek, és 
összhangban vannak azzal, amit bárki megfigyelhet, akinek volt már része az 
ujjak vagy a szent edények purifikálásában a szentáldozás kiosztása után. Mivel 
a kenyér akcidensei, azaz fizikai tulajdonságai az átlényegülés után is 



megmaradnak, e vizsgálat eredményeinek azonosnak kell lenniük azzal, amit a 
kézben való tényleges szentáldozáskor megfigyelhetünk. 

A szentmisén ritkán figyelhető meg, hogy az Eucharisztia kézbe vétele után 
az áldozók megvizsgálnák tenyerüket, hüvelykujjukat és mutatóujjukat a 
Szentostya részecskéi után. E tanulmány megállapításai alapján tehát 
feltételezhető, hogy jelentős számú partikula esik a padlóra és vész el a kézbe 
való áldozás gyakorlatának közvetlen következményeként. 

(…) 
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