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Bevezetés. 

1. §. A liturgikus mozgalom és az alapját képező 
evangélikus egyházfogalom. 

Egyházunkat tekintélyes részeiben az istentiszteleti élet 
megújhodása jellemzi. 

Lázas munka folyik az istentisztelet gazdaggá, válto-
zatossá tételén és ez a buzgó törekvés éppen azokban az 
országokban a legerősebb — Németország, az északi evan-
gélikus országok és az amerikai Egyesült Államok járnak 
elől —, ahol evangélikus anyaszentegyházunk istentiszteleti 
rendje a mi mostani, szinte kétségbeejtően elszegényedett 
magyar viszonyainkhoz mérten sok-sok értékkel és nagy 
gazdagsággal szolgál hittestvéreink lelki életének táplálására, 
az egvház építésére. 

Jellemző az is, hogy ez a hatalmas mozgalom ma már 
nem elégszik meg a XVI. és a XVII. század istentiszteleti 
életének tüzetes átkutatásával, hogy az ősi evangélikus isten-
tisztelet veszendőbe ment kincseit újra felfedezze és mint 
hívő korok örök értékeit a jelen egyházi élet termékenyítő 
erőiként felhasználja, hanem igen helyes érzékkel — azt 
mondhatni: a tárgy lenyűgöző hatalmától kényszerítve — 
visszamegy a reformációt megelőző századokon keresztül az 
ősi egyháznak, az első századoknak az istentiszteleti életébe, 
így nemcsak lehetővé teszi egyébként megfejthetetlen kér-
déseknek a tisztázását, eddig ismeretlen tényeknek és össze-
függéseknek napvilágra hozatalával, hanem ú j szempontok 
és útbaigazítások mellett csodálatos kincseket hoz elő az 
apostolok és az apostoli tanítványok idejéből: az egyház 
bölcsőjét ringató keletről és a katakombák egyházából, — 
ahol Krisztus menyasszonyának „első szeretete" (Jelen. íí:4) 
fénylett-melegített — nekünk, törpe utódoknak a keresztyén 
istentisztelet renaissanceára. 

Ez a mozgalom az ú. n. liturgikus mozgalom. Nem 
egyes embereknek, a multak ábrándjain vigasztalást kereső 
és a „gyakorlati élet"-ben hasznavehetetlen papoknak kedv-
telése csinálta, hanem lelt, született, még pedig végső sorban 
nem másból, mint az egyház értékének a felismeréséből. 

1* 
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Amikor az elmúlt évtized megrázkódtatásaiban minden 
összeomlani és elpusztulni látszott, akkor tűnt fel újra az 
előbb még büszkén önmagában bízó „felvilágosult" ember 
beborult életében az az egyetlen hajó, amely a pusztulás 
örvényén keresztül is biztosan halad előre, mert kormá-
nyosa: Jesus Hominum Salvator! . . . 

Amikor az emberi bölcseség: a racionalizmus, pantheis-
mus, kultúrprotestantizmus csődöt mondott és a különféle 
„kegyes közösségek" igazi mivolta is meglátszott, akkor 
egyre erősebben tört fel a vágy a megrabolt és az önámítás-
ból az élet vergődése közben keservesen kiábrándult lelkek -
ből: vissza a teljes evangéliumhoz, vissza a Jézus Krisztus-
ban lett isteni kinyilatkoztatás örök hordozójához, — vissza 
az egyházhoz! 

Nemrégiben még csaknem általános divat volt vallást 
és egyházat szembeállítani és jóformán kizárólagosan ural-
kodó volt a hamis „protestantizmus" szerencsétlen kettős 
egyházfogalma, amely az „ecclesia visibilis" és „ecclesia 
invisibilis"-ről szóló, mind a szentírással, mind pedig az 
anyaszentegyház hitvallásaival ellenkező tanításával rettene-
tes pusztítást végzett. A Schleiermacher örökségéből tengődő 
ilyen „protestantizmusának a „látható egyház"-a csak em-
beri társulat, — Isten, az Úr Jézus Krisztus pedig igen ké-
nyelmes elosztással a „láthatatlan egyház"-zal együtt valahol 
a levegő és a képzelet világa közt lebegett. 

Nyilvánvaló, hogy ennek a „protestantizmusának 
semmi köze se volt a lutheri reformációhoz: az evangélikus 
keresztyénséghez, amelynek a számára — gondoljunk csak 
egyebektől eltekintve a kegyelmi eszközökről szóló tan tiszta 
evangéliumi realizmusára! — az egyház minden kétségen 
kívül a Jézus Krisztustól itt a földön alapított üdv- (ke-
gyelmi-) intézmény, amelyben az evangéliummal és a szent-
ségekben valósággal jelenlevő Űr a lelkipásztori hivatal szol-
gálatával maga gyűjti egybe az embereket és ahol őket a 
vele való hitbeli közösséggel megtartva, üdvösségre viszi.1) 

1) A reformátor a Genesis-comment.-ban így szól: „Ecclesia enim 
comprehendit in se Deum conversantem nobiscum ita, ut vivificet, cus-
todiat et sanet nos et ista cohabitatione hoc operetur: ut sit domus 
Dei et porta coeli in hac v i t a . . . " ! — W. XLIII : 600. 

V. ö. ezt még a Confessio Augustana-ban a IV. és az V. cikknek 
az összefüggésével: „Ut hanc fidem consequamur, institutum est minis-
terium docendi evangelii et porrigendi sacramenta". Conf. Aug. V : 1. — 
Müller: Die symbolischen Bücher (idézve ezután: Symb.) p. 39. Az 
Ágostai Hitvallás VII. cikkének ismeretes mondatrészét a „congregatio 
sanctorum"-ról semmiképen se szabad ugyanebből az összefüggésből 
kiszakítva, az evangélikus egyházfogalom teljes meghatározásának te-
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A megváltásunkra, üdvösségünkre Jézus Krisztusban 
kinyilatkoztatott isteni kegyelemnek téren és időn felüli és 
mégis az egész történetet átfogó, szüntelenül jelenvaló ha-
talma az egyház életének az organizmusában aktualizálódik 
és itt ragadja meg az egyes ember életét, hogy őt beleplán-
tálva az egészbe, — részesévé tegye az Istenben való élet 
minden áldásának. 

Az egyház élete sohasem ismert elszigetelten magában 
álló keresztelést, prédikálást, szentírásolvasást, imádkozást, 
Űrvaesora-kiosztást, hanem mindig élő — kezdetleges vagy 
művészi tökéletességig fejlett — egészet, szerves egységet, 
amely éppen a különböző elemek egymáshoz való viszonyát 
változatos gazdagsággal szabályozza és alakítja a közép-
ponti tartalom kifejezésében. 

Az anyaszentegyház életének és benne az egyes hívő 
életének az egysége — mint Istenben való élet —: az egyház 
liturgiájában valósul meg. 

2. §. A liturgia szó eredete; a liturgia jelentése. 

A liturgia és a vele foglalkozó tudományt megjelölő 
liturgika szó aXelroc (a Xorós-ból: XY]T;O<:, Xrjftof;, Xéítog, Xstto?)-nak 
és az spfoy-nak az összetételéből ered. 

Az athéni város-államban Xercoop-pa-nak nevezték az 
alkotmányos közszolgálatot. 

Az ótestamentumban többféle értelemben szerepel a 
XettoopYÍa kifejezés. A Septuaginta (LXX) nemcsak a héber 
r t T i y -t fordítja vele gyakran, hanem csereszavaként 
használja az ep'fov XatpsuTÓv-t is (Levit. XXIII : 36). Az Ür-
nak szolgáló áldozat mellett az Isten szolgálatát, illetve az 
ebben a szolgálatban állókat is jelöli a XeiToopYÍa és a XettoopYÓí 
szó (I. Sámuel III : 1; CIII. zsoltár: 21). 

Az ilyen ótestamentumi templomi szolgálat értelmében 
áll a XsiToupfia szó az újtestamentumban (Lukács evang. 
I :23), ahol Zakariás papi lisztéről, templomi szolgálatáról 
történik említés. A Zsidókhoz írt levél pedig vele jelöli az 
angyalok szolgálatát (1:7, 14). 

kinteniink, amint ezt az individuális szubjektivizmus különböző tábo-
raiban olyan szívesen tették és az egyházat egyesületté alacsonyították. 
A „congregatio" szó magában is hatalmas tiltakozás minden ilyen fel-
fogás ellen, hiszen a „grex" elsősorban a nyáját összegyűjtő pásztorra 
utal, azután pedig azokra a szent eszközökre, amelyeknek a szolgálatá-
val az Úr a nyájat egybegyűjti és megtartja. — Az egyház tehát első-
sorban és alapvető módon isteni intézmény. Csakis így lehet gyüleke-
zetté. Lásd erre vonatkozóan a szentírásban az egyház alapításának és 
az első keresztyén gyülekezet születésének a viszonyát! 
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Viszont Krisztus Urunk folyton tartó munkásságát is 
Xeitoop7Ía-nak nevezi az újtestamentum (Zsid. VIII : 2, 6) és 
éppen a Zsidókhoz írt levélben áll előttünk a legplasztiku-
sabban Jézus Krisztus, mint az isteni AercoDpyóc. 

A Xettoopfía-val jelöli meg szolgálatát Pál apostol (Róm. 
XV : 16) és az ősi egyháznak egyik legelső gyülekezetében, 
Antiochiában ugyancsak a Xeitoop-yía szóval nevezik az Úr-
nak szolgálatát, az istentiszteletet (Ap. Csel. XIII : 2). 

Ugyanezzel a kifejezéssel jelöli meg az apostol a Krisz-
tusban való hitnek életáldozatát, önfeláldozó szolgálatát is 
(Filipp. II : 17). 

Ebből a néhány, változatos használati módból is két-
ségtelenül látszik, hogy a Xsttoopyía szó mindig vallásos je-
lentésben áll a szentírásban és az Isten szolgálatára, az Isten 
üdvösség-akaratának szolgálatára vonatkozva méltán lett az 
egyetemes emberi élet legfőbb tartalmának a kifejezője.2) 

Keleten az egyház — nyilvánvalóan az Ap. Csel. XIII : 2 
alapján — eleitől fogva az egész istentiszteletet nevezte litur-
giának és a görög-keletiek ma is ilyen értelemben, a vasár-
nap, illetve ünnepnap délelőtti főistentisztelet jelentésében 
beszélnek liturgiáról. 

Nyugaton a liturgia elnevezésnek a helyére már igen 
korán a missa (magyarul: mise) szó lépett. A VI. században 
egészen általános a használata. 

A mise szó (a dimissio-ból: missio, missa) synechdoche-
szerüen azt a szent szertartást jelölte, amely elbocsátással 
(missio, missa) vette kezdetét és ugyancsak egy ilyen mozza-
nattal végződött.3) 

Ez a körülmény kétségtelenül a „missa catechumeno-
rum" és a ,,missa fidelium" korára és istentiszteleti beren-
dezésére utal. Nyilvánvaló, hogy a ,,missa" (mise) szó 
eleinte az Úrvacsora szentségének az ünneplését magában 
foglaló ,,missa fidelium" megjelölésére szolgált, azután a 
proselyta-catechumenatus természetes háttérbe szorulásával 
az osztatlan egész istentisztelet neveként, vagyis a keleten 
használatos liturgia szóval azonos értelemben használták.4) 

Ilyen értelemben használta azután a „missa" szót a 
nyugati egyház az egész középkoron át. Ennél a szónál 

2) V. Ö. a mondottakat az Apologia XII : 80, 81 és 83-mal fSymb. 
266). Az idézett helyen a hitvallás szembehelyezkedik azzal a felfogás-
sal, amely szerint a liturgia szó eredete a Xm'] (litare, áldozni) szóban 
gyökereznék. Lásd még Mehl: Vom Bau und Ausbau der Liturgie, 8. o. 

3) V. ö. Thalhofer: Handbuch der kath. Lilurgik, II : 4. 
4) A „missa" szó etimológiájára v. ö. az Apologia XII : 84 és köv. 

pontjaival. Symb. 266. — Lásd még Achelis: Lehrbuch der Praktischen 
Theologie, I : 187, de ott is a különösen figyelemre méltó 2. jegyzetet. 
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maradt meg a nyugati keresztyénségnek a reformációt el 
nem fogadó része és Róma hívei ezt a kifejezést használják 
általánosan mind a mai napig. 

Ugyancsak ilyen értelemben őrizte meg a „missa" szót 
a főistentiszteletnek neveként a reformáció után is — Luther-
nek és hitvallásainknak a példáját követve — keresztyén 
evangélikus anyaszentegyházunk a földkerekség sok-sok 
országában, az evangélikus nemzetek vallásos életében. 

Az eddigiek alapján ismételten hangsúlyozzuk, hogy 
eredeti keresztyén egyházi szóhasználat szeriül a liturgia az 
egész istentiszteletet jelenti és éppen ezért ennek a szónak 
olyan használata, amint azt nálunk: a magyar egyházi élet-
ben jóformán mindenfelé tapasztalhatjuk, amikor ú. n. 
„liturgikus istentiszteletiről beszélnek, — helytelen. Jól-
lehet másrészt pedig közönséges felfogás szerint liturgián 
„csak" az istentisztelet „állandó", vagy mint mondani szok-
ták: „kötött" elemeit, illetve az egyes szent szertartásoknak 
hasonló természetű részeit érti a jelenlegi magyar evangé-
likus szóhasználat, — mi — ragaszkodva a liturgia szónak 
már az ősi egyházban kialakult helyes jelentéséhez — az 
egész, a teljes istentiszteletet tekintjük és nevezzük litur-
giának. 

A liturgia olyan régi, mint maga az anyaszentegyház 
és az egyház élete legbensőbb tartalma szerint liturgikus 
élet, amelynek középpontjában kezdettől fogva az Üdvözítő 
Jézus áll. így van ez nyomban a feltámadás után (Lukács 
evang. XXIV : 30), — így van ez a mennybemenetel után 
(Ap. Csel. 1:14) és így van ez a Szentlélek kitöltése után 
(Ap. Csel. II : 42) az apostoli gyülekezetben. Éppen ezért 
méltán foglalja össze az Ágostai Hitvallás az egyház életé-
nek sajátos tartalmát így: „evangelium docere et sacramenta 
administrare".5) Ugyanilyen értelemben szól a reformátor is, 
amikor a torgaui templom-szentelési beszédben úgy hatá-
rozza meg a templomnak, az istentiszteleti életnek és így a 
liturgiának az értelmét, hivatását és célját, hogy benne Isten, 
a mi szerető Atyánk fordul hozzánk és cselekszik velünk a 
kegyelem szent eszközeivel, mi pedig éppen és egyedül ezen 
az alapon fordulhatunk hozzá imádságunkkal és magasz-
talásunkkal.6) 

A liturgia minden részében a megváltás himnusa zeng 
és az inkarnáció csodáját hirdeti: És az Ige testté lett és 

G) Conf. Aug. VIT : 1; Symb. 40. 
fl) ,,. . . út nihil in ea fiat, quam ul ipse nobiscum loquatur per 

Verbum et nos per orationem et Lobgesang." XV. XLIX : 588. 
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lakozék miközöttünk és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya 
Egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal 
(János evang. I : 14).7) 

3. §. A magyar istentiszteleti élet megújhodásának 
szükségessége. 

Ha a mondottak alapján figyelembe vesszük a mi tén j -
leges magyar viszonyainkat, magyar evangélikus egyházi 
életünket, — lehetetlen meg nem látnunk, hogy milyen nagy 
szükség van istentiszteleti életünk megújhodására. 

Ezt általában nem is vonják kétségbe. Mégis igen közeli 
az a veszély, hogy az egyéni kedvtelések előtérbe helyezése 
teljesen elhomályosítja magyar istentiszteleti életünk elsor-
vadásának és az egyházi élet tengődésének igazi okát, amely 
tulajdonképen abban van, hogy a mi magyar evangélikus 
keresztyénségünk — idegen hatások uralomrajutásának a 
következtében megromolva — hűtlen lett önmagához és 
igen sok vonatkozásban csak torzképe annak, aminek pedig 
élő hordozójának kellene lennie: a lutheri reformációban 
az ősi, apostoli evangélium erejével megújhodott keresztyén 
evangélikus anyaszentegyház Istenben való életének . . . — 
Hol vannak a mi magyar gyülekezeteink, amelyekben a 
templom, az Isten háza valóban az élet középpontja, állandó 
éltető forrása?! — Hol vannak a mi gyülekezeteink, ame-
lyeknek istentiszteleti életében még valóság a „verbum et 
sacramentum" evangélikus igazsága?! — Hol vannak a mi 
gyülekezeteink, amelyekben a Krisztus szent testének és 
vérének áldott szentsége még valóban az istentiszteleti élet 
legfőbb szerves részét, a szívét képezi és nem lett az valami 
jelentéktelen ,,függelék"-ké, amely évente néhányszor az 
„istentisztelet után" éppenséggel még helyet kaphat a gyüle-
kezet kisebb-nagyobb töredékének a lelki életében?! — Nem 
vesszük észre, hogy milyen természetesen, benső szükség-
szerűséggel süllyedtek egymásután templomaink az emberi 
gyülekezőhelyek, felnőttek számára való „vasárnapi isko-
lák" színvonalára, amelyeknek a kapui hetenként egy-két 
órára még ugyan kitárulnak, hogy a „gyülekezet" néhány 
százaléka „meghallgassa" a prédikációt, — de nélkülözhe-
tetlen jelentőségük már csak a múltnak az emlékévé halvá-

7) Azt talán említenünk is felesleges, hogy a mi „istentisztelet" 
szavunk éppen nem valami szerencsés képződésű, mert alakilag igen 
alkalmas arra, hogy a felületes szóhasználatban elhomályosítsa és el-
ferdítse annak a fogalomnak sajátos, tiszta keresztyén értelmét, amely-
nek tartalmi megjelölésére szolgál. V. ö. Rietschei: Lehrbuch der Li-
turgik, I : 25. 
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nyul, hiszen az „egyesületiekkel megrakott és ú. n. „keresz-
tyén" konferenciákon élő újdivatú „vallásosság" sokkal 
„hatásosabb" eszközökkel és ,,módszer"-ekkel rendelkezik, 
mint az egyház?! — Hogy „tisztán és igazán" hirdetik-e 
templomainkban valóban az evangéliumot, hogy az Isten há-
zában, „az imádság házában" naponként leborul-e legalább 
az Úr szolgája Isten oltára előtt, hogy a szentségek mindenüti 
hamisítatlanul szolgáltatnak-e ki és Isten titkainak sáfárai 
hűségesen megőrzik-e az oltár tisztaságát,8) — ugyan ki 
tulajdonít még manapság az ilyesminek jelentőséget?! — 
A fontos itt is a „hatás", a „gyakorlati eredmény". 

Hogy keresztyén evangélikus, ágostai hitvallású evan-
gélikus egyházi élet marad-e ebben az idegen árral úszó. 
mert belülről megerőtlenedett „vallásosságában, azt igen 
könnyű megállapítania mindenkinek, aki ismeri az evan-
gélikus keresztyénségnek, a lutheri reformációnak a lelkét 
és ebből fakadó organikus életformáit és azután figyelmesen 
megvizsgálja a mi jelenlegi magyar evangélikus életünk 
képét és azt az utat is, amelyen ide eljutottunk! . . . 

Éppen ezért már most hangsúlyozottan ki kell jelente-
nünk, hogy amikor motívumokat kívánunk nyerni magyar 
istentiszteleti életünknek, a magyar liturgiának megújhodá-
sához, semmiképen se vehetjük azokat idegenből, evangé-
likus anyaszentegyházunkon kívüli tényezők közül, — mi 
nem meríthetünk idegen forrásokból. Azt is hangsúlyozzuk, 
hogy azokat az egyébként talán egyáltalában nem jelenték-
telen megállapításokat se tekinthetjük itt döntő érveknek, 
amelyeket különösen az ú. n. „művelt közönség" soraiból 
hallhatunk, hogy t. i. az egyszerű ének, imádság, szentírási 
lectio és prédikáció ma már nem elégítheti ki őket, hanem 
kell lenni az istentiszteletben valami „művészi elemnek", 
változatosságnak, hogy ők is — kapjanak „valamit". 

Ennek az esztétikai szempontnak az érvényesülése csakis 

8) Szomorú bizonyságokként talán elégséges itt utalnunk egyrészt 
papságunk imádságos életének nagy általánosságban rendetlen voltára, 
az Úrvacsora szentségének ritka élvezésével a gyülekezetnek mutatott 
rossz példaadására és a gyónásnak jóformán teljes elpusztulására, — 
másrészt pedig az egyházi mivoltunk öntudatlanságát ugyancsak fájdal-
masan igazoló, ú. n. ,,közös" istentiszteletekre, a „protestáns" vagy „ke-
resztyén" konferenciákon divatba hozott „közös" úrvacsora-vételekre, 
idegen lelkészeknek evangélikus templomokban való szereplésére, slb. 
—• Önkéntelenül is felvetődik a kérdés, vájjon hány magyar templo-
munkban ismeri és énekli is szíve szerint időről-időre a pap és a gyüle-
kezet ősi litániánk imádságát: „ . . . Minden kárhozatos hitetlenségtől 
és tévelygéstől!" — „őrizz meg Jézus!" és „Hogy te minket minden 
eretnekségtől, szívbeli hűtlenségtől és lelki vakságtól kegyelmesen meg-
őrizz! Hogy szent oltáraidat bűnös beszennyezéstől mindenütt tisztán 
megoltalmazd!" — „Hallgass meg minket, kegyes Úr Jézus!" 
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következménye, természetes folyománya lehet a magyar 
liturgikus élet belülről támadó megújhodásának, amely csakis 
egyházi, dogmatikus alapon és csakis az inkarnáció örökké-
való erőforrásából lehetséges. 

Ha a magyar Sión evangélikus akar maradni, illetve 
helyesebben: ha igazán evangélikussá, a lutheri reformáció-
ban az egész világ számára feltárult tiszta keresztyénség 
kegyelmi gazdagságával valóban élővé kíván lenni, —- akkor 
nálunk is elsősorban a liturgikus élet ilyen megújhodására 
van szükség, amely nélkül még csak elképzelni is lehetetlen-
ség keresztyén evangélikus egyházi megújhodást. Viszont ez 
a liturgikus megújhodás nálunk se lehetséges másként, mint 
az egyház semmivel nem pótolható jelentőségének a mi éle-
tünkben való és a mi életünket egészen átfogó, igazán egye-
temes jellegű evangélikus megújhodásával, — mert liturgia 
és egyház elválaszthatatlan egység, amelyben valóban cso-
dálatos erejében a leghatalmasabban él minden hívőhöz 
hozzáférhető közelségében az Istenember: Jesus Christus 
vere et realiter praesens! 

Az igen könnyen meglehet, hogy amint az igazi keresz-
tyén evangélikus, valóban hitvallásos egyházi élettől bármi-
féle okból idegenkedő körök az egyházi és a tőle elválaszt-
hatatlan liturgikus megújhodást a „katolizálás" megbélyegző 
szavával vélik elintézni, úgy ez a mi mostani vállalkozásunk 
is, amely anyaszentegyházunknak, közelebbről: magyar evan-
gélikus egyházi életünknek kíván szolgálni, — hasonló el-
ítélésben részesül majd egyesektől. — Talán nem kis részben 
a feltárásra kerülő anyag ismeretlensége lesz ennek az oka 
és az a nálunk még szokatlan eljárás, amellyel az evan-
gélikus liturgia megújhodását szolgálva, ennek keresztyén 
evangélikus elemekkel való gazdagítására, illetve elvesztege-
tett drága egyházi javaink visszaszerzésére jó lelkiismerettel 
még az ú. n. „protestantizmus" határait is átlépjük. Abban 
a szent meggyőződésben tesszük ezt, hogy az egyház, a mi 
közel kétezer éves anyaszentegyházunk: a dr. Luther Márton 
nevéhez fűződő reformációt megelőző egész egyháztörténetet 
— a Jézus Krisztus evangéliumából termett minden drága-
kincsével és emberi gyarlóságból, bűnös hűtlenségből támadt 
szomorú eltévelyedéseivel együtt! — a sajátjának tekinti és 
benne a Vezérlő Szentlélek vonulását látja, aki maga tanít 
minden időben az örök reformációra: „Mindent megpróbál-
jatok; ami jó, azt megtartsátok!" (I. Thess. V : 21).0) 

9) Az Ágostai Hitvallás 400 éves jubileuma után méltán lehetne 
ugyan elvárni annak az ismeretét, hogy az Apostolicumban és a Nicae-
numban a ,,catholica ecclesia"-ról teszünk vallást, az Alhanasiumhan 
pedig a „catholica lides"-t valljuk sajátunknak és hogy a katolikus 
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ínséges magyar viszonyaink között ideje már meglát-
nunk, hogy elég volt a hamis jelszavakkal lelkünket, egész 
egyházi életünket megrontó idegen befolyásokból, amelyek 
különböző ámításaikkal éppen elég messze vittek arról a kes-
keny útról, amelyen az anyaszentegyház Ura és Királya a 
wittenbergi Márton atya szent szolgálatával, valóban egyete-
mes, egyházi jelentőségű hittapasztalatával napvilágra hozta 
a tiszta apostoli evangéliumot és amely keskeny úton járva, 
minden tévelygéssel, „más szellemmel" szemben megőrizte 
Krisztus királyságát a keresztyén életben. Ideje már meg-
látnunk, hogy megújhodásunknak, diadalmas jövőnknek 
csakis egy útja van és ez a tiszta evangélikus egyháziasságé, 
amely éppen mint szüntelenül Istenben való élet: — a kegye-
lem szent eszközeinek az erejével minálunk is csak igazi 
liturgikus élet lehet! 10) 

jelző (xatá TOÍ Ö^ou-ból eredve) egészet, szakadéknélkiilit , töredéknélkü-
lit, az egész evangéliumi igazságot egyetemesen, hiánytalanul és helye-
sen magában foglalót jelent minden particularismussal és szakadár-
sággal szemben. Ilyen értelemben valljuk az Ágostai Hitvallás bizonyság-
tevőivel: mi vagyunk az igazi, a catholica ecclesia, nem pedig Róma. 
A lutheri reformáció ugyanis nem alkot új egyházat, nem hoz új vallást 
(amint ezt ellenfeleink nagy örömére sokan a mi sorainkban is balga-
tagul vélik!), hanem a régi egyház megújhodását szolgálja az apostoli 
evangél ium hittapasztalatával. Méltán nevezi tehát az Apologia az 
Ágostai Hitvallást „pia et catholica confessio"-nak (Apol. XIV : 26; 
Symb. 20(5), amelyen végesvégig vonul a hitvallóink számára olyan ter-
mészetes bizonyosság hirdetése: mi vagyunk az egyház (fixupia>ci')é>c>tXriaía) 
és azok csinálnak új felekezetet, akik nem engedik, hogy az üdvösség 
evangél iuma legyen a Krisztus egyházában a fő, a minden. 

A katolikustól lényegesen különböző, egészen más valami az, ami 
római. Míg az igazi értelemben vett evangélikus és az igazi értelemben 
vett katolikus azonos fogalmat fejez ki és ezért összetartozik, — addig 
a „római" és a „katolikus" egymást kizáró ellentétet képvisel. Ami 
tulajdonképpen katolikus, az nem római és ami igazán római, az nem 
katolikus. 

Hogy a reformátor számára milyen magától értetődő volt ez mind 
és hogy mennyire tudatában volt ő az evangélikus keresztyénség kato-
likus jellegének és igazi egyházi mivoltának, arra nézve lásd még 
Luther vallástételét a smalkaldeni c ikkekben: „Nequaquam largimur 
ipsis" (sc. Romanis), „quod sint ecclesia, quia revera non sunt ecclesia!" 
— Art. Smalc. pars III. art. XII : 1; Symb. 324. 

A XVII. század nagy igazhitű dogmatikusa, a jénai Gerhard János 
büszkén írja evangélikus dogmatikájának az élére a „catholica" jelzőt. 

lü) Félreértések elkerülése végett már most megjegyezzük, hogy 
az egyház liturgikus életének gazdagságára való tekintettel, az anyag 
nagy terjedelme miatt a következőkben csakis az egyházi életünk szem-
pontjából valóban centrális jelentőségű, a „verbum et sacramentum" 
szétszakíIhatatlan, organikus egységén fe lépülő, ú. n. „ fő i s t en t i s z t e l e t" -
nek, helyesebben: a csonkítatlan, teljes liturgiának a kérdéseivel fog-
lalkozhatunk. 

A vasárnap és ünnepnap reggeli istentiszteletek, a délutáni prédi-
kációk és könyörgések rendje, az ünnepi vecsernyék, azután az egész 



I. RÉSZ. 

A liturgia kialakulása és története. 

4. §. Az első nyomok; a liturgia elemei az ősi egyházban. 

Az egyház istentiszteleti élete, a liturgia történeti meg-
értést kíván. Nemcsak a tudományos tárgyilagosság termé-
szetes követelése ez, hanem a vallásos egyházi épülés érdeké-
ben is szükséges, hogy a liturgia változatos gazdagságában 
mindig megtalálhassuk az Istenben való élet egységét, eleven-
ségét és így az egyház liturgiája a benne feltárult üdvözítő 
kegyelem befogadásával valóban mint XO?IXT] Xatpeía (Róm. 
XII : 1) lehessen a mi személyes istentiszteletünkké a neki 
szentelt élet áldozatában. 

Attól fogva, hogy az egyház az első pünkösdkor meg-
született, illetve hogy a történeti életbe való belépésével Jeru-
zsálemben megalakult az első keresztyén gyülekezet, — a 
hívek „foglalatosak valának az apostolok tudományában és 
a közösségben: a kenyérnek megtörésében és a könyörgés-
ben" (Ap. Csel. II : 42) és „minden nap egyakarattal kitartva 
a templomban és megtörve házanként a kenyeret, részesed-
nek vala eledelben örömmel és tiszta szívvel" (Ap. Csel. 
II : 46). Ezek az igék állanak az ősi egyház liturgikus fejlő-
désének a kezdetén. Belőlük láthatjuk, hogy miként élnek 
az első keresztyének. 

Részt vesznek a zsidó istentiszteleti életben. A keresztyén 
imádság és prédikáció legrégibb nyomai a jeruzsálemi temp-
lom boltozatai alá és a zsinagógák falai közé vezetnek, ahol 

egyházi éven át tartandó hétköznap reggeli és esti istentiszteletek, az 
ünnepi vigiliák, kü lönösen pedig az ádventi és a böjti szent idö foko-
zottabb liturgikus életének megújhodásával kapcsolatos kérdések mind-
mind odaadó e lmélyedést kívánnak és méltán igényelhetnek külön-külön 
tanulmányt. 

Hogy mi lyen döbbenetes anarchia pusztítja „liturgikus mozgalom" 
jelige alatt pl. a németországi egyházi életet, arra nézve 1. Mensching: 
Die liturgische Bewegung c. kis munkáját , amelyben a „modern" szerző 
a legkülönfé lébb mot ívumokkal létrehozott és evangél ikus anyaszent-
egyházunkkal sok esetben vajmi kevés lelki összetartozásról tanúskodó 
és éppen ezért igen vegyes „törekvéseket" ismerteti. 
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az igehirdető egyház egyszersmind térítő munkát is végez. 
Az Úrvacsora szentségének az ünneplése ezeken a helyeken 
nyilvánvaló okból nem történhetett, ezért azt magánházak-
ban végezték. 

Amikor azonban az if jú egyház hívei előtt az ellenség 
bezárta a zsidó istentiszteleti helyiségek kapuit és így az 
egyház istentiszteleti élete helyileg is önállósult, — termé-
szetesen egyesült alakilag és időileg is az egységes istentiszte-
letben az igehirdetés, az imádság és az Úrvacsora szentsége. 
A családok és magánházak istentiszteleti élete a liturgia ter-
mészetének benső szükségszerűségével gyülekezeti istentiszte-
letté szélesült.11) Ez a megállapítás természetesen nem je-
lenti azt, hogy már most máról-holnapra teljesen megszűnt 
volna az Úrvacsora szentségének kisebb körben, az egyes 
keresztyén családok házában való ünneplése, — de az bizo-
nyos, hogy az üldözések elmultával már nem találkozunk 
vele az ősi egyház liturgikus életében. Az is nyilvánvaló az 
Ap. Csel. idézett tudósítása alapján, hogy az első keresztyé-
nek liturgikus életében kezdettől fogva naponkénti az imád-
ság, naponkénti az igehirdetés és naponkénti az Úrvacsora 
szentségének az ünneplése. 

Az ősi egyház liturgikus életének a szentíráson kívüli 
első nyomaira, az első század határéveinek viszonyaira vo-
natkozóan nagyjelentőségű az if jabb Pliniusnak helytartói 
minőségben Trajanushoz küldött tudósítása, amelynek tár-
gyunkra vonatkozó része így hangzik: „Adfirmabant autem 
hanc fuisse summám vei culpae vei erroris, quod essent 
soliti stato die ante lucem convenire carmenque Christo quasi 
Deo dicere secum invicem seque sacramento non in scelus 
aliquod obstringere, sed ne fúrta, ne latrocinia, ne adulteria 
committerent, ne fidem fallerent, ne depositum appellati 
abnegarent. Quibus peractis morém sibi discedendi fuisse 
rursusque coeundi ad capiendum cibum, promiscuum tamen 
et innoxium; quod ipsum facere desisse post edictum meum, 
quo secundum mandata tua hetaerias esse vetueram." 12) 

Még megvan tehát az ősi egyházban a kétféle istentisz-
telet. Reggel himnusokat és antifonás zsoltárokat énekelnek 
az Istenember dicsőítésére, este pedig az Úrvacsora szentsé-
gét ünneplik, amelytől mindig elkülönülten történt a hívek 
szeretetlakomája: az agapé.13) 

V. ö. Baumstark: Vom geschichtlichen Werden der Liturgie, 7. o. 
12) Giemen: Quellenbuch zur praktischen Theologie, I. 1. o. 
13) L. I. Korinth. XI : 20. V. ö. Th. Iiarnack: Der christliche Ge-

meindegottesdienst im apostolischen und altkatholischen Zeitalter, 215— 
23G. o. — L. még Batiffol: Études d'historie et de théologie positive c. 
gyűjteményében: L'agape c. tanulmányát; I : 298. és köv. o. 



14 

Kétségtelen az, hogy Pliniusnak a fenti levelében emlí-
tett tilalma csak még jobban siettethette az agapétól teljesen 
különálló Úrvacsora szentsége ünneplésének a reggeli isten-
tisztelettel való egyesülését. 

A Clemens-féle 1. levél, amely még az első század utolsó 
éveiből (minden valószínűség szerint 96-ból!) való,14) — ha 
nem is egyenesen liturgikus természetű irat, mégis már a 
liturgia kialakulásának és folytonos gazdagodásának jelentős 
bizonyságát adja és éppen a korinthusi zavargásokkal kap-
csolatban világosan megmutatja, hogv a magánjellegű családi 
istentiszteleti összejövetelek már jóformán teljesen beolva-
dóban vannak az egyház liturgikus rendjébe és az istentiszte-
leti élet az egészséges fejlődés útján valóban gvülekezetivé 
válik.15) 

A AISa%ri TTÖV 5w5exa a7roar0X(ov (kb. 100-ból!), az ősi 
egyháznak ez a nagyszerű irata méltán áll az újtestamen-
tumi kánon után az első helyen. A AiSâ T] a liturgia kialaku-
lásának ugyancsak jelentős nyomait mutatja, amelyekben az 
ősi egyház liturgikus életének az elemei egyre gazdagabban 
jelentkeznek és egyre jobban feltűnő organikus elrendezés-
ben tárulnak elénk. Bennünket a műnek második része érde-
kel, amely VII.—X. fejezeteiben kétségtelenül a legősibb 
istentiszteleti rendet őrizte meg számunkra ebben az apostoli 
kor határáról való nagyjelentőségű iratban, míg a XI.—XV. 
fejezetek az I. század egyházi rendtartását foglalják maguk-
ban.18) 

A AtSa^yj-ban is úgy áll előttünk az Úrvacsora szent-
sége, mint a keresztyén istentiszteletnek, a liturgiának állandó 
éltető középpontja: szíve. 

A IX. fejezetben közli a A I S A x v ) azokat a hálaadó és áldó 
imádságokat, amelyeket a pap az úrvacsorai ostya és bor 
felett mondott a liturgia folyamán. Sajátságos módon a 

14) Migne: PGI. II : 199. és köv. o. 
15) Ennek az átalakulásnak a megtörténtét mutatja már a hiteles-

ség, illetve eredet szempontjából kétes, ú. n. „Constitutio apostolorum", 
amely a Aiaxdycti- twv áyúov ÖLTTOOTÓ^GOV 8iá KXr)p,evxög címet viseli. Lásd 
a teljes szöveget: Migne: PGI. II : 555. és köv. o. Igen kifejlett és gazdag 
liturgiája feltétlenül későbbi időre utal. A Aiatayou II. könyvében az 
egyházzal: a „plantatio Dei"-vel (©eoD rpvteía r) xaftoXixri éx^rjöía) 
elválaszthatatlanul szoros kapcsolatban áll az isteni liturgia: „fj freía 
Xenovpyía", amelyben feltalálható már a későbbi századok liturgikus 
fejlődésének és gazdagodásának jóformán minden értéke és tényezője: 
a xúpie á?iér)0ov, a könyörgések és imádságok, a lectio és a prédikáció, 
aztán az egész praefatio antifonáival együtt, a äyioq, az imádságokkal 
körülvett verba testamenti, a gazdagon tagolt communio-aktus, a hála-
adás és utolsó könyörgés, végül pedig az áldás. 

10) L. Giemen i. m. 1. és 2. o. a IX. és X. fejezet idevonatkozó 
pontjait. 
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kelyhet illető imádság áll az első helyen: „eu/aptaroDfiév aot, 
jrárep r^wv, orcép ríj? á?taq á{i,7réXoo AaßtS TOÖ 7rat5óe aoo • 
iq? Sfvwpiaac; vjJJ.LV Stá 'Irjaoö TOÖ TratSó? ooo, aol ^ Só£a ele tobe, 
alwva?".17) — Csak ezután következik az ostyára vonatkozó 
imádság: „eüxapwroöjxév aot, xársp r̂ fxäiv, ojiép ríje Cwíje xat 
Yvwoswc, ifvwpwac ^[lív 8tá 'bjaoö TOÖ TtatSó? aoo- aoi 'q §ó£a 
el? TOÖ? alwvac. "ílaftep fjv TOÖTO (TÖ) xXáa;i.a 8ieaxopmap.évov 
£7üávto T Ä V opéwv K A I aova/ftev ÉFÉVETO ev, OOTW aovax9"íji:o aou 
7} éxxÁTjata áirö TWV Trspátwv TÍJ? fíje ßaatXetav ' 
ort aoö éauv FJ 8ó£a xal ^ Sovajne Siá 'Ir/aoö XptaTOö ele ZOOQ 

alwva?".18) 
Ugyanez a tudósítás megjegyzi azt is, hogy csakis meg-

kereszteltek részesülhettek az Úrvacsora szentségében, ame-
lyet már a AiSajff] — : eb/apiazía-nak nevez. A szentség 
élvezési jogának a megkereszteltekre való korlátozását ma-
gának az Urnák a figyelmeztetésére alapítja a At§a%7] : „{írj 
S&re TÖ aytov zot? xoot".19) 

A AtSa/7j-ból ismerjük már azt a hosszabb hálaadó 
imádságot is, amely a szentség élvezésével kapcsolatban sze-
repelt a liturgiában és amely alkalmasint több imádság össze-
tételének tekinthető.20) Erősen eschatologikus ennek az imád-
ságnak himnus-szerü befejezése: ,,'EXO-e'xco xat TrapeX-
d'éxw ó xóajjwe oötoc. 'íiaavvá tej) •freíj) AaßiS. El' TI? aftóc éaxiv, 
IpXéatJ-u)' et ziq oöx lau, [j,eTavoeÍTtó* jxapáv á&á''.21) — A tulaj-
donképeni imádság pedig közvetlenül előtte így hangzik: 
„eDXapWTOÖpiv aot, TtotTep ayie, urcep TOÖ áyíou ovofiaTÓ? aot), ou 
xaTeaxiívtoaac év zaÍQ xapStatc írjjjuüv, — xat órcép zfjc, YV(í>asa>? xai 
xíoTectíQ xai a&avaatac, YjC ^vwptaae TjjAtv őiá 'ITJCSOÖ T O Ö xatőóc 
aoo" aot r\ §ó£a ele tooe alwva?. — So, SéarcoTa rcavToxpaTop, 
exttaac Ta TtávTa evexev TOÖ övojiaTÓ? aoo, Tpo^rjv TE xat xoröv 
eíStoxat; TOÍC áv&pcóTtot? ele áxóXaoatv, Iva aot eoxaptaTTjawatv, — 
F(JJLÍV §e i^aptaw jrveoji.aTix.7jv Tpocpijv xat TTOTÖV xat CWÍ]V alwvtov 
Stá TOÖ TraiSóe aoo. — Upö 7UAVTWV e o ^ A P T A T O Ö J I É V aot, ott őova-
TÖe et aot r\ 5Ó£CÍ el? TOÖC alüvae. — Mv7jaíh]TL, xőpte, Tíj? 
éxxArjaíae aoo, TOÖ poaaav>at, aórrjv arcb xavTÖe Tcov7jpoö xal Te-
Xetwaat AÖTTJV év T^ cl^oltzt^ aoa, xal aóva£ov af>T7]V airö TWV 

Teaaápwv ávé{j.tóv, TTJV aY'.aa&etaav, el? T7jv arjv ßaatXetav, F|V 

YJTOÍ{j.aaae A O T ^ ' őrt aoö SSTLV fj 8úva[j.te xal Só?a el? Toöe 
aiwvae".22) 

17) ALÖâ î IX : 2; Giemen i. m. 1. o. 
1S) Aiöa^ti IX : 3—4; deinen i. m. 1. o. 
1B) Aiöaxt) IX : 5; Clemen i. m. 1. o., v. ö. Máté evang. XV : 26. 
20) Brilioth: Nattvarden i evangeliskt gudstjänstliv, 33. és 34. o. 

v. ö. Rietschel i. m. I : 247. és köv. o. 
21) Aiöaxyi X : 6; Clemen i. m. 2. o. 
22) ALÖapi X : 2—5; Clemen i. m, 1. és 2. o. 
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Ezek azok az első nyomok,23) amelyek az ősi egyház 
liturgiájának az elemeihez elvezetnek és amelyek egyúttal 
nyilvánvalóan rámutatnak a liturgia elemeinek az erede-
tére is. 

5. §. Az ótestamentum öröksége és a sajátosan keresztyén 
liturgiái elemek. 

Már a megelőzőkben is láttuk, hogy az egyház a zsina-
.góga istentiszteleti életének a keretét használja fel és tölti 
meg keresztyén tartalommal. 

Az ősi egyház liturgikus életének legelső mozzanataként 
a zsinagóga istentiszteleti elemeit át jár ja a kinyilatkoztatott 
igazság imádságos befogadása: a testbejött, megfeszített és 
feltámadott, élő Üdvözítőben való hit. Nem is történhetett 
ez másként. Ótestamentum nélkül nincs újtestamentum; az 
ótestamentum Jézus bibliája. Róla szól ennek a szent könyv-
nek minden jövendölése. A megváltás műve egyik vonatko-
zása szerint éppen ,,a törvénynek és a prófétáknak a be-
töltése". 

A jeruzsálemi templom, a názáreti és a kapernaumi 
zsinagóga boltozatainak a homályát és a benne élő áhítatos 
reménységet Krisztus glóriája ragyogja be. -— Jézus Krisztus 
földi életének minden mozzanata fölé oda lehet írni meg-
okolásként az ótestamentumi prófécia megvalósulását hir-
dető bizonyságot: „mindez pedig azért lett, hogy beteljesed-
jék a próféta mondása . . . " — A szombat-reggeli istentiszte-
let, amelyen az Üdvözítő Jézus igazán annyira a szíve sze-
rint vesz részt a názáreti zsinagógában (Lukács evang. IV : 
16—30), a Megváltó személyén keresztül méltán és teljes 
joggal igényelt helyet, állandó szállást az egyház liturgikus 
életének a rendjében.24) A zsinagóga szombat-reggeli isten-
tiszteletének az elemei az ótestamentum szent örökségeként 
élnek kezdettől fogva az egyház liturgiájában. 

ősi rendje volt a zsinagóga istentiszteletének a „tör-
vény ibő l és a „próféták"-ból vett szentírási lectio, amelyet 
mindig nyomon követett a tanítás: a szentírási szöveg meg-
magyarázása.25) Az ótestamentumi perikopák mintájára ter-
mészetesen igen hamar jelentkeznek az újtestamentumi peri-

S3) Az apostoli levelek bőséges bizonyságainak részletes felsorolását 
(a szentírás liturgikus adatainak általánosan ismert voltukra való tekin-
tettel) szándékosan elhagytuk. Különösen Pál apostol leveleiből olyan 
nyilvánvaló nyomait ismerjük az ősi egyház liturgikus életének, hogy 
az elemek analizálása itt felesleges. 

a4) V. ö. Schürer: Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter 
Jesu Christi, 450—463. o. 

25) Lásd Achelis i. m. I : 356. és köv. o. 
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kopák isz6) és a perikopa-rendszer liturgikus jelentősége, 
pótolhatatlan értéke már ebben az összefüggésben is a leg-
nyomatékosabb hangsúlyozást kívánja. 

A zsoltárok végigvonulnak a zsidó istentiszteleti életen 
és egészen átszövik azt. A zsoltárokban megtalálható a lelki 
élet legváltozatosabb gazdagsága és a legtöbbjük keresztyén 
értékű. A Golgotán, a keresztfa oltárán haldokló Istenember 
az ótestamentum zsoltáros igéivel imádkozik.27) 

A perikopák olvasása, a prédikáció és az antifonás 
zsoltárok mellett állandó eleme volt a zsidó istentiszteletnek 
az imádság, amely a hálaadásban (rí3"12) érte el csúcs-
pontját. Hogy a zsinagógák és a jeruzsálemi templom isten-
tiszteleti életében, sőt a zsidóság nyilvános és magán-életé-
ben milyen nagy jelentősége volt az imádságnak, arról nem 
szükséges bővebben megemlékeznünk. 

A következőkben csak néhány vonással kívánjuk meg-
jelölni az ótestamentum imádságos életéből azokat a mozza-
natokat, amelyek átszármaztak az egyház liturgiájába és itt 
a sajátosan keresztyén elemekkel egybeolvadva, minden 
idő számára jelentős — azt mondhatni: örökértékű — ténye-
zőivé lettek anyaszentegyházunk liturgikus életének. 

A szentírási lectiókat és a rá juk következő építő ige-
hirdetést egészen átöleli az Istent magasztaló imádság és a 
zsinagóga gazdagon lüktető imádságos életében különösen is 
nagy jelentősége volt annak az ótestamentumi hálaadó imád-
ságnak, amelybe ősi időktől fogva beleolvadt Ézsaiás VI : 3 
„Tersanctus"-a. is. Ez az eredeti zsidó hálaimádság a terem-
tésért és Izrael pásztoroló vezetéséért fordult magasztalásá-
val az Úrhoz, de természetesen mélyült ki igen rövid idő 
alatt a Jézus Krisztusban lett megváltásért olyan fenségesen 
köszönetet mondó hálaadássá, amelyből hamarosan az egy-
ház egységessé vált istentiszteletében az Úrvacsora szentségé-
nek már a AiSaxfy-ból ismert eucharistikus imádsága lett.28) 

A már Plinius tudósításában említett antifonás éneklés 
(amely minden valószínűség szerint inkább recitálás, tehát 
az ú. n. „liturgikus éneklés" lehetett!) nem szorítkozhatott 
kizárólagosan a zsoltárok éneklésére, hanem kétségtelenül 
idetartoznak az első keresztyén himnusok is, amelyeknek a 
gyökérzete nem egyszer egészen tisztán mutatja még az ösi 

-8) V. ö. Achelis i. m. 1 : 358. és köv., különösen pedig a 359. o. 5. 
jegyzetével. 

27) Máté evang. XXVII : 46. — Psalm. X X I I : 2; Lukács evang. 
XXIII : 46. — Psalm. XXXI : 6; János evang. XIX : 28. — Psahn. 
LXIX : 22. 

2fl) V. ö. Baumstark i. m. 13. és köv. o. 

Jáiiossy: Az evang. liturgia. ^ 
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talaj örökségét. Jellemző, hogy az Istent magasztaló imádság 
és a himnus tartalma közt alig-alig lehet megvonni a határ-
vonalat. 

A Atőajíí] nagy eucharistikus imádsága, amelynek az 
ótestamentummal való kapcsolata teljesen kétségtelen, egyik 
legemelkedettebb részében így hangzik: , , . . . Hpo 7rávTcov eo-
jcapiatoöjiiv aot, 8« Sovatö? sí -. . .<s.29) Egészen hasonló, sőt 
azonos gondolatot látunk kifejezve a „nagy glória''-hoz csa-
tolt „Laudamus Te"-ben, amely nem volt kezdettől fogva 
együtt a „glória in excelsis" szövegével (Lukács evang. II : 
14): ,, . . . Gratias agimus Tibi propter magnam glóriám 
tuam". -— Mintha csak az ótestamentumi teokrácia fenséges 
vallásosságából élne itt tovább egy-egy őserejű hajtás az 
egyháznak ezekben a csodálatos himnusaiban! 30) 

Az ótestamentum liturgikus öröksége mellett sajátosan 
keresztyén elemekben is gazdag kezdettől fogva az egyház 
istentiszteleti élete. 

Első helyen kell említenünk az Úrvacsora szentségét, 
az egyház egész liturgikus életének szívét, éltető forrását, 
amelynek kiapadhatatlan gazdagsága a következőkben még 
ismételten ad módot a vele való részletes foglalkozásra. Az 
apostoli kor keresztyénsége megértette és jól a szívébe véste 
az Űr szavát, amellyel ő szent testének és vérének gyakori 
vételére hív: „valahányszor . . 

A Mi Atyánk (Dominica oratio) méltán áll kezdettől 
fogva az egész keresztyénségben minden más imádság előtt 
a legnagyobb tiszteletben. Már a AtSâ Y] lelkére köti a hívek-
nek, hogy minél gyakrabban éljenek azzal a szent joggal, 
amellyel éppen mint Krisztus megváltottjai, Isten gyermekei 
élhetnek a mennyei Atyához való odafordulásban. A AtBa^Tj 
a Mi Atyánknak naponta háromszori imádkozását kívánja.31) 

Amint az imádságokban mindenütt fellelhető az ótesta-
mentum öröksége, — hiszen az egy igaz Istenhez fordultak 
azok, csakhogy az Űr Jézus által „lélekben és igazságban", 
— éppen úgy hozza létre a zsinagóga istentiszteletének ha-
tása alatt a keresztyén imádságos élet is a maga doxologiáit. 
Elégséges itt a AiSa;fí] refrain-szerüen visszatérő doxologiá-

2B) AiöaxVi X : 4; Clemen i. m. 1. o. 
30) Helyesen állapítja meg Baumstark (i. m. 21. o.), hogy sem 

az egyiknek, sem a másiknak nem eredeti, sajátosan keresztyén a tar-
talma, mert a keresztyén imádságos lelkület: , , . . . hat nicht für die 
Macht und die Herrlichkeit, sondern für die Vatergüte und Menschen-
freundlichkeit des Unendlichen zu danken, den tiefsten Drang". 

31) AiSax^l VIII : 2—3. — Érdekes, hogy noha az ősi egyház min-
denütt a Máté evang. VI : 9—13. szövege szerint használja a Mi Atyán-
kot, nem a 13. v. doxologiája, hanem a Ai8axri-ból ismert ,,őxi ooű éoxiv 
F| 8úva[ii!; XAL F] 8 Ó | a elg TÓIN; alcövag" áll az imádság végén. 
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ját megemlítenünk: „ . . . a o í éauv ^ 5ó£a S I C T O Í X ; alwvac".32) 
Az első sajátosan keresztyén himnus pedig ott csendül meg 
az inkarnáció csodája felett, az Űr Jézus születését hírüladó 
angyali ének doxologiájában: „Dicsőség a magasságos meny-
nyekben az Istennek . . ." (Lukács evang. II : 14, hymnus 
angelicus, glória in excelsis). 

A nélkül, hogy kiterjeszkedni kívánnánk az újtestamen-
tumból elénk táruló sajátságosan keresztyén liturgikus ele-
mek nagy sokaságára, egyszerűen csak megemlítjük a Magni-
ficat-ot (Lukács evang. 1:46—55), a Bcnedictus-t (Lukács 
evang. I : 67—79), a Nunc dimittis-t (Lukács evang. II : 29— 
32), azután utalunk azokra a himnusokra, magasztaló éne-
kekre, amelyek Pál apostol bizonyságai szerint (Kol. III : 16, 
Efez. V : 18a—20) még az első nemzedék Isten Szentlelkétől 
ihletett szívéből fakadva szálltak az Úr trónja elé.33) Ezek 
mind a keresztyén imádságos lélek liturgikus alkotóerejé-
nek bizonyságai, amelyek az ősi egyház istentiszteleti képét, 
ennek titokzatos mozgató erőit vetítik a legelső időből a mi 
szemünk elé. 

Talán feleslegesnek látszik, de mégis ismételten hang-
súlyozzuk, hogy az ótestamentum örökségeként az egyház 
liturgiájában továbbélő elemek vallási tartalmát is teljesen 
átjárta és kimélyítette a keresztyén evangélikus hit, amely-
nek középpontjában az egész életet, a mennyet és a földet 
átfogó erejével él a testbejött, megfeszített és dicsőségben 
feltámadt Istenember, aki által egyedül van menetelünk az 
Atyához. 

Az ótestamentumban megígért és az újtestamentumban 
beteljesedett, tökéletes krisztusi kinyilatkoztatásnak szétbont-
hatatlan egysége él az egyházban az ótestamentum örökségé-
nek és a sajátosan keresztyén liturgiái elemeknek Isten kezé-
vel formált egységében. Ennek az egységnek minél tökélete-
sebb történeti megvalósulása jelöli ki az első századok litur-
gikus fejlődésének az útját. 

6. §. Az egyház liturgiája az első századokban. 

Már az ősi egyház liturgikus életének első nyomait 
szemügyre véve (4. §.) láthattuk, hogy milyen külső okok 
közrehatása siettette és indította el a liturgikus fejlődést 

32) Ai5axri IX : 2—3. 
33) Az újtestamentum! kánonból való és az azon kívül keletkezett, 

Isten dicsőítésére már az apostoli kortól elkezdve zengett liturgikus 
énekeinket a legnagyobb pontossággal és részletességgel tárgyalja 
Daniel: Thesaurus hymnologicus c. műve. — Lásd idevonatkozóan 
I : 44. és köv. o. 

4* 
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azon a természetes úton, amelyen az ősi egyháznak a jeru-
zsálemi templomban és a zsinagógákban végzett igehirdető 
áhítatossága az Űrvacsora szentségét magában foglaló isten-
tisztelettel — az Űr Jézus személyének, szakadatlan aktuali-
tássá lett megváltó müvének az egészet átfogó erejéből, 
éppen a tartalmi azonosság következtében (5. §.) — arány-
lag igen hamarosan valóban egységes liturgikus életté vált. 

Ezzel a természetes folyamattal — amely a meglevő tar-
talmi egységet külső megnyilvánulásaiban, térbelileg és idői-
leg is kifejezni törekedett — kezdettől fogva párhuzamosan 
halad a liturgiának egyes elemeiben végbemenő differenciá-
lódása, a liturgia önmagából növekvő és sokasodó elemeinek 
egyre tökéletesebb kialakulása. 

Ez a kettős folyamat jellemzi leginkább az egyház litur-
giáját az első századokban. 

Már az első és második század határáról való AiSa^-íj-
ból tudjuk, hogy az egyház liturgikus életének legkiválóbb 
megnyilatkozása az Úrvacsora szentsége nélkül el sem kép-
zelhető vasárnap-délelőtti istentisztelet, amelyet mindig meg 
kellett előznie a bűnvallásnak,34) „OJCOX; xaé-apá TJ ík>aía 
6{ici)v ifi".35) 

Hogy a II. század első évtizedeiben már általánosan 
megtörtént a sajátosan keresztyén úrvacsorai liturgikus ré-
szeknek és az antifonás énekekből, lectiókból, prédikációból 
és imádságokból álló (tehát helyileg: zsinagógai eredetű) 
istentiszteletnek teljes egybeolvadása, azt kétségtelenül lát-
hat juk Justinus Martyr-nál (f kb. 165-ben, Rómában), akinek 
az irataiból már egységes egészként rajzolódik elénk a kétféle 
istentisztelet egyesüléséből kialakult vasárnap-délelőtti isten-
tisztelet. az ú. n. főistentisztelet.30) 

Justinus Martyr I. apologiája a 140—160. évek közötti 
időből való. Jellemző, hogy noha iratát pogányokhoz (Anto-
nius Piushoz és Marcus Aureliushoz) intézi, mégis egészen 
nyíltan beszél benne a keresztyén liturgia centrális dolgairól. 
A ..disciplina arcani" tehát még ismeretlen ebben a kor-

34) Az egész ősi egyház későbbi életében is olyan nagy jelentőségre 
emelkedett bűnvallásnak már itt elofxoXoyiloK; a neve. 

35) Aiöaxri IV : 14. és XIV : 1; Giemen i. m. 2. o. 
36) Természetesen ez a megállapítás nem jelenti azt, mintha hely-

lyel-közzel, kivételesen nem élt volna még tovább a kettőnek különálló 
ünneplése is. A Clemens-féle I. levélből ismert és a relatív különállás 
átmeneti állapotának nevezhető egyházi gyakorlat él még jó ideig pl. 
az ősi Antióchia liturgiájában is. V. ö. Migne: PGI. I : 248—253. — 
Ezt a régi emléket őrzi egyébként még ma is a római mise organizmu-
sában nagypéntek és nagyszombat liturgiája, az ú. n. „missa sicca". — 
Az egész kérdésre vonatkozóan 1. még üuchenese: Origines de culte 
chrétien, 335. és köv. o. 
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bau.37) Justinus I. apológiájának 65—67. fejezetében előttünk 
áll fővonásaiban a II. század első felének liturgiája.38) A 65. 
és 66. fejezet az újkeresztyének első Űrvacsorájáról közöl 
tudósítást, amelyben az Úrvacsora szentsége éppen úgy 
so^apiaría néven szerepel, mint ahogyan eoxaptcma az a 
Aiöaxí] számára 3 9 ) ; a 67. fejezet pedig a vasárnapi isten-
tiszteletről szól. 

Justinus közleményei minden tekintetben igen figye-
lemreméltóak, hiszen liturgiája mintául szolgál a következő 
évszázadoknak is. Fontos azonkívül Justinus liturgikus köz-
leményeivel kapcsolatban az a körülmény is, hogy éppen 
az egyház istentiszteleti életében milyen nagyon hangsú-
lyozza az Úrvacsora szentségének centrális jelentőségét. Mi 
sem bizonyítja jobban az első századok liturgikus fejlődésé-
nek az egészséges voltát, mint éppen az a tény, hogy amiként 
a Justinust megelőző nemzedéknél, az apostolokat még sze-
mélyesen ismerő első generációnál, úgy őnála is egészen 
magától-értetődően képezi a vasárnapi istentiszteletnek csúcs-
pontját a keresztyén liturgia legintegránsabb, igazi alkotó-
része, az Úrvacsora szentsége.40) Ezért szól róla olyan rész-
letességgel az istentisztelet tárgyalásánál. 

Először is megemlíti, hogy nem valami közönséges étel 
és ital kerül az Úr szent vacsorájában kiosztásra, hanem 
„OV tpÓTTOV Siá AÓfOO ftsoo aapxoiro^&st«; 'ITJOOÖS Xptatöf; Ó Oíü-

T7]p xai aápxa xai aíaa U7rsp atorqpíac ^(JUOV fajfev, outcoc 
xai zr\v 8i' eö/Tjc ^ófou toü Ttap' aótoö soxapiatTj&etoav tpotprjv, s£ 
rj<Z aijJLa xai aápxss xatá fietapoX-íjv tpé^ovtat Tjjjiwv, sxeívoo toö 
aapxoronfjd-evTo? 'ITJOOÖ xai aápxa xai aíp.a ISiSáx^^ev elvat...".41) 
Az idézett szöveghez ezen a ponton kapcsolódnak egészen 
közvetlenül a szereztetési igék. 

37) A III. sz. egyházatyái ellenben már éppen a „disciplina arcani" 
meghonosodása miatt vonakodnak a szent mysteriumokról a nagy nyil-
vánosság előtt szólni, amint ezt különben Tertullianus (f 220 táján) 
nyíltan ki is mondja Apologeticus c. művének VII. fejezetében. 

38) Közölve: Clemen i. m. 2. és 3. o. alapján. 
39) Lásd Justinus Marti]r Apol. I. 66 : l -ben: „xai f| xpocpi] CUJTTI 

xaXelxai nap' r)fx!v e ú x a p i O T Í a . . — Clemen i. m. 2. o., v. ö. Aiöax>i 
XIV : 1. 

40) Az Úrvacsora szentségének jelentőségét Justinus életében és 
rajta keresztül a II. század liturgikus életében mély analízissel mutatja 
meg Goudenough: The Theology of Justin the Martyr c. művében. L. 
idevonatkozóan különösen a 312. és köv. o. 

41) Justinus Apol. I. 6 6 : 2 ; Clemen i. m. 2. o. Brilioth (i. m. 35. o.) 
felveti itt a kérdést, hogy mi lehet a szövegben előforduló hóyoc, jelen-
tése és azt a feleletet adja, hogy amiképen az inkarnáció csodája az 
Ige állal történt, éppen úgy hoz létre a hálaadás igéje (az eucharistikus 
imádság) új teremtést az Úrvacsora szentségének földi elemeiben. A 
TOÜ icap' autov-ban az autoü természetesen Jézus Krisztusra vonat-
kozik. 
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Az első apologia 67. fejezetének 3—6. pontjaiban pedig 
részletesen leírja Justinus a vasárnap-délelőtti istentiszte-
letet.42) 

A szentírási lectiókra 43) (amelyeket, mint már az előbb 
láttuk, „secum invicem", vagyis antifonatikusan énekelt zsol-
tárok és himnusok vettek körül és amelyek közt rövidebb 
könyörgések is voltak) következett a prédikáció. Mindig a 
püspök prédikált. 

Az istentisztelet folytatásaként most következett az álta-
lános egyházi imádság („gyülekezeti közimádság") ,44) amely-
lyel kapcsolatos volt a béke-csók (osculum pacis). Ezután 
került sor az oblatio (kovásztalan kenyér, bor és víz!) oltárra 
vitelére. Az eucharistikus imádságban, amelyet szintén a 
püspök imádkozott és amellyel az egyház a teremtés és meg-
váltás nagyságos dolgaiért adott hálát az Istennek, mind-
jobban nyilvánvaló hangsúlyozást nyer ennek az imádság-
nak az oltári szentséghez való kapcsolata. Az eucharistikus 
imádság minden bizonnyal közvetlenül átvezetett a szerez-
tetési igék recitálására. ) 

42) Szövegét lásd: Giemen i. m. 3. o. 
43) Előfordul kettes, hármas és négyes lectio is; — egy ótestamen-

tumi és egy újtestamentumi (evangéliumi), — egy ótestamentumi és két 
újtestamentumi (egyik: evangéliumbeli, másik: epistolabeli, idesorozva 
liturgikus szempontból az Ap. Csel. könyvét is), — két ótestamentumi 
(egyik: a ,,törvény"-ből, másik: a ,,próféták"-ból) és két újtestamentumi. 
— Tertullianus pl. négy lectiót ismer az egyház liturgiájában és ezt 
mondja róluk a De praescriptione haereticorum c. iratának 36. fejeze-
tében: „(Ecclesia) legem et prophetas cum evangelicis et apostolicis 
litteris miscet". Migne: PL. II : 33. és köv. o. 

Ugyancsak Tertullianusból látható, hogy milyen hatalmas moz-
gató és alakító erő a liturgikus életben a de tempore elvnek, az 
egyházi év logikájának érvényesülése. Apologiája 39. fejezetében (szö-
vegét lásd Clemen i. m. 3. o.) ugyanis így szól a lectióknak az egyházi 
év szerinti kiválasztásáról: „Coimus ad litterarum divinarum cornme-
morationem, si quid praesentium temporum qualitas aut praemonere 
cogit aut recognoscere". 

Megemlítésre méltó ebben az összefüggésben az is, hogy már az 
első századokban szinte isteni tökéletességgel kíván érvényesülni az a 
liturgikus szabály is, hogy a lectióknak tartalmilag is összetartozóknak 
kell lenniök. —• Ezt az Íratlanul is élő és ható törvényt először Augus-
tinus (354—430) foglalta írásba: „Lectiones congruae ex evangelio et 
apostolo!'1 — (Sermo 362: De resurrectione mortuorum II. — Migne: PL. 
XXXIX : 1611). 

44) Az általános egyházi imádság első motívumát láthatjuk I. Tim. 
II : í . és köv. v.-ben. V. ö. Apologia Tertull. 39: „Oramus etiam pro 
imperatoribus, pro ministris eorum et potestatibus, pro statu saeculi, 
pro rerum quiete, pro mora finis". — Míg eleinte gyakran a bünvallás-
sal, az éíjojaoXÓYYioig-szel kapcsolatban jelentkezik az általános egyházi 
imádság, addig a II. század közepétől fogva (már Justinus I. Apol. 65. 
bizonysága szerint is!) mindinkább eucharistikus jellegűvé alakul. 

4B) Justinus Martyr liturgikus jelentőségét az a körülmény is növeli, 
hogy Dialógus cum Tryphone Judaeo c. iratában (a 41. fejezetben, 
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A distributiót a diakonusok végezték és ugyancsak ők 
vitték el a távollevőknek (betegeknek és a Jézus szent nevéért 
fogságot szenvedőknek) is a szentséget. 

Justinus Martyr I. apológiájának ez az istentiszteleti 
rendje végül ismeri a közadakozást is, amely a régebbi 
agapékra szóló ételneműek, természetbeli adományok kár-
pótlása céljából az egyház szegényeinek javára nyert helyet 
a liturgiában. 

A II. század liturgikus fejlődésének érdekes és értékes 
mozzanatai találhatók meg Irenaeusnál (f 202-ben), aki az 
egyháznak első igazi nagy teológusa és különösen a gnosti-
cismus elleni küzdelemben tűnt ki. 

Adversus hacreticos (Contra haereses) c. iratában talá-
lunk liturgikus vonatkozású megjegyzéseket. Itt szól4C) Ire-
naeus a Szentléleknek az Úrvacsora elemei feletti invocatio-
járól. Ez az invocatio azonban alig különbözik a megelőző 
évek Justinustól már ismert eucharistikus imádságának 
lényeges tartalmától. 

A gnosticismussal vívott küzdelmében pedig ugyancsak 
erősen hangsúlyozza Irenaeus, hogy az Úrvacsora szentségé-
nek ünneplésében a termés zsengéit áldozza fel az egyház 
a teremtő Isten előtt hálaadásul és ez az Istennek áldozás 
megszenteli a teremtett dolgokat (az oblatiót, az oltárra vitt 
földi elemeket) is. Ehhez a gondolathoz kapcsolja Irenaeus 
a Kriszlus által való szereztetést, amelyben ő az újszövetségi 
áldozat eredetét látja.47) 

A III. század atyái közül jóformán csak Cyprianus-nái 
(f 258-ban) találhatók egyes, az egyház liturgikus életére 

közölve Brilioth i. m. 37. o.) közelebbről is meghatározza az úrvacsorai 
eucharistikus imádság tartalmát: az Isten kegyelmében örvendező hála-
adás mellett lényeges része az oltári szentségnek a Jézus Krisztus szenvedé-
séről és áldozati haláláról való megemlékezés. Míg a AiSapi ezt a 
mozzanatot teljesen figyelmen kívül hagyta, addig itt egyre jobban 
hangsúlyozást nyer a kereszt. 

Ugyancsak ebben a dialógusában (a 70. és 117. fejezetben) Justinus 
— a Ai8ajtn terminológiájával megegyezően — űvoía-nak is nevezi a 
liturgia centrális tartalmát, az Ürvacsora szentségét. Kétségtelen azon-
ban éppen az összefüggésből, hogy az „áldozat" Justinusnál is egyedül 
a hálaadásnak és imádságnak lelki áldozatát jelentheti. — V. ö. Aiöax*] 
XIV : 1; Clemen i. m. 2. o. 

40) Adv. haeret. III. 4 : 1 ; Migne: PGI. VII : 855. és köv. o. 
47) V. ö. Carbol et Leclercq: Reliquiae liturgicae vetustissemae, 

I : 191—200. —• Irenaeus invocatiója, illetve az úrvacsorai elemeket 
megszentelő imádsága tekinthető végeredményben a következő időben 
egészen általánossá lett éníx^rion; eredetének. Ehhez az ejtíx^.r)oig-hez 
fűzte később a keleti keresztyénség a transsubstantiatio-t, míg a nyu-
gati felfogás szerint — az éníx^oi i ; folytonos háttérbe szorulásával — 
a szentség szereztetési igéinek recitálásakor, ennek actus momen-
taneus-änál történt az átlényegülés. 
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vonatkozó elejtett utalások. így a De oratione c. iratában 
ismételten említi az egyház fenségének ez a hatalmas meg-
testesítője, hogy naponként ünneplik a teljes liturgiát (eucha-
ristiát)48) és mint általánosan ismerteket, mindenfelé hasz-
nálatban levőket említi már az úrvacsorai eucharistikus 
imádság előtt, bevezető responsoriumaival együtt a prae-
fatiót is.49) 

Az első századoknak eddig ismertetett, töredékszerü 
emlékei mellett, az ősi egyház liturgikus alkotóerejének 
bizonyságaként teljesen kiépített istentiszteleti rend is 
maradt reánk azokban az egyházi rendtartásokban, ame-
lyek éppen a III. századból valók. Ezekben az ősi rendtar-
tásokban, illetve a bennük megőrzött formulázott litur-
giákban nem valami új alkotás áll elénk, hanem az elemei-
ben már eddig is ismert liturgikus részek alakulnak és 
rendeződnek, hogy a folytonos differenciálódás és az ennek 
folytán létesülő organikus tagozódás már most, a III. szá-
zadban is mindennél meggyőzőbb tanúbizonyságot tegyen 
az evangéliumnak szinte megmérhetetlen formai gazdag-
ságáról.50) 

A III. század ősi egyházi rendtartásai közül csak a két 
legfontosabbal kívánunk a következőkben részletesebben 
foglalkozni. Az egyik a Didascalia et constitutiones aposto-
lorum címen ismert Aiatá-j-a: twv áfíwv árroatóXwv Stá KXYJIASV-
TOC,51) a másik pedig a Canones Hippolyti,52) 

Az első századoknak ezzel a két nagyjelentőségű ira-
tával kapcsolatban már évtizedek óta eldöntetlen vita tár-
gyát képezi az a kérdés, hogy melyiküket illeti meg az 
elsőbbség, melyikük a régebbi, — vájjon az Antiochia tájé-
káról származó AiataYai-e, vagy pedig a Canones Hippo-
lyti? — Mivel ennek a kérdésnek tüzetesebb megvizsgálása 
messzire meghaladná tanulmányunk keretét, meg kell elé-

4S) De orat ione 18; Clemen i. m. 5. o. — Cyprianus már ismeri a 
naponkénti imádságos istentiszteleteket is. A nyilvános istentiszteleti 
imádság órái, a horae canonicae már kialakulóban vannak. L. De ora-
tione 8. és 34—35. idevonatkozó adatait; Clemen i. m. 5. o. 

49} De orat ione 31: „Ideo et sacerdos ante orationem praefatione 
praemissa parat fratrum mentes dicendo: Sursum corda; ut dum 
respondet plebs: Habemus ad Dominum, admonetur nihil aliud se 
quam D o m i n u m cogitare debere . . .". — Clemen i. m. 5. o. 

50) Ezeknek az ősi egyházi rendtartásoknak az összefüggését tar-
talmuk ismertetésével együtt részletesen tárgyalja Maclean: The 
Ancient Church Orders c. művében. 

51) A AiaxáYou szövegét lásd Migne: PGI. I : 555. és köv. — A 
teljes szöveg legjobb kiadása jelenleg is Funk: Didascalia et constitu-
tiones aposto lorum. 

52) Szövegét lásd H. Achelis: Die Canones Hippolyti c. magyará-
zatos k iadásában. 
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gednünk itt egyszerűen annak megállapításával, hogy mind 
a két egyházi rendtartás bizonyos vonatkozásokban már 
egészen kifejlett liturgiát képvisel és hogy az egymással 
való, szinte feltűnő kapcsolatok ellenére is lehetségesnek 
tar t juk a két liturgiának egymástól független kiala-
kulását.53) 

A nyolc könyvre tagozódó Aiatá?«'. T&V óqtwv owcoatoXwv 
KXíjfiévTOc liturgikus anyaga igen jelentős, noha nem 

egységes eredetű. Bennünket tárgyalásunk összefüggésében 
leginkább a VIII. könyvben megőrzött, ú. n. Clemens-féle 
liturgia érdekel, mert benne csaknem teljes liturgikus szöve-
get közlő istentiszteleti rendet találunk.54) 

A Aí.aTáY<xt-ban ránkmaradt liturgia (r; &eía Xsiroopyía) 
szerint a III. század istentiszteleti rendje a következőképen 
alakult: 

1. Psalmodia (ótestamentumi zsoltárok liturgikus ének-
lése). 2. Imádságok (részint a régi s£o{i,oXó'prjacc tartalmával, 
részint pedig a hálaadás és kérés szavával fordulva az Űr-
höz), amelyek a rájuk következő 3. négy szentírási lectio 
között himnusokkal is váltakozva fűzték egybe a két ótesta-
mentumi és két újtestamentumi szentigét.55) 4. A püspök 
prédikációja, amelyet a salutatio előzött meg. A püspök II. 
Korint. XIII : 13-mal üdvözölte a híveket, mire a gyülekezet 
responsoriuma így hangzott: „Kai {jtsiá toö tzv&^ixóq aou".56) 
5. A katechumenok elbocsátása. 6. Litánia.51) Ennek az 
imádságnak az élén, többszörös benedictiós formulák után 
külön invitatorium áll: ,,"Oaot jrtaroí, vdívwfisv yóvt>* SEY]$Ö>[I,SV 

53) V. ö. Maclean i. m. 50—54. 
54) A Atatayai I—VI. könyve foglalja magában a tulajdonképeni 

egyházi rendtartási és az egész műnek ez a különálló része kétségtele-
nül a III. század első évtizedeiből való. — A VII. könyv csak rövid 
megjegyzéseket közöl az istentisztelet rendjéről. 

A VIII. könyvben található ú. n. Clemens-féle liturgia (éppen fej-
lettsége, gazdag tagozódása miatt) eredetileg nem tartozhatott az Ap. 
Constit.-hoz, hanem minden valószínűség szerint kompiláció útján 
került az egész Aiaxáyai átdolgozásával létesült terjedelmes egyházi 
rendtartás részei mellé. Az egész mű jelenlegi alakjában a III. és a IV. 
század határáról származtatható. V. ö. Warren: The Liturgy and Ritual 
of the Ante-Nicene Church, 255—319., továbbá Rietschel i. m. 1 : 2 7 7 — 
289. 

Végül megemlítjük, hogy a Aia-cayai különböző eredetű részeinek 
szerkezeti összefüggéséről figyelemreméltó megállapításokat közöl 
Brightman: Liturgies eastern and western c. művében, idevonatkozóan 
lásd: Introd. XLIII. 

55) A négy lectio sorrendje: a) törvény, b) próféták, c) epistola, 
d) evangélium. Lásd Aiaxáyai VIII. 5 : 1 1 ; Giemen i. m. 6. o. 

°8) AiaTÓYOu VIII. 5 : 1 1 ; Clemen i. m. 6. o. 
57) A litánia (taxaveía) eredetére és értelmére vonatkozóan lásd 

Achelis i. m. T : 377—379. 
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TOÖ •9-eoö öiá 3-oü XptaTOö aoToö, TCOCVTS«; OOVTÓVOX; TÖV ihöv Siá T O Ö 

XptaToö aotoö 7rapaxaXéao>{i.ev. ,.",58) az egész könyörgő imádság 
egyes részeire pedig ismételten a „xöpte éXs7]oov"-nal válaszolt 
a nép.59) 7. Osculum pacis, amely így történt: „Kai ő Stá-
xovos £i7cat(o rcáaiv' aarcaaaa&e áXX7]Xooc sv ipiXirjfiaTi a-fti]), Kat 
áoTraCéaO-waai oí TOÖ xX^poo TÖV ^TTÍOXOZOV, ot Xatxoi ävdpsz voüq 
Xatxoóc, ai Yovaíxet; rác Yovatxa«;".60) 8. Offertorium, vagyis az 
Űrnak szánt adományok felajánlása és összegyűjtése, amelyre 
az egyik diakónus hívta fel a népet: „Mnj Ttc xata uvoc, 
tic év bnoxpíoEi' opdoi Tcpöq xóptov {xstá <poßou xat xpóiioo S O T Ü ) -

te? wjjisv Tupoa^épeiv".61) Az oblatiónak az oltáron való elhe-
lyezése u tán (amelyet a püspök a papsággal együtt végzett), 
ismét 9. salutatio-Ya\ fordul t a püspök a gyülekezethez: 
„TJ Jf^P1? iravxoxpátopoc •freoö xat RJ AYDWR/] TOÖ xopíov i^töv 
'Irjaoö Xptaroö xai xotvuma TOÖ áyíoo icvsó{iaToc ^TW (istá 
Trávtwv ő-xwv", a gyülekezet pedig így válaszolt: „xat [XSTÁ TOÖ 

7TVSÖ[IATÓC <3OD".6 2) 10. Praefatio, vagyis az Úrvacsora szertar-
tásainak bevezetése. A praefatio a megelőző salutatio-ból, a 
„sursum corda" antifonáiból és a tulajdonképeni praefatio-
imádságból áll. A püspök, akit mint liturgust a AtaTá^at 
szóhasználata itt következetesen áp^tspsúc-nek nevez, a gyüle-
kezet felé fordulva recitálja: „avw TÖV VOÖV", mire mindnyá-
jan ezt felelik: „s'xo;j.ev zpbq TÖV xóptov"; erre a püspök így 
folytatja: „eö/APNT^oíú^ev TTJ) xopup", a nép pedig ezt vála-
szolja: „a£iov xat Stxatov".63) Erre a responsoriumra követ-
kezett a praefat io imádsága, amelyet ugyancsak az ápxtspsöc 
imádkozott: „a£tov (bc áXTjíhöc; xat Síxatov Trpö 7cávTO)v ávoavsiv 
os TÖV Ö'OTÍJOC ovTa •ö-eöv TÖV xpö TWV YEVRJTWV ovTa, ob rcäaa 
TRATPTÁ oopavtj) xat £7ci yjjc óvo[jiáCeTat, TÖV [lóvov aYSWYjTov 
xat avapxov xat aßaatXeuTOV xat áöéarcoTOV, TÖV ávsvSsvj, TÓV tzccv-
TÖ? aYaftoö Xopvjyöv, TÖV íráarjc alua? xai ysvécsioc xpsÍTTOva, 
TÖV TrávTOTS x a T á Tá a u T a xai waaÓTtoc; e'xovTa* é£ oo Tá TcávTa, 

xadárcep sx Ttvoc á<psT7]ptac, sic TÖ sívat rcapfjX&sv... Títép 7cáv-
TWV aot írj 5ó£a, SsaTtOTa TcavToxpáTop. £s Tcpoaxovöatv ÁVÁPAÍ}|Aot 

oTpaTtat aYY^Xwv, apxafYsXwv, •ö-póvwv, xoptotTÍrcov, apxwv, s£oo-
aiwv, Sováfxewv, OTpaTtwv aitúvtcov' i á Xspooßip, x a t sÉarcTspoya 

Sspatpi^ rate piév Soaiv X A T A X A X Ö T C T O V T A T O U C TróSac, T A T ? §s 
őoai Tac xsipaXác, Tatc ős Soat 7rsTÓ|j,sva, xat Xŝ ovTa ajia ^tXtatc 

58) Aiaxáyai VIII. 10 : 2; Clemen i. m. 6. o. 
59) A iaxáya i VIII. 6 : 4 , 9; Clemen i. m. 6. o. 
60) Aiaxáyai VIII. 11 :9; Clemen i. m. 6. o. 
61) AiaxávaiVIII . 12 :2; Clemen i. m. 7. o. — Az oblatiónak az 

átvételét mege lőzte a püspök részéről a lavatio, amely a A i a x d v o u -
n a k : oiJnßoA,ov 3ía-&apóxT]xog ipuxwv ftetí> dvaxeLfievcov" (VIII. 11 : 11). 

62) Aiaxayai VIII. 12 :4 ; Clemen i. m. 7 o. 
63) AiaxáyaL VIII. 12 : 5; Clemen i. m. 7. o. 
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XiXtotaiv ap^a-pfeXcov xat piopíaic {xopiáatv a-^éXm áxaTa7ra6aT(DC xaj 
áaiT^TMc ßo(i)oat<;".64) A praefatio-imádságnak ez a végződése 
megadja a lehetőséget, hogy a vele való organikus egységben 
következhessék rá azonnal a gyülekezet ajkáról 11. a Sanctus 
és Benedictus éneklése: afio?, afioc xópioc laßawfr, tcXy]-
pTjc 6 oopavöc xat -f\ f f j xije őó£YJ<; aöioö' eoXofrjtoc sic TOD̂  atwvac' 
áfríív".05) 12. Űrvacsorai eucharistikus imádság. Ebben a 
terjedelmes imádságban, amelynek tartalma már a régebbi 
liturgikus emlékekből is ismerős, a teremtés és megváltás 
művéért ad hálát a püspök. A fenséges tartalomnak meg-
felelően magasztos az egész imádság.66) 13. Consecratio. Az 
oltári szentség consecratio ja két mozzanatot foglal magában. 
Az egyik: az eucharistikus imádság közvetlen folytatását 
képező szereztetési igék recitálása,67) a másik pedig: a Szent-
lélek segítségül hívása a szentség földi elemeit képező oblatio 
felelt, az £3TÍxXirjai<;.68) 14. Commemoratio, vagyis megemlé-
kezés a Megváltó áldozatáról, amelynek érdeméből részt 
kérve, megemlékezik az egyház minden élő és az Úrban 
elhúnyt hívéről is.60) 15. Communio-imádság, amelyben a 
megszentelődés áldását kéri a püspök a szentség élvezőire: 
Ó Í)-EÖC xai. A A R R J P T O Ö Á ^ T O A TTOUŐÓC A O O Trjaoö XOÖ A W N J P O C TJJXÜIV, 

S7cißXe<j>ov é<p* f{fjLÓcc xat Ijrt tö 7rotjJLVtóv aoo toöio, o őt' aotoö 
é£eXé£ü> ele §ó£av zob óvóftaTŐ? aoo' xai áytáaac [̂xwv zö awfia 
xai xTjv xara^ífoaov, xa-í>apo6c 7svofj.évooc; ourb itavzbc; jxo-
Xoopoö aapxöc xai 7rvsúfAaToc, zo%sív twv 7rpoaxetjji.év(üV áyaftöjv' 
xat prjSáva rjjitóv ává£tov xpívij]<;.. .".70) •— Minden valószínűség 
szerint a liturgiának ezen a helyén következhetett 16. a Mi 
Atyánk,'11) amelyet keleten csaknem kivétel nélkül mindig a 
nép imádkozott. — 17. Sancta sanctis. Az imádság után, 
közvetlenül a szentség élvezése előtt „o őiáxovoq Xs^éTiü'ícpóo-
Xtofj-sv" és a legszentebb várakozás áhítatos csendjében „ó 
siríaxo7r&c 7Tpoa!pwv7]a<XT(i) up Xaíp outw za ayta zoic, áftotc". 
Erre felhangzott a gyülekezet a jkán a szentségben hozzá 
közelgő Úr magasztalására: „sít; a-ftoc, et? xóptoc, 'Ivjaoöc 
Xptatóc, S Í ? Só£av •9-soö rcarpöc S U X O Y T J T Ö C sí S I C ROOC alwvac" 
ápjv".72) Ezt a fenséges himnust nyomon követte 18. a nagy 

84) Aiaxáyai VIII. 12 : 6—27; Clemen i. m. 7. o. 
65) ALatáyai VIII. 12 : 27; Clemen i. m. 7. o. 
66j Aiaxáyai VIII. 12 :29—35; Clemen i. m. 7. o. 
07) Aiaxáyai VIII. 12 : 36—37; Clemen i. m. 7. o. 
68) V. ö. az Irenaeusnál mondottakkal, különösen a 47. jegyzettel. 
0fl) Aiaxdyai VIII. 12 :38—39; Clemen i. m. 7. és 8. o. 
70) Aiaxáyai VIII. 13 : 10; Clemen i. m. 8. o. 
71) Lásd Brilioth i. m. 63. o. — Keleten a legrégibb időtől fogva 

közvetlenül a communio-actus előtt volt a Mi Atyánk helye. V. ö. 
Rietschel i. m. I : 247. és köv.; továbbá Achelis i. m. I : 375. 

72) Aiüxáyai VIII. 13:11—13; Clemen i. m. 8. o. 
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doxologia, Hoscinna és Benedictiis: „Aó$a év utptorotc xai 
Irci "ffj(: sípT̂ VTj, év ávO-pcÓTTOtc: soőoxía" wsavvá utqí AaßiS, 
e6Xo-pr][iévo<; ő épxó{j.evo? év óvóftan xopíoo -9-eöc xópiot; xai E7us-
<pávY] év waavvá év tot? o^íatott:".73) 19. Communio. Elő-
ször a püspök vette magához az Űr testének és vérének 
szentségét (sumptio), ezután következett a kiosztás (distri-
butio), amelynek a során először járultak az oltár szentségé-
hez a papok, diakonusok, subdiakonusok, stb., aztán szép 
rendben a gyülekezet tagjai. A distributióban egy diakónus 
segített a szent szertartást végző püspöknek. Az ostyát a 
püspök osztotta az oltárhoz járuló híveknek : „Kai 6 (xsv 
ÉJTÍOXOTTOC; Stőórw ríjv rcpoa'fopáv XáfooV awjxa Xptotoö, xai ó 
8bxÓ[lbvoq X s y s t w a ^ v " , a diakónus pedig a kelyhet hordozta 
körül: „xai sztő'.Soú^ Xs^éta)" aíua Xptatoö, irooíptov Cw/jc, xai 
ő xívtov XS^STÜJ- á^v" . 7 4 ) Az egész distributio-actus alatt az 
énekesek zsoltárokat énekeltek.75 ) 20. Hálaadó imádság a 
szentség élvezése után. Ezt az imádságot a diakónus végezte: 
„MetaXaßovcsc; toö tíf/ioo aw^axoc xai TOÖ u[iiou aifiaroc toö Xptatoö 
EO)(aptanpw;J.ev TCÍÍ xata£twaavu »ieTaXaßslv TWV áfíoov aotoö 
[xoanrjpíoüv, xai rcapaxaXsawjJLsv fiT] el? xpífia, áXX' sic awnjpiav 
rju-äW Ysvéa^-at, ele a>®éXeiav ^opje xai aa);j.ofToc, sic «poXaxTjv 
euaeßetas, sl<; acsaiv a[iaptt(j)v, el? COOFJV toö [j.éXXovtos at&voc".76) 
21. Áldás és a nép elbocsátása. Az istentisztelet befejezésének 
első mozzanataként a diakónus felhívta a híveket, hogy 
boruljanak le Isten színe előtt.77) Erre a püspök a nép felé 
fordult és megáldotta a gyülekezetet.78) Az egész liturgia 
utolsó mozzanatát pedig az áldásra következő elbocsátás 
képezte: „Kai 0 Siáxovos speV a7cóXúeafte év elpTjvj]".79) 

Erről az igazán monumentál is , már elég gazdagon 
tagolt istentiszteleti rendről olvassuk a At.atá7ai-ban a 
következő, jelentős igéket: „Taöta írepi rrjc Xatpeíat; 
őiaiaaaó[is9-a rjjjLStc oí áítóatoXot. 6;JLÍV toi? éTrisxÓTToiq xai toic 
Trpsoßotepotc xai tőle őtaxóvoL?".80) 

A A'.aráfai. részletes ismertetése után sokkal rövideb-

7:') Aiaxáyai VIII. 13 : 13; Clemen i. m. 8. o. 
74) Aiaxáyai VIII. 13 : 14—15; Clemen i. m. 8. o. 
75) Aiaxáyai VIII. 13 : IG; Clemen i. m. 8. o. — Mikor már mindenki 

élt az Úr testével és vérével, a szentség maradványait a diakonusok az 
oltárról elvitték a sekrestyébe, megőrzésre (Aiaxáyai VIII. 1 3 : 1 7 ) . A 
betegek és a hét fo lyamán je lentkező kommunikánsok így szintén 
részesülhettek az Úrvacsora szentségében. 

76) Aiaxáyai VIII. 14 : 2; Clemen i. m. 8. o. 
77) Aiaxáya i VIII. 15 : 6; Clemen i. m. 8. o. 
7?) Aiaxáyai VIII. 15 : 7; Clemen i. m. 8. o. — V. ö. Atcixáyou II. 

57-el, ahol utalás van az ároni á ldás használatára. 
79) Aiaxáyai VIII. 15 : 10; Clemen i. m. 8. o. 
80) Aiaxáyai VIII. 15 : 11; Clemen i. m. 8. o. 
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ben is elégséges foglalkoznunk a III. század másik jelentős 
liturgikus iratával, a Canones Hippolyti-ve\. 

Hippolytus (f 238 táján) schismatikus római teológus, 
majd püspök volt. A fennmaradt irat mai alakjában átdol-
gozás eredménye. Liturgiája az ú. n. egyptomi-aethiopiai 
egyházi rendtartások egyik változatának tekinthető.81) Litur-
gikus szövegeket alig ad, ellenben annál jobban megmutatja 
a folytonos differenciálódásban és organikus alakulásban 
egyre színesebben gazdagodó liturgia egyes részeit.82) 

A Canones Hippolyti liturgiáját általában a rövidségre 
való törekvés jellemzi. Tömörsége különösen az imádsá-
goknál feltűnő. Egyetlen példában magunk előtt láthatjuk 
az egész liturgiának ezt a jellemző sajátságát. Helyezzük 
egymás mellé a Const. Apostolorum ú. n. Clemens-féle 
liturgiájából már az imént megismert üdvözletet és a 
Canones Hippolyti l i turgiájának salutatio-szövegét: ott 

Jfápic T O Ö TravToxpáxopoc & S O Ö xat. r\ áfárcT] T O Ö xopíoo Yjtiwv 
'l/rjaoö Xptaxoö xai ^ xotvwvía T O Ö á-jíoü TuvsöpiaTog IOTCÜ [ÍSTOC 

7ráVT(tíV ÖFJLWV"? i t t p e d i g „ ö XÓptOC FJLETOC TtáVTWV Ojj-íöv". 

— A responsorium mindegyik esetben ugyanaz. — A meg-
felelőbb tartalomnak alakilag is tökéletesebb kifejezését 
láthatjuk a praefatio-antifonában: ott „av(i> TÖV V O Ö V " , — 

itt pedig .,avb) 6|xwv rá? xapSíac".83) 
Ez a tömörség, a magasztos tartalomnak minél egysze-

rűbb, rövidségében is mindent kifejező liturgikus szövegbe 
foglalása teszi éppen a Aiaxá^ai mellett a Canones Hippo-
lyti liturgiáját valóban értékessé. Iienne már a görög 
szövegben, keleti nyelvezetben is feltörő nyugati lélek első 
liturgikus kísérletét láthatjuk, amelynek hamarosan jelen-
tős bizonyságait szolgáltatja az egyház l i turgiájának éppen 
a III. és IV. század határától elkezdődő kétfelé válása: a 
keleti és nyugati liturgia kialakulása.84) 

81) V. ö. Brilioth i. m. 40. o. 
82) Ha már a AiaxávaiClemens-íele liturgiájának gazdagsága méltán 

ejthette gondolkodóba a figyelmes olvasót, még inkább ezzel az ered-
ménnyel jár — és az első századok keresztyénségével kérkedni szerető 
„protestáns" puritánizmust egyenesen megdöbbentheti — a Canones 
Hippolyti liturgikus rendjének áttanulmányozása, mert ez már csak-
nem minden lényeges részével jelentkező, teljes gazdagságú liturgiát, 
helyes (tehát: nem római) értelemben vett mise-rítust mutat. Lásd 
Probst: Liturgie der drei ersten christlichen Jahrhunderte című tanul-
mányát, amely részletesen foglalkozik az itt érintett kérdéssel. 

83) Can. 48; Achelis i. m. 188. o. 
84) A Canones Hippolyti ma ismert alakját feltétlenül jelentős 

irodalmi átdolgozással, különféle bővítésekkel nyerte. A IV. század 
elején már jelenlegi alakjában meg kellett lennie. V. ö. Maclean i. m. 
156—160. o. — Ez a körülmény szintén az iratnak jóval régebbi kelet-
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Hogy a III. század liturgikus emlékeinek, az ősi egyház 
imént ismertetett teljes liturgiájának igazi jelentőségét tisz-
tán láthassuk, érintenünk kell még egy kérdést. Az önkén-
telenül elénk toluló kérdés ez: volt-e, lehetett-e Clemens 
Romanus személyének egyáltalán valami köze a kiazáfOLi 
liturgiájához? — Vájjon a Aiaráfa!. címében szereplő Siá 
KXrjixévroc: többnek tekinthető-e későbbi nemzedékek kegyes, 
archaizáló megnyilatkozásánál és ha igen, akkor vájjon a 
Constit. Apóst, liturgiájának a végén apostoli igeként sze-
replő kijelentésnek lehetséges-e tartalmilag ilyen értéket 
tulajdonítanunk ? 

Elégséges egybevetnünk a Clemens-féle liturgia imád-
ságait az első század határéveinek irataival és igen könnyen 
csodálatos hasonlóságot állapíthatunk meg különösen a 
Clemens-féle liturgia praefatio- és eucharistikus imádságá-
nak a nyelvezete és az első század (tehát még apostoli kor!) 
liturgikus kifejezései között. Azt is tudjuk, hogy Clemens 
Romanus munkásságának javarésze arra az időre esik, 
amikor még él János, az utolsónak sírbatérő apostol. Ha 
csak ezt a két mozzanatot figyelemre méltatjuk, meg kell 
állapítanunk, hogy semmi alapos okunk sincs arra, hogy 
kételkedjünk a Aiaráfoa liturgiájának Clemens Romanus 
személyével való kapcsolatán. — Természetesen ismételten 
hangsúlyozzuk azt, hogy a Coust. Apóst, liturgiájának ma 
ismert, teljes szövege jóval későbbi (de mindenképen még 
a niceai zsinat előtti) időből való, tehát irodalmi, szerkesz-
tői munkának az eredménye. — A legnagyobb valószínű-
séggel állíthatjuk, hogy a AiaráYat részletesen ismertetett 
liturgiája sok olyasmit rejteget és őriz, ami Clemens Ro-
manus lelkéből született, ami az ő imádságos keze-nyomát 
mutatja a későbbi nemzedékek rendező és alakító munká-
ján keresztül is,85) ami tehát ebben a liturgiában a címben 
jelzett értéket, az apostoli keresztyénséggel való kontinui-
tást képviseli. 

Ezen az ősi alapon épül majd tovább az egyház litur-
giája.86) Az évszázadok egyre jobban kiképezik és kidol-

kezése mellett szól és minden valószínűség szerint igazolja — legalább 
is az irat anyagának gerincére vonatkozóan — a római Hippolytus 
szerzőségét. 

85) V. ö. Brilioth i. m. 42. o. 
86) Még ugyancsak a Nicaea előtti időből említésre méltó a liturgia 

ősi elemeit őrző: Serapion püspök imádságos könyve (et>xoA.ÓYiov, sa-
cramentarium), amely mintegy harminc úrvacsorai praefatio-imádságot 
(áváqpopa) tartalmaz. A kifejezési forma még a régi, de a további diffe-
renciálódást jelzi a de tempore elvnek egyre következetesebb érvénye-
sülése. Méltán tekinthető ez az irat az ősi egyház keletre és nyugatra 
ágazó liturgikus fejlődésében határjelzőnek. V. ö. Rietschel i. m. I : 251. 
és köv. 
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gozzák a liturgiának m á r a III. században kialakult egyes 
részeit. Minden munkába áll a nagy művön. A görög lélek 
mélysége és Rómának szinte párat lan formai készsége 
egyesülten szolgál a Xs!/toopYÍa"-nak. 

A szent munka ú jabb és ú jabb kincseket hoz elő az 
egy evangéliumból. Kelet és nyugat különböző lelki kultú-
rája , az egyház élet-küzdelmei, dogma-alkotása,87) mind-
mind folytonosan építi, gazdagítja és a lakí t ja a liturgiát, 
amelyen formai szempontból is egyre tökéletesebb tiszta-
sággal, színes gazdagságban zeng végig az isteni dráma, 
hogy keleten inkább a teremtés és megváltás művének a 
misztériumát, nyugaton pedig inkább annak szüntelenül 
megújuló realitását hirdesse és így éljen az egyház liturgiá-
jában minden idő híveivel a próféta, főpap és király: Jézus 
Krisztus. 

7. §. Az oltári szentség tartalmi gazdagságának jelentősége 
a liturgia fejlődésére. 

Már az egyház istentiszteleti életének legelső megnyil-
vánulásai is bőséges bizonyságát szolgáltatták az Úr szent 
vacsorája liturgikus jelentőségének. Az apostolok nyom-
dokain haladó első századok li turgikus fejlődése pedig 
ugyancsak kétségtelenül igazolhatta annak az állí tásnak 
megdönthetetlen igazságát, hogy az egyház l i turgiájának 
a szíve, éltető forrása: az Úrvacsora szentsége. Egészen 
természetes tehát, hogy a liturgia további fejlődését is az 
oltári szentség szabja meg. 

Az egyház hittapasztalatával, a dogmatikus fejlődéssel 
párhuzamosan az oltári szentség kibeszélhetetlen tar ta lmi 
gazdagságának egyik vagy másik mozzanata fokozottabb 
hangsúlyozást nyer és ezzel együtt — a belső, tar ta lmi 
alakulás hatásaként — mindig azonnal jelentkezik a liturgia 
megfelelő külső fejlődése is. A liturgia igazi megértése teszi 
tehát szükségessé, hogy a lehetőség szerint részletesen foglal-
kozzunk az oltári szentség tartalmi gazdagságának a liturgia 
további alakulására is olyan nagy jelentőségűvé lett egyes 
mozzanataival, amelyeket az a j euxaptcma, b) jiosnjpiov, 
c) xoLvcúvta, d) áva|AV7]nie, és e) íbaía néven jelöl meg az 
egyház l i turgikus szóhasználata.88) 

87) Gondoljunk például az eretnekségekkel vívott harcok során 
megszövegezett christologiai és szentháromsági dogmák liturgikus ha-
tásaira: a formulázott cmio-nak az egyház liturgiájában való meg-
honosodására és az (ótestamentumi zsoltár-énekek befejezésére hasz-
nálatba vett) ú. n. kis doxologia liturgikus térfoglalására. 

88) V. ö. Drilioth i. m. 45—121. o. 
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A) Eojcccpta-cía. A legelső név, amelyet az egyház az 
oltári szentség megjelölésére használ. 

Az evangél iumokban ismételten előfordul az euxapicua 
szó, mégpedig a hálaadás értelmében: így Máté evang. 
XIV : 13—21-ben, Márk evang. VI : 32—44-ben, Lukács 
evang. IX : 10—17-ben, aztán a kenyércsodánál János 
evang. VI : 1—15-ben, ta lálkozunk vele az emmausi tanít-
ványokról szóló perikopában (Lukács evang. XXIV : 13—35 ), 
legfőképen pedig ugvanez a kifejezés áll az utolsó vacsora 
történetében (Máté evang. XXVI : 20—23).89) 

Pál apostol, aki az oltári szentség neveként általában 
a xopiaxöv SetTcvov-t használja, I. Korint. X : 16-ban rcomíjpiov 
eüXofía? ( = sö/apiauaO-ról beszél. 

A II. században már egészen ál talános neve az oltári 
szentségnek az só/aptTcía. Az egyház liturgikus életében 
az Ür szent vacsorájának eucharis t ikus jellege az ural-
kodó.90) Clemens Romanus mellett Ignatius imádságaiban 
is, amelyekben a görög lélek a teremtés misztériumát ün-
nepli, egészen szétárad az eucharis t ikus öröm.91) A AiSax"^ 
IX. és X. fejezetében olyan monumentál is erővel fel törő 
Istenben való öröm pedig annyira meghódította az első 
századok imádságos lelkületét, hogy — jóllehet az eucha-
ristikus mozzanat idővel természetesen háttérbe szorult az 
oltári szentség oekonomiájában — azóta sem tűnhetik el 
egészen az egyház l i turgiájából, mert örök értéket képvisel 
és éppen ezért kiküszöbölése a l i turgikus életnek eredeti 
keresztyén tartalomban való elszegényedést vonná maga 
után. 

A görög atyáktól a lat inok is átveszik az sD^aptoría- t 
és Tertullianus, Cyprianus. Augustinus otthonossá teszik 
nyugaton is. 

Az oltári szentségnek mint eö^ap io t ía -nak a liturgia 
fejlődésére való hatása először is a praefatio-ban jelentkezik. 
Már a Aiatá^at-ban megőrzött Clemens-féle liturgia, aztán 
a Canones Hippolyti és Cyprianus egyaránt ismerik (anti-
fonáival együtt) a li turgiának ezt a legjellegzetesebb eucha-
ristikus elemét. 

A praefat io- imádság első részében (nyilvánvalóan az 
ősi euchar is t ikus imádságból való eredet bizonyságaként) 
még megvan az I. h i tágazatra való vonatkozás, de hama-
rosan át tér a II. hitágazat tar ta lmára , úgyhogy Jézus Krisz-
tus élete és műve a lkot ja az imádság centrumát. Mi sem 

8B) Az £Í>xapuxua gyakran váltakozik csereszavával, az evX,OYÍa-val. 
90) Az angol és a francia nyelvben még ma is leghasználtabb szó 

az Úrvacsora szentségének megjelölésére az eucharist, illetve eucharistie. 
01) Ignatus Ad Smyrn. 8; Migne: PGI. V : 713. és köv. 
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bizonyítja jobban az első századok egyházi életének lán-
goló imádságos lelkületét, mint az a körülmény, hogy ezek 
a praefatiók (ává'fopa) bensőséges eucharistikus jellegük-
ből semmit se veszítettek azáltal, hogy át vannak szőve a 
legmélyebb teológiai gondolattól, — hogy a ,,lex orandi" 
alapját bennük is a „lex credendi" képezi. 

A Sanctus-nak egybekapcsolása a praefatio-val, ami a 
IV. század elejétől fogva már egészen általános, ugyancsak az 
eö^apta t ía gondolatának liturgikus hatóerejét bizonyítja.92) 
— A praefatio-imádságban élő mélységes keresztyén örömöt 
még az egyház liturgiájának nemsokára elkövetkező meg-
romlása, elfajulása se tudja kiküszöbölni, — az eö^apcatía 
fenséges bizonyságának meg kell maradnia minden olyan 
liturgiában, amelyik csak valamit is megőrzött az ősi egyház 
első liturgikus drágakincseiből. 

A praefatio mellett a liturgia eucharistikus gazdagodá-
sának a bizonysága a nagy cloxologia is. 

Karácsony éjjelének angyal-éneke (Lukács evang. II : 
14) jelentős része már a C/einens-liturgiának, de itt a Sancta 
sanctis-ra következik, közvetlenül a communio előtt áll.93) 

BL>) A III. és IV. század határéveitől kezdve jellemzi a praefatio-
imádság végét a mennyei seregek Istent magasztaló énekére való utalás, 
amely mintegy átmenetül szolgál a következő Sanctus-ra. •— A Jakab-
liturgiában {a VI. században már igen elterjedt és különösen Jeruzsá-
lem vidékén nagy tekintélynek örvend) a Sanctus-ra nyomban követ-
kezik a Máté evang. XXI : 9-ből való Hosanna és Benedictus: „"Ayiog 
áyiog ayioc; Kúpie oaßaaiih II?ir)pT)g 6 oi>pavőc; xai f] yfl ""IS öó£t)<; aou. 
'Qoavvá ő év TOI<; ÍNPTATOK;. EúXoYT]JXÉVOI; ő épxó^evoq év óvópaxi Kupíou. 
'Qoavvá ő év xolg ínjnoxou;". Lásd Brightman i. m. I : 50. és köv. o. 

Az így kerekded egésszé alakult praefatiónak a Tridentinum ide-
jén már több mint egyezer különböző alakja volt az egyházi év ünnepei 
szerint. Ezt a nagy számot kilencre korlátozta a római liturgia. — Év-
ezredes alakulás és módosulás után a praefatio quotidiana szövege ez 
lett: „Sursum corda! — Habemus ad Dominum. — Gratias agamus 
Domino Deo nositro! — Dignum et justum est. — Vere dignum et 
justum est, aequum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere: 
Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus, per Christum Dominum 
nostrum. Per quem majestatem tuam laudant Angeli, adorant Domina-
tiones, tremunt Potestates. Caeli, caelorumque Virtutes ac beata Se-
raphim, socia exsultatione concelebrant. Cum quibus et nostras voces, 
ut admitti jubeas, deprecamur, supplici confessione dicentes: — Sanctus, 
sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt coeli, et terra 
glória tua. Hosanna in excelsis. Benedictus, qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis." — Közölve Mehl i. m. 103—104. o. — A refor-
máció idejétől fogva az evangélikus liturgiák különböző nyelvű alak-
jaiban ugyancsak ennek a praefatio-imádságnak fenséges erejével él 
tovább az ősi keresztyénség eucharistikus öröme. 

B3) Állítólag már Tclesphorus római püspök (f 138-ban) énekelte 
a nagy glóriát a karácsony-éj jeli istentisztelet liturgiájában. V. ö. Mehl 
i, m. 75. o. 

Jánossy : Az evang. liturgia. 3 
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Jellemző azonban, hogy milyen hamarosan megérzi az egy-
ház, hogy az eucharistikus öröm nem korlátozható az ú. n. 
missa fideliiim-TSL, hanem annak át kell hatnia az ú. n. missa 
catechumenorum-ot is, hogy így az egész liturgia gazdagítá-
sára szolgáljon. A IV, században a glória excelsis már a 
liturgiának a prédikáció előtti részében szerepel, még pedig 
nyugaton azzal a hatalmas bővítéssel, amely mind a mai 
napig egyik legértékesebb bizonysága a liturgia eucharis-
tikus gazdagodásának: „Gloria in excelsis Deo et in terra 
pax hominibus bonae voluntatis. — Laudamus Te, benedi-
camus Te, adoramus Te, gratias agimus Tibi propter mag-
nam glóriám tuam. Domine Deus, rex coelestis, Dens Pater 
omnipotens! Domine Fili Unigenite Jesu Christe, Domine 
Deus, agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, mi-
serere nobis! Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecatio-
nem nostram! Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis! 
Quoniam Tu solus sanctus, Tu solus Dominus, Tu solus 
altissimus, Jesu Christe cum Sancto Spiritu, in Gloria Dei 
Patris. Amen." 94) 

A kis glória tulajdonképen az arianismus elleni harc-
ban nyerte ma is használatos szövegének formulázását, de 
liturgikus használata kezdettől fogva az sbjfaptatía gondo-
latát is szolgálja: „Gloria patri et Filio et Spiritui Sancto, 
sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saecu-
lorum. Amen".95) 

94) A Laudamus te valószínűleg Poitiers-i Hilarius (f 368-ban) 
révén került a latin szövegű liturgiákba és az V. században már minden-
felé ismerik. Amikor a IV. toledói zsinaton (633-ban) egyesek tiltakoztak 
a bővítés liturgikus használata ellen, mivel nem a szentírásból való 
és az első század határéveinek apostoli tradícióiban sem található meg. 
— a zsinat többsége védelmébe veszi a hymnus angelicus-nak ezt a ki-
bővítését és a XIII. kánonban azzal a megokolással biztosítja a Lau-
damus te liturgikus használatát, hogy azt „ecclesiastici doctores com-
posuerunt". Eredetileg csak karácsonykor énekelték, később a püspök 
énekelhette már minden nagy ünnepen — az egyszerű pap azonban 
csak évente egyszer, húsvétkor! —, végre minden pap énekli az egész 
egyházi év folyamán, kivéve mégis a gyász idejét és az adventbe és 
böjtbe eső vasárnapokat. — V. ö. Achelis i. m. I : 385—386. 

Már itt megállapítható általánosságban, hogy — amint ezt a nagy 
doxologia példája is mutatja — a liturgia eucharistikus mozzanatainak 
az ú. n. missa catechumenorum részeiben való organikus elrendezése 
nyugatnak jutott feladatul, bár azt el kell ismernünk, hogy elemei 
keleten támadnak. — A Laudamus te latin szövegében is a régi keleti, 
görög doxologia visszhangzik. — Megemlíthető még, hogy a régi keleti 
liturgiák (syr, egyptomi, aethiopiai, kopt, stb.) nem ismerik a nagy 
glóriának a Laudamus te-\e 1 való kapcsolatát. V. ö. Brightman i. m. 
I : 45, 64, 227, 248. 

95) A sicut erat in principio csak a VI. századtól kezdve lesz álta-
lánosan elfogadottá a latin liturgiákban; — a görög liturgiák szövegéből 



35 

A liturgia eucharistikus gazdagodását láthatjuk már az 
ösi egyház istentiszteleti életében jelentkező credo-mozzanat-
ban is. A hit és szeretet közössége él a pax-csókban, amely 
a hálaadás felmagasztosultságával kíséri el az oltárhoz 
vonulókat. Eredete szerint ez is az eucharistikus imádás 
szülötte és csak az eretnekségekkel folytatott küzdelemben 
nyer benne egyre fokozódó hangsúlyozást az igazhitűség 
bizonyítása és alakul az egész credo-actus mindinkább anti-
haeretikus jellegűvé. A klasszikus liturgikus credo: a Nicae-
num.90) 

A liturgia eucharistikus gazdagodásának a bizonyságait 
kell látnunk az epistolára következő 7ia//e/u/a-responsorium-
ban, amellyel már a többször említett Jakab-liturgiában is 

hiányzik a megfelelő rész, úgyhogy keleten a kis doxologia így terjed el: 
„öóija Ttö Haxpi y.al t ü Yüp xai xci ayLip rivew^axi, vüv xai dei xai elg 
XOÚQ aítövag xcöv aiávtov' a ^ v " . 

Keleten és nyugaton egyaránt használja az egyház a liturgia anti-
fonás zsoltár-részeinek befejezése gyanánt a glória patri-1, nyugaton 
pedig állandó helyet nyer az istentisztelet bevezetésében (praeparatio 
missae), aztán az introitus részeként és az offertorium-ban is. Már 
Origines ismeri a kis glória alkalmazását imádságok végén (Ilepi evxí)?, 
c. 33) is, ami kétségtelenül ősi keresztyén hagyományt őrzött meg a 
liturgikus élet számára. — Ennek az ősi tradíciónak a nyomát kell 
látnunk abban a -— tudomásunk szerint még sok magyar templomban 
élő — szokásban, hogy a szószéki imádság után a pap elimádkozza a 
kis glóriát is. 

B0) A pax és a formulázott credo helyére, illetve egymáshoz való 
viszonyára vonatkozóan érdekes mozzanatként említjük meg azt a 
tényt, hogy a Nicaenum idejétől fogva: pl. a A/órA-liturgiában (lásd: 
Brightman i. m. I : 123), továbbá a Basilius- és C/irysosíomus-liturgiá-
ban (lásd: Brightman i. m. I : 320. és köv., illetve I : 380. és köv.) az 
osculum pacis megelőzi a hitvallást, míg például a ./öAab-liturgiában 
(lásd: Brightman i. m. I : 42. és köv.) és a többiben már a credo áll a 
béke-csók előtt. Mindegyik liturgia megegyezik azonban abban, hogy 
a credo-actus helye a prédikáció után, az ú. n. missa fidelium során van. 

Ebben az összefüggésben azt is meg kell említenünk, hogy saját-
ságos módon éppen Róma vette fel jóformán legutoljára liturgikus 
rendjébe a Symbolumot. Azt hangoztatta ugyanis, hogy — mivel ő az 
apostoli tradíció alapján áll és benne nem fordult elő eretnekség — 
neki nincs szüksége a liturgiában formulázott credóra. — Nyilván nem 
ok nélkül találkozunk a VI. századtól kezdődően a római liturgiában is 
a hitvallássalI — Amikor VIII. Benedek pápa idejében, a XI. században 
állandó, szerves része lesz a római liturgiának a Nicaenum, olyan idő-
ben él már az egyház, amikor az evangélium felolvasása után egyre 
ritkábban prédikálnak az istentiszteleteken. Az evangéliumi lectio után 
tehát legtöbbször azonnal következett az ú. n. missa fidelium élén álló 
credo. A reformátor meghagyta ezen a helyen a Nicaenumot és — 
amikor nem az istentisztelet előtt prédikált — ide, a hitvallás után 
illesztette be a prédikációt; — míg Róma, ha prédikáltat a misében, 
eredeti helyére, a credo elé illeszti be a szószéki szolgálatot. V. ö. 
Rietschel i. m. I : 428. és köv., továbbá Thalhofer i. m. II : 127. és köv. 

4* 
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találkozunk9 7) és az evangéliumra következő Laus tibi 
Christe, illetve Gloria tibi Domine doxologiában.98) 

Végül ha még megemlítjük, hogy a IV. századtól kezdve 
fokozottabb virágzásnak induló liturgikus himnus-költészet 
és a különösen is jelentős se^ueníi'a-alkotások igen nagy 
részben az eucharistikus lelkület hordozói lettek,99) főbb 
vonásaiban magunk előtt láthatjuk azt a színes gazdagságot, 
amelyet az istentiszteleti élet középpontját alkotó oltári 
szentségnek eó^apia t i a-jellege ajándékozott az egyház litur-
giájának. 

B) Moonlípiov. Az oltári szentség legmélységesebb tar-
talma szerint (Aoanjpiov, mert emberi ésszel fel nem fogható, 
titokzatos módon reális és személyes közösséget (communio), 
felülmúlhatatlan egységet (unió mystica) létesít a szentség-
ben önmagát adó Űr Jézus Krisztus és a szentség élvezője 
között. 

Az evangéliumban ismételten szó van a mennyek orszá-
gának titkairól (uLoarrjpia)100) és Pál apostol Istennek elrej-
tett, egyedül a Jézus Krisztusban kinyilatkoztatott üdvössé-
ges akarat já t fioaoíptov-nak nevezi.101) A kifejezés legkülön-
bözőbb vonatkozásaiból elénk ragyog a kereszt. 

Az Úr szent vacsorájának szereztetési igéiben mindegyik 
evangéliumban ott él a Megváltó szava: ,,ez az én testem", 
„ez az én vérem". János evangéliumában (VI : 26—63), a 
synoptikus evangéliumok felfogásával teljesen megegyezően 
— Jézus ,,a mennyei kenyér", ő „az Istennek ama kenyere", 
ő ,,az életnek a kenyere", amely „az életet adja a világnak". 
Jézus teste az az „élő kenyér", amelyet ő ad oda „a világ 
életéért". A racionalisták, a hitetlen zsidók ellenvetésére 
pedig félre nem érthető módon kijelenti Krisztus Urunk: 
„ha nem eszitek az ember Fiának testét és nem isszátok az 
ő vérét, nincs élet bennetek", de „aki eszi az én testemet és 

B7) Az ótestamentumi lectio elmaradásával az arra következni 
szokott ant i fonás zsoltár-rész egyesülve a hallelujával, a graduale nevet 
nyeri, mert ennek az éneklése alatt járta meg az epistola felolvasása 
után az ambo-tól visszatérő lector az oltár lépcsőit (gradus). 

98) Keleten és nyugaton egyaránt eucharistikus jellegű — az evan-
gélium felolvasásánál — a gyertyafény fokozása az oltáron és a töm-
jénezés is. 

") Lásd Dániel i. m. I : 47. és köv.; v. ö. Kay ser: Beiträge zur 
Geschichte und Erklärung der alten Kirchenhymnen, I : 180. és köv. — 
Ambrosius püspök (f 397) himnusai (pl. az ádventi Veni, redemptor 
gentium, vagy a Te Deum laudamus) mellett már ebben az összefüggés-
ben gondolhatunk arra a szinte számtalan középkori himnusra, sequentia 
és prosa kincsünkre is, amelyek közül igen sokat — evangélikus tar-
talmuk miatt — a reformáció liturgikus költészete is felhasznált anya-
nyelvűvé alakuló istentiszteleti életünk gazdagítására. 

10°) Lásd például Máté evang. XIII : 11. és a párhuzamos helyeket. 
101) Rom. XVI : 25; Efez. I : 26; Koloss. II : 9. 
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issza az én véremet, annak örök élete van". Krisztus teste 
„bizony étel", Krisztus vére „bizony ital". „Aki eszi az én 
testemet és issza az én véremet, az énbennem lakozik és én 
is abban". — Pál apostol pedig ugyancsak az evangéliumok-
kal megegyezően hirdeti (I. Korint. XI : 23—30), hogy az 
Úrvacsora szentsége fioor^ptov. 

Az evangéliumokkal, különösen János evangéliumá-
nak az Úrvacsora szentségének misztériumát hangsúlyozó 
közleményeivel mindenben megegyezik az első századok 
vallásossága. Olyan természetes az, liogy egyre növekvőben 
van annak a tanítványnak a hatása, aki legtovább élt, 
„akit szeret vala Jézus" és „aki ama vacsora közben is az 
ő keblén nyugodott". A szereztetési igék misztériuma a 
legkedvesebb tanítvány szívén keresztül meghódítja már 
az ősi egyház liturgikus életét.102) 

A keresztyén sacramentalismus eredeti, integráns része 
a Jézus Krisztusban lett kinyilatkoztatásnak, amely éppen 
lényeges tartalma szerint (iuatTÍptov. A görög-római kultúra 
egész fejlődési területének vallásaival szemben is és az 
ótestamentum egyoldalúan hangsúlyozott transcendens isten-
fogalmával szemben is egészen sajátos jellege van a keresz-
tyén-evangélikus sacramentalismusnak: az egész világot át-
fogó (tehát keresztyén értelemben transcendens!) Istennek a 
mi emberi történetünkbe való belépését fejezi ki (tehát a 
keresztyén immanentia értelmében). 

A különösen János evangéliumából táplálkozó sacra-
mcntalis mystika nyilvánvaló hódító erejét, hatását mutatja 
Ignatius, akinek az élete részben még az apostoli korra esett 
(f 115 körül). Ignatius az Efezusbeliekhez írt levelében így 
szól az oltári szentség [xuatvíptov-jellegéről: „sva aprov xXwvrsc, 
8c sarív cpápfxaxov á&avaaíac, ávuSotoc TOÖ {ITJ ájro&avsív, áXXá 
Cvjv Iv 'ÍTjooö Xpiaup".103) Justinus Martyr pedig, aki olyan 
hatalmas szószólója az sujjaptOTÍa gondolatának, kezdettől 

102) Félreértések elkerülése végett megjegyezzük, hogy a [xvo-cripiov 
szó használatától jó ideig idegenkedik az egyház. Az első századok 
keresztyénsége annyira tudatában van a keresztyénség isteni eredeté-
nek, hogy számára egészen természetes a keresztyén vallásnak, illetve 
az oltári szentségnek a pogány misztérium-vallásoktól és ezek szertar-
tásaitól való radikális különbözősége. 

A keresztyénségnek, illetve az Úrvacsora szentségéből élő liturgiá-
nak a pogány misztériumokból való „levezetése" csak az ú. n. „liberális 
teológia" találmánya volt. Ez a — néhány évtizeddel ezelőtt még olyan 
nagy kedvvel űzött — játék „legfeljebb csak olyan gyermek-betegség 
symptornájának tekinthető, amelyet az ú. n. vallástörténetnek — egyéb 
túlságos öntudattal nekiinduló i f jú tudományokkal közösen — át kellett 
szenvednie". — Brilioth i. m. 91. o. 

103) Ad Ephes. XX : 2; Migne: PG1. IV : 699. és köv. 



88 

fogva tisztában van azzal, hogy az etr/apiaiEa éltető ereje 
tulajdonképen a fiotKYjpiov-ban van.104) 

A reális praesentia dogmája nem ú j alkotás, az in, cum 
et sub (sc. pane et vino) hitvallásainkban^ nem a lutheri 
reformáció találmánya, hanem ősi, eredeti keresztyén igaz-
ság; ugyanazt fejezi ki, mint a {ioot^pwv. 

Az oltári szentség ^ooi^ptov-tartalma alaki szempont-
ból is örökértékű kincsekkel gazdagítja az egyház liturgiáját. 

Az a tény, hogy a liturgia állandó elemévé lett Tersanctus 
igen hamar a consecratio elé került és közvetlenül a prae-
fatio-imádsághoz kapcsolódott, kétségtelen bizonysága a 
fju>at7jptov gondolat alakító erejének. Igaz, hogy a későbbi 
századokban még sok minden befolyásolja, elhomályosítja 
az egyház liturgiájában a fioorqptov keresztyén-evangélikus 
tisztaságát, — de ez az egy mindvégig megmarad: Jézus 
Krisztus jön, a mennyei Király száll hívei közé, hogy ő maga 
cselekedjék a szentségben és lássa vendégül az oltárához 
járulókat, — testét és vérét ajándékozva nekik. 

Az oltári szentség [xuanjpiov-jellege előtérbe nyomulásá-
nak köszönheti a liturgia a consecratio után következő Agnus 
Dei meghonosulását: „Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis! — Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis! — Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona 
nobis pacem!" — Az oltári szentség {JLoaríjpiGv-voltának meg-
tapasztalása, a Megváltó Úr Jézussal való reális communio 
tudatossá levése hozza magával az eucharistikus öröm előbb 
még jóformán kizárólagos uralmának halványulását, mert 
éppen az igazán szent örömtől elválaszthatatlan az emberi 
méltatlanság érzéséből fakadó alázatosság. A mysterium 
tremendum térdre késztet. 

Az oltári szentség ^uaTTÍptov-tartalmának az érvényesü-
lése döntő hatással volt az istentiszteletet megelőző bűnbánati 
előkészület állandósulására. Nyoma van ennek már a Atoa%r]-
ban is, de különösen Justinus Martyr idejétől fogva (I. Apol. 
66) egészen kétségtelen a bűnvallásnak, a bűnbocsánatért 
való imádságnak kapcsolata a fioar^piov gondolatával. Az 
oltári szentség {J-oo^piov-tartalmának tudatossá levése kor-
látot von az oltár elé, amelyhez csak térdet hajtva, a mea 
culpa vallástételével, a törödelem útját imádságos lélekkel 
megjárva érhet fel a gyarló, bűnös ember. 

104) Hogy mennyire semmi köze sincs a keresztyén liturgia jiuotripiov-
jellegének a pogány (technikai értelmű) misztérium-szertartásokhoz, 
azt bizonyítja az a körülmény is, hogy Justinus idegenek előtt egészen 
nyiltan beszéli el a keresztyén [xuoxrjpiov lefolyását. — János evangéliu-
mával való kapcsolata nyilvánvaló egyébként I. Apol. 66 : 2-ből is; v. ö. 
Clemen i. m 2. o. 
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A con/ífeor-imádságnak a liturgia bevezetésében való 
meghonosodása és az ősi xópie IXéirjaov fokozottabb hasz-
nálata szintén a reális communio megjelölésére szolgáló 
{loarrjpiov-jelleg erősödését bizonyítja az egyház liturgikus 
fejlődésében.105) 

Az oltári szentség fiooTTjptov-tartalmának, a keresztyén 
sacramentalismusnak semmi mással nem pótolható vallá-
sos jelentőségét nem homályosíthatja el az a nyilvánvaló 
ténymegállapítás sem, hogy éppen az oltári szentség igazi 
keresztyén {J-oatTÍptov-jellegének meghamisításaként szüle-
tett meg az a vallási materializmus, amely Isten üdvözítő 
kegyelmének titokzatos, imádásra méltó ajándékából már 
olyan korán emberi müvet igyekezett alakítani.100) 

Egészséges keresztyénség csakis a magát értünk ál-
dozó, szent testének és vérének szentségével titokzatos 
módon velünk, bennünk élő Űr Jézus Krisztusból élhet. 

G) K o t v « v í a. Az oltári szentség fJ-Dor^ptov-tartalmától 
már eredet szerint is elválaszthatatlan a testvérekkel való 
közösség, a xoivoma. A szó legmélyebb, keresztyén értelme 
szerint testvér számunkra az az ember, akivel együtt ugyan-
abból a testből és ugyanabból a vérből valók vagyunk, — 
akivel együtt ugyanabból a szent testből és ugyanabból a 
szent vérből élünk az Úr oltáránál. A keresztyén testvériség, 
az igazi xotvwvía az oltár zsámolyán térdelők közt, a 
p.oat7Íp'.&v - ból születik meg és belőle is nyeri állandó ere-
jét.107) Nem elszigetelten magukban álló egyének, hanem a 

105) Az Úr szent vacsorája jn>cm']piov-tartalmának tudatossá levese 
honosítja meg és terjeszti el igen korán a szentség élvezése előtti bőj-
tölést is. A II. században (Tertullianus!) már igen elterjedt, csaknem 
általánosnak mondható a Krisztus teste és vére iránti tiszteletből eredő 
bőjtölés. 

10°) A transsubstantiatio gondolata, amely a keresztyénség mate-
rializálódásának kétségtelenül egyik legjelentősebb mozzanatát képezi, 
már feltalálható a IV. század vallásosságában (Ambrosius!). — Érdekes, 
hogy Augustinus, akire pedig egyébként méltán szoktak hivatkozni, a 
legspirituálisabb zwinglianismus táborából is és a legmateriálisabb ro-
manismus köréből is, tárgyunk összefüggésében még a keresztyén-
evangélikus realizmus képviselőjének bizonyul: „Panis ille, quem videtis 
in allari, sanctificatus per verbum Dei: corpus est Christi". Sermo 
CCXXVII; Migne: PL. XXXIX : 1078. 

107) Félreértések elkerülése végett megemlítjük, hogy az oltári 
szentség communío-tartalmának ezt a kettős vonatkozását csakis a 
könnyebb áttekintés kedvéért tárgyaljuk külön. A (Megváltó Jézus és 
a szentséget élvező ember közt realiter létrejövő egyesülést kifejező) 
Huorripiov és a (vele egyidejűleg ember és ember közt az Űr Jézuson át 
valósággal létrejövő közösséget kifejező) xoívcovía az ősi keresztyén ke-
gyesség számára felbonthatatlan egységet jelent, — mi is csak analy-
likus módon jutunk a fenti megkülönböztetéshez. — V. ö. I. Korint. 
X : 16. és 17. v., ahol Pál apostol a Krisztussal való titokzatos (sacra-
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Krisztus testének tagjai alkotják az imádkozó hívek gyüle-
kezetét, amelyben az oltári szentség isteni tartalmának em-
beri vonatkozásaként valósul meg a liturgikus élet mélységé-
ből felfakadó egyházi xotvwvía. 

Már a AtSajcVj ostya felett mondott imádságában tisztán 
látható a xotvwvía gondolatának liturgikus alkotóereje: 
,,"fío7csp Yjv T O Ö T O (10) xXáap,a 8isaxop7Cia(Aévóv Ircávto twv ópétov 
xat aova/íHv i'/évsto O Ü T W owct%d-riT(ú aoo ^ éxxXTjata arcö 
twv 7CSpáTÖ)V TTjC . .".108) 

Ugyancsak a xotvuma hatása mutatkozik az általános 
egyházi imádság egész szerkezetében, amely keleten a diako-
nális litánia (ícpoacpá>V7]at<;) alakjában lesz állandóvá és 
amelynek imádkozásában tevékeny rész jut az egész gyüle-
kezetnek.109) A testvéri közösség bizonysága az is, hogy a 
Mi Atyánk nem a pap imádságaként, hanem az egész gyüle-
kezet imádságaként él ezeknek a századoknak a liturgiájá-
ban.110) 

Az oltári szentség xotvwvía-tartalmának fokozatos erő-
södését mutatja a pax liturgikus helyzete is. Már a Clemens-
féle liturgiából ismerjük a püspök /?ax-iidvözletét, még pedig 
nemcsak az ú. n. missa fidelium éléről, ahol a diakónus fel-
hívására a gyülekezet testvéri csókja volt a válasz,111) hanem 
jelentős szerep jutott a paxnak a tulajdonképeni communio 
előtt is, ahol nyilvánvalóan egészen a xotvcovta szolgálatá-
ban áll.112) 

mentalis) egység kifejezésére használja a xoivcovía-t, amelynek következ-
ményét, emberi vonatkozását így írja le: „mert egy kenyér, egy test 
vagyunk sokan; mert mindnyájan az egy kenyérből részesedünk". 

108) AiSaxrj IX : 4; Clemen i. m. 1. o. 
10B) Csak későbben, a materiális áldozat uralomra jutásával együtt-

járó mechanizálódás szorítja ki a liturgiából ezt az ősi, négy részből 
álló könyörgést. V. ö. Brilioth i. m. 62. o. 

V. ö. Brightman i. m. 1 : 6 0 , 136, 234, 391, 410. — Csak az 
V. és VI. század határéveitől kezdődően jelentkezik az az átalakulás, 
amely nyugaton a misében a pap imádságává teszi a Mi Atyánkat, míg 
keleten továbbra is a nép imádsága marad az Úrtól tanult imádság. — 
L. Achelis i. m. I : 376. — A reformáció utáni időből való evangélikus 
liturgiáinkban a xoívcovía erejének újraéledését láthatjuk abban a tény-
ben, hogy a pap imádkozza ugyan a Mi Atyánkat, de a 7. kérés után 
a nép (vagy énekkar) fejezi be a doxologiával. 

A11) AiaxávaiVIII. 11 : 8; Clemen i. m. 6. o. — Keleten mindvégig 
az a pax marad nagyobb jelentőségű. A celebráns-pap pax-salutatiója 
után a diakónus így szólt a gyülekezethez a keleti liturgiákban: „Sze-
ressük egymást, hogy egyértelműen vallhassuk" (innét a kar foly-
tatta!) „az Atyát, a Fiút és a Szentlelket, az egylényegű, oszthatatlan 
Szentháromságot". — Az igazhitűség hangsúlyozása is az egyházi xoívcovía 
igazolására szolgált. L. Rietschel i. m. I : 382. és köv.; v. ö. Brightman 
i. m. I : 371. és köv. 

112) AiaTáyai VIII. 1 3 : 1 ; Clemen i. m. 8. o. — Ez a pax-mozzanat 
ment át a görögből a latinba és ez lett általánossá nyugaton az egyház 
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Mindennél hatalmasabban hirdeti az oltári szentség-
ben élő xoivwvía-gondolat liturgikus erejét annak közvet-
lenül megnyilvánuló hatása: az egész istentiszteleti gyüle-
kezet általános és állandó (minden vasárnapon és ünnep-
napon, sőt a hétköznapokon is megújuló) szentséghez-járu-
lása, a tényleges communio. Egyházi közösség, istentiszte-
leti közösség teljesen azonos a szentség élvezésében meg-
nyilvánuló xoivwvía-val.118) 

Végül megemlítjük, hogy az apostoli hitvallásnak olyan 
sokat vitatott tétele, a „communio sanctorum" (xotvwvta 
TÍÓV áfíwv) ugyancsak az oltári szentség xotvíovía-tartal-
mának a liturgián keresztül ható, igazi egyházi közösséget 
alkotó erejéről tesz bizonyságot.114) A xoivwvía T W V A ^ I I O V 

(a genitivus neutr.!) az Úr oltárának szent javaiban való 
részességet jelenti, tehát sacramentalis jelentésben áll: az 
egyházi xoivoovía objektív alapját és igazi tartalmát hang-
súlyozza, kiemelve, hogy az oltári szentségben való közös-
ség teszi az egybegyűjtött népet (congregatio) valóban egy-
házzá, evangélikus értelemben szentté. így érthető meg az 
is, hogy az oltári szentség már Augustinus számára — éppen 
liturgikus xoivtóvta- hatásánál fogva — mindenekelőtt: sacra-
mentum unitatis,115) Az oltári szentség xoivama-tartalmá-
ban egyházi életünknek hatalmas ereje szunnyad felhaszná-
latlanul. 

D) 'Avá^v^aic. Ugyancsak eredeti tartalma az oltári 

liturgikus életében, A pax-csók a középkor folyamán a celebráns-pap 
és a diakónus arc-érintésére szorítkozik, végül pedig az ú. n. kánon-
tábla megcsókolásává lesz. 

113) Az ősi egyházban (a IV. századig) szinte értelmetlenség lett 
volna az egész gyülekezetnek a szentséghez-járulása nélkül miséről be-
szélni. Constantinus idejével kezdődik a tiszta keresztyén xotvcovíalitur-
gikus hanyatlása. Ekkor már akadnak olyan keresztyének, akik nem 
élnek állandóan a szentséggel, sőt olyanok is, akik évente csak egyszer 
járulnak az Űr asztalához. Míg rövid pár évvel előbb nemcsak minden 
vasárnap és ünnepnapon, hanem a hétköznapokon is ál landó volt a gyü-
lekezetek általános communiója, addig ettől az időtől fogva egyre töb-
ben lesznek, akik az istentiszteletnek vagy csak az első (prédikációs) 
részén vesznek részt, vagy ha tovább is bennmaradnak, nem élnek a 
szentséggel. V. ö. Bingham: Origines sive antiquitates ecclesiasticae, 
VI : 374. és köv.; továbbá Probst i. m. 413. o. és köv, 

114) L. Kattenbusch: Das apostolische Symbol, II : 931—936. V. ö. 
Catechismus Maior II. 3 : 47—53; Symb. 456—458; különösen is jelentős 
a reformátor megelőző fejtegetései után az 52. p.: „Horum me quoque 
partém et membrum esse constanter credo . . .". 

115) Lásd Sermo 57; PL. XXXVIII : 389; továbbá Sermo 272; Migne: 
PL. XXXVIII : 1247. és köv. — A liturgikus megújhodás egyházi jelle-
gének tisztasága szempontjából manapság különösen is aktuális az az 
igazság, amelyet Augustinus így fejez ki: „Non est autem particeps 
divinae charitatis, qui hostis est unitatis". Epistola 185. XI : 50; Migne: 
PL. XXXIII : 815. 
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szentségnek a liturgia fejlődésére, gazdagodására olyan nagy-
jelentőségűvé lett commemoratio, áváfJLVTfjatc. Forrása ott van 
a szentség szereztetési igéiben, az Üdvözítőnek a keresztfára 
mutató szavában: . . . „ezt cselekedjétek az én emlékeze-
temre!" (Lukács evang. XXII: 19). Az áváfjivrjau; tárgya: az 
Ür Jézus személye, egész élete-munkája, engesztelő áldozatul 
vállalt szenvedése és életet-szerző halála és feltámadása. Az 
egyház életének végső alapját Jézus Krisztus egyszeri, de 
örökké érvényes müve képezi. Éppen annak az erősen 
eschatologikus kornak liturgikus életében nyer nyomatékos 
hangsúlyozást az áváfi,v7]aie: az egyház liturgiája az Űr 
Jézussal való történeti kapcsolatból él! 11G) 

A II. században különösen Justinus Martyr emeli ki az 
oltári szentség ávájAvirjatc-tartalmának liturgikus hatását és 
ettől az időtől fogva a Jézus Krisztus szenvedésére és halá-
lára való emlékezéstől elválaszthatatlanul jelentkezik az egy-
ház liturgiájában az incarncitio-ra való avoí/m}ot<; is.117) Ez az 
avá̂ /VTjCK? él a Clemens-féle liturgiának úrvacsorai részeiben. 
A praefatio (ává'fopa) imádsága rávezet a szereztetési igékre, 
amelyekre viszont külön avá/jv^cus-imádság is következik, 
amelyben a commemoratio hitvallássá és imádássá magasz-
tosul.118) — A megdicsőült Üdvözítőnek az ává/ivrjatc tár-
gyával, a történeti Jézus Krisztussal való azonossága meg-
védi az ává/iv7j0t?-t az üres, racionalista „emlékezés"-sé 
süllyedéstől, amelyben a golgotai oltáron lett váltság csupán 
a mult történetének egyik letűnt, egyre távolodó tényévé 
homályosodnék. Az egyháznak a kereszt evangéliumáról 
szóló és az oltári szentség «oaníptov-erejéből élő eucharis-
tikus bizonyságtevése biztosítja állandóan a keresztyén ává-
//VTjatc mélységes értelmét: Krisztus müve szüntelenül jelen-
való! 

116) Az eschatologikus gondolatnak az oltári szentség áváf.mi0i<;-
lartalmával való felbonthatatlan egységét fejezi ki Pál apostol I. Korint. 
XI :26-ban: őödxic; yáp éáv eaíKr|xe xöv dpxov xoüxov xal xö jtoxrjpiov 
jiívrixe, xöv frávaxov xoá3 xupíou xaxayyeXXExe, a^pi ov eWfr]". (A xaxay-
YÉ?JUXE i n d i c a t i v u s i ) 

A szereztetési igének liturgikus alakulását az oltári szentség 
áváfivíioiq-tartalmával kapcsolatban részletesen tárgyalja Caspari: Nad-
vaerens Indstiftelseords gudstjenestiige Historie c. tanulmányában ( kü-
lönlenyomat a norvég Theologisk Tidsskirft 1868. évi X. számából) . 

117) Lásd I. Ápol. 67 :3 ; Clemen i. m. 3. o.; v. ö. még Brilioth 
i. m. 71. o. 

118) Aiaxáyai VIII. 1 2 : 3 8 ; Clemen i. m. 7. és 8. o. — Az imádság 
kezdő szava, a n.E]a.vr)|xévoi alakilag is a következő dvdpvri0ig-re utal. 
Ugyanez az imádság él — bizonyos változásokkal — ma is a római 
misében, közvetlenül a consecratio után: ,,Unde et memores Domine, 
nos servi tui, sed et plebs tua sancta, eiusdem Christi Filii tui Domini 
nostri tam beatae passionis nec non et ab inferis resurrectionis, sed 
et in coelos gloriosae ascensionis . . ." . L. Clemen i. m. 17. o. 
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Az oltári szentségben rejlő ává/ivyjotc-niozzanatnak igen 
jelentős hatása lett a liturgia gazdagodására. Különösen az 
egyházi év organikus kialakulásában nyilvánvaló az ává/ivr]aic 
liturgikus alkotóereje. Az egyházi év az Úr Jézus életét és 
az üdvösség művét személyes átélésre felkínáló, évről-évre 
megújuló szent dráma, amelynek kialakulása és önmagából 
való gazdagodása közös forrásból ered: a história histo-
riarum különböző mozzanatait megjelenítő és ma is Isten 
hatalmának bizonyuló evangéliumból.110) 

Az egyházi évnek az ává/mjoic-ből származó színes 
gazdagodása tárul fel előttünk a perikopa-rendszerhen, még 
pedig nemcsak az egy istentiszteleten felolvasásra kerülő 
epistolák és evangéliumok összefüggésében, hanem az egy-
másutáni napok és ünnepek lectióinak az egész egyházi év 
menetét meghatározó belső logikájában is.120) 

A perikopák mellett121) ugyancsak az avá/ivijotc-gondo-
latot szolgálják az egyház liturgiájában az ősi co//ecía-imád-
ságok is. Collecta (aóva£tc, oovaTr-tY]) a neve annak a rövid, 
jóformán egyetlen mondatból álló imádságnak, amelynek 
állandó helye a nyugati liturgikus fejlődés folyamán közvet-
lenül az epistola előtt lett.122) — Keleten vagy az ú. n. missa 
catechumenorum élén álló imádságot,123) vagy a missa fide-
lium első imádságát,124) vagy pedig a mise bevezetésében az 

11B) Mivel magyar egyházi életünk annyi pusztulás ellenére is — 
Isten csodálatos kegyelméből — annyira-amennyire megőrizte az egy-
házi évvel való kapcsolatát, felmentve érezzük magunkat attól, hogy 
tárgyunk összefüggésében részletesen foglalkozzunk az egyházi év ünne-
peinek kialakulásával és azok egymáshoz való viszonyának liturgikus 
jelentőségével, — ellenben utalunk Kliefoth: Liturgische Abhandlun-
gen, V., V. és VII. kötetére; v. ö. Th. Harnack: Praktische Theologie, 
II : 386. és köv.; végül Iiietschel i. m. I : 200. és köv. o. 

120) A perikopa-rendszerrel kapcsolatos (a teológiai irodalomban 
ugyancsak bőven, de az egyházzal való lelki kapcsolat nélkül tárgyalt) 
kérdéseket még ma is legjobban megismerhetjük Ranke: Das kirchliche 
Perikopensystem c. müvéből. 

121) A perikopa-rendszerrel párhuzamosan kétségtelenül az avájrvrjoic;-
gondolat hordozói még a liturgia de tempore jellege szerint igazodó 
antifonás zsoltár-énekek (introitus, graduale, offertorium) is. A kérdéses 
liturgikus szövegek — eredeti felosztásukban és művészi feldolgozá-
sukban összegyűjtve és ismertetve — mind megtalálhatók Schoeberlein: 
Schatz des liturgischen Chor- und Gemeindegesangs c. hatalmas mü-
vében. — Külön az introitus-szövegeket 1. még: Gottesdienstordnung 
des evang. luth. Diakonissenhauses Neuendettelsau, 124—146. o. is. 

122) A reformáció utáni időből származó evangélikus liturgiáink-
ban collecta névvel jelölik többször az istentisztelet befejezésében, a 
communio után következő, ugyancsak rövid imádságot is, — de a 
tulaidonképeni collecta az epistola előtti imádság. 

123) így v a n e z a ^öAöb-liturgiában; Brightman i. m. 33—34. o. 
124) így van ez a A/dr A-liturgiában; Brightman i. ni. 119. o. 
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introitus-zsoltárhoz kapcsolódó imádságot nevezte az egyház 
kollektának.125) 

A szó eredete szerint (collectio) az istentiszteletre össze-
gyűjtött nép jelenlétében mondott első imádságot jelent-
hette a collecta, de hamarosan az imádság tartalmára 
vonatkoztat ja az egyházi szóhasználat a collecta értelmét 
és így a gyülekezet kérését összefoglaló jelentése lesz: 
„Sequitur (sc. doxologiam, glóriám magnam) oratio, quam 
collectam dicunt eo, quod sacerdos, qui legatione fungitur 
pro populo ad Dominum, omnium petitiones ea oratione 
colligit atque concludat".126) 

A collecta-imádságokat az egyházi év napjainak üdv-
történeti de tempore jellege, az ává/ivrjoic-gondolattal való 
telítettsége hozta létre. Bennük utolérhetetlen tömörséggel 
nyer kifejezést az egyház egész liturgikus életének sajátos, 
a lectiókban élő áváuv^ats-tartalomból táplálkozó imádságos 
lelkülete.127) A collecta-imádságok szolgáltatják egyik leg-
fényesebb bizonyságát annak az igazságnak, hogy milyen 
sok értéket köszönhet anyaszentegyházunk a reformációt 
megelőző ezer esztendő latinnyelvű liturgikus életének, szinte 
csodálatraméltó liturgikus képességeinek. 

ősi co//ec£a-imádságaink egyszerűségük ellenére is a 
legmélységesebb keresztyén imádság-tartalomnak a kifejezői, 
— valóban az egyház imádkozik velük. Az Űr Jézus művé-
nek szüntelenül megújuló jelenvalósága él — a tartalmi gaz-
dagság és a kifejezésbeli tömörség egységében — csaknem 
minden egyes collecta-imádságunkban, így a példaként itt 
következő ádvent I. vasárnapi collecta minden részében is: 
„Excita, quaesumus, Domine, potentiam tuam et veni: ut ab 
imminentibus peccatorum nostrorum periculis te mereamur 
protegente eripi, te liberante salvari; qui vivis et regnas cum 
Deo Patre in unitate Spiritus sancti Deus: per omnia saecula 
saeculorum".128) 

Töredékes megállapításainkból is kétségtelenül lát-
ható, hogy az ava^vrjatc-gondolat bármelyik mozzanatának 

125) Így van ez a C/irysosfo/nus-liturgiában; Brightman i. m. 310. o. 
126) Micrologus: De ecclesiasticis observationibus cap. 3; Migne: 

PL. CLI : 979—980. 
127) Az egész egyházi év collecta-imádságait kitűnő fordításban 

(külön-külön glosszákkal) kiadta Schorlemmer: Die Kolletengebete c. 
művében. 

128) Csak akkor értékelhetjük igazán collecta-imádságaink tar 
talmi gazdagságát és kifejezésbeli erejét, hogyha megkíséreljük magyar 
nyelvre fordítani őket, vagy pedig előkeresve a XVI. és XVII. század 
liturgikus maradványait, összehasonlítást teszünk ősi magyar collecta-
imádságaink és azok között az imádságok között, amelyeket általában 
templomainkban használnak. 
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elejtése csakis az egyház li turgikus életének egészségére 
annyira veszedelmes elszegényedéssel, csakis az egész 
evangélium megcsonkításával lehetséges. 

E) e Doía. Bármennyire veszedelmes tévelygések fű-
ződjenek is az „áldozat" fogalmához, illetve a keresztyén 
áldozat fogalmának meghamisí tásához az egyház l i tur-
gikus életében, különösen az oltári szentséggel kapcsolat-
ban, — egészen ki nem hagyhat juk tárgyalásunk összefüg-
géséből, mert a ftooí a -gondola t teljes kiküszöbölése a 
keresztyénség eredeti vallásos ta r ta lmának meghamisítását 
jelentené. — A szó egyetlen értelmében való ftooía : a gol-
gotai áldozat. 

Az apostoli keresztyénség számára nem kérdés Jézus 
Krisztus művének áldozat-jellege. Jézus az Isten Báránya, 
aki meghal a világ bűnéért , aki áldozati halálával eleget 
tesz érettünk, helyettünk.129) Jézus Krisztus az egyetlen, 
tökéletes, örökkévaló főpap,130) — az áldozó: az áldozat,131) 
hirdeti az egész ú j tes tamentum, különösen pedig a Zsidók-
hoz írt levél.332) 

Az is kétségtelen, hogy az Úrvacsora szereztetési igéiben 
maga a Megváltó mutat rá úgy küszöbönálló halálára, mint 
az áldozatra: „totkó iaicv ib oGiptá fioo, tö órcép o/̂ wv őiöó-
/̂ evov. . ." (Lukács evang. XXII : 19) és „TOŐTO ?áp latcv tó 
al/j.A [ioO ríjc dia.̂ riv.rlQ TÖ icepi 7roXXwv IX^DVVÓ/-Í£VOV . . 

(Máté evang. XXVI : 28). — Az oltári szentség tar talmában 
tehát kétségtelenül megvan az áldozat-momentum, még-
pedig az ává/mjotc és az eo/aptatía gondolatával a leg-
szorosabb kapcsolatban. Az oltári szentségnek és a golgotai 
áldozatnak elválaszthatatlan összefüggése éppúgy nyilván-
való azon az utolsó éjszakán, az Úr Jézusnak a szentséget 
szerző cselekvésében, mint az egyháznak azóta Jézus akarata 
szerint szüntelenül megújuló magasztos szertartásában. — 
Viszont az is nyilvánvaló, hogy az ősi keresztyénségnek, kü-
lönösen az apostoli kornak semmi közössége sincs a később 
uralomra jutó materiális áldozattal. Az apostoli keresztyén-
ség az emberi élet számára nem ismer más áldozatot, mint 
a hálaadást, az imádást, amely igazi értékű keresztyén áldo-
zattá csakis a Megváltó Jézussal való titokzatos egyesülés 
révén lesz, még pedig nem másban, mint az ember saját (de 
már Krisztus tulajdonává, az ő testének tagjává lett) életé-

129) János evang. 1:29, XI:51—52; I. Korint. V:7; I. Péter 1:18—19, 
1S0) Aminthogy Jézus Krisztus: a próféta és ő: a király is. 
131) Lásd Jní/í'ca-vasárnap epistoláját: Zsid. IX : 11—15. 
132) Tárgyalásunk összefüggésében különösen figyelemreméltó a 

X. rész áldozati terminológiája. 
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ben, amelyet a szenvedő Istenfiának követése változtat és 
•szentel élő, a Jézus Krisztus szeretetében elégő áldozattá.133) 

A tfoaía szónak az oltári szentségre való közvetlen 
vonatkozásával először a AtSa^-ban találkozunk.134) Jel-
lemző a AtSax^j áldozat-fogalmára és ezzel kapcsolatban 
az oltári szentség liturgikus helyzetére az a körülmény, 
hogy a $ooía szó használatával kapcsolatosan Malakiás 
I : 11-re történik utalás. Ebből is nyilvánvaló a &uaía-nak 
az soxapiaTÍa-val való kapcsolata: tiszta keresztyén áldo-
zatról, hálaáldozatról van szó. 

Tagadhatatlan, hogy Clemens Romanus az oltári szent-
ség ünneplésével kapcsolatosan ismételten ótestamentumi ki-
fejezéseket (áldozati ajándékok, oltár, papság) használ, de 
olyan értelemben teszi ezt, hogy az ótestamentumi templomi 
áldozat tökéletes ellenképét mutassa meg a keresztyén, 
eucharistikus értelmű oltári szentségben.135) 

Új színben jelentkezik az oltári szentség -froaía-tartalma 
Irenaeus gondolatvilágában. A szentség földi eleme áldozati 
adomány, de &oaía-jellege inkább a teremtés művének, a 
föld termésének megszenteltségével van kapcsolatban.136) 
A föld termése Isten műve, tehát méltó arra, hogy áldozat-
ként Isten elé vigyék, — hirdeti Irenaeus, aki éppen az Isten-
nek ajánlás mozzanatában látja a földi és isteni adomány 
egybekapcsolódását. Amiképen az ostya, amelynek termé-
szetes anyaga a földből származik, Isten segítségül hívásá-
val az Úr oltárán többé már nem közönséges kenyér, hanem 
sujfaptOTÍa, amely szétválaszthatatlan egységben földi és 
mennyei részből áll, — úgy a mi testünk is, befogadva ezt 
a szentséget, többé már nem mulandó, hanem a halhatatlan-
ságnak, az isteni élet reményének birtokosa. — Ha ezekhez 
a gondolatokhoz hozzávesszük még az incamatio fokoza-
tos hangsúlyozását, kétségtelenül megállapítható, hogy az 

133) A Zsidókhoz írt levél semmit sem tud a (nem-keresztyén) 
materiális áldozatról, emberi ,,áldozat"-nak Istenre irányuló hatásáról, 
Istennel szemben teljesített szolgálatáról. Jóllehet XIII : 10. említést 
tesz oltárról, de hogy mennyire tiszta még a keresztyén áldozat-fogalom, 
az nyilvánvaló a 10. versnek a 15. és 16. verssel való összefüggéséből: 
mi az oltárról Krisztus áldozatának gyümölcsében részesülünk és ezért 
fordulunk ugyanott az Úrhoz a hála áldozatával és ugyanezt bizo-
nyítjuk meg életünkben az irgalmasság gyakorlásával. — Egyébként 
az ótestamentum prófétái vallásosságában is imádság és hálaadás az 
igazi áldozat. V. ö. Ps. XXVII : 6, CXLI : 2, LI : 19; Hózseás XIV : 3. 

134) Ai8«x"n XIV : ; Clemen i. m. 2. o. 
135) Ep. I. cap. 41—42; Migne: PGI. I : 288—291. — Ebben az 

időben még egészen idegen a meritorikus és expiatorikus áldozat a 
keresztyénségben. 

136) V. ö. Adv. haeret. IV. 1 8 : 5 ; Migne: PGI. VII : 997. és köv. 
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egyelőre még a /iuotvÍpLov-tartalom mellett jelentkező ^ooía-
mozzanat olyan változás felé mutat hajlandóságot már a III. 
században, amely hamarosan az eredeti keresztyén ftoaía-
gondolat elferdítéséhez vezet, amellyel viszont éppen az 
oltári szentség centrális jelentősége következtében együttjár 
az egyház liturgiájának megromlása. 

Egészen általános és egészen kifejlett a keresztyén ftoaía-
gondolat az oltári szentség tartalmi gazdagságának liturgikus 
megnyilatkozásában Augustinus idejétől fogva. Krisztus ön-
maga az egyetlen áldozat, ez lesz hatásában jelenvalóvá a 
szentség ünneplésének szent szertartásában, Krisztus áldo-
zatának gyümölcsében részesül az ember a sacramentcilis 
unió által: az oltári szentségben meglevő doaía-mozzanat 
nem szakítható el annak /^oaTrjpiov-tartalmától. A com-
munio realitása biztosíték az áldozat fogalmának elpogányo-
sodása ellen. A hívek gyülekezete éppen a szentségben való 
részesség következtében Krisztus teste, vagyis az egész gyüle-
kezet része az áldozatnak, „sokan egy test vagyunk a Krisz-
tusban".137) Az áldozat gondolatának a /ioanjpiov-on keresz-
tül erős hatása van a xotvwvía-ra. A ftooía-mozzanat érvé-
nyesülése egyre erősebben nyilatkozik meg annak a belülről 
ható elkötelezésnek tudatossá levésében, hogy az Úr oltárá-
tól kell kiindulnia az élet folytonos, áldozatos megszentelő-
désének (Rom. XII : 1). 

Az oltári szentség eredeti keresztyén &oaía-tartalmára 
valóban szüksége van az egyház liturgikus életének. Egye-
nesen nélkülözhetetlen szükségünk van rá a liturgikus élet 
isteni méltóságának, szent magasztosságának egyéni, em-
beri vonatkozásban való biztosítása érdekében. 

Méltán nyilvánul tehát már az I. század végén az oltári 
szentségben rejlő ftooía-jelleg olyan közvetlenül az siofJtoXó-
YTjaLc-ben: Jézus Krisztus áldozatának érdemében részesülni 
csakis a legbensőbb odaadással, a régi életet megtagadó 
áldozattal lehetséges.138) Krisztus Urunk egyszeri, de örökké 
elégséges áldozata csodálatos hatását, emberi életet átalakító 
erejét az oltárnál vele találkozó hívő szívek töredelmében, 
alázatos nekiáldozásában bizonyítja meg. Ez a szent offer-
fon'um-gondolat él confiteor-zsoltárainkban (így például Ps. 
LI : 3—21-ben) és nagyszámú, ősi magasztaló énekünkben, 
amelyek az isteni kegyelem nagyságával szemben emberi 
méltatlanságunk, érdemetlenségünk számára csak egyetlen 
vallásos lehetőséget ismernek: a mi szívbeli áldozatunkat, a 

137) V. ö. De civitate Dei X : 4; Migne: PL. XLI : 271. és köv. 
138) Lásd János evang. XII : 25; v. ö. Márk evang. VIII : 34—35. 
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hozzánk is lehajló, bennünket is elérő golgotai áldozat meg-
tapasztalásából feltörő miserere-1.139) 

Ennek a keresztyén &uo£a-gondolatnak — különösen 
az Augustinustól hangsúlyozott értelemben való — megúj-
hodására ugyancsak nagy szükség van a mi gyülekeze-
teinkben, megelevenedése egész egyházi életünk megerő-
södésével, gazdagodásával járna. Nem vesztegethetünk el 
semmit sem az oltári szentség tartalmi gazdagságából. Ha 
az egyik mozzanatnak, a íH)oía gondolatának meghamisí-
tása, materializálása olyan megmérhetetlenül nagy vesze-
delmet hoz majd hosszú évszázadokra az Üdvözítő örökké-
való a jándékára , az oltár szentségére és raj ta keresztül az 
egész egyház liturgikus életére, — nem kevésbbé veszedel-
mesnek kell tartanunk minden olyan törekvést és eljárást 
is, amely az Űr szent vacsorájának „protestáns tisztaság"-a 
érdekében bármilyen vonatkozású puri tán reductióval sor-
vasztja el a Megváltó Jézus kegyelmének teljességét magá-
ban foglaló oltári szentségnek eredeti tartalmi gazdagsá-
gát. A tar ta lom szűkítése igen könnyen válhatik a szentség 
megüresítésévé, amint erre is bőségesen elég bizonysága 
van az egyházi, a liturgikus élet történetének. 

Az oltári szentség tartalmi gazdagságának reductiója, 
elszegényítése helyett a különböző mozzanatok organikus 
harmóniájára , belső egységének megőrzésére kell vigyáznia 
anyaszentegyházunknak. Ebben az eredeti, Jézus Krisz-
tustól való tartalmi egységben megvan a helye a keresz-
tyén-evangélikus áldozatnak is. 

A liturgikus élet fejlődésére, eredeti krisztusi tarta-
lommal való gazdagodására szolgál az egyháznak, ha ú j ra 
és fokozottabb bensőséggel megtanulja, hogy az oltári 
szentség — amely legmélyebb, centrális tartalma szerint: 
//uoTTÍpiov — áldozat (í>uaía) is a mi számunkra. Áldozat, 
mert önmagunk megtagadásával, elítélésén át vezet el az 
oltárhoz vivő út. Szent zarándoklás ez testvéreinkkel 
(xQLVtovía) a golgotai kereszthez, az alázatos hála és imá-
dás lelkületével (e o x * p t a z í a), amely magába fogadta a 
múltból a jelenen át az örökkévalóságig felérő egyetlen 
áldozatot (ávdc/mjoic). 

139) Gondoljunk csak például a keleti liturgiákban ismételten 
előforduló (nyugaton: a nagypénteki liturgiában a megrázó erejű 
improperiák responsoriumaként szereplő) Tpiadyiov-ra (tehát nem ^ a 
praefatio-imádságra következő xpiodvioc; íSfxvog-ra!): „ . . . ayiog ó fteós, 
űyioc; ioxupóc, ayioc; dttávaxo«; EÄ.er|öov rifidc;". — Kétségtelen, hogy az 
oltári szentség fhioía-tartalmával kapcsolatos az egyház bűnbánati 
(contritio et fides, Conf. Aug. XII : 3—5; Symb. 41. o.), illetve gyónási 
praxisának kialakulása és általános elterjedése is. 
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8. §. A liturgia elfajulása a „materiális áldozat" uralomra 
jutásával. 

Már az oltári szentségben rejlő eredeti keresztyén ál-
dozat-momentum tárgyalásánál is (7. §. E) rámutattunk 
arra, hogy a keresztyén áldozat gondolatának a neve — a 
•9-oaía szó alaki azonosságánál fogva — igen korán alkal-
mas eszköznek bizonyul az egyház liturgikus életében ide-
gen tartalomnak a befogadására. Valóban, az elferdített, 
keresztyénségen kívüli ^oaía-gondolathoz fűződik az oltári 
szentségnek az az átlényegiilése, lényegbeli megváltozása, 
amelynek már csak természetes következménye lesz a 
keresztyén liturgia elfajulása. 

Nagy tévedés lenne azt gondolnunk, hogy a középkor-
ban romlik meg az oltári szentség keresztyén-evangélikus 
tisztasága. Említettük, hogy Irenaeus az első, akinél a ke-
resztyén áldozat-fogalom bizonyos átalakulásáról lehet be-
szélni, — tehát már a III. században jelentkezik az oltári 
szentség tartalmi gazdagságában a belső elhajlás. Cyprianus-
nál pedig (a III. század közepén!) már készen van fővoná-
saiban a nagy átváltozás, az ú j áldozat-fogalom: ,,Nam si 
Jesus Christus Dominus et Deus noster ipse est summus 
sacerdos Dei Patris, et sacrificium Patri se ipsum primus 
obtulit et hoc fieri in sui commemorationem praecepit, utique 
ille sacerdos vice Christi vere fungitur, qui id quod Christus 
fecit, imitatur et sacrificium verum et plénum tunc offert 
in ecclesia Deo Patri, si sie ineipiat offerre secundum, quod 
ipsum Christum videat obtulisse".140) Az oltári szentség 
tehát lényegében megváltozott: az Isten legdrágább adomá-
nyából Istennek szóló sacrificium-ot csináltak az emberek. 
Igaz, hogy Cyprianusnál még nem lép fel egészen önállóan 
ez az ú j áldozat-fogalom — sokszor inkább Krisztus egy-
szeri áldozatának kiábrázolása értelmében használja a sacri-
ficium-ot1*1) —, de már ettől az időtől fogva kétségtelenül 

140) Epist. LXlll. 14; Migne: PL. IV : 385—386. — Jellemző a sze-
rezletési igék TOŰTO iroieTte ELG TTJV EJXR]v dvá(.ivr]öiv részének sacrificium 
értelmében való magyarázása. 

141) Cyprianusnak ez a felfogása még rokon Origines-éve 1 (f 254). 
Origines —• nyilván platonista hatások következtében — az egyház földi 
életének minden mozzanatában a mennyei világ dicsőségének átragyo-
gását látja és így az oltári szentségnek földi oltárokon való ünneplésé-
nél sem annyira a papok szerepét, áldozói tevékenységét hangsúlyozza, 
hanem itt is az isteni Főpap örökkévaló áldozatát látja aláfényleni a 
mennyei oltárról. V. ö. Comment. in Jos. homil. III : 5; Migne: PG1. 
XII : 841. és köv. — Hasonló gondolat él a római misének kánonában, 
a következő imádságban: „Supplices Te rogamus, omnipotens Deus, 
iube haec perferri per manus saneti Angeli tui in sublime altare tuum, 

Jánossy : Az evang liturgia. 4 
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egyre kizárólagosabb uralomra tesz szert az egyházban az a 
keresztyénségen kívüli materiális áldozat-fogalom, amellyel 
együtt ú j értelmezést nyer az Isten szolgájának, a papnak 
az oltári szentség ünneplésénél való szerepe is. Ebben a 
folyamatban aztán nincs megállás. A kegyelmi eszközök 
szolgája áldozó-pappá lesz; az ő cselekvése a fődolog az egy-
ház liturgiájában, szinte az Istent befolyásoló, Istenre ható 
erő hordozóját látják benne, akinek cultus-teljesítményei 
minden embernek — élőknek és holtaknak — javára vannak. 

Keleten és nyugaton egyaránt hihetetlen gyorsasággal 
úrrá lesz az oltári szentséget egészen megváltoztató ú j 
áldozat-fogalom. 

Kétségtelenül része van ebben annak a gyors „térítés"-
nek is, amelynek eredményeként egész törzsek, népek és 
országok lesznek — leginkább csak névlegesen — keresz-
tyénné. A Jézus Krisztus nélküli világ magával hozza a 
keresztyénségen kívüli (zsidó és pogány) vallásosság kétség-
telenül legsajátosabb értékét: a materiális áldozatot és azt 
gondolja, hogy a keresztyénségben, a Jézus Krisztus áldo-
zatában végre megtalálta eddigi tökéletlen áldozatai után a 
legtökéletesebb, Istenre legbiztosabban ható varázsszert. Be-
tör az egyházba az evangéliummal ellenkező do ut des-
vallásosság, amelynek semmi közössége sincs a keresztyén-

A materiális áldozat gondolatának uralomra jutásában, 
az egyház liturgiájának mise-áldozat-tá való átlényegülésé-
ben és az ezzel együttjáró sajátságos vallásos élet kialakulá-
sában azonban tagadhatatlanul igen jelentős része volt annak 
a semipelagianismus-nak is, amelynek — a pelagianismus 
és az augustinusi praedestinatio küzdelmének megalkuvásos 
eredményeként — mintegy 1100 esztendőre rabszolgája lett 
a keresztyénség. 

Nem lehet célunk, hogy részleteiben és egyes megnyil-
vánulásaiban is lépésről-lépésre feltüntessük az egyház 
liturgikus életének ezt az elfajulását, amelyet a keresztyén 
liturgia főtartalmának, az oltári szentségnek idegen szel-
lemtől való megromlása vitt erre a szomorú diadalra. Meg 
kell elégednünk annak megállapításával, hogy az V. szá-
zadban lényegileg már befejezett tényként áll előttünk ez 
az ú j vallásosság: a mise-áldozat vallásossága, amely hama-
rosan megront ja a régi liturgia keresztyén elemeit és össze-

in conspectu divinae maiestatis tuae: ut quotquot ex hac altaris parti-
cipatione sacrosanctum Filii tui Corpus et Sanguinem sumpserimus, 
omni benedictione coelesti et gratia repleamur". 

142) V. ö. Köstlin: Geschichte des christlichen Gottesdienstes, 4. 
és köv. o. 

séggel.1*2) 
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töri organikus összefüggésüket is.143) És ha talán az első 
időben, a nagy változás első nemzedékeinek mise-áldozati 
életében még ott él a gondolat, hogy a sacrificium a Krisz-
tus áldozatának jelentőségére és adományára irányítsa rá 
a lelkek figyelmét, — egyre összébb és mindinkább a hát-
térbe szorul a keresztyén tartalom, egyre kisebb jelentősé-
gűvé homályosodik az egyház megrontott liturgikus életé-
ben Jézus Krisztus müve. Az Igét olyan testbe, olyan 
alakba szorítják, amely nem az Űr Jézusé, hanem idegen 
szellem szülötte.144) 

Már most megemlíthetjük, hogy kelet és nyugat litur-
giáinak mise-kánona igen korán, az V.—VI. század határ-
éveitől kezdve lényegileg a materiális áldozat teljes diadalát 
mutatja.145) Figyelmet érdemel az a körülmény is, hogy 
keleten a görög liturgiák aránylag szelídebb formákban szol-
gálják a vallás materializálását, — nyugaton a latin nyelvű 
liturgiákban kezdettől fogva sokkal erősebben jelentkezik a 
materiális áldozat uralma, amelyet csak igen nehezen, erő-
szakkal és folytonos amalgámozással lehetett még azoknak 
a narkotizált — de kábultságukban is a keresztyén charcicter 
indelebilis szüntelen temetését megsejtő — nemzedékeknek 
az életében is 1100 éven keresztül fenntartani. 

Hogy a materiális áldozat uralnia -— kiütve Krisztus 
müvét az egyház életének tengelyéből — mivé tette évszáza-
dok emberi hűtlenségével az egyház liturgiáját és mint tette 

143) Ennek a lélektelen életnek döbbenetesen hü képét ismerhetjük 
meg Franz: Die Messe im deutschen Mittelalter c. müvéből, amelyben 
már a materiális áldozat uralomra jutásának minden következménye 
szemünk elé tárul; lásd különösen az ú. n. „fogadalmi", „halottakért 
bemutatott" és mindenféle „alapítványi" misékről szóló részeit, pl. 28. 
és köv., 32. és köv., 46. és köv., stb. 

144) Klasszikus példa erre a mai római mise kánonában a — 
szokásos számozás szerinti — 19—30. pontok tartalmilag össze nem 
függő imádságainak egészen esetleges, pusztán külső összekapcsolása, 
amely mögött még most is fellelhető a kétféle lélek. 

145) Ebben a tekintetben valóban alig mutatkozik különbség a 
mai görög-keleti, illetve római mise-kánon és az 1500 év előtti keleti 
és nyugati liturgiák materiális áldozati tartalma között. Már Nagy 
Gergely idejében (t 604) megtalálhatók a későbbi római mise-vallá-
sosság legkülönbözőbb sajátos jelenségei. V. ö. Seeberg: Lehrbuch der 
Dogmengeschichte III : 41. és köv. o., — továbbá 70. és köv., 198. és köv. 

Keletre vonatkozóan igen jó tájékoztatást nyújt Maltzew: 
Die göttlichen Liturgien unserer heiligen Väter Johannes Chrysostomos, 
Basilios des Grossen und Gregorios Dialogos c. német és szláv pár-
huzamos szöveggel kiadott müve. V. ö. Brightman i. m. 353. és köv., 
381. és köv., 400. és köv. o. 

Nyugatra vonatkozóan pedig lásd Probst: Die abendländische 
Messe vom 5. — bis 8. Jahrhundert c. müvének mesteri jellemzéseit; 
v. ö. még Bishop: The Genius of the Roman Rite c. tanulmányának 
25. és köv. o. 

4* 
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sivár pusztasággá — minden másodlagos értéke, külső lát-
szata és csillogása ellenére is — a középkori keresztyénség-
nek hazugsággá lett életét, azt keserű gúnnyal rajzolja meg 
közvetlenül a reformáció előtt a mise-áldozati vallásosság 
csődjét bejelentő versében Battista Mantuanus karmelita-
prior (f 1516): , , . . . Venalia nobis 

Templa, sacerdotes, altaria, sacra, coronae, 
Ignes, thura, preces, coelum est venale Deusque". 

9. §. A liturgia keleti (görög) és nyugati (latin) típusai 
a középkorban. 

Az egyház liturgikus életének fejlődését, gazdagodását 
és idegen szellem pusztító hatásaként elkövetkezett elfaju-
lását nyomon követő eddigi vizsgálódásaink után szüksé-
gesnek látszik, hogy részletesen ismertessük az Augus-
tinus-utáni idő ú j vallásosságát tükröztető liturgiákat, ame-
lyekben az egyházi középkor legsajátosabb alkotásai tárul-
nak fel lelki szemünk előtt. 

Két nagy családot alkotnak kelet és nyugat liturgiái. 
Nemcsak a nyelvbeli (görög-latin) különbözőség különíti 
el őket egymástól, hanem a — lényegében közös tartalom 
ellenére is meglevő — lelki különbözőségből fakadó belső 
szerkezeti és külső alaki eltérések biztosítják relatív ön-
állóságukat, létjogosultságukat. Közel 1500 éve már annak, 
hogy az egyház liturgikus életében keleti és nyugati típus-
ról lehet beszélni és mindegyiknek a körén belül még külön 
sajátosságokkal bíró liturgiákkal találkozni.140) 

A) Keleten igen jelentős volt a VI. századból származó 
Jaicafr-liturgia, amelyről már a II. trullai zsinat (concilium 
quinisextum, 692-ben) mint általánosan elterjedt liturgiáról 
tesz említést (XXXII. kánon).147) Ugyancsak a VI. századból 
való a Márk-liturgia, amelynek különösen Alexandria kör-
nyékén volt nagy tekintélye.148) A IX. századtól fogva azon-
ban mindegyik rohamosan veszít jelentőségéből, mert csak-
nem az egész keleti keresztyénséget meghódítja az a — je-
lenlegi alakjában — konstantinápolyi eredetű, monumentá-
lis liturgia, amely nem minden ok nélkül viseli Nagy Basilius 
(t 379) és Chrysostomus (f 407) nevét.149) 

A Chrysostomus-liturgia több lényeges része már a IV. 

14°) V. ö. Rietschel i. m. I : 371. és köv. 
147) Brightman i. m. 31. és köv. o.; v. ö. Dániel: Codex liturgicus 

ecclesiae universae, IV : 80. és köv. o. 
148) Brightman i. m. 113. és köv. o.; v. ö. Dániel i. m. IV : 134. 

és köv. o. 
149) Brightman i. m. 470. és köv., 527. és köv. 
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századból való.150) Egyre több anyag kerül a nagy nevet 
viselő liturgia organizmusába és ez az ilyen módon kibővült, 
gazdag liturgia a IX. században csaknem kizárólagos tekin-
télynek és általános elterjedtségnek örvend a Konstantinápoly 
egyházi hatókörébe került egész keleti keresztyénségben. 
A Chrysostomus nevéhez fűződő részek, valamint az egyház 
névtelen liturgikus munkájának eredményei mellett vannak 
benne részek Nagy Basilius liturgiájának az elemeiből is. 
Ez a Chrysostomus-liturgia — amelyen a XV. században 
csak igen kevés, lényegtelen változtatást eszközöltek — mind 
a mai napig legdrágább kincse a görög-keletiek liturgikus 
életének. Szinte rajongó szeretettel ragaszkodnak hozzá az 
egész világon. Szükséges tehát vele közelebbről megismer-
kednünk. 

Ha hosszú évszázadokon keresztül nagy általánosság-
ban idegen is maradt az evangélikus keresztyénségre kelet-
nek sajátos liturgikus élete, természetes az, hogy a nagy 
világvihar pusztításai után fokozott figyelemmel fordul 
anyaszentegyházunk kelet felé. Nem „megcsontosodott 
ortodoxia", nem „élettelenség" tárul itt elénk, hanem a 
mise-áldozati, érdemszerző vallásosság minden idegen-
szerűsége ellenére is meg kell látnunk azokat a hatalmas 
evangéliumi erőket, amelyek kelet liturgiáját képessé tet-
ték, hogy élet-forrás lehessen a megszámlálhatatlan milliók 
kínszenvedéses kereszt-hordozásában. A keleti keresztyén-
ség nagy részének véres mártíromsága, az ú. n. „modern 
protestantizmusát megszégyenítő hite, szinte fenségesen 
áhítatos alázatossága komoly intelem a mi számunkra: 
kelet liturgiájában sok-sok — keresztyén-evangélikus litur-
gikus életünk szempontjából — elásott tálentumot kell fel-
ismernünk.151) 

A Chrysostomus-liturgia minden vasárnapnak és ünnep-
napnak az istentiszteleti életében hármas tagozatú drámá-
ban jeleníti meg a hívek gyülekezete előtt az egész üdvtörté-
netet.152) Első tagozatát az ünnepnap előestjének istentiszte-

150) Bingham i. m. V : 193. és köv. — Minden valószínűség szerint 
már a IV. század utolsó évtizedeiben Antiochiában használatban volt, 
a VII. században pedig már Konstantinápolyban is találkozunk vele. 
V. ö. Brightman i. m. 534. és köv. 

151) A magát ortodox-nak nevező keleti keresztyénség lelkületének 
és szent liturgiájából élő bensőséges vallásosságának jellegzetes voná-
saival ismertet meg a görög-keletieknek egyik legkiválóbb tudós teo-
lógusa, az orosz Glubokowski: Den ortodoxa kristenheten och kyrkans 

. enhet címen svédül kiadott művében. — Az őpdo8o| ía igazi értelmére 
vonatkozó megállapításait lásd i. m. 10. és köv. 

152) A liturgia ismertetése Maltzew i. m. nyomán történik. — V. ö. 
még Achelis i. m. I : 462—467. o. 
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lete alkotja, mely lectióiban, antifonás zsoltáraiban, himnu-
saiban és doxologiáiban az üdvtörténet ótestamentumi részét 
öleli fel a világ teremtésétől kezdve Krisztus születéséig; 
második tagozatát az ünnep reggelének istentisztelete képezi 
az újtestamentumi üdvtörténetnek Jézus Krisztus nyilvános 
megjelenéséig, tanítói munkájáig terjedő részével; végül a 
harmadik tagozatban, a vasárnap, illetve ünnepnap főisten-
tiszteletén (a misén, amelyet kelet nyelvhasználata a szó 
egyetlen értelmében nevez liturgiának) a szent szertartások 
középpontjában a golgotai áldozat áll. — Feladatunknak 
megfelelően csakis a harmadiknak említett vasárnap-dél-
előtti főistentisztelet lefolyását részletezzük. 

A Chrysostomus-liturgia görög miséje három részből 
áll: a) előkészület-bői (rcpoaxo/nőiYj), b) missa catechume-
norum-ból és c) missa fidelium-ból. 

Az előkészület első mozzanata az 1. euXo?TTJTOV. A Z ál-
dozó pap és a diakónus az lxovo(7Tá<nov 153) előtt háromszor 
meghajol, majd a diakónus így szól: „EuXóyirjfjov ősfnroTa". 
Erre a felhívásra megkezdi a pap az imádságot: „EuXoYTjtö? 
ó •ö-eöc rj/̂ wv 7cávroTS vöv áet v.a.1 el? TOÜ? aiwvac twv atwvwv, 
ájtnjv". Most a diakónus fordul imádságával a Szentlélekhez, 
akinek jöveteléért esedezik; a tulajdonképeni könyörgéshez 
kapcsolódik még a Trisagion: „oí^ioq o ^-eóc, a-fio<; \a/opóc:, 
afioc áö-ávatoc sXéYjaov A ,,8ó£a tej) IlaxpL . . " (kis 
glória) után bűnvallás következik a xópte IXéTjaov-nal. Ez-
után a Tiázzp 1 (Mi Atyánk) imádkozza a diakónus, — 
a Mi Atyánk doxologiáját viszont a pap imádkozza. Ennek 
végeztével ismételten leborulnak Krisztus és Szűz Mária 
képe előtt, majd együttesen könyörögnek Istenhez és Szűz 
Máriához kegyelemért, segítségért és erőért az elvégzendő 
szent műhöz, a mise-áldozathoz. Végül az V. zsoltár recitá-
lása közben154) bevonulnak az ikonosztázion elől a szen-
télybe. — Itt először is térdre borulnak a á?ía TparceCa és az 
evangélium-könyv előtt, felöltik a liturgikus ruhákat és meg-
mossák kezüket.155) 

A xpoaxo/nőnj 2. pontja a TcpóO-soic, az Úr szent asz-
talának, az oltárnak elkészítése. A pap rövid fohászban 

153) Az ikonosztázion a templom hajóját a szentélytől elválasztó, 
Krisztus és a szentek képeivel gazdagon díszített faragványos fal, — 
hasonló a nyugaton — gót st í lusú templomokban — feltalálható 
„Lettner"-hez. 

154) „Uram, figyelmezz szavaimra; értsd meg az én sóhajtásomat! 
Ügyelj az én kiáltásom szavára, én Királyom és én Istenem; mert é n 
hozzád imádkozom!. . . Leborulok szent templomodban a te félelmedben!" 

l ö 5) A mosdó-medencénél a XXV. zsoltár 11. és 12. v.-ét imád-
kozzák: „A le nevedért Uram, bocsásd meg b ű n ö m e t . . . ! " 
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emlékezik meg Jézus Krisztus kereszt-haláláról és Krisztus 
áldozatáért magasztalja Istent, ma jd az úrvacsorai kenye-
ret (rcpoqpopá) Ézsaiás LIII : 7. recitálása közben156) három-
szor kereszttel jelöli és átszúrja és az oltáron elhelyezi. Míg 
a pap ezzel végez, a diakónus a kelyhet készíti el (víz és 
bor keverése!), végül imádságok közben letakarják a szent 
elemeket.357) Ezután Istenhez fordul könyörgésével az 
áldozó-pap és kéri az Urat, hogy áldja meg a szent elemeket 
a lelkek táplálására (EO /TJ ríj? TTpo-ftsaétoc). Az úrvacsorai 
elemeknek, az oltárnak, az egész templomnak és az 
áldozó-papnak megtömjénezése után — amely alatt ötven-
szer ismétlik: „kXérjaóv /xe ó — a pap és a diakónus 
háromszor imádkozzák együttesen a nagy doxologiát: „8ó£a 
iv {tyíatoic fteip"158) és kétszer a LI. zsoltár 17. v.-ét,159) 
majd a pap kérésére megáldja őt a diakónus. 

Az előkészület 3. pontja az evap&c, amely a következő 
mozzanatokat foglalja magában: A pap a Szentháromságot 
magasztalja, mire a diakónus békességért könyörög; a kö-
nyörgést az énekkar xópte IXé^aov-ai tagolják részekre; 
az egész imádságot az áldozó-pap fejezi be (eípevtxrj oi>-
V0C7Tríj). A litánia után három antifonás zsoltár követke-
zik,100) amelyet a diakónus és az énekkar énekel. A három 
zsoltár között a pap az ú. n. „kis exrr}vía"-val Isten irgal-
masságáért könyörög, majd Krisztus emberré-levéséért és 
kereszt-haláláért ad hálát és csendben népe megszentelését 
kéri Istentől, végül az utolsó zsoltár után — amelynek be-
fejező responsoriumai az Űr Jézusnak a Jordánnál való 
megjelenését magasztal ják — még egyszer könyörög a pap 
imádságaik meghallgatásáért, az isteni igazság megismeré-
séért és az örök élet elnyeréséért és ezzel véget ér az ünnepi 
liturgiának terjedelmes bevezetése. 

b) A missa catechumcnomm 1. pontja könyörgés ( IXTTJ-

vía), amely a kis glóriával végződik. 2. A CII. és CXLV. 
zsoltárból való antifonák után a hegyi beszéd makarismái 
következnek: „//axápioi ól tctco^oí tíj> mebfzaxi. . 1G1) 

150) „Kínoztatott, pedig alázatos volt és száját nem nyitotta meg, 
mint bárány, mely mészárszékre vitetik és mint juh, mely megnémul 
az öt nyírok előtt és száját nem nyitotta meg!" 

157) A szent elemek letakarására szolgáló liturgikus terítőt előbb 
megtömjénezik. A tömjénfüst itt a megtisztítás és az imádás szimbóluma. 

15S) Lukács evang. II : 14. 
15B) „Uram, nyisd meg az én ajkamat, hogy hirdesse szájam a 

te dicséretedet!" 
160) Az első Ps. CXIV : 1—3., 5.; a második Ps. CXVI : 1—3., 5.; 

h harmadik Ps. CXVIII : 1—4. 
1G1) Máté evang. V : 3. és köv. v. 
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3. Ünnepélyes proeessióban kihozzák az evangéliumos köny-
vet a szentélyből az ikonosztázion elé, az énekkar a kérdéses 
ünnepnap szentjének a himnusát (tpörcapiöv) énekli, amelyre 
az eicöSixóv-ének 162) következik. 4. A Trisagion és az erre 
következő állandó responsorikus ének (jcpóxei/iévöv)163) alatt az 
áldozó-pap isteni bölcseségért és megszentelődésért könyö-
rög az Úrhoz. 5. Az epistola felolvasására hallelujával felel 
az énekkar. 6. Nagy pompával történik meg az evangélium 
felolvasása, amelyre a kar a szokásos evangéliumi doxologiá-
val („Dicsőség neked, Urunk!") válaszol. 7. A lectiók után 
— amelyek alatt az áldozó-pap a Lélek adományáért imád-
kozott — a diakónus imádkozza a terjedelmes kérő imádsá-
got, amelyet az énekkar xópie eXéTjoóv-ai kísérnek. 8. Külön 
imádságban fordul a diakónus a katechumenokért Istenhez 
és ennek végeztével távozásra hívja fel őket.164) A három-
szoros „őaöi xanj^oó/ievot 7ipőéX^3'ce"-vel és a rákövetkező 
„frílivz twv zatYj^oo//év(ov"-nal végződik a keleti keresztyén-
ség l i turgiájának ez az ú. n. missa catechumenorum-a..105) 

c) A missa fidelium-ot 1. a diakónus kezdi meg két 
rövid könyörgéssel, amellyel Isten irgalmáért és oltalmazó 
kegyelméért esedezik, — ezalatt az áldozó-pap csendben 
imádkozik, az énekkar pedig xópis iXsYjaov-aival kíséri a 
kettős imádságot. 2. Keresztvetések, térdre-borulások és töm-
jénezés közben felcsendül az énekkar a jkán az ú. n. Che-
rubim-himnus: „ayloc, ayioc, ayíoc xópíös S a ß a w f t . . 1 G C ) , 
ma jd ünnepélyes proeessióban 3. körülhordozzák a templom-
ban az úrvacsorai kenyeret, miközben Krisztus sírjánál is a 
golgotai áldozatra vonatkozó imádságokat recitálnak. 4. Ez-
után következik a nagy könyörgés (általános egyházi imád-
ság), amelyet a diakónus imádkozik, míg a pap csendben 
az áldozat elfogadásáért könyörög, kérve a szent műhöz 
Isten Szentlelkének elküldését. 5. A béke-csók („szeressük 
egymást, hogy egyértelműen val lhassuk. . .") képezi 
6. a Nicaenum bevezetését. Eredetileg keleten a nép imád-

162) Ps. CXVIII : 26-̂ —27. — „Áldott, aki jő az Úrnak nevében, 
áldunk titeket, akik az Úr házából valók vagytok 1 Isten az Úr és ő 
világosított meg minket!" 

163) Gal. III : 27. 
164) Ezen a ponton nyilvánvaló a görög liturgia valótlansága; a 

katechumenokért, mint jelenlevőkért imádkozik, azután elbocsátja 
őket, noha jelen sincsenek. — Másrészt éppen ez az imádság bizonyít 
a Chrysostomus-lilurgia ősisége mellett. 

la5) Figyelmet érdemel az a tény, hogy a görög liturgia rendjé-
ben nincs hely a prédikáció számára. 

18°) Ézsaiás VI : 3. — A 2. v. szerint nem a cherubok, hanem a 
szeráfok éneklik; nevezik még ezt a ífivog Tpigáyiog-t {jjivog éjtivíxiog-
nak is. 



57 

kozta a hitvallást, de lassankint a gyülekezetnek ezt a litur-
gikus tevékenységét is az énekkar vette át. 7. A credo után 
a praefatio következik, amelynek az élén — miként ez már a 
Aia<zd^ai - ból is ismeretes — nem az egyszerű salutatio, 
hanem II. Korint. XIII : 13 apostoli üdvözlete áll. A praefatio-
imádsághoz a sanctus és a hosanna kapcsolódik a benedictus-
szal. 8. A pap offertorium-tarta\omma\ is bővelkedő hála-
imádság-ban köszöni meg Istennek, hogy Krisztust elküldte 
megváltásunkra és ebbe az imádságba szövődnek bele a 
verba testamenti. A szereztetési igék halk recitálásából a nép 
csakis a „vegyétek és egyétek" és az „igyatok ebből mind-
nyájan" szavakat hallhatja. 9. A Szentlélek segítségül hívá-
sában (IjcíxXYjat?) éri el csúcspontját a görög liturgia mise-
áldozata, — a keleti keresztyénség felfogása szerint a litur-
giának ebben a mozzanatában következik be a transsubstan-
tiatio,167) 10. Még az élőkért és az elhányt hívekért imádko-
zik a pap és a diakónus, hitben való egységet, bűnbocsánatot 
és egykor boldog kimúlást kérve mindenkinek, — 11. a nép 
(helyesebben: az énekkar) a Mi Atyánk-at imádkozza és 12. 
az ősi úrvacsorai eucharistikus-imádság után 13. felhangzik 
az áldozó-pap ajkáról a communio invitatorium-a: „tá a-jta 
tói? a-j-íot?" és ennek responsoriuma, a „sic; a?ió?, eí'c xóptoc, 
'Ivjaoöc XpíaTÓ?, ei; §ó£av dsoö xatpöc soXof-rjióg el ele tooc 
a!ü>va<;,á//'í]vu rávezet 14. a communio-ra. Először maga a pap 
veszi az Úr testét és vérét, majd a diakónusnak nyújt ja a 
szentséget, ezután következik a laikusok communiója, vagyis 
a tulajdonképeni distributio.168) A szentség kiosztása alatt 
az énekkar a Szentháromságot dicsőíti. 15. A szentség élve-
zése után a pap hála-imádság-a következik. 16. A Nunc 
dimittis lcö) után pedig még 17. a Trisagion, a Mi Atyánk, 

167) Az eruxtaioic; xoü ayíou jiveúimxog-ban a pap arra kéri Istent, 
hogy árassza Szentlelkét az áldozóra és „EJU xü jtpoxEÍjieva öóijpa xaüxa 
xaL jtoúiöov xöv jxév apxov xoíxov xíjxiov oö)|j,a xoű Xpioxoi aou, xö öé 
év xö) ;toxT}púp xovxo) xíjaiov cű(xa xoű Xpioxoí oou". — A transsubstantiatio 
nem a pap műve, Isten eszközli azt a Szentlélek által, a pap szol-
gálatával. 

108) A nép is két szín alatt, sub utraque specie részesül a szent-
ségben. Az áldozó-pap a szent Jtpo^cpopá -darabokat a kehelybe teszi és 
a kehelyből — amelyet a diakónus tart — kis aranykanállal osztja 
a szentséget a híveknek. — A két szín alatt való kiosztásnak ezt a 
formáját nevezzük intinctiós distributio-nak, amely már a XI. század-
ban igen elterjedt volt. V. ö. Rietschel i. m. I : 391. és köv. 

A distributio formulája: „MexodaußdvEi ő Soü^og xoü -0-eoü, ő 
Seíva, xö xí^uov xal űyiov ouj|xa xai aífia xoO Kupíou xai deoü xai aco-
XV]po? f)|A(üv 'Irjaoü Xpioxoi) ele acpeoiv auxoü duapxicöv xai eíg 'Qcotjv 
alamov". 

169) Lukács evang. II : 29—32. — A Nunc dimittis egyike az új-
testamentumi canfrcum-oknak. 
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tizenkétszeres xúpis élérjaöv, a §ó£a tij> üaTpi és a ^eötóxoc 
Szűz Máriának imádsággal való magasztalása vezet el az 
istentisztelet befejezéséhez, 18. az áldás keretében megtör-
ténő elbocsátáshoz: „Az Űr áldása legyen veletek kegyelme 
és emberekhez való szeretete által".170) 

Csakis az elfogultság vagy az egyházat sem ismerő litur-
gikus nihilizmus mondhatja erre a görög liturgiára, hogy 
az nem egyéb, mint színpadi mesterkedés és üres ritualiz-
mus. Talán túlságosan sok liturgikus anyagot szorított a 
keleti keresztyénség imádságos lelkülete ebbe az istentiszte-
leti rendbe és talán ez a heterogén elemekkel való telítettség 
is okozta, hogy a görög liturgia fenti organizmusában a 
logikai és lélektani folytonosság hiányainál mélyebb — 
ugyancsak a materiális áldozat pusztító hatását mutató — 
szakadékok is vannak, de kétségtelenül nyilvánvaló az is, 
hogy ebben az istentiszteleti rendben itt élnek az ősi egyház 
liturgikus életének örökértékű elemei is. Ez a görög liturgia 
közel 1500 éven keresztül megőrizte az egyetemes anya-
szentegyház liturgikus életének legősibb, eredeti krisztusi 
jellemét, mert az egésznek a lelke, centrális irányító hatalma 
az Úrvacsora szentsége: a mysterium tremendum. 

Kelet liturgiájának látszólagos, szinte szemkápráztató 
gazdagságát közelebbről szemügyre véve, meg kell azonban 
állapítanunk, hogy a formai gazdagságban való változatos-
ságot alig-alig ismeri az ú. n. Ciirí/sosfomus-liturgia, hiszen 
az egész egyházi esztendőre jóformán csak egyetlen mise-
formulával rendelkezik, — a lectiókon kívül alig szolgál 
még valami benne a de lempore-eÍv érvényesülésére. Hasonló-
képen fogyatékosságának tekinthető az a tény is, hogy a nép 
számára semmi tevőleges részvételt sem biztosít, sőt a liturgia 
nyelvének meg nem értése a legtöbb helyen még a receptio-
hoz szükséges lelki kapcsolat létrejöttét is nagyon megnehe-
zíti. — Annál csodálatosabb éppen ezért az a mélységes 
áhítatosság és életerős imádságos élet, amely ebből a liturgiá-
ból táplálkozik és minden emberi fogyatékosságban és rész-
szerint-valóságban is az isteni teljességnek, a Krisztus kegyel-
mének örökkévaló hatalmát bizonyítja. 

A mi elszegényedett nemzedékünk — amely nagy több-
ségében alig értékeli és alig használja a templom áhítatos 
csendjének az erejét, az alázatos imádás áldását, úgyhogy 
élete leginkább csak a keresztyén evangélikus anyaszentegy-
ház nevével való visszaélésnek nevezhető — igen sokat, 
tiszta evangélikus tartalomban bővelkedő imádságos életet 

l7°) Az istentisztelet végeztével szokásos a nem-konszekrált wpo^cpopá-
n.aradványoknak szétosztása a nép között, amely nagy tisztelettel őrzi 
meg otthonában a szent ajándékot. 
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tanulhat a keleti keresztyénség tipikus liturgiájából az ú. 11. 
Chrysostomus-\iturgiáhó\. 

Az anyaszentegyház életéből két milleniumot átölelő 
C/iri/msfomus-liturgia bensőséges lelkülete minket is figyel-
meztet, hogy csakis a tiszta keresztyén scicramentalismus 
liturgikus vallásosságában nyerheti vissza ez a mi agyon-
gyötört „modern" nemzedékünk az élet királyát: az egész 
Jézus Krisztust.171) 

B) Nyugaton még gazdagabb változatosságot mutat az 
egyház középkori liturgikus élete. A kelettel való minden 
kapcsolat172) ellenére is egészen sajátságos — amannál sok-
kal ritmikusabb — lelki élet formái tárulnak elénk nyugat 
liturgiáiban, amelyeknek a sorában első helyen áll jelentő-
ségénél fogva a római mise.113) 

Róma egyháztörténeti jelentősége teszi lehetővé, hogy a 
római mise rövidesen tipikus liturgiája lesz nyugaton a kö-
zépkornak, amelynek a vallásosságán már a IV. század hatá-
rától kezdve szinte kizárólagos diadalt ülni látszik a mate-
riális áldozat idegen szelleme. — Nagy tévedés volna azon-
ban azt gondolnunk, hogy a római mise már ebben az idő-
ben egyetlen liturgiája lett volna a középkornak. 

A fokozatosan kiépülő római mise mellett jelentős litur-
giák: a milánói liturgia1™) amelyet ordo Ambrosianus-nak 
is neveznek; a spanyol (mozarab) liturgia170); a kelta litur-
gia 17S) és különösen a gallikán liturgia177), amelyek hosz-

i n ) Lásd Heiler: Der ganze Christus c. érdekes tanulmányát; 
Die Hochkirche XII. (1930) évf. a 98—116. és 138—-153. o. 

172) Lásd Fortescue: The Mass (A study of the Roman liturgy) 
c. tanulmányát, amely részletesen foglalkozik kelet és nyugat egyházi 
életében a liturgikus elemek kapcsolatával. — V. ö. Brilioth i. m. 125. o. 

173) V. ö. Bishop i. m. 91. és köv. o., továbbá Kietschel i. m. 
1 : 298. és köv. o. 

174) Az Ambrosius püspök nevéhez fűződő eredeti milánói liturgia 
rekonstrukcióját lásd Kliefoth i. m. V : 227. és köv.-ben. Ez ellen a 
liturgia ellen visel Róma — hatalmi érdekből — irtó háborút a VIII. 
sz.-ban. — A római mise-kánonhoz alkalmazkodó új ordo Ambrosianus 
(a XV. sz.-ból) vajmi kevés közösséget árul el az eredeti milánói 
liturgiával. 

Az eredeti milánói liturgia, amely kétségtelenül a IV. századból 
való, jelentős hatásokat őrzött meg kelet liturgikus életéből. V. ö. 
Duchenese i. m. 196. és köv. o. 

175) Mozarab —• Spanyolországban arabok közt élő nem-arabot 
jelent. — A spanyol liturgia a VII. században már teljesen kialakult 
és befejezett egészet alkot. Eredete á IV. századba mutat vissza. A régi 
liturgiákkal való kapcsolatát bizonyítja az is, hogy három lectiója van, 
— V. ö. Achelis i. m. I : 471. 

17C) A különböző keita liturgiák összefüggéseire vonatkozóan lásd 
Brilioth i. m. 124—125. o. 

l77) Egyetemes egyházi vonatkozásban a gallikán liturgia a leg-
jelentősebb a provinciális liturgiák közölt. A III. századtól a VI. századig 
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szabb-rövidebb ideig tartó — viszonylagosan — önálló élet 
után kénytelenek átadni a helyet az egyre diadalmasabban 
előtörő római misének. 

Valamennyi nyugati liturgia közös jellemvonása — ke-
lettel szemben —: a de tempore elvnek fokozottabb érvénye-
sülése, amely az egyházi év tartalmi és alaki változatosságá-
val jelentkezik az egyház liturgikus életében. Nyugaton csu-
pán a liturgia alapja áll szilárdan és ezen a szilárd alapon 
színes elevenséggel hullámzik végig az egyházi esztendő 
minden változása. Az üdvtörténeti, evangéliumi tartalomban 
való mozgalmasság mellett a formai tökéletesség és egyszerű-
ségében is plasztikus nyelvbeli csiszoltság tette alkalmassá a 
római misét, hogy mint nyugat klasszikus középkori litur-
giája felvegye magába a provinciális liturgiák egyéni saját-
ságaiból azt, ami maradandó értékkel szolgálhatta benne a 
felette úrrá lett materiális áldozat mise-vallásosságát. 

A római mise legrégibb elemeinek három latinnyelvű 
főforrása maradt reánk a Sacramentarium Leonianum-ban, 
a Sacramentarium Gelasianum-han és a Sacramentarium 
Gregorianum-ban, — mindegyiküknek sokkal több részében 
lüktet az evangélium ereje, mintsem azt gondolnánk. 

A Sacramentarium Leonianum-ot I. Leo (f 461) nevé-
vel kapcsolja össze az egyházi hagyomány. Annyi kétségtele-
nül megállapítható, hogy római eredetű ez a sacramentarium, 
amely a mise változó részeit tartalmazza az egyházi év na-
gyobbik (áprilistól decemberig terjedő) részére. Az ordina-
rium missae hiányzik a canon missae-ve 1 együtt. Valószínű-
leg a VI. században készült és mai alakját a VII. században 

terjed a liturgia kialakulásának az ideje és a VII. században neki is 
éreznie kell már a romanizálás veszedelmét, — A gallikán liturgia is 
három lectiót ismer, megvan benne a keleti kapcsolatokra valló éjríxXrioi!; 
is. — Jóllehet nyugati liturgia, imádságai mégis sokkal inkább kelet szín-
pompáját mutatják. A gallikán misében — amely ismeri a missa cate-
chumenoTum és a missa fidelium megkülönböztetést — az evangéliumra 
következő homil ia után hely van a litánia számára, amely alkalmat 
adott a népnek az istentisztelet menetében való aktív részvételre, míg 
a római misében csak a xúpie e^.ár|oov marad meg a diakonális litániá-
ból. Viszont azt is meg kell állapítanunk, hogy bizonyos sajátos színe-
zetű bőbeszédűség azzal fenyegette a provinciális miséknek, tehát a 
gallikán liturgiának is az imádság-stílusát, hogy egészen elveszti litur-
gikus jellegét, megromlik és belevesz az ú. n. prédikáció-stílusba. — 
V. ö. Brilioth i. m. 127. o. — A magyar egyházi életünkben pusztító 
liturgikus anarchia hatásaira való tekintettel különösen is tanulságos 
számunkra az az összehasonlítás, amellyel pl. Bishop említett tanulmá-
nyában (The Genius of the Roman Rite) egymás mellé állítja a pro-
vinciális terjengősséget és Róma liturgikus imádság-stílusát. — Lásd 
még Duchenese i. m. 204. o.-án a gallikán liturgia karácsonyi praefatió-
jának a római missale megfelelő imádságával való párhuzamos is-
mertetését. 11 
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nyerte.17S) Kelet liturgiáival szemben szinte a másik szélső-
ségbe esik ez a liturgia a de tempore elv érvényesítésében: 
a Sacramentarium Leonianum 267 különböző praefatio-
imádságot őrzött meg számunkra.179) 

Az I. Gelasius ( j 496) nevéhez fűződő Sacramentarium 
Gelasianum-nak vajmi kevés köze van Gelasius pápa szemé-
lyéhez. Minden valószínűség szerint a VII. századból szár-
mazik, még pedig frank földön bizonyítja a római lélek 
liturgikus hódító erejét.180) 

A Sacramentarium Gregorianum (I. Gergely f 604) alap-
ját az a mise-könyv képezte, amelyet I. Hadrianus 791-ben 
küldött Rómából Nagy Károlynak és amellyel megpecsételő-
dött a gallikán liturgia sorsa. A Sacramentarium Gregoria-
num-ban foglalt liturgia képezte a frank istentiszteleti élet 
reformjának az alapját és normáját és ez a sacramentarium 
lett a ma is élő római mise gerincévé, amelynek legjellegze-
tesebb részét, az ú. n. canon missae alkotja.181) 

Nem szükséges a Nagy Károly utáni időn keresztül is 
végigkísérnünk a római mise történetét, — sem alaki, sem 

178) Duchenese i. m. 132. és köv. o. 
170)Brilioth i. m. 126. o. — A keleti liturgiák egyhangúsága és 

a nyugati provinciális liturgiák túlzásba vitt, szélsőséges változatos-
sága között Rómának kellett megtalálnia a helyes középutat és ennek 
a célnak az elérése nem kis munkát jelentett az egyház liturgikus 
oekonomiájában. — A mise állandó részeit a minimumra korlátozni, — 
ez a törekvés jellemezte különösen a gallikán liturgia hatásának kitett 
részét az egyházi életnek. A gallikán liturgia állandó részei végül már 
csak a kyrie, glória, sanctus, verba testamenti voltak. Ilyen körülmé-
nyek között a belső erőn kívül idő kellett ahhoz, amíg elérhette a római 
liturgia, hogy változó részei az introitus, collecta, a kettős lectio, 
graduale a halleluja-val (illetve helyette a tractus), offertorium, secreta, 
communio és postcommunio lettek. —• Lásd idevonatkozóan még 
Rietschel i. m. I :312. és köv. o. 

180) A VIII. században már széles körben ismerik és használják a 
S. Gelasianum liturgikus darabjait. Gallikán kapcsolatát igazolja az a 
körülmény is, hogy a Sacramentarium Gelasianum ugyancsak ismeri 
a semmiképen sem római eredetű litániákat. V. ö. Wilson: The Gelasian 
Sacramentary magyarázatos kiadásában a liturgia szövegét a 22. és 
köv. o. 

181) A canon-missae-1 a római liturgiának az a része alkotja, amely 
imádság-complexumával a praefatio után rávezet a szereztetési igékre 
és amelyben lehetőleg minden a materiális áldozat gondolatának a szol-
gálatában áll. A canon missae a S. Gregorianumnak kétségtelenül Nagy 
Gergelytől származó részei közé tartozik és változatlanul megmaradt 
a Tridentinum (1545) lényegtelen liturgikus módosításain keresztül is 
mind a mai napig. 

A Sacramentarium Gregorianum-ot egyszerűség és tömörség jel-
lemzi, ez nyilatkozik meg abban a tényben is, hogy a S. Leonianum 
267 praefatio-imádságából csak tizet hagy meg. Tudjuk, hogy a nyom-
dokán kiépülő teljes római liturgia is csak 11 ünnepi praefatiót ismer. 
V. ö. fírilioth i. m. 130—131. o. 
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pedig tartalmi tekintetben nem következik be lényeges válto-
zás a IX. századtól kezdve. Az 1215-i lateráni zsinat — a 
transsubstantiatio dogmájának szentesítésével és a kehelynek 
a néptől való megvonásával — éppen úgy nem hozott semmi 
újat a középkori liturgikus rendbe, mint a materiális áldozat 
fogalmának kizárólagos uralomra jutása következtében lé-
nyegében megváltozott (evangélium-ellenes, új) vallásosság-
nak az az ezerféle — még esetleges jóhiszeműség ellenére 
is a Krisztus keresztjétől, megváltó művének áldásaitól egyre 
messzebb, egészen idegen világ ingoványába vezető — fino-
mabb vagy durvább megnyilatkozása, amelybe a középkor 
üdvbizonytalansága Augustinus óta egyre reménytelenebbül 
szinte belehajszolta az Úr Jézus békességére vágyódó, Krisz-
tust kereső lelkeket.182) 

A római mise latin liturgiája három részből áll: a) elő-
készület-bői (praeparatio ad missam), b) a tulajdonképeni 
mise-áldozat-ból (amely az ordo missae-bői és a tágabb érte-
lemben vett canon missae-bői épül fel) és c j a mise befeje-
zés-é bői. 

a) Az előkészület1*3) mozzanatai a következők: 1. Mi-
után az áldozó-pap a liturgikus szabályok szerint felöltözve 
megérkezik segédletével184) az oltár elé, megadja az illő tisz-
teletet és keresztet vet, megkezdi a szent szertartást: „In 
nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen".185) 2. Köz-

182) Seeberg i. m. III : 42. és köv. o. — V ö. Franz i. m. 122. és 
köv. o. — A középkori mise-vallásosságon nyugat egyházi életében 
valóságos dualizmus vonul végig. Míg a teológiai gondolkodás mindent 
elkövet, hogy megmentse azt, ami még menthető és a legkülönbözőbb 
mise-magyarázatokkal csak valamennyire is elfogadhatóvá tegye a ke-
resztyén lelkület előtt is a mise-áldozatot (Augustinus, majd Nagy 
Gergely, Hrabanus Maurus, a Cluny-szerzetesek, Szentviktori Hugó, 
Petrus Lombardus, Aquinoi Tamás, Duns Scotus, Occam, Peter d'Ailii, 
Kempis Tamás), addig a tényleges egyházi gyakorlat a nép körében a 
legdurvább elfajulás jeleit mutatja. — Lásd Franz i. művében „Die 
mittelalterlichen Messerklärungen" című részt, különösen 626. és köv. 
old. — Az „áldozár" közvetítő szerepének és hatalmának a hangsúlyo-
zása hozza magával a mise-vallásosság fénykorában az Úrvacsora 
szentségének megvetését. Alig van mise, amelyen a népből akadnának 
kommunikánsok. Szinte általánossá lett az a felfogás, amely az Ür 
asztalának kerülését azzal menti, sőt igazolja a középkorban, — elég-
séges, ha a pap él a szentséggel (Franz i. m. 77. o.); ő „mindnyájunk-
nak a szája, képviselője az egész keresztyénségnek és ennek mi is 
tagjai (?) vagyunk", —- hangzik egy középkori mise-magyarázatban 
(Brilioth i. m. 141. o.). 

183) Volt idő, amikor a Missale Romanum egyes változataiban a 
pap magán áhítatát képezte ez az előkészület. 

184) A római mise szabályai szerint a pap önmagában nem mu-
tathat be mise-áldozatot, ha klerikus-segédlete nincs, legalább laikus 
szolgájának (ministráns) kell lennie. 

185) A mise szövege Clemen i. m. 9—20. o., illetve Mehl i. m. 57. 
és köv., továbbá 95. és köv. o. alapján közölve. 
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vetleniil ezután megkezdi a XLIII. zsoltár antifonájának a 
recitálását: „Introibo ad altare Dei", amelyet a segédlete 
folytat: „Ad Deum, qui laetificat juventutem meam". Magát 
a zsoltárt1SÖ) ugyancsak váltakozva énekli a pap és levitái, 
illetve ministránsa. 3. A pap az „Adjutorium nostrum in 
nomine Domini"-t imádkozza, mire a felelet: „Qui fecit 
coelum et terrom".187) 4. Most következik a bünvallás és az 
oldozat. Először az áldozó-pap imádkozza mélyen leborulva 
a confiteor-t: „Confiteor Deo omnipotenti, beatae Mariae 
Semper Virgini, beato Michaeli Archangelo, beato Joanni 
Baptistae, sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus Sanctis 
et vobis fratres: quia peccavi nimis cogitatione, verbo et 
opere: mea culpa, mea culpa mea maxima culpa. Ideo pre-
cor beatam Mariam semper Virginem, beatum Michaélem 
Archangehun, beatum Joannem Baptistam, sanctos Aposto-
los Petrum et Paulum, omnes Sanctos et vos, fratres, orare 
pro nie ad Dominum Deum nostrum". A celebráns imádsá-
gára a segédlet válasza ez: „Misereatur tui omnipotens Deus 
et dimissis peccatis tuis perducat te ad vitám aeternam", — 
az „amen"-t a pap mondja, aki ekkor feláll, míg a segédlet a 
megfelelő változtatással188) ismétli a confiteor-t. Ennek vé-
geztével az áldozó-pap ismétli meg az előbbi votum-ot: 
„Misereatur vestri omnipotens Deus et dimissis peccatis 
vestris perducat vos ad vitám aeternam", — majd az abso-
lutio-1 mondja (deprecative): „Indulgentiam, absolutionem 
et remissionem peccatorum nostroruin tribuat nobis omni-
potens et misericors Dominus"; az absolutio-ra a segédlet 
„amen"-nel felel. 5. Zsoltár-helyekből álló váltakozó 
ének180) és a segédlettel váltott üdvözlet (salutatio) után 
felmegy a pap az oltár lépcsőin, miközben csendesen így 
imádkozik: „Aufer a nobis, quaesumus, Domine, iniquitates 
nostras: ut ad sancta sanctorum puris mereamur mentibus 
introire, per Christum, Dominum nostrum, amen". Az oltár 
fölé kiterjesztve kezét pedig így imádkozik: „Oramus te, 
Domine per merita Sanctorum tuorum, quorum reliquiae 

18°) „ítélj meg engem, oh I s t e n . . . ! " — Minden ótestamentumi 
psalmodia élén egy jellegzetes a) antifona áll a liturgia szabályai 
szerint, ß) a zsoltár responsorikus éneklését y) a glória patri (kis 
doxologia) fejezi be; végül 8) az antifona ismétlésével zárul a psalmodia. 

187) Ps. CXIV : 8. — „A mi segítségünk az Úr nevében van, aki 
teremtette az eget és a földet". 

188) A „vobis fratres" helyébe „tibi, páter" és a „vos fratres" 
helyébe „te, páter" kerül. 

189) „Deus tu conversus vivificabis nos". — „Et plebs tua laetabitur 
in te". — „Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam". — „Et salu-
tare luum da nobis". — „Domine, exaudi orationem meam". — „Et 
clamor meus ad te veniat". 
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hic sunt, et omnium Sanctorum: ut indulgere digneris omnia 
peccata inea, amen".100) Ezzel az imádsággal végződik a 
praepcircitio ad missam.101) 

b) A tulajdonképeni mise 1. pontja az introitus.102) Az 
introitus a római misének első igazi változó része, — mindig 
a kérdéses ünnep tartalmát fejezi ki — legtöbbször ótesta-
mentumi zsoltár-hellyel —, tehát de tempore, illetve de 
sanctis jellege van. 2. Kilencszeres kyrie103) után 3. a glória 
irt excelsis következik a hozzá kapcsolódó laudamus te 
himnussal.194) 4. Ezután az áldozó-pap az oltártól a nép 
felé fordul és üdvözli a gyülekezetet: „Dominus vobiscum", 
— erre a salutatio-ra „Et cum spiritu tuo" a felelet. 5. Majd 
a pap „oremus"-szal imádkozásra hívja a népet és újra az 
oltár felé fordulva a collecta-imádságot imádkozza, amelyre 
a válasz: „amen".105) 6. Az epistola felolvasása az oltár lép-

19°) Imádság közben megcsókolja az oltár közepét. 
181) Az ünnepélyes miséken itt szerepel először a tömjénezés. Az 

áldozó-pap megáldja a diakónus — illetve ministráns — kezében levő 
tömjén-füstölőt, majd átveszi tőle és megtömjénezi az oltárt, — a 
diakónus visszaveszi a füstölőt és megtömjénezi az áldozó-papot. — 
A római mise különböző fajainak (missa sollemnis, m. sollemnissima, 
m. publica seu generalis, m. cantata, m. secreta, m. privata, — m. votiva, 
m. pro defunctis, —• m. ferialis, —- m. sicca) rövid ismertetését lásd 
Achelis i. m. I : 476—477. 

102) A böjtbe eső és a húsvét-utáni vasárnapok a megfelelő in-
troitus-tól kapták ősi nevüket: Esto mihi (Ps. XXXI: 3), Invocavit (Ps. 
XCI : 15), Reminiscere (Ps. X X V : 6), Oculi (Ps. XXV : 15), Laetare 
(Jes. LXVI : 10), Judica (Ps. XLIII : 1), — Quasi modo geniti (I. Petr. 
11 :2 ) , Misericordias Domini (Ps. X X X I I I : 5), Jubilate (Ps. L X V I : 1 ) , 
Cantate (Ps. XCVIII : 1), — Exaudi (Ps. XXVII : 7). — Advent I. vasár-
napjának introitusa például a XXV. zsoltárból való és így hangzik: 
a) „Ad te levavi animan meam: Deus meus, in te confido; non eru-
bescarn, neque irrideant me inimici mei, etenim universi, qui te ex-
pectant, non confundentur". (1—3. v.) — ß) (az ú. n. versus) „Vias 
tuas Domine, demonstra mihi et semitas tuas edoce me". (4. v.) — y) 
„Gloria patri, etc.". — 8) az a) ismételve. 

103) Három (az Atyára, a Fiúra és a Szentlélekre vonatkozó) 
„Kyrie eleison", —• három „Christe eleison", — három „Kyrie eleison", 
— váltakozó énekléssel. 

194) A régi gregoriánus mise-rend szerint csak püspök énekelhette 
minden ünnepnapon és vasárnapon a nagy doxologiát, — az egyszerű 
áldozó-pap (presbyter) csakis húsvétkor. — Ha énekkar is szerepel az 
istentiszteleten, akkor ő énekli az „Et in terra"-tól kezdve végig az 
egész himnust. 

195) Talán a co/fecfa-imádságokban mutatkozott meg a legnagy-
szerűbben Róma középkori latin lelkületének liturgikus alkotó-ereje. 
Bennük a tartalom tömörsége szinte tökéletesen egyesül a nyelvbeli 
egyszerűség erejével. A lapidáris collecta-stílus (összehasonlítva a kö-
zépkori provinciális liturgiák és kelet liturgiáinak színes nyelvezetével 
és bőbeszédűségével, — vagy még inkább a mi magyar egyházi életünk 
legnagyobb részében a liturgikus imádságokat már-már megölő — 
valóságos kis prédikációknak is beillő — szónoki declamatiókkal) — 
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csői előtt, illetve a szentélyt a templom hajójától elválasztó 
rácsnál történt, amely után (az oltár lépcsőinek megjárása 
közben) a pap (illetve az énekkar) a graduelle-1 énekli. A 
graduale rendszerint halleluja-vad végződik.196) 7. Az evangé-
lium felolvasása — miként keleten, úgy nyugat klasszikus 
középkori liturgiájában — a római misében is nagy ünne-
pélyességgel megy végbe.107) A diakónus az oltár közepére 
helyezi az evangéliumos könyvet, az áldozó-pap megtöm-
jénezi, a diakónus pedig az oltár elé térdelve így imádkozik: 
,,Munda cor meum ac labia mea, omnipotens Deus, qui 
labia Isaiae Prophaetae calculo mundasli ignito: ita me tua 
grata miseratione dignare mundare, ut sanctum Evangelium 
tuum digne valeam nuntiare, per Christum, Dominum nos-
trum, amen". Ezután elveszi a diakónus az oltárról az evan-
géliumos könyvet és letérdelve kéri az áldozó-pap áldását: 
„Jube, domine, benedicere". — Az áldozó-pap megáldja a 
diakónust: „Dominus sit in corde tuo et in labiis tuis, ut 
digne et competenter annunties Evangelium suum: in no-
mine Patris et Filii et Spiritus Sancti". — A diakónus kezet 
csókol az áldozó-papnak, a ministránsok megtömjénezik, ő 
pedig az evangéliumos könyvvel az oltár evangéliumi olda-
lára megy, innét üdvözli a gyülekezetet: „Dominus vobis-
cum". A válasz („Et cum spiritu tuo") elhangzása után ki-
hirdeti az evangéliumi lectiót: „Sequentia sancti Evangelii 
secundum . . . c. . . .", — a felelet erre: „Gloria tibi, Do-
mine!" — Háromszor megtömjénezi az evangéliumos köny-
vet és megkezdi az evangélium recitálását. Ennek végezté-
vel198) a segédlet második tagja (ha papi segédlet van, akkor 

az első szempillantásra talán ridegnek is mondható, — a valóságban 
azonban az evangélium megmérhetetlen ereje, gazdagsága él ezekben 
az alig több mint egy-mondatos imádságokban. 

186) Böjtben a halleluja elmarad, — a graduale helyén énekelt 
vontatott menetű éneknek (amely ugyancsak zsoltár-rész szokott lenni) 
tractus a neve (cantus fletus et tristitiae). — Általában az epistola és 
evangélium közötti részt igen kitűnő érzékkel kezdettől fogva zeneileg 
gazdagon kiképezi a római liturgia. — Nagy ünnepeken a graduale 
után még külön ünnepi ének is következett. Ezeket nevezzük sequentia 
névvel. A keresztyén himnológia legszebb, liturgikus értékű alkotásait 
őrizte meg ezen a helyen a Missale Romanum. Ilyen volt a Luther idejé-
ben is nagyon kedvelt karácsonyi sequentia: „Grates nunc omnes . ..", 
— ilyen a húsvéti: „Victimae pascha l i . . .", — a pünkösdi „Veni Sancte 
Spiritus . . . " , — az úrnapi: „Lauda Sión Salvatorem . ..", — a halottak 
napjára és az elhunytakért mondott misék liturgiájába tartozó: „Dies 
irae, dies i l la . . ." és a „Stabat mater dolorosa . ..". — Régente az 
epistola után és az evangélium előtt történtek a keresztelések is, — 
az egész gyülekezet színe előtt. 

187) Természetesen módosul a miserend, ha csak egy ministráns 
áll az áldozó-pap rendelkezésére. 

198) A lectióra a felelet: „Laus tibi, Christe". 

Jánossy: Az evang. liturgia. 5 
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tehát a subdiakonus) visszaviszi az evangéliumos könyvet az 
áldozó-papnak, aki áhítatosan megcsókolja a szent könyvet: 
„Per evangelica dicta deleantur nostra delicta".199) A régi 
ú. n. missa catechumenorum dociens-elemei ezzel ki is me-
rültek és az eredeti egységben közvetlenül kapcsolódnak az 
eddigiekhez az ú. n. missa fidelium részei. 8. A ,,vox scrip-
turae"-T2L következik a vox ecclesiae: a credo. A diakónus 
megtömjénezi az áldozó-papot, aki az oltár közepéhez áll 
és recitálni kezdi a nicaeai hitvallást: „Credo in unum 
Deum . . ,<<li00) 9. A hitvallás után kezdődik az offertorium: a 
mise-áldozati elemek felajánlása. Először az ofTertorium-
psalmust (az introitusból) énekli a pap, miután már újból 
üdvözölte a gyülekezetet és imádkozásra hívta. Azután a 
patena-t az ostyával kezébe véve így imádkozik: „Suscipe 
sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, hanc immaculatam 
Hostiam, quam ego indignus famulus tuus offero tibi, Deo 
meo vivo et vero pro innumerabilibus peccatis et oíTensio-
nibus et negligentiis meis et pro omnibus circumstantibus, 
sed et pro omnibus fidelibus Christianis, vivis atque defunc-
tis, ut mihi et illis profidat ad salutem in vitám aeternam. 
amen".201) Majd a kehelybe bort tölt a diakónus és vizet a 
subdiakonus,202) miközben az áldozó pap ezt imádkozza: 
„Deus, qui humanae substantiae dignitatem mirabiliter con-
didisti et mirabilius reformasti: da nobis per hujus aquae et 
vini mysterium, ejus Divinitatis esse consortes, qui humani-
tatis nostrae fieri dignatus est particeps Jesus Christus, 
Filius tuus, Dominus noster, qui tecum vivit et regnat in 
unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum, 
amen". Ezután kezébe veszi a kelyhet és felajánlja Istennek: 
„Offerimus tibi Domine, calicem salutaris, tuam deprecan-
tes clementiam, ut in conspectu divinae Majestatis tuae pro 
nostra et totius mundi salute cum odoré suavitatis ascendat, 
amen". 10. A kelyhet elhelyezve a cor poraié-n, imádkozza a 
pap az offertoriumban az ú. n. ,,orationes secretae" során a 
második imádságot: „In spiritu humilitatis et in animo con-
trito suscipiamur a te, Domine et sic fiat sacrificium nostrum 
in conspectu tuo hodie, ut placeat tibi, Domine Deus," és 

lö8) Esetleg ezen a helyen illeszkedett be a — mise keretében egyre 
ritkábbá levő —• prédikáció. 

200) A liturgikus credo a Nicaenum. — Énekkar jelenlétében a 
pap csak megkezdi: „Credo in u n u m Deum" és a kar folytatja végig. 

201) Már itt is és a következő oblatio-imádságokban is figyelmet 
érdemel az egyre erősebben jelentkező vallási materializmus. Az ős-
egyházi hála-áldozat helyébe az idegen, az érdemszerző áldozat lépett, 
amely elhomályosítja az egyetlen „áldozat"-nak, Krisztus áldozatának 
igazi jelentőségét. 

202) A missa privatákon ezt mind maga az áldozó-pap végzi. 
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kezét felemelve és az égre tekintve folytatja: „Veni, sancti-
ficator omnipotens aeterne Dens et benedic hoc sacrificium 
tuo sancto nomini praeparatum!" — 11. Imádsággal áldja 
meg a most következő tömjénezést: „Per intercessionem 
beati Michaelis Archangeli stantis a dextris altaris incensi et 
omnium electorum suorum incensum istud dignetur Domi-
nus benedicere et in odorem suavitatis accipere, per Chris-
tum Dominum nostrum, amen", — majd megtömjénezi az 
oltáron letakart úrvacsorai elemeket: „Incensum istud a te 
benedictum ascendat ad te Domine et descendat super nos 
misericordia tua!" — és megtömjénezi az egész oltárt: „Diri-
gatur Domine, oratio mea, sicut incensum in conspectu tuo: 
elevatio raanuum mearum sacrificium vespertinum. Pone 
Domine, custodiam ori meo et ostiurn circumstantiae labiis 
meis, ut non declinet cor meum in verba malitiae ad ex-
cusandas excusationes in peccatis".203) A füstölőt ezekkel 
a szavakkal adja vissza a pap a diakónusnak: „Accendat in 
nobis Dominus ignem sui amoris et f lammam aeternae cari-
tatis". 204) 12. A XXVI. zsoltár 6—11. verseinek recitálása 
közben kezet mos az áldozó-pap, majd 13. az oltár közepé-
hez lépve és itt meghajolva így imádkozik: „Suscipe Sancta 
Trinitas, hanc oblationem, quam tibi olferimus ob memó-
riám Passionis, Resurrectionis et Ascensionis Jesu Christi 
Domini nostri et in honorem beatae Mariae Semper Virginis 
et beati Joannis Baptistae et sanctorum Apostolorum Petri 
et Pauli et istorum et omnium Sanctorum, ut iIiis proficiat 
ad honorem, nobis autem ad salutem, — et tili pro nobis 
intercedere dignentur in coelis, quorum memóriám agimus 
in terris, per eundem Christum Dominum nostrum, amen". 
Ezután megcsókolja az oltárt és a nép felé fordulva így 
szól: „Orate fratres, ut meum ac vestrum sacrificium accep-
tabile fiat apud Deum, Patrem omnipotentem!", — mire a 
segédlet így felel: „Suscipiat Dominus sacrificium de mani-
bus tuis ad laudem et glóriám nominis sui ad utilitatem 
quoque nostram totiusque Ecclesiae suae sanctae", — az 
„amen"-t a celebráns mondja, aki még csendben így imád-
kozik: „Haec sacra nos, Domine, potenti virtute mundatos, 
ad suum faciant puriores venire princípium, per Dominum 
nostrum Jesum Christum, filium tuurn, qui tecum vivit et 
regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula 
saeculorum". A segédlet „amen"-je fejezi be a mise offer-

203) Ps. CXLI : 2—4. 
204) Ünnepélyes miséken itt történik az áldozó-papnak és az egész 

segédletnek a megtömjénezése is. 
5* 
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fon'wm-részét.205) 14. Az oblatio-imádságok után következik 
a misének az a része, amelyben újra az ősi egyháznak tiszta 
imádságos lelkülete tárul fel előttünk: a praefatio. A salu-
tcitio és a sursum corda responsoriumok után következik a 
tulajdonképeni praefatio-imádság, amely a sanctus, hosanna 
és benedictus eucharistikus örömére vezeti el az imádságos 
lelkeket. 206) 

15. A praefatio után kezdődik a római misének legjel-
legzetesebb része: az ú. n. canon missae,201) amelynek első 
mozzanataként különféle ceremóniák közben az áldozat el-
fogadásáért imádkozik a pap és az egyházért könyörög: 
„Te igitur, clementissime Pater, per Jesum Christum, Fi-
lium tuum, Dominum nostrum supplices rogamus ac peti-
mus, uti accepta habeas et benedicas haec dona, haec mu-
nera, haec sancta sacrificia illibata, — in primis quae tibi 
oíferimus pro Ecclesia tua sancta Catholica, quam pacifi-
care, custodire, adunare et regere digneris toto orbe terra-
rum: una cum famulo tuo, Papa n o s t r o . . . et Antistite 
nostro . . . et omnibus orthodoxis atque Gatholicae et Apos-
tolicae fidei cultoribus". 16. A második imádság a comme-
moratio pro vivis, amelyben az élőkért, de különösen is 
azokért könyörög az áldozó-pap, akikért tulajdonképen be-
mutatja a mise-áldozatot: „Mementó Domine, famulorum 
famularumque tuarum . . . e t . . . et omnium circumstantium. 
quorum tibi íides cognita est et nota devotio, pro quibus tibi 
oíferimus (vei qui tibi oíferunt) hoc sacrificium laudis pro 
se suisque omnibus, pro redemptione animarum suarum, pro 
spe salutis et incolumitatis suae: tibique reddunt vota sua, 
aeterno Deo vivo et verő". 17. A „Communicantes et memó-
riám venerantes" kezdetű imádságban — amelyben hely van 
a kérdéses nap különleges tárgyának megemlítésére is — 
Szűz Mária, az apostolok és tizenkét vértanú nevének fel-
sorolásával ezek „érdemére" támaszkodva kéri: „ut in omni-
bus protectionis tuae muniamur auxilio". 18. A negyedik 
imádság így hangzik: Hanc igitur oblationem servitutis 

20s) Az offertorium imádság-komplexumának figyelmes megvizsgá-
lása ugyancsak nyilvánvalóvá teszi a keresztyénségtől idegen lélek 
romboló hatását. Jellemző az egyes imádságok tartalma közt fennálló 
ellentét is! 

S06) Példaként itt közöljük karácsony praefatio-imádságát: „Vere 
dignum et justum est, aequum et salutare, nos tibi Semper et ubique 
gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus, qui per 
incarnati Verbi mysterium nova mentis nostrae oculis lux tuae claritatis 
infulsit, ut dum visibiliter Deum cognoscimus, per hunc in invisibilium 
amorem rapiamur. Et ideo cum angelis . . . etc. dicentes: Sanctus . . . , 
Hosanna . . ., Benedictus . . . , Hosanna in excelsis". 

207) A canon missae tekintélye már Nagy Gergely szerint kétség-
telen. Lásd Ep. IX : 12; Migne: PL. LXXVII : 957. 
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nostrae, sed et cunctae familiae tuae, quaesumus Domine, 
ut placatus accipias: diesque nostros in tua pace disponas 
atque ab aeterna damnatione nos eripi et in electorum tuo-
rum jubeas grege numerari, per Christum Dominum nos-
trum, amen". 208) 19. Ezután az áldozó-pap háromszor ke-
resztel vei az úrvacsorai elemekre és így imádkozik: „Quam 
oblationem tu Deus, in omnibus, quaesumus, benedictam, 
adscriptam, ratam, rationabilem, acceptabilemque facere 
digneris, ut nobis Corpus et Sanguis fiat dilectissimi Filii tui, 
Domini nostri, Jesu Christi". 200) 20. Ehhez az ötödik imád-
sághoz kapcsolódnak relatív mondatban az oltári szentség 
szereztetési igéi, — még pedig a bibliai szöveg némi bővíté-
sével: „Qui pridie quam pateretur, accepit panem in sanctas 
ac venerabiles manus suas et elevatis oculis in coelum ad 
Te, Deum, Patrem suum omnipotentem, tibi gratias ágens, 
benedixit, fregit, deditque discipulis suis, dicens: Accipite et 
manducate ex hoc omnes: Hoc est enim corpus meum. — 
Simili modo postquam coenatum est, accipiens et hunc prae-
clarum Calicem in sanctas ac venerabiles manus suas, item 
tibi gratias ágens, benedixit, deditque discipulis suis, dicens: 
Accipite et bibite ex eo omnes: Hic est enim calix sanguinis 
mei, novi et aeterni testamenti, mysterium fidei: qui pro 
vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. 
Haec quotiescunque feceritis, in mei memóriám facie-
tis".210) A „hoc est enim corpus meum"-nál, illetve a „hic 
est enim calix sanguinis mei"-nél történik meg az átlénye-
gülés, a transsubstantiatio. 21. A verba testamenti után kö-
vetkező imádság: „Unde et memores Domine, nos servi tui, 
sed et plebs tua sancta, ejusdem Christi Filii tui Domini 
nostri tam beatae passionis nec non et ab inferis resurrec-
tionis, sed et in coelos gloriosae ascensionis: offerimus prae-
clarae Majestati tuae de tuis donis ac datis Hostiam puram, 

208) Ez az imádság a mise-kánon egyik legnehezebben értelmez-
hető része. V. ö. Brilioth i. m. 132. o. 

20°) Ennek a „Quam oblationem" imádságnak — amely az áldo-
zati imádságoknak ebben az özönében is figyelmet érdemel, mert tar-
talma még valóságos oblatióra enged következtetni — Serapion püspök 
liturgiája megfelelő imádságával való összehasonlítását lásd Brilioth 
i. m. 134—135. o. 

210) A ,,hoc est corpus meum" elhangzása, vagyis az átlényegiilés 
megtörténte után rögtön térdre borul az áldozó-pap és imádja az os-
tyában jelenlevő Krisztust, majd felkel és a néphez fordulva felmutatja 
a szentséget (elevatio). A római misének ezt a legfőbb mozzanatát 
csengetyű-szó adja a templomi gyülekezet tudtára („Ürfelmutatás"), 
a nép térdre borul és így marad mindaddig, míg hasonló módon meg-
történik a kehely elevatiója és imádása (adoratio) is. — Az elevatio és 
adoratio keleten a VIII., nyugaton pedig a XII. században már egészen 
általános. 
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Hostiam sanctam, Hostiam immaculatam, panem sanctum 
vitae aeternae et calicem salutis perpetuae" ismét visszatér 
az ává/iVTjais-re emlékeztető kezdet után az áldozat fel-
ajánlására, amelyet pedig már a consecratio előtti imádsá-
gok is eléggé hangsúlyoztak. Az imádság további részeiben 
is az áldozat elfogadásáért könyörög a pap: ,,Supra quae 
propitio ac sereno vultu respicere digneris et accepta habere, 
sicuti accepta habere dignatus es munera pueri tui justi Abel 
et sacrificium patriarchae nostri Abrahae et quod tibi ob-
tulit summus Sacerdos tuus Melchisedech, sanctum sacri-
ficium, immaculatam hostiam", — végül az imádság harma-
dik, befejező tagozatában a mennyei és földi oltárnak már 
régebbről ismert kapcsolatát emeli ki nyomatékosan a római 
mise: „Supplices te rogamus, omnipotens Deus: jube haec 
perferri per manus sancti Angeli tui in sublime altare tuum, 
in conspectu divinae Majestatis tuae, ut quotquot ex hac 
altaris participatione sacrosanctum Filii tui Corpus et San-
guinem sumpserimus, omni benedictione coelesti et gratia 
repleamur, per eundem Christum, Dominum nostrum, 
amen.211) 22. Most következik a commemoratio de profunc-
tis. Az áldozó-pap az elhunyt hívekért imádkozik: „Mementó 
etiam Domine, famulorum famularumque tuarum . . . e t . .., 
qui nos praecesserunt cum signo fidei et dormiunt in somno 
pacis. Ipsis, Domine et omnibus in Christo quiescentibus 
locum refrigerii, lucis et pacis ut indulgeas, deprecamur, 
per eundem Christum, Dominum nostrum, amen". 23. Ez-
után jobbjával mellét veri a celebráns és bűnös, méltatlan 
voltának hangsúlyozásával önmaga és a mise-áldozatban 
résztvevők számára a szentek társaságában való részességet 
kér. Ez a tiszta keresztyén evangélikus lelkületből fakadt 
imádság — amely tizenöt szent vértanúnak a nevét is fel-
sorolja — így hangzik: „Nobis quoque peccatoribus, famulis 
tuis de multitudine miserationum tuarum sperantibus, par-
tém aliquam et societatem donare digneris cum tuis sanctis 
Apostolis et Martyribus: cum Joanne, Stephano, Matth ia. 
Barnaba, Ignatio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate, 
Perpetua, Agatha, Lucia, Agnete, Caecilia, Anastasia et om-
nibus Sanctis tuis, intra quorum non consortium, non aesti-
mator meriti, sed veniae, quaesumas, largitor admitte, per 
Christum, Dominum nostrum". Erre következik a canon 
missae utolsó pontjaként a megelőzőhöz egészen közvetlenül 
kapcsolódó imádság, amelynek értelmét éppen nem könnyű 

2 U ) Bármennyire is centrális jelentőséget nyertek a római misé-
ben a szereztetési igék a consecratio következtében, — a sok áldozati 
imádság közé beszorítva, alig fejthetnek ki építő hatást a gyülekezetre. 
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megállapítani: „Per quem haec omnia Domine, Semper bona 
creas, sanctificas, vivificas, benedicis et praestas nobis: per 
ipsum et cum ipso et in ipso est tibi, Deo Patri omnipotenti 
in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria, — per 
omnia saecula saeculorum", — az imádságra a segédlet 
felelete: „amen".212) 

24. Most az áldozó-pap a Mi Atyánk imádkozására hívja 
fel a népet: „Oremus. Praeceptis salutaribus moniti et divina 
institutione formati audemus dicere!" — A pap csak a 6. 
kérésig imádkozza a Mi Atyánkat, a 7. kérést a segédlet 
mondja, illetve az énekkar énekli. A doxologia hiányzik, 
ellenben a 7. kérés után 25. az ú. n. embolismus 213) követ-
kezik. A pap kezébe veszi a patena-t és így imádkozik: 
„Libera nos, quaesumus Domine, ab omnibus malis, prae-
teritis, praesentibus et futuris et intercedente beata et gloriosa 
Semper Virgine, Dei Genitrice, Maria, cum beatis Apostolis 
tuis Petro et Paulo atque Andrea et omnibus Sanctis,214) da 
propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae 
adjuti et a peccato simus Semper liberi et ab omni perturba-
tione securi,215) per eundem Dominum nostrum, Jesum 
Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat unitate 
Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum". 26. 
A ministránsok ,,amen"-je után a joax-üdvözlettel fordul a 
pap a gyülekezethez: ,,Pax Domini sit semper vobiscum", 
mire a válasz: „Et cum spiritu tuo". Majd az ostya-parti-
cula-t a kehelybe teszi ezeknek a szavaknak a kíséretében: 
„Haec commixtio et consecratio Corporis et Sanguinis Domini 
nostri Jesu Christi fiat accipientibus nobis in vitám aeternam, 
amen".216) 27. Az „Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis; agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere 
nobis; agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis 
pacem!" recitálása után 28. a Krisztus békéjéért imádkozik 
a pap: „Domine Jesu Christe, qui dixisti Apostolis tuis: 
pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, — ne respi-
cias peccata mea, sed fidem Ecclesiae tuae eamque secundum 
voluntatem tuam pacificare et coadunare digneris, qui vivis 
et regnas Deus per omnia saecula saeculorum, amen". — Itt 

212) Az imádság értelmére nézve lásd Brilioth i. m. 133. o.; v. ö. 
Duchenese i. m. 174. és köv. o. 

213) Az embolismus az ev-ßa^XsLV-böl ered. 
214) Mikor az imádságban ideér a pap, „signat se cum Patena a 

fronte ad pectus et eam osculatur". — A római mise szokásos száma-
zása szerinti XXXII. pont rubrikájának az előírása. Clemen i. m. 18. o. 

215) Itt történik meg a kehely felett az ostya kettétörése 
(fractio panis). 

216) A kehelynek a hívektől való megvonása óta a római mise-
vallásosság tényleges gyakorlata ellentétben áll a fenti szöveggel. 
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volt régente a helye az osculum pacis-nak a római misében; 
lassan-lassan ez a pax-csók módosult és utóbb már csak a 
diakónus bal arcát érintette bal arcával az áldozó-pap, aki 
az oltárt, illetve a kánon-táblát csókolja meg. — 29. Most 
még két imádságban könyörög az áldozó-pap a szentség 
méltó élvezéséért.217) Az egyik így hangzik: „Domine Jesu 
Christe, Fili Dei vivi, qui ex voiuntate Patris cooperante Spi-
ritu Sancto per mortem tuam mundum vivificasti: libera me 
per hoc sacrosanctum Corpus et Sanguinem tuum ab omni-
bus iniquitatibus meis et universis malis et fac me tuis Sem-
per inhaerere mandatis et a te nunquam separari permittas, 
qui cum eodem Deo Patre et Spiritu Sancto vivis et regnas 
Deus in saecula saeculorum, amen", — a másiknak pedig ez 
a szövege: „Perceptio Corporis tui, Domine Jesu Christe quod 
ego indignus sumere praesumo, non mihi proveniat in judi-
cium et condemnationem, sed pro tua pietate prosit mihi ad 
tutamentum mentis et corporis et ad medelam percipiendam, 
qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitate Spiritus Sancti 
Deus per omnia saecula saeculorum, amen". 30. Ezután 
következik a pap communio-ja, szentség-vétele. Először le-
térdel és így szól: „Panem coelestem accipiam et nomen 
Domini invocabo", majd feláll, kezébe veszi mindkét ostya-
darabot és háromszor imádkozza: „Domine, non sum dignus, 
ut intres sub tectum meum, sed tantum die verbo et sana-
bitur anima mea".218) Közvetlenül a sumptio előtt pedig így 
szól: „Corpus Domini nostri Jesu Christi custodiat animam 
meam in vitám aeternam, amen" és hódolattal magához 
veszi a szent testet. Néhány pillanatnyi meditatio után kezébe 
veszi a kelyhet, miközben a CXVI. zsoltár 12. és 13. versét 
recitálja: „Quid retribuam Domino pro omnibus, quae retri-
buit mihi? Calicem salutaris accipiam et nomen Domini 
invocabo. Laudans invocabo Dominum et ab inimicis meis 
salvus ero", majd — miként előbb a patenával — most a 
kehellyel is megáldva magát: „San-guis Domini nostri Jesu 
Christi custodiat animam meam in vitám aeternam, amen", 
— magához veszi a szent vért.219) A szentség élvezése után 

217) A bűntudatnak, emberi méltatlanságnak hangsúlyozása kétség-
telenül bibliai tartalmat visz ezekbe az imádságokba. A római misének 
tagadhatatlan érdeme éppen a középkorban a bünbánatnak és az oltári 
szentségnek kapcsolatba hozása, a kommunikánsok részére etikai köve-
telmények előírása. — V. ö. Seeberg i. m. III : 92. és köv. o. — Lásd 
még Schubert: Die Geschichte der christlichen Kirche im Frühmittel-
alter, I : 679. és köv. 

218) Máté evang. VIII : 8, — némi változtatással. 
219) Ha voltak a misén a szentséggel élni kívánó hívek, ide illesz-

kedett be a laikusok communiója. A „Confiteor", „Misereatur" és ,,In-
dulgentiam" után (lásd a praeparatio ad missam megfelelő részeitl) 
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31. így imádkozik az áldozó-pap: „Quod ore sumpsimus, 
Domine, pura mente capiamus et de munere temporali fiat 
nobis remedium sempiternum!" 22°) — „Corpus tuum, Do-
mine, quod sumpsi et Sanguis, quem potavi, adhaereat visce-
ribus meis et praesta, ut in me non remaneat scelerum 
macula, quem pura et sancta refecerunt Sacramenta, — qui 
vivis et regnas in saecula saeculorum, amen".221) 32. „Com-
munio" -nak nevezett de tempore-jellegű antifona és 33. ezt 
követő kérő imádság (postcommunio)222) fejezi be a római 
misének ezt a — tágabb értelemben még ugyancsak canon 
missae-nek nevezett, illetve ehhez tartozónak számított — 
communio-imádság-complexumát. 

c) A mise befejezése 1. a salutatio-val kezdődik, amelyre 
2. ,,Ite, missa est" — „Deo gratias" következik.223) 3. Majd 
az áldozó-pap még egyszer imádsággal fordul Istenhez, 
kérve, hogy a bemutatott áldozatot kegyesen fogadja és 
abból a papra is és azokra is, akikért az áldozatot hozta, 
áldás háramoljék: „Placeat tibi, sancta Trinitas, obsequium 
servitutis meae et praesta: ut sacrificium, quod oculis tuae 
Majestatis indignus obtuli, tibi sit acceptabile mihique et 
omnibus, pro quibus illud obtuli, sit te miserante propitiabile, 
per Christum, Dominum nostrum, amen". 4. Ezután meg-
csókolja az oltárt és megáldja a népet: „Benedicat vos omni-
potens Deus: Pater et Filius et Spiritus Sanctus", — az 
áldásra egyszeri „amen" a válasz. 5. Áldás után az oltár 
evangéliumi oldalára megy az áldozó-pap és újbóli salutatio 
után így szól: „Initium sancti Evangelii secundum Johan-
nem", — majd keresztvetés közben megkezdi János evang. 
I : 1—14. verseinek az olvasását. Ennek responsuma, a ,.Deo 
gratias" jelenti a mise-áldozat végét. 

az áldozó-pap bal kezébe vette a ciborium-ot, jobbjával kiveti belőle 
egy megszentelt, átlényegült ostyát és így fordult a nép felé: „Ecce 
agnus Dei, qui tollit peccata mundi!" — Háromszoros „Domine, non 
sum dignus" után lejött az oltár lépcsőin és az áldoztató-rács epistolai 
részénél elkezdte a distributiót „sub una specie". — A distributio for-
mulája a Tridentinum óta véglegesen ez lett: „Corpus Domini nostri 
Jesu Christi custodiat animam tuam in vitám aeternam, arnen". 

220) Imádság közben a diakónus kevés bort tölt a kehelybe, a pap 
beleteszi az esetleges ostya-töredékeket és az egészet kiissza (purifi-
catio calicis). 

221) Érdekes, hogy mind a két imádság-rész kérést foglal magában 
és nyoma sincs a hálaadásnak. — Az imádság végén történik meg az 
ú. n. ablutio. A kehely felett lemossa az áldozó-pap az ujjait — ame-
lyekkel a szentséget érintette — és a kehely tartalmát is megissza. 

222) Advent I. vasárnapjának communío-psalmusa pl. a LXXXV. 
zsoltár 13. verse. 

223) Adventben és böjtben az ,,Ite missa est" helyett „Benedicamus 
Domino", halotti miséken pedig a „requiescant in pace" szerepel. 
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Szándékosan ismertettük ilyen — aránytalanul — nagy 
részletességgel a nyugati keresztyénség klasszikus középkori 
liturgiáját, a római misét. — El kell ismernünk, hogy való-
ban monumentális alkotás. Egyik erőssége az egyházi esz-
tendőben élő commemoratio érvényesülése; a szemléletes-
ségre, ritmikus mozgalmasságra való törekvés. Nyugodtan 
megállapítható, hogy várakozáson felül — szinte túlnyomó 
mértékben — találkozunk a római misében „biblikus" szö-
veggel. Introitus, kyrie, glória (ideértve a laudamus-t is!), 
salutatio, a collecta-imádságok legnagyobb része, epistola, 
graduale (a himnusok túlnyomó többségével), evangélium. 
Nicaenum, praefatio, sanctus, hosanna, benedictus, a szerez-
tetési igék, a canon missae egy-egy imádság-része, a Mi 
Atyánk, pax, agnus Dei, a szentség méltó élvezéséért kö-
nyörgő imádságok, maga a communio ténye, a szentség 
élvezése utáni könyörgés és a mise befejezésében szereplő 
lectio ultima, mind-mind ősi tiszta keresztyén elemek, evan-
gélikus javak! És mégis azt kell mondanunk, hogy a római 
mise minden lehet ezen a világon — szinte a tökéletességig 
finomult ceremoniális rendjével —: csak keresztyén evan-
gélikus liturgia nem. Párhuzamosan Krisztus adományának 
gazdagságával, az egész római misén végig lehet kísérnünk 
annak az idegen lelkületből fakadt ú j ,,vallásosságának 
pusztító nyomait, amely a mise bevezetésétől elkezdve, de 
különösen az offertoriumban és még inkább az ú. n. canon 
missae imádságaiban és szertartásaiban szinte a felismerhe-
tetlenségig megváltoztatta az Űr Jézus legdrágább ajándékát, 
minden evangéliumi értéket belekényszerítve a materiális 
áldozat érdemszerző és Istenre-ható ,,rendszer"-ébe. Miként 
Róma egész vallási rendszere, úgy liturgiája, a római mise 
is méltán nevezhető complexio oppositorum-nak. 

A keresztyén lelkületnek, a Jézus Krisztus megváltó 
érdemének evangéliumából élő vallásosságnak valóban 
meg kell döbbennie, ha arra a mérhetetlen eltévelyedésre 
gondolunk, amelyet évszázadokon keresztül a szinte mono-
pólium-szerűen uralkodó római miseáldozati rendszer rá-
kényszerített a középkor megrettent lelkű nemzedékeire. 

A római misében ,,das Opfer der Eucharistie ist ein 
satisfaktorisches und expiatorisches Werk, das Lebenden 
und Gestorbenen ohne ihre Beteiligung zugute kommt. Die 
Messe hat aufgehört, Gemeindegottesdienst zu sein, sie ist 
zu einem vom Priester vollbrachten Werk geworden, das 
die Hilfe und Gnade Gottes erwirbt. So wird die Messe zu 
allen Dingen nütze; der einzelne bestellt und bezahlt eine 
Messe und sie garantiert ihm Gottes Hilfe zu dem Werk, 
das er sich vorgenommen hat, das aber der Priester, der 
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die Messe hält, nicht zu kennen braucht."224) A római 
mise-rendszerben „ist die Gabe im Heiligen Abendmahl zu 
einer Leistung der Kirche, das Sacramentum zu einem 
Sacrificium geworden".225) Nem csoda, ha Krisztus műve a 
háttérbe szorul minden látszat ellenére is és csak egy 
tárggyá, eszközzé lesz maga az Űr Jézus is ebben a rend-
szerben, amelyben végső sorban mégis csak minden az em-
bernek, az ,,áldozár"-nak a dicsőségét és méltóságát szol-
gálja. Az áldozó-pap naponként feláldozza Krisztust és az 
áldozatot „bemutat ja" Istennek. Elképzelhető-e ennél na-
gyobb visszaélés, Krisztus művének, Isten kegyelmének 
nagyobb megcsúfolása, — lehet-e még itt keresztyénségről 
szó?! . . . 

Lehet, lehetett, de csak úgy, hogy előbb be kellett kö-
vetkeznie a templom-tisztításnak, az elkábult, de ki nem 
pusztítható keresztyénség megújhodásának, a lutheri 
reformációnak! 

A római mise épülete olyan ősi szent házhoz hasonlít-
ható, amelynek eredeti, tiszta, isteni stílusát avatatlan kezű 
kontárok lelkiismeretlensége mindenféle idegen betoldás-
sal elrontotta.226) Az értéktelen, idegen részeket el kellett 
távolítani, hogy minden akadálytól menten fejthesse ki 
lelkeket hódító hatását a csodálatos szépségű mű: a, maga 
eredeti tisztaságában, egységes lélekből született gazdag 
organizmusával és legyen valóban: az Isten háza. 

A lutheri reformáció hittapasztalatával újra napvilágra 
került apostoli evangéliumban meg kellett újhodnia az 
egyház elfajult liturgiájának, hogy keresztyén evangélikus 
liturgiában kizárólagos hatalommal, szabadon munkál-
kodhassék az evangéliumban és különösen az oltár szent-
ségében valósággal jelenlevő, anyaszentegyházát építő, 
híveit tápláló Úr Jézus Krisztus.227) 

10. §. Luther és a reformáció jelentősége az egyház 
istentiszteleti életére. 

Luther Márton nem újító, a lutheri reformáció nem 
„új vallás" alapítása és nem is „hitújítás". Luther Márton 

224) Achelis i. m. I : 468. 
225) Achelis i. m. I : 468. — A római mise belső szerkezetében 

meglevő ellentétek következtében teljesen hiábavaló kísérlet lenne a 
szívét képező cárion missae imádságai közt logikai összefüggést ke-
resnünk. 

220) V. ö. Brilioth i. m. 132. o. 
227) A mondottak után feleslegesnek tartottuk, hogy még külön 

foglalkozzunk azzal a körülménnyel: mint tette már a középkor folya-
mán a latin nyelv a római mise-vallásosság rendszerében a gyülekezeti 
építést jóformán teljesen lehetetlenné. 
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az Isten szolgája az anyaszentegyháznak a régi, apostoli 
evangélium hittapasztalatával a Szentlélek vezérlete alatt 
történő megújhodásában. 

Minthogy a középkor eltévelyedése legdöbbeneteseb-
ben az Úrvacsora szentségével űzött visszaélésekben nyilat-
kozott meg, érthető, hogy a reformátor és a reformáció 
munkája ebben a vonatkozásban döntő jelentőségűvé lett 
az egyház istentiszteleti életére. 

Tárgyunk összefüggésében nem lehet feladatunk 
Luther úrvacsorai tanrendszerének, illetve a (lutheri) 
reformáció ilyen irányú tan-alkotásának dogmatörténeti 
vizsgálata és értékelése,228) hanem arra kell szorítkoznunk, 
hogy legfőbb vonásaiban, tényleges eredményeiben megis-
merjük a „sola gratia — sola f ide" hittapasztalatának 
következményeit, amint ezek az eredeti keresztyén sacra-
mentalismusnak Róma „babiloni fogságából" való meg-
szabadulásában és az evangélikus liturgikus élet kialakulá-
sában jelentkeznek. 

Luthernek, ennek az ízig-vérig szerzetes-papnak az 
életében természetesen igen jelentős helyet foglalt el a 
mise-áldozat. Megszámlálhatatlanul sokszor végezte ő a 
római mise-kánon szerint a szent szolgálatot, még pedig 
állandóan szinte önsanyargató lelkiismeretességgel. Tud-
juk, hogy első miséje alkalmával csaknem elmenekült az 
oltártól, annyira megrendítette a szent hivatal méltósága: 
Isten színének közvetlen közelségében szolgálni, Krisztus 
szentséges testét és vérét kezével illetni. Abban a kegye-
lemben részesítette az Úr hűséges szolgáját, hogy kezdettől 
fogva — szent harcban elégő életének minden változásán 
keresztül — mindvégig megőrizhette Isten tikainak sáfára 
a keresztyénség igazi erejét: az oltár szentsége Luther szá-
mára — az ősi keresztyénséggel azonos lelkülettel — 
mysterium tremendum. 

Mivel a középkor római mise-áldozati rendszerében jó-
formán megsemmisült az oltári szentség igazi communio-
jellege, ennek a visszaszerzését hirdeti már 1518-ban „De 
digna praeparatione cordis pro suscipiendo sacramento 
eucharistiae" című prédikációjában,229) amelyben a Ataőax'íj 
hasonlata a sok gabonaszemből egjr tésztává lett ostyáról az 

228) Lásd ezt részletesen Seeberg i. m. IV : 1., 85. és 86. §-ban. — 
A következőkre nézve figyelmet érdemelnek Th. Harnack: Luthers 
Theologie című kétkötetes, valóban klasszikus művének tárgyunkra 
vonatkozó megállapításai is, — különösen pedig Sommerlath: Der Sinn 
des Abendmahls címen megjelent tanulmánya. 

22B) W. II : 325. és köv. — V. ö. Graebke: Die Konstruktion der 
Abendmahlslehre Luthers c. tanulmányában a 16. és köv. o. 
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uralkodó. A reformátornak az ősi keresztyénség eredeti 
sacramentalis lelkületével való bensőséges kapcsolata még 
inkább nyilvánvaló 1519-ben írt és „Ein Sermon von dem 
hochwürdigen Sakrament des heiligen wahren Leichnams 
Christi und von den Bruderschaften" címen megjelent müvé-
ből,230) amelyben a hamis értelemben használt opus operatum 
gondolatot elvetve,231) az oltári szentségnek /aoorqpiov tartal-
mából fakadó, igazi xotV(i)Vía-t létesítő erejét hangsú-
lyozza.232) — Nem véletlen az, hogy ezekben az években 
semmi nyomát se találhatjuk a reformátor irataiban a -— 
római mise-áldozat egyik főjellegzetességét képező — trans-
substantiatio elleni polémiának. Éreznie kellett Luthernek, 
hogy — ha meg nem felelő, durva, tökéletlen módon is, de 
mégis — az oltári szentség míjsterium-tartalmát akarta ki-
fejezni a középkornak ez a dogmája. 

A Róma elleni polémia — a liturgia lelkét képező szent-
séggel kapcsolatban — 1520-ban kezdődik.233) 

A szentséget mise-áldozattá alacsonyító visszaélés ellen 
támad Luther 1520-ban megjelent „Sermon von dem neuen 

2a0) W. II : 738. és köv. — V. ö. Seeberg i. in. IV : 1., 325. o. 
231) W. II : 752, — „es muss opus operantis werden". 
232) A Krisztussal való egység — amely az embereket egymás 

testvéreivé teszi — valósággal a „Brautmystik" bensőségét mutatja és 
az Úr szent vacsorája — miként Augustinusnak — Luther számára is 
sacramentum unitatis et caritatis. — „Drumb ist yn dissem sacrament 
unss geben die unmessige gottis gnad und barmhertzigkeit, das vir 
da allen yamer, alle anfechtung von unss legen aulT die gemeyn, und 
sonderlich auff Christo. Vnd der mensch frölich sich mag stercken, 
Iroslen und alsso sagen: Byn ich eyn sunder, hab ich gefallen, trifft 
mich diss odder das ungluck, wolan, sso gehe ich daher zum sacrament 
vnd nym eyn tzeychen von gott, das Christus gerechtigkeit, seyn leben 
und leyden für mich steht, mit allen heyligen Engelinn vnd seligen ym 
hymmel, vnd frummen menschen auflf erden. Soll ich sterben, sso bin 
ich nit alleyn ym tod, leyd ich, sie leyden mit mir. Es ist aller meyn 
unfall Christo und den heyligen gemein worden!" W. II : 745. — „So 
mustu widderumb auch mit tragen der gemeyn unfal l . . . Da muss 
nu deyn hertz sich yn die lieb ergeben und lernen, wie diss sacrament 
eyn sacrament der lieb ist und wie dir lieb und beystand geschehn, 
widderumb lieb und beystand ertzeygen Christo yn seynen durfftigen. 
Dan hie muss dir leyd seyn alle uneere Christi yn seynem heiligen 
wort, alle elend der Christenheit* alle unrecht leyden der unschul-
digen . . . " . — u. o. 

233) Mivel a misével folytatott visszaélések szoros kapcsolatban 
voltak a középkori egyházi élet bűnbánati praxisával, — természetesen 
kapcsolódott ennek a kritikájához a mise-vallásosságot illető polémia. 
Ennek a ténynek és összefüggésnek viszont nagy része lett abban, 
hogy az evangélikus liturgikus élet kialakulása során az Úrvacsora 
szentségének ünneplésénél annyira középponti hangsúlyozást nyert a 
bűnbánat gondolata és ezzel csak még szorosabbá tette azt a kapcso-
latot, amely a középkor végén a bűnbánat és az oltár szentsége közt 
már amúgy is fennállott, úgyhogy a gyónás és az Úr szent vacsorája 
igen könnyen egymás függelékévé lett. 
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Testament, d. i. von der heiligen Messe" című iratában, 
amely a testamentum-gondolatot hangsúlyozza: az új-testa-
mentum igéi a szereztetési igék, a testamentum ajándéka a 
bűnbocsánat és örök élet, a testamentumban foglalt ígéretnek 
örökké érvényes, hitelesítő megpecsételése pedig Krisztus 
saját teste és vére.234) Noha teljességgel elveti a reformátor 
a keresztyénségtől idegen materiális áldozat gondolatát, a 
keresztyén áldozat megújult erővel jelentkezik, különösen a 
Zsidókhoz írt levél nem engedi meg annak a szentség tartal-
mából való kiszakítását. Az ősegyházi eucharistikus oblatio 
él tovább a mise alatt a szegények javára felajánlott (offer-
torium) adományokban és a consecratio utáni elevatio is 
tiszta evangélikus jelentést nyer: hitünk erősítésére szolgál a 
testamentum pecsétjének, isteni biztosítékának látása.235) 

Teljességgel polemikus élű harci iratnak készült 1520-
ban a „De captivitate babylonica ecclesiae".230) Követeli a 
két szín alatti communiót a nép részére; a kehely megvonása, 
a szentség megcsonkítása az első fogság. A szentség második 
fogsága a transsubstanticitio dogmája, amelyet elvetve, az 
oltári szentség a tTjpi ov-tartalmának magyarázataként a 
consubstantiatio, illetve impanatio gondolatát hirdeti.237) A 
harmadik fogsága a szentségnek abban van, hogy a misét 
mise-áldozattá nyomorították az emberek. Isten legnagyobb 
ajándékát az ember csak elfogadhatja, a szentség lényege 
a communio,238) 

234) W. VI : 359. 
235) w v i : 366. — Nem mi áldozzuk fel Krisztust a misében, 

hanem áldozatának részeseivé leszünk. Magunkat Krisztusra hagyva, 
egyedül Krisztus áldozata révén léphetünk Isten színe elé imádságunk-
kal, hála-áldozatunkkal, Istennek való odaadásunkkal. W. VI : 368. 

236) A küzdelem hevessége teszi érthetővé Luthernek azt a pilla-
natnyi tévedését, amellyel meg akar tagadni János evang. VI. részétől 
minden sacramentalis kapcsolatot. W. VI : 502. — A reformátor egész 
igehirdető működése a legjobb cáfolat: Jézus az élet kenyere. 

237) Az ostya és bor substantiája nem vész el a consecratio követ-
keztében. —. Nem értelmi motívumok viszik harcba Luthert a közép-
kori transsubstantiatio-dogmsL ellen, hanem a szentírás igéi. — A reális 
praesentia kétségbe nem vonható tény marad állandóan Luther számára. 
Éppen a szentség (xucmipiov-voltát kívánja hangsúlyozni a consubstan-
tiatio kifejezéssel, amellyel a szentséget az inkarnációval hozza össze-
függésbe. Jézus Krisztus istenemberi kettős természetének az egységét 
védi meg: „Sicut ergo in Christo res se habet, ita et in sacramento. 
Non enim ad corporalem inhabitationem divinitatis necesse est trans-
substanciari h u m a n a m maturam, ut divinitas sub accidentibus humaanae 
naturae teneatur. Sed integra utraque natura vere dicitur: Hic homo 
est deus, hic deus est homo!" — W. VI : 511. — A mise áldozat-jellege 
elleni küzdelem teszi mndjobban a reformátort az ősi inkarnáció-hitből 
élő tiszta keresztyén realizmus keresztes vitézévé. 

238) W. VI : 515. — Az isteni adomány elfogadása tesz bennünket 
egészen mássá. A szentség révén vesz szállást bennünk a donum caritatis. 
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Az 1522. év szomorú tapasztalatai bőséges figyelmez-
tetésül szolgálhattak Luthernek. — Alig szabadította ki az 
evangélium az oltári szentséget Róma lenyűgöző rabságá-
ból, ú j veszedelem támadt a keresztyénség legfőbb kin-
csére. A lappangó, majd hirtelen előtörő spiritualizmus, a 
„rajongók", majd pedig a svájci tévelygés, a zwinglianiz-
mus lényegileg egyet akartak: a Jézus Krisztus szent igé-
jétől idegen „más lélek" uralmát és hogy ezt elérhessék, 
mindent elkövettek az Úr Jézusnak az egyházból való 
száműzésére, az oltári szentség profanizálására és megüre-
sítésére. — Krisztus jó vitéze itt is felvette a harcot. 

A testamentum gondolatának racionalista értelmezése 
módot adott a különböző vallási eltévelyedéseknek az úr-
vacsora szentségének profanizálására, amint ez a szeren-
csétlen Karlstadtnál be is következett. Megírja tehát Luther 
1523-ban a „Vom Anbeten des Sakraments des heiligen 
Leichnams Christi" című iratát, majd a „Wider die himm-
lischen Propheten von Bildern und Sakrament" című 
könyvét239) és különösen ebben az utóbbi művében hang-
súlyozza — a különböző oldalról támadó eretnekségekkel 
szemben — Krisztus teste és vére valóságos jelenlétének 
szükségességét.240) 

—• Ebben az iratában Luther megtagad minden áldozat-mozzanatot a 
szereztetési igéktől, amelyeknek súlypontját jóformán teljesen az „ex-
hibuit"-ba helyezi, jóllehet Jézus Krisztus halálának áldozati jellege 
kétségtelen. W. VI : 523. — Méltán látja itt Seeberg (i. m. IV : 1., 328. 
és köv. o.) az úrvacsora eredeti tartalmának a reductiójára való 
hajlandóságot, amely beláthatatlan veszedelmet hozott volna magával, 
ha meg nem óvja ettől a szentség jiuöti'ifHov-jellegéhez való tántorítha-
tatlan ragaszkodás. 

239) W. XVIII : 37—214. 
L>4°) Míg a De captivitate-ban a testamentum és bűnbocsánat gon-

dolata csaknem kizárólagosan uralkodik, addig itt már a hangsúly 
Krisztus valóságosan jelenlevő testének és vérének valóságos élvezé-
sére esik. Ettől függ a testamentumnak az egyes emberre vonatkozó 
érvényessége. V. ö. Seeberg i. m. IV : 1., 329. 

A zwinglianizmussal való harcban születik meg az ú. n. ubiquitas-
tan, melynek első nyoma már látható Luthernek 152fi-ban megjelent 
„Sermon von dem Sakrament des Leibes und Blutes Christi, wider die 
Schwarmgeister" c. iratában (W. XIX : 474. és köv.). Itt található az 
a — szinte veszedelmesen — híressé lett kijelentése: „liberal- ist er, 
er will aber nicht, das du uberal nach yhm tappest, sondern wo das 
wort (sc. verbum testamenti) ist, da tappe noch, so ergreiffestu yhn 
recht. Sonst versuchstu Gott und richtest abgotterey an. Darumb hat 
er uns ein gewisse weise gestellet, wie und wo mann yhn suchen und 
finden sol". — W. XIX : 492. — Teljesen kiképzett már ez az ú. n. 
ubiquitas-tan az 1527-ben megjelent „Dass diese Worte Christi —• das 
ist mein Leib — noch fest stehen, wider die Schwarmgeister" című 
müvében. W. XXIII : 38—322; lásd különösen a 131—134. o. — V. ö. 
Seebercj i. m. IV : 1., 382. és köv. o. 
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Jézus Krisztus valóságos jelenlétének valóban „nagy 
hitvallás"-ává lesz a reformátornak a zwingliánusok-
kal való harcában 1528-ban megjelent irata, a „Bekennt-
nis vom Abendmahl Christi", amelyben minden tévely-
géssel és megalkuvással szemben megvédi a keresztyén 
liturgikus élet szívét: az oltári szentség / /oo-c^piov-
tartalmát.241) A marburgi colloquium 1529-ben lényegileg 
már nem jelent újat , — Krisztus igazi királyságának meg-
védése ez az evangélium diadalával. Az ősi, apostoli igazság 
megújult erővel győzedelmeskedett a svájciak minden ár-
mánykodása ellenére is.242) 

Hitvallásainkból is ugyanez a szent harc tükröződik 
felénk. 

A Kis Káté-ban (1529) a reális praesentia hangsúlyo-
zása mellett a bűnbocsánat személyes elsajátítása az ural-
kodó gondolat, — érthető, hogy ebben a rövid „laikusok 
bibliájában" nem juthatott érvényre az oltári szentség egész 
tartalmi gazdagsága.243) 

A Nagy Káté (1529) tüzetesen szemügyre veszi azokat a 
veszedelmeket, amelyek a római rabság után most ismét 
emberi bölcseséggel és ámításokkal támadnak az igazhitű 
keresztyénség drágakincsére, hogy megfosszák Isten gyüle-
kezetét Krisztus szentséges testének és vérének vigasztalásá-
tól, éltető erejétől.244) 

Az Ágostai Hitvallás (1530), ez az igazi „confessio 
catholica" szinte fenséges bizonyságát adja a lutheri refor-
máció isteni igazságának és mint az ősi, osztatlan anyaszent-
egyház tiszta keresztyén lelkületének megújult képviselője 
röviden csak ennyit mond X. cikkében: „De coena Domini 
docent, quod corpus et sanguis Christi vere adsint et distri-
buantur vescentibus in coena Domini; — et improbant secus 

241) Az oltári szentség juxrrripiov-hatalmat megtapasztalva szól a 
reformátor „sacramentliche Einickeit"-ről az unió sacramentalis értel-
mében. W. XXVI : 442. —- Annyira nélkülözhetetlen a keresztyén élet 
számára Luther hittapasztalata alapján Krisztus valóságos jelenléte 
az oltári szentségben, hogy a XI. században — a reális praesentia taga-
dása miatt — elítélt Berengariiis de Tours ügyéről így ír: ,,\Volt Gott, 
alle Bepste hetten so christlich vnn allen stücken gehandelt, als dieser 
P a p s t . . . ! " — W. XXVI : 443. 

242) A manducatio indignorum tana is a szentségnek minden szub-
jektivizmussal szemben való megvédését szolgálta. —• A reformátor 
későbbi irataiban (pl. „Kurz Bekenntnis v o m heiligen Sakrament" 1544-
ből, „Wider die 32 Artikel der Theologisten zu Löwen" 1545-ből) is 
rendületlenül megvédi a szentség uucm'jpiov-voltát és eredeti keresztyén 
tisztaságát. 

243) Catech. min. VI : 2, 6, 8; Symb. 365—366. o. 
2M) V. ö. Catech. mai. V : 16, 20, 24, 40, 42; Symb. 501., 502. és 

504. o. 
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docentes".245) A XXIV. cikkben pedig öntudatosan vissza-
utasítja Róma hamis vádaskodásait: „Falso accusantur 
ecclesiae nostrae, quod missam aboleant. Retinetur enim 
missa apud nos et summa reverentia celebratur. Servantur 
et usitatae ceremoniae fere omnes. . . Hic cuitus delectat 
Deum, talis usus sacramenti alit pietatem erga Deum. 
Itaque non videntur apud adversarios missae maiore reli-
gione fieri quam apud nos".246) A misével űzött római vissza-
élések helyébe az evangélium híveinél éppen a misének 
helyes használata lépett: a mise lényege újra a communio 
lett.247) 

Az Apologici (1530) egyrészt a legnyomatékosabban 
hangsúlyozza a lutheri reformációnak az Úrvacsora szent-
ségére, illetve a misére vonatkozó tanításában az ősi egyház-
zal való egységét, sőt a középkori (mind a római, mind 
pedig a görög) rítussal való megegyezését, amelyet még az 
ellenfél is kénytelen elismerni: „Decimus articulus (sc. 
Conf. Aug.) approbatus est, in quo confitemur nos sentire, 
quod in coena Domini vere et substantialiter adsint corpus 
et sanguis Christi et vere exhibeantur cum i 1 Iis rebus, quae 
videntur, pane et vino, his qui sacramentum accipiunt. I lanc 
sententiam constanter defendimus . . . Et comperimus non 
tantum romanam ecclesiam affirmare corporalem praesen-
tiam Christi, sed idem et nunc sentire et olim sentisse grae-
cam ecclesiam. Id enim testatur canon missae apud illos, in 
quo aperte orat sacerdos, ut mutato pane ipsum corpus 
Christi fiat. Et Vulgarius, scriptor ut nobis videtur non stul-
tus, diserte inquit, panem non tantum figurám esse, sed vere 
in carnem mutari. . . Haec recitavimus, . . . ut clarius etiam 
perspicerent, quicunque ista legent, nos defendere receptam 
in tota ecclesia sententiam, quod in coena Domini vere et 
substantialiter adsint corpus et sanguis Christi et vere exhi-

2*5) Conf. Aug. X : 1—2; Symb. 41. o. — V. ö. XXII : 1. és köv., 
ahol hitvalló őseink a két szín alatti úrvacsora-osztásnak a nép számára 
való visszaállításával is az ősi egyházzal való megegyezésüket bizonyítják. 

-4e) Conf. Aug. XXIV : 1—2, 8—9; Symb. 51. o. — Figyelemre 
méltó az egész hitvallásban a transsubstantiatio-dogmával való pole-
mizálásnak teljes hiányzása. 

247) Conf. Aug. XXIV : 34, — „Quum autem missa sit talis com-
municatio sacramenti, servatur apud nos una communis missa singulis 
feriis atque aliis etiam diebus, si qui sacramenlo velint uti, ubi por-
rigitur sacramentum his, qui petunt". — Symb. 53. o. — Az osztatlan 
egyházzal, az ősi keresztyénséggel való lelki kapcsolatot éppen a lutheri 
reformáció mise-praxisa állítja helyre a római tévelygés után: „Post-
quam igitur missa apud nos habet exemplum ecclesiae, ex scriptura 
et patribus, coníidimus improbari eam non posse . . .". — Conf. Aug. 
XXIV : 40; Symb. 53. o. 

Jánossy : Az evang. liturgia. 6 
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beantur cum Iiis rebus, qaue videntur, pane et vino . . ,",24S) 
— másrészt azonban a leghatározottabban elveti a misét ál-
dozattá alakító római tévelygést, amely mind a szentírással, 
mind pedig az egyházatyák tanításával, az egész egyetemes 
egyház bizonyságával ellenkezik,249) 

A Smalkaldeni Cikkek (1537) erősen polemikus élűek. 
A svájciakkal szemben hangsúlyozzák a manducatio indig-
norum-ot: ,,De sacramento altaris sentimus panem et vinum 
in coena esse verum corpus et sanguinem Christi, et non 
tantum dari et sumi a piis, sed etiam ab impiis christia-
nis".250) A rómaiakkal szemben pedig különösen a két szín 
alatti úrvacsora-osztást követelik: „Et non tantum unam 
speciem esse dandam. Non enim indigemus doxosophia ista, 
quae nos doceat sub una specie tantum esse, quantum sub 
utraque, sicut sophistae et concilium Constantiense docent. 
Etsi enim verum esse forte possit, quod sub una tantum sit. 
quantum sub utraque, tamen una species non est tota ordi-
natio et institutio per Christum facta, tradita et mandata. — 
Imprimis verő damnamus et execramur in nomine Domini 
omnes eos, qui non tantum utramque speciem omittunt, 
verum etiam tyrannice eam prohibent, damnant et blasphe-
mant ut haeresin, et ita se ipsos supra et contra Christum, 
Dominum et Deum nostrum extollunt opponentes et prae-
ponentes se Christo".251) 

Utolsó hitvallásunk, a Formula Concordiae (1577) első-
sorban az egyházban pusztító — általában református jel-
legű — tévelygésekkel szemben kívánja nagy részletesség-
gel meghatározni és kifejteni a megtámadott dogmákat, 
köztük a liturgikus életre döntő jelentőségű úrvacsorai 
dogmát. De gondja van ennek a szent hitvallásunknak arra 
is, hogy nyomatékosan visszautasítsa a római tévelygése-
ket is. — A svájciakkal, az ú. n. sacramentariusokkal szem-
ben Krisztus testének és vérének valóságos jelenlétét, tehát a 
szentségnek mysterium-voltát, továbbá ezzel kapcsolatban a 
manducatio indignorum-ot, mint a reális praesentia és man-

248) Apologia Conf. X : 54, 55, 57; Sgmb. 164. o. — V. ö. még 
XXIV : 1—4, 6—8; Symb. 248—249. o. 

24fl) Lásd Apologia Conf. X X I V : 9—99; Symb. 250—270. o., ahol 
Melanchton az egész római — mise-áldozatból élő materiális val-
lásosság tarthatatlanságát bebizonyítja. 

250) Art. Smalc. VI : 1; Symb. 320. o. 
251) Art. Smalc. VI : 2—4; Symb. 320. o. — A római transsubstan-

tiatio-tan elvetését ezek az igék jelzik: „De transsubstantiatione sub-
tilitatem sophist icam nihil curamus, qua fingunt panem et vinum re-
linquere et amittere naturalem suam substantiam, et tantum speciem 
et colorem panis et non verum panem remanere". — Art. Smalc. 
VI : 5: u. o. 
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ducatio orális következményét hangsúlyozza,252) egyszer-
smindenkorra elvetve és kárhoztatva mindenféle spiritualis-
must. — Rómával szemben pedig megismétli a pápista trans-
substaritiatio-nak és mise-a/c/ozaf-nak az elvetését,203) a ke-
helynek a laikusoktól való megvonását szentségtörésnek bé-
lyegzi 25i) és kárhoztatja az úrvacsorai elemeknek a szentség 
communió-jellegének rovására elhatalmasodott külsőséges 
imádását.255) Titkos és nyilt zwinglianismus, krypto-calvinis-
mus és valamennyi többi „más eretnekség" 256) Krisztustól 
idegen lelkületével szemben éppen úgy megőrzi a Formula 
Concordiae az egyház tiszta keresztyénségét, mint ahogyan 
minden szépítgetés nélkül meglátja hitvallásunk azt az át-
hidalhatatlan szakadékot is, amelyet Róma az evangélium 
elvetésével szándékosan vont önmaga és keresztyén evan-
gélikus anyaszentegyházunk közé. 

Ha nem is állítjuk azt, hogy a lutheri reformáció tan-
meghatározásaival teljesen kimerítette és a keresztyén élet 
tényleges értékeként a lehető legfokozottabb mértékben a 
liturgia újjáépítésének szent munkájába állította az oltári 
szentség egész tartalmi gazdagságát — aminthogy ezt a maga 
teljességében lehetetlenség is lett volna elérnie a sok-sok 
kedvezőtlen körülmény következtében! —, egy nyilvánvaló 
és bizonyos a mondottak alapján is előttünk: Luther és a 
reformáció újra napvilágra hozta a keresztyén liturgia isteni 
erőforrását képező Úrvacsora szentségének eredeti jellegét, 
legbensőbb lényegét: ftoavripiov-communio tartalmát és Isten-
nek ezt a legdrágább adományát megvédte mind a Spiritua-
lismus szentséget megüresítő tévelygéseivel szemben, mind 
pedig a vallási materialismus — Isten művéből emberi cse-
lekedetet csináló — szentséget megrontó tévelygéseivel 
szemben. 

Noha többen voltak, akik a reformáció liturgikus mun-

252) Form. Coric. I. pars Epitome VII : 6—7, 15—17; Symb. 539, 
540—541. — V. ö. Form. Conc. II. pars Solida declaratio VII : 2. és 
köv., azután VII : 63. és köv.; Symb. 646. o. és köv., továbbá 661. és 
köv. o. 

253) Form. Conc. I. pars Epitome VII : 22—23; Symb. 541—542. o. 
V. ö. Form. Conc. II. pars Solida declaratio VIl : 108—109; Symb. 
670—671. o. 

2G4) Form. Conc. I. pars Epitome VII : 24; Symb. 542. o. — V. ö. 
Form. Conc. II. pars Solida declaratio VII : 110; Symb. 671. o. 

255) Form. Conc. I. pars Epitome VII : 40; Symb. 543. o. — V. ö. 
Form. Conc. II. pars Solida declaratio VII : 85—87, 126; Symb. 665— 
666. o. és 674. o. 

258) Form. Conc. I. pars Epitome XII : 1; Symb. 558. o. — V. ö. 
Sol. Declar. XII : 1—2; Symb. 725. o. 

6* 
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kájában megelőzték Luthert,257) mégis méltán lett az ő sze-
mélye és liturgikus tevékenysége — különösen 1523-tól 
fogva — az egyház istentiszteleti életére korszakos jelentő-
ségűvé. 1523-ban jelent meg a reformátornak Von Ordnung 
Gottesdiensts in der Gemeine című irata,258) amelynek az 
élén ezek a — lutheri reformációt jellemző és anyaszentegy-
házunk nemes történeti értékelését hirdető — szavak álla-
nak: „Der Gottis dienst der itzt allenthalben gehet, hatt eyn 
Christliche feyne ankunfft gleych wie auch das predigampt, 
aber gleych wie das predigampt verderbt ist durch die geyst-
lichen tyrannen, also ist auch der gottis dienst verderbt durch 
die heuchler. Wie wyr nu das predigampt nicht abethun, 
sondern widder ynn seyn rechten stand begeren tzu brengen, 
so ist auch nicht unser meynung, den gottis dienst auff zu-
heben, sondern widder ynn rechten schwang tzu bringen".259) 
A vasárnapi istentisztelet — a matutina és vespera mellett 
— a mise, prédikációval és a szentség kiosztásával.200) 

Míg a „Von Ordnung Gottesdienstes in der Gemeine" 
liturgikus megállapításai csak a nagy általánosságban mo-
zognak, addig az ugyancsak 1523-ból való Formula missae 
et Communionis pro Ecclesia Vuittembergiensi már sokkal 
nagyobb részletességgel foglalkozik az evangélikus istentisz-
teleti élet kérdéseivel és egész mise-rendet is ad.261) A For-
mula missae nem valami ú j találmánnyal akarja meglepni az 
egyházat, hanem a római mise megtisztításával — tehát a 
meglevő elemekből kíván evangélikus misét adni a keresz-
tyénségnek: „Imprimis itaque profitemur, non esse nec fuisse 
unquam in animo nostro, omnem cultum dei prorsus abolere, 

257) Lásd Fendt: Der lutherische Gottesdienst des 16. Jahrhunderts 
c. művében a K. Kantz nördlingeni karmelita-prior nevéhez fűződő első 
evangélikus misének a leírását a 89. és köv. o., azután Karlstadt mi-
séjét a 99. és köv. o. 

258) W. XII : 31. és köv. o. 
259) Különös részletességgel foglalkozik ez az irat a hétköznapok 

reggeli (matutina) és esti (vespera) istentiszteletének rendjével. 
28°) A mise énekes részeinek értékét, tiszta keresztyén jellegét 

külön is hangsúlyozza a reformátor: „Das gesenge ynn den sontags 
messen . . . las man bleyben, denn sie sind fast gutt und aus der schrifft 
getzogen . . ." . — Clemen i. m. 26. o. 

261) Különösen ebben az összefüggésben sohasem szabad meg-
feledkeznünk arról, hogy Luther —• ha félreértés nélkül használható 
ez a kifejezés — nem volt ú. n. vérbeli liturgus. Ennek bizonysága az 
a tény, hogy a helyett, hogy az oltári szentség teljes evangélikus gaz-
dagságának megfelelő mise-rendet alkotna reformátori munkájával — 
amelyben helyet nyerne az osztatlan ősi egyház egész liturgikus örök-
sége —, csakis a meglevő római mise anyagára kénytelen szorítkozni, mert 
részleteiben, egész fejlődésében nem ismerős a liturgia történetével, 
amint ez kitűnik a következő kijelentéséből: „Unde et in priscis patribus 
et primitiva Ecclesia nullum exemplum legimus ritus huius plénum, nisi 
in Romana Ecclesia". — Clemen i. m. 31. o. 
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sed eum, qui in usu est, pessimis additamentis viciatum, re-
purgare et usum pinm monstrare. Nam hoc negare non pos-
sumus, Missas et communionem panis et vini ritum esse a 
Christo divinitus institutuni. Qui sub ipso Christo primum, 
deinde sub Apostolis simplicissime atque piissime, absque 
ullis additamentis, observatus fűit. Sed successu temporum 
tot humanis inventis auctus, ut praeter nomen ad nostra 
saecula nihil de missa et communione pervenerit," — hirdeti 
a reformátor.262) 

A Formula missae liturgiája három részből áll: a j a 
mise bevezetéséből, b) a tulajdonképeni miséből és c j a 
mise befejezéséből. 

a) A mise bevezetése: 1. A pap a liturgikus szabályok-
nak megfelelően felöltözve (tehát az ú. n. mise-ruhában) az 
oltár elé megy, lépcsője előtt letérdel és imádkozza: In no-
mine Patris . . . 2. A XLIII. zsoltár után következik 3. a con-
/iíeor-imádság, amelyet a celebráns-pap a diakónussal, 
illetve a sekrestyéssel vagy ministránsával váltakozva imád-
kozott.263) 

b) A tulajdonképeni mise pontjai a következők: 1. 
Iritroitus, amelyet a pap, illetve az énekkar énekel egészen 
a régi beosztás szerint.264) 2. Kyrie eleison (kilencszer), „ut 
hactenus celebratum est, variis melodiis pro diversis tempo-
ribus".265) 3. Gloria in excelsis a hozzátartozó Laudamus te-
vel.206) 4. Salutatio. 5. Collecta-imádság.201) 6. Epistola.268) 7. 

262) Clemen i. m. 27. o. — Ugyanitt viszont a „primorum patrum 
additiones"-nek nevezi a mise nagybecsű énekes részeit: az introitus-t, 
kyrie-t, glória in excelsis-t, graduale-1, credo-1, sanctus-1, agnus dei-t 
és a communio-antifonát. 

283) Azzal az általános véleménnyel szemben (v. ö. pl. Köstlin 
i. m. 172. o.), amely szerint Luther a Formula missae-ben egyszerűen 
törölte volna az egész ú. n. praeparatio ad missam-ot, szemtanuk 
bizonyságai alapján helyesen állapítja meg Fendt (i. m. 114. o., v. ö. 
még a 375. o. 17. jegyz.), hogy a praeparatio ad missam, főként pedig 
a confiteor egészen bizonyosan megvolt a Formula missae tényleges 
wittenbergi praxisában. Luther bizonyára csak azért nem említi külön 
is ezeket a pontokat, mert nem volt önálló jelentőségük és rendszerint 
a confiteor is véget ért akkorra, amikor a misében az orgona-praelu-
dium után megkezdődött az introitus éneklése. 

204) „Introitus dominicales et in festis C h r i s t i . . . probamus et 
servamus. . . Quod si qui Apostolorum, Virginis aliorumque Sanc-
torum introitus (quando e psalmis aut aliis scripturis sumpti sunt) 
probare volent, non damnamus". — Clemen i. m. 28. o. 

265) Clemen i. m. 28. o. 
2BB) Arra nézve, hogy mikor maradjon el ez a „hymnus angelicus", 

így szól a reformátor: „in arbitrio stabit Episcopi". — Clemen i. m. 
28. o. — A római missale szerint a nagy glória ádventben és böjtben 
elmaradt. 

287) „Sequens oratio illa seu collecta, modo sit pia (ut fere sunt, 
quae dominicis diebus habentur), perseveret ritu suo, sed ea duntaxat 
unica". — Clemen i. m. 28. o. 

268) Nem tetszik Luthernek, hogy „alioqui cum raro eae partes ex 
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Graduale a halleluja-val.260) 8. Salutatio. 9. Evangelium,"0) 
amelynek a felolvasása, illetve éneklése — miként a római 
misében — Luther evangélikus miséjében is a legnagyobb 
ünnepélyességgel történt. 271) 10. Symbolum Nicaenum. — 
A Credo után következhetik az istentisztelet rendjében az 
anyanyelven mondott prédikáció. Sokkal megfelelőbbnek 
gondolja azonban Luther a mise előtti prédikálást: ,,Quod 
Euangelion sit vox elamans in deserto et vocans ad fidem 
infideles, Missa vero sit usus ipse Euangelii et communio 
mensas Domini"."72) Mivel pedig a római misében, a hit-

Epistolis Pauli legantur, in quibus íides docetur, sed potissimum mo-
rales et exhortatoriae". — Clemen i. m. 28. o. 

269) A reformátor a halleluját az egész egyházi éven át — még 
böjtben, sőt a nagyhéten is! — énekeltetni akarja a misében: „Alle-
luja enim vox perpetua est Ecclesiae, sicut perpetua est memoria 
passionis et victoriae eius". — Clemen i. m. 29. o. — Nem gondol 
azonban arra, hogy éppen az üdv-tények szüntelenül megújuló átélése 
szempontjából is milyen nagy jelentősége van — ebben a vonatko-
zásban is — a de tempore-eÍv érvényesülésének. 

A Formula Missae-ben Luther a legminimálisabbra csökkenti az 
ünnepi sequentiák számát. Csak a karácsonyi Grates nunc omnes-1 
és a pünkösdi sequentiákat említi. — A sequentiák korlátozásával a 
reformátor megelőzte Rómát. A római missale keretén belül ugyanis 
csak 1570-ben következik be a sequentiák ugyancsak alapos meg-
rostálása. 

27°) Az anyanyelvű misék megvalósulása esetére szükségesnek véli 
Luther a perikopák általános revízióját. — Clemen i. m. 28. — Egy-
előre azonban megelégszik az anyanyelven mondott prédikációval. 

271) A Formula Missae egészen meghagyja a római misének az 
evangélium felolvasásánál használt szertartásait: „Ubi nec candelas 
neque thuriücationem prohibemus!" — A gyertyákon a mise kezde-
tétől az oltáron égő 6 viaszgyertyán kívüli, újabb gyertyákat kell 
értenünk. — V. ö. Fendt i. m. 115. o. 

272) Clemen i. m. 29. o. — A reformáció első éveinek, első nem-
zedékének sajátos körülményeiből érthető, hogy — amikor a romanis-
mus-ból kellett az evangélium népévé meghódítania és nevelnie az 
embereket — a prédikációnak csakis misszionáló, illetve pedagógiai 
jellege nyer hangsúlyozást. V. ö. Fendt i. m. 115. o. — Nagy tévedés 
volna azonban egyedül ebből a szempontból tekintenünk Luther litur-
gikus munkásságát. V. ö. idevonatkozóan Jacoby: Die Liturgik der 
Reformatoren, I : 147. o. és Graff: Geschichte der Auflösung der alten 
gotlesdienstlichen Formen in der evangelischen Kirche Deutschlands 
c. művének 2. és 5. o. 

Fendt könyvéről szükségesnek tartjuk megjegyezni, hogy művét 
— bármennyire értékes és nagy gonddal megválogatott történeti anya-
got gyűjtött is össze — a liturgikus fejlődés értékelésére, illetve a 
reformáció liturgikus jelentőségének megállapítására vonatkozó követ-
keztetéseiben csaknem egészen hasznavehetetlennek kell tekintenünk. 
A keresztyén evangélikus istentiszteleti élet problémáit nem lehet az 
egyetlen értékmérőként szerepeltetett varázs-igével, a „Besitzerstim-
mung", „Besitzerfreudigkeit des urchristlichen Geistes" mesterkélt hang-
súlyozásával megoldani, amelyben pedig Fendt — a római „Sache" 
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vallás után: az offertorium és a ccinon missae képviselte a 
keresztyénségtől idegen, materiális áldozat gondolatát, a 
reformátor egyszerűen törli ezeket a részeket, hogy fojtoga-
tásuktól megszabadítsa az egész ú. n. missa fidelium-on 
uralkodni hivatott szereztetési igéket.273) 1 1. Salutatio.2T4) 
12. A megrövidített praefatio (a sursum corda-responsoriu-
mok után következő praefatio-imádság a praefatio communis 
átalakítása)275) közvetlenül rávezet 13. a szereztetési igék-re: 
„Qui pridie quam pateretur, accepit panem . . .",276) 14. A 
consecratio megtörténte után énekli az énekkar a praefatio-
tól elszakított sanctus-1 a hosanna-\al és benedictus-szal 
együtt. 277) 15. A benedictus éneklése közben megtörténik az 
elevatio: Krisztus szent testének és vérének a nép előtt való 

és „Symbol" radikális ellentéteként — az evangélikus liturgia lényegét 
látja. — Hogy mennyire elhibázott már Fendt müvének elvi alapvetése, 
azt mi sem bizonyítja jobban, mint az a — mindenesetre ugyancsak 
eredeti — kísérlete, amellyel O. Spengler gondolatmenetét akarja — 
egyszerűen, de annál erőszakosabban — a liturgia történetére alkal-
mazni. — L. i. m. 15. o. 

273) A római misének a Formula Missaeböl gyökeresen kimetszett 
két részéről így ír a reformátor: „Sequitur tota illa abominatio, cui 
servire coactum est quidquid in missa praecessit, unde et offertorium 
vocatur. Et abhinc omnia fere sonant ac olent oblationem. In quorum 
medio verba illa vitae et salutis sic posita sunt ceu olim arca Domini 
in templo idolorum iuxta D a g o n . . . Proinde omnibus illis repudiatis 
quae oblationem sonant, cum universo Canone, retineamus, quae pura 
et sancta sunt, ac sic Missam nostram ordiamur". — Clemen i. m. 29. o. 

274) Közvetlenül ezelőtt történt meg az oltári szentség földi ele-
meinek oltárra vitele „ritu solito". Természetesen ostyát használ 
Luther, — azt ellenben nem tudja eldönteni, hogy a bort továbbra is 
vízzel keverje, vagy pedig tiszta bort használjon. Az utóbbi mellett 
azzal érvvel: „Merum vinum enim pulchre figurát puritatem doctrinae 
Euangelicae". — Clemen i. m. 29. o. 

275) „Vere dignum et justum est, aequum et salutare, nos tibi 
Semper et ubique gratias agere, Domine sancte, Pater omnipotens, 
aeterne Deus, per Christum Dominum nostrum". — Clemen i. m. 30. o. 

276) A praefatio után — amelynek befejezése megadta a gramma-
tikai lehetőséget a relatív mondattal kezdődő szereztetési igék köz-
vetlen kapcsolódására —• néhány pillanatnyi „interposita pausa" kö-
vetkezett. — Clemen i. m. 30. o. — V. ö. Fendt i. m. 115. o. 

277) A sanctusnak a praefatiótól való elszakítása semmiképen se 
nevezhető szerencsés változtatásnak. — V. ö. Kliefoth i. m. VIII : 84. 
o. — Érthetővé válik azonban Luther eljárása, ha arra gondolunk, 
hogy ő ezzel is bizonyára a reális praesentia nyomatékos hangsúlyo-
zását kívánta elérni. Mivel a reális praesentia a szereztetési igék reci-
tálásának actus momentaneus-ában következik be, azért énekelteti a 
reformátor a sanctus-t, hosanna-t és benedictus-t itt, a szereztetési igék 
elhangzása után. — Az is lehetséges egyébként, hogy csakis a praefatio-
imádság és a szereztetési igék közti közvetlen kapcsolat kedvéért hagyta 
el a praefatio végéről a sanctus-1 és helyezte a verba testamenti után. 
— V. ö. Brilioth i. m. 192—193. o. 
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felmutatása,278) amikor a nép — miként a consecratiónál is 
— térdre borult. 16. Pater noster (a római miséből ismert 
felhívással: „Oremus! Praeceptis salutaribus moniti et divina 
institutione formati audemus dicere: Pater noster, qui es in 
coelis . . ."), de embolismus nélkül.279) 17. A Mi Atyánk után 
azonnal következik a Pax Domini,280) majd megkezdődik 
18. a communio. a) Először a miséző pap veszi saját maga a 
szent testet és a szent vért (sumptio, „Selbstkommunion"),231) 
— ß) közben az énekkar az Agnus Dei-t énekli, — f) azután 
kiosztja a szentséget a vele élni kívánó népnek.282) 19. A 
distributio után a celebráns-pap és az énekkar az ú. n. com-
munio-antifonát énekli.283) 20. Az egyházi év szerint változó 
postcommunio-imádságok helyébe — mivel ezek ,,fere sac-
rificium sonant" — az a kettős imádság kerül, amelyet a 
római misében a pap közvetlenül a saját communiója után 
imádkozott: ,,Quod ore sumpsimus, Domine, pura mente ca-
piamus et de munere temporali fiat nobis remedium sempi-
ternum. — Corpus tuum, Domine, quod sumpsimus et san 

278) A consecratio-í és az elevutio-1 (,,Úrfelmutatás"-t) csengetyű 
szava adta tudtul a népnek. Még a XVIII. században is általános a 
tiszta evangélikus országokban ennek az ú. n. „mise-csengetyü"-nek 
a használata. V. ö. Rietschel i. m. I : 438. és Graff i. m. 192. o. 

27fl) A mise-kánon imádságai az ostya megtörésével együtt el-
maradnak. „Legatur oratio domin ica . . . omissa oratione sequenti: 
,,Libera nos quaesumus", cum omnibus signis, quae fieri solent super 
hostiam et cum hostia super calicem, nec frangatur hostia, nec in 
calicem misceatur". — Giemen i. m. 30. o. — Érdekes, hogy a megtörés 
elhagyását semmive l sem indokolja meg Luther a Formula Missae-ben. 

280) Lehetetlen bizonyos erőszakolt belemagyarázást észre nem 
vennünk a pax értelmezésében: , , . . . quae est publica quaedam absolutio 
a peccatis communicantium, vox plane Euangelica, annuntians remis-
sionem peccatorum, unica illa et dignissima ad mensam Domini prae-
paratio". — Clemen i. m. 30. o. — Viszont ebből az értelmezésből is 
látszik, hogy Luther számára a „remissio peccatorum" sokkal mélyebb 
és gazdagabb jelentésű volt, mint amennyit ez a kifejezés az általános 
szóhasználat értelmében tartalmaz. 

281) „Deinde communicet tum sese, tum populum". Clemen i. m. 
30. o. Egészen természetes, hogy az istentiszteletet végző pap elsősorban 
éljen az oltár szentségével. Aki az oltárnál szolgál, az az oltárból éljen! 
— V. ö. I. Korint. IX : 13. 

A szentség vétele előtt ajánlja Luther, hogy a pap a római mise 
tiszta evangélikus imádságát, a , ,Domine Jesu Christe, fili Dei vivi, qui 
ex voluntate P a t r i s . . ."-t imádkozza. — Clemen i. m. 30. o. 

282) A distributio formulája a sumptio formulájából készült: „Cor-
pus (Sanguis) Domini nostri Jesu Christi custodiat animam tuam in 
vitám aeternam". — Clemen i. m. 30. o. — Mint — alig megvalósítható 
— lehetőséget említi meg Luther az ostya consecratiója után a szent 
test azonnali élvezését és distributióját, amely után következnék csak 
a kehely consecratiója és a szent vér élvezése, illetve kiosztása. — 
Clemen i. m. 31. o 

283) ,,Si communionem cantare libet, cantetur". — Clemen i. m. 30. o. 
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guis, quem potavimus, adhaereat visceribus nostris et 
praesta, ut in nobis non remaneat scelerum macula, quos 
pura et sancta refecerunt sacramenta. Qui vivis et regnas 
cum Deo Patre in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia 
saecula saeculorum".284) 

c) A mise befejezésének mozzanatai: 1. salutatio; 2. az 
,,Ite missa est" helyett állandósult benedicamus Domino;23s) 
3. áldás, még pedig vagy a régi: ,,Benedicat vos omnipotens 
Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus", — vagy az ároni 
áldás (Nuin. VI:24—26) ,28e) — esetleg a XGVI. zsoltár alap-
ján készült áldás: „Benedicat nos Deus, Deus noster, benedi-
cat nos Deus et metuant eum omnes fines terrae".287) 

A Formula Missae liturgiája megmentette és megőrizte 
az evangélikus istentisztelet számára mindazt az értéket, 
amely a római mise ősi és kétségtelenül hatásos szertartásai-
ban az eredeti keresztyén tartalmat képviselte. — Hogy hiá-
nyosságai vannak, az tagadhatatlan. A canon missae részei-
nek teljes kiirtásával, illetve azzal, hogy ezeket az evangé-
lium-ellenes darabokat nem pótolta megfelelő ősi keresztyén 
liturgikus elemekkel (ált. egyházi imádság, epiklesis, „tiszta" 
coinmemoratio), az istentiszteletnek Nicaenum-utáni részei 
elvesztették igazi organikus összefüggésüket, mert a kiküszö-
bölt elemek már igen mélyen beleszövődtek a liturgia szer-
vezetébe. — Másrészt azonban az is nyilvánvaló a fenti rövid 
áttekintésből, hogy a Formula Missae a leglényegesebben 
mégis csak az ősi egyházzal való kontinuitást képviseli. A 
lutheri reformáció igen helyes történeti érzékkel hü maradt 

L'84) Luther helyénvalónak tartja, hogy addig is, amíg lassanként 
valamennyi mise-éneket az anyanyelvükön énekelhetnek a hívek, leg-
alább is a communio után szólaljon meg a misében a nép éneke. Meg 
is nevez egy erre alkalmas éneket: „Gott sey gelobet und gebenedeyet, 
Der vns selber hatt gespeyset. Mit seynem fleische und mit seynem 
blute, (Und das heylige sacramente an unserm letzten ende aus des 
geweyeten pristers hende) Das gib vns herr Gott, zu Gute, Kyrieleison". 
— Clemen i. m. 33. o. V. ö. Brilioth i. m. 219. o. és Fendt i. m. 116. o. 

285) „adiecto (ubi et quando placet) alleluia in suis melodiis". 
Clemen i. m. 30. o. 

286) Az ároni áldásnak anyaszentegyházunkban kivívott tekintélye 
nem kis részben Luthernek ezen a kijelentésén alapulhatott: „Eiusmodi 
credo et Christum usum íuisse, cum in coelum ascendens suos disci-
pulos benedixit". — Clemen i. in. 31. o. 

287) Természetesen bármelyik áldást is használta a celebráns-pap, 
az énekkar „amen"-je volt rá a válasz. 

A mise-rend közlése után szükségesnek tartjuk közölni a refor-
mátornak azokat az intelmeit is, amelyekkel egyrészt a lélektelen ritua-
lismustól, másrészt pedig a keresztyénségtől éppen úgy idegen szaba-
dosságtól óv: „In quibus omnibus cavendum, ne legem ex libertate 
faciamus". — „Externi enim ritus, etsi iis carere non possumus, sicut 
nec cibo et potu, non tamen nos Deo commendant". — Clemen i. m. 31. o. 
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ahhoz a szent tradícióhoz, amely már az apostoli keresztyén-
ségben is a verbum et sacramentum elválaszthatatlan egy-
ségében adta meg az egészséges liturgikus fejlődés alapját és 
amelynek következményeként legalább is Justinus Martyr 
idejétől fogva minden vasárnapi és ünnepnapi délelőtti isten-
tisztelet (mise) szívét, éltető erejét az oltári szentség képezi. 
A Formula Missae-nek éppen az a célja, hogy Krisztus anya-
szentegyházának liturgikus életét felemelje a communio 
isteni magasságába, — hogy hitünk nagy titka: az úrvacsorai 
^ít)0T7jpcóv minden zavaró körülménytől menten lehessen a 
keresztyén élet tiszta forrásává. Miként a reformáció tiszta 
evangélikus lelkülete szerint, éppen úgy Luther latin misé-
jének a rendje szerint is az Úrvacsora szentsége szerves része 
a főistentiszteletnek, állandó, normális tápláléka a keresz-
tyén életnek! 

Luther német nyelvű istentiszteleti rendje, a Deutsche 
Messe und Ordnung Gottesdiensts 1526-ban jelent meg 
nyomtatásban, megelőzően azonban már 1525 október 29-én. 
Szentháromság-ünnepe utáni 20. vasárnapon használta a 
reformátor ezt a mise-rendet a wittenbergi plébánia-temp-
lomban.288) 

A Deutsche Messe előszavában hangsúlyozza Luther, 
hogy ne tekintsék ezt az ő mise-rendjét kötelező normá-
nak, csakis a szükség késztette őt erre a lépésre, — tudja, 
hogy vannak nála sokkal jobb liturgusok, akik már meg is 
előzték ebben a munkában és kijelenti azt is, hogy a 
Deutsche Messe-xe 1 semmiképen sem akarja kiszorítani a 
Formula Missae latin liturgiáját.289) 

288) V. ö. Brilioth i. m. 198. és köv. o. és Fendt i. m. 186. és köv. 
o., továbbá Clemen i. m. 34. és köv. o. 

28B) „Vor allen dingen wil ich gar freundlich gebeten haben, auch 
umb Gottis willen, alle die ienigen, so diese unser ordnunge y m Gottis 
dienst sehen odder nach fo lgen wollen, das sie ja keyn nöttig gesetz 
draus machen noch yemands gewissen damit verstricken odder fahen, 
sondern der Christlichen freyheyt nach yhres gefallens brauchen, wie, 
wu, wenn und wie lange es die sachen schicken und foddern."— „ . . .al-
lenthalben gedrungen wird auff deutsche Messen und Gottis dienst 
und gros klagen und ergernis gehet über die mancherley weyse der 
newen Messen . ..". — Clemen i. m. 34. o. 

„Doch wil ich hiemit nicht begeren, das die ienigen, so bereyt 
yhre gute ordnunge haben oder durch Gottis gnaden besser machen 
können, d ie selbigen faren lassen und uns weychen. Denn es nicht 
meyne meynunge ist, das gantze deutsche land so eben miiste unser 
Wittembergische Ordnung an nemen". — Clemen i. m. 35. o. 

„Dise (Formula Misse) wil ich hie mit nicht auifgehaben odder 
verendert haben, sondern wie wyr sie bis her bey uns gehalten haben, 
so sol sie noch frey seyn, derselbigen zu gebrauchen, wo und wenn es 
uns gefeilet odder Ursachen bewegt". — Clemen i. m. 35. o. 
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Egyébként a Deutsche Messe előszavában Luther csak-
nem teljesen a pedagógiai, illetve misszionáló szempontot 
érvényesíti. A német mise: „ist eyne öffentliche reytzung 
zum glauben und zum Christenthum" — mondja a refor-
mátor. 2Í'°) 

A Deutsche Messe liturgikus rendje a következő: 1. Az 
egész praeparcitio ad missam elmarad és az istentisztelet az 
introitus-zsoltár éneklésével kezdődik.291) 2. Háromszoros 
Kyrie eleison, ugyancsak in tono I., mint az introitus.292) 3. 
Salutatio és coZ/ecía-imádság.293) 4. Epistola. 5. A graduale 
és halleluja helyett „singet man eyn cleudsch lied: „Nun 
bitten wyr den heyligen geyst", odder sonst eyns, und das 
mit dem gantzen Chor".294) 6. Evangelium, amelyet a pap — 
miként az epistolát is — a nép felé fordulva énekel.205) 7. A 
Nicaenum helyett annak német fordítását énekli az egész 
templomi gyülekezet: „Wyr glauben all an eynen 
gott , . .".200) 8. A credo után a szószékre megy a pap és kö 

2fl0) Clemen i. m. 36. o. — V. ö. W. XIX : 74. — A Deutsche Messe-
nek a liturgiára, általában az istentiszteleti életre vonatkozó zavaros, 
sőt egymásnak ellentmondó nézetei közt szerepel az a — bizonyos 
körökben szívesen hangoztatott — kijelentés is, hogy az igazán ke-
resztyéneknek nincs szükségük meghatározott szertartások szerint tör-
ténő istentiszteletre: „wyr stellen solche ordnunge gar nicht umb der 
willen, die bereyt Christen sind, denn die bedurften der dinge keyns, 
. . . sie haben yhren Gottis dienst ym geyst". — Clemen i. m. 35. o. — 
Lehetetlen észre nem vennünk Luther szavainak ironikus színezetét. 
A reformátor önmagát nem számítja az ilyen tökéletes keresztyének 
közé, —• harmadik személyben beszél róluk. Luther magát azok közé 
számítja, akik még nem keresztyének, akiknek szükségünk van arra, 
hogy éppen az egyház kegyelmi életében keresztyénekké legyünk, — 
„umb unser willen" van az egyház liturgiája! 

291) Az introitus-1 a pap és az énekkar énekli. A psalmodia helyébe 
léphet azonban a nép vallásos éneke: „eyn geystlich lied". — Clemen 
i. m. 40. o. 

2Ö2) Az a körülmény, hogy Luther a Deutsche Messe-ben nem 
említi külön a glória in excelsis-1, még nem jelenti, hogy a kyrie után 
ne következett volna nyomban a nagy doxologia. V. ö. Fendt i. m. 188. o. 

283) A német mise bevezetésében még azt mondja a reformátor, 
hogy „ynn der rechten Messe unter eyttel Christen musté der altár 
nicht so bleyben und der priester sich ymer zum volck keren, wie on 
zweyffel Christus ym abendmal gethan hat". — Clemen i. m, 40. o. — 
Most pedig jól a lelkére köti a papnak: „. . . die Collecten (sol er singen) 
mit dem angesicht zum altar gekeret". — u. o. — Isten szent oltárai 
nem azért állnak templomainkban, hogy örökösen hátat fordítsanak 
neki az oltár szolgái és a népnek prelegálják az Istennek szóló imád-
ságokat! 

2fl4) Clemen i. m. 40. o. Az énekkar és a nép együtt énekli ezeket 
a de tempore-jellegű graduál-énekeket. V. ö. Brilioth i. m. 201. o. 

2flö) Az evangéliumot in quinto tono, az epistolát pedig in octavo 
tono énekelteti a pappal Luther, megadva a szükséges útbaigazításokat. 
— Clemen i. m. 40. o. 

26°) Clemen i. m. 40. o. 
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vetkezik a prédikáció a kérdéses ünnepnap evangéliuma 
alapján.297) — A Deutsche Messe-ben tehát állandósul a pré-
dikáció és ebben a tekintetben a német mise példaképe lesz 
a legtöbb későbbi evangélikus istentiszteleti rendnek. 9. A 
prédikáció után a Mi Atyánk parafrasis-a következett,298) 
majd 10. az ú. n. úrvacsorai intelem,299) amely közvetlenül 
rávezetett 11. a szereztetési igék-re.30°) 12. Az elevatio-1 itt is 

2B7) A prédikációval kapcsolatban megjegyzi Luther, hogy a tévely-
gések elkerülése végett „es were das beste, das man verordnete, die 
postillen des tages . . . aus dem buch dem folck für zu lesen". — Clemen 
i. m. 40. o. —- íme Luther még ebben a kimondottan pedagógiai, illetve 
misszionáló céllal készített mise-rendben sem teszi a prédikációt — 
amely a Deutsche Messe-ben állandó helyet nyer — a teljes evangélikus 
liturgia főtényezőjévé, még kevésbbé a keresztyén istentisztelet egyed-
uralkodó hatalmává. 

2B8) Clemen i. m. 41. o. — Már a középkorban is használatos volt 
—• a misén kívül —• a Mi Atyánk parafrasis-a, Luther a misében is 
helyet adott neki. — V. ö. Brilioth i. m. 202. o. 

289) „Zum andern vermane ich euch ynn Christo, das yhr mit 
rechtem glauben des testamenls Christi warnehmet und allermeist die 
wort, darynnen uns Christus seyn leyb und blut zur Vergebung schenckt , 
ym hertzen feste fasset, das yhr gedenckt und danckt der grundlosen 
liebe, die er vns bewysen hat, da er uns durch seyn blut von gots 
zorn, sund, todt und helle erloset hat, und darauf!" eusserlich das brod 
und weyn, das ist seynen leyb und blut, zur Sicherung und pfand zu 
euch nemet". — Clemen i. m. 41. o. és W. XIX : 96. o. — Megállapítható, 
hogy az oltári szentség tartalmi gazdagságából vajmi kevés jut itt 
kifejezésre. — Sokkal mélyebb pl. a nürnbergi Döber András (kór-
házi káplán) 1525-ből való német miséjének a szereztetési igéket kö-
rülvevő exhortatiója, amelyben a testamentum- (commemoratio-) 
gondolat mellett a míjsterium, illetve communio is erőteljes hang-
súlyozást nyer az eucharistikus öröm átcsillanásával együtt. Lásd 
Fendt i. m. 163. o. — Kár, hogy Luther német miséjében ez az úr-
vacsorai intelem a praefatio helyébe került és így a liturgia szegénye-
dését vonta maga után. Éppen ezért a legtöbb egyházi rendtartás 
liturgiája ebben a vonatkozásban nem követhette a Deusche Messe-1. 

300) A consecratio-1 „ampt und dermunge"-nek, vagyis a tulajdon-
képeni misének nevezi a reformátor. Clemen i. m. 42. o. Ugyanitt 
megjegyzi Luther, hogy megfelelőbbnek tartaná az ostya consecratio ja 
után azonnal a szent test élvezését, illetve kiosztását és csak ennek 
megtörténte után következnék a kehely consecratiója, illetve a szent 
vér élvezése. 

Minthogy a szereztetési igéket hangosan énekelnie kell a papnak 
— római praxis szerint pedig csak csendben imádkozta az áldozó-pap 
•—, Luther mindjárt közli a verba testamenti ének-dallamát is, amely 
a Mi Atyánk melódiájához hasonlít. — Általában az egész reformáló 
munka során nagy gondot fordít Luther a mise zenei részének, meló-
diáinak megalkotására, kidolgozására. Célja: a német nyelv és az ősi 
egyházi hangnemek különféle dallamai közt a (belső és külső) har-
mónia megteremtése. „Ich wolt heute gerne eyne deutsche Messe 
haben, ich gehe auch damit umbe. Aber ich wolt ja gerne, das sie 
eyne rechte deutsche art hette. Denn das man den latinischen text 
verdolmetscht und latinischen don odder noten behellt las ich ge-
schehen, aber es laut nicht ertig noch rechtschaffen. Es muss beyde 
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megtartja; a szent test és a szent vér felmutatása közben 13. 
a sanctus német parafrasis-Át, a „Jesaja dem Propheten das 
geschah"-! énekelteti.301) 14. Communio, vagyis a szentség 
élvezése (a) a pap sumptio-ja és b) distributio a híveknek), 
amelyet az egész gyülekezet éneke kísér.102) 15. Postcom-
munio helyett rövid hálaadó collecta-imádság következik: 
„Wir danken Dir, allmächtiger Herr Gott, dass Du uns durch 
diese heilsame Gabe erquicket hast und bitten deine Barm-
herzigkeit, dass du uns solches gedeihen lassest zu starkem 
Glauben gegen dich und zu brünstiger Liebe unter uns allen, 
um Jesu Christi unseres Herrn willen".303) 16. A mise be-
fejezését az ároni áldás képezi.304) 

Minden egyszerűsítés, minden liturgikus reductio elle 
nére is kétségtelenül jelentős értéket képvisel a Deutsche 
Messe istentiszteleti rendje. Egy bizonyos, hogy Luther szá-
mára a német misében is az oltári szentség a fő, a minden. 
Annak a szent mysterium-nak a lángja, amely az ősi egyház 
oltárain lobogott, változatlanul itt ég a lutheri reformáció-
ban megújhodott anyaszentegyházunk oltárain. Evangélikus 
keresztyénség: az Úr Jézussal való legbensőbb, állandó (sac-
ramentalis) együttélés! 

text und notten, accent, weyse und geperde aus rechter mutter sprach 
und stymme komen, sonst ists alles eyn nachomen, wie die äffen thun!" 
—• hirdeti a reformátor a Wider die himmlischen Propheten c. iratában. 
W. XVIII : 123. — A nemzeti nyelv ritmusának és a gregoriánus ének 
melódiáinak összhangba hozása ma is minden igazi liturgikus törek-
vésnek egyik főfeladata. 

30t) „Das auffheben wollen wyr nicht abthun, sondern behalten, 
darumb das es feyn mit dem deudschen sanctus stymmet und bedeut, 
das Christus befohlen hat, seyn zugedenken . . ,". — Clemen i. m. 42. o. 
— A felmutatásnak (és a felmutatást tudtul adó csengetyű-szónak) 
gyakorlati jelentőségéről, illetve hatásáról érdekes adatokat közöl 
liietschel i. m. 1 :434—438. és Fendt i. m. 188—189. o. 

ao2) A distributio alatt — a német Sanctus után — éneklésre 
ajánlja Luther a gyülekezetnek a „Gott sey globet. . .", a „Jhesus 
Christus unser heyland . . ." kezdetű énekeket és a német agnus dei-l. 
Clemen i. m. 42. o. 

303) Fendt i. m. 188. o. és Clemen i. m. 42. o. -— Mint minden 
coííecía-iimádságra, úgy erre is a nép, illetve énekkar „amen"-je volt 
a válasz. — Luthernek ez az imádsága rövidesen csaknem a legtöbb 
német evangélikus liturgiában meghonosul. 

301 A Deutsche Messe az ároni áldást az eredeti egyes számban 
használja. — Clemen i. m. 42. o. 

Azt talán említenünk is felesleges, hogy Luther a Deutsche 
Mcsse-ben is megtartja a régi epistolai és evangéliumi perikopákat 
és ugyancsak megtartja templomainkban az oltárokat, képeket, szob-
rokat, feszületeket, kereszteket, az oltárok teljes liturgikus felszerelését 
— gyertyákkal és tömjénnel együtt —, a papság liturgikus öltözetét, 
amelynek színpompája és változatossága mind igen alkalmas eszköz 
a de tempore jelleg érvényesítésére, a szent tartalom méltó kifejezésére. 
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A liturgikus kifejezési formák között legerősebb ténye-
zője a Deutsche Messe-nek az evangélikus egyházi népdal, 
amelyet helytelenül szoktak korálnak nevezni. Azzal, hogy 
Luther a mise szerves részévé tette a gyülekezet anyanyelvű 
énekét, kibeszélhetetlenül nagy szolgálatot tett az egyháznak, 
mert lehetővé tette a hívek aktivitását az istentiszteleti élet-
ben. — Luther himnológiai alkotásai és a reformáció száza-
dának (ideértve természetesen a XVII. század igazhitű alko-
tásait, pl. Gerhardt Pál énekeit is!) evangélikus egyházi 
énekei az egyetemes keresztyénség örök értékei. Az evangé-
likus egyházi népénekkel zenei tekintetben is olyan értékkel 
gazdagította Luther az egyház liturgiáját, amely semmiben 
se marad — akár a tartalom mélységes gazdaságát, akár 
pedig a kifejezésbeli forma szent jellegét nézzük! — a régi 
gregoriánus liturgikus élet szépsége mögött, sőt vele egyen-
rangú tényezőnek bizonyult.305) 

A Deutsche Messe — ha szegényebb köntösben is, mint 
a Formula Missae liturgiája, de a nép nyelvén szolgál a ke-
gyelmi eszközökkel egyházát építő Úrnak: a verbum et sac-
ramentum itt is elválaszthatatlan egymástól! — liturgiája 
tehát minden rész-szerint-valóság ellenére ugyancsak mél-
tán viseli az evangélikus nevet. 

Nagy tévedés volna azt gondolnunk, hogy a (lutheri) 
reformáció liturgikus jelentőségét eléggé megismertük és fel-
fogtuk, ha ismerjük a reformátornak a liturgia terén köz-
vetlenül végzett munkáját . Luther hatása és a reformáció 
liturgikus alkotó-ereje közvetve — sokszor még a külső, for-
mális hatások hiányzása esetén is — egészen nyilvánvaló 
módon fellelhető a reformáció történeti szülőföldjének, Né-
metországnak a XVI. századból való sajátságos alkotásaiban, 
az ú. n. „Kirchenordnung"-okban, de semmivel se kisebb 
jelentőségűek azok a liturgiák sem, amelyeket a — Luther 
hittapasztalata révén közkinccsé lett tiszta evangéliumot el-
fogadó és anyaszentegyházunk igaz hitében szakadatlan 
folytonossággal megálló -— többi európai nemzet és nép kö-
rében hozott létre a reformáció. 

A különböző német Kirchenordnung-ok"06) egyházi 

305) Az evangélikus egyházi népdal részletes ismertetését lásd 
Koch: Geschichte des Kirchenliedes und des Kirchengesanges c. müvé-
ben, ahol a III. kötettől kezdve a lutheri reformáció idevonatkozó alko-
tásainak teljes anyagát közli. — Luther első nyolc éneke 1524-ben 
jelent meg; 1524—1527 a legértékesebb korszak a reformátor ének-
költői működésében. 

300) A Kirchenordnung-ok természetesen nemcsak a főistentisz-
telet liturgiáját foglalják magukban, hanem valamennyi szent szer-
tartásnak a rendjét is, tehát az egész liturgikus életet felölelő agenda 
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rendtartások — amelyek mintegy 180 liturgiát foglalnak 
magukban a sok önálló állam és város egyházi újjászerve-
zésének megfelelően — annak a sajnálatos ténynek köszön-
hetik létrejöttüket, hogy a püspökök legnagyobb része nem 
fogadta el az evangéliumot, sőt 1530 táján többé-kevésbbé 
nyiltan is ellenszegült a reformációnak és Krisztus igéje 
helyeit tévelygő emberi szóra hallgatva: — elszakadt az egy-
háztól. Érdekes és tanulságos volna most sorra venni ezeket 
az egyes Kirchenordnü/ig-okban foglalt nevezetesebb evan-
gélikus mise-rendeket és megállapítani, hogy melyek mutat-
ják részben a Formula Missae liturgiájának, részben pedig a 
Deutsche Messe-nek a hatásait és melyek keletkeztek tőlük 
függetlenül, de ez a vállalkozás messzire meghaladná tanul-
mányunk kereteit. Meg kell elégednünk azzal, hogy tárgyunk 
összefüggésében megemlítjük a legjelentősebbeket és esetleg 
egy-egy szóval kiemeljük legjellegzetesebb vonásukat.307) 

Némi hasonlóságot mutat a Formula Missae-ve 1 a po-
rosz hercegség 1525-bői való egyházi rendtartásának evan-
gélikus miserendje,308) amelyben még nagy szerep jut a latin 
nvelvü mise-énekeknek. Egészen latin a koburg-i mise,309) 
amely egyébként is (pl. a megtisztított mise-kánon megtar-
tásával) erősen konzervatív jellegű. 

A német nyelvű misék élén lehetetlen meg nem említe-
nünk a sajnálatos módon hírhedtté vált Mlinzer Tamás gaz-
dag liturgikus munkásságát, amelynek az volt a célja, hogv 
az egész egyházi év minden vasárnapját és ünnepnapját el-
lássa német evangélikus miserenddel.310) 1523-ból való ez az 

van mindegyik rendtartásban az ugyancsak becses egyházjogi anyag 
mellett. — Az „agenda" szó használatát lásd Rietschel i. m. I : 422. o. 

A német egyházi rendtartásokat összegyűjtötte, feldolgozta és 
kiadta Richter: Die evangelischen Kirchenordnungen des 16. Jahr-
hunderts c. kétkötetes müvében. 

Még teljesebb és pontosabb gyűjteménye ennek a gazdag egyház-
jogi és liturgikus irodalomnak Sehling: Die evangelischen Kirchen-
ordnungen des 16. Jahrhunderts c. ötkötetes műve. 

307) Németország délnyugati része igen korán káros idegen be-
folyás (zwinglianismus) hatása alá kerül és liturgikus élete csaknem 
teljesen elszakad az egyház megszentelt tradíciójában megőrzött isten-
tiszteleti rendtől. Ennek a területnek ..más szellemű" istentiszteleti rend-
tartásait tehát a következőkben figyelmen kívül kell hagynunk. 

308) Richer i. m. 1:28 és köv. o.; Sehling i. m. IV : 32 és köv. o. — 
A praefatio is és az úrvacsorai intelem is megvan benne. — V. ö. 
Fendt i. m. 132—133. o. 

309) Ez a liturgia 1524-bői való. Szövegét lásd Sehling i. m. 1:542 
és köv. o. — A sanctus — a hosanna-val és a benedictus-szal együtt — 
a rendes helyén, közvetlenül a praefatio után következik. — A cele-
bráns-pap akkor is él a szentséggel, ha kommunikánsok nincsenek. — 
V. ö. Fendt i. m. 167. o. 

31°) Sehling i. m. I : 472—507. o. — Münzer liturgikus munkássá-
gának a jelentőségét helyesen értékeli Brilioth i. m. 187—188. o. 
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istentiszteleti rend, amely sok tekintetben (pl. a sanctus-nak 
eredeti helyén való meghagyásával, a Mi Atyánk utáni csen-
des imádsággal) helyesebb liturgikus alkotásnak mondható 
még a DeutscheMesse-nél is.311) Az 1525-bői való erfurt-i 
német mise ugyancsak Münzer allstedt-i miséje nyomán ké-
szült, de megőrzi, illetve visszaszerzi az offertorium-ot, 
amelynek éneklése megelőzi a praefatiót.31*) Luther német 
miséjét honosítja meg Hessenben az 1526-ban megjelent 
Reformatio ecclesiarum Hassiae liturgiája, amely nyomaté-
kosan hangsúlyozza, hogy semmi mást nem akar, mint azt 
a mise-rítust meghonosítani, ,,den der Diener Gottes Martin 
Luther jüngst zu deutsch verfasste".313) Egyik legértékesebb 
alkotása a lutheri reformációnak az Unterricht der Visita-
toren an die Pfarrherren in Kurfürstentum Sachsen egyházi 
rendtartásában 1528-ban megjelent liturgia,314) amelynek 
különösen a nagy ünnepekre szóló mise-rendjei a régi latin 
introitus-okat, glória-1, „tiszta" sequentia-kat, sanctus-t és 
agnus dei-t használják és az egészen végigzeng a diadalmas 
hitbizonyosság: „wir haben im Sakrament den Christus"!315) 

Az egyházi rendtartások liturgiái között külön csoportot 
képeznek azok, amelyek Luther hü munkatársának, Bugen-
hagen János egyházszervező tevékenységének köszönhetik 
létrejöttüket. Először is a braunschweig-i misére gondolunk, 
amely 1528-ból való és Bugenhagennek egyik legjelentősebb 
alkotása,316) azután megemlítjük a hamburg-i misét (1529), 
amely jóformán csak a német nyelv kizárólagos használatá-
ban tér el a braunschweigi misétől.317) Mindegyik liturgiát a 
szilárd felépítés jellemzi, — az egyéni ízlés és válogatás szá-
mára nem marad semmi hely. Még gazdagabb a pommera-
nia-i rendtartás (1535) miséje,318) amely a római veszedelem 

3U) Sehling i. m. I : 504. o. — Mivel a consecratiót a nép felé for-
dulva végezteti, az egyházias meggyözödésűek szemére vetik Münzer-
nek, „er lehre die Rossbuben auf dem Felde auch Messe halten". — V. 
ö. Fendt i. m. 173. o. 

312) Sehling i. m. II : 375 és köv. o. 
313) Richter i. m. I : 56 és köv. o. 
314) Richter i. m. I : 77 és köv. o.; Sehling i. m. I : 149 és köv. o. 
315) Sehling i. m. I : 167. — Fendt természetesen ebben is a „Ver-

sachlichung" veszedelmét látja. I. m. 206. o. 
3le) Richter i. m. I : 107 és köv. o. — A római — teljesen Krisztus 

akarata ellen való — misével szemben ez a helyes, az igazi evangélikus 
mise, amely a Formula Missae és a Deutsche Messe hatásait mutatja! 
Richter i. m. I : 115 és köv. o. 

317) Sehling i. m. V : 528 és köv. o. — Érdekes, hogy a praefatio 
és sanctus után mindegyiknél a Mi Atyánk következik. — Hamburgban 
minden nap van mise. Sehling i. m. V : 529. 

318) Richter i. m. I : 257. és köv. o.; Sehling i. m. IV : 341. és köv. 
o. — A mise élén álló introitus előtt az énekkar a Benedictus-t (Luk. 
evang. I : 68. és köv. v.) énekli németül! 
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után az egyházban pusztítani kezdő puritánizmussal szem-
ben a liturgikus kincsek helyes használatára akar példát 
mutatni.310) 

Méltó a megemlítésre a hannover-i egyházi rendtartás 
(1534) liturgiája is, mert talán egyik evangélikus német 
mise-rendben sem él annyira a lutheri reformáció katolikus 
jellegének és az ősi egyházzal való kontinuitásának a tudata, 
mint éppen ebben a kétnyelvű rituálé-ben.320) Nemcsak a 
Nicaenumig őriz meg minden tiszta részt a római miséből, 
hanem meglátja az ú. n. canon missae-ben meghúzódó ke-
resztyén értékeket is.321) Ugyancsak jelentős alkotás az 
1552-ből való mecklenburg-i rendtartás miséje,322) amely 
többféle változatában (német-latin, tiszta német, „nieder-
deutsch" szövegekkel) a kis állam határain túl is jó szolgá-
latot tett a reformáció ügyének; — a Formula Missae litur-
gikus gazdagságát képviseli.323) 

Az 1533-ból származó Wittenberg-i rendtartás miséje 
ugyancsak a Formula Missae-n épít tovább, de észrevehetők 
a Deutsche Messe hatásai is.324) 

31W) „Wiewohl das Singen und Lesen. . . sehr missbraucht ist 
worden, und etliche sich befürchten, es möchte wieder nach der alten 
Weise in einen Missbrauch kommen, so muss doch dasselbige, so fern 
als es Gottes Wort mitbringet und vermeldet, nicht unterbleiben, was 
nützlich und nötig ist, gleichwie auch die Sakramente um des Miss-
brauchs wilen niclit unterbleiben, sondern nach Gottes Wort gehalten 
werden." — Richter i. m. I : 257. 

Ugyanez a rendtartás (Pia ordinatio caeremoniarum in ecclesiis 
Pomerrianae) fenntartja az evangélikussá lett szerzetes-rendek kolos-
tori életében a régi hóra-kat is, amelyek imádságos lelkülettel hatják 
át az egész napot. A szentséggel való minél gyakoribb élés kedvéért 
mindennap van mise is a pommeraniai evangélikus kolostorokban. — 
Sehling i. m. IV : 344. és köv. o. 

32°) Richter i. m. I : 273. és köv. o. — Az egyházi rendtartás — 
és így a mise-rend — alkotója: Urbánus Rhegius. — Az evangélikus 
mise — az igazi „apostolische Messe", — u. o. 275. o. 

321) Megtartja az élö hívekről és az Ürban elhunytakról való meg-
emlékezést is. Ezekről az evangélikus tartalmú commemoratio-imádsá-
gokról így szól: „Der Lebendigen und Toten bei des Herrn Tisch zu 
gedenken, ist ein alter feiner Brauch, aber man muss es recht handeln, 
nicht erst für ihre Sünde opfern, sondern danksagen für das einige 
Opfer, welche wir alle genissen in dem Leben und nach diesem Leben". 
Richter i. m. I : 275. — V. ö. Kliefoth i. m. VIII : 59. 

322) Richter i. m. I :122. és köv. o.; Sehling i. m. V : 197. és köv. o. 
Ebben a latin mise-énekekben gazdag liturgiában az introitus-t meg-
előzi az egész — evangélikus tartalmúvá nemesített — praeparatio ad 
missam, — németül: a) In n o m i n e . . . , b) adjutorium n o s t r u m . . . c) 
confiteor, d) absolutio (a confiteor-t a diakónus imádkozza, az abso-
lutiót a celebráns-pap adja), e) lépcsőimádságként a 43. zsoltár. 

323) A Formula Missae-\e 1 ellentétben azonban az eredeti, természe-
tes helyét kapja meg ebben a liturgiában a sanctus, — nyomban a prae-
fatio-imádság után következik és nem a consecratio után. 

324) Richter i. m. I : 220. és köv. o.; Sehling i. m. I : 704. és köv. o. 

Jánossy: Az evang. liturgia. 7 
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A niimberg-i (az ú. n. brandenburg—nürnberg-i) egy-
házi rendtartás (1533) miséje325) egyike azoknak az evangé-
likus liturgiáknak, amelyek mindenre kiterjedő, normatív 
utasításaikkal tudatosan gátat akarnak vetni a lutheri refor-
máció lelkétől idegen szabadosság könnyen veszedelmessé 
válható istentiszteleti anarchiájának és gondosan őrködnek, 
hogy templomainkban az isteni mysterium szentsége az egy-
ház építésére és a hívek vigasztalására zavartalanul meg-
maradhasson.326) Lényegében ugyanez a célja a II. Joachim 
választófejedelem nevéhez fűződő brandenburgi rendtartás 
(1540) tiszta evangélikus szellemű rendelkezéseinek is.327) A 
lutheri reformáció centrális jelentőségű hittapasztalata: a sola 
gratia — sola per Christum — sola fide képezi ennek az egy-
házi rendtartásunknak és a benne foglalt liturgikus utasítá-
soknak, különösen pedig az egész mise-rendnek az alapját, 
éltető erejét.328) A brandenburgi liturgia nagy gondot fordít 

—• A Deutsche Messe hatását kell látnunk a két részre osztott consecra-
tióban és distributióban. 

325) Richter i. m. I : 177. és köv. o. 
326j N e m csoda tehát, hogyha az evangélikus anyaszentegyház 

liturgikus lelkületétől idegen Achelis (i. m. I : 349.) egyszerűen „roma-
nisierende Kirchenordnung"-nak bélyegzi ezt az Osiander alkotásaként 
létrejött nürnbergi evangélikus misét. — A latin és német változatban 
egyaránt használatos nürnbergi misének az úrvacsorai intelme tulajdon-
képen nem más, mint tiszta keresztyén offertorium-imádság, epiklesis 
és anamnesis (commemoratio). — V. ö. Fendt i. m. 220. o. és Brilioth 
i. m. 206. o. 

327) Richter i. m. I : 323. és köv. o.; Sehling i. m. III : 18. és köv. o. 
328) A mise szövegét lásd Sehling i. m. III : 67. és köv. o. 
Hogy mennyire evangélikus, Luther lelkétől áthatott volt II. 

Joachim fejedelem, az nyilvánvaló ebből a kijelentéséből is: ,,So wenig 
ich an die römische Kirche will gebunden sein, so wenig will ich auch 
an die Wittenbergische Kirche gebunden sein; denn ich nicht spreche 
Credo sanctam Romanam oder Wittenbergensem, sondern catholicam 
ecclesiam, und meine Kirche hier zu Berlin und Cölln ist eben eine 
solche rechte christliche Kirche, wie die der Wittenberger". Sehling 
i. m III : 18. 

II. Joach im liturgikus konzervativizmusára jellemző az a levél-
váltás, amely 1539-ben a választó-fejedelem megbízásából eljáró Buch-
holzer berlini prépost és a reformátor közt az ősi egyházi szertartások 
és a tiszta evangélikus tartalom közti harmónia biztosítása érdekében 
történt. — A berlini társas-káptalan prépostja révén azt szerette volna 
megtudni a brandenburgi fejedelem, hogy a régtől fogva szokásos 
egyházi körmenetek megtartásáról, különösen pedig a berlini evangé-
likus kanonokok pompás liturgikus öltözetének ezeken való további 
használatáról mi a véleménye Luthernek. A reformátor válaszának 
idevonatkozó és ugyancsak jel lemző része így hangzott: „Was aber 
betrifft, dass ihr euch beschwert, die Chorkappe oder Chorrock in der 
P r o c e s s i o n . . . zu tragen und den C ircu i tum . . . zu halten, darauf ist 
dies mein Rat: Wenn euer Herr, der Markgraf und K u r f ü r s t . . . will 
lassen das Evengel ium Christi lauter, klar und rein predigen ohne 
menschlichen Zusatz und die beiden S a k r a m e n t e . . . Jesu Christi nac*-
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a mise-ruhákra, a papi segédletre, a művészi énekre, a misé-
ben a latin és német nyelvet használja, megvan benne az 
offertorium, a praefatióhoz szervesen kapcsolódó sanctus 
után — mintegy az evangélium-ellenes római mise-kánon 
helyett — következő (epiklesis-, communio- és commemo-
ratio-tartalmú) imádsága helyreállítja a szerves kapcsolatot 
a szereztetési igékkel.320) A szentséggel való élés előtt a pap 
a római miséből, iletve a Formula Missae-bői átvett „Domine 
Jesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem meam do vo-
bis . . és „Domine Jesu Christe, fili dei vivi, qui ex volun-
tate Patris . . kezdetű communío-imádságokat imádkozza 
és a továbbiakban is csaknem mindenütt a Formula Missae 
útmutatását követi.330) 

Végül megemlítjük, hogy az 1571-ből való ausztriai 
istentiszteleti rend 331) forrása a nürnbergi és a brandenburgi 
egyházi rendtartás gazdag mise-rítusa volt. 

seiner Einsetzung reichen und geben, . . . und singen reine Responsoria 
und Gesang lateinisch und deutsch im Circuitu oder Procession: so 
gehet in Gottes Namen mit herum und traget ein silbern oder gülden 
Kreuz und Chorkappe oder Chorrock von Sammet, Seide oder Lein-
wand . . ." . — Idézve Fendt i. m. 275—276. o. közlése nyomán. — 
Joachim liturgikus pompa-szereteténél is nagyobb azonban a hamisí-
tatlan keresztyén igazság szeretete: „In dem aber steht das Hauptstück 
und Vornehmste, dass die Lehre rein und gewiss sei und auf das 
göttlich Wort, wie das in der Schrift verfasst, und nicht auf menschlich 
opinion gegründet". Sehling i. m. III : 41. — Ugyanilyen értelemben 
hirdeti a brandenburgi rendtartás az egész liturgikus élet kifejezésbeli 
gazdagságáról, hogy a cél: „mit gebührlicher Ehrfurcht und Reverenz 
die hochwürdigen Sakramente traktieren, und das göttliche Wort den 
Einfältigen sowohl mit Predigen, als mit Singen und Lesen und anderer 
äusserlicher Übung nahebringen". Sehling i. m. III : 52. 

32B) V. ö. Fendt i. m. 279. o. és Brilioth i. m. 207. o. — A legtöbb 
mise-ének latin, de az imádságok leginkább németek. Az epistolát és 
az evangéliumot először latinul énekli a pap, illetve a diakónus, azután 
a nép felé fordulva, felolvassa németül. 

A brandenburgi mise-rend különbséget tesz a dóm-templomok 
(székesegyházak és társas-káptalanok), apátságok és kolostori templo-
mok, a városi és falusi plébánia-templomok liturgikus élete között. Az 
utasítást a mise-rend egyes pontjaihoz tartozó rubrikák foglalják 
magukban. 

33°) Nemcsak vasárnapokon és ünnepnapokon van teljes liturgia 
(communiós istentisztelet, mise) , hanem hétköznaponként is. A horák 
is megmaradnak. Sehling i. m. III : 71. és köv. o. — A betegek commu-
niójára a templomból viszik el az Űr testét és vérét. Sehling i. m. III : 77. 

331) Richter i. m. II : 347. és köv. o. — A teljes liturgiát is magá-
ban foglaló „Christliche Kirchen-Agende, wie die von den zweyen 
Ständen der Herrn vnd RitterschafTt, im Ertzherzogtumb Oesterreich 
vnter der Enns, gebraucht wirdt" című rendtartásnak Clujtraeus, a 
Formula Concordiae egyik munkatársa volt a szerzője. — Talán éppen 
ennek a körülménynek köszönhető, hogy Achelis (i. m. I : 349) az 
ausztriai liturgiát a pommeraniaival együtt ugyancsak a „romanisie-
rende" jelzővel vélte „elintézni". 

5* 
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Az ú. n. balti tartományokban a rigai rendtartás (1530) 
miséje332) az evangélikus liturgia első igazi képviselője. A 
rigai mise a Formula Missae-1 követi, de túlnyomóan több-
ségben vannak a mise anyanyelvű részei.333) A lutheri re-
formáció tiszta egyházi jellegének megfelelően a liturgia itt 
is az oltári szentségből él és a communióban éri el teljességét. 

A Luther nevével jelölt igazi reformációt egyetemle-
gesen elfogadó északi államok evangélikus liturgiái közül 
első helyen említjük a dán ordinantia (1539) miséjét,334) 
amely Bugenhagen dániai egyházszervező munkájának az 
eredménye és mind tartalmi, mind pedig alaki tekintetben 
sokkal nagyobb gazdagságot mutat, mint Luther munkatár-
sának német mise-rendjei. 

A reformáció idejében Dánia és Norvégia közt fennálló 
szoros kapcsolat természetes következménye volt az a tény, 
hogy a tiszta evangélium diadalával együtt Norvégiában is 
az egészséges egyházi konzervativizmus szellemében alakul 
ki az evangélikus liturgikus élet és a norvég mise33D) az egész 

332) Sehling i. m. V : 15. és köv. o. — Az egyházi rendtartás — a 
misét megelőző részében — tüzetesen foglalkozik azokkal a veszedelmes 
tévelygésekkel, amelyek az egyház liturgikus életét el akarják pusztítani. 
A középkori járom alól felszabadult nép igen könnyen hajlik a szaba-
dosságra, sokan vannak, akik nem becsülik és tisztelik eléggé az isteni 
Igét és az oltári szentséget „und ist das die grösste Klage, man gehe 
mit dem heiligen Sakrament des Altars um, als wäre es ein Schinken 
oder Stück Rindfleisch, einesteils spotten (die Leute), es stehe der 
Diener vor dem Altar, so er das Sakrament darreichen soll, gleich als 
ein Schmiedeknecht oder Schuster" és az eredmény: „Christi Ceremonien, 
das ist das hochwürdige Sakrament seines Leibes und Blutes mit dem 
Worte verachtet und vernichtet oder verschimpft werde". — Sehling 
i. m. V : 12. 

A szent rítus szükséges, különösen pedig nélkülözhetetlen a misé-
ben, mert n e m tökéletes mennyei szentek, hanem testből és lélekből 
való gyarló emberek vagyunk. — Az evangélikus mise: az istentiszte-
let! — Sehling i. m. V : 14. 

333) Az introitus és a glória többnyire latin marad. A perikopákat 
csakis az anyanyelven olvassák, még pedig nem az oltárnál, hanem 
rendszerint a szentély-rácsnál levő pulpitustól. A szentség kiosztása 
közben anyanyelvén énekel a gyülekezet. — V. ö. Fendt i. m. 248. o. 
— A balti tartományok templomaiban nemcsak minden vasárnap és 
ünnepnap délelőttjének főistentisztelete az evangélikus mise, hanem 
hétköznapokon is, hetenként legalább kétszer volt — a matutina után, 
rendszerint 7 vagy 8 órakor — teljes liturgia a szentség élvezésével. 

334) Sehling i. m. V : 528. és köv. o. — Már ekkor egyik jellemző 
vonása a dán evangélikus misének az erőteljes, élénk népdal. A dán 
introitus kialakulását és változásait — elemeinek részletes ismerteté-
sével — mindeddig felül nem múlt tökéletességgel tárgyalja Engelstoft: 
Liturgiens eller Alterbogens og Kirkeritualets Historie i Danmark c. 
müvében. Lásd különösen az 55. és köv. o. 

335) A norvég liturgia elemeit és az egész mise-rítus történeti ala-
kulását részletesen ismerteti Moe: Vor Hjeíjmesse-Gudstjenestes Historie 
siden Reformationen c. tanulmányában. 
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nemzet életében a lutheri reformáció tiszta keresztyénségé-
nek főerősségévé lesz. Miként Dániában, úgy Norvégiában is 
az oltári szentség, a communio centrális jelentősége bizto-
sítja az ősi egyházzal való legbensőbb kontinuitást: a liturgia 
szíve, éltető ereje itt is az Úrvacsora szentségében valósággal 
jelenlevő Üdvözítő Jézus.336) 

Svédországban még tisztábban érvényesül — liturgikus 
vonatkozásban is —• a reformációnak eredeti, tiszta egyete-
mes egyházi jellege.337 Dániában és Norvégiában is tiszta 
evangélikussá lett egy emberöltő alatt az egész nemzet, de 
Svédország abban a kegyelemben részesült, hogy maga az 
egész egyházi organizmus az apostoli hitben való megújho-
dás engedelmes eszközévé lett és az ősi egyházi szervezet 
folytonosságának legkisebb megszakítása nélkül történhetett 
meg a felszabadult evangélium erejével az igazi „reformatio 
in capite et in membris". — Már 1525-től kezdve nyomon 
kísérhetjük a svéd mise kialakulását, amelynek első mozza-
nataként a latin nyelvű misében helyet kap az anyanyelvű 
prédikáció és néhány svéd imádság.338) Az 1529-i örebro-i 
tartományi zsinat a latin nyelvű evangélikus misék mellett 
már a svéd misét is ismeri, amint ez lassan-lassan haszná-

33B) Dánia és Norvégia evangélikus mise-rendje a Formula Missae 
és a Deutsche Messe egymást kiegészítő értékeiből épül fel, — termé-
szetesen sajátos nemzeti jellegük szerencsés megőrzésével. — Az isiandi 
mise alig mutat lényeges eltérést a dán-norvég rítustól. 

337) Lásd Söderblom: Svenska kyrkans kropp och själ c. ismer-
tetését. — Hogy a Rómától elég távol eső Svédország egyházi életében 
a reformációt megelőző durva visszaélések bizonyos tekintetben szelí-
debb alakban jelentkeztek, mint a tulajdonképeni európai kontinensen, 
arra nézve érdekes bizonyítékokat hoz fel Brilioth (i. m. 372. és köv. o.), 
amikor a középkor utolsó évtizedeinek mise-vallásosságát ismerteti. A 
reális praesentia bensőséges (spekuláció nélküli) vallásosságának bizony-
ságaként közöljük azt a középkori svéd mise-imádságot, amelyet az 
elevatio alkalmával imádkozott a hívek gyülekezete és ameíy imádságot 
— személyes tapasztalatok alapján —• a svéd nép ma is élő vallásos 
értékeként ismertethetünk meg: 

„ 0 wälsighnadhir herra ihesu Cris t . . . 
. . . som iak nu seer j prestins handom 
lös mik aff állom synda bandum 
O áronná konungir oc l i fwandis brödh 
kom mik til thröst j minne ytarsto nödh". (Brilioth i. m. 

374. o.) 
„Áldott Ür Jézus Krisztusom . . . 
. . . — kit most a pap kezében látok, — 
Válts meg bűneim bilincseiből 
Dicsőség királya s élet kenyere: 
Jöjj vigasztalásul végső Ínségembe'." 

33S) V. ö. Brilioth i. m. 390. o. — Az 1527-i västeräs-i országgyűlés-
nek a reformációt elfogadó és az evangélium előtt meghódoló „ordinan-
tia"-ja liturgikus részlet-kérdések helyett egy utasítást ad: az evangé-
liumot tisztán, igazán hirdessék a papok, — előre az evangéliummal! 
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latba került Stockholmban és néhány kikötő-városban.339) 
Mégis az első teljesen svéd mise a wittenbergi reformáció 
buzgó apostolának: Petri Olofnak (Olaus Petri) nevéhez 
fűződik. Ez a svéd mise340) nyomtatásban 1531-ben jelent 
meg, jóllehet már 1529 óta egyre több templomban használ-
ták. Mintájául a Formula Missae szolgált, de szerzője feltét-
lenül ismerte a Döber-féle nürnbergi misét és a Deutsche 
Messe-t is.341) Az anyanyelvű mise az evangélikus Svédor-
szágban nem a latin „högmässa" (missa summa, nagymise) 
helyébe lép, ez még évtizedeken keresztül tovább is meg-
marad a gyülekezet igazi főistentiszteletének,342) — a hívek 
minél gyakoribb communióját szolgáló ú. n. mindennapi 
communio-misében megy át az egész nemzet vallásos életébe 
,,01of mester" svéd miséje,343) amely a reformáció első év-
tizedeinek természete szerint itt is inkább a pedagógiai szem-
pontokat igyekezett érvényesíteni az egyház liturgikus életé-
nek a keresztyén igazságnak megfelelő újjászervezése érde-
kében. 

A XVI. század negyvenes éveitől fogva aztán egyre ha-
talmasabban bontakozik ki a svéd evangélikus liturgikus élet 
egész gazdagsága. Az 1540-ből való Articuli ordinantiae344) 
egyházszervező és liturgikus rendelkezéseiben láthatjuk a 
valóban oekumenikus egyházi jellegének mindig tudatában 
levő svédországi konzervatív reformációnak, az igazi lutheri 
konfesszionalizmusnak ellenállhatatlan erővel való győze-
delmeskedését. Majd pedig a nagy érsek-prímás: Petri Lő-
rinc (Laurentius Petri) céltudatos liturgikus munkássága 
minden vonatkozásban érvényt szerez a tiszta evangélikus 
egyházi lelkületnek és ennek bizonyságaként megajándékozza 
nemzetét az 1561-ben már kezeírásában meglevő, de nyom-

339) V. ö. Brilioth i. m. 391. o. — A svéd reformáció korának 
liturgikus fejlődésére vonatkozóan lásd Rohde: Studier i den svenska 
reformationstidens liturgiska tradition c. tanulmányát. 

340) Then Swenska Messan epter s o m h o n nw holles j Stockholm 
medh orsaker hwar főre hon sá hallen warder (O. Petris Samlade 
Skrifter 11:401. és köv. o.), — közölve Brilioth i. m. 397. és köv. o. 
alapján. 

341) V. ö. Brilioth i. m. 398. és köv. o. — A Döber-féle mise analó-
giájára említi szabad választásul credo gyanánt a Nicaenum-ol vagy az 
Apostolicum-ot, amely utóbbi tehát a mellék-oltárokon mondott svéd 
nyelvű misékben honosodott meg először és így került be később az 
énekes nagymisébe is. — A praefatio igen terjengős, valóságos meditatio 
lett belőle. Brilioth i. m. 400. o. 

Érdekes, hogy ebben a misében a prédikációról nincs semmi em-
lítés. — Valószínűen mise előtt prédikáltak. 

342) Brilioth i. m. 403—404. o. 
343) Brilioth i. m. 408. o. 
344) Szövegét és tartalmát lásd Brilioth i. m. 407. és köv. o. 
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tatásban csak 1571-ben megjelent monumentális egyházi 
rendtartással, illetve a közbeeső három évtized missale-inek 
értékeit felhasználó miserendjével.345 Upsala nagy érseke az 
1571 -i rendtartásban diadalra viszi a svédországi egyház 
liturgikus életében az anyanyelv jogát és a latin mise (az 
ünnepi nagymise) is fokozatosan svéddé lesz, — azonban 
gondosan vigyáz arra, hogy az egyházra bízott szent myste-
riumot, a liturgiát éltető Úr szent vacsoráját megóvja minden 
profanizálástól és ezért megőriz minden liturgikus szokást 
és szertartást (miseruhákat, feszületet, képeket, gyertyákat 
és díszes paramentumokat az oltárokon, tömjént, a nagy-
miséken a diakónus és subdiakonus, valamint a ministránsok 
alkalmazását a celebráns pap segédleteként, keresztvetést, 
kereszt-jellel való megáldást, térdelést, a szentséggel való 
élés előtti bőjtölést, a régi latin misének minden — a szent-
írással nem ellenkező —• szimbolizmusát), amely alkalmas-
nak bizonyult az Isten imádásában való buzgóság fokozására, 
az Úr háza és szent oltára iránti szeretet és tisztelet kimélyí-
tésére.346) ,,01of mester" testvére, a nagy Lőrinc érsek hűsé-
ges őrállása és szent munkája egyszersmindenkorra meg-
mutatta a svéd nemzet egyházi élete számára azt a valóban 
tiszta evangélikus via media-1, amelyen minden római tévely-
géssel szemben és a XIV. Erik uralkodása alatt kísérletező 
kálvinista behatás ellen is éppen a keresztyén sacramentalis-

345) Az 1537., 1541., 1548., 1552. és 1557. évből való — valóban 
remekbe készült — evangélikus svéd missale-kat is eredetiben tanul-
mányozhattuk át az upsalai egyelem híres Carolina-könyvtárában. 

Az 1561-i, kézírásos rendtartás egész szövegét — a missale-\a 1 
együtt —• az eredeti írásmód szerint lenyomtatva és magyarázva lásd a 
Lunds universitets árskrift 1892—1893. évfolyamában, amelynek egész 
I. részét betölti. 

346) Az 1671 -i mise-rend még nyomatékosabban hangsúlyozza a 
liturgiában a de tempore és de festő jellegű mozzanatok minél nagyobb 
mértékben való érvényesítését. Természetesen a latin nyelv nem tűnik 
el egészen a miséből, különösen a dómtemplomokban és a latin isko-
lával bíró városokban ajánlja a rendtartás a latin mise-énekek (főként 
az introitus, a sequentia, a credo!) használatát. — A credo (Nicaenum) 
a prédikáció után következik. — A prédikációban „gyakorta buzdítsa 
a pap a népet a szentséghez való járulásra", — mise csakis akkor tart-
ható, ha előzőleg jelentkeztek kommunikánsok. — 1570 előtt még 
naponta több misét is lehetett tartani, annyi volt a kommunikáns, 
viszont az is lehetséges volt, hogyha történetesen egyik hétköznapon 
nem jelentkeztek volna kommunikánsok, mégis megtartották a reggeli 
istentisztelet után a teljes liturgiát is és akkor csak a celebráns-pap 
vette magához a szent testet és vért, esetleg még a segédletnek osztotta 
ki a szentséget, míg a gyülekezet része a lelki communio maradt. — 
A communio után megmaradt consecrata elementa az istentiszteleten 
kívüli (pl. beteg ember) communio célját szolgálták. — V. ö. Brilioth 
i. m. 416. o. és köv., 424. o. és köv. 
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mus liturgikus erejével tántoríthatatlanul, diadalmas bizo-
nyossággal vihette előbbre az evangélium zászlaját.347) 

Csak előnyére vált a svédországi reformációnak és az 
egész svéd evangélikus liturgikus életnek, hogy — Petri L. 
érsek-prímással az élén — olyan határozottan megvédte az 
istentisztelet ábrázoló, vizuális jellegét, illetve mozzanatait is 
és így az oltári szentség eredeti tartalmi gazdagságának sok-
kal megfelelőbb keretben és formai gazdagságban végezhette 
folyton tartó munkáját az egyház Ura: Jézus.348) 

A Svédországgal való szoros kapcsolatnak köszönhette 
Finnország, hogy ugyancsak tisztán megőrizhette a (lutheri) 

347) Amilyen erőteljesen megcáfolja Róma hamis áldozat-fogalmát 
és ebből fo lyó tévelygéseit Petri L. érsek-prímás, éppen olyan tisztán 
látja a kálvinista puritanizmus evangélium-ellenes voltát és minden 
esetleges inficiálódást megelőzve, büszkén vallja, hogy az egyháznak 
szüksége van — éppen a mysterium tremendum fenségének megőrzé-
sére! —• az istentisztelet magasz-tos szertartásaira. — Lásd a rendtartás 
előszavát Brilioth i. m. 423. o. 

348) A rendtartás előszavában szinte büszkén vallja az érsek: „Wij 
kalle med the Páueska HERrans Natward Messo, och brukom ther til 
messokläder, altare och altarekläder, gyllene eller selffuer kalkar och 
patener, Wi j consecrere och vphöye Sacramentet, och hafl'uom sádana 
Papistiska áthaffuor, med korsande och tecknande". — „Mi a pápis-
tákkal együtt misének nevezzük az Úr vacsoráját és hozzá mise-ruhákat, 
oltárokat és oltár-terítőket, arany- és ezüstkelyheket és paténákat hasz-
nálunk. Ivonszekráljuk és felmutatjuk a Szentséget és olyan pápista 
mozdulatokkal élünk, mint a keresztvetés és a (kereszt jelével való) 
megáldás". —• „Icke göre wij oss heller náget samwett ther aff, at wij 
kalle HERrans Nattward Messo, sásom the hállat för stoor synd, Ty 
om än sá vore, som dock icke füll wist är, at thetta ordet (Missa) 
skal wara Hebraiskt och merckia offer, Sá är thes heller icke förbudit 
kalla thetta Sacramentet offer, sásom altijdh haffuer skeedt j Christen-
hetenne, effter thet offer som wär offuerste Prest Christus en gáng 
giorde pá korset, warder j Messone förhandlat". — „Nem okozunk ma-
gunknak semmiféle lelkiismeretfurdalást azért, mivelhogy az Ür vacso-
ráját misének nevezzük, amelyet (némelyek) nagy bűnnek tartottak. 
Mert ha még úgy lenne — ami éppen nem biztos! —, hogy ez a szó 
(Missa) héber szó volna és áldozatot jelentene, még akkor sincs semmi-
képen sem eltiltva, hogy ezt a Szentséget áldozatnak nevezzük, amint ez 
mindenkor így volt a keresztyénségben, miután az az áldozat — amelyet 
Főpapunk, a Krisztus egyszer véghezvitt a keresztfán — képezi a misé-
nek a tárgyát". —• Brilioth i. m. 423. o. 

A svéd evangélikus liturgikus élet gazdag ritualizmusának legsajá-
tosabb alkotását kell látnunk az /576-ból való Liturgia Svecanae Eccle-
siae catholicae et orthodoxae conformis mise-rendjében, amellyel (a 

Formula Concordiae idejében vagyunk, — az európai kontinensen a 
kryptokálvinista veszedelem támadta az egyházat!) svéd hittestvéreink 
egyházunknak igazhitűségét és az ősi egyházi tradícióval való meg-
egyezését kívánták dokumentálni. — Főérdeme ennek a misének, hogy 
a római mise-kánon átdolgozásából evangélikus mise-kánont teremt és 
illeszt be a sanctus után. — V. ö. Brilioth i. m. 436. és köv. o. — 
A mise szövegét lásd Yelverton: The mass in Sweden c. tanulmányában 
a 75—120. oldalon; rövidebb ismertetést ad Fendt i. m. 313—317. o. 



reformációnak egyházi és ennélfogva liturgikus jellegét.349) 
A liturgikus élet egész gazdagságát, minden evangélikus érté-
két felölelő első finn mise-könyv350) Agricola Mihály turku-i 
(ábo-i) püspöknek, Finnország tulaj dónk épeni reformáto-
rának az alkotása, — nyomtatásban 1549-ben jelent meg. A 
finn mise is a Formula Missae nyomán készült, de ennek je-
lentősebb fogyatékosságaitól megőrizte kiváló szerzőjének 
erősen fejlett liturgikus érzéke.351) 

A rövid áttekintésünkben ismertetett egyházi rendtartá-
sok, illetve mise-rendek egyértelmű bizonyságaiból látható, 
hogy a lutheri reformáció lelkiismeretes gondossággal igye-
kezett megőrizni liturgikus vonatkozásban is az egyházi 
kontinuitást és ebben a törekvésében igen helyes érzékkel jó 
kor felismerte az oltári szentség nélkülözhetetlen jelentősé-
gét. Minden különbözőség ellenére is egységes az evangélikus 
liturgia: integráns részét, legfőbb alkotó erejét az Úrvacsora 
szentsége, Jézus Krisztus képezi. Nem a szentség látása és 
imádása, hanem a vele való élés: a communio a keresztyén-
evangélikus liturgia legmélységesebb lényege, igazi célja. A 
communio-misét tette a reformáció mindenütt a gyülekezeti 
élet legfőbb, állandó ünnepévé. 

A communio hangsúlyozásával és eredeti tisztaságában 
való érvényre juttatásával a lutheri reformáció hittapaszta-
latában megújhodott anyaszentegyházunk az ősi keresztyén-
ségnek egyik leglényegesebb elemét helyezte vissza szent jo-
gába. A szentségben valósággal jelenlevő Jézus Krisztus hozza 
létre a gyülekezeti, az egyházi egységet. Az Ürral való titok-
zatos, reális egyesülés az oltárnál térdelőket egymás testvé-
reivé teszi, a Krisztus testének élő tagjaivá, szerves kapcso-
latba hozza az ecclesia triumfans vagy ecclesia gloriae előre-
ment nemzedékeivel, — az ecclesia militans vagy ecclesia 
passionis (crucis) itt nyeri az erőt: — oltárainknál a szent 
/iuotVjpiov-ból születik és újul meg szüntelen a % ó t v co v í a. 
Valóban igaz: „Bei den Lutheranern wird die Gemeinschaft 
der Gläubigen im Abendmahl selbst vermittelt durch den 
einen Herrn und seine eine Gabe; die Gemeinschaft der ge-
niessenden Gläubigen ist das Resultat, die Frucht des Abend-

a49) A mi szegény magyar népünk gazdag testvére: az igazhitű 
finn nemzet először elsajátította a lutheri reformáció hittapasztalatát 
és csak azután, amikor az evangélium egészen meghódította, végezte 
el a reformációtól elválaszthatatlan liturgikus munkát. 

35°) Messu eli Herran Echtollinen a mise-könyv címe. — A finn 
missale is az Űr szent vacsoráját állítja a liturgikus élet centrumába. 

351) A sanctus eredeti helyére kerül. — A sanctus után epiklesis-
jellegű imádság következik, amely rávezet a szereztetési igékre. 
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mahls und derjenigen Gemeinschaft, in welche das Abend-
mahl sie zu dem Herrn setzt".352) 

Ugyancsak az ősi keresztyén e o % a p tcm a-gondolat meg-
újhodását is láthatjuk az evangélikus mise-rendek változa-
tos gazdagságú, színpompás liturgiáiban. Psalmodia, glória, 
credo, praefatio, az imádságok és a népének Istenhez szálló 
magasztalása az Űr szentséges adományáért,—szinte az egész 
liturgiát eöxapto t ía -vá teszik a gyülekezet szempontjából; 
— a lutheri reformáció istentisztelete nem más, mint az 
eucharistikus öröm fenséges megnyilatkozása.353) 

Az evangélikus liturgia á v á p. v t\ a t ̂ -tartalmát szolgálja 
a perikopa-rendszer gondos megőrzése, általában az egyházi 
év commemoratío-motívumainak céltudatos érvényesítése.351) 

A misének áldozattá, érdemszerző emberi cselekedetté 
fajulása következtében méltán lett az ú. n. mise-áldozat az 
evangélikus keresztyénség számára botránykővé. Az Úr-
vacsora szentségének tisztaságát féltő evangélikus lelkiismeret 
szinte túlságos aggodalmaskodással kénytelen kiküszöbölni 
azokat a mozzanatokat, amelyek a legkisebb mértékben is a 
liturgia áldozati jellegére engedtek következtetni az Űr szent 
vacsorájának ünneplésénél, — jóllehet az eredeti keresztyén-
ségtől ugyancsak elválaszthatatlan az evangélikus -9- o a í a, 
amelynek — mint tudjuk — semmi közössége sincs a római 
materiális áldozat-fogalommal.355) Ez a körülmény magya-

352) Kliefoth i. m. VIII : 112. — Az egyház tiszta evangélikus sac-
ramentalismus-SL\a\ homlokegyenest ellenkezik a református néven ösz-
szefoglalható, ú. n. „protestáns" szubjektivizmus különböző táborainak 
felfogása, amely a jiiysíerium-tartalmától megfosztott szentségből em-
beri cselekedetet csinál. V. ö. Kliefoth i. m. u. o. 

353) A bűnbocsánat gondolatának egyoldalúan erős hangsúlyozása 
természetesen ezen a ponton kezdi ki majd legelőször és legélesebben 
az ősi keresztyén eucharistikus mozzanatokban gazdag evangélikus 
liturgiákat. —• A liturgikus öltözet (miseruhák és oltárterítők) szín-
pompáját és különösen azt a tényt, hogy evangélikus pap fekete reve-
rendában (tehát alba, illetve superpellicium nélkül) nem léphetett az 
Úr oltára elé, — ugyancsak a lutheri reformáció istentiszteleti életének 
őskeresztyén eucharistikus motívumából érthetjük meg. 

354) Mivel a canon missae-ben a Krisztus haláláról, áldozatáról 
való emlékezés és vele kapcsolatban az élőkről és holtakról való meg-
emlékezés jóformán teljesen át volt szőve a római meritorikus vallá-
sossággal, ez a körülmény nagyon megnehezítette a liturgia praefatio-
utáni részében a commemoratio-gondolat érvényesítését. 

355) Hogy az áldozat fogalma a keresztyén evangélikus liturgiától 
— éppen Krisztus áldozatának az Úrvacsora szentségére vonatkozó 
constitutiv jelentőségéből következően! — mennyire elválaszthatatlan, 
azt bizonyítja — mind a mai napig! — az úrvacsorai oblatióknak buzgó 
hívek részéről történő felajánlása, valamint a külön úrvacsorai perse-
lyezés. —• Ismerek magyar evangélikus gyülekezetet, amelyben ma is 
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rázza meg, hogy miért olyan gyengén érvényesül a reformáció 
liturgikus alkotásaiban az oltári szentségijen rejlő áldozat-
mozzanat kiábrázolása. Pedig ezen a ponton lett volna alka-
lom a sokat hangoztatott — de mindjobban a szentséget meg-
üresítő törekvések takarójául felhasznált — verbum visi-
bile35°) igazi értelmének megfelelően az evangélikus isten-
tiszteletben az ábrázoló mozzanatoknak teljes joggal való 
biztosítására, amellyel kétségtelenül együttjárt volna az 
ává/mjaig-nak és az su^aptatía-nak a megerősödése is.357) 

A lutheri reformáció liturgikus alkotásaiban mindenütt 
az oltári szentség áll a középpontban. A mi kegyes atyáink 
minden törekvése arra irányult, hogy az ősi keresztyén in-
carnalio-hit erejével megvédjék és az egyházi élet legfőbb 
ereje gyanánt híven megőrizzék a szentség mysterium-voltát, 
objektív jellegét.358) Noha a XVI. század liturgikus munkájá-

„áldozati" tányér van az oltár-mensa evangéliumi szélén kitéve a pénzre 
váltott úrvacsorai oblatio-adomány elhelyezése céljából. 

A keresztyén áldozat-nak, mint az oltári szentség egyik eredeti 
integráns elemének a lutheri reformáció evangélikus liturgikus életé-
ben való biztosítására igyekszik a XVI. században egy németországi 
és egy svédországi missale. — Az 1541-ből való Liber Ratisbonensis-hen 
található regensburgi liturgia (szövegét lásd Jacoby i. m. 1 : 66. és köv. 
0.) az oltári szentség áldozat-tartalmát négy vonatkozásban látja szüksé-
gesnek hangsúlyozni és azt hirdeti, hogy az (evangélikus) misében nagy 
jelentősége van a kiábrázoló cselekvésnek, mert az egyszeri, meg nem 
ismételhető, örökké érvényes golgotai áldozat a gyülekezet számára 
itt lesz jelenvalóvá és elérhetővé, —• az ma is érvényes: „ . . . ut non 
minus hodie in conspectu patris oblatio illa in iis, qui eam deo religiosa 
fsde repraesentant, sit efficax quam ea die, qua de suo latere sanguis 
et aqua exivit", — az Isten kegyelmét szomjúhozó gyülekezet — amelyei 
Isten tulajdonává szentel a golgotai áldozat — fogyatékosságait Krisztus 
egyszeri áldozatának érdemével elfedezve járul Isten színe elé. Jacoby 
1. m. I : 68. — Ugyancsak az Úrvacsora szertartásának Krisztus áldozatát 
kiábrázoló jelentőségét igyekszik biztosítani az evangélikus liturgiában 
a már említett svédországi Liturgia Svecanae Ecclesiae catholicae et 
orthodoxae conformis (1576) evangélikus mise-kánonának a comme-
moratio és a sacrificium gondolatát összekapcsoló imádsága, amelyben 
az egyház Krisztusnak, az „iinicus intercessor"-nak egyszeri, de örökké-
való áldozatát viszi könyörgéseivel az Ür felséges színe elé. — Ennek 
az imádság-complexumnak — amely méltán nevezhető az evangélikus 
mise-kánon megalkotására irányuló kísérletnek — teljes szövegét lásd 
Fendt i. m. 315. o 

358) Apologia XIII: 5; Symb. 111:202. 
357) V. ö. Brilioth i. m. 230. o. 
35S) Ezért nem hangsúlyozhatja eléggé az egyház a manducatio 

oralis-t és a manducatio indignorum-ot. -— Az extra usum nullum sacra-
mentum pedig — amelynek a nevében később annyi tiszteletlenséget és 
visszaélést követtek el a szentséggel szemben — eredetileg semmi mást 
nem akart mondani, mint azt, hogy a Megváltó Isten nem a körmene-
teken való meghordozásra, vagy a monstrantia-ban és a szentségházacs-
kában való imádásra, vagy ú. n. feláldozásra adta az egyháznak szent 
testének és vérének szentségét, hanem azért, hogy használják a hitélet 
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nak — a teljesség szempontjából — nagyon is érezhetően 
korlátot szabott az a körülmény, hogy igen kevés kivétellel 
csakis a római misére terjedhetett ki a figyelem és így nem 
kerülhettek — a megfelelő értékelés során — kellő felhasz-
nálásra keletnek, valamint általában az ősi egyháznak litur-
gikus kincsei, mégis Istennek tetsző, valóban a Szentlélektől 
ihletett alkotás a (lutheri) reformációnak változatos gazdag-
ságában is egységes liturgiája.359) Introitus, kyrie, glória a 
laudamus Te-xe 1, salutatio, collecta, epistola, graduale, salu-
tatio, evangelium, credo (amelyet vagy megelőzött, vagy kö-
vetett a nép éneke közé foglalt prédikáció), salutatio, általá-
nos egyházi imádság, offertorium, praefatio a sanctus, ho-
sanna és benedictus-szal, epiklesis (ritkábban az ősi imádság, 
gyakrabban az ú. n. úrvacsorai intelem), verba testamenti 
(consecratio), elevatio az agnus dei éneklése közben, Mi 
Atyánk, pax, úrvacsorai imádság, communio (a, sumptio, 
b, distributio, miközben az énekkar a communio-zsoltárt 
énekli, amelyre még a gyülekezet éneke is következhetett), 
postcommunio (antifona, illetve imádság alakjában), salu-
tatio, hálaadó imádság (oratio ultima, esetleg még a Nunc 
dimittis), benedicamus, áldás (amely után még egy rövid 
énekverset énekelhetett a gyülekezet); — micsoda gazdagság, 
micsoda fenség, micsoda isteni erő hordozója ez az evangé-
likus istentisztelet, amely a (lutheri) reformáció egyházi és 
így liturgikus jellegéből született! 

11. §. Az evangélikus liturgia felbomlása a XVII. és a XVIII. 
században; részleges megújhodása a XIX. és a XX. század-

ban; a jelen problémái. 

Mivel Luther egyetemes egyházi jellegű hittapasztalatá-
tól, a sola gratia — sola fide-tői elválaszthatatlan a sola in 
ecclesia hit- és üdv-igazságának megtapasztalása, — de ez a 
reformáció idejében fellépő sok zavaró körülmény és bekö 
vetkező harc miatt alig érvényesülhetett, — súlyos megpró-
báltatásos évszázadoknak kellett elkövetkezniük a lutheri re-
formáció liturgiájára, hogy szent javainkért vívott harcok 
során, nemzedékek lelki tusakodásán keresztül mutassa meg 
a Vezérlő Szentlélek az egész evangélikus keresztyénségnek 

táplálására, hogy éljenek vele. V. ö. Form. Conc. II. Sol. Docl. VII : 73. 
és köv., továbbá VII : 85. és köv.; Symb. VII : 663—665. — Amíg a 
szentség elemei el nem enyésznek, a szentség szentség marad. Rietschel 
i. m. I : 434. 

359 V. ö. Schmidt: A reformáció hatása a keresztyén istentiszteletre 
c. tanulmányát, lásd különösen a 94. o.; továbbá ugyancsak Schmidt. 
Az istentiszteleti élet c. tanulmányát. 
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a reformátor hittapasztalatából az egyház értékének felis-
merésére vezető keskeny utat és így a keresztyén élet mély-
séges gazdagságának hordozójává lehessen újra az egyház 
liturgiája. 

Ha a megelőző §-ban mondottak alapján visszautasítunk 
is minden olyan feltevést, amely szerint a lutheri reformáció 
liturgiája — mint a római miséből meghagyott torso! — már 
születésének a pillanatában pusztulásra lett volna ítélve,360) 
meg kell állapítanunk, hogy — különösen Németországban — 
az egyházi szervezet kérdésének rendezetlensége, illetve az 
egyházi (püspöki) hatalomnak szinte megszámlálhatatlan 
fejedelem és városi tanács részéről bekövetkező és egyre foko-
zódó bitorlása már jóval a harmincéves háború előtt nyo-
masztó teherként hatott az egyház liturgikus életére. A dog-
matikai viták következtében az egyházi ortodoxia talajából 
hamarosan szükségszerűen kinő a skolasztikus tan-prédi-
káció, amely — bármennyire is értékes munkát végzett szol-
gálatával — semmiképen se találhatott organikus elhelyez-
kedést az incarnatio-hitének imádságos életében, az egyház 
ünnepi liturgiájában és mivel mégis beszorították a főisten-
tiszteletbe, — a szószék riválisa kezdett lenni az oltárnak. — 
Az egyházfogalom kettétörése és a ,,látható" egyháznak már-
már jelentkező degradálása ugyancsak gyengíti és rombolja 
a liturgikus élet jelentőségét.361) 

A harmincéves háború pusztításai rettenetes nyomot 
hagytak templomainkban és nemcsak megakadályozták az 
evangélikus liturgia egészséges továbbfejlődését, hanem igen 
sok helyen egyenesen belekényszerítették az egyházat a — 
beláthatatlan veszedelmet rejtegető — liturgikus reductio 
szegényes világába. 

Ezekkel a romboló hatásokkal azonban diadalmasan 
szembeszállhatott volna az evangélikus liturgia, ha alapjá-
ban, belső lelki integritásában meg nem támadják sokkal 
veszedelmesebb bomlasztó erők. Amihez a harmincéves há-
ború pusztításai hozzá nem férhettek, azt kikezdi a pietizmus. 
Minden értékének az elismerése mellett kétségtelen igazság 
marad az a megállapítás, hogy a pietizmus — szinte öntudat-
lan — ellenszenvvel viseltetik az egyház liturgiájával szem-
ben és a reformáció szülőföldjén ebben a vonatkozásban is 
megmérhetetlen értékkel tette szegényebbé az evangélikus 

3ao) V. ö. Graff i. m. 14. és köv. o. 
301) Nem lennénk igazságosak, ha elhallgatnánk azt a tényt, hogy 

benn az egyházban az individuális vallásosságra való hajlandóságot 
csak megerősítette a személyes üdvbizonyosságnak (pl. az úrvacsorai 
„éretted" egyoldalú hangsúlyozásával!) az egyházi-közösségi gondolat 
rovására lett előtérbe állítása. — V. ö. Brilioth i. m. 238. o. 
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keresztyénséget. A pietizmus nem bírta elviselni a mi dóm-
jaink, magasztos Istenházaink felséges sursum corda-ját, — 
a szubjektív vallásosság gyenge idegzete futva menekült oltá-
raink mysteriumának isteni realitásától. Ha az „épülés" érde-
kében meg is hagy sok mindent a régi lutheri istentiszteleti 
rendből, annál inkább törekszik meglazítani és felbomlasz-
tani azt a dogmatikai, hitelvi alapot, amelyen a reformáció 
liturgiája létrejött és nyugodott. A pietizmus a Jézus Krisztus-
sal való reális sacramentalis communio helyébe az egyes lel-
kek megtérési jeleneteit helyezi; nem csoda tehát, hogy ez a 
lelkület a liturgikus élet felbomlasztására, elsorvasztására 
vezetett. 

A racionalizmus végül hadat üzent mindennek, ami tör-
téneti, egyházi és normatív jellegű volt még az istentiszteleti 
életben. Ami a „felvilágosult értelem"-nek út jában állt, annak 
mind pusztulnia kellett és az egyéni ízlés uralma a teljes 
liturgikus anarchiába vezetett.362) A XVIII. és XIX. század 
határéveiben már csak sivár pusztaságot, a régi dicsőség sze-
gényes romjait mutatta anyaszentegyházunk liturgikus élete. 
Természetessé lett a felbomlás; mihelyt a liturgia szívét, az 
oltári szentséget kitépték az organizmusból, le kellett válniok 
a testről valamennyi belőle élő tag elemeinek is.363) A XIX. 
század elején alig lehet ráismerni az evangélikus liturgiára. 
Bevezető gyülekezeti ének, salutatio, a nyárspolgári vallásos-
ságnak megfelelő vizenyős co/Zecía-imádság, az epistola fel-
olvasása, ú. n. főének, amely után az ugyancsak emberi böl-
cseségből álló szónoklat, v a g y szószéki beszéd (nem prédi-
káció!) következett és amelyhez még egy pót-szónoklatnak 
beillő terjengős értekezést csatoltak — imádság címen, — 
esetleg az Úrvacsora szentségének kiosztása (természetesen a 
praefatio-nak és a missa fidelium csaknem minden liturgikus 
értékének a credo-val együtt való kihagyásával!), hálaimád-

362) Amit a pietizmus — különösen eleinte — csak alig észre-
vehetően végzett, azt a rombolást nyiltan és durván folytatta a racio-
nalizmus, hogy lehetőleg mindent eltüntessen az emberek szeme elől, 
ami csak az egyház magasabbrendűségét, isteni intézmény-jellegét 
igazolná. 

Míg a lutheri reformáció lelkétől áthatott nemzedékek liturgiái 
nem győzik eléggé lelkére kötni az oltár szolgáinak, hogy a legnagyobb 
tisztelettel és gondossággal végezzék szent hivatásukat, addig pl. az 
egykor virágzó, liturgikus életében gazdag Hannoverben a XVIII. század 
végén az istentisztelet szertartásait kiszolgáltatják a racionalista papok 
egyéni kedvtelésének és „bölcs belátásának". Rietschel i. m. I : 447. 

363) A XIX. század elején még — különösen a falvakon — megvan 
az Ürvacsora szentségének a főistentisztelet keretében való ünneplése, 
de a lelki elszegényedés következtében már igen sokszor csonka marad a 
liturgiának amúgy is szegényes rendje, — hiányoznak a buzgó kom-
munikánsok. 
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ság és áldás, végül ismét gyülekezeti ének, — ez a siralmas 
szegénység lépett a dicsőséges, ősi evangélikus liturgia he-
lyébe.384) Hogy a pietizmus és a „felvilágosodás" ilyen — 
csaknem reménytelen — sötétségbe juttatta az egyház litur-
gikus életét, abban kétségtelenül jelentős része volt a pietiz-
mus és racionalizmus — ugyancsak liturgia-ellenes -— fegy-
vertársának: a XVII. századtól fogva egyre nyilvánvalóbb 
céllal jelentkező református befolyás érvényesülésének.365) 

Valóban, egyikük sem okozott annyi kárt, olyan nagy 
vérveszteséget az egyháznak, mint ez a legutóbb említett ide-
gen hatás. Az áldott lutheri reformáció 300. évfordulója az 
evangélikus Németország igen nagy részében már nem lehe-
tett jubileum, mert a porosz III. Frigyes Vilmos minden 
pusztításnál rettenetesebb elnyomást, igazi rabszolgaságot 
készített az ú. n. ,,únió" jelszavával az ellenálló erejében igen 
tetemesen meggyengült anyaszentegyház számára.366) A ki-

364) V. ö. Kliefoth i. m. VIII : 207—276. — Az oltárnak és fel-
szerelésének elhanyagolása ugyancsak természetes következmény. — 
Ennek a hitetlen kornak jellemző „alkotása" pl. az oltár fölé épített 
szószék is. 

365) Kliefoth i. m. VIII : 264; Brilioth i. m. 293. — Már Gerhardt 
Pálnak mennyi üldöztetést kellett elszenvednie azért, mert hű evang. 
maradt! 

306) A református Hohenzollern-uralkodó minden eszközzel az: or-
szágának 92—93%-át felölelő ágostai hitvallású evangélikus egyház 
megsemmisítésére tört. „Ünió"-tervének kierőszakolása közben a leg-
kegyetlenebb üldözést kellett az egyháznak elszenvednie — a „müveit 
és felvilágosult" Európa kellős közepén, a XIX. században! 

Az Ür Jézus hűséges szolgáit, hitvalló papjainkat katonasággal hur-
coltatta börtönbe; mindenfelé, de különösen Sziléziában vértanú-
időket élt újra az egyház. Templomainkat, oltárainkat meggyaláztatta; 
attól se riadt vissza a kegyetlen király, hogy amelyik egyházközségünk 
a „legfelsőbb parancs" ellenére is rendületlenül kitartott az ősi, szent hit 
mellett és az evangélium és a szentségek tisztaságának védelmére be-
zárta templomát az Isten házának rablói elől, — katonai erőszakkal 
feltörette annak a templomnak a kapuját és szuronyos szolgáival he-
lyeztette a meggyalázott egyház oltárára az „únió" „diadalának" jeléül 
a —• fejedelmi parancsszóra csinált — új felekezet szertartási könyvét, 
a hirhedt porosz „úniós" agendát. — V. ö. Uhlhorn: Geschichte der 
deutsch-lutherischen Kirche, II : 137. és köv. o., különösen pedig 149. 
és köv., 153. és köv. 

A porosz „únió" liturgikus „eredményeire" vonatkozóan lásd még 
Rietschel i. m. I : 447. és köv. 

III. Frigyes Vilmos rettenetes bűnét semmivel sem kisebbíti az a 
körülmény, hogy az „únió" durva erőszakolásának némi enyhítéseként 
agendájában újra használatba vette az ősi (XVI. és XVII. századbeli) 
evangélikus liturgia egyes elemeit is. — A liturgia organikus egységét 
már úgyis elpusztította a centrális tartalom elvetése. így történhetett 
csak meg, hogy a porosz „únió" istentiszteleti rendjében akkor is sze-
repel a praefatio és sanctus, amikor ezekre nem is következik az Úr-
vacsora szentségének az ünneplése! — V. ö. Clemen i. m. 87. o. 
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rályi parancsra az „únió"-ba kényszerített ú. n. ó-porosz tar-
tományoknak közel 9000 templomában megszűnt a tiszta 
evangélikus liturgikus élet,367. A caesaro-papismus őrültségé-
ben tomboló Hohenzollern-uralkodó iránti lojális magatartás 
köntösében tetszelgő hittagadás pedig a porosz tartományo-
kat környező országokra is veszedelmet hozott: Hessen, 
Baden, Waldeck és Anhalt is — túlnyomóan nagy többségé-
ben — elesett a rajnamelléki bajor Pfalz-cal együtt.368) Ide-
vezetett annak a „más szellem"-nek a befogadása. 

Ebben a megpróbáltatásos korszakban, amikor a XIX. 
század II. negyedében a reformáció szülőföldjén kockán fo-
rogtak legdrágább keresztyén javaink, újra megtapasztal-
hatta az egyház Isten megtartó kegyelmét, a pusztulás között 
is ú j életet teremtő hatalmát. 

Az egyházi megújhodás apostoli buzgóságú munkásai 
természetesen lettek egyúttal a liturgikus megújhodás leg-
kiválóbb úttörőivé. A dán eredetű Rudelbach és a tudós 
Luthardt Szászországban, Harless és különösen Löhe Bajor-
országban, Kliefoth Mecklenburgban, Petri, Münchmeyer és 
Harms L. Hannoverben, Harms K. Schleswig-Holsteinben, 
Vilmar Hessenben — akik mellett okvetlenül meg kell még 
említenünk a Dorpatból Erlangenbe került Harnack Theo-
dosius-1 is —: Isten kegyelméből valamennyien az ágostai 
hitvallású evangélikus egyházi renaissance szent ügyét szol-
gálták. Nekik köszönhetik a németbirodalmi ágostai hitval-
lású evangélikus egyháztartományaink az ősi, keresztyén-
evangélikus liturgikus élet megújhodását. Anyaszentegy-
házunknak ezek a nagyjai mindnyájan „hochkirchlich"-ek 
voltak a szónak eredeti, tiszta evangélikus értelmében, mert 
a kegyelmi eszközökből élő hittapasztalatuk és életük mun-
kájának bizonyságtevése szerint: nagyobb, magasztosabb 
értéket nem ismertek ezen a világon, mint az egyházat, az 
egyháznak Krisztus teljességében gazdag életét: a szent litur-
giát. Áldozatos munkájuk eredményeként ú j élet virult a 
pusztaság helyén és általában a XIX. század II. felében, 
illetve a XX. század elejére jóformán mindenütt ú j ra élő 

367) 18 1 7-ben a református Schleiermacher „rendezte" az evangé-
likus Berlinben az első ú. n. „közös úrvacsorát", — természetesen re-
formátus rítus szerint! 

368) Az egyháznak ezeken a — nagy többségükben ideiglenesen — 
elveszett területein teljesen még sem sziint meg az evangélium tiszta hir-
detése és a szentségek hamisítatlan kiszolgálása: a porosz „únió" 
nagy tengerében kezdettől fogva sziklaszilárdan áll a megmaradt ma-
roknyi evangélikus Sión, amelynek első őrállói az „únió" folytán be-
következett egyházszakadás után a mi hitvalló, vértanúságot is el-
szenvedő, hűséges sziléziai és porosz — tévesen ó-luteránus-nak neve-
zett — papjaink voltak! 
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értékké lett az egyházban a lutheri reformáció drága — de 
hosszú időn át csak elvesztegetett — öröksége, a liturgia. 

Különösen Löhe, Vilmar és Kliefoth nevétől teljességgel 
elválaszthatatlan a XIX. századbeli németországi liturgikus 
renaissance, mert ők nem külsőlegesen akartak „liturgikus 
mozgalmat" csinálni, hanem belülről láthatták meg a liturgia 
egyházi jelentőségét és az egyház liturgikus élet-kérdéseit. Az 
egyházról szóló tiszta tan — amelynek szerves részét képezi 
a kegyelmi eszközök jelentőségének és a papi hivatalnak 
igazi értelmezése —, az evangélikus sacramentalismus és a 
gazdag liturgikus élet forrása egy: a lutheri reformációban 
megújhodott és igazhitű anyaszentegyházunkban élő eredeti 
apostoli keresztyénség. 

Tárgyunk összefüggésében nem méltathatjuk érdeme 
szerint Löhe Vilmos élete munkájának oekumenikus evan-
gélikus egyházi jelentőségét, konfesszionális és liturgikus 
értékét.369) Egyet azonban mindenképpen meg kell állapíta-
nunk: nála lett először újra a liturgikus élet centrális tartal-
mává, éltető erejévé az oltár szentsége, a szentségben való-
sággal jelenlevő Úr Jézus Krisztus.370) Egészen természetes 
az, hogy — a lutheri reformáció lelkületéhez híven! — Löhe 
a legteljesebb mértékben felhasználja a liturgikus élet kifeje-
zési eszközeiként a — régi hit elfajulásával együtt hosszú idő 
óta pusztuló — keresztyén művészetet. Az egyházi művészet 
minden ága: építészet, festészet, szobrászat, paranientika, 
ötvösmunka és a rokon iparművészetek, különösen pedig a 
zene és az ének (liturgikus ének, művészi kar-ének és egy-
házi népdal, illetve gyülekezeti ének) minden szépségével a 
szent liturgia szolgálatában áll, — az egyházában jelenlevő 
Úr üdvözítő kegyelmét tükrözi, ennek imádására hív. Hogy 
mit jelentett Löhe munkája, annak bizonysága mind a mai 
napig a bajorországi egyház és hogy milyen hatalmas gya-
korlati keresztyénség élhet és táplálkozhatik szüntelenül az 
anyaszentegyház nagy liturgusának nevéhez fűződő megúj-
hodásból, annak bizonysága Neuendettelsau. Itt, az Isteni 

380) Nem ajánlhatjuk eléggé magyar evangélikus papságunknak 
Löhe müveinek és az erről a nagy papról szóló irodalomnak tanulmá-
nyozását és Neuendettelsau meglátogatását. 

37°) Lásd különösen Löhe: Drei Bücher von der Kirche; Beicht-
und Kommunionbuch für evangelische Christen; Haus-, Schul- und 
Kirchenbuch für Christen des lutherischen Bekenntnisses; Agende für 
kirchliche Gemeinden lutherischen Bekenntnisses c. müveit. — Ennek 
az utóbbinak az előszavában a liturgia menetét két csúccsal bíró hegy-
séghez hasonlítja, „dessen einer Gipfel wie etwa bei Horeb und Sinai, 
niedriger ist, als der andere. Der erste Gipfel ist die Predigt, der zweite 
das Sakrament des Altars, . . . wo man nicht höheres mehr über sich 
hat, als den Himmel . . .". 

Jánossy : Az evang. liturgia. 8 
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Szeretet irgalmas szolgálóleányainak „hegyen épített városá-
ban" valósult meg a legnagyobb mértékben Löhe Vilmosnak 
liturgikus élet-eszménye. Löhe célja — az ősi, apostoli ke-
resztyénség és a vele megegyező lutheri reformáció istentisz-
teleti gyakorlatának példájára — a naponkénti eucharistia-
ünneplés volt, a naponkénti communio-mise, amely a reggeli 
matutina-laudes istentisztelete után következett . . . Igazi 
evangélikus egyházi kegyesség számunkra még rejtett kin-
cseiért, isteni életforrásának rendszeres használatáért igen 
sokáig járhatunk Löhe Vilmoshoz, — Krisztus iskolájába. 

A neuendettelsaui liturgia — amely a bajor agendának 
is a gazdagabbik istentiszteleti rendjét képezi — Löhe litur-
gikus nagyságát mutatja, az egészből az „ecclesia orans" 
lelkülete árad. Részei: I. a praeparatio (ad missam); II. az 
ige szolgálata (verbum); III. az Úrvacsora szentségének ün-
neplése (et sacramentum); IV. a liturgia befejezése. 

I. 1. Gyülekezeti ének; 2. adjutorium nostrum (P.: 
„Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn". — Resp.: „Der 
Himmel und Erde gemacht hat") ; 3. confiteor és absolutio 
(P.: „Meine Allerliebsten in Gott, eröffnet eure Herzen; lasset 
uns Gott unsere Sünden bekennen und im Namen unseres 
Herrn Jesu Christi um Vergebung bitten. Sprecht mir nach 
mit herzlichem Begehren zu Gott, im Glauben an den Herrn 
Jesum Christum, durch den heiligen Geist". — P. és Resp. 
térdelve: „Ich armer sündiger Mensch bekenne Gott, dem 
Allmächtigen, meinem Schöpfer und Erlöser, dass ich nicht 
allein gesündigt habe mit Gedanken, Worten und Werken, 
sondern auch in Sünden empfangen und geboren bin, so 
dass meine ganze Natur und all mein Wesen vor Seiner 
Gerechtigkeit sträflich und verdammlich ist. Darum fliehe ich 
zu Seiner grundlosen Barmherzigkeit, suche Gnade und 
spreche: Gott, sei mir Sünder gnädig!" — P.: „Der barm-
herzige Gott wolle sich unser erbarmen und unsere Sünde 
verzeihen und den heiligen Geist geben, dass wir durch Ihn 
Seinen göttlichen Willen vollbringen und das ewige Leben 
empfangen". — P. és Resp.: „Amen". — P.: „Neiget eure 
Herzen zu Gott! — Der allmächtige und barmherzige Gott 
hat Sich unser erbarmet, Seinen einigen Sohn für unsere 
Sünde in den Tod gegeben und um Seinetwillen uns ver-
ziehen, auch allen denen die an Seinen Namen glauben, 
Gewalt gegeben, Gottes Kinder zu werden und ihnen Seinen 
heiligen Geist verheissen. Wer glaubt und getauft wird, der 
soll selig werden; das verleihe Gott uns allen". — Resp.: 
„Amen". 

/ / . 4. Introitus (az ősi rend szerint); 5. kyrie (P.: „Kyrie 
eleison"! — Resp.: „Herr, erbarme Dich"! — P.: „Christe 
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eleison"! — Resp.: „Christe, erbarme Dich"! — P.: „Kyrie 
eleison"! — Resp.: „Herr, erbarme Dich über uns"!) 6. 
glória (P.: „Ehre sei Gott in der Höhe" — Resp. — gyüle-
kezet —: „Und auf Erden Fried' und den Menschen ein 
Wohlgefallen". — Resp.: „Wir loben Dich, wir benedeien 
Dich, wir beten Dich an, wir preisen Dich, wir sagen Dir 
Dank um Deiner grossen Ehre willen, Herr Gott, himlischer 
König, Gott, allmächtiger Vater, Herr, eingeborner Sohn 
Jesu Christe, Du Allerhöchster, und Dir, o heiliger Geist! 
Herr Gott, Lamm Gottes, ein Sohn des Vaters, der Du hin-
nimmst die Sünd' der Welt, erbarm' Dich unser! Der Du hin-
nimmst die Sünd' der Welt, nimm auf unser Gebet! Der Du 
sitzest zur Rechten des Vaters, erbarm' Dich unser! Denn 
Du allein bist heilig, Du bist allein der Herr, Du bist allein 
der Höchst', Jesu Christe, mit dem heiligen Geist in der 
Herrlichkeit Deines Vaters, amen"); 7. salutatio (P.: „Der 
Herr sei mit euch!" — Resp.: „Und mit deinem Geist"); 8. 
collecta-imádság (P. énekli a nap collecta-imádságát, 
amelyre a gyülekezet „amen"-je a válasz); 9. epistola, a 
rákövetkező halleluja-val, illetve graduale-val; 10. evan-
gélium (meghirdetése után Resp.: „Ehre sei Dir, Herre!", 
— a lectio után pedig: „Lob sei Dir, o Christe!"); 11. credo 
(Nicaenum! — P.: „Ich glaube an Einen Gott" — Resp. — 
gyülekezet —: „Allmächtigen V a t e r , . . " ) ; 12. gyülekezeti 
ének (Predigtlied); 13. szószéki szolgálat [a) apostoli üdvöz-
let, b) prédikáció, c) ének-vers, d) hirdetések, f ) „Az Isten-
nek békessége, amely minden értelmet felülhalad . . ."). 

Hl. 14. Offertorium-ének (Schaffe in mir, Gott, ein rei-
nes Herze und gib mir einen neuen gewissen Geist. Verwirf 
mich nicht von Deinem Angesicht und nimm Deinen heili-
gen Geist nicht von mir. — Tröste mich wieder mit Deiner 
Hilfe und Er, der freudige Geist enthalte mich. Wasche 
mich wohl von meiner Missetat und reinige mich von mei-
ner Sünde!"); 15. salutatio; 16. oratio oecumenica (P.: „Ihr 
Geliebten in Christo! Weil wir alle Glieder Eines Leibes 
sind, dessen Haupt Christus ist; so soll auch ein Glied des 
andern annehmen und -alle für einander bitten. Das wollen 
wir aus Befehl unsers Herrn Christus und seines heiligen 
Apostels Paulus (I. Tim. 2.) von LIerzen gerne tun. Betet 
deshalb also" — P.: „Allmächtiger, ewiger, barmherziger 
Gott und Vater unsers Herrn Jesu Christi, Du Herr Him-
mels und der Erden, wir bitten Dich herzlich, Du wollest 
Deine heilige Kirche mit ihren Bischöfen, Priestern und 
Dienern durch Deinen heiligen Geist regieren, auf dass sie 
bei der rechtschaffenen Weide Deines allmächtigen, ewigen 
Wortes erhalten, der Glaube an Dich dadurch gestärkt 

8» 
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werde und die Liebe gegen alle Menschen in uns erwachse 
und zunehme!" — Resp.: „Herr, erhöre uns!" — P.: „Wol-
lest auch unsrer christlichen weltlichen Obrigkeit langes 
Leben, beständige Gesundheit samt aller zeitlichen und 
ewigen Wohlfahrt, allen ihren Räten und Amtleuten aber 
Gnade und Einigkeit verleihen, das Land nach Deinem gött-
lichen Willen und Wohlgefallen zu regieren, auf dass die 
Gerechtigkeit gefördert, die Bosheit verhindert und gestraft 
werde, damit wir in stiller Ruhe und gutem Frieden, wie 
Christen gebührt, unser Leben vollstrecken mögen!" — 
Resp.: „Herr, erhöre uns!" — P.: „Gib auch, dass unsere 
Feinde und Widersacher ablassen und sich mit uns fried-
lich und sanftmütig zu leben begeben wollen!" — Resp.: 
„Herr, erhöre uns!" — P.: „Alle, die in Trübsal, Armut, 
Krankheit, Kindesbanden, Todesnöten und andern Anfech-
tungen sind, auch die, so um Deines heiligen Namens und 
der Wahrhei t willen angefochten, gefangen sind oder sonst 
Verfolgung leiden: tröste sie, Gott, mit Deinem heiligen 
Geiste, dass sie solches alles als Deinen väterlichen Willen 
aufnehmen und erkennen!" — Resp.: „Herr, erhöre uns!" 
— P.: „Und ob wir zwar mit unsern Sünden Deinen gerech-
ten Zorn und allerlei Strafen wohl verdient haben, so bitten 
wir doch, o treuer, barmherziger Vater, von Grund unserer 
Herzen, dass Du nicht gedenken wollest der Sünden unserer 
Jugend, noch aller unserer Übertretung, sondern vielmehr 
eingedenk bleiben Deiner grundlosen Güte, Gnade und 
Barmherzigkeit, und uns mit allerlei schweren Plagen Lei-
bes und der Seele verschonen. Behüte uns gnädig vor frem-
der, verderblicher Lehre, vor Krieg und Blutvergiessen, vor 
Pestilenz und teurer Zeit, vor Feuers- und Wassersnot, vor 
Hagel und Ungewitter, vor allem Herzeleid und sonderlich 
vor unleidlicher hoher Anfechtung der Seelen und einem 
bösen, schnellen Tod. Hilf allenthalben aus aller Not und 
sei ein Heiland aller Menschen, sonderlich Deiner Gläubi-
gen"! — Resp.: „Herr, erhöre uns!" — P. „Wollest uns auch 
alle Früchte der Erde, zu leiblicher Notdurft gehörig, mit 
f ruchtbarem Wachstum geraten und gedeihen lassen; auch 
christliche Kinderzucht, alle ehrliche Nahrung und Han-
tierung zu Wasser und zu Lande, alle edeln Künste und 
Wissenschaften mit Deinem göttlichen Segen krönen!" — 
Resp.: „Herr, erhöre uns!" — P.: „Endlich um alles, darum 
Du, ewiger Gott, gebeten sein willst, bitten wir mit der gan-
zen heiligen Kirche auf Erden und mit allen Deinen 'auser-
wählten Heiligen im Himmel. Vernimm, Du Herr Himmels 
und der Erden, das einmütige Gebet aller der Deinigen hier 
und dort. Lass bald erfüllt werden die Zahl Deiner Auser-
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wählten und das Mass ihrer Plagen. Lass bald zu Ende ge-
hen die T,age, da wir mit allen in Dir Entschlafenen auf die 
selige Freiheit der Kinder Gottes und unsers Leibes Erlö-
sung sehnlich warten und vereinige in Deiner Zukunft alle 
Deine Kinder von der Welt her vor Deinem Angesicht!" — 
— Resp.: Herr, erhöre uns!" — P.: „Solches alles wollest 
Du uns gnadiglich verleihen durch das bittere Leiden und 
Sterben Jesu Christi, Deines einigen Sohnes, unsers geliebten 
Herrn und Heilandes, welcher mit Dir und dem heiligen 
Geiste lebt und herrschet, gleicher Gott, hoch gelobt in Ewig-
keit!" —• Resp.: „Amen"}; 17. praefatio (teljesen úgy éne-
kelve, mint régen: a) salutatio, b) sursum corda és gratias 
agamus antifonák, c) az egyházi év ünnepei szerint változó 
praefatio-imádság); 18. sanctus, hosanna és benedictus; 19. 
consecratio (a szentség szereztetési igéinek recitálása alatt 
mélységes csendben térdepel az egész templomi gyülekezet); 
20. agnus dei (a térdeplő gyülekezet énekli: „Christe, Du 
Lamm Gottes, Der Du trägst die Siind' der Welt, erbarm' 
Dich unser! Christe, Du Lamm Gottes, Der Du trägst die 
Sünd' der Welt, erbarm' Dich unser! Christe, Du Lamm 
Gottes, Der Du trägst die Sünd' der Welt, gib uns Deinen 
Frieden!"); 21. úrvacsorai imádság (P.: „Gelobet seist Du 
Jesu Christe, dass Du gekommen bist im Namen des 
Herrn und täglich zu uns kommst in Deinem Worte 
und in diesem hochheiligen Sakramente und einst wie-
derkommen wirst, zu richten die Lebendigen und die 
Toten, Deine Gläubigen aber einzuführen in Dein ewi-
ges, seliges Reich. Gelobet seist Du, dass Du Dein Fleisch, 
welches Du gegeben hast für das Leben der Welt und 
Dein Blut, welches Du vergossen hast zur Versöhnung 
für unsere Sünden, in dem heiligen Abendmahle uns 
zu essen und zu trinken verordnet hast. Bereite uns 
durch Deinen heiligen Geist, dass wir zu dem Tische, den 
Du uns bereitet hast, mit rechtgläubiger Begier und Dank-
barkeit hinzutreten und Dein heiliges Sakrament empfahen 
zum Trost und zur Stärkung unseres Glaubens, zum 
Wachstum in der Liebe, zur Befestigung in der Geduld und 
Hoffnung. Du bist der Weinstock, wir die Reben; so lass 
uns denn in Dir sein und bleiben und Deinen Tod verkündi-
gen immerdar, bis dass Du kommst. Lass uns auch unter 
einander, als Ein Leib und Ein Geist, fleissig sein zu halten 
die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens, damit 
wir, wenn Du erscheinen wirst in Herrlichkeit, Dir freudig 
entgegen gehen und samt allen Gläubigen das grosse Abend-
mahl mit Dir feiern mögen in Deinem Reiche. Dir sei Ehre 
in der Gemeinde zu allen Zeiten von Ewigkeit zu Ewigkeit!" 
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— Resp.: „Amen"); 22. Mi Atyánk (doxologia nélkül!, — a 
gyülekezet ,,amen"-jével); 23. pax (P.: „Der Friede des Herrn 
sei mit euch allen!" — Resp.: „Und mit deinem Geist!"); 24. 
commemorcitio Krisztus áldozatáról (P.: „So oft ihr von 
diesem Brot esset und von diesem Kelch trinket, sollt ihr 
des Herrn Tod verkündigen, bis dass Er kommt!" — Resp. 
— gyülekezet —: „Deinen Tod verkündigen wir, o Herr und 
Deine Auferstehung bekennen wir". — P.: „Wir feiern das 
Gedächtnis Deiner Leiden, Deines Todes, Deiner Auferste-
hung von den Toten Deiner Auffahrt über alle Himmel, Dei-
nes Sitzens zur Rechten der Majestät in der Höhe und Deiner 
Wiederkunft, der schrecklichen, zu richten die Lebendigen 
und die Toten!" — Resp.: „Betet an den Herrn, der da 
kommt, mit Furcht und Zittern!); 25. communio {a) a 
szentség vételére előkészítő két imádság, amelyet a pap 
imádkozik: „O Herr Jesu Christe, Du ewiges Wort des Va-
ters, Du Heiland der Welt, Du wahrer lebendiger Gott und 
Mensch, erlös' uns durch Deinen heiligen Leib und durch 
Dein rosenfarbenes Blut von allen Sünden, — hilf, dass wir 
erfüllen Deine Gebote zu aller Zeit und von Dir nicht ge-
schieden werden in Ewigkeit". —• Resp.: „Amen". — P.: 
„O Jesu Christe, Dein Leib, den Du für uns in den Tod 
gegeben hast, und Dein Blut, das Du für uns und für viele 
vergossen hast, gereiche uns nicht zur Verdammnis, noch 
zum Gericht, sondern nach Deiner Güte zu einem Schirme 
der Seele und des Leibes und zu einer Arznei des ewigen 
Lebens". — Resp.: „Amen", b) sumptio: először a szent testet 
veszi magához a pap és így imádkozik: „Der Leib unsers 
Herrn Jesu Christi bewahre mich zum ewigen Leben, amen", 
— azután így szól: „Wie soll ich dem Herrn vergelten alle 
seine Wohltat, die Er an mir tut? — Ich will den heilsamen 
Kelch nehmen und des Herrn Namen predigen!" — és a 
szent vért magához véve, így imádkozik: „Das Blut unsers 
Herrn Jesu Christi bewahre mich zum ewigen Leben, amen". 
c) distributio, amelynek első mozzanataként a ciboriummal, 
illetve a patenával a nép felé fordul a celebráns-pap és a 
confessio corporis Christi igéit mondja: „Allerliebste, das ist 
wahrlich der heilige Leib unsers Herrn Jesu Christi, der für 
euch gelitten hat den bittern Tod", mire a kommunikánsok 
„amen"-nel felelnek és megkezdődik Krisztus valóságos szent 
testének a kiosztása, — ennek végeztével az előbbihez hasonló 
módon következik a confessio sanguinis Christi: „Das ist 
wahrlich der teure Schatz des kostbaren Blutes unsers Herrn 
Jesu Christi, damit ihr erkauft seid", mire a hívek ugyan-
csak ,,amen"-nel felelnek és az oltárnál térdeplő csapat a 
szent vérben részesül, d) végül minden sor kommunikáns el-
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bocsátása fejezi be a distributiót: „Der wahre Leib unsers 
Herrn Jesu Christi und Sein teures Blut bewahre euch Leib 
und Seele zum ewigen Leben!" — Besp.: „Amen"); 26. nunc 
climittis (P.: „Herr, nun lassest Du Deinen Diener im Frieden 
fahren, wie Du gesagt hast, — denn meine Augen haben Dei-
nen Heiland gesehen, den Du bereitet hast vor allen Völkern, 
— ein Licht, zu erleuchten die Heiden und zum Preise Deines 
Volkes Israel". — Resp.: „Ehre sei dem Vater und dem Sohn 
und dem heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und 
immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit, amen"); 27. post-
communio (P.: „Danket dem Herrn, denn Er ist freundlich, 
halleluja!" — Resp.: „Und seine Güte währet ewiglich, halle-
luja!" — P.: „Wir danken Dir, allmächtiger Gott, dass Du 
uns durch diese heilsame Gabe hast erquicket und bitten 
Deine Barmherzigkeit, dass Du uns solches gedeihen lassest 
zu starkem Glauben gegen Dich und zu brünstiger Liebe 
unter uns allen, um Jesu Christi, unsers Herrn willen" — 
Resp. — gyülekezet —: „Amen"). 

IV. 28. Salutatio; 29: benedicamus (P.: „Lasset uns be-
nedeien den Herrn!" — Besp.: „Gott sei ewiglich Dank!"); 
30. benedictio (P.: „Der Herr segne euch und behüte euch! 
Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei 
euch gnädig! Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und 
gebe euch Frieden!" — Resp. — gyülekezet —: „Amen").371) 

A bajor Löhe mellett ugyancsak sokat köszönhet az egy-
házi megújhodás Észak-Németország nagy liturgusának, a 
mecklenburgi Kliefoth Theodornak is.372) Áldott munkássá-
gának legkiválóbb eredménye a mecklenburgi Cantionale373) 
misscde-jában maradt fenn számunkra, amely az ősi evangé-
likus liturgia kincseit az istentiszteleti élet élő és éltető érté-
keiként vitte be újra egész nemzedékek tiszta, egyházi ke-
gyességébe. A liturgia rendje — amelyben, miként Löhe-nél, 
az egyházi év kifejezésbeli gazdagsága valóban az egyházhoz 
méltó művészi tökéletességgel érvényesül — a következő: 1. 
Introitus (de tempore); 2. kyrie; 3. glória; 4. salutatio; 5. col-
lecta-imádság; 6. epistola; 7. graduale-ének (kar- vagy gyüle-

371) Clemen i. m. 94. és köv.; Löhe: Agende 4. és köv.; Löhe: Kom-
munionbuch 201. és köv.; v. ö. még Gottesdienstordnung des evang.-
luth. Diakonissenhauses Neuendettelsau 105. és köv. 

372) A már ismételten idézett Liturgische Abhandlungen c. müvé-
ben a legnagyobb részletességgel foglalkozik az eredeti evangélikus 
istentiszteleti renddel. 

373) „Cantionale für die evang.-luth. Kirche in Grossherzogtum 
Mecklenburg-Schwerin" (1868). — A missale teljes címe: „Ordnung des 
sonn- und festtäglichen Hauptgottesdienstes". — Természetesen a meck-
lenburgi Cantionale liturgiája is a verbum et sacramentum elválasztha-
tatlan egységének az alapjára épült. 
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kezeti ének); 8. salutatio; 9. evcmgelium; 10. credo (Nicae-
num, kivételesen az apostolicum, esetleg Luther credo-éneke: 
„Wir glauben all' an Einen Gott..."); 11. prédikáció; 12. gyü-
lekezeti ének (tartalma: imádás); 13. oratio oecumenica (az 
általános egyházi imádsághoz esetről-esetre külön kérések is 
járulnak, — az általános egyházi imádság szokásos formájá-
nak a helyébe a tempus clausum-ban az ugyancsak ősi litánia, 
az öröm idejének ünnepnapjain pedig a Te Deum lép); 14. 
praefatio {a) salutatio, b) sursum corda antifonák, c) prae-
fatio de tempore, d) sanctus, hosanna és benedictus); 15. Mi 
Atyánk; 16. consecratio (a szentség szereztetési igéit nyomban 
követi az elevatio); 17. communio (a szentség kiosztása köz-
ben a nép az agnus dei-1 énekli, esetleg még más úrvacsorai 
éneket is); 18. postcommunio (antifona és hálaimádság, mint 
Löhe-nél); 19. benedictio (itt is az ároni áldás). 

Kliefoth és Löhe mellett még csak Vilmar Ágost Frigyes 
Keresztélyről kívánunk néhány szóval megemlékezni.'74) Az 
egyházi öncélúságnak, az egyházi kontinuitásnak és az egy-
ház testi-lelki egységet képező életében a Jézus Krisztus reális 
jelenlétének és királyságának ez a rendíthetetlen hitvallója 
Isten kegyelméből — Lutherrel és a többi nagy egyházatyával 
megegyezően — szinte klasszikus megtestesítője az „ecclesia 
militans" és az „ecclesia orans" csodálatos lelki egységének. 
,,In der Liturgie ist die Verkündigung des Wortes nicht frei, 
sondern fest geordnet nach allgemeinen liturgischen Regeln. 
Sie bildet deshalb einen Wall gegen den Unglauben und die 
schlechte Predigt mancher Amtsträger, und ihre Bewahrung 
ist eine heilige Pflicht des geistlichen Amts und des Kirchen-
regiments" 3TS) hirdeti a nagy liturgus, a hü professzor. A 
liturgia leglényegesebb, nélkülözhetetlen anyaga: ,,1. Sünden-
bekenntnis und Absolution, 2. Lob Gottes und Dank für die 
Absolution, 3. Schriftsverlesung (Epistel und Evangelium), 4. 
Glaubensbekenntnis, 5. Feier des hl. Abendmahls.. . . Alle 
und jede Liturgie muss davon ausgehen, dass ihre Spitze aus-
laufe in die Feier des hl. Abendmahls, — nur dadurch wird 
die Liturgie vollständig . . . Hierdurch unterscheidet sich alles 
was Reformiertes heisst von der lutherischen Kirche: sacra-
menta sunt nervi publicorum conventuumr"376) 

37ä) Felbecsülhetetlen egyházi értéket jelentő müvei közül meg-
említjük és tanulmányozásra ajánljuk különösen a következőket: Die 
Lehre vom geistlichen Amt, Lehrbuch der Pastoraltheologie, Die Theo-
logie der Tatsachen wider die Theologie der Rhetorik. — Ennek az 
igazán nagy „Kirchenmann"-nak az élete-munkáját és egyházi jelentő-
ségét részletesen tárgyalja W. Hopf: August Vilmar, ein Lebens- und 
Zeitbild (2 kötet, 1913) és H. Schedtler: Die Bedeutung Vilmars für die 
hessische Kirche (1869) c. müve. 

375) Vilmar: Lehrbuch der Pastoraltheologie, 75. o. 
378) Vilmar i. m. 77. o. 
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Ezeknek a nagy úttörőinknek megbízható nyomdokain 
indult el valamennyi németországi ág. hitv. evangélikus (lute-
ránus) egyháztartományban a liturgikus megújhodás szent 
munkája, amely csaknem mindenütt a régi kincsekben 
gazdag agendával ajándékozta meg az egészséges forrásához 
visszatérő egyházi életet.877) 

Nem soroljuk fel valamennyi agenda istentiszteleti rend-
jét, csak a szászországi liturgia menetét közöljük, amelynek 
sajátosságai nyomban szemünkbe is tűnnek: 1. Bevezető ének 
(könyörgés a Szentlélek adományáért); 2. intonatio (a meg-
csonkított introitus, versus és resp.); 3. kyrie; 4. verbum 
graliae („Gnadenspruch"); 5. glória („grosses oder kleines 
glória, an hohen Festen und besonderen Festtagen singt die 
Gemeinde den 1. Vers von: Allein Gott in der Höh' sei Ehr '") ; 
6. salutatio; 7. collecta; 8. epistola (amelyre háromszoros hal-
leluja a gyülekezet válasza); 9. credo (P.: „Lasset uns vor 
Gott treten mit dem Lobopfer und dem Bekenntnis unsers 
christlichen Glaubens!" — a gyülekezet énekli: „Wir glauben 
all' an Einen Go t t . . . " ) ; 10. evangelium (a lectio után P.: 
„Gelobt seist Du, Herr Jesu!" — gyülekezet: „Lob sei Dir, o 
Christe!"); 11. gyülekezeti ének („Haupt- oder Predigt-
Lied") ; 12. szószéki szolgálat [a) prédikáció, b) általános gyó-
nás és absolutio, c) oratio oecumenica, d) külön könyörgések 
és hálaadások, e) hirdetések, f ) Mi Atyánk); 13. gyülekezeti 
ének (rendszerint egy énekvers); 14. offertorium-ének 
(„Schaffe in mir, Gott, . . ."); 15. pax-üdvözlet; 16. praefatio 
(a sursum corda responsoriumok és a praefatio-imádság); 
17. sanctus, hosanna és benedictus; 18. Mi Atyánk (másod-
szor! — a doxologiát az énekkar és a gyülekezet énekli); 
19. consecratio (a szentség szereztetési igéi); 20. distributio, 
miközben a gyülekezet az agnus Dei-1 énekli; 21. postcom-
munio (antifona és imádság); 22. ároni áldás (a gyülekezet 
háromszoros „ámen"-jével); 23. befejező énekvers (a gyüleke-
zeti ének) .378) — Minden alapossága ellenére is nyilvánvaló 
gyengesége a szász liturgiának, hogy (kommunikánsok hiány-
zásakor, tehát) csonka-istentisztelet alkalmával is — egy-
szerűen a 14.—21. elhagyásával, illetve a 21. p. helyébe ál-
talános tartalmú antifona és hála-imádság behelyezésével — 
ugyanezt az istentiszteleti rendet használja, — továbbá, hogy 
a liturgikus szöveg megválasztásában (pl. az introitus-ná1 
és a cm/o-nál) és elhelyezésében (credo, Mi Atyánk!, agnus 
Dei) önkényesen jár el, — végül, hogy a liturgia organizmu-

377) Az agenda a liturgia teljes szövege mellett az egyes szent szer-
tartások rendjét (rituálé) is magában foglalja. — Igen értékes alkotás 
az 1852-ből való hannoveri agenda liturgiája is. 

378 Clemen i. m. 94. és köv. o. 
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sát megzavarja a prédikáció után állandóan sorra kerülő 
„offene Schuld", az itt valóban elszigetelten álló általános 
gyónás és absolutio.379) — A szászországi liturgia hallgatóla-
gosan tudomást vesz arról, hogy a prédikációs (tehát: 
csonka-) istentisztelet is alkothat „egészet", szerepelhet fő-
istentiszteletként.380) 

Szomorúan kell megállapítanunk, hogy az a szent 
munka, amelynek az élén a nagy Löhe, Kliefoth és Vilmar 
állottak, az egyház életében nem érhette el egyetemes cél-
ját: a liturgikus megújhodás a XIX. században, illetve a 
XX. század elején csak részleges lehetett és nem válhatott 
az egész németországi egyházi életet átfogó és átalakító 
erővé. — Poroszország politikai elsősége sajnálatos módon 
és egyre veszedelmesebben kezdte éreztetni hatását egyházi 
téren is az egész birodalomban.. A fejedelmi „summus episco-
patus" béklyóiban egyre jobban elhomályosult az egyház 
isteni intézmény-jellegéből folyó öncélúsága. Az állami min-
denhatóságnak kiszolgáltatott teológiai fakultásokon — egy-
két tiszteletreméltó kivétellel! — alig-alig képviselte valaki 
az ágostai hitvallású evangélikus keresztyén anyaszentegy-
ház igazi lelkületét, sőt nem egyszer éppen innét rontották 
meg idegen (református, zwingliánus, porosz-úniós) szellem-
mel az egyházi élet egészségesen fejlődő organizmusát.381) 
Divatba jött, hogy — mivel az egyház hitvallásaihoz hű ma-
radt országok, egyház tartományok területén levő egyeteme-
ken is helyet kapott és egyre jobban elhatalmasodott az 
egyháziatlan, hitetlen szellem — nem-evangélikus tanárok 
(sokszor ordinatio-nélküli emberek, tehát laikusok!) „ex 
cathedra" szólhattak bele az evangélikus anyaszentegyház 
ügyeibe! — Csoda-e, hogyha az ilyen „professzorok" avatat-
lan keze alól kikerülő papság lelkéből nagyrészt kipusztult 
az egyház legbensőbb (liturgikus) életével való kongeniali-
tás? — Csoda-e, hogyha ilyen körülmények között újra 
pusztulni kezdett az egyház liturgiája és egy-két évtized alatt 
azokban az országokban (egyháztartományokban) is, ame-
lyek elvileg az ősi lutheri liturgia fenntartói és őrizői voltak, 

37B) Az 1880-ban elkészült szász agendánál sokkal nagyobb litur-
gikus értéke van a szászországi énekeskönyvnek: „Gesangbuch für die 
evangelisch-lutherische Landeskirche Sachsens" (1910). 

38°) Helyesen konzervatív, tiszta egyházi álláspontot képvisel ebben 
a vonatkozásban is az „Agende für die evang.-luth. Kirche in Preussen" 
(revid. kiad. 1906) és az 1911-ből való hannoveri agenda liturgiája is 
(I. kiad. 1852). 

381) Természetesen először a liturgia szívét, az Úrvacsora szentségét 
kezdik ki. V. ö. Podmaniczky megállapításával „A keresztyén kultusz 
lényegének kifejtése valláspsychologiai és dogmatikai alapon" c. tanul-
mányának befejező közleményében (Theol. Szaklap 1917, 1 : 2 7 ) . 
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többé-kevésbbé a liturgikus könyvekbe szorult vissza az egy-
házi kegyesség? — Az evangélikus sacramentalismus-tó\ 
megfosztott lelkek és gyülekezetek erőtlenségükben már-már 
képtelenek lettek arra, hogy az egyház életét éljék.382) 

Idegen (református-jellegü) hatás látszik az evangélikus 
liturgikus élet megcsonkításában, abban a tényben, hogy az 
Úrvacsora szentségének ünneplését néhány — előre megálla-
pított — ú. n. úrvacsorai napra korlátozzák és ezeken a na-
pokon is az istentisztelet függeléke gyanánt kezelik, amely 
többé nem integráns része a liturgiának, illetve a liturgia-
torzóvá modernizált prédikációs istentiszteletnek; — a ke-
resztyén élet legfőbb táplálékából valami rendkívüli, abnor-
mális szertartás lett! A ,,modern" individualismus egyelőre 
győzött a keresztyén communio-kegyességen a reformáció 
szülőföldjének legtöbb egyháztartományában; — ez a „győ-
zelem" a régi hit megfogyatkozását, az egyházi gyülekezeti 
élet állandó, fokozatos vérvesztését igazolta. 

Már a világháború előtt sem hiányoztak azok, akik az 
egyház ínséges, aggasztó állapotának az orvoslására ajánl-
koztak Németországban. Még a XIX. századból ismeretes az 
az új, ú. n. ,,liturgikus reform-mozgalom", amely Spitta és 
Smend nevéhez fűződik.383) — Jellemző a németországi egy-
házi helyzet szinte kétségbeejtően öntudatlan voltára az a 
tény, hogy ezek a „reformátorok" — noha egyikük sem 
evangélikus, a lutheri reformáció egyházi lelkületével semmi 
kapcsolatuk se volt! — liturgikus tekintélyekként felléphet-
tek és kétségtelenül evangélikus-ellenes, határozottan a ke-
resztyén (lutheri) liturgiát destruktív támadásukkal elpusz-
títani törekvő „elveikkel" az egyházban hódíthattak! — 
Minden külsőleges esztétikai törekvésük ellenére is lényegi-
leg a liturgia ellensége Spitta is, Smend is, akik munkájuk-
kal tudatosan elősegítették, hogy (a porosz úniónak a hit-
vallásos egyháztartományok egyetemi teológiai fakultásaira 
is pusztító hatása után) az istentiszteleti élet területén is 
minél jobban, szinte a felismerhetetlenségig elmosódjék a 
határvonal az egyház és az anti-liturgikus „protestáns" fele-
kezetek között.384) — Céljukat — sajnos! — nagyon is el-

382) Lásd Brilioth i. m. 241. és köv. o., ahol adatszerűen (P. Drews: 
Evangelische Kirchenkunde c. füzeteinek a nyomán) megrajzolt döb-
benetes kép tárul elénk. 

383) Spitta programm-irata: Zur Reform des evangelischen Kultus, 
— Smend főműve pedig: Der evangelische Gottesdienst. 

384) Spitta is, Smend is nem ok nélkül intézik leghevesebb táma-
dásaikat az oltári szentség isteni lényege, pucn'ipiov-tartalma ellen.— 
V. ö. Smend i. m. 73. o. — Az igazság kedvéért meg kell állapítanunk, 
hogy még olyan evangélikus liturguson is nyomot hagyott a reform-
mozgalom, mint amilyen Rietschel volt. V. ö. i. m. I : 506., ahol az Úr-
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érték. A különböző „modern" teológiai iskolák segítségével, 
elméleti tévelygéseik gyakorlati következményeinek végre-
hajtásával a Spitta—Smend-féle „reform-mozgalom" Német-
ország egyházi életének igen jelentős területein az ősi evan-
gélikus liturgiától való elszakadásra és valóságos liturgiái 
anarchiába vezetett. — Mivel sem az érintett „reform-moz-
galom"-ban, sem pedig annak újabb — különösen a világ-
háború után, a németországi állam-egyházi szervezetek fel-
bomlásával bekövetkezett zavaros időben felburjánzott — 
különféle hajtásaiban az egyházzal való benső kapcsolatnak, 
a lutheri reformáció lelkületének semmi nyoma se található 
meg, tárgyunk összefüggésében nem foglalkozhatunk velük 
tovább; — mi az egyház liturgiájával foglalkozunk és nem 
az egyháztól idegen avatatlanok dilettantismusával.385) — Az 
evangélikus nép — különösen a „művelt közönség" — jelen-
tős részének egészséges egyházi kegyességét megrontó, ke-
resztyén tisztánlátását elkápráztató „reform-mozgalom" 
szemfényvesztő munkája valóban (és a legegyszerűbben) 
liturgikus zsonglőrösködésnek nevezhető.386) 

Amikor a világháború végén a nagy összeomlás leple-
zetlenül megmutatta a német evangélikus egyházi élet belső 
elfajulásának igazi képét, az imént érintett egyháziatlan 
„reform-mozgalmakkal" ellentétben ú j élet születésének a 
jele mutatkozott az egyház ölén. A német egyházi élet meg-
alázottságának mélységéből emelte fel az egyház zászlaját 
a nagy Löhe és Vilmar örökébe lépő Hochkirchliche Ver-
einigung (1918).38T) Nem újat akart, hanem a régi — nagy-

vacsora szentségének a prédikációs istentisztelettől való elszakítása 
mellett foglal állást a szerző és csakis rendkívüli (ünnepi) alkalmakra 
(nagypéntek, bűnbánati nap) kívánja a kettőt egyesíteni. 

385) Ide kell soroznunk természetesen a R. Otto irányzatának kul-
tikus mesterkedéseit is, amelyeknek semmi közük a liturgiához. V. ö. 
Brilioth i. m. 447. o. — Lásd még Mensching i. m. 9., 59. és köv. o. 

386) Brilioth i. m. 249. o. — V. ö. Vilmar aranyszavaival a Pastoral-
theologie 75—76. o.: „Vor allen Dingen muss der Irrtum bekämpft, 
bezw. beseitigt werden, als sei unsere Zeit, die sich eben erst aus dem 
Unglauben zusammengerafft hat, irgend fähig etwas Liturgisches zu 
produzieren. Es gibt das durchaus nichts als Incongruenzen, ja Lächer-
lichkeiten". — „Liturgien wurzeln nur auf einem allgemein vorhandenen 
christlichen Erfahrungsleben; sie können nur aus der ganzen Fülle 
lebendiger Erfahrung, aus dem Bewusstsein von der Gegenwart des 
Herrn Christi und des heiligen Geistes hervorgehen; solche Liturgien, 
welche dieses wirklich ausdrücken, f inden auch, wenn schon etwa 
längst ausser Uebung gekommen, sofort wieder Verständnis und Ein-
gang alles andere wird zur „schönen" Form, zur Ceremonie. Oft hat 
das Verlangen nach „Reformen" in der Liturgie seinen Grund nur in 
einer sektierischen prinzipiellen Opposition gegen alles „Formular-
wesen". 

387) Folyóirata: Die Hochkirche. — Míg a Hochkirchliche Ver-
einigung eleinte rendíthetetlenül az Ágostai Hitvallás alapján és így az 
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részt elvesztegetett — kincset visszaszerezni, hogy újra való-
ban egyház —- Krisztus kizárólagos tulajdona — legyen a 
németországi evangélikus keresztyénség. A nyárspolgári, 
egyesületi, vizenyős keresztyénségből az egyházi kegyesség 
kősziklán épült meleg otthonába, az Istenben való élet erős 
várába akarja visszamenteni az emberi találmányokkal vég-
letekig megcsalt lelkeket. A Hochkirchliche Vereinigung 
munkásságában természetesen jelentkezik elválaszthatatlan 
egységben a dogma és a liturgia, mint a Krisztus testének 
organikus életnyilvánulásai88) 

Tagadhatatlan, hogy sok fogyatékosság és gyarlóság, 
egyre több belső tusakodás és külső küzdelem nyomát mu-
tatja a Hochkirchliche Vereinigung élete, — egyet azonban 
el kell ismernünk: szent odaadással igyekezett munkálkodni 
a lutheri reformáció eredeti (egyetemes egyházi) jellegének 
és liturgikus lelkületének az életben való megújhodásán. 
Kár, hogy egyrészt az egyházunk lelkületétől idegen embe-
reknek az utóbbi időben egyre aggasztóbban érvényesülő 
befolyása, másrészt pedig ugyancsak idegen elemeknek min-
den tárgyi ismeretet nélkülöző ítélkezései komolyan veszé-
lyeztetik ezt az eredetileg egyházias liturgikus mozgalmat. 
Rendíthetetlenül hisszük azonban, hogy az egyház Ura min-
den emberi tévelygés közt is biztosan megmutatja azt az 
utat és módot, amelyen a hitvallási alapon megmaradók 
szolgálatával és hűséges munkájával visszavezeti a német 

egyházzal való legbensőbb lelki egységben munkálkodott, — addig a 
mozgalom hitvallásos jellege miatt tőle elszakadt társaság 1924-ben 
ktilön szövetségben, Der Hochkirchlich-Oekumenische Bund-ban szer-
vezkedett, amelynek folyóirata az „Una Sancta" volt. Ez az utóbb em-
lített szövetség nem evangélikus, sokkal inkább ó-katolikusnak nevez-
hető, mert megáll az első századok ősi (osztatlan) egyházának hittapasz-
talatánál, — jóllehet itt-ott már romanizáló tendencia is felismerhető 
törekvéseiben. — V. ö. Una Sancta, 1925. 1 : 3 . — Hasonló irányú 
tévelygés észlelhető az utóbbi években a Hochkirche hasábjain is. Külö-
nösen szembetűnő az anyaszentegyház hitvallási alapjáról való letérés 
azóta (1930!), amióla Heiler lett a lap szerkesztője, aki pedig nem is 
olyan régen a lutheri kegyességnek volt érdekes és értékes képviselője. 

388) A Hochkirchliche Vereinigung eredeti programmját, illetve 
elveit lásd: Hochkirche, 1922 I :1. és köv. o. — Az egyház intézmény-
jellegét hangsúlyozza; vallást lesz az egyházi hivatal isteni alapításáról, 
eredeti rendeltetéséről (a sokáig divatban volt „protestáns" gyülekezeti 
elvvel szemben); küzd a szubjektivizmus uralma ellen és éppen ezért 
erősen hangsúlyozza a szentségek objektív jellegét, különösen pedig az 
úrvacsorai „praesentia realis"-t; lankadatlanul sürgeti az ősi evangé-
likus (luleránus) liturgikus rend visszaállítását, általában a liturgikus 
életnek minden vonatkozásban való megújhodását (— az egyházi mű-
vészetek felújítása: ének, zene, továbbá a templomnak, különösen pedig 
az oltárnak a díszítése, a papság gazdag liturgikus ornátusa, stb. — 
amely mind csak következménye lehet a szigorúan egyháziassá lett 
belső, lelki magatartásnak]). 
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liturgikus életet az eredeti evangélikus (illetve a lutheri 
reformáción keresztül: ősegyházi) istentiszteleti típushoz, 
hogy örök értékeinek használatba vételével lehetővé váljék 
a liturgia belülről való megújhodása.389) 

A Hochkirchliche Vereinigung evangélikus egyházias 
ágának liturgikus munkássága mellett nem hagyhatjuk em-
lítés nélkül diakonissza-házaink (Neuendettelsaun kívül kü-
lönösen Dresden, Marienberg, stb.) és a hannoveri loccumi 
kolostor bensőséges és gazdag liturgikus életét sem, amely-
nek felbecsülhetetlen jelentősége van messzi vidékek egyházi 
életének az elsorvadástól való megmentésében. — A Hoch-
kirchliche Vereinigung liturgikus törekvésével — a lényegre 
nézve — csaknem teljesen megegyezően halad az egyes ág. 
hitv. evangélikus egyháztartományainkban működő litur-
gikus konferencia munkája, amelynek a sorából jelentőségé-
vel külön is kiválik a „Niedersächsische Liturgische Kon-
ferenz" tradicionális egyházias tevékenysége.390) 

389) Ebben a vonatkozásban is figyelmet érdemel Mehl-nek már 
idézett müve: Vom Bau und Ausbau der Liturgie, amelynek liturgikus 
rendje (i, m. 113. és köv. o.) — eltekintve bizonyos mesterkéltségre 
valló hibáitól (pl. hálaadó-, majd pedig A'éró'-imádság a kyrie előtt, — 
epiklesis az o^erforzum-psalmus előtt, —- a szentség szereztetési igéinek 
átminősítése egyszerű lectióval) — az ősi tradícióhoz kapcsolódik és 
újra birtokba veszi annak kincseit. 

A Hochkirchliche Vereinigung evangélikus ,,Hochamt"-jain hasz-
nálatos liturgia, amelyen természetesen még állandóan történik némi 
módosítás, —• a következő istentiszteleti rendet állapítja meg: I. 1. prae-
ludium és lépcső-imádság; 2. introitus; 3. confiteor és kyrie; 4. absolutio 
és glória; 5. salutatio és collecta; 6. epistola és graduale hallelujávai; 
7. evangelium; 8. énekvers, prédikáció, énekvers; II. 9. credo (Nicae-
num); 10. offertorium; 11. salutatio és praefatio (a) sursum corda-
antifonák, b) praefatio-imádság, c) sanctus, hosanna és benedictus); 
12. epiklesis; 13. consecratio; 14. agnus dei (közben: elevatio); 15. com-
memoratio és könyörgés élŐkért-holtakért; 16. Mi Atyánk; 17. pax; 
18. úrvacsorai imádság; 19. communio (a) sancta sanctis, b) sumptio, 
c) distributio, miközben az énekkar a communio-psalmust énekli); 20. 
postcommunio; 21. nunc dimittis; 22. salutatio és benedicamus; 23. hála-
adó-imádság; 24. áldás. — Ettől az evangélikus istentiszteleti rendtől 
lényegesen eltér és a ritualizmus uralmát (és a mise-áldozat veszedel-
mét) mutatja az Eucharistiefeier der Evangelisch-Katholischen Eucha-
ristisclien Gemeinschaft liturgiája, amelyen nyilvánvalóan meglátszik 
az ősi keleti liturgiák hatása is. — Az Eucharistiefeier teljes szövegét 
lásd Hochkirche 1931, 5 : 145—162. o. 

3fl0) Az egyház liturgikus megújhodásának hűséges munkásai kö-
zött kell megemlítenünk még Althaus Pált, az erlangeni egyetem tudós 
professzorát. Liturgikus vonatkozású művei közül jelentős: Das Wesen 
des evangelischen Gottesdienstes c. tanulmánya, amelynek elméleti meg-
állapításai igen sokszor betűről-betűre egyeznek a Hochkirchliche Ver-
einigung gyakorlati törekvéseivel, —• és legújabb munkája: Die luthe-
rische Abendmahlslehre in der Gegenwart. — Még fokozottabb mér-
tékben elmondható Sommerlath Ernőről, a lipcsei egyetem kiváló pro-
fesszoráról, hogy „hoch von der Kirche denkt", mert benne méltán 
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A nagyrészt — öntudatlanságában — emberi kísérlete-
zések ingoványaiba süllyedt német evangélikus élet igazi 
mivoltára való ráeszméltetése, saját éltető talajára való 
visszahelyezése és így valóban a megmentése függ ezeknek 
az egyházias-hitvallásos liturgikus törekvéseknek az össze-
fogásától, belső tisztulásával együttjáró megerősödésétől.391) 

A németországi küzdelmes évszázadokhoz mérten sok-
kal szerencsésebb viszonyok között élhette át az egyház a 
XVII. századtól a mi korunkig terjedő időt az észak-európai 
tiszta evangélikus országokban. 

Az egyháznak itt is meg kellett küzdenie a (nyiltan és 
burkoltan egyaránt kísérletező) római és kálvinista propa-
gandával, a liturgikus életet itt is károsan befolyásolta az 
intellektuális ortodoxia és itt is csak pusztítás jelezte a pie-
tizmus és a racionalizmus átvonulását, de a lutheri refor-
máció szelleme annyira átjárta és olyan mélyrehatóan meg-
hódította a tiszta evangélium erejével és konzervatív egjdiá-
ziasságával a svéd, norvég, dán, isiandi, finn, eszt és lett 
nemzet lelkét, hogy ezekben az országokban alapjában meg-
ingathatatlan erővel élt még a XVIII. században is anyaszent-
egyházunk magasztos liturgiája, mint az evangélikus egy-
házi kegyesség igazi ereje és hordozója.302) 

Svédországban bizonyította meg legfényesebben az idők 
mostohaságával szemben ellenálló erejét az ősi evangélikus 
liturgia. Itt csak akkor kezdi komoly veszedelem fenyegetni 
a liturgikus életet, amikor — a XVIII. század végén, illetve 
a XIX. század elején — Gusztáv Adolf hazájában is felüti 
fejét az individuális szubjektivizmus takarójáljan jelentkező 
sivár vallási neológizmus, amely alattomosan „modernizálja" 
és megüresíti az incamatio-hittől a keresztyén vallásosságot. 

láthatjuk —• német egyetemi katedrán — a keresztyén-evangélikus 
sacramentalismus és a lutheri liturgikus egyháziasság legkiválóbb kép-
viselőjét. Lásd különösen: Der Sinn des Abendmahls c. müvét. 

Egész életével — de különösen ránkhagyott prédikációival — a 
liturgikus megújhodás apostolának bizonyult a nagy bajor egyház-
fejedelem: Bezzel Herrmann (f 1917). 

391) Anyaszentegyházunknak a lutheri reformációban is megőrzött, 
genuin „hochkirchlich" jellegét igen érdekesen tárgyalja Heiler: Die 
hochkirchliche Arbeit auf dem Boden des Luthertums c. előadása. 

392) V. ö.: Brilioth i. m. 440. és köv.; Engelstoft i. m. 265. és köv. 
és Moe i. m. egész II. részével. — Az evangélikus liturgia erősségének, 
romboló hatásokkal dacoló biztonságának jelentős tényezője volt kez-
dettől fogva az istentiszteleti élet vizuális mozzanatainak szinte féltő 
szeretettel való megőrzése. — A Formula Missae tradícióját őrző svéd 
és finn liturgia sokkal inkább viharállónak bizonyult, mint a Bugen-
hagen reformátori munkássága alapján inkább a Deutsche Messe típusát 
képviselő dán és norvég liturgia. 
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Ebben a vonatkozásban is az 1811. évi agenda jelzi a litur-
gikus élet hanyatlásának a mélypontját.393) 

Ez az 1811. évi svéd agenda megcsonkítja az introitus-t; 
a két lectio közül csak az epistolát hagyja meg (így köny-
nyebben kerülgethette az üdvösség tényeit, — az evangéliumi 
perikopák pedig a szószékre szorultak, ahol legfeljebb csak 
az egyéni ízlésnek kiszolgáltatott prédikáció-textus szerepét 
tölthették be); a nicaenum helyére az apostolicum-ot teszi, 
mert ez még inkább elviselhető, mint amannak monumentá-
lis ereje; megcsonkítja a praefatio-1 is, — a praefatio-imád-
ságtól elszakítja a modernizált sanctus-részt és még külön 
is megmásítja a hosanna szövegét, — irtózik a biblikus 
nyelvezettől; igen jellemzően egyszerűen törli a pax-ra követ-
kező responsorium-ot; lelketlenül-érzéketlenül megcenzúrázza 
a leggyögyörűbb úrvacsorai imádságokat; a hitetlenség szá-
mára is elviselhetővé modernizálja a szentség distributio-
igéit3Ö4); — mindenütt csak rombol, építeni természetesen 
képtelen. — Mi sem bizonyítja jobban ennek az ,,új vallá-
sosságnak" destruktív jellegét, mint az a tény, hogy prokla-
málja a szentség-nélküli istentiszteletnek az ősi evangélikus 
liturgiával való egyenjogúságát; az egyházi évnek minél 
több napján igyekszik azt ennek a helyére becsempészni, 
meghonosítani, hogy így egyre több vasárnapot megfossza-
nak a ,,högmassa"-tól és gyökeresen kitéphessék a nép életé-
ből a liturgia szívét: az Úrvacsora szentségét.395) 

A szent helynek ez a pusztítása azonban nem tarthatott 
sokáig. A XIX. század közepén Svédországban is bekövet-
kezik az egjdiázi megújhodás. A német Löhe-ve 1 sok rokon-
ságot mutató Bring E. G., a lundi káptalan tagja lesz a svéd 
„högkyrklighet" apostola, akinek a nevéhez fűződik a svéd-
országi egyház liturgikus öntudatának felébredése. — Az 
ország déli és nyugati részeiben a legsivárabb évtizedekben 
is élő valóság maradt az ősi evangélikus tradíció és ebből a 
szunnyadó (de összefügő nagy területeken gondosan meg-
őrzött) tűzből lobban ú j lángra az eucharistikus vallásosság, 

3B3) Az a lény, hogy Sédországban aránylag csak ilyen későn érvé-
nyesülhetett a liturgikus destrukció,— jóval megkönnyítette a liturgikus 
megújhodást, amely így ott csaknem töretlenül élő tradícióhoz kap-
csolódhatott. — V. ö. Brilioth i. m. 447. o. 

394) „Jesu Christus, hwilkens lekamen (blod) du anammar . . . " — 
„Jézus Krisztus, akinek testét (vérét) elsajátítod .. .". 

395) Azt talán említenünk is felesleges, hogy ugyanez a lelkület 
durván megtépdeste az egyházi évet is. — Az evangélikus Mária- és 
apostol-ünnepek kipusztítását úgy vélték elérni, hogy — a zavartalan 
átmenetet biztosítva! — először nem törölték el, hanem csak (!) a leg-
közelebbi vasárnapra igyekeztek áthelyezni ezeket az ünnepeket. — V. 
ö. Lizell: Svenska högmässoritualet 1614—1811. c. értékes tanulmányá-
nak különösen a 110. és köv. o. 
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az evangélikus sacramentalismus, hogy az egyházat az egész 
országban liturgikus megújhodásra segítse. 

Ennek a liturgikus megújhodásnak első nyomát láthat-
juk az 1854. évi hivatalos missa/e-tervezetben, amely értékes 
javaslataival az egyház liturgikus tradíciójához való minél 
teljesebb visszatérést kívánta szolgálni. Évtizedes céltudatos 
munka és kemény küzdelem után3 0 e) végre az 1894. évi 
agenda mise-rendjében jutott bizonyos — relatív értelemben 
vett — nyugvóponthoz a svéd egyházi liturgikus mozgalom. 
Ha nem is érhette el mindazt, amit a liturgikus megújhodás 
első lendületében méltán remélhetett, mégis határozottan 
nyereségnek kell tekintenünk az 1894. évi missale-1, mert vele 
a svéd istentiszteleti élet újra tényleges használatba vehetett 
sok olyan liturgikus értéket, amely csak fokozta a svéd evan-
gélikus kegyesség tradicionális egyháziasságát és egyúttal a 
jövő számára is kétségtelenül megmutatta, hogy annak a 
célja egyedül az ősi evangélikus liturgiának teljes gazdag-
ságában való megújhodása lehet. — Némi módosítással 397) 
ma is az 1894. évből való missale van érvényben és ennek a 
•— verbum et sacramentum egységén felépült — gazdag litur-

3Ö°) Amíg a „högkyrklighet" apostoli buzgóságú emberei az ere-
deti evangélikus liturgikus élet megújhodásával kívánták szolgálni az 
egyháznak az ősi evangéliumban való megújhodását, addig a destrukció 
széttöri a svéd istentiszteleti élet lelki egységét és megbontja a svéd 
liturgia fenségesen szilárd felépítését. — Bizonyos baloldali körök be-
folyásának az érvényesüléseként 18(51-ben megjelenik egy királyi ren-
delet (!), amely megengedi, hogy egyes gyülekezetek helyi viszonyainak 
megfelelően az Úrvacsora szentségét a ,,högmiissa"-n kívü is (pl. este, 
vagy délelőtt, de nem a főistentiszteletben) ünnepelhessék. — Jellemző, 
hogy ennek az egyháziatlan újításnak az utólagos elméleti védelmezői 
az Úrvacsora szentségéről félreismerhetetlenül református-jellegű (Né-
metországból a porosz ,,únió" táborából közvetített) értelmezésnek meg-
felelően v é l e k e d t e k . . . V. ö. Brilioth i. m. 458. és köv. — Igaza van 
Briliothnak, amikor megállapítja, hogy azok az emberek, akik az egy-
házban segédkezet nyújtottak az 1861-i rendelet életbelépéséhez, nem 
voltak tudatában annak, hogy milyen veszedelmes következménye lehet 
az egyház lelkületétől idegen cselekedetüknek, amellyel a keresztyén 
egyházi kegyesség pusztulását elősegítették, mert a szentségben való-
sággal jelenlevő Úr Jézustól, a vele való communio állandóságától 
fosztották meg igen sok ember lelkét. „Liturgiailag pedig annak a klasz-
szikus istentiszteleti formának az egységét töri szét (az 1861. évi ren-
delet), amelyik legalább is Justinus Martyr napjaitól fogva szakadatla-
nul élt (az egyházban)". — Brilioth i. m. u. o. 

397) 19 04-ben egyetemlegesen helyreállítják azt az ősi evangélikus 
gyakorlatot, amely szerint a celebráns-pap szentség-vétele (prästens 
självkommunion) integráns része a communiónak. 1917-ben és 1921-ben 
még jobban és következetesebben érvényesül a de tempore-eÍv a mise 
énekes részeiben és imádságaiban, — egyszersmind még fokozottabb 
gonddal, még fejlettebb liturgikus érzékkel ügyelnek a „högmässa" 
szimbolikus, vizuális mozzanataira. 

Jánossy : Az evang. liturgia. 9 



130 

giának a rendje szerint történik az egész ország minden 
templomában az istentisztelet. 

A svéd mise vagy högmássá rendje a következő: 1. in-
troitus (a) orgona-praeludium után de tempore-jellegű gyüle-
kezeti ének, — b) a pap és az énekkar közt megoszló introi-
tus-antifona, amely helyett a vízkereszt-utáni és a szent-
háromság-utáni vasárnapokon a pap ezt az állandó introitus-
antifonát énekli: ,,Helig, heiig, heiig är Herren Sebaot! Hela 
jorden är füll av hans härlighet!" 398); 2. confiteor és absolu-
tio a kyrie eleison-nal {a) bűnvallásra való felhívás, amelyet 
a pap még fenn, az oltárnál énekel: „Herren är i sitt heliga 
tempel, hans tron är i himmelen. Han är ock när dem, som 
hava en ödmjuk och förkrossad ande. Han hör de botfärdi-
gas suckar och vänder sig tili deras bön. Látom oss därför 
trösteligen gá f r am tili hans nádetron och bekänna vár synd 
och skuld!" 3i>9), — b) confiteor-imádság, amelyet már lenn, 
az oltár legalsó lépcsője előtt térdepelve imádkozik a pap 
és amelyet — a missale vonatkozó rubrikája szerint — az 
ugyancsak térdeplő gyülekezet csendben együtt imádkozik 
vele: „Jag fattig, syndig människa, som med synd född, 
jämväl sedan i alla mina livsdagar pá mángfaldigt sätt bar 
brutit emot dig, bekänner av allt hjärta inför dig, helige och 
rättfärdige Gud, kärleksrike Fader, att jag icke har älskat 
dig över allting, icke min nästa sásom mig själv. Emot dig 
och dina heliga bud har jag syndat med tankar, ord och 
gärningar och vet mig fördenskull vara värd att förkastas 
f rán ditt ansikte, om du skulle sä döma mig, som mina 
svnder hava fört jänt . Men nu har du, käre himmelske Fader, 
utlovat att med mildhet och nád omfatta alla botfärdiga 
syndare, som omvända sig tili dig och med levande tro fly 
tili din faderliga barmhärtighet och Frälsarens, Jesu Kristi 
förtjänst. Med dem vili du överse, evad de hava brutit emot 
dig, och aldrig mer tillräkna dem deras svnder. Däruppä 
förlitar jag mig, arme syndare, och beder trösteligen, att du 
efter samma ditt löfte värdes vara mig miskundsam och 
nádig samt förläta mig alla mina synder, ditt heliga namn 
tili pris och ära!" 40°), — c) az absolutiót felállva (deprekatív 

39a) Ézsaiás VI : 3b. 
3Bfl) „Az Úr szent templomában van, trónja a mennyekben van. Kö-

zel van az alázatos és töredelmes lelkűekhez. Hallja a bűnbánók sóhaj-
tásait és odafordul könyörgésükhöz. Járuljunk azért bizodalommal ke-
gyelmének trónja elé és valljuk meg bűnünket és vétkünket!" — V. ö. 
Habakuk II : 20 és Ps. XXXIV : 19. 

40°) „Én, szegény bűnös ember, aki bűnnel születtem, egyszers-
mind életem minden napján ellened sokféleképen vétkeztem, teljes 
szívből megvallom előtted, szent és igazságos Isten, szeretetben gazdag 
Atya, hogy nem szerettelek téged mindenekfelett, sem felebarátomat, 
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formában) mondja a pap: ,,Den allsmäktige, evige Gud för-
láte oss alla vára synder efter sin stora, outgrundliga barm-
härtighet för Frälsarens, Jesu Kristi skull samt give oss nád 
att bättra várt leverne och fá med honom ett evigt liv!"401), 
— d) a pap újra felmegy az oltárhoz és a gyülekezettel anti-
fonatikusan énekli a kyrie eleison-t. P.: „Herre!" — Resp.: 
„Förbarma dig över oss!" — P.: ,,Kriste!" — Resp.: „För-
barma dig över oss!" — P.: „Herre!" — Resp.: „Förbarma 
dig över oss!"); 3. glória (a) a pap a glória in excelsis-t 
énekli: „Ära vare Gud i höjden och frid pá jorden, tili män-
niskorna ett gott behag!", — b) a nép pedig a 24. ének 1. 
versét énekli: „Allena Gud i himmelrik . . ." 402), — nagy 
ünnepeken a glória in excelsis folytatásaként a megcsonkí-
tott laudamus te-t énekli együttesen a pap és a gyülekezet: 
„Vi prisa dig; vi tillbedja dig; vi tacka dig för dina under, 
Herre Gud, himmelske konung, Gud Fader allsmäktig! Herre, 
den allerhögstes enfödde Son, Jesus Kristus! Helige Ande, 
nádens, sanningens och fridens Ande! Amen, amen, 
amen." 403); 4. salatatio (P.: „Herren vare med eder!" — 

mint önmagamat. Ellened és szent parancsolataid ellen vétkeztem gon-
dolatokkal, szóval és cselekedettel és tudom ezért: méltó vagyok arra, 
hogy elvess arcod elől, ha úgy ítélsz meg engem, amint bűneim érdem-
lik. De íme, te azt ígérted, kedves mennyei Atyám, hogy kegyesen és 
kegyelmesen fogadsz minden bűnbánót, aki hozzád megtér és élő hittel 
menekül a te atyai irgalmasságodhoz és a Megváltó Jézus Krisztus ér-
deméhez. Ezért eltekintesz attól, amivel ellened vétettek és soha többé 
nem számítod be nekik bűneiket. Erre hagyom magamat én is, szegény 
bűnös és bizodalommal kérlek, hogy ugyanazon ígéreted szerint légy 
könyörülő és kegyelmes irántam és bocsásd meg minden én bűnömet, 
a te szent nevednek magasztalására és dicsőségére!" — Nagy ünnepe-
ken és a tempus clausum vasárnapjain egy másik, rövidebb confiteor-
imádságot használ a svéd missale. Ez a másik con/i/eor-imádság: Ps. 
LI :3—6a, 11—13-ból áll és ezzel a kéréssel végződik: „Mennyei Atyám, 
hallgasd meg könyörgésemet szerelmes Fiadért, a Jézus Krisztusért!" 

401) „A mindenható, örök Isten bocsássa meg minden bűnünket 
az ő nagy, végtelen irgalmassága szerint a Megváltó Jézus Krisztusért 
és adja kegyelmét, hogy megjobbíthassuk életünk folytatását és nyer-
jünk nála örök életet!" 

402) „Dicsőség mennyben I s t e n n e k . . . " — A svédországi egyház 
felbecsülhetetlen értékű énekeskönyve: Den svenska psalmboken az 
1921-ben eszközölt revizió folytán még gazdagabb lett. — A tulajdon-
képeni énekeskönyvön kívül magában foglalja az egész liturgiát; a 
„högmässa" rendjét, az egész egyházi év collecta-imádságait, a Iectio-
kat, az ünnepi imádságokat, antifonákat, a passiót, valamennyi szent 
szertartás rendjét, egész évre való lectionarium-ot, a házi ájtatosságok 
rendjét és imádság-anyagát, úgyhogy a svéd nemzet egyházi, vallásos 
életben legalább — és méltán! — olyan jelentősége van ennek az éne-
keskönyvnek, mint amilyen jelentőséggel bír az anglikán vallásosságra 
a „Common Prayer Book". — Igen jó ismertetést nyújt a svéd evangé-
likus énekeskönyvről Eklund: Vár kyrkopsalm c. műve. 

403) „Dicsérünk téged; imádunk téged; hálát adunk neked a te 
csodáidért, Urunk Isten, mennyei Király, mindenható Atya Isten! 

10* 
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Resp.: „Med dig vare och Herren!"); 5. collecta 404); 6. epis-
tola; 7. graduale-ének (a nagy ünnepeken az ősi graduale a 
hallelujával, — egyébként pedig az ugyancsak de tempore-
jellegü népdal: az igazi gyülekezeti főének); 8. evangelium; 
9. credo (nagy ünnepeken a pap és az énekkar a nicaenum-ot 
énekli, egyébként pedig általában az apostolicum-ot recitálja 
a pap, — néha ennek a helyébe Luther credo-éneke [a 17. 
ének] lép: „Vi tro pá en allsmäktig Gud . . ."); 10. szószéki 
énekvers (predikstolpsalm) 405); 11. szószéki szolgálat [a) 
apostoli üdvözlet, — b) prédikáció400), — c) imádság [rend-
szerint az evangéliumos-könyvben a perikopák után követ-
kező imádság, esetleg az általánosan kedvelt: „Lovad vare 
Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, 
lärt, förmanat och varnat oss. Hans heiige Ande stadfäste 
ordet i vára hjärtan, itt vi icke má vara glömske hörare, 
utan dagligen tillväxa i tro, hopp, kärlek och tálamod intill 
änden och varda salige, genom Jesus Kristus, vár Herre, 
amen" 407)], — d) egyházi hirdetések: a) házasságok, ß) 
a bejelentett betegeknek a gyülekezet könyörgésébe aján-
lása, ?) elhánytak, o) hálaadás a betegségükből felgyógyult 
hívekért, e) istentiszteletek, fj) gyónási alkalmak, $•) konfir-
máció-oktatás, egyházi egyesületek eseményei, t) templomi 
gyűjtések [amelyeket a svédek „kollekta"-nak neveznek, mi 
pedig ,,offertorium"-nak], — e) szószéki áldás408); 12. rövid 
gyülekezeti ének (rendszerint adoratio-tartalommal), amely-
nek az éneklése közben a pap, illetve a papság újra az oltár-

Urunk, a Legmagasságosabbnak egyszülött Fia, Jézus Krisztus! Szent 
Lélek, kegyelemnek, igazságnak és békességnek lelke!. . ." — A gloria-
énekeknél áll az egész templomi gyülekezet. 

404) A svéd collecta-imádságok legnagyobbrészt még a középkor-
ból valók: tömörség és bensőség, egyszerűség és erő jellemzik őket. 

405) Nem a prédikáció témájához igazodik, hanem a Szentlélek 
segítségét kéri, az ige áldásáért könyörög, esetleg a kereszt misztériu-
mának egy-egy fénysugarával vezeti a h ívő lelkeket. 

406) A svéd „högmässa" négy sorozat prédikáció-textust ismer. Az 
1. évben az evangéliumi perikopa, a 2. évben az epistolai perikopa a 
prédikáció alapigéje, a 3. évben az evangéliumos-könyv „I. högmässa" 
—, a 4. évben pedig a „II. högmassa"-jelzésű evangéliumi textus-sorozat 
alapján prédikálnak a „nagymisén" az egész országban. — Ha a nap 
epistolája, illetve evangéliuma van soron, mint prédikáció-textus, akkor 
a prédikátor nem olvassa fel a kérdéses szentigét újra a szószékről, ha-
nem egyszerűen utal arra, hogy a hívek már hallották az oltárnál el-
énekelt, illetve felolvasott epistolát, evangéliumot. 

407) Dicsőítve és áldva legyen az Isten örökké, hogy minket igé-
jével vigasztalt, tanított, intett és óvott. Szent Lelke erősítse meg az 
igét szívünkben, hogy ne feledékeny hallgatói legyünk, hanem napon-
ként növekedjünk hitben, reménységben, szeretetben és türelemben 
mindvégig és üdvözöljünk a mi Urunk, a Jézus Krisztus által, ámen". 

408) II. Korint. XIII : 13; I. Péter V : 10—11; Zsid. XIII : 20—21; 
Efez. 111:20—21; I. Thess. V : 23. 
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hoz megy; 13. salutatio; 14. oratio oecumenica 409), amelyben 
az egyházért, a hazáért, az egész népért és minden igaz 
munkáért, a családokért (külön az ifjúságért, főként a kon-
firmandusokért), az Űr szent asztalának vendégeiért könyö-
rög, azután az ínségben levőkért, a haldoklókért, végül bol-
dog kimúlásért és örök üdvösségért imádkozik a pap és vele 
együtt csendben az egész templomi gyülekezet410); 15. az 
Úrvacsora szentségére vonatkozó (leginkább eucharistikus 
jellegű) ének, illetve énekvers; 16. praefatio (a) sursum 
corda antifonák — P.: „Upplyften edra hjärtan tili Gud!" — 
Resp.: ,,Gud upplyfte vára h jä r t an !" 4 1 ) — P.: „Tackom 
Gud, vár Herre!" — Resp.: ,,Allena han är värdig tack ocb 
lov!", — b) praefatio-imádság [amelynek két változata közül 
az egyik az ősi húsvéti praefatio módosítása: ,,Ja, sanner-
ligen är det tillbörligt, rätt och saligt, att vi alltid och alle-
städes tacka och lova dig, allsmäktige Fader, heiige Gud, 
genom Jesus Kristus, vár Herre. Han är várt pásklamm, 
offrat för oss, Guds rena lamm, som burit världens synd allt 
intill döden. Och liksom han har övervunnit döden och 
uppstátt igen och evig lever, sá skola ock alla, som förtrösta 
pá honom, genom honom övervinna synd och död och ärva 
evigt liv. Och pá det att vi icke mä förgäta denna hans out-
sägliga välgärning, har han instiftat sin heliga nattvard"]412); 
17. consecratio (a pap közvetlenül a praefatio eléneklése után 
a szentség szereztetési igéit énekli, esetleg recitálja, miköz-

4,,B) A salutatio és az általános egyházi imádság közé (vagyis köz-
vetlenül a „Látom oss bedja" („Imádkozzunk") után nagy ünnepeken 
külön ünnepi imádság („högtidsbön"), 4—5 mondatból álló, valóban 
klasszikus liturgikus alkotás kerül. — Lásd a Svéd énckesköngv imád-
ságokat tartalmazó részében az 557—565. o. 

410)Míg az imádságnak az oltárra való visszahelyezését csak helye-
selni lehet, addig tagadhatatlan az is, hogy ez a tény is megkönnyítette 
azt, hogy a szentség-nélküli (csonka) istentisztelet — legalább alakilag 
— valami egészhez hasonlót mutathasson. 

411) „Emeljétek fel szíveteket az Úrhoz!" — „Az Úr emelje fel 
szívünket!" —• Azonnal szembetűnő a responsorium-ban a „Habemus ad 
Dominum" elrontása, amely még az 181 l -es neológ agenda liturgikus 
tehertétele a jelenlegi mise-rendben. 

412) „Igen, valóban méltó az, igazságos és üdvös, hogy mindig és 
mindenütt hálát adjunk és magasztaljunk téged, mindenható Atya, szent 
Isten, a mi Urunk, a Jézus Krisztus által, ő a mi páskabárányunk, aki 
értünk megáldoztatott, Isten igazi báránya, aki elvitte a világ bűneit 
egészen haláláig. És amint ő legyőzte a halált és feltámadt és él, azon-
lcépen mindazok, akik benne bíznak, általa legyőzik a bűnt és halált 
és örökségül nyernek örök életet. És azért, hogy mi el ne feledjük 
ezt az ő kibeszélhetetlen jótéteményét, szerezte szent vacsoráját". — 
Ezt a fordulatot a sanctus elszakítása tette szükségessé, hogy átmenetet 
képezzen a szentség szereztetési igéire. — Nyilvánvaló, hogy ez a prae-
fatio-imádság még mindig nem éri el a régi evangélikus liturgiák prae-
fatio-imádságainak lendületét, színezetét és erejét. 
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ben megtörténik az elevatio is); 18. Mi Atyánk (imádkozá-
sára így hívja fel a pap a gyülekezetet: „Látom oss nu alla 
bed ja sá, som vár Herre Jesus Kristus själv har lärt oss!"413); 
19. sanctus, hosanna és benedictus, amelyet a nép felállva 
énekel: „Helig, helig, helig, Herre Gud allsmäktige! Fulla 
äro himlarna och jorden av din härlighet. Giv salighet av 
höjden! Välsignad vare han, som kommer i Herrens namn. 
Giv salighet av höjden!"4 1 4); 20. pax (a responsorium nél-
kül [!], — jelentése az oltárhoz való meghívás); 21. agnus 
dei (amikor ezt a gyülekezet énekelni kezdi, a kommunikán-
sok megindulnak az oltár felé); 22. communio (a) először 
a celebráns-pap él a szentséggel, majd b) megkezdi a distri-
butiót,415) — míg ez taii, addig a nép megfelelő úrvacsorai 
énekeket énekel); 23. postcommunio (imádság: „Vi tacka 
dig, allsmäktige Fader, som genom din Son, Jesus Kristus, 
har stiftat denna heliga nattvard oss tili tröst och salighet, 
och bedja dig: förläna oss nád att sá begá Jesu áminnelse 
pá jorden, att vi ocksá matte varda delaktiga av den 
stora nattvarden i himmelen!", — a gyülekezet válasza: 
„Amen".416); 24. benedicamus {a pap a nép felé fordulva 

413) „Imádkozzunk, amint maga a mi Urunk, a Jézus Krisztus 
tanított bennünket!" — A consecratio alatt és a Mi Atyánk imádkozása 
közben is térdepel a nép. 

414) „Szent, szent, szent, mindenható Urunk Isten! Telve a mennyek 
és a föld dicsőségeddel! Adj üdvösséget a magasságból! Áldott, aki jön 
az Urnák nevében! Adj üdvösséget a magasságból!" •—- Látnivaló, hogy 
mennyire helytelen a hosanna „lefordítása". 

415) A distributio igéit — a szent testnél: „Kristi lekamen, för dig 
utgiven" („Krisztus teste, éretted adatott"), a szent vérnél: „Kristi blod, 
för dig utgjutet" („Krisztus vére, éretted kiontatott") — külön-külön 
mondja mindegyik kommunikánsnak a pap. — Amikor egy sorral 
végzett, így szól a még térdeplő kommunikánsokhoz a celebráns-pap: 
„Herren Jesus Kristus, vilkens lekamen och blod 1 haven undfátt, be-
vare eder tili evigt liv!" — „Az Ür Jézus Krisztus, akinek testét és vérét 
kaptátok, őrizzen meg titeket az örök életre!" —; végül elbocsátja 
őket: „Gán i Herrens frid!" — „Menjetek el az Úr békességében!" 

416) „Köszönjük neked, mindenható Atyánk, hogy szent Fiad, a 
Jézus Krisztus által vigasztalásunkra és üdvösségünkre ezt a szent va-
csorát szerezted és kérünk téged: ajándékozd nekünk kegyelmedet, 
hogy úgy üljük meg Jézus emlékezetét itt a földön, hogy részesei lehes-
sünk majd a nagy vacsorának is a mennyekben." — Még két post-
communio-imádsága van a svéd lilurgiának. Az egyik: „Vi tacka dig, 
allsmäktige Gud, att du genom denna dyrbara nádexnáltid har veder-
kvickt och mattat oss, och bedja dig, att du láter det lända tili 
vár tros förökelse och [ill förkovran i gudaktighet och alla kristliga 
dygder, genom din Son, Jesus Kristus, vár Herre". — „Köszönjük 
neked, mindenható Isten, hogy minket ezzel a drága kegyelmi eledellel 
üdítettél és tápláltál, és kérünk téged: engedd, hogy ez hitünk növe-
lésére szolgáljon és istenfélelemben és minden keresztyén erényben való 
tökéletesülésre, szent Fiad, a mi Urunk, a Jézus Krisztus által"; -— a 
másik pedig: „Herre Jesus Kristus, du som har kallat oss tili denna 
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énekli: „Tackom och lovom Herren!", — a gyülekezet vá-
lasza: „Herren vare tack och lov! Halleluja! Halleluja! Halle-
luja!"); '25. ároni áldás417)-, 26. befejező ének és orgona-
postludium.*ls) — A svéd istentiszteleti rendben monumen-
tális erő és benső melegség egyesül és a svéd „högmässa" 
ékes bizonysága annak, hogy gazdag liturgiában, színes, vál-
tozatos formák között milyen eleven erővel él hitünk forrása 
és éltetője: a tiszta evangélium.410) 

Érdekes lenne most sorra vennünk a többi északi ország 
liturgiáját és — legalább a svéd missale ismertetéséhez ha-
sonló rövidséggel — nyomon követnünk külön-külön mind-
egyiknek — az összehasonlítás első pillanatában nyilvánvaló 
rokonság mellett is feltűnő — sajátos alakulását, felbomlását 
és megújhodását. Ismételten meggyőződhetnénk arról, hogy 

nattvard, vi tacka dig av allt hjärta für din barmhärtighet, alt du 
här bespisat oss med din lekamen och ditt blod, att du bar uppfyllt 
och omslytit oss med din godhet. O Herre, bliv när oss! Vi giva oss 
i dina händer och förlita oss pá dig: lát oss bliva hos dig evinnerligen!" 
— „Úr Jézus Krisztus, aki bennünket meghívtál ehhez a (szent) vacsorá-
hoz, teljes szívből hálát adunk neked a te irgalmasságodért, hogy itt 
bennünket testeddel és véreddel tápláltál, hogy betöltöttél és körül-
vettél minket a te jóságoddal. Urunk, maradj közelünkben! Mi oda-
adjuk magunkat a te kezedbe és rádbízzuk magunkat: hadd maradjunk 
nálad mindörökre!" 

417) Az áldás elfogadására való felhívás így hangzik: „Böjen edra 
hjärtan tili Gud och mottagen välsignelsenl" — „Hajtsátok szíveteket 
Istenhez és fogadjátok az áldást!" — Míg a benedicamus-ra felállva 
felel a gyülekezet, addig az áldás fogadására letérdel. — Az ároni áldás 
tulajdonképeni szövege a végén kibővül: „Istennek: az Atyának és a 
Fiúnak és a Szentléleknek nevében, ámen". 

418) A pap csak az utolsó énekvers közben jön el az oltártól, hogy 
visszatérjen a sekrestyébe, ahol leveti liturgikus öltözetét. 

A svéd „högmässa" lefolyásának szemléletes ismertetése olvas-
ható a Szlovenszkói Magyar Evangélikus Szövetség kiadásában meg-
jelenő Evangélikus Lap 1927—1928—1929. évfolyamaiban szerzőtől meg-
jelent „Svédországban" c. hosszabb cikksorozatban; idevonatkozóan 
lásd különösen 1928, 15—16:2 . és köv. o. 

A svéd liturgia menetére vonatkozóan v. ö. még Clemen i. m. 97. 
és köv. o. — A „högmässa" teljes szövege legkönnyebben hozzáférhető 
az énekeskönyv második főrészét képező evangéliumos-könyvben, 491. 
és köv. o. 

4 ie) A „högmässa" communio-jellegének az ország különböző 
részein való helyzetére nézve v. ö. Brilioth i. m. 466. és köv. o. — 
Vannak egészen nagy, összefüggő területek — különösen nyugaton — 
ahol a lélekszámhoz viszonyítva 500—600%-ot is meghalad az évenkinti 
communio-szám. 

A svédországi egyház gazdag paramentikájáról, a papságnak — 
az ösegyházi tradíciót őrző — színpompás liturgikus ornátusairól ki-
váló szakismerettel ír Branting: Textilskrud i svenska kyrkor c. értékes 
művében. — A svéd istentiszteleti élet formai gazdagsága a leghatható-
sabb előmozdítója az egyházi (liturgikus) művészeteknek. 

Az egész svéd liturgikus életről igen jó összefoglaló áttekintést ad 
fíodhe: Svenskt gudstjänstliv c. müve. 
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az egyházi megújhodás és a liturgikus élet megújhodása 
elválaszthatatlan egymástól. Megkötöttségünk következtében 
azonban meg kell elégednünk azzal, hogy csupán legjelleg-
zetesebb sajátságukat említjük meg, illetve azt a liturgikus 
rendet közöljük, amely manapság is érvényben van ezekben 
az evangélikus országokban. 

A Svédországgal való évszázados kapcsolat következté-
ben a finnországi egyház liturgiája alig mutat valami elté-
rést a svéd missale istentiszteleti rendjétől. Legfeljebb azt 
mondhatjuk, hogy a finn egyház illetékes tényezőinek még 
öntudatosabb, erőteljes konzervativizmusa lehetővé tette, 
hogy a destrukcióból eléggé sértetlenül került ki a íinn litur-
gia. A svéd missale jelenlegi istentiszteleti rendjével szemben 
határozottan előnye a finn liturgiának a praefatio és sanctus 
egysége 420), továbbá az is, hogy a szereztetési igék (con-
secratio) merev elszigeteltségét megszünteti benne a con-
secratio előtt álló (némileg az ősi epiklesis-nek megfelelő) 
úrvacsorai imádság. Ha igaz is, hogy — miként a svéd, úgy 
-— a íinn liturgiában is az oltári szentség tartalmi gazdag-
ságából leginkább a — /ioatíjpiov és ává//v7] a is-jellegé vei 
színezett — bűnbocsánat gondolata él, amelynek komorsá-
gán csak néha-néha csillan át az eucharistikus öröm, mégis 
ez a finn liturgia elég erősnek bizonyult, hogy az egész nem-
zet életét odahelyezze a Krisztussal való legbensőbb egység 
megingathatatlan fundamentumára —: a finn liturgia is az 
incarnatio-hitből, a praesentia reális isteni tényéből él! 421) 

A Finnországgal szomszédos és velünk, magyarokkal 
ugyancsak rokon észt nemzet liturgiája is híven megőrizte 
mind a mai napig az ősi keresztyén evangélikus istentiszteleti 
tradíciót. Az orosz cári hatalom részéről egyre erősebben 
megnyilvánuló politikai elnyomás idején, a XIX. század 
második negyedében a tartu-i (dorpati) evangélikus egyetem 
hitvallóit használja fel a Szentlélek az egyházi megújhodás 
szolgálatára. Ennek az áldott munkának a gyümölcse az a 
liturgia, amelyet még a szentpétervári fő-consistorium ké-
szített és amelyet 1901-től kezdve használ az észtországi 
egyház.422) Az észt liturgia rendje a következő: 1. Orgona-
praeludium és gyülekezeti ének; 2. introitus-antifona; 3. con-
fiteor és kyrie; 4. absolutio és glória; 5. salutatio; 6. collecta; 
7. lectio (epistola vagy evangelium!); 8. credo; 9. szószéki 

42°) V. ö. Brilioth i. m. 476. o. 
421) A finn missale jelenleg érvényben levő liturgiája 1913-ból 

való (az egyházi énekeskönyv 1886-ból). — Különösen az ország egy-
házi fővárosában, Turku-ban és általában a nyugati részeken igen 
gazdag és erős a liturgikus élet. 

422) Az önálló állami életet élő Észtországban is változatlanul meg-
maradt a régi liturgia. 
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szolgálat {a) gyülekezeti ének, — b) apostoli üdvözlet, — 
c) prédikáció, — d) hirdetések; — e) könyörgés keretében 
azoknak a híveknek a megnevezése, akikre majd az oltár-
nál az általános egyházi imádság commemoratiója különö-
sen is vonatkozik, — f ) szószéki áldás, — g) énekvers); 10. 
salutatio; 11. oratio oecumenica; 12. praefatio; 13. sanctus, 
hosanna és benedictus; 14. consecratio; 15. agnus dei; 16. 
communio (sumptio és distributio, miközben a gyülekezet 
úrvacsorai énekeket énekel); 17. postcommunio-imádság; 18. 
salutatio; 19. benedicamus; 20. ároni áldás; 21. gyülekezeti 
énekvers és orgona-postludium. — Az észt liturgia is — a 
fenséges tartalomnak megfelelően — énekes-liturgia.423) 

A világháború előtt ugyancsak a cári Oroszország egyik 
„balti tartomány"-át alkotó Lettországban is a XIX. század-
beli hitvallásos megújhodásnak köszönheti az egyház az ősi 
evangélikus liturgikus élet megmentését, illetve újbóli fel-
virágzását. A XVIII. század rombolása után a lutheri refor-
máció igazi, egyházias lelkületének öntudatra ébredése itt is 
gazdag liturgikus életet teremtett. A lett nemzet mind a mai 
napig hűségesen ragaszkodik anyaszentegyházunk imádsá-
gos életének ahhoz a sok-sok drágakincséhez, amelyet még 
1832-ből való és azóta szakadatlanul érvényben levő litur-
giája tett sajátjává és amelynek erejéről bőségesen meggyő-
ződhetett a megpróbáltatásos, véres időkben. — A lett liturgia 
— nem számítva a nyelvbeli különbséget — alig mutat el-
térést az észt liturgiától.424) 

Svédország nyugati szomszédjának, az ugyancsak tiszta 
evangélikus norvég nemzetnek egyházi élete a XIX. század-
beli vallásos ébredés (különösen az ú. n. „belmissziói irány-
zat") megerősödésének és állandósulásának következménye-
ként egészen sajátos, egyéni színezetet nyert. Azt szokták 
mondani, hogy amíg a svéd evangélikus élet legfőbb jellem-
zője az eggliáz (mint isteni üdvintézmény) és a dáné a gyüle-
kezet, addig a norvég vallásos élet homlokterében az egyes 
evangélikus hívő ember áll. Jellemző azonban, hogy ez az 
individualismusra hajló kegyesség is csak az egészből, az 
egyház liturgikus életének teljességéből élhet. Éppen a sze-
mélyes vallásosság komoly tapasztalásai irányítják a figyel-
met az egyház ősi evangélikus liturgiája felé és a XIX. szá-
zadban Norvégiában is ú j életre támad a liturgikus élet.425) 

42s) Az észt Liturgia menete megtalálható az énekeskönyvükben 
is. Lásd az „Uus Kiriku lauluraamat" (1900) függelékét. 

4'-'4) A lett liturgia az introitus-antifona helyett mindig a teljes, 
ősegyházi introitust használja. 

425) A norvég liturgikus élet egész történeti alakulását részletesen 
tárgyalja Moe i. m., amelyre már ismételten utaltunk. 
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A régi liturgikus kincsek egyre fokozottabb mértékben vál-
nak a norvég egyház igazán élő és éltető értékeivé. 

Az 1889-ből való missale gondos átdolgozás után 1920-
ban nyerte ma is érvényben levő szövegét.426) Az Alterbok 
for den norske Kirke szerint a norvég mise („hjgíimesse" — 
,,nagymise") liturgikus rendje a következő: 1. De tempore-
jellegü orgona-praeludium után (amely alatt a celebráns pap 
az oltárhoz megy és ott letérdel) a sekrestyés („klokkare") 
a szentély feljáratánál a bevezető-imádságot (indgangsbjafn) 
imádkozza: „Herre, jeg er kommet ind i dette dit hellige hus 
for ät h0re hvad du, Gud Fader min skaper, du Herre Jesus 
min Freisare, du Hellige Aand min trister i liv og d#d, vil 
tale til mig. Herre, lad nu op mit hjerte ved din Hellige Aand, 
saa jeg av dit ord maa laere at sorge 0ver mine synder og 
tro i liv og d0d paa Jesus, og forbedre mig hver dag i et 
hellig liv og levnet. Det h0re og btfnhgfre du ved Jesus Kris-
tus, amen" 427); 2. gyülekezeti ének („en kort bedsalme, eller 
en salme som svarer til kirketiden" — „rövid imádság-tar-
talmú ének, vagy az egyházi év idejének megfelelő ének"); 
3. eonfiteor és kyrie (miután a pap térdelve elimádkozta a 
confiteor-imádságot, a néppel együtt antifonatikusan énekli 
a kyrie-t, — P.: „Kyrie eleison!" — Resp.: „Gud Fader, 
miskunde dig!" — P.: „Kriste eleison!" — Resp.: „Herre 
Krist, miskunde dig!" — P.: „Kyrie eleison!" — Resp.: 
„Herre Hellig Aand, miskunde dig!"); 4. glória (második 
és harmadik tagozatát a gyülekezet énekli, — nagy ünnepen 
pedig a laudamus te-xe 1 is kibővül); 5. salutatio; 6. collecta; 
7. epistola; 8. graduale-ének („epistelsalme"); 9. evangelium 
(amelyre a nép válasza: „Gud vaere lövet for sit glade bud-
skap!" — „Áldassék az Isten örvendetes üzenetéért!", — 
vagy a glória tibi Domine: „Pris og aere vaere dig, Herre!"); 
10. credo (általános az apostolicum!); 11. gyülekezeti ének 

42°) A missale első lapja — gazdag initiale-díszítéssel — teljes fel-
szerelésű oltárt ábrázol, amelyet ez a felirat vesz körül: „Laudamus, 
benedicamus, adoramus, glorif icamus. . .1" — A liturgia formális ki-
fejezési eszközeiről, a norvég egyház liturgikus művészetéről szól Bugge-
Kjelland k i tűnő müve: Alterskrud og Messeklaer i Norge. 

A XX. századba is átnyúló és egyre öntudatosabbá levő norvég 
liturgikus megújhodásnak egyik legkiválóbb munkása volt az 1922-ben 
elhunyt oslo-i dómprépost: Jensen Gusztáv, akinek liturgikus tárgyú 
müvei közül igen értékes alkotás: Afhandigar om Gudstjeneste og 
Menighedsliv; idevonatkozóan v. ö. különösen is i. m. 77 és köv. o. 

427) „Uram, bejöttem szent házadba, hogy halljam, amit le: Te-
remtőm, Atya Isten, — Megváltóm, Ür Jézus, — Szent Lélek, életben és 
halálban vigasztalóin, mondani akarsz nekem. Uram, nyisd meg az én 
szívemet Szent Lelkeddel, hogy igédből megtanuljak bánkódni bűneim 
felett és hinni életben-halálban Jézusban, és naponként megjavulni 
szent életben és életfolytatásban. Halld és hallgasd meg ezt (az én 
imádságomat) a Jézus Krisztus által, ámen." 



139 

(„evangeliesalme"); 12. szószéki szolgálat {a) fohász, — b) 
textus-olvasás, — c) prédikáció, — d) kis-gloria, — e) hirde-
tések, — f ) könyörgés keretében azoknak a híveknek a meg-
nevezése, akikre majd az oltárnál az általános egyházi imád-
ság commemoratiója különösen is vonatkozik, — g) II. 
Korint. XIII : 13); 13. gyülekezeti ének (leginkább adoratio-
tartalommal) 428); 14. oratio oecumenica (a norvég missale 
általános egyházi imádságának I. formulája a liturgikus tö-
kéletességnek olyan magas fokát mutatja, hogy feltétlenül 
szükségesnek tartjuk annak egész terjedelmében való közlé-
sét; — P.: „Lad os traede írem for Herrens aasyn med tak 
og b0n!" 429) bevezető szavak után — ad altare — imád-
kozza: „Evige, barmhjertige Gud! Vi takker dig for alle dine 
velgjerninger mot os! Du giver daglig br/zrd, du giver glaede 
og gode dage, du opdrager os ved traengsel og kors for dit 
rike. Du har givet os dit hellige ord, du har kaldt os til at 
have hjemnie i din kirke paa jorden og sat os et evigt maal 
hos dig!" — Resp.: „Dig vaere aere i evighet!" — P.: „Nu 
beder vi dig i vor Herre Jesu navn: Se naadig til din kristne 
kirke, bevár den og hellige den i din sandhet. Lad dit ord 
blive forkyndt klart og rent og dine sakramenter blive brukt 
rettelig. Giv din kirke retskafne tjenere, som baade laeder 
vei og lever vei. Driv arbeidere ut i din h0st, og luk op troens 
d«'r for alle hedninger og for Israels folk. Taenk i barmhjer-
tighet paa dem, som staar dit ord lmot og giv dem omven-
delse til livet!" — Resp.: „Herre, he rvor b0n!" — P.: „Hold 
din vernende haand over vort folk og faedreland og over 
vore landsmaend i det f jerne og paa havet. Bevár og velsign 
vor konge og hans hus, stortinget, kongens raad og al vor 
**vrighet. Vern vore hjem, velsign vore skoler og h^iskoler, 
led vor ungdom paa dine veier! — Vaer, o Gud efter dit 
l0fte enkers forsvar og faderl^ses fader. Giv alle syke og 
sorgfulde lindring og trost, kom naadig de anfegtede til 
hjaelp, og dem som er i díídens n#d. Vaer deres styrke, som 
lider traengsel for Jesu navns skyld. Giv et fredsommelig 
og lykkelig samliv, godt og tjenlig veir, retsindige og kriste-
lige raad til al vor gjerning!" — Resp.: „Herre, h0r vor b#n!" 
— P.: „Tag denne din dyrekj^rpte menighet i din varetaegt. 
Hold anst0t borte fra os og fórén os i din hellige kjaerlighet. 
Lad de smaa, som d^pes til dit navn, voksé op i din frygt. 
Giv vore konfirmanter hjerte til at forsage og tro. Giv dine 

428) A liturgiának ezen a pontján, esetleg az általános egyházi 
imádság után szokott helyet kapni a norvég főistentiszteletben a ke-
resztség szentségének kiszolgáltatása. 

4-e) „Járuljunk az Úr színe elé hálaadásunkkal és künyörgé-
sünkkel!" 
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nadverdgjester fred og evig liv ved dit bord!" — Resp.: 
„Herre, hí*r von b0n!" — P.: „Miskunde dig, o Gud, over 
alle mennesker efter din störe kjaerlighet i Jesus Kristus vor 
Herre. Og naar vor time kommer, giv os da at djef sálig bort 
f ra denne verden, og paa den ytterste dag at staa op til din 
herrlighet!" —Resp . : „Herre, htfr vor bgín, amen!"430); 15. 
gyülekezeti ének („kort nadverdsalme" — „rövid úrvacsorai 
ének"); 16. praefatio {a) a sursum corda-antifonák a norvég 
liturgiában híven követik az eredeti szöveget, — b) a prae-
fatio-imádságra közvetlenül következik — c) a sanctus, 
hosanna és benedictus); 17. úrvacsorai imádság (amelyben 
inkább a communio-gondolat érvényesül: „ . . . Fórén os med 
dig som grenene med vintraelt, laer os at elske hverandre 
som du har elsket os, og giv os med hele den hellige kirke 

„Örökkévaló, irgalmas Isten! Hálát adunk neked minden jó-
téteményedért! Te adod mindennapi kenyerünket, te adsz örömet és 
jó napokat, te nevelsz bennünket szorongattatással és kereszttel orszá-
god számára. Te adtad nekünk szentigédet, te hívtál el minket, hogy 
otthonunk legyen itt a földön egyházadban és te tűztél elénk örök célt 
tenálad!" —• „Tied a dicsőség mindörökké!" — „Most pedig kérünk 
téged a mi Urunk, a Jézus nevében: Tekints könyörülettel keresztyén 
egyházadra, őrizd és szenteld meg őt a te igazságodban. Hirdettesd 
igédet tisztán és igazán és szolgáltasd ki szentségeidet helyesen. Adj 
egyházadnak igaz szolgákat, akik igazán vezetik (a nyájat) és igazán 
is élnek. Küldj ki munkásokat aratásodba és tárd fel a hitnek kapuját 
minden pogány és Izrael népe előtt. Gondolj irgalmassággal azokra, 
akik ellenállnak a te igédnek és térítsd meg őket az életre!" — „Urunk, 
hallgasd meg imádságunkat!" — „Terjeszd ki védő karodat népünk és 
hazánk felett és honfitársaink felett, akik az idegenben és a tengeren 
vannak. Oltalmazd és áldd meg királyunkat és házanépét, az ország-
gyűlést, az államtanácsot és minden felsőbbségünket. Védelmezd ottho-
nainkat, áldd m e g iskoláinkat és főiskoláinkat, — vezéreld ifjúságun-
kat a te útjaidon! — Légy, Urunk, ígéreted szerint az özvegyeknek 
oltalmazójuk, az árváknak atyjuk. Adj enyhülést és vigasztalást minden 
betegnek és bánkódónak, jöjj segítségül kegyelmesen a megpróbáltak-
hoz és azokhoz, akik a halál Ínségében vannak. Légy erősségük mind-
azoknak, akik szorongattatást szenvednek Jézus nevéért. Adj békés és 
boldog életet, jó és kedvező időjárást, igaz és keresztyén elhatározást 
minden cselekedetünkhöz!" — „Urunk, hallgasd meg imádságunkat!" 
— „Vedd oltalmadba ezt a te drága áron megváltott gyülekezetedet. 
Tartsd távol tőlünk a botránkozást és egyesíts mindnyájunkat a te szent 
szeretetedben! Engedd, hogy a kisdedek, akiket a te nevedbe keresz-
telünk, a te félelmedben növekedjenek. Adj a mi konfirmandusaink-
nak (olyan) szívet, hogy megtagadják (a világot) és higgyenek. Adj 
szentvacsorád vendégeinek békességet és örök életet asztalodnál!" — 
„Urunk, hallgasd meg imádságunkat!" — „Könyörülj, Urunk, minden 
emberen a te nagy szereteted szerint a mi Urunkban, a Jézus Krisztus-
ban. És amikor eljön a mi óránk, add, hogy boldogan távozhassunk 
ebből a világból és az utolsó napon fe támadjunk a te dicsőségedre!" — 
„Urunk, hallgasd meg imádságunkat, ámen!" 

Böjtben —• a Mária-iinnepek kivételével — használatos az álta-
lános egyházi imádság helyett a litánia is. 
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at have trost og glaede i dig!" 431); 18. agnus dei (consecratio 
előtt!); 19. Mi Atyánk (consecratio előtt!); 20. consecratio 
(verba testamenti); 21. elevatio és confessio corporis et 
sanguinis Christi {a) a szent test felmutatása: ,,Dette er Jesu 
sande legeme" — „Ez Jézus valóságos teste", — b) a szent 
vér felmutatása: „Dette er Jesu sande blod" — „Ez Jézus 
valóságos vére"); 22. communio {a) sumptio, — b) distri-
butio, amely alatt a gyülekezet a „O Guds lam uskyl-
dig . . ."-et, vagy más megfelelő communio-éneket énekel; a 
distributio igéje: „Den korsfaestede og opstandne Jesus 
Kristus, som nu har givet eder sit heilige legeme og blod, 
hvormed han har gjort fyldest for alle eders synder, han 
styrke og opholde eder derved i en sand tro til det evige liv. 
Fred vaere med eder, amen!" 432); 23. gyülekezeti ének 
(„takkesalme for nadverden" — „hálaének az úrvacsoráért"); 
24. hálaadó (post-communio-) imádság; 25. salutatio; 2ö. 
ároni áldás (singularis!); 27. gyülekezeti ének („slutnings-
salme" — „befejező ének"); 28. befejező imádság (az or-
gona elhallgat, a pap még az oltár előtt térdel és a sekrestyés 
a szentély feljáratánál — a gyülekezet csendes áhítatától 
kísérve — fennhangon így imádkozik: „Herre, jeg takker 
dig fordi du har laert mig hvad du vil at jeg skal gj#re. 
Hjaelp mig nu, min Gud, ved din Hellige Aand for Jesu 
Kristi skyld, at jeg maa bevare dit ord i et rent hjerte, styr-
kes ved det i troen, forbedres i et hellig levnet, og liave trafst 
av det i liv og d#d. Amen i Jesu navn!" 433) 

Ha a norvég liturgia egyik-másik sajátosságát (pl. az 
introitus hiányzása, a halleluja elnémulása, az agnus dei 
használata a consecratio előtt!) nem tekinthetjük is nyere-
ségnek az egyház liturgikus életében, mégis meg kell állapí-
tanunk, hogy olyan hatalmas erőt képvisel a norvég liturgia, 
amely önmagában hordozza az evangélikus liturgikus élet 

431) „Egyesíts bennünket magaddal, mint szőllővesszőket a szőllő-
tővel — taníts meg minket, hogy szeressük egymást, mint ahogyan te 
szerettél bennünket és add, hogy az egész anyaszentegyházzal vigaszta-
lásunk és örömünk lehessen tebenned!" 

432) ,,A keresztrefeszített és feltámadt Jézus Krisztus, aki tinektek 
most szent testét és vérét adta, amellyel eleget tett minden bűnötökért, 
— erősítsen és tartson meg ezzel titeket igaz hitben az örök életre. 
Békesség legyen veletek, ámen!" 

433) „Uram, köszönöm neked, hogy megtanítottál arra: mit akarsz, 
hogy cselekedjem. Segíts most Istenem, Szentlelkeddel a Jézus Krisz-
tusért, hogy tiszta szívben őrizhessem meg igédet, erősödve ezzel a 
hitben, megjavulva szent életben és vigasztalásom legyen ebből életben 
és halálban. Ámen — Jézus nevében!" 

A norvég liturgia menetére vonatkozóan v. ö. még Clemen i. m. 
97. és köv. o. 
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teljes gazdagságáig való organikus kifejlődésének isteni motí-
vumát: a sacramentum communionis-t.434) 

A norvég liturgiával jóformán mindenben megegyezik 
a dán liturgia.435) Az a küzdelem, amelyet a XIX. században 
Dániában is meg kellett harcolnia az egyháznak az ősi hit 
integritásáért és a tőle elválaszthatatlan sacramentalismusért, 
a dán evangélikus életben is elvezetett a liturgikus megújho-
dásra.436) 1895-ben elkészül az Alterbog és Kirkeritual, amely 
igen sok tekintetben az 1685-ből való missale gazdagságához 
és bensőségéhez való visszatérést jelenti Dánia egyházi életé-
ben. Az 1912-ben bekövetkezett gondos átdolgozás után ma 
is ez az értékes liturgia van érvényben a dániai egyházban, 
amely minden jel szerint ugyancsak céltudatosan halad előre 
a lutheri reformáció igazi lelkületének, egyháziasságának 
minél teljesebben megfelelő liturgikus élet megvalósításá-
ban.437) 

434) Az egyházi öntudat megerősítését és az ősi evangélikus litur-
gikus élet teljes megújhodását kívánja szolgálni Norvégiában a „Pro 
ecclesia"-szövetség, amely hitvallásos-egyházias alapon 1925-ben alakult 
a fővárosban, Os/o-ban. 

435) Lásd CAemen i. m. 97. o. a párhuzamos áttekintést. — A dán 
liturgia — Bugenhagen refonnátori munkássága révén — inkább a 
„Deutsche Messe" nyomdokát követte és ebben a tényben kell látnunk 
a dán és norvég liturgia közt fennálló — csaknem az azonosságig menő 
—• hasonlóság alapját. — A dán liturgiában is felismerhető az a törek-
vés, hogy a missale szorosabb értelemben vett liturgikus részeit a lehe-
tőség szerint népénekkel cseréli fel. 

43fl) V. ö. Rjtfrdam: Danske Kirkelove 1 : 56. és köv. o. — Ebben 
a harcban különösen nagy jelentősége van Grundtvig N. Fr. S. kiváló 
papi személyiségén keresztül az apostoli hitvallás, általában az 
eredeti keresztyén egyházi lelkület öntudatosításának. — Miként álta-
lában az evangélikus Északon, úgy Dániában sem abban az értelemben 
szólunk liturgikus megújhodásról, mintha itt ezen a téren teljes pusz-
tulásra talált volna a XIX. század egyházi ébredése. A dán liturgia 
még a XVIII. század rombolásai közt is megőrizhette leglényegesebb 
alkotóelemét: az Úrvacsora szentségének centrális, organikus jelentő-
ségét. — Jó segítségére volt ebben az egyházi ének. Különösen Odense 
nagy püspökének, Kingo Tamásnak (f 1703) igazhitű egyházi kegyes-
ségből fakadt gyönyörű énekeit zengve, könnyebben járhatta meg a 
megpróbáltatás útját a dán nemzet és énekeskönyve ma is méltán 
egyik legértékesebb drágakincse az evangélikus Dánia vallásos életé-
nek. (Salmebog for Kirke og Hjem 1897-ből, jelenleg használatos revi-
deált kiadása 1927-ből való). 

437) A dán liturgikus élet teljes megújhodását sürgeti az egyház 
isteni öncélúságának a hangsúlyozásával együtt Severinseri: Desideria 
lilurgica c. tanulmányában. — Löhe hatása nyilvánvaló. — A dán litur-
gikus művészet fejlett voltára, egyben a folytonosan erősödő öntudatos 
lutheri confessionalismus céltudatos munkásságára jellemző ugyancsak 
Scverinsen értékes tanulmánya: De rette Messeklaeder, amelyben a 
szerző a papság helyes liturgikus ornátusát tárgyalja és a református 
eredetű ,,feketeség"-nek a teljes kiirtását sürgeti, mert az iskolamesteri 
öltözet a legélesebb ellentétben van az egyház liturgiájával. 
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Islandban, ebben a távoli, tiszta evangélikus sziget-
országban is csaknem változatlan épségében megőrizhette az 
egyház a XVI. századbeli gazdag evangélikus liturgiát. Az 
isiandi missale jelenlegi alakjában (amely 1910-ből való) és 
egész belső organizmusában alig mutat valami eltérést a dán 
liturgiától. Benne is a keresztyén evangélikus sacramentalis 
praesentia reális él! 

A reformáció szülőföldjének és Észak evangélikus orszá-
gainak liturgikus életét, megújhodásának jelentősebb mozza-
natait igyekeztünk áttekinteni a fentiekben. A legszüksége-
sebbekre szorítkozó ismertetésünk után nem hagyhatjuk 
azonban teljesen szó nélkül Északamerika hatalmas evan-
gélikus egyháztartományainak liturgikus életét sem. Hiszen 
német, illetve skandináv eredetük kezdettől fogva nyilván-
valóan utal a németbirodalmi és északeurópai liturgiáinkkal 
való szerves kapcsolatukra. Az ,,új-hazába" vándoroltak 
közt létesített egyházközségeink magukkal vilték az ,,ó-haza" 
oltárairól a szent lángot, az evangélikus liturgikus élet tüzét. 
A XIX. században pedig — különösen Löhe hatására — 
Északamerikában is egyre tudatosabban munkálkodik a dia-
dalmasan küzdő és tízezernyi templomot építő egyház a 
liturgikus élet kimélyítésén. A confessionalismus ereje és a 
liturgikus élet gazdagsága, egyre fokozódó értékelése jel-
lemzi anyaszentegyházunkat az ,,új-világban" is.'138) Éppen 
a világ rohanó és mindinkább lélektelenné váló nyugtalan 
életével szemben és az „amerikai tempóhoz modernizálódott" 

438) Igen érdekes ismertetési nyújt az Északamerikai Egyesült 
Államok ág. hitv. evang. egyháztartományainak liturgikus életéről, 
illetve az amerikai liturgiáknak a németbirodalmi és skandináv litur-
giáktól való függéséről Jörgensen- Wentz-Fl eisch: Die lutherischen 
Kirchen der Welt c. művének II. főrésze, a 159. és köv. o., amely tel-
jesen igazolja a szerzőknek a való életet tükröztető megállapítását: 
„Der Kultus der lutherischen Kirche Amerikas wird in steigendem 
Masse liturgisch ausgestaltet" (i. m. 161. o.). 

Rövidsége ellenére is igen értékes és tárgyunk összefüggésében 
ugyancsak figyelmet érdemlő munka Remensnyder-Youngert-Sandt: 
Evangelisk-luterska kristenheten i Amerika c. könyve, amelynek meg-
szívlelésre és komoly meditálásra méltó szavaiból (magyar fordításban) 
csak az alábbiakat idézzük: „A luteránus egyház (Amerikában) a liturgia 
egyháza is. Nemcsak hitében ragaszkodik (anyaszentegyházunk) kato-
licitásához, hanem (élet-) formáiban is. (Ezért) megőrzi az egyházi épí-
tészet történeti típusát, úgyhogy templomai nem hasonlítanak keres-
kedelmi palotákhoz, hanem az imádás házai. A szentély középpontját 
a főoltár foglalja el és minden egyéb berendezése is megfelel céljának: 
az istentisztelet szent cselekvényeinek és szertartásainak szimbolikáját 
szolgálja. Tiszteletreméltó tradíciójának megfelelően papjai a díszes 
(liturgikus) öltözetet viselik. Otárain, megőrizte az ostyát és a bort, — 
míg sok más felekezetnél kiszorította őket a közönséges asztali kenyér 
és a gyümölcsnedv (alkoholmentes, édes ,,műbőr") és a minden ,.úr-
vacsorai" vendég részére feltálalt külön kis pohár" (i. m. 56. o.). 
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ú. n. „protestáns" felekezetekkel való öntudatos ellentétben 
bizonyult ebben a vonatkozásban is a keresztyénség élő 
lelkiismeretének és szívének az északamerikai ágostai hit-
vallású evangélikus (vagy amint odaát nevezik: luteránus) 
egyház, amelyre nemcsak otthonában vár magasztos hivatás, 
hanem mi is tanulhatunk tőle! 439) 

Történeti vizsgálódásaink nyomán igen könnyen, vilá-
gosan megismerhetjük a jelen problémáit is. 

A különböző árnyalatú liturgikus dilettantismus kísér-
leteivel és ezeknek egyháziatlan (nem egyszer egyenesen 
másvallású) lelkületével szemben az egyház liturgikus mun-
kája tulajdonképen egyet akar: teljesen megújhodva vissza-
nyerni a lutheri reformáció eredeti keresztyén lelkületének 
egyik legértékesebb tényezőjét, a sacramentalismus-t, hogy 
a tiszta evangélikus egyházi kegyesség állandó táplálója le-
hessen új ra az igazi erő- és életforrás: az Úrvacsora szent-
sége. Végül is minden részletkérdés ebben az egy problémá-
ban összpontosul: sikerül-e az egyház mindennapi életében 
tényleges valósággá váltani a Jézus Krisztussal való közös-
ségnek és egységnek azt a teljességét, amelyet az Űr az oltár-
hoz kötött és amely nélkül kegyelmi életről, evangélikus 
keresztyénségről legfeljebb csak — szónokolni lehet. — Ta-
gadhatatlan ugyanis, hogy még azokban az országokban, 
azokban az egyháztartományainkban is, ahol a XIX. század-
ban megindult és a XX. századba átnyúló liturgikus meg-
újhodás révén ismét birtokába vette az egyház a liturgia 
eredeti gazdagságát, éppen az utóbbi évtizedek folyamán 

43B) A legnagyobb egyháztartomány („The United Lutheran 
Church", 33 egyházkerületben mintegy 3300 pappal és kb. 4000 egyház-
községgel!) liturgiája (a Common Service Book and Hymnal, 1917) a 
XVI. század klasszikus liturgia-anyagának a felhasználásával készült. 
Istentiszteleti rendje a következő: I. Confiteor és absolutio; II. introitus, 
kyrie és glória; III. salutatio, collecta, epistola, graduale, evangélium; 
IV. gyülekezeti ének, szószéki szolgálat, gyülekezeti ének (ezalatt per-
selyezés); V. salutatio, oratio oecum.; VI. offertorium-ének, praefatio, 
sanctus, hosanna és benedictus; VII. consecratio, agnus dei, Mi Atyánk, 
pax, communio, postcommunio; VIII. salutatio, benedicamus, hála-imád-
ság, ároni áldás. 

A többi nagy egyháztartomány (pl. „The Joint Synod of Ohio") 
liturgiája jó formán csak annyi eltérést mutat, hogy a confiteor és 
absolutio az introitus után kerül. — Az „Evangelical Lutheran Synod 
of Iowa and other states" liturgiája pedig az angolban és a németben 
egyaránt Löhe liturgiáját követi. — Északamerika svéd egyháztarto-
mánya, az „Augustana Synod" (13 egyházkerületben mintegy 1000 pap-
pal és kb. 1300 gyülekezettelI) mind a két nyelven a gazdag svéd missale 
liturgiáját használja. Hasonlóképen ősi hazájuk liturgiáját használják 
a norvég, dán és a finn egyháíz-testek is. — V. ö. Jörgensen-Wentz-
Fleisch i. m. 167. és köv. o., továbbá Norlie-Kieffer: The Lutheran 
World Almánac 28—35. o. 
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többé-kevésbbé (leginkább a teológia hivatott, tudományos 
képviselőinek közvetett vagy közvetlen hűtlensége következ-
tében!) felütötte fejét az a ,,más szellem", amelynek destruk-
tív hatása a legnyilvánvalóbban abban mutatkozott meg, 
hogy megingatni, megrontani és kiirtani igyekezett hitünk 
boldogító, nagy titkát: az értünk testbejött, halálrament, fel-
támadt és dicsőségében élő Istenember anyaszentegyházunk-
ban való kegyelmi jelenlétének szent realitását. — Az ered-
mény nem is maradt el: a zwinglianismus és szubjektivizmus 
nagy tömegek lelkét szakította el az oltártól, az Úrvacsora 
szentségétől. A liturgia így aztán — megfosztva szívétől — 
szükségképen formasággá lett mindenütt, ahol a templomi 
„gyülekezet" nagy része szakított az evangélikus kegyesség-
gel és legfeljebb csak a „prédikáció" hallgatására ment az 
Isten házába. A templom pedig a felnőttek „vasárnapi isko-
lájává", esetleg „belinissziói" gyülekezeti hellyé lett.440) 

Éppen ezért nem hangsúlyozhatjuk eléggé, hogy az 
igazi liturgikus megújhodás semmiképen sem lehet a „hatá-
sosság", a „müvésziesség", az esztétika dolga, — hanem 
egyházi, hitelvi probléma: alapja — a kinyilatkoztatásból 
élő egyházi dogma confessionalismusa, ereje — a Jézus 
Krisztus kegyelmi jelenlétéből és a vele való legbensőbb, 
reális úrvacsorai közösségből táplálkozó sacrámentalismus, 
amely az oltári szentség egész tartalmi gazdagságát felhasz-
nálja, tudatossá és hozzáférhetővé teszi az egy test tagjainak 
lelki épülésére.441) — A dogmatikára nagy hivatás vár: pon-

44°) Valóban korszerű jelenség ebből a szempontból is Hilbert; 
Ecclesiola in Ecclesia c. könyve, amely a legellentétesebb, sokszor egy-
házunktól egészen idegen elemekből akar mesterségesen egyházi meg-
újhodást csinálni. 

A teológia világában már régebben szándékosan elhomályosított 
határvonalat az egyház gyakorlati éleiében, istentiszteleti életében is 
eltüntetni akarja az a sok „általános keresztyén" (de a valójában refor-
mátus-jellegü) „mozgalom" és (ifjúsági) „világszövetség", amely nem 
egyszer abban látja munkájának az „eredményét", hogyha templo-
mainkban is sikerül „közös úrvacsorát" rendeznie, amelynek — termé-
szetesen csak emberi — xoivama-ját „a konferencia" hozfa l é t r e . . . — 
Az utóbbi időben divatossá lett és már-már az egyházban is polgár-
jogot nyert —• ugyancsak idegen eredetű, református-jellegű — „új 
teológia" (a „finitum non capax infmiti" néven már régen ismert chris-
tologiai eretnekség „hatásos" felújításával) az egyházi életet is le-
süllyeszti, mert teljesen elszakítja a lutheri reformáció apostoli keresz-
tyénségétől. 

441) Kétségtelen az is, hogy a liturgikus élet elszíntelenítésében, 
megerőtlenítésében része volt annak a ténynek is, hogy egyházunkban 
— éppen az oltári szentség ^ivoTi'ipiov-hitének pusztulásával párhuzamosan 
— szinte túlságos egyoldalúsággal hangsúlyozták az Ürvacsora szent-
ségével kapcsolatban a bűnbocsánat elsajátításának a gondolatát. — 
Az absolutio és az Ürvacsora szentsége közti viszony dogmatikai tisz-
tázatlansága következtében az evangélikus nép igen nagy része — ami-

Jánossy: Az evang. liturgia. 10 



146 

tosan ki kell dolgoznia az egyház eredeti, isteni üdvintéz-
mény jellegének megfelelően a kegyelmi élet megnyilatkozá-
sainak (az ige és a szentség organikus használatában jelent-
kező) belső összefüggéseit és törvényeit, hogy az apostoli és 
reformátori keresztyénség azonos bizonyságtevésére támasz-
kodó evangélikus sacramentalismus egészséges megújhodá-
sával — amely éppen a liturgiában éri el teljességét — meg-
mentse egyházunkat a keresztyénség megtiresítésének vesze-
delmétől. 

A liturgikának pedig komolyan fontolóra kell vennie a 
már-már antisacramentalis (zwinglianus és kryptocalvinista, 
illetve racionalista) jelszóként kisajátított ,,verbum visibile" 
igazi értelmét, hogy tárgyilagos megállapításainak eredmé-
nyét ebben a vonatkozásban is minél teljesebb mértékben 
érvényesíthesse a liturgia organikus felépítésénél. Az Úr-
vacsora szentsége ugyanis sokkal több, mint közönséges ér-
telemben vett „látható ige"; a szentség az a „látható Ige", 
akiről János evangéliumának prológusa tesz vallást: „És az 
Ige testté lett . . ." 442), aki emberi ésszel felfoghatatlanul és 
mégis realiter, valósággal jelen van az oltáron: „in, cum et 
sub pane et vino". — Mivel azonban az Úrvacsora szentsége 
látható Ige is, a liturgikus megújhodásnak a lehetőség sze-
rint minél teljesebb mértékben újra tényleges birtokába kell 
vennie mindazt a kifejezésbeli gazdagságot, amellyel az em-
beri vizualitás számára is valóban láthatóvá, érzékelhetővé 
válhatik az isteni /-íücrníp'.ov szent aktusa, amelynek drámai 
ritmusát minden mozzanatában olyan gazdag kifejezésbeli 
készséggel jelenítette meg és tette szemléletessé az ősi evan-
gélikus liturgiák formabeli változatossága. Csakis így lesz a 
liturgia az istentiszteleti élet koronájává és csúcspontjává, 
amelyben nemcsak az egyház élete éri el célját, teljességét, 
hanem egyúttal az egyes keresztyén hívő személyes vallásos 
épülésének is megadja a biztos alapot, — nem izolálja az 
egyest, hanem beleplántálja az egészbe, hogy valóban a 
Krisztus testének élő tagjává tegye. A liturgia vizuális mozza-
natainak az isteni dráma cselekvény-jeWegének kidomborí-
tása érdekében való fokozottabb felhasználása tulajdonképen 

kor az oltárhoz járult az Űr szent testének és vérének vételére — tu-
lajdonképen nem communióra sietett, hanem „gyónni" zarándokolt és 
az oltárhoz vezető útra annyira ránehezedett a bűnbánat sötét gyásza, 
hogy rajta alig hatolhatott át valami kis fény- és öröm-sugár az oltár 
misztériumából, az eucharistikus communióból. — V. ö. Brilioth i. in. 
475. o. — Ez az erős individualismus rányomja bélyegét sok-sok, ma-
napság divatos vallásos mozgalomra is, amely ugyan közösséget sze-
retne teremteni, de nem tud, mert atomismusból sohasem lesz orga-
nikus egész! 

442j János evang. I :14; v. ö. Apol. VII : 5, Symb. 202. 



147 

azt kívánja minél jobban nyilvánvalóvá tenni, hogy a Jézus 
Krisztusban valósággá lett és az életünket megragadó isteni 
kegyelem az egész embernek szól. Célját csak akkor éri el 
az evangélikus kultusz, ha a liturgia a szó legszentebb értel-
mében communio-vá lohet, ha valóban ós mindenestől az 
Istennel való közösségből él.443) 

Liturgikus megújhodásunk egyetlen igazi problémája 
végül is azzal a követeléssel áll még elénk, hogy az egy 
egyház egysége és isteni, sacramentalis erejének azonossága 
az egész földkerekségen egységes liturgia használatában is 
nyilvánvalóvá legyen. — Ez a magasztos cél lebegett az 
immár Istenben boldogult svéd hercegprímás, Söderblom 
uppsalai érsek lelki szeme előtt, amikor 1929-ben Koppen-
hágában azzal a javaslattal lépett anyaszentegyházunk II. 
egyetemes konventje elé, hogy szervezze meg az egyetemes 
liturgikus bizottságot, amely minden ország és minden nem-
zet részére elkészítené a XVI. századbeli — hitben erős, 
gazdag — liturgiák alapján a liturgiát.444) — Egyházunk 
nagy liturgusának ezt az egyházi öntudat erősítése szem-
pontjából is beláthatatlan jelentőségű kívánságát meg kell 
szívlelniök mindazoknak, akik anyaszentegyházunkban sze-

44''1) Nem győzzük eléggé hangsúlyozni, hogy a lutheri reformáció 
fedezte fel újra és tette igazán közkinccsé az oltári szentség legmélysé-
gesebb commtmío-jellegét. — Kétségtelen igazság az is, hogy a refor-
mátor sohasem gondolt arra, hogy a „misében" a prédikáció a szentség 
rovására legyen uralkodóvá. 

Már a nagy Vilmar látta a mi igazi liturgikus problémánkat, ami-
kor két nemzedékkel ezelőtt hirdette: „Das hl. Abendmahl ist der 
Zentralpunkt für den Cultus überhaupt. Der Cultus wird nur möglich 
durch die Vereinigung mit Christo, — zu jedem vollständigen Cultus 
gehört daher das Abendmahl. Also muss es eigentlich allsonntäglicli 
ausgeteilt werden". — Vilmar i. m. 118. o. 

Nagy mulasztás terheli ebben a vonatkozásban az egyház kate-
chetikai tevékenységét is. — Egyszersmind önként felmerül a kérdés, 
hogy az evangélikus szószéknek mennyiségileg kétségtelenül igazán nagy 
homiletikai munkájából hány százalék esik — pl. csak az utóbbi év-
tizedben —- azokra a prédikációkra, amelyek a keresztyén hitélet kü-
lönböző oldalait az egyház centrális kultusz-cselekvényének átvilágító 
fényességébe emelik és a liturgia szívével összekapcso l ják?! . . . — Pedig 
az ilyen igehirdetésből mennyi erőt, milyen nagy (régi, elfeledett, el-
ásott) színgazdagságot nyerne az igazi keresztyén testvériség és a ke-
resztyén áldozat értelme is! 

444) Természetesen Söderblom érsek nem gondolt a XVI. század-
beli liturgiák egyszerű repristinációjára; azok, akik erről a fontos kér-
désről vele tárgyalhattunk, ismételten hallhattuk figyelmeztetését, hogy 
anyaszentegyházunk jelenleg sokkal teljesebb liturgikus ismerettel ren-
delkezik, mint a XVI. században, amikor csaknem kizárólagosan a 
római missale anyagára és felépítésére volt utalva. A liturgia kialaku-
lását, fejlődését és értékes nemzeti sajátságait egyaránt figyelembe kell 
vennie az egvháznak. 

10* 
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retnék szolgálni és Isten kegyelméből mindjobban meg-
valósulva látni az Úr imádságát: „ut omnes unum sint".443) 

A mult és jelen tanulságaiból — amelyeket egyházunk 
legklasszikusabb életterületének bizonyságaiból merítettünk 
— kétségtelenül és rendíthetetlenül áll előttünk a liturgikus 
megújhodás jövendő munkája számára az értékmérő igaz-
ság: a liturgia pusztulása és feléledése, hanyatlása és meg-
újhodása mindig attól függ, hogy megvan-e az egyházban 
a keresztyén hit teljességének az integritása, vagy pedig a 
kinyilatkoztatás isteni tényein alapuló kegyelmi eszközök 
helyett emberi bölcseség ingoványára vélik-e felépíteni „val-
lásos" életüket a különböző jelszavakkal megtévesztett nem-
zedékek?! — Az evangélikus liturgiának és az evangélikus 
sacramentalismusnak ugyanaz az ereje, ugyanaz a szüntele-
nül megújító forrása: az egyház Ura, a benne élő Jézus 
Krisztus! 

12. §. Magyar viszonyaink. 

A megelőzőkben talán aránytalanul sokat foglalkoztunk 
a liturgia történetével, amint ez az evangélikus országok 
istentiszteleti életének színes változataiban tükröződött. 
Szándékosan tettük ezt, — mert csak így láhattuk meg, hogy 
mindenütt, ahol a lutheri reformáció igazi szellemével való 
lelki kapcsolat hü és eleven maradt, megőrizte anyaszentegy-
házunk liturgiája az ősi keresztyénséggel való legbensőbb 
egységet: az istentiszteleti élet teljességét az állandó com-
munio-han elérő evangélikus liturgia szíve, éltető ereje -— 
miként az első századokban — az oltári szentség lett... — És 
nálunk, a magyar Sionban?! — 

A XVI. század közepén a magyar földön is diadalmas-
kodott a lutheri reformáció, amely a nagy reformátor egye-
temes egyházi jellegű hittapasztalatával közöttünk is szol-
gálni kívánta az egyháznak az apostoli evangéliumban való 
megújhodását. 

A reformáció konzervatív egyházi jellege mindjárt az 
első időben meglátszott: a magyarországi Sión is — termé-
szetesen — a wittenbergi példát követte az evangélikus litur-
gikus élet megalkotásában. A mi kegyes elődeink — helyes 
keresztyén történeti érzékkel — mindent meg akartak őrizni, 
ami értékként maradt rá juk az egyház ezerötszáz éves múlt-
jából. A XVI. század közepén egymást érő — partikuláris — 
egyház szervező zsinatok liturgikus vonatkozású határoza-

445) János evang. XVII : 21. 
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taikkal jóformán kivétel nélkül a lutheri reformáció be-
fogadásáról tettek bizonyságot.440) 

Jóllehet a liturgia (főistentisztelet) organikus felépítésé-
ről és szövegeiről jóval fogyatékosabban maradtak reánk 
adatok, mint az ú. n. mellékistentiszteletekről és a különböző 
szent szertartásokról,447) mégis elégségesek ezek az adatok 
ahhoz, hogy tiszta képet alkothassunk a XVI. század magyar 
liturgiájáról. Kétségtelenül megállapítható, hogy — noha az 
ország területének három részre szakítottsága megakadá-
lyozta liturgiánknak mindenütt teljesen azonos formai fel-
építését — a magyar liturgia egységét biztosította az a tény, 
hogy — a lutheri reformáció tiszta egyházi lelkületéhez hí-
ven — a liturgia szíve, éltető forrása és ereje nálunk is a 
sacramentum communionis: az oltári szentség volt.448) Mi-
ként egykor az ősi egyházban, úgy most a megújhodott ma-
gyarországi Sionban is minden vasárnapon, minden ünnepen 
(nem egyszer még „hétköznapokon" is) a főistentisztelet 
szerves részét képező Úrvacsora szentségének az ünneplése 

44U) V. ö. Zsilinszky: A magyar protestáns egyház története 72. 
és köv. o. 

Hogy nemcsak a német és szláv vidékeket hódította meg a tiszta 
evangélium, annak bizonysága — Dunántúltól eltekintve — pl. az óvári 
(1554) és a II. erdődi (1555) zsinat is, amely a liturgikus élet közép-
pontjául az oltárt tekinti, mint ahol a praesentia reális evangélikus 
sacramentalismusa él. — V. ö. Zsilinszky i. m. 78. o. 

447) Igen értékes anyagot tartalmaz a XVI. század közepéről való 
Batthyány-kódex, amely azonban nem missale-, hanem breviarium-
(matutinale-, vesperale-j szövegeket foglal magában. A középkori horae 
canonicae-bői gyülekezeti istentiszteletként megtartott mindennapi 
reggeli és esti istentiszteletek gazdag énekes-liturgikus anyagát (ezért 
nevezik antifonáriumnak is!) őrizte meg számunkra. Találhatók 
benne az egész egyházi évre szóló magyar antifonák, psalmusok, res-
ponsoriumok, cantica (megvan pl. a Te Deum is!), — vannak benne 
litániák, passiók, nagyheti lamentációk, stb. — V. ö. Payr: A dunán-
túli evangélikus egyházkerület története c. müvében a 770. o. 

A XVI. századbeli evangélikus liturgikus élet színes gazdagságát 
elismeri a református Sörös: A magyar liturgia története c. megjelent 
könyve is, azonban helytelenül sorolja a mellékistentiszteletek anyagát 
a főistentisztelet liturgikus szövegei közé. I. m. 152. o.; v. ö. i. m. 220. o. 

A magyar evangélikus liturgikus élet változatos gazdagságának 
bizonyságaként közli Payr (i. m. 774. o.) a csepregi egyházközség 1585-
ből való rektori meghívó levelének egyik részét: „A scholamesternek 
collaboratora legyen, ki az chorusnak gondját viselje és minden nap 
primát (a régi beosztás szerint a matutina és laudes után következni 
szokott reggeli istentiszteletet nevezték így) énekeljenek, böjtben minden 
nap litániát énekeljenek és esztendőn által minden innepek estin és 
szombat délest vecsernyét énekeljenek." — A Zsilinszky-féle egyház-
történetnek az evangélikus liturgia ilyen antifonás éneklésére csak ez 
a megjegyezése van: „kissé katholikus sz íneze tű . . ." , — i. m. 303. o. 

443) V. ö. Payr i. m. 766. és köv. o.; Sörös i. m. 154. o. 
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alkotta a liturgikus élet csúcspontját, ez tette igazán teljessé 
a liturgikus életet. A középkori latin misének (a materiális 
áldozat „vallásosságával" bármiképen kapcsolatban levő) 
idegen elemeitől való megtisztítása folytán jön létre nálunk 
is a verbum et sacramentum felbonthatatlan összetartozását 
hirdető és teljességét a sacramentalis communio-ban elérő 
magyar evangélikus liturgia.449) 

A XVI. század töredékszerű emlékein kívül különösen 
két jelentős iratból ismerhetjük meg hazánkban a reformáció 
első és második nemzedékének evangélikus liturgiáját: az 
egyik a boroszlói-kódex liturgiája, amely a Szegedi Gergely 
énekesikönyve után van beillesztve450) és minden valószínűség 
szerint a század hatvanas éveiből való, — a másik pedig már 
nyomtatvány ugyan, de mégis korábbi, a Helten Gáspár 1550-
ből való agendájáncik első kiadásában szereplő liturgia.*'1) 
Mindegyik — és velük együtt minden bizonnyal a többi, 
kisebb-nagyobb területen használt magyar liturgia, amelyek 
között csak lényegtelen, inkább stiláris különbségek lehettek 
— igazi evangélikus liturgia és a (lutheri) reformáció lelkü-
letét tisztán és sértetlenül tükröző istentiszteleti rendet ad: 1. 
az ősi introitus (tehát: psalmus, versus, kis glória, majd a 
psalmus mint antifona ismételve, — a pap és a kar, illetve a 
templomi gyülekezet között váltakozó énekkel); 2. confiteor 
és kyrie; 3. glória in excelsis az et in terra-val és a laudamus 
Te-\e\ (P.: „üuezeseg magassagban Istennek!" — Resp. 
(énekkar): ,,Es ez felden bekesseg es io akarat embereknek!" 
— Kar (illetve a gyülekezet is: „diczerunk teged áldunk teged 
imádunk teged diezőitunk teged. Halakat adunk teneked az 
te nag duezósegedért. Wr Isten menniei kirali attia minden-
ható vr istennek egetlen eg fia Jesus Christus. Vr Istennek ba-

44B) Liturgikus életünk gazdagságát bizonyítják a nép kezébe adolt 
énekeskönyveink is, amelyek (a tévesen korálnak nevezett) egyházi nép-
dalokon kívül igen sok liturgikus éneket is tartalmaznak, méltán ne-
vezték tehát őket graduáloknak — A litániák, kyrie, glória, agnus dei, 
valamint az introitusok és antifonák élő értékei voltak a magyar evan-
gélikus kegyességnek V. ö. Payr i. m. 782. o. 

450) V. ö. Sörös i. m. 155. o. 
481) V. ö. Payr i. m. 768. o. — A Huszár Gál 1574-ből való graduál-

jában található istentiszteleti rend nem sorozható (amint ezt Payr i. m. 
769—770. o. teszi) a tulajdonképeni (teljes) liturgiák közé, mert az nem 
más, mint a reformáció után is megtartott ősegyházi (matutina-laudes) 
reggeli istentisztelet rendje [a) csendes credo és Mi Ayánlc után deus in 
adjutorium és invitatorium, b) psalmodia, c) hymnus, d) capitulum 
[lectio] responsoriummal, e) canticum [ünnepen: Te Deum, egyébként: 
Benedictus Deus I s r a e l . . . ] f ) praeces, g) collecta, h) salutatio, i) bene-
dicamus). Ez a reggeli istentisztelet n e m ismeri a prédikációt és ter-
mészetesen nélkülözi az Ürvacsora szentségéi is, amely a délelőtti fő-
istentiszteletnek állandó, szerves része. 
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rania attia Istennek fia ki elvez ed az wilagnak bünet fogagad 
az mi ikeniergesunket, ki ülz attia istennek iobiara, irgalmaz 
minekünk. Mert czak te magad vag szent te magad vag vr te 
magad felseges Jesus Christus az szent leleckel egemben atia 
istennek duczesegeben mind erecken eelz uralkodol Amen!452) 
4. salutatio; 5. collecta-imádság (amelyre a pap felhívása az 
egyszerű „imádkozzunk" mellett: „könyörögjünk", vagy 
„imádjuk az Úr Istent" is szokott lenni, míg az imádság után 
a nép válasza az „ámen" helyett igen gyakran az „úgy le-
gyen" volt); 6. epistola; 7. graduale és halleluja, amelyhez 
nagy ünnepeken még sequentia is csatlakozott453); 8. evangé-
lium-, 9. credo (eleinte a nicaenum, később a „Mi hiszünk az 
egy Istenben . . ." mint népének); 10. prédikáció (a perikopa-
rendszerhez az igehirdetésben is híven ragaszkodik az egy-
ház454) -— a prédikációval kapcsolatos szószéki imádságainkat 
is a rövidség és az erő jellemzi;455) 1 1 . imádás-tartalmú gyü-
lekezeti ének; 12. általános egyházi imádság (igen gyakran a 
kedvelt /i7ánía-formában;450) 13. praefatio; 14. sanctus, ho-
sanna és benedictus (amelynek igen érdekes változata a bo-
roszlói-kódexben fennmaradt alábbi szöveg: „Szentnek anga-
lok meniorszagban tegedet cliczernek, Szentnek földön min-
den nemzetsegek tegedet mondnac. Szentnek föld és meny 
myndenkoron teged vr Isten dyczer, mert mynden allatoknac 
vag vra es istene. Tellies meniorszag es az szeles föld az te 
dyczősegeddel, kérünk teged hatalmas attia Isten leg kegelmes 

45a) Közölve Sörös i. m. 260. o. található szövege nyomán. — A 
laudamus Te helyett (nagy ünnepek kivételével, amikor állandóan éne-
kelték) igen korán meghonosul a „Dicsőség mennyben . . ." éneklése. 

453) Gálszécsy István énekeskönyve (1536) és a Hofgref-Heltai-féle 
— inkább az ország keleti részein használt — énekeskönyv (1554) is 
kottás énekeskönyv, amelyben a lulajdonképeni egyházi népdalokon 
kívül igen sok liturgikus ének is volt, — nyilván azzal a céllal, hogy 
a templomi gyülekezet aktivitását biztosítsa az istentiszteletben. — V. ö. 
Payr i. m. 783. o., továbbá Sörös i. m. 155. o. 

454) A perikopák különös becsülését bizonyítja az a tény is, hogy 
már ebben az időben adnak ki híveink részére ú. n. evangéliumos köny-
vecskéket, amelyek az epistolákon és az evangéliumokon kívül minden 
vasárnapra és ünnepnapra szóló rövid imádságot is tartalmaztak. — 
V. ö. Payr i. m. 790. o. 

455) Bornemisza Péter dunáninneni püspökünk „Négy könyvecske" 
c. ájtatossági müvéből (1577) való az alábbi prédikációs imádság, ame-
lyet Sörös i. m. 189—190. o. alapján közlünk: „Üröc Mindenhat' W r 
Isten szíveknec kegyes és kegyelmes megvilágosító ja: Kérünk tégedet, 
világosítsd meg az te szenth Lelkeddel, az mi elmcnknek, szívünknec 
homályos setétségét. Hogy a te szent igédet hallhassuc és érthessiic, 
értvén meg is tarthassuc: Te szent Felségednek Nevenec diczéretire és 
Lelkiinknec örök Iduössegere. így tegy Wr Isten, mi kegyelmes Atyanc, 
az mi urunc Jézus Krisztusnac érdemiért Ámen!" 

45fl) V. ö. Sörös i. m. 33—46. és 192—193. o. 
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niomorodot kereztieneknek (hosanna), Aldot leg christus ke-
ges szozolonc, ky atianac kebelebői le szallal szwz imrianac 
meheben es megualtal szenth uerednec kedves arraval!"457); 
14. úrvacsorai imádság; 15. consecratio elevatio-val; 16. agmis 
dei (amelyet a litániából is jól ismertek és igen szerettek458); 
17. Mi Atyánk; 18. communio (a szentség kiosztása közben az 
egész templomi gyülekezet „ad coenam" énekel); 19. postcom-
munio (antifona és hála-imádság); 20. salutatio; 21. benedi-
camus; 22. ároni áldás, amely után esetleg a gyülekezet még 
egy énekverset énekelt.459)— Ha még azt is megemlítjük, hogy 
ennek a tiszta evangélikus tartalomnak méltó kifejezésére 
egyházunk igen helyes történeti érzékkel nálunk is igénybe 
vette a liturgikus élet formai eszközeinek egész gazdagságát, 
igen könnyen megállapítható, hogy a magyar evangélikus 
liturgia a XVI. század közepén minden tekintetben hű volt a 
lutheri reformáció igazi egyházi liturgikus lelkületéhez. — A 
mag}^ar evangélikus templom is valóban az Isten háza, amely-
nek főhelyét az oltár foglalja el, — de oltáraink többé nem a 
mise-áldozat bemutatására szolgálnak, hanem visszanyerték 
eredeti keresztyén jelentőségüket: hitünk nagy tikát ünnepli 
raj tuk szent örömmel, Isten legdrágább ajándékáért az imádó 
szeretet áldozatos lelkével hálát adó egyház, amelynek egész 
élete Krisztus állandó kegyelmi jelenlétén, az Ürral való reális 
communión nyugszik. Az egyház szószéki és templomon kí-
vüli igehirdetése, bűnbánatra és megtérésre hívó szava, bi-
zonyságtevése nem lehetett volna olyan hatalmas ezekben a 
bizonytalanságok közt hánykódó évtizedekben, ha nem állott 
volna a lutheri hit- és üdv-bizonyosságnak, az életté lett sola 
gratia — sola fide — sola per Christum igazságának rendít-
hetetlen talaján és nem táplálkozott volna állandóan az Isten-
ben való élet teljességének csodaforrásából, — a keresztyén 
evangélikus sacramentalismus-ból. — Noha a háborús viszo-
nyok az ország legnagyob részében éppen eléggé akadályozták 
az evangélikus liturgikus élet szerves részét képező egyházi 
művészetek gazdag munkaterületén a nagyszabású alkotások 
létesítését, mégis nyugodtan megállapíthatjuk, hogy ebben a 
tekintetben is hűnek bizonyult a magyar Sión anyaszentegy-
házunk megszentelt tradícióihoz. Különösen az egyházi ének 
és zene gondos ápolása és szeretete bizonyítja a magyar evan-
gélikus léleknek és Luther lelkének igazi keresztyén conge-
nialitas-é.t. Nemcsak városainkban, hanem igen sok faluban 

457) Közölve Sörös i. m. 260. o. alapján. 
458) V. ö. Sörös i. m. 192. o. 
459) V. ö. Payr i. m. 789. o. 



153 

is egyházi énekkarok állnak a liturgikus élet szolgálatában460). 
Városainkban pedig templomi zenekarok is fokozzák az or-
gona melett liturgikus életünk vonzóerejét. — Oltáraink litur-
gikus felszerelésével (feszület, viaszgyertyák, az egyházi év 
ideje szerint változó színes paramentumok, arany-ezüst cibo-
rium, patena és kehely, stb.) teljesen összhangban volt pap-
jaink ornátusa. Ebben a korszakban ugyanis papjaink még 
,,az egyház menyegzői ruhájában" szolgálnak az Ür szent 
oltárainál. Nemcsak a ,,miseing" (alba) használata általá-
nos, hanem igen sok helyen — különösen azokban a váro-
sokban és falvakban, amelyekben az egész lakosságot meg-
hódíthatta a reformáció és ahol egyébként is ideig-óráig 
békésebb viszonyok voltak — a teljes, színpompás mise-
ruhát (casula a stola-vsd) is megtartották papjaink461). A 
liturgia vizuális mozzanatainak ilyen — az evangélikus ke-
gyesség szellemében történő — gondos felhasználása ugyan-
csak hathatósan elősegítette, hogy a mi magyar evangélikus 
népünk szívvel-lélekkel benne élhetett az egyházi esztendő-
ben, amelynek ünnepei semmi mással nem pótolható köz-
vetlenséggel lehetővé teszik a híveknek, hogy a megváltás 
művének mindenkori aktualitásában egészen személyesen 
átéljék az üdvösség tényeit és ezekre épüljön egyre ben-
sőbbé mélvíilő kegyelmi életük.462) 

4U0) V. ö. Payr i. m. 707., 770. o. — Azt talán említenünk is szük-
ségtelen, hogy — nemcsak a kántor és az énekkar, nemcsak a templomi 
gyülekezet énekelt, hanem — az oltárnál szolgáló pap is mindent éne-
kelt a mi XVI. századbeli fenséges liturgiánkban. — A mi egészséges 
liturgikus érzékkel rendelkező kegyes elődeink természetellenesnek tar-
tották volna, hogy a fenséges tartalom kifejezésében — amikor minden 
más tényező a fenséges beszédformát, az éneket használja — éppen 
csak a pap ne énekeljen, hanem a mindennapi élet beszédformájával 
állandóan visszaeséseket okozzon a liturgia ritmusában. 

461) V. ö. Payr i. m. 767. o. — Papjaink a fenti liturgikus öltö-
zetet — az ősi liturgikus tradíciónak megfelelően — csakis a főisten-
tiszteleteken viselték. A mellékistentiszteletek és a különböző szent szer-
tartások alkalmával az ugyancsak fehér — de a bokáig érő és szűk-
ujjú albánál jóval rövidebb, bő ujjal ellátott (esetleg ujjatlan) — kar-
inget (Chorhemd, superpellicium) használták a reverenda fölött. 

462) Egyházi ünnepeink szent drámájában a nagy Krisztus-ünne-
peket végigkísérik az ú. n. evangéliumi szentek ünnepei. Heltai agen-
dája szerint a következő ünnepeink voltak: Szt. Tamás ap. napja (dec. 
21), Krisztus Urunk születése (kar. I., dec. 25., dec. 24-én vigiliával), 
Szt. István 1. vértanú (kar. II., dec. 26), Szt. János ap. és evangélista 
(kar. III., dec. 27), Urunk körülmetélésének és nevének szt. napja (kis-
karácsony, karácsony nyolcada, jan. 1), vízkereszt (epifánia, három-
királyok, jan. 6), Szt. Pál megtérése (Pál fordulása, jan. 25), Szűz 
Mária beavatása (tisztulása, Urunk bemutatása, gyertyaszentelő-boldog-
asszony, febr. 2), Szt. Mátyás ap. (febr. 24), Szűz Mária hirdetése (a 
mi Urunk Jézus Krisztus fogantatása, gyümölcsoltó-boldogasszony, márc. 
25), nagycsütörtök (az Úrvacsora szentségének szereztetése), nagypéntek 
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Alig egy-két békés évtized kellett volna még ahhoz, 
hogy hazánkban — a lelkeken keresztül — teljesen diadal-
maskodjék az evangélikus keresztyénség, de a magyarhoni 
Sionra máris — a század utolsó harmadában — megpró-
báltatásos küzdelem és nagy megrázkódtatás várt. 

A XVI. század utolsó harmadában hazánkban is egyre 
nagyobb erővel jelentkezett a zwinglianismus és calvinismus 
sajátos összetételét mutató református vallás terjedése. Ez 
a tény — azonkívül, hogy az ország 80—85 százalékban 
ágostai hitvallású evangélikus lakosságának lelki egységét 
megtörte és így lényegesen megkönnyítette Loyola magyar-
országi gárdájának az evangélium ellen megindított irtó 
hadjáratát -—- tagadhatatlanul romboló hatással volt a 
lutheri reformációban alighogy megújhodott magyar Sionnak 
még meg sem szilárdult egyházi életére és legérzékenyeb-
ben éppen a liturgikus életben meglátszó, jelentős belső el-
fajulásra is vezetett. 

A szentségek isteni realitásának megiiresítésével szük-
ségképpen együttjárt a liturgikus anarchia és nihilismus, 
amelyet a ,,puritánság" cégére alatt és a minden értéket 
nélkülöző „magyar vallás" jelszóval igen ügyesen terjesztet-
tek a reformátusok.463) A keresztyén evangélikus liturgikus 
élet erőforrását, a praesentia reális hitét támadó propagan-
dájuk mindenfelé zavart okozott és — ami a legsajnálato-
sabb — anyaszentegyházunknak még olyan kiváló őrállóit 
is megtévesztette, akik — látva a református agitáció vesze-
delmességét — egyébként hűséges szolgálatukkal igyekeztek 
megvédeni a tiszta evangélikus kegyesség lelki integritását 
és szentséges tartalmának megfelelő életformáit. Állításunk 
igazságának kétségtelen bizonysága a XVI. század végének 
jelentős magyar liturgikus alkotása: az 1598-bó\ való keresz-
túri agenda, amelyet Sopron, Vas és Zala vármegyék esperes-
ségeinek egyházközségei részére készített a négy főesperes: 

(Krisztus Urunk engesztelő és megváltó áldozati halála), húsvét (Jézus 
Krisztus feltámadása, 3 nap!), Szt. Márk evangélista (ápr. 25), Szt. 
Fülöp és Szt. Jakab ap. (május 1), áldozócsütörtök (Urunk mennybe-
menetele), pünkösd (a Szent Lélek kiárasztása, az anyaszentegyház szü-
letésnapja, 3 nap!), Szentháromság-ünnepe, Ker. Szt. János próféta és 
útegyengető (jún. 24), Szt. Péter és Szt. Pál ap. (jún. 29), Szűz Mária 
látogatása Erzsébetnél (júl. 2), Szt. M. Magdolna (júl. 22), Szt. Jakab 
ap. (az id., júl. 25), Urunk színeváltozása (aug. 6), Bertalan ap. (aug. 
24), Ker. Szt. János fővétele (aug. 29), Máté ap. (szept. 21), Szt. Mihály 
és minden szt. angyalok (szept. 29), Szt. Lukács evangélista (okt. 18), 
Szt. Simon és Szt. Júda ap. (okt. 28), Mindenszentek napja (nov. l ) v 
Szt. András ap. (nov. 30). — V. ö. Sörös i. m. 300. és köv. o. 

463) V. ö. Payr i. m. 767. o.; v. ö. Gaudy: A gyakorlati theologia-
vázlata c. müvében a 49. o. 
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Reczés János, Tokoych György, Widos Lénárd és Klasze-
kovics István.464) A „Calvinus veszedelmes tudományának 
hintegetői" ellen kíván védekezni az egységes magyar evan-
gélikus liturgiával és ritualéval, illetve ennek helyreállításá-
val: „Ne vélje pedig senki, hogy valami új dolgot hoznánk 
be az Istennek anyaszentegyházában e cselekedetünkkel, 
mert nem új dolog ez, hanem inkább az anyaszentegyház-
nak régi szokása, kit követnek Németországban még most az 
keresztyén tanítók, egy bizonyos renddel és móddal vivén 
véghez minden egyházi szolgálatukat. Követni akarjuk azért 
a mi tehetségünk szerént az anyaszentegyháznak régi jó szo-
kásait, ha szintén a mi káromlódó szomszéd nem barátaink 
e cselekedetünket visszamagyarázzák is"465). Az agenda elő-
szavának a végén könyörgéssel fordul az egyház Urához: 
,,. . . békességünknek felháborítóit avagy térítsd meg, ha 
megtérhetők, avagy az Anyaszentegyháznak több botránko-
zásival egyetemeben összekötvén őket, tedd semmivé a te 
igaz ítéleted szerént. Ámen!"466). 

A keresztúri agenda csak a szentségekkel és az egyház 
többi szent szertartásával foglalkozik részletesen, tehát in-
kább rituálé-nak nevezhető, — a teljes liturgia rendje nincs 
meg benne és a mellékistentiszteletek felépítését sem ismer-
hetjük meg belőle. Minden valószínűség szerint továbbra is 
érvényben maradt a lutheri liturgia formai gazdagsága, 
illetve ehhez tért vissza azokon a vidékeken is az egyház, 
ahol a kálvinista hatás kikezdte az evangélikus liturgikus 
élet organizmusát. . . Abból a körülményből azonban, hogy 
ez az agenda az általános gyónás („közgyónás") rendjét és 
az Úrvacsora szentségének ünneplését együttesen tárgyalja407) 
és megemlíti, hogy az Úr szent vacsorájának kiosztását egy, 
esetleg két héttel előbb ki kell hirdetni,488) kénytelenek va-
gyunk arra következtetni, hogy máris megkezdődött az evan-
gélikus liturgia felbomlása, a magyar liturgikus élet szakított 
az egyház ősi keresztyén istentiszteleti típusával, — a keresz-
túri agenda hallgatólagosan jóváhagyta azt az egyre több gyü-
lekezetben pusztító ú j istentiszteleti gyakorlatot, amely a re-

404) V. ö. Payr. i. m. 775. és köv. o.; v. ö. Sörös i. m. 228. és köv. o. 
465) Payr i. m. 776. o., Sörös i. m. 229. o. — Az előszóban elrendelik 

azt is, hogy ezután minden gyülekezetben ezt az agendát használják. 
Sörös i. m. 228. o. 

466) Payr i. m. 776. o.; Sörös i. m. 230. o. 
4fl7) Payr i. m. 777. o.; Sörös i. m. 257. és köv. o. — Abban a 

pillanatban, amikor a személyes gyónást kiszorító általános gyónást a 
prédikáció után illesztik be, megszűnik az Úrvacsora szentségének eddigi 
liturgikus jelentősége és egyre többen eltávoznak a prédikáció ulán. 

408) V. ö. Zsilinszky i. m. 228. o. 
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formátus hatás „eredményeként" kitépte a liturgia szívét és az 
Úrvacsora szentségét az istentiszteleti élet másodrendű ténye-
zőjévé, valóban függelékké tette. A magyar Sión liturgikus 
életének a tragédiája ez: amikor az egyház annyira vigyázva 
igyekezett kikerülni annak a „más szellem"-nek cselvetéseit, 
éppen a legkényesebb, legérzékenyebb ponton nem tudott hű 
maradni önmagához, a reformáció legbensőbb lelkületéhez és 
szinte öntudatlanul kaput nyitott, létjogosultságot engedett 
annak az akkor még hatásaiban beláhatatlan következmé-
nyekkel járó liturgikus destrukciónak, amely néhány nemze-
dék alatt szinte a felismerhetetlenségig elpusztította a legrette-
netesebb véres üldözéseket, Róma és Bécs összefogásából bő-
ségesen kijutott kegyetlen elnyomást is többé-kevésbbé töret-
lenül kiálló —- magyar gyülekezeteink evangélikus életét. 

A keresztúri agendának az általános gyónásra és az Úr 
szent vacsorájára vonatkozó rendelkezése nemcsak az oltári 
szentségnek a liturgia organizmusából való kiszakítását tette 
lehetővé, hanem egyre több magyar gyülekezetünkben „szen-
tesítette" a mi szent klenódiumunknak, a lutheri reformáció 
igazi lelkületéhez híven nálunk is a verbum et sacramentum 
felbonthatatlan egységén felépült magyar liturgiánknak teljes 
ketté-törését. A keresztúri agenda minden egyéb értéke elle-
nére is fá jdalmas szakadékot hasított az egyház — akkor 
már közel 1500 éves — liturgikus tradícióján, hiszen anya-
szentegyházunk szellemétől idegen, ú j istentiszteleti rendet 
proklamál, amellyel évszázadokra megpecsételte az idegen 
(református) befolyás hatása alá került magyar evangélikus 
liturgia szomorú jövőjét. 

Az oltári szentség organikus liturgikus jelentőségének 
hátrányos megváltoztatását, degradálását hamarosan nyo-
mon követte a liturgia egyes elemeinek leválása: a felbomló 
organizmus élettelen szervei széthulló darabokká lettek, 
amelyre már csak a pusztulás várt. Természetszerűen vált le 
legelőször a megcsonkított, széttört magj^ar liturgiáról a prae-
fatio és vele együtt a sanctus, hosanna és benedictus. A pré-
dikációs (csonka-) istentisztelet után, ennek függelékét ké-
pező szertartás keretében, az „általános gyónás" bűnbánati 
prédikációja és a még külön „úrvacsorai beszéd" között iga-
zán nem maradt hely, életlehetőség az egyház gyönyörűséges 
eucharistikus imádsága számára. Többi értékünk pusztulása 
pedig már csak az idő kérdése volt. Legtovább megmaradt 
a régi liturgiából a prédikáció előtti részek gazdagsága, noha 
a sacramentalis tartalommal együtt célját, igazi értelmét is 
elveszítette, hiszen ez az ú j istentisztelet a prédikáció utáni 
imádsággal és áldással „befejeződött" és csak a „bennma-
radtak" részére kezdődött meg az általános gyónás és a rá-
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következő úrvacsora-osztás.469) így a XVI. és XVII. század 
határéveitől kezdődően a magyar evangélikus liturgia — 
dunántúli gyülekezeteinkben a keresztúri agenda hatásaként, 
de egyébként az ország többi részén is470) — az ősi keresz-
tyén evangélikus egyházi típustól eltérően a következőkép-
pen alakult: 1. Introitus (az antiíonás liturgikus ének helyébe 
azonban lassanként az egyszerű gyülekezeti ének, az egyházi 
népdal lép471); 2. kyrie (amely eleinte terjedelmes bűnbánati 
imádsággal bővül, később pedig a tulajdonképeni liturgikus 
kyrie elhagyásával egyszerű confiteor-imádsággá és az abso-
lutio hirdetésévé alakul, amint ez mind a mai napig is hasz-
nálatos a győri templomban) 472); 3. glória (eleinte még az et 

4(i9) Jellemző, hogy még akkor sem követték az ősi evangélikus 
liturgikus tradíciót, amikor pedig csaknem minden vasárnap bőven 
voltak kommunikánusok és így a maga teljességében megtarthatták 
volna a főistentiszteletet. 

470) Lásd Schmidt: Az istentiszteleti élet c. tanulmányának meg-
állapítását, i. m. 175. és köv. o 

471) A háborús idők, az egyházra zúdított véres és vértelen üldö-
zések mellett az evangélikus liturgia pusztulását nagyban elősegítette 
kántoraink zenei képzettségének egyre általánosabbá levő hiányossága 
és karmesteri hanyagsága. V. ö. Sörös i. m. 155. o. — Tiszteletreméltó 
kivételek is voltak. V. ö. Payr i. m. 788. o. 

472) Lépésről-lépésre nyomon kísérhető a nagy változás: a fel-
bomló liturgia egyre terjengősebbé válik, elveszíti ritmusát és prózaivá, 
homiletikussá lesz. 

A győri con/iíeor-imádság szövege a következő: „összegyűltetek 
Keresztyén Atyámfiai! ezen szent helyen, hogy az egy igaz Istent, aki 
nekünk teremtőnk és atyánk, lélekben és igazságban imádjuk s halha-
tatlan lelkünk üdvéről gondoskodjunk. Ó, vajha mi ezt mindenkor 
tiszta indulatokkal és egész hűséggel gyakoroltuk volna. De mi ezzel 
éppen nem dicsekedhetünk, megszegvén számtalanszor mennyei atyánk 
törvényeit s ellene cselekedvén jobb meggyőződésünknek, — jer, tér-
jünk tehát magunkba, ismerjük el bűnös voltunkat, alázzuk meg ma-
gunkat Isten előtt és szíveink mély buzgóságából imádkozzunk ilyen-
képen." 

„Igaz Isten, ki nekünk törvényadónk és bíránk vagy, le, ki a 
gonoszt jónak, a bűnöst bűntelennek soha cl nem ismered, — tekints 
kegyes szemekkel mi ránk. Fájdalommal és szégyennel ismerjük meg 
előtted, hogy szent törvényidet sokszor és sokféleképen megszegtük 
s kötelességeinket sokszor n e m teljesítettük. Elismerjük, hogy ezért 
büntetésedre méltók és kegyelmedre méltatlanok vagyunk. Tégedet, jói-
tevő atyánk, nem okozhatunk, ha oly sok jót, mit tehettünk volna, el-
mulasztottunk és a rosszal, mit elkerülheténk vala, véghez vittük; mert 
te szent vagy és minden munkáid igazságosak és fedhetlenek, egyedül 
magunkat kell okoznunk és lettcinket szégyenelnünk. Szégyeneljük is 
tévelygéseinket és hibáinkat, szégyeneljük indulatoskodásainkat és min-
den vétkes tettünket, melyen a te törvényeiddel és keresztyéni tisztünk-
kel ellenkeznek. Az a gondolat, hogy bűneink által te tőled, jó atyánk-
tól eltávoztunk s atyai kegyelmedre méltatlanokká lettünk, fájdalommal 
és bánattal tölti el szíveinket. Ó, vajha soha ne vétkeztünk s az igazság-
nak és jámborságnak ösvényét soha el ne tévesztettük volna! Ó, vajha 
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in terra-val és a laudamus te-ve 1, de fokozatosan ezt is ki-
szorítja a gyülekezet glória-éneke, leginkább a „Dicsőség 
mennyben Istennek . . .") ; 4. salutatio (a gyülekezet válaszá-
val) ; 5. collecta (mint régen); 6. epistola (minden lectio éne-
kelve!); 7. graduale a hallelu jávai (de lassanként ezt is gyü-
lekezeti ének „pótolja"); 8. evangélium (a didaktikus elem 
uralomra jutásával a perikopákat is csak „prédikáció-tex-
tus"-ként értékelik és így hamarosan „fölöslegessé" válik a 
kettős lectio; — az epistolát meghagyják, az evangelium a 
szószékre szorul, a graduale-énekből pedig a prédikáció 
„tartalma" szerint igazodó „főének"-et csinálnak, amely a 
credo-1 is „pótolja"); 9. credo (addig is, amíg megmarad, 
gyülekezeti énekké alakul); 10. prédikáció; 11. imádság (az 
általános egyházi imádságból lassanként prédikációs imád-
ság lesz, amely így a szószékre kerül); 12. Mi Atyánk; 13. ál-
dás (amelyet sok helyen akkor is az oltár előtt adott a pap, 
amikor a prédikáció után nem folytatódott a liturgia, hanem 
csonka maradt a prédikációs istentisztelet).473) — A prédiká-
ciós istentisztelet gyülekezetének nagyobbik — a szentséghez 
nem járuló — része eltávozott az áldás után és ekkor kez-
dődött meg az „általános gyónás" és az Úr szent vacsorájá-
nak az ünneplése: 14. bűnbánati ének; 15. penitenciára hívó 
beszéd; 16. gyónó imádság (amelyet a pap is térdelve imád-
kozott); 17. gyónási kérdések (csaknem szórul-szóra meg-

ezentúl magunkat minden vétektől és gyarlóságtól megóvhatnék! Szent 
Isten! te magad erősíts minket, hogy e jó szándékban állhatatosan meg-
maradhassunk! Légy kegyelmes hozzánk, bocsásd meg bűneinket a Jézus 
Krisztusért, akit nekünk megváltóul és üdvösségül adtál, akiben mi 
hiszünk és reményünket helyheztetjük. Cselekedd, hogy a bűnnek meg-
utálása, a kegyességnek pedig szeretete erős és állhatatos legyen szí-
veinkben. Add, hogy jobbulásunknak óhajtása hathatósan ösztönözzön 
bennünket a minden halogatás nélkül való igaz megtérésre. Hallgasd 
meg kegyelmes atyánk ezen buzgó könyörgésiinket végetlen szerete-
tedért, Amen." 

„Keresztyén Atyámfiai! ezen vallástételtekre, én, ki az evangélium 
hirdetésére hivatott és rendelt egyén vagyok, mindnyájatoknak, kik 
bűneiteket igazán bánjátok, a Jézus Krisztusban hisztek és életeteket 
megjobbítani szándékoztok, hirdetem bűneitek bocsánatát: az atyának, 
a fiúnak és a szent-lélek Istennek nevében! Maga az Úr Isten segítsen 
titeket ezen istenes szándéktok teljesítésére. — A megátalkodott, meg 
nem térő és jobbulni nem igyekező bűnösöknek ellenben hirdeti az 
Ürnak szent lelke, hogy az ő bűneik megtartatnak mindaddig, amíg 
igazán meg nem térnek, mely is tudtokra adatik, ellenek való bizony-
ságul. Az Ur Isten nyújtsa nekik az ő segedelmét, a mielébbi igaz meg-
téréshez, Amen!" —• Közölve édesatyámnak — aki 1894—1895-ben püs-
pöki titkár volt Győrött — kézírásos agendájából, az 5—8. o. — Ennek 
a győri confiteor-imádságnak erősen kiütköző racionalizmusa termé-
szetesen nem a keresztúri agenda idejéből való. 

473) V. ö. Payr i. m. 768. o. — A prédikációs istentisztelet egész 
menetére nézve pedig v. ö. Payr i. m. 789. o. 
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egyeznek a manapság is használatban levőkkel); 18. abso-
lutio (de az egész „általános gyónás" természetének meg-
felelően legyengitve, csakis mint a bűnbocsánat hirdetése, — 
amelyhez még retentio is járult; 19. úrvacsorai ének (amely-
ben ugyancsak egyre erősebben érvényesül a bűntudat és 
bűnbánat hangsúlyozása); 20. úrvacsorai beszéd; 21. con-
secratio (a szereztetési igék); 22. imádság a szentség méltó 
élvezéséért; 23. communio (de csakis a distributio-ról hal-
lunk, — a sumptio: az oltárnál szolgáló pap communio-ja — 
úgy látszik — már nem állandó; kezdődik a mindennél job-
ban destruáló példaadás: gyülekezeteink már itt is, ott is lát-
hatják, hogy tulajdon papjuk veszi magához a legritkábban 
Krisztus szent testét és vérét!)474); 24. hálaadó imádság (ame-
lyet értékessége és érdekessége miatt szószerint közlünk: „Há-
lákat adunk teneked, a te véghetetlen irgalmasságodért, min-
denható Úr Isten, hogy minket szegény bűnösöket meg nem 
utáltál, hanem drága áron, a te szent fiadnak testén és vérén 
az örök haláltól megváltottál és te magadnak választottál, 
megáldottál és megszenteltél. Mely kegyelmességedből a mi 
megéhezett, rettegő szívünket ma is éltetted és megelégítetted 
azon te szent fiadnak testével és vérével, egyesítvén azt a mi 
testünkkel és vérünkkel, hogy így is bátorítanál és bíztatnál 
minket a le édesatyai jóvoltodban. — Kérünk is tégedet ke-
gyelmes atyánk, hogy ezután is tartsd meg a te jókedvedet 
mihozzánk, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak szent testé-
nek és szent vérének drága étele és itala lehessen mindvégig 
a mi hitünknek erősségére, a te jó akaratodban lelkünk biz-
tatására és minden förtelmes gonosz kívánságnak, bujaság-
nak, kevélységnek, torkosságnak, irigységnek, gyűlölségnek 
és minden utálatosságnak eltávoztatására. Minden atyafiúi 
szeretetre, irgalmasságra, alázatosságra, tisztaságra és min-
den szentséges tiszta életre legyen kegyelmes Istenünk a te 
szent fiad testének és vérének eledele és ezután a mi lel-
künknek örömére, édességére, csöndességére és örökkévaló 
békességére. Kinek szent testének és vérének érdemében 
szüntelen lelkünkben örvendezvén, tisztelhessünk és dicsér-
hessünk tégedet most és mind örökkön örökké, ámen"475); 
25. Mi Atyánk (harmadszor); 26. ároni áldás; 27. befejező 

474) Míg a distributio tart, templomainkban még felhangzik — ha 
nem is mint liturgikus ének, hanem mint népdal — az ősi agnus. 

475) Közölve Sörös i. m. 257. o. alapján. — Ez az imádság híven 
tükrözi a liturgiánkért küzdő régi és új vallásosság összeütközését. Egy-
részt az ősi egyházzal és Lutherrel megegyezően a praesentia reális 
ereje és a sacramentalis communio bensősége él az imádságban, más-
részt azonban észrevehető benne a homiletikus hangnak és terjengős-
ségnek az érvényesülése, — már nem tiszta liturgikus imádság. 
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gyülekezeti ének (énekvers).476) — Ennek a — belső egysé-
gétől megfosztott — törékeny istentiszteleti rendnek kellett 
megküzdenie a XVII. század viharaival, még az erős egyházi 
életet is kemény próbára tevő üldözéseivel, a templomaink 
elrablásából származó liturgikus viszontagságokkal. Csoda-e, 
hogy képtelen volt erre? — Csoda-e, hogy az idők gonosz-
sága a belülről pusztító „protestáns puritánizmus" segítsé-
gével — egyre fokozódó kíméletlenséggel — koptathatta és 
szinte a felismerhetetlenségig széttördelhette a magyar evan-
gélikus liturgiát?!477) 

Mennyire másként alakult volna a magyar liturgia to-
vábbi története (amely így csak folytonos hanyatlásnak és 
pusztulásnak nevezhető) és mennyire más viszonyok között 
(mert: erős, egyházi alapra, az Űr Jézussal való legbensőbb, 
sacramentalis egységre építve!) indulhatott volna meg — a 
Türelmi Rendelet után — egyházi életünk újjáépítése, 
hogyha a mi magyar gyülekezeteink — különösen pedig a 
mi magyar papjaink — a liturgikus életben a reformátusok-
hoz való — szinte öntudatlan — alkalmazkodásuk he-
lyett478) egységesen megmaradtak volna az ősi alapon?! Igen 
nagy segítségükre lehetett volna ebben a hazai német és tót 
gyülekezeteinkkel és ezeknek a liturgikus életével való ál-
landó kapcsolat megteremtése, illetve ennek hűséges ápolása. 

A magyarországi Sión igen jelentős részében — különö-
sen német és tót hittestvéreink között -— ugyanis hiába pró-
bálkozott a zwinglianismus és calvinismus. — Erdélyben 
Honter János apostoli munkásságának az eredményeként 
csaknem változatlanul a wittenbergi liturgiát használta egy-

*70) Az általános gyónás és az úrvacsora rendjére nézve v. ö. Payr 
i. m. 777. és köv. o., Sörös i. m. 258. és köv. o. 

477) Annak bizonyságául, hogy azért nem ment olyan könnyen a 
mi magyar gyülekezeteink evangélikus liturgikus életének elsorvasztása, 
egyházi tradíciójától való megfosztása és anti-liturgikus, „puritán pro-
testáns" színtelenségbe való átmeszelése, — utalunk például Kis Bertalan 
és Musay Gergely dunántúli püspökeink egyházlátogatási jegyzőköny-
vének (lásd: Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár VI., 11—193. 
o.) néhány — jelentéktelennek látszó, de igen értékes adatára. — A 
canonica visitatio mindenütt nagy gondot fordít az istentiszteleti élet 
gazdagságára, a templomok liturgikus felszerelésére (missale, graduale, 
keresztek, feszületek, vasae sacrae, paramentumok, stb.). — Lóson 1631-
ben még a teljes miseruhát használja a pap (alba, az egyházi év szerint 
változó színes casula és stóla), i. m. 36. o.; -—az alsószopori templom-
ban a XVI. századbeli missale szerint folyik az evangélikus istentisztelet, 
a nép a pap liturgikus öltözetét (mise-ruháját) nevezi ornátusnak, i. m. 
57. o.; — v. ö. még i. m. 84. o., 89. stb. 

478) V. ö. Payr i. m. 791—792. o. — A liturgia analfabétái már 
ekkor „idegen"-nek nevezték az evangélikus rítust, amely ellen fel-
tétlenül „protestálniok" kellett. 
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házunk470). — A Felvidéken pedig ugyancsak hatalmasan 
gyökeret vert a XVI. században a lutheri reformáció és a 
tiszta evangélikus liturgia szinte beláthatatlanul nagy, össze-
függő területeken biztosította az egyházban a keresztyén élet 
bensőségét, integritását480). Az egyházjogi szempontból külö-
nösen nagyjelentőségű zsolnai zsinat 1610-ben az egyház 
liturgiájával kapcsolatban tulajdonképen csak arról gon-
doskodott481), hogy az evangélikus liturgikus életnek mind a 
három püspökségünk területén (Árva, Liptó és Trencsén me-
gyében, — Turócz, Nógrád, Zólyom és Hont megyében, — 
Pozsony, Nyitra és Bars megyében) meglevő gazdagságát 
sértetlenül megőrizze és liturgiánkat minden tekintetben 
valóban egységessé tegye, egyházépítő erejét ezzel is hatvá-
nyozza482). A zsolnai zsinat kánonainak joghatósági terüle-

479) V. ö. Zsilinszky i. m. 74. o. és Zoványi: A protestantizmus 
továbbterjedése és egyházi különválása c. tanulmányának Honter János 
1542-ből való Formula reformationis . . . egyházszervező iratát, illetve 
ennek liturgikus vonatkozású rendelkezéseit ismertető részével, i. m. 
176—178. o. 

48°) Az egész XVI. századnak és a XVII. század első évtizedének 
felvidéki, ú. n. particularis zsinatai, különösen pedig az istentiszteleti 
életet érintő határozatai kivétel nélkül a lutheri reformációban is meg-
őrzött ősegyházi istentiszteleti típus általános érvényesüléséről, teljes 
diadaláról tesznek bizonyságot. — A prédikáció szerves része a főislen-
tiszleletnek, de a liturgia szíve, éltető ereje az oltári szentség. — A 
gyónás: személyes gyónás, amelynek azonban nem a szentek szentjé-
ben, hanem a pitvarban van a helye. ,,Post vespertinas preces, audiant 
pastores diebus sabbalhi confitentes vei summo mane diebus dominicis 
et maximé curent in usum redire privatem confessionem et absolutio-
nem . . ." — hirdeti /550-ban a trencséni zsinat II. kánona (lásd: Magyar 
Protestáns Egyháztörténeti Adattár, VII. évf. 1908. 26. o.). — A vasár-
nap-reggeli matutina-istentisztelet után következő „summum officium" 
rendje teljesen Luther Formula Missae-jét követi (c. VIII—XI., i. m. 
27—28. o.). — A papok a régi mise-ruhákat viselik (c. IV., i. m. 27. o.) 
és a liturgia kifejező erejének a szolgálatában áll az ünnepekben gaz-
dag egyházi esztendő is (c. XXI., i. m. 31. o.). — A celebráns-pap com-
muniója annyira természetes minden alkalommal, hogy inkább attól 
kell tartani, hogy papjaink mindennap — még kommunikánsok hiányzása 
esetén is — „miséznek", — ezért hangsúlyozza az /590-böl való murányi 
cikkek VII. kánona: „Missa sine communicantibus non celebretur . . ." 
(lásd: Magyar Prot. Egyháztört. Adattár, II. évf. 1903., 16. o.). — V. ö. 
még pl. az /59ő-ból való murányi cikkek-nck csaknem szórul-szóra 
megegyező liturgikus határozataival (i. m. 57—58. o.); v. ö. az /600-ban 
Bittsén megtartott felsőtrencséni esperességi zsinat liturgikus jellegű 
határozataival (i. m. 92—94. o.); v. ö. a gömöri főesperesség 1604. évi 
rozsnyói konventjének — tót, magyar és német gyülekezetekre egy-
formán vonatkozó — megállapításaival (i. m. 110—112. o.), amelyek 
liturgikus életünk csorbítatlan gazdagságát igazolják. 

481) V. ö. Holuby: A régi zsolnai ág. hitv. evang. egyházközség 
történetének rövid vázlata c. tanulmányában a 21. o. 

482) Holuby i. m. u. o., — a VI. cikk az istentiszteletek és szer-
tartások egységét hangsúlyozza. — Nemcsak a tót, hanem a magyar 

Jánossy : Az evang liturgia. 1 1 
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tén, továbbá az 1614-ben Szepesváralján megtartott zsina-
ton483) (az ugyancsak tiszta evangélikus Szepes és Sáros me-
gye, valamint a szabad királyi városok részére) szervezett 
két újabb püspökségünk területén, végül a csaknem telje-
sen önálló praelatura-ként élő hatalmas gömöri főesperessé-
giinkben egyaránt a teljes, evangélikus liturgia van érvény-
ben ebben az időben. Az egészen összefüggő területet képező 
„felvidéki egyháztartományban" liturgiánk rendje a követ-
kező: 1. introitus (teljesen az ősi, az egyházi év szerint vál-
tozó!); 2. kyrie („variis melodiis!"); 3. glória in excelsis 
(nagy ünnepeken a laudamus fe-vel); 4. salutatio; 5. col-
lecta; 6. epistola; 7. graduale (a lectio után halleluja, erre 
pedig gyülekezeti ének következik); 8. evangélium (a lectio 
meghirdetése után — miként a középkori római misében — 
„glória tibi, Domine!"); 9. credo (nicaenum!); 10. szószéki 
szolgálat (prédikáció az evangélium alapján); 11. gyüleke-
zeti ének (ének vers); 12. oratio oecumenica; 13. praefatio, 
sanctus, hosanna és benedictus (egyes helyeken még tévedé-
sében is követik a Formula Missae-1: a sanctus-t, hosanna-t 
és benedictus-t a praefatio-tól elszakítva a consecratio után 
illesztik be, miközben megtörténhetik az elevatio); 14. úr-
vacsorai imádság; 15. Mi Atyánk; 16. consecratio (verba 
testamenti, ezalatt a nép térdel!); 17. communio (sumptio és 
distributio, —„communicatio ministri cum populo"), amely-
nek a megkezdődésekor a nép és az énekkar az agnus dei-1 
énekli; 18. hálaadó-imádság; 19. salutatio; 20. benedica-
mus; 21. ároni áWds484). 

Ez a fenséges, ősi liturgia, zengett a XVII. század első 
évtizedeiben a magyarországi Sión közel ezer templomában. 
Erejét semmi se bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy 
ez az — Istenben való élet teljes gazdagságát magában hor-
dozó —• evangélikus liturgia a külső ellenségek legkegyetle-
nebb támadásait is kibírta: még I. Lipótnak Róma szolgála-
tába állított rémuralmából is sértetlenül került ki, amely-
nek gyászos — véres — évtizedei alatt pedig elrabolt temp-
lomainkból magánházakba, majd pedig erdők mélyébe, bar-
langok sötétségébe szorult csaknem egész hazánkban a mi 
tiszta keresztyén istentiszteletünk. Ha sok-sok ékességétől 
megfosztotta is az idők viszontagsága a Felvidéken az egy-
ház liturgiáját, megkopott köntösében, megkínzott testében 

és a német gyülekezetekben is teljesen azonos liturgiát akar. Jellemző 
azonban, hogy a magyar papokat a liturgikus ornátus viselésére „bizo-
nyos és nyilvánvaló okokból" (?) nem kényszeríti. 

483) V. ö. Zsilinszky i. m. 235. o. 
484) Természetesen — a szószéki szolgálat kivételével — ez az 

istentisztelet is teljesen énekes liturgia! 
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is ott dobogott változatlan hűséggel a liturgia szíve': az oltár 
szentsége, amelyben az Ür valóságos jelenléte isteni bizto-
sítékul szolgált a megpróbált Sión jövendőjének. így érthet-
jük meg, hogy még az 1707-i rózsahegyi zsinatot is csak-
nem változatlanul, eredeti gazdagságában éri meg a Fel-
vidéknek mind a három (tót, német és magyar) nyelven 
használatos liturgiája. A zsolnai zsinat idejének kifejezési 
formákban annyira változatos gazdagságú liturgiájához ké-
pest legfeljebb abban láthatunk hanyatlást, hogy a de tem-
pore-jellegű introitust az inkább állandó (évente alig 3—4 
változatban használt) invocatio485) egyre jobban kiszorítja 
és eredetileg tisztán liturgikus részek (kyrie, credo, prae-
fatio és agnus) gyülekezeti énekké alakulnak. Egyébként 
azonban a XVIII. század első nemzedékének az életében is 
a verbum et sacramentum összetartozásán felépült, valóban 
egységes liturgia táplálja a régi hitet, a keresztyén sacra-
mentalismusnak az úrvacsorai reális praesentia-ból élő 
communio-vallásosságát186). 

A külső ellenségek irtó hadjáratának „szelídülésével" 
csaknem egyidőben, azoknál is veszedelmesebb belső ellen-
ség kezdi rombolni a magyarországi Sionnak ebben a tekin-
télyes — és liturgikus életének integritását Dunántúlhoz vi-
szonyítva legalább száz évvel tovább megőrző — részében is 
az eredeti evangélikus liturgikus életet. Már a rózsahegyi 
zsinaton487) küzdenie kellett Krman Dániel püspöknek és a 
zsinati atyák nagy többségének a fejét nálunk is felütő 
pietizmus ellen. Az elkövetkező évtizedekben itt is, ott is egyre 
erősebben jelentkezik a neologia liturgiát romboló hatása,488) 

4S5) Tótban: a Nejsvétéjsi" és „Ó Jezisi", németben a „Komm 
heiliger Geist", magyarban pedig: az „Uram Isten, szentelj meg", illetve 
ezeknek a változatai. A pap intonálása után a kántor, illetve a gyüle-
kezet énekelte őket. — V. ö. Zsilinszky i. m. 246. o. 

486) V. ö. Zsilinszky i. m. 243. és köv. o. — Sajnálatos jelenségként 
említjük meg, hogy a rózsahegyi zsinaton — amelyen először szerepel-
nek a papokkal egyenlő jogú tagokként laikusok is — egyik előkelő 
„világi" úr, Jánoky Zsigmond ezzel az első liturgikus tárgyú javaslat-
tal lépett a nyilvánosság elé: „némely cerimoniák kigyomlálását" hatá-
rozza el a zsinat! —• Zsilinszky i. m. 241. o. — A rózsahegyi zsinat 
létrejöttét, tanácskozásait, végzéseit és eredményét részletesen ismerteti 
Zsilinszky: Egy forradalmi zsinat története c. tanulmányában. 

487) V. ö. Zsilinszky i. m. (Egyháztört.) 240. és 242. o. 
4S8) Az egyház liturgiája szempontjából nemcsak az ú. n. felvilá-

gosodás, hanem már a pietizmus is elfajulás és így neologia. — Igen 
helyesen állapítja meg Schmidt (i. m. 145. o.) a pietizmusról a követ-
kezőket: „Természetének megfelel, hogy minden tárgyilagos, adott for-
mát és rendet gépies és közömbös dolognak tartott. Nem ismer egyházi, 
gyülekezeti ájtatosságot, csak egyénit. így a közös ájtatosság formáit 
nem használhatta. Mindent az egyéni tetszésre bíz és a kegyelmi esz-
közök éltető erejéhez (ez is bizonyítja református eredetét) hiányzik 

10* 
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de még így is csak a század utolsó negyedében — de ekkor is 
csak részlegesen, legkevésbbé a tót gyülekezetekben — sikerül 
az ú. n. felvilágosodásnak, racionalizmusnak régi liturgiánk 
„reformálása": isteni tartalmának megüresítésével elérni 
akart felbomlasztása.489) A XVIII. század végén a racionaliz-
mus liturgikus vonatkozásban nálunk is „levonta a pietizmus-
ból a végső következtetést"400) és az evangélikus liturgia az 
ország legnagyobb részében feltartóztatlanul zuhant a pusz-
tulásba, hogy a „protestantizmus" nagyobb dicsőségére szinte 
felismerhetetlen torzképe legyen annak, ami alig egy-két nem-
zedékkel előbb még keresztyén evangélikus liturgikus élet, 
egyházi élet volt a mi Sionunkban. — „Nagyon sajnálatos 
tény, hogy nálunk a lutheri egyház külső újraébredése (II. 
József türelmi rendelete folytán) belső hanyatlásával össze-
esik".491) 

A régi hit (incarnatio, praesentia reális, sola gratia-sola 
fide) pusztulásával együtt kiveszőben van a salus ecclesiae 
tudatossága és így az egyház legsajátosabb életnyilvánulása: 
a liturgikus élet is alig-alig érdekli már az egyház ú j „veze-
tőit". Nyilvánvaló ez az 1791-i pesti zsinat küzdelmeiből, kü-
lönösen peclig a kgriarchia előretöréséből, amellyel párhuza-
mosan halad az eredeti evangélikus egyházfogalom megron-
tása és az egyháznak emberi társasággá degradálása.402) Ilyen 

benne az érzék. Az istenlisztelet szerinte nem a kegyelmi eszközök át-
élése, hanem alkalom az egyéni érzelmek felköltésére. Az érzelem fel-
ébredése nélkül nincs „áldás". Ami nem hat meg, vagy egyénileg nem 
érzelmes, az „hidegen" hagy, „áldás" nélkül való — halott. Így indul 
meg a pietizmussal az istentiszteleti életnek az a bomlása, mely száz 
esztendőnél tovább tart és az egyház kimondhatatlan kárára a szilárd 
istentiszteleti formák iránt való érzéket kiölte . . .". — Pozsonyban 1716-
tól kezdve érezhető a pietizmus romboló hatása; mint érdekességet 
említjük, hogy az általános gyónást csak 1763-ban merik — facul-
talive! — meghonosítani (i. m. 152. o.). 

488) Tárgyunk összefüggésében nem hangsúlyozhatjuk eléggé a mi 
egyházias tót népünknek ebben az időben olyan erőteljesen megnyilvá-
nuló egészséges liturgikus konzervativizmusát. — Az 1734-ben nyom-
tatásban megjelent Agenda ecclesiastica slavonica (amely minden való-
színűség szerint az ekkor már a pozsonyi börtönben szenvedő Krman 
püspök liturgikus munkásságának az eredményét tünteti fel) csaknem 
mindenben a XVI. századbeli „Kirchenordnung"-ok klasszikus litur-
giáját követi (v. ö. Mager: Az evangélikus istentisztelet c. tanulmányá-
nak megállapításával, i. m. 226. o.). Ez a tiszta evangélikus liturgia és 
Tranoscius (Tranowsky Gy.) pompás énekeskönyve, a Cithara Sanc-
torum (1636!) őrizte meg tót gyülekezeteinkben az ősi evangélikus egy-
házi kegyességet. — í7S4-ből fennmaradt írott német liturgia bizony-
sága szerint m é g ugyancsak megvolt az eredeti evangélikus istentisztelet 
tartalmi és kifejezésbeli gazdagsága (Mayer i. m. 226. o.). 

4B0) V. ö. Schmidt i. m. 156. o. 
4fll) Schmidt i. m. 160. o. 
4B2) Ezt a kort igen jól megismerhetjük Szeberényi: Az 1791-ki 

pesti ev. ág. hitv. zsinat története c. művéből. 
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egyháziatlan légkörben a liturgia is kénytelen végigszenvedni 
az „átértékelést" és kiszolgáltatva az egyéni „ízlésnek", — 
szabad prédává lesz a pusztítók kezében. Az egyházjogi érte-
lemben újraéledő gyülekezeteinkben valóságos liturgikus ni-
hilismus üti fel a fejét. Üj templomaink „stílusa" és a bennük 
folyó istentiszteleti élet —• különösen egyes magyar vidékeken 
és városainkban — csaknem egészen (krypto-) kálvinista jel-
leget mutat.493) — A külföldtől — jó késéssel — csak a rosszat 
vesszük át; —• mert míg az evangélikus országokban a XIX. 
század egyházi megújhodása az ősi evangélikus liturgikus 
életet is ú j életre hívja, addig nálunk egyre jobban az egyház 
testébe hatol a pusztító métely és a mi szerencsétlen viszo-
nyaink között még az élet romok alatt vergődő maradvá-
nyainak is el kell veszniök. Az egyházi pusztulás és liturgikus 
depravatio betetőzése akart lenni a XIX. század negyvenes 
éveiben annyira propagált — reformátusokkal vialó — únió, 
amelytől azonban az egyház Ura végül is kegyelmesen meg-
óvta a magyarországi Siont.494) — Amikor pedig az 1867-i 
„kiegyezés" révén „helyreállt" hazánk alkotmányos élete és 
a sötét emlékű pátens egyházjogi forradalmának a hullámai 
is lecsillapodtak, a racionalizmusból liberalizmussá vedlő hi-
tetlenség (neologici) mérhetetlen elhatalmasodása nemcsak az 
egyházi megújhodásnak legkisebb reménységét is elűzte, ha-
nem ösztönszerűen tovább folytatta az egyházi destrukciót, 

403) Semmi sem jellemzi jobban ennek a korszaknak a „szelle-
mét", mint az oltár tetejére épített szószék. Igen sok templomunknak 
ez az elcsúfítása nem a verbum praedicatum jelentőségének a fokozá-
sára akart szolgálni, hanem az egyéni vélemény, a „felvilágosult ember" 
bölcseségének (ratio) „szabad" megnyilvánulását kívánta a „legmaga-
sabb" helyre állítani és így az embert az Isten fölé helyezni. 

A hazai német liturgikus élet pusztulásának erről az idejéről 
Pozsony viszonyainak ismertetésén keresztül — ugyancsak döbbenetes 
képet rajzol Schmidt i. m. 165. és köv. o. 

494) V. ö. Zsilinszky i. m. 657. és köv. o. — Egyházunkban külö-
nösen gr. Zay Károly nevéhez és tevékenységéhez fűződik ez a szomorú 
emlékű úníó-láz, amelynek az alapján az evangélikus külföldön olyan 
színben tüntethették fel az egész magyar evangélikusságot, mintha a 
lutheri reformáció szent javainak árulójául és ellenségéül szegődött 
volna. — V. ö. Uhlhorn i. m. II : 273. o., 369. és köv. o. — Viszont azt 
is meg kell állapítanunk, hogy Kollár és Húrban — akik a valóban 
igazhitű evangélikus tótságnak a vezérei voltak ebben az időben, illetve 
később is és méltán féltették a reformátusokkal való úniótól tót gyüle-
kezeteink nemzetiségét is — azzal, hogy politikai céljaik takarójául 
használták a confessionalismust, a tradicionális evangélikus egyházias-
ságot, legalább is annyira hűtlen sáfárok voltak, mint azok, akik ugyan-
csak egyháziatlan motívumtól indíttatva a hamis únió mellett kar-
doskodtak és így tulajdonképen az anyaszentegyház élete ellen törtek. 
— A „környezetéhez alkalmazkodó" egyházat lelki ürességben, erőtle-
nül — mert isteni tartalom nélkül — találta hazánkban a nemzetiségi 
gondolat ébredése . . . 
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amelynek újabb nyomait is liturgiánknak kellett a legérzéke-
nyebben elszenvednie. Még a XIX. század utolsó harmadában 
sem eszmélt rá a magyarországi Sión legfőbb feladatának tel-
jesítésére: a kegyelmi eszközöknek a lutheri reformáció igazi 
szellemének megfelelő szolgálatára.495) A XIX. században egy-
séges lett a magyar liturgia a — negatívumban. 

7859-ben jelent meg az „Agenda" („vagyis az egyházi 
szertartások végrehajtásának módja") I. kötete („Egyházi 
szertartások"), amelyet 1891-ben követett a II. kötet („Ün-
nepi, közvasárnapi, alkalmi, hétköznapi ós temetési 
imák").498) Az ,Agenda'" második kötetében levő előszó sok-
kal többet és egészen mást ígér, mint amennyit és amit a mü 
tényleg nyújtot t : „a Magyar Agenda" akart lenni, amelyben 
az egyház liturgikus életének egész gazdagsága feltárul,497) 
— a valóságban pedig a magyar evangélikus liturgikus élet 
csődjét jelenti. 

495) Az igazi evangélikus egyházi (liturgikus) kegyesség kipusztí-
tásával együtt annyira megromlik az evangélikus egyházi öntudat (és 
köztudat), hogy egész nemzedékeken keresztül szinte természetesnek 
látszik, hogy az elszegényedett, megüresített istentiszteletet tekintsék 
evangélikusnak, —• protestánsnak képzeljék azt, ami racionalizmus és 
hitetlenség. Ez az eltévelyedés nagyon megkönnyítette azoknak a mun-
káját, akik egy egész évszázad — egyházunktól elszakadt — lelküle-
tének, hitetlenségének lélekölő pusztításaiért az igazi protestantizmust 
(a lutheri reformáció evangélikus keresztyénségét) szeretik vádolni, jól-

lehet, éppen anyaszentegyházunk szenvedett legtöbbet a neológia rom-
bolásaitól. 

498) Az „Agenda" hivatalos műnek készült; a püspöki kar közre-
működése mellett Karsai/ Sándor dunántúli és Czékus István tiszai 
püspök készítette. — Czékus püspök egyébként a II. kötet legtöbb imád-
ságának a szerzője (?!). — Czékus püspök halála után (1890-ben) a II. 
kötet szerkesztését Kemény Lajos osgyáni lelkészre bízta a püspöki kar 
(lásd: az „agenda" előszavában a XII. o.). 

497) Lásd: az Előszóban XIII. o. — Az „agenda" Kis János püspök-
nek 1831-ből való, elavult agendáját akarja megfelelővel pótolni (i. m. 
XI. o.). Jellemző azonban, hogy a „jelenkor igényeinek" akar meg-
felelni (u. o.). — A továbbiakban viszont erősen hangsúlyozza Karsay 
püspök, hogy az „agenda szerkesztésénél . . . kiváló gond fordíttatott 
arra, hogy az evangyélmi egyházunk szíverének igaz lüktetése, az evan-
gyélmi hitelveknek eleven nyilvánulása legyen, s belőle Krisztus evan-
gyéliomának napja tiszta, hamisítatlan aranysugárival hintsen, árasz-
szon az egyház körében fényt és meleget. Nem száraz bölcselkedés és 
okoskodás, nem a cselekvényt végző kebelének egyéni belvilága tárul 
ilt a hívő elé, de az egyház, amelynek szegeletköve a Krisztus, tárja itt 
fel kincsesházát, a Krisztus evangyélioma nyitja itt meg éltető, üdítő 
kristály tiszta forrásait . . ." (u. o.). — Már-már hajlandók lennénk azt 
gondolni, hogy a magyar liturgikus megújhodás küszöbén állunk és 
egyházunk élete valóban visszatér az ősi forráshoz, — különösen, ami-
kor még így folytatódik az előszó: „ . . . a fundamentom a régi, mely 
egyszer vettetett, mely a Jézus Krisztus; a forrás a régi: amaz örök-
életre forró víznek kútfeje, az isteni evangyéliom; az áldó, védő, oktató, 
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Ez az ú. n. „püspöki agenda" tulajdonképen az egyéni 
ízlésre bíz mindent és a magyar istentiszteleti életben hiva-
talosan is megerősíti a liturgia legnagyobb ellenségének, a 
(papi és gyülekezeti) szubjektivizmusnak és liturgikus tudat-
lanságnak az uralmát.408) Istentiszteleti rendje — ha ugyan 
szabad ezt a szót használnunk ennek az imádságos könyv-
nek liturgikus rendetlenségére, illetve teljes anarchiájára — 
jóformán mindenben a „protestáns puritánizmus" pusztí-
tását mutat ja és maximálisan a következő darabokból áll: 
1. Gyülekezeti ének (amelynek az élére esetleg még a pap 
intonálásával kezdődő „Uram Isten, szentelj meg minket..." 
kerül az ősi introitust „helyettesítő" invocatio-ként); 2. 
antifona (esetleg: salutatio499); 3. collecta500); 4. gyülekezeti 
ének (de el is maradhat); 5. evangelium vagy epistola; 
6. gyülekezeti ének (az ú. n. főének); 7. szószéki szolgálat 
[a) előfohász, b) a prédikáció alapigéjének felolvasása, c) 
prédikáció, d) „hosszabb ima", e) betegekért kért imádko-
zás, f ) Miatyánk, g) kis glória, h) hirdetések, i) „közönséges 
áldás" (?), —- ahol nincs befejező oltári szolgálat, ott a „kö-
zönséges áldás" helyére az ároni áldás kerül, amely után egy 
énekverssel végződik az istentisztelet!)501); 8. gyülekezeti 
ének (egy énekvers); 9. antifona (illetve: salutatio, feltéve, 
hogy egyáltalában használatban van); 10. hálaadó-imádság 

dajkáló édesanya a régi: a Krisztus alapította, igaz keresztyén egyház! 
Erre az alapra épít, ebből a forrásból merít, ennek az anyának szeretet-
teljes hangján beszél, imádkozik" (u. o.). 

498) V. ö. i. m. I. kötetének bevezetésében található liturgikus 
szabályokkal, illetve „utasításokkal": „némely gyülekezetben" így szo-
kás, „más gyülekezetben" pedig úgy szokás, ez vagy az „nincs haszná-
latban" (i. m. III. és IV. o.). — Az antifonát is és a salutatiót is követ-
kezetesen collectának nevezi ez az „agenda", — valóban megdöbbentő, 
hogy mennyire tájékozatlanul áll az egyház liturgiájának az elemeivel 
szemben. 

4ee) A salutatio-1 ugyan nem említi külön, de abból a körülmény-
ből, hogy a — „Függelék" után csatolt — „Liturgikus énekrész"-ben 
megvan, arra következtethetünk, hogy egyes gyülekezeteinkben mégis 
használatban volt a salutatio. — A „Liturgikus énekrész"-ben szerepel 
a glória in excelsis is, a nélkül azonban, hogy az egész agendában em-
lítés történnék használatáról. 

50°) A collecta-imádságok inkább szívhez szóló elmélkedések, — 
semmiképen sem liturgikus imádságok, — legkevésbbé collecták. — 
Még verses co//ecfa-imádságok is találhatók az agendában (lásd i. m. 
II : 91. és köv. o.)ü! — Különbséget tesz az agenda „ünnepi imádságok" 
és „tözvasárnapi imák" között. 

501) Az általános egyházi imádság pótlékaként szereplő „főimák" 
szubjektív, elmélkedő jellege kétségtelenül református hatásra vall; — 
az imádságból lassanként pót-prédikáció lesz. — Itt is szép számmal 
szerepelnek a verses imádságok; i. m. II : 8, 14, 22, 27, 45 (nagy-
pénteken!), 53., 63. és 105. o. 
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(„befejező oltári ima áldásmondás előtt"502); 11. ároni áldás; 
12. gyülekezeti ének (énekvers). — Az Úrvacsora szentségé-
nek ünneplése rendkívüli esemény és az egyházi év néhány 
ünnepén is csak függelék gyanánt — a fenti prédikációs 
istentisztelet után — történik. „A gyónás és az Úr szent va-
csorájának kiszolgáltatása"503) ezt a sorrendet követi: 1. 
bűnbánati ének (úrvacsoriai énekeinkben is csaknem kivétel 
nélkül a bűnbánat és az emlékezés lett az uralkodóvá); 2. 
„előima"; 3. bűnbánati beszéd; 4. gyónási imádság; 5. a négy 
gyónási kérdés (amelyre a gyónók felállva felelnek); 6. ab-
solutio (helyesebben: csak a bűnbocsánat hirdetése — fel-
tételesen; — az általános absolutio után külön személyes ol-
doz at-hirdetés is következik, amelynek az elfogadására a 
gyónók az oltár elé térdelnek504); 7. úrvacsorai intelem; 8. 
úrvacsorai imádság; 9. consecratio (szereztetési igék); 10. 
distributio (a teljes communio nincs meg: iaz oltárnál szol-
gáló pap sumptio-járói egyetlen szót sem hallunk!); 11. 
„hálaadó ima az Úrvacsora élvezése után"; 12. Miatyánk (!); 
13. ároni áldás; 14. befejező énekvers.505) — Kétségtelenül 
megállapítható, hogy a Karsay-Czékus „Agenda" istentisz-
teleti rendjének semmi közössége sincs az eredeti evangélikus 
(lutheri) liturgiával: teljesen elszakadt az egyház ősi litur-
gikus tradíciójától, —- elszakadt attól a tiszta keresztyén 
istentiszteleti típustól, amely — ,a mellett, hogy az egész vi-
lágon anyaszentegyházunk igazi éltetője — eredetileg a ma-
gyar Sión számára is az Istenben való élet gazdagságának, 
erejének és teljességének csodaforrása volt. — A keresztyén 
evangélikus kegyesség kibeszélhetetlen kárára ez az agenda 
(amely erősen a wiirttembergi agenda, tehát — liturgikus 
vonatkozásban —• nyilvánvalóan svájci hatás alatt készült) 
beláthatatlan időre állandósítja magyar evangélikus gyüleke-
zeteink legnagyobb részében az egyház szellemétől idegen — 
református — istentiszteleti típust: iaz oltári szentség nem-

502) V. ö. i. m. II : 74. és köv. o., továbbá 115. és köv. o. — Van 
köztük pl. ádventre egy 48-soros és egy 56-soros verses imádság (i. m. 
11:74—78. o . )ü — A sok-sok imádság között alig akad egy-kettő, 
amelyik —• akár csak részben is! — liturgikus imádság, — az egyház 
imádsága lenne. 

503) V. ö. i. m. I : 112. és köv. o., ahol három formulát, illetve he-
lyesebben: három beszédet (112., 119. és 125. o.) találunk erre a célra. 

504) Ahol nincs többé személyes gyónás, ott nem lehet szemé-
lyes absolutio, — mint megismételt bünbocsánat-hirdetés pedig való-
ban szükségtelen. 

505) „Más egyházakban" (gyülekezetekben) — állapítja meg a 117. 
o. „Jegyzés"-e —• a consecratio ,,a felszentelési igék éneklése által tör-
ténvén", — a sorrend a 8. p. után így módosul: 9. Miatyánk éneklése; 
10. a verb. test. éneklése; 11. distributio; 12. hálaadó imádság; 13. és 
14. változatlan. 
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csak nem centruma, .szíve az istentiszteleti életnek, hanem 
nem is szerves része, — így érthető meg szinte kétségbeejtő 
szegénysége. Alaki szempontból még az is igen nagy fogya-
tékossága ennek az agendának, hogy a magyar gyülekezetek 
körén belül se törekszik az istentiszteleti élet egységes ren-
dezésére.506) A XIX. század utolsó évtizedeitől kezdődően — 
a XX. század első két évtizedén keresztül és egészen a leg-
újabb időkig tartó pusztítással — csaknem minden liturgi-
kus érték kiveszett, kihalt magyar gyülekezeteink „istentisz-
teleti élet"-éből. Legfeljebb kvantitatív különbségek vannak, 
de ezek is csak a negatívumban: az egyház liturgiáját szám-
űzte a „korszellem" a magyar Sionból.507) 

506) A Karsay-Czékus „agenda" istentiszteleti rendjének darabjai 
(részeknek nem nevezhetjük őket, mert része csak az egésznek van) 
gyülekezeteink életében a legnagyobb önkény szerint variálódnak és 
— fogynak. Csaknem minden pap és gyülekezet eredeti jogforrás lett 
a magyar jus liturgicum terén. 

Igen sok gyülekezetben — éppen az „agenda" alapján (?) lehet-
séges „szabadság" következtében — ilyenné torzult az egykor olyan 
fenséges magyar evangélikus istentisztelet rendje: 1. gyülekezeti ének; 
2. „az Atyának és . . ." (előfordul az is, hogy a szószéki üdvözlettel — 
„kegyelem nektek és békesség . . . " — kezdi meg a pap az oltári szol-
gálatot!); 3. imádság (amely azonban már alig nevezhető collecta-imád-
ságnak, — sőt az új divat szerint már ú. n. „szabad imádság" (?!) 
is hallható oltárainknál); 4. lectio (epistola vagy evangélium); 5. gyüle-
kezeti ének; 6. szószéki szolgálat (a) prédikáció, b) erősen homiletikus 
hangú és szubjektív imádság, c) Miatyánk, d) hirdetések, e) áldás); 7. 
gyülekezeti ének (-vers); 8. imádság (amely az oltárhoz is elhozza a 
szószéki beszéd hangját); 9. ároni áldás; 10. gyülekezeti ének (-vers) .— 
Vannak azonban olyan gyülekezeteink is, amelyekben az egyéni ízlés 
és puritánság még szebb „eredmény"-re vezetett: 1. gyülekezeti ének; 
2. valamilyen „bevezető szó" (a pap tetszése szerint); 3. lectio!!! (vagy 
az a perikopa, amelyik nem alapigéje a prédikációnak, vagy pedig 
tetszés szerinti szentige); 4. gyülekezeti ének (a pap elmegy az oltártól, 
majd az ének végén újra visszajön); 5. collecta-féle imádság; 6. gyüle-
kezeti ének; 7. szószéki szolgálat {a) prédikáció, b) imádság, c) Mi-
atyánk, d) hirdetések, e) ároni áldás); 8. gyülekezeti ének („kimenő 
énekvers"). Ennek az istentiszteleti rendnek logikátlansága ellenére is 
érdeme, hogy a csonka-istentiszteletet valóban csonkán is hagyja: —• 
a prédikáció után nincs oltári szolgálat. — Általában igen nehéz meg-
érteni, hogy ezeken az evangélikusnak már alig-alig nevezhető isten-
tiszteleteken miért megy a pap az oltárhoz? — Talán azért, hogy rá-
tegye az „agendát" és a bibliát? Talán azért, hogy állandóan hátat for-
dítson neki, — hiszen az imádságokat is a gyülekezet felé fordulva 
szónokolja (miközben esetleg kényelmesen az oltárhoz támaszkodik)?!... 
— Az ad altare imádkozás u. i. — „katolizálás!" 

A fenti istentiszteleti rend keretében — és az esetlegesen rákövet-
kező úrvacsora-osztás alatt is — a gyülekezeti énektől eltekintve, töké-
letes tétlenségre van ítélve a „hívek gyülekezete", — bizonyára az 
egyébként annyira kedvelt és olyan értelmetlenül használt „egyetemes 
papság" elvének nagyobb dicsőségére. 

M7) Ugyancsak 1889-ben jelent meg Gyurátz Ferenc: Kézi Agenda 
c. művének I. kiadása, amely (későbbi kiadásaiban is) teljesen szub-
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Egyre jobban pusztult német gyülekezeteink istentiszte-
leti élete is, amely ekkor már ugyancsak a nihilismus uralma 
alá került.508) Mégis itt annyival kedvezőbb volt a helyzet, 
hogy a XIX. századbeli németországi egyházi-liturgikus meg-
újhodásból — a fennálló természetes kapcsolat révén — erőt 
meríthettek, ha akartak.509) 

Tót liturgiánkat is — noha mind a mai napig igen sok 
értéket őriz istentiszteleti életében — az utóbbi évtizedek 
elszakították az ősi evangélikus tradíciótól.510) Az eredeti 

jektív hangú imádságos könyv. Előszavában maga a szerző is csak 
„lelkészek használatára" szánt „magyar imakönyv"-nek nevezi a „Kézi 
Agendát". Istentiszteleti rendet már nem is közöl. Látszik, hogy számolt 
az egyéni ízlés mindenható uralmával, —• a liturgikus életnek semmi 
nyoma sincs már ebben a könyvben. — Az általános gyónást és az Úr-
vacsora szentségének ünneplését egybefoglalja, — a liturgia centrumá-
ból: a prédikációs istentisztelet után alig észrevehetően meghúzódó füg-
gelék lett. —- A gyónási szertartás élén (i. m. 209. o.) verses imádság 
áll és az úrvacsorai aktusban sem ismeretlen ez az újabb magyar litur-
gikus különlegesség (i. m. 214. o.). — Az ősi evangélikus énekes liturgia 
legutolsó nyoma is kiveszett ebből az agendából, amelynek csakis a 
szerző nagy neve és korunk liturgikus tájékozatlansága biztosíthatott 
széles körben való elterjedést. 

Igen jellemző, hogy az 1891—1893. évi zsinatot egyáltalán nem 
érdekelte az egyház liturgiája. Talán jobb is volt ez így, — hiszen attól 
a lelkülettől, amely az E. A. 1., különösen pedig a 11. §-át „meg-
alkotta", az egyház alapvetően isteni üdv- (kegyelmi) intézmény jelle-
gének megfelelő legbensőbb élet-területén ugyan mit kaphatott volna 
a magyarhoni Sión?! 

Természetesen az 1911-ben — a dunántúli kerület kiadásában — 
megjelent Keresztyén énekeskönyv is a magyar liturgikus élet teljes 
pusztulását mutatja. 

508) Az anti-liturgikus württembergi agenda mellett sok helyen 
használták még a XIX. század végén is a felsőlövői Wimmer Ágost 
liturgiáját („Liturgie für die evang. Kirche"), amely 1829-ben jelent meg 
Lipcsében. Istentiszteleti rendje az ősi evangélikus liturgia ötletszerűen 
egyberakott töredékeiből készült: pl. a prédikációs istentisztelet első 
részében (a collecta előtt) találjuk az úrvacsorai praefatio-imádságot 
a sursum-corda antifonákkal együtt (i. m. 4. o.)! 

509) A liturgikus megújhodás szolgálatában buzgón munkálkodik 
Pozsonyban (1890-től kezdve) Schmidt K. Jenő, akinek célja az eredeti 
teljes liturgia restaurálása, kincseinek az egyházi megújhodás szolgála-
tába állítása. Az Úrvacsora szentségében teljességét elérő ősi énekes 
liturgiához kell visszatérnünk, — hirdeti Schmidt a reformáció 400. 
évfordulóján (lásd: A reformáció hatása a keresztyén istentiszteleti 
életre c. tanulmányát). 

510) 1904-ben jelent meg Baltik Frigyes dunáninneni püspök szer-
kesztésében — az 1867-i Székács-Szeberényi agendán, illetve az 1798-i 
Hamaliar-féle agendán keresztül tulajdonképen Krman püspök 1731-
ből való agendájának liturgikus anyagából felépített —: Agenda to jest 
porádek práce cirkevní, amelynek istentiszteleti rendje (i. m. 101. és 
köv. o.) ugyancsak az eredetileg egységes egészet alkotó liturgia szét-
törését és az Ürvacsora szentségének a vasárnapi és nagyünnepi ú. n. 
főistentiszteletből való kiszorítását (v. ö. i. m. 185. és köv. o.) mutatja. 
— Az általános gyónás az úrvacsorai napokon vagy a prédikációs isten-
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lutheri sacramentalismus megerőtlenedéséből következett, 
hogy az oltári szentséget kitépik a liturgia organizmusából 
és így tót templomainkból is kipusztulóban van a verbum et 
sacramentum egységét tükröztető teljes liturgiánk ünnep-
lése.511) 

A világháború és a nagy összeomlás után, tehát a leg-
újabb időben a mi széttépett magyar egyházi életünkben is 
több jelét láthatjuk az istentisztelet, a liturgia iránti ,,érdek-
lődés"-nek. Kénytelenek vagyunk azonban megállapítani, 
hogy az utóbbi években felmerült liturgikus kísérletek és ja-
vaslatok közül alig akad olyan, amelyik tudatosan az ősi 
evangélikus liturgia megújhodását szolgálná és mesterséges 
kísérletek helyett az egyházi megújhodás természetes útját 
választaná: visszaszerezni az egyház eltékozolt liturgikus 
javait, visszamenteni gyülekezeteink életének a középpont-
jába a liturgia szívét, az oltár szentségét.012) Pedig liturgiánk 

tisztelet előtt, vagy pedig az ezután következő úrvacsora-osztással kap-
csolatban történik. 

511) 1913-tól fogva egységes a tót liturgia — jelentéktelen helyi 
sajátosságoktól eltekintve — az egész magyarországi Sionban: 1. introi-
tus (invocatio és gyülekezeti ének); 2. glória in excelsis (kyrie hiányzik!); 
3. salutatio (a gyülekezet responsumával); 4. collecta-imádság (min-
den imádság: ad altare!); 5. epistola; 6. graduale-ének (gyülekezeti 
ének); 7. salutatio; 8. evangélium (a meghirdetés után a „Sláva tobe 
Hospodine"-t énekli a gyülekezet); 9. credo (mint népének); 10. szó-
széki szolgálat (a) apostoli üdvözlet, b) textus-olvasás, c) prédikáció, 
d) homiletikus jellegű általános egyházi imádság, e) Miatyánk, f ) glória 
patri, g) hirdetések, h) áldás); 11. gyülekezeti ének (énekvers); 12. anti-
fona (de tempore!); 13. salutatio; 14. hálaadó imádság (collecta-ter-
mészetű); 15. ároni áldás; 16. gyülekezeti ének („kimenő énekvers"). 
— Az egész oltári szolgálat énekes liturgia. — Az úrvacsorai aktus: 1. 
úrvacsorai imádság; 2. Miatyánk; 3. consecratio; 4. intelem és könyörgés 
a szentség méltó élvezéséért; 5. communio (distributio); 6. hálaadó 
imádság; 7. áldás (i. m. 191. és köv. o.). 

512) „A pesti evangélikus magyar egyházközség istentiszteletének 
rendje" (1926) és Stráner: „Istentiszteleti rend"-je nem a verbum et 
sacramentum felbonthatatlan egységén nyugvó ősegyházi, eredeti evan-
gélikus liturgia megújhodására törekszik, — mindegyik a szentség-
nélküli (csonka-) ú. n. prédikációs istentisztelet megújhodásával fog-
lalkozik. V. ö. az utóbbi kérdésre nézve még Stráner: Az Ágostai Hit-
vallás és az evangélikus istentisztelet c. tanulmányával. — Gaudy (i. m. 
62. o.) ugyan „lutheri jellegű" istentiszteleti életet kíván, de ugyanakkor 
a ,,rendes igehirdető istentisztelet"-re és — nyilvánvalóan rendkívüli 
— külön „úrvacsorai istentisztelet"-re szakítja szét az egyház liturgiáját. 

Az eredeti evangélikus liturgikus élethez való visszatérést szolgálja 
Kuthy Dezsőnek „A liturgikus főistentisztelet rendje" (1924) címen ki-
adott kis füzete, amelynek a hannoveri liturgiát követő istentiszteleti 
rendje a következő: 1. introitus; 2. kyrie; 3. glória is excelsis; 4. salutatio; 
5. antifona; 6. collecta; 7. epistola hallelujávai; 8. gyülekezeti ének; 9. 
evangélium a „laus tibi Christe"-vel; 10. credo; 11. szószéki szolgálat; 
12. offertonum-ének; 13. salutatio; 14. praefatio [a) sursum-corda anli-
l'onák, b) praefatio-imádság); 15. sanctus, hosanna és benedictus; 16. 
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pusztulása ós jelenlegi egyházi életünk színtelensége-erőtlen-
sége egyaránt kétségtelenül állítja elénk iazt a szomorú való-
ságot (1. 3. §), hogy a magyar Sión elszakadt a lutheri refor-
máció egyházi szellemének megfelelő organikus életformá-
tól, mert az ősi evangélikus sacramentalisnius tartalmát 
megüresítette az a „más szellem", amely nálunk is divatba 
hozta — a kegyelem szt. eszközeinek megvetésével párhuza-
mosan —, hogy Jézus Krisztus kegyelmi jelenlétének reali-
tása helyett tűnő-múló hangulatokra és élményekre „épít-
sék" a vallásos életet. — Magyar viszonyaink nyomorúsága, 
lelki elszegényedésünk, egyházi életünk sivársága megújho-
dást sürget, — de ennek a megújhodásnak a szó igazi és tel-
jes értelmében egyházi megújhodásnak (kell lennie, amely-
ben nem idegen hatásokból, hanem anyaszentegyházunk kö-
zel 1900 éve buzgó isteni élet-forrásából, az evangélikus 
(lutheri, ősegyházi) liturgiából újra éled nálunk is a minde-
neket megújító Jézus Krisztus megújhodó egyházia: a ma-
gyar Sión. 

Miatyánk {a doxologiát a gyülekezet énekli); 17. consecratio (szerez-
tetési igék); 18. communio (distributio); 19. postcommunio; 20. anti-
fona; 21. liálaadó-imádság; 22. ároni áldás. — Természetesen énekes 
iiturgia az egész. 

Podmaniczky: A keresztyén kultusz lényegének kifejtése c. tanul-
mányának befejező részében (i. m. 34. o.) már a világháború alatt 
sürgeti: „ . . . vissza kellene illesztenünk a kultuszba mindenek előtt az 
úrvacsorát, ahol legközvetlenebb a Krisztussal való é r i n t k e z é s . . . " és 
(u. o. a 2. jegyzetben): „Válasszuk el a gyónást az úrvacsorától s az 
úrvacsorának így lényegesen megrövidített actusát illesszük be a fő-
ístentiszteletbe, mint annak csúcspontját, s legyen elv, hogy minden 
istentisztelet alkalmával terítve az Úr asztala". 

Raffay Sándor püspök időközben megjelent agendájával már nem 
foglalkozhattunk. 



II. RÉSZ. 

A liturgia lelke és a liturgikus élet termé-
szete, szabályai. 

13. §. A liturgia és az egyház természetének azonossága; a 
Logos elsősége. 

Eddigi vizsgálódásaink teljesen feleslegessé teszik an-
nak a kizárólagosan elméleti (és irreális) kérdésnek a tár-
gyalását: lehetséges-e az evangélikus egyházban liturgikus 
élet, van-e jogosultsága egyházunkban a liturgiának? -— Az 
egyház legbensőbb, Istenben való élete a liturgia; az egyház 
legsajátosabb élete a keresztyén evangélikus liturgikus élet. 
— A protestáns puritanizmus nem ismer liturgiát, — de az 
evangélikus keresztyénség lelke a liturgiában él. 

A liturgia részletes, történeti megismerése és jelenlegi 
helyzetének feltárása után lehetővé vált, hogy a következők-
ben csakis azoknak a legfőbb elvi szempontoknak a megrög-
zítésére ós rendszeres összefoglalására szorítkozzunk, ame-
lyeknek tudatos ismerete nélkülözhetetlenül szükséges ah-
hoz, hogy liturgikus életünk megújhodásán egyházias szel-
lemben munkálkodhassunk.513) 

Mivel az egyháznak, mint Krisztus testének (corpus 
Christi mysticum) Istenben való élete az Űr Jézus kegyelmi 
jelenlétén nyugszik és teljességét is egyedül a vele való töké-
letes egységben (sacrcimentum communionis) éri el itt a föl-
dön, természetes, hogy a liturgia lelke, éltető ereje és leg-
főbb cselekvő alanya maga az élő Üdvözítő, az egyház feje. 
Amint az egyházat Krisztus Urunk jelenléte és müvének 
állandó aktualitása teszi egyházzá, éppen úgy a liturgia is 
Krisztus monarchiájára épült: a liturgia Jézus Krisztusból él, 
— a liturgiában Krisztus él, ő teszi lehetővé az egész csodá-

513) Feladatunkat lényegesen megkönnyíti az a körülmény is, hogy 
már az egyház liturgiájának történeti ismertetésénél szándékosan olyan 
bőséges glossarium-m&l láttuk el a közölt anyagot, hogy ennek alapján 
egészen természetesen jutunk el azokhoz az elvi megállapításainkhoz, 
amelyekben szinte önmaguktól világosodnak meg a liturgikus élet pro-
blémái és feladatai és nyilvánvalóvá lesznek a liturgia sajátos törvé-
nyei is. 



174 

latos organizmus minden tagjának (természetfelettiségében 
is reális) életét, — mert ,,az Ige testté l e t t . . . " — „finitum 
capax infiniti!" 

Az egyház üdv- (kegyelmi) intézmény jellegének és Jé-
zus Krisztus valóságos isteni-emberi természete felbonthatat-
lan egységének megfelelően a liturgia is az isteni és az em-
beri (földi) elemek szétválaszthatatlan egységét mutat ja 
minden részében. Az egyház liturgiája egészen isteni és egé-
szen emberi.514) 

Amint iaz egyház nem az egyes — önként társuló — hí-
vek szabad egyesülete, hanem a Jézus Krisztus Isteni alapí-
tása, úgy a liturgia sem az egyes hívő egyéni vallásosságának 
a kifejezése és nem is egy vagy több gyülekezet kegyességé-
nek a megnyilatkozása, hanem a Jézus Krisztus állandó ke-
gyelmi jelenlétéből és munkásságából élő egyház imádságos 
élete.01S) —- A liturgia az egyház Istenben való életének ál-
landó lélekzetvétele, amely arra szolgál, hogy a Krisztus teste 
folytonosan beteljesedhessék az igében és szentségben szün-
telenül hozzájövő és állandóan munkálkodó Üdvözítő ke-
gyelmével. Ebből az Istennel való legbensőbb egységből és 
betelj es ed ésből buzog fel és árad szét a hit szent hálaáldo-
zata, a Szentlélek segítségével Krisztus által a mennyei Atyá-
hoz visszaszálló könyörgése és magasztalása, amely szent té-
kozlással -—- leggyönyörűségesebb virágaival — hinti be a 
közöttünk járó-kelő Istenember útját. 

A liturgiát tartalmilag és alakilag egyaránt szent objek-
tivitás jellemzi, — minden részét betölti a „gratia praeve-
niens". A liturgia nem ,,a gyülekezet szabad alkotása", ha-
nem legfőbb — alapvető — részeiben (verbum et sacramen-
tum, továbbá a Miatyánk!) egyenesen az Úr alapítása. Litur-
giát nem lehet csinálni, emberi produkcióként „alkotni", 
mert a liturgia szent adottság, a liturgikus élet Jézus aka-
rata az egyházban. Ha a Szentlélek vezérlete alatt (János 

514) Meggyőződésünk szerint ennek hangsúlyozásával tisztábban 
képviseljük a keresztyén incarnatio-hittől elválaszthatatlan, eredeti evan-
gélikus sacramentalismus-1, mint akár azok, akik kizárólagosan a ke-
gyelmi eszközök kezelésében (az ige hirdetésében és a szentség kiosztá-
sában) látják a liturgia tulajdonképpeni alkotótényezőjét (v. ö. Podma-
niczky i. m. befej. közi. 32. o.) és így az „isteni" és „emberi" elemek 
bizonyos mértékben elvont merevségükben kerülnek egymás mellé, — 
akár pedig azok (pl. Rietschel, lásd: i. m. 1 : 4 1 , 60. és köv. o.), akik 
az imádást (adoratio) tekintik a liturgia lényegének. — Egyrészt az 
evangélium szava és a szentség földi eleme eléggé igazolja a liturgia 
istenemberi egységét, másrészt pedig éppen a Logos elsősége, teremtő-
ereje egészen önként, az isteni actus momentaneus-ban létrehozza az 
imádást. 

515) V. ö. Althaus: Das Wesen des evangelischen Gottesdienstes, 
272—273. o. 
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evang. XIV : 16—18, 26, XV : 12—15) évszázadok keresz-
tyén egyházi hittapasztalata munkálkodik is a liturgia minél 
teljesebb gazdagságának a kialakításán, az alap ugyanaz 
marad, amely az örökkévalóság számára vettetett. 

Az egyház liturgiája nem alkalmazkodik a változó ko-
rok tűnő-múló ízléséhez, hanem — az örök fundamentumon 
épülve — formai gazdagságának alakulásában is lényegileg 
változatlan marad, mint ahogyan az egyház is minden idő-
ben Krisztusé. — Egész nemzedékek elszakadhatnak tőle (és 
elsorvadhatnak nélküle), de az egész Krisztus, a teljes evan-
gélium keresztyénségének lelki gazdagsága és mélysége — 
itt a földön — csakis az egyház liturgiájában él. 

A liturgia elemei nem a pillanatnyi vallásos hangulat 
alkotásai, hanem a bibliai kinyilatkoztatás isteni (üdv-) 
igazságainak fokozatos megtapasztalását (átélését és elsajá 
títását) bizonyítják az egyház életében. Az egyház liturgiájá-
ban élő örökértékü javak csakis akkor lehetnek igazán sajá-
tunkká, hogyha imádságos lelkünk meditációjával merü-
lünk bele a keresztyénségnek a liturgiában feltáruló /ioaujpiov 
tartalmába. — Itt lesz nyilvánvalóvá az egyházi év felbecsül-
hetetlen jelentősége. 

Az egyházi év minden ünnepe és minden napja a vita 
et opus Christi isteni drámájának megjelenítésére szolgál, — 
az egyház liturgiája is egészen krisztooentrikus. Éppen az 
egyházi évnek és a liturgiának szoros összefüggése biztosítja 
az istentiszteleti élet (tartalmi és formai) gazdagságát és ál-
landó elevenségét. — A puritán redukció egyaránt ellensége 
az egyházi évnek és a liturgiának. — Amint az egyház az 
üdvösség tényein épült a Krisztus testévé, éppen úgy a litur-
gia is állandóan a kinyilatkoztatott bibliai hitigazságból táp-
lálkozik és lehetővé teszi, hogy az Úr Jézus földi életének 
minden mozzanata —• a betlehemi jászolbölcsőtől a kereszt-
fán és a feltámadáson át mennybemeneteléig — a Szentlélek 
munkája révén állandó közeliéibe kerülhessen az évezredek 
távolságában élő nemzedékekhez: a liturgia valóban ,,das 
gebetete Dogma". A de tempore-jelleg nélkül elveszíti az 
egyház liturgiája közvetlen hatóerejét, ritmusát és a lelki élet 
elszegényedik, elsekélyesedik, mert megszakadt a Krisztus-
sal való élő kapcsolata.516) 

516) Az egyház liturgiája nem ismer „közönséges vasárnapok"-al; 
— mint az egyház életében, úgy a liturgiában Ls minden az Úré. — A 
liturgikus élet organizmusába tartozó ú. n. evangéliumbeli szentek ün-
nepeinek felújítása mellett érdekes Harnack Th.-nak az a törekvése is 
(i. m. 1 : 3 8 6 és köv. o.), amellyel a Szentháromság-utáni vasárnapok 
egyhangúságát igyekezett megszüntetni. — Az egyházi évre vonatko-
zóan lásd még Rietschel i. m. I : 172 és köv. o. 
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A liturgia /J-uavqpiov -tartalma legnyilván valóbban a li-
turgia gyújtópontjában: az oltári szentség ünneplésében tá-
rul fel előttünk. — Minden liturgikus törekvés hiábavaló — 
a liturgia töredék és külsőség marad mindaddig —, amíg 
nem sikerül ú j ra lángra lobbantani a Lélek erejével az ős-
keresztyén commnnio reális eucharistikus vallásosságát, 
amelynek éltető ereje: „íme a te királyod jön tehozzád", — 
„az Ige testté lett és lakozók miközöttünk . . .!" 

Az egyház természetének és a liturgia istenemberi egy-
ségének megfelelően szólhatunk a sacramentum és a sacrifi-
cium felbonthatatlan összetartozásáról is.517) Az az isteni 
adomány, ez pedig annak a befogadásából megszülető szív-

517) A XIX. század egyházi megújhodásának ériékes liturgikus 
munkáját jelentős mértékben elsekélyesítette az a szerencsétlen törek-
vés, amellyel egyes kiváló liturgusaink (pl. Kliefoth, különösen 
1884-ben megjelent Theorie des Kultus der evangelischen Kirche c. 
tanulmányában és 1874-ben megjelent Die ursprüngliche Gottesdienst-
ordnung in den deutschen Kirchen lutherischen Bekenntnisses c. müvé-
ben — 1. i. m. 12. o.) az evangélikus liturgiát egészen mesterségesen 
elemeire bontották és minden részét ebbe a két — kizárólagos ellentét-
ként szembeállított — kategóriába (sacramentum és sacrificium) akar-
ták beosztani. 

Sacramentum névvel jelölték (igen helyesen, az Apologia XII : 
17—18 alapján, — lásd: Symb. 252. o.) a liturgiának azokat az alkotó-
elemeit, amelyekkel Isten fordul hozzánk (absolutio, lectio, prédikáció, 
consecratio és communio, áldás) és sacrificiumnak nevezték azokat a 
részeket, amelyekkel az ember, a hívek gyülekezete fordul Istenhez a 
liturgiában. — Ezen az osztályozási alapon aztán valósággal szétboncol-
ták az egész liturgiát és minden egyes részéről külön-külön megállapí-
tották: ez sacramentum, amaz pedig sacrificium (v. ö. Kliefoth: Liturg. 
Abhandlungen VII : 69, 101, 360. és köv. o., valamint VIII : 221 és 
köv. o.). 

Hamarosan nyilvánvaló lett azonban, hogy vannak a liturgiának 
olyen részei is, amelyek nem oszthatók be egészen egyszerűen az egyik 
vagy a másik kategóriába, mert a sacramentum is és a sacrificium is 
megvan bennük (pl. egyes introitus-szövegek inkább sacramentum-
jellegüek, mások meg túlnyomóan sacrificium-tartalmúak, — a credo 
és a prédikáció ugyancsak mind a két mozzanatot magában foglalja, 
de különösen feltűnő a kettőnek összeolvadása a nagy doxologiában, 
amelynek első része Istent dícsőíti, a második pedig Isten üzenetét 
hozza az embervilágnak). — A két kategóriába való elosztás tarthatat-
lanságát még kétségtelenebbé telte egyházi énekeink közelebbi vizsgá-
lata. Legtöbbjük sacrificium-jellegű, —• de ki merné tagadni, hogy 
egyik-másik régi énekünkben sokkal több igehirdetés (sacramentum-
tartalom) van, mint — igen sok „modern" prédikációban?! — Éppen 
ezért csak nyereség volt a liturgia számára, hogy már Harnack, a XIX. 
századnak ez az ugyancsak nagy liturgusa hangsúlyozottan rámutatott 
arra a tényre (i. m. I : 267 és 415. o.), hogy a sacramentum mellett a 
sacrificium is lényeges — ha mindjárt a Logoshoz viszonyítva másod-
lagos — része az egyház liturgiájának. — V. ö. még Luther paradoxnak 
látszó kijelentésével: „Wenn ich Gottes Wort predige, so opfere ich, — 
wenn du Gottes Wort mit Herzen hörest, so opferst Du, — wenn wir 
beten, so opfern wir, — wenn ich dies hochwürdige Sacrament ein-
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beli odaadás az egyház liturgiájában. Egyik részében az 
előbbi az uralkodó, a másikban az utóbbi, de mind a kettő 
folytonosan átszövi egymást és harmonikus változatosságuk 
biztosítja a liturgikus élet állandó aktualitását. — Isten ado-
mányát csakis az előtte leboruló, imádságos lélek áldozatos 
odaadásával fogadhatja be az egyház; Isten cselekedete (igé-
ben és szentségben, szóval és tettel) a saját hatalmából áldo-
zatos lelkületet teremt. A sacramentum és a tőle — szemé-
lyes vonatkozásban — elválaszthatatlan sacrificium egy-
aránt integráns része a keresztyén evangélikus liturgiának. 

A liturgiában nemcsak az egyház örökkévalóság felé 
ívelő életének szakadatlan folytonossága tükröződik a nem-
zedékek és kultúrák sírja fölött, hanem benne már itt — az 
ideigvalóságban — összeölelkezik a föld és a menny. A küzdő 
egyház — a földi zarándoklását végző ecclesia militans — az 
előrement nemzedékek, a diadalt aratottak örök imádásába 
kapcsolódik bele liturgiájával és így lesz belőle valóban — a 
benne élő Ige hatalmával — ecclesia orans. 

Amint az egyház organizmusának a teljességéhez az in-
tézményszerűség vállozhatatlansága mellett hozzátartozik a 
lelkiség közvetlensége, éppen úgy a liturgiában is az oltári 
szolgálat objektivitása, normatív Krisztushoz-kötöttsége biz-
tosítja a szószéki szolgálat igazi (pneumatikus) szabadságát 
és közvetlenségét: a viva vox evangelii igehirdetésének szemé-
lyes bizonyságtevését. Ugyanez a belső összefüggés őrzi meg 
a szószéki igehirdetésnek keresztyén, egyházias jellegét, — 
nem engedi meg, hogy a prédikáció emberi bölcseség — tet-
szetős vagy kopott köntösbe takart — előadásává alacso-
nyuljon. 

Mivel az egyház a Krisztus teste és élete az Ige állandó 
testesülése, egészen természetes, hogy az egyház liturgiája 
minden részében az Ige aktivitását és ennek hatását mu-
tatja.518) Nemcsak az incarnatio evangéliumának az élén, ha-
nem az egyház liturgiájának egész teljességében kitöriilhetet-
lenül él az ige: „Kezdetben vala az Ige" (János evang. 1 :1 ) . 
— A keresztyén evangélikus liturgiának nem az a célja, hogy 
etikai motívumokat keltsen, hogy a mindennapi életre lássa 
el utasításokkal az embert, — az etikai hatás csak eredménye 

pfange, so opfere ich, das ist, ich tue Gottes Willen und Dienst, ich be-
kenne und danke Gott, der uns dies Sacrament gegeben hat, samt allen 
Gütern des Himmelreiches!" — (Gründonnerstagpredigt, Erl. IV 2 : 496). 

518) A liturgia tehát éppen az ellenkezője mindannak, amit csak 
theurgia és mágia néven ismer a vallástörténet (és az egyház liturgikus 
depravációja); az evangélikus liturgia éppen legbensőbb tartalma sze-
rint opus operantis (sc. Domini Jesu Christi). 

Jánrssy Az evang. liíingia. 12 
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lehet a keresztyén életfolytatásban nyilvánuló belső ú j élet-
nek: az egyház liturgiájában (a kegyelmi eszközökkel) fel-
kínált és teljes bensőségében megvalósuló Istennel való kö-
zösség hit-életének. A testbejött Logos, az élő Jézus Krisztus 
az első és a minden a liturgiában.519) Ennek a ténynek, ennek 
az isteni rendnek köszönhető, hogy az evangélikus liturgián 
(a Logos aktivitásából folyó állandó mozgalmasság, a myste-
rium magnum communio-teljességére való fokozatos haladás 
ellenére is) szinte fenséges nyugalom árad szét és az Istennel 
való reális közösségnek, istenfiúságunknak boldogító quieti-
vum-a összehasonlíthatatlanul biztosabb erőforrás — és így 
állandóbb, mélyebb motívumokat ad —, mint bármilyen kí-
vülről importált hatás, amely rendszerint a sola gratia-sola 
fide elhomályosítását jelenti.520) Míg az eredeti keresztyén in-
camafío-hittöl elszakadt és a kegyelmi eszközök isteni realitá-
sát tagadó felekezetek kultuszát a nyugtalanság és az emberi 
cselekedetekre való építés bizonytalansága („Jöjjetek Jézus-
hoz . . .!") jellemzi, vagy ami még természetesebb: a kriszto-
centrikus jelleg következetes megtagadásával az ótestamen-
tumi vallásosság színvonalára való visszahanyatlás fenyegeti, 
— addig az egyház liturgiájában a testté lett Ige primátusa — 
a praesentiia reális erejével — üdvbizonyosságot teremt.521)— 

A Krisztus testének teljessége (nXrjpciifta: Efez. I : 23) az 
egyház liturgiájában él és valósul. A Logos elsősége, teremtő 
hatalma teszi a liturgiát a kegyelmi élet igazi erőforrásává és 
állandó hordozójává, amelyben a hit látásával, személyes 
megtapasztalásával ragad magával bennünket az Istennel 
való találkozásnak, a Jézus Krisztusban valósággá lett élet-

519) V. ö. a római kat. Guardini: V o m Geist der Liturgie c. tanul-
mányának érdekes megállapításaival, i. m. 91. és köv. o, — Az a tény 
azonban, hogy Guardini az evangélikus keresztyénség liturgikus (illetve 
anti-liturgikus) lelkületét a Kant-Fichte-Schopenhauer-Hartmann-Nie-
tsche-féle (i. m. 90. o.) „modern protestantizmus1' világnézetéből ismeri 
és ezen az alapon akarja megállapítani a dogma-nélküli protestantiz-
mus liturgikus tehetetlenségét, csak azt bizonyítja, hogy távolról sem 
ismeri az evangélikus (lutheri) keresztyénségnek igazi egyházi (és így 
liturgikus) lelkületét. 

520) V. ö. Althaus i. m. 299—300. o., ahol a szerző a leghatározot-
tabban szembeszáll minden olyan törekvéssel, amely az evangélikus 
liturgia lelki egységét — és benne az Ige primátusát — a „Feier" és 
„Arbeit" ellentétbe állításával meg akarja rontani. 

5S1) Ezen a ponton lehelne részletesen foglalkozni a liturgia psy-
chologiai jelentőségével, személyes vallásosságot és egyházi xoivcovía-át 
építő vonatkozásaival. — Utalunk Podmanicky i. m. első közleményé-
nek 244. és köv., továbbá befejező közleményének 12. és köv., 20., 25. 
és köv. és 33. o. található megállapításaira, amelyek ugyancsak hang-
súlyozzák a Logos elsőségét és az egyházi y.oivama-val személyes üdv-
bizonyosságot teremtő munkásságát. 
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közösségnek szentséges himnusa: „Kezdetben vala az Ige . . . 
és az Ige testté lett és lakozék miközöttünk és láttuk az ő 
dicsőségét. . . telve kegyelemmel és igazsággal!" (János evang. 
1 : 1 , 14). 

14. §. Szimbólum és realitás a liturgiában. 

Az egyház liturgiájának tartalma a legszentebb valóság 
ezen a világon. Lehetséges-e a liturgiával kapcsolatban szim-
bólumról szólnunk a nélkül, hogy meg ne gyöngítsük isteni 
realitását? Nem kell-e inkább szimbólumról vagy realitásról 
szólnunk?322) 

A két fogalom nem zárja ki, sőt egyenesen kiegészíti egy-
mást. A liturgiában élő legtökéletesebb szellemi valóság a 
tartalmi lényegének legmegfelelőbb kifejezési módot (formát) 
használja. Szimbólum és realitás a liturgia testiségének és 
szellemiségének tökéletes egységét jelöli meg. Igazi szimbólum 
csakis az isteni élet realitásából, a liturgia legbensőbb tartal-
mának teremtő erejéből születik.523) A Logos elsősége, az in-
carnatio csodája, Jézus Krisztus jelenlétének realitása teremti 
a liturgiában a szimbolumot. A testiség tehát nem fogyatékos-
sága a liturgiának, hanem hozzátartozik a teljességéhez, töké-
letességéhez. Az egyház liturgiáját nem műalkotási céllal ké-
szítették, — a liturgia — igazi értelmének megfelelően — 
szükségképen lett művészi alkotású életté. A liturgikus 
szimbolumok alkotóereje: a kegyelmi eszközök realitása.524) 

522) A liturgia ellenségeinek táborában az egyik csoportot azok 
alkotják, akik János evang. IV : 24-et meg nem értve •— esetleg tuda-
tosan félremagyarázva, — az Istennel való életközösség „tiszta szelle-
miségét" kívánják „megvédeni" a puritán reductio anti-liturgikus pro-
testantizmusával. — A másik csoportba azok tartoznak, akik annyira 
komolynak (csaknem kizárólagosan az egyéni bűnbánat és megtérés 
gondolatával azonosnak) tekintik a vallásos életet, hogy az ő — rész-
szerint való, erősen szubjektív — keresztyénségüket nem tudják össze-
egyeztetni az egyház liturgikus életének (szín-, hang-, forma- és ritmus-) 
szimbolikájában jelentkező csodálatos gazdagságával. —- Végül vannak, 
akik — a racionalizmus hitetlenségének legkülönbözőbb irányú „mo-
dern" képviselői —• keresztyénségüket teljesen megfosztották isteni, 
objektív tartalmától és így a liturgikus élet számukra csak üres forma-
ságot jelent, szimbólumaiban csak jelképeket látnak. 

523) Guardini i. m. 51. o. ,, . . . Das Innerliche muss sich vielmehr 
lebendig, mit Wesensnotwendigkeit ins Ausserliche umsetzen." V. ö. 
Althaus i. m. 293. o. 

524) „Die Gegenwart Gottes begründet Freude an G o t t . . ." Althaus 
i. m. 299. o. — A liturgia realitásának szimbolumot alkotó erejét az 
isteni élettartalom kifejezésében maga a Logos irányítja; — az egyház 
liturgiája nem szorul idegenből való kölcsönzésre. — Csak a liturgikus 
lelkiismeretlenség (vagy egyszerűbben: gyakorlati istentelenség!) teheti 
az Isten házát olyan jelenetek színhelyévé (v. ö. Mensching i. m. 36. o. 

10* 
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Mivel a liturgiában a legszentebb igazság él, azért lett a leg-
tökéletesebb szépséggé. 

A liturgiának semmi közössége sincs az esztéticizmussal, 
— a liturgia szépsége a kereszt igazságából él: Isten közössé-
gébe fogadja az Úr Jézus váltsága által a bűnös embert, a 
liturgia a megváltó és megigazító kegyelem himnusa.525) 
Semmi se veszélyezteti inkább a liturgia szentséges komoly-
ságát, mint a vallási esztéticizmus. A liturgiában nem eszté-
tikai élvezetről, hanem emberi lelkek — Krisztus irgalmából 
kegyelmet nyert bűnösök — üdvösségéről, istenfiúságának 
realizálásáról, Istenben való életéről van szó.520) 

A liturgia tartalmi vonatkozásban (és alapjában) válto-
zatlan realitásának és kifejezési módjában változatos szimbó-
lum-gazdagságának egysége teremtette meg az egyház litur-
gikus életstílusát. Míg az egyéni vallásosság minden megnyi-
latkozását a rész-szerint-valóság jellemzi, addig az egyház 
liturgiájának művészi tökéletességű stílusán az örökkévalóság 
fényessége ragyog.527) — Nem véletlen az, hogy ahol a racio-
nalizmus és puritanizmus elpusztította a liturgia szimbólum-
gazdagságát, az egészet (befejezettséget) képviselő liturgikus 
élet-stílust, ott a keresztyén üdvigazság integritását is meg-
rontotta és az evangélikus keresztyénség eredeti isteni tar-
talmát emberi véleménnyel „helyettesítette" a „modern pro-
testantizmus". Annak a „más szellem"-nek a hatása ezen 

„Feierstunde epischen Charakters"; 37. o. „rein musikalische Feier-
stunde"; 38. o. „Lichtbilder-Gottesdienst" és „Paradeis- und Mysterien-
spiel"), amelyek egészen kívülesnek a liturgikus élet határán. 

525) V. ö. Althaus i. m. 299—300. o. — A liturgia formai gazdag-
ságában, szimbólumokban gazdag változatosságában a kereszt evangé-
liuma él: a szépség, az igazság formája, — különösen a liturgia rend-
jében (v. ö. Guardini i. m. 76. o.). 

528) A krisztocentrikus tartalom realitásának a szimbolumok vál-
tozatos gazdagságában élő állandó aktualitása megóvja a liturgiát attól 
a másik veszedelemtől is, hogy vasárnapi iskolává süllyedjen. — A 
liturgia nemcsak azok számára van, akik még nem komoly keresztyének 
(az egyház liturgiájának a súlypontja nem a liturgikus élet területén 
kívül van, — a liturgiának nincs semmiféle földi értelemben vett 
„célja"!), — a liturgiára, igazi értelmében bennfoglaltató isteni nevelő 
hatására mindenkinek szüksége van, míg ezen a földön él. V. ö. Althaus 
i. m. 272. o. és Mehl i. m. 43. o. 

527) A liturgia organizmusában az evangéliumi történet bármelyik 
részlete az egész Krisztust állítja szemünk elé. A liturgiában a múltból 
jelen, az emlékezésből hittapasztalás, az egyszeri eseményből állandó 
élet lesz. — A liturgiában az egyes hívő is az egy test tagjaként imád-
kozik. A magán-áhitatnak egészen más a stílusa, — szavai, motívumai 
és hajlandóságai rendszerint egészen egyéniek. A liturgikus élet rit-
musa kiemeli az egyes embert (vallásos) szűklátókörüségéből, de a nél-
kül, hogy ezzel a vallásos élet személyes bensőségét és mélységét akár 
a legkisebb mértékben is gyöngítené. — Az egyéni vallásosságot éppen 
a liturgia emeli a személyes vallásosság fokára. 
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a ponton keresztül érvényesült az egyházban a „legnagyobb 
eredménnyel", a legsötétebb pusztítással.528) 

Mivel az egyház Jézus Krisztus valóságos jelenlétének 
az egyháza és a liturgia éltető forrása (és teljessége) az Ige 
megtestesülése (praesentia reális), ennek az igazságnak kell 
kifejeződnie a templom architektonikáján és egész berende-
zésén. Az evangélikus templom nem gyülekezeti terem, 
nem az „önmagát összegyűjtő és építő" gyülekezet háza,529) 
hanem Isten háza a szó legmélyebb (lutheri) értelmében. 
Az evangélikus templomnak stílusosnak, a liturgikus élet 
méltó otthonának kell lennie.530) Igazán evangélikus templo-
mot csak az építhet, akinek a művészi lelkülete az eredeti 
evangélikus egyházi hittartalom teljességéből él és ennek 
gazdagságából merítve szolgálja a liturgia szimbolum-alkotó 
erejét.531) 

A liturgia —- isteni realitásból élő — gazdag szimboli-
kája természetszerűen még fokozottabb mértékben jelent-
kezik a templom stílusos berendezésében. — A templom 
hajójának folytatását kelet felé az 1—2 lépcsővel magasab-
ban fekvő szentély (sanctuarium, chorus) képezi, amelynek 
valamivel még emeltebb apsis-áb&n áll az Isten házának leg-
lényegesebb alkotórésze és legfőbb ékessége: az oltár.532) Az 

528) V. ö. Althaus i. m. 290. o.: „Damil stehen wir an dem Punkte, 
wo die Eigenart lutherischen Christentums gegenüber dem Calvinismus 
klar heraustritt". 

52°) Mint ahogyan a „modern protestantizmus" (lásd pl. Achelis 
i. m. I : 230. és köv. o.) állítja. 

53°) Természetesen csakis egyházi stílusra gondolunk; az ú. ti. 
„pajta"-stílus is és a „modern áruház"-stílus is az anti-liturgikus fele-
kezetek lelkületének a kifejezője. 

s31) V. ö. Gaudy i. m. 57. o. — Az egyházi művészeteknek és a 
liturgiának organikus összefüggéseire nézve v. ö. Harnack i. m. 1:289. 
és köv. o. — A gót stílusra, erre a kőbe-márványba vésett „sursum 
corda"-ra vonatkozóan pedig lásd még külön Rietschel i. m. 1:98 . 
és köv. o 

Templomaink orientációja (nyugat-keleti irányban való építése) 
nem „külsőség", hanem a liturgia szimbólum-erejének tárgyszerű meg-
nyilatkozása. — Bármilyen stílusú is templomunk, karzat csakis a 
(nyugati) főbejárat fölé kerüljön. A karzatra — az orgonán kívül — 
csak a templomi ének- és zenekar való. A főhajó hosszába bepréselt 
(sokszor emeletes, sőt „körülfutó!") karzatok megsemmisítik a templomi 
gyülekezet istentiszteleti lelkületének az egységét. 

Az evangélikus templomi festészet és szobrászat mindenestől az 
Ige megtestüsélésének a szolgálatában áll. —• A helyi gyülekezet életé-
ből való kimagaslóbb események megörökítése a templom előcsarno-
kába, esetleg az oldalhajókba való. 

532) „Die Hauptfrage ist nun: W a s in einer lutherischen Kirche 
die erste und wichtigste Stelle sei, ob Altar oder Kanzel? — Allein diese 
Frage zu entscheiden ist leicht. Auch im lutherischen Gottesdienst ist 
nicht die Predigt, sondern das heilige Abendmahl die grössle Feier. 
Die Predigt führt selbst zum heiligem Mahle, als zur innigsten ge-
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Úr Jézus valóságos jelenlétének — az incarnatio és a 
golgotai áldozat üdvösség-tényeiben gyökerező és az Úr-
vacsora szentségéhez kötött — állandó aktualitása a tőle 
elválaszthatatlan imádságos lelki áldozattal a legszentebb 
hellyé teszi itt a földön oltárainkat. A liturgia szimbólum-
gazdagságának egész teljessége itt tárul fel előttünk; min-
den igazi liturgikus művészet valamiképen az oltári szent-
séggel van kapcsolatban. Az oltár Isten jelenlétének objek-
tív szimbóluma, amelynek művészi tökéletességű kiképzé-
sén és jelentőségének megfelelő felszerelésén imádságos lé-
lekkel dolgozott hívő korok nagy nemzedékeinek építészete, 
szobrászata, festészete, ötvösmunkája és paramentikája.5!!) 
Az oltár előtt elcsendesül a lélek, Krisztus közelsége térdre 
késztet: Christus pro nobis — Christus in nobis! Az Isten 
kegyelmétől túláradó szív minden szépséget az oltárra he-
lyez, — minden szépség kevés az Isten házának, különösen 
pedig az Ür oltárának díszítésére, az Ige megtestesülésének 
szimbólumai gazdagságával való szolgálatára.534) 

Az oltár szobrászati kiképzése, az oltáron levő feszület, 
az oltárkép, a ciborium, patena és kehely, mind-mind a 
keresztyén hit legbensőbb tartalmának, isteni realitásának 
kifejezésére szolgál és az Igének az emberekre való hatását 
fokozza.535) 

Igen fontos szerepe van a liturgiában a /ény-szimboli-
kának. Az oltár gyertyáinak fénye egészen természetes köz-

heimnisvollen Vereinigung der Christen mit ihrem Christus. W a s aber 
das Ziel alles Gottesdienstes ist, heiligt auch die Stelle, an welcher es 
vollzogen wird, zur ersten in einem christlichen Gotteshause. Darum 
ist und bleibt auch für den lutherischen Kirchenbau und für die Ein-
richtung unserer gottesdienstlichen Gebäude der Altar die wichtigste 
Stelle, auf welche sich der gesamte heilige Raum zu beziehen hat. Eben 
daher ist auch die ganze Anordnung der alten Gotteshäuser der luthe-
rischen Kirche zuzueignen". — W. Löhe: Im Dienst der Kirche (1925, 
L. müveiből összeválogatott klasszikus részletek gyűjteménye; — az 
idézet az 1852-ben megjelent „Der evangelische Geistliche" II. k.-ből 
való) 70—71. o. 

533) Az egyház liturgikus művészetére vonatkozó legszükségesebb 
tudnivalókat igen jó összefoglalásban közli Volkert: Das Kirchen-
gebäude, seine Restaurierung und sein gottesdienstlicher Schmuck 
(1898) c. tanulmánya. — Külön a liturgikus öltözetre vonatkozóan 
lásd még Braun (róm.): Die liturgische Gewandung c. nagyszabású 
művét. 

534) Althaus i. m. 293. o. „Wir schmücken den Altar, weil dem 
Heiligen das Schönste gebürt . ..". — A szószék, mint a személyes bi-
zonyságtevésben megnyilatkozó igehirdetés helye, jóval kevesebb vizuá-
lis szimbolumot alkot; — itt a viva vox evangelii közvetlensége ural-
kodik, —- de ez nem jelenti, hogy ne törekedjünk a szószék — értel-
mének megfelelő — minél teljesebb (szobrászat, — Szentlélek, evangé-
listák, stb.) szimbolikus kiképzésére. 

535) V. ö. Volkert i. m. 53. és köv. o. a vasae sacrae ismertetésével. 
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vétlenséggel hirdeti: Jézus a világ világossága, — értünk 
hozott áldozata az életünk és örömünk.536) Ugyancsak ter-
mészetes liturgikus szimbólum a virágdísz is oltárainkon.537) 
Az egyházi év drámájában a liturgia mindenkori de tem-
pore-jellegének egyik legsajátosabb kifejezési eszköze a 
színek szimbolikája. A megfelelő liturgikus stílusban és 
színben készült paramentumaink ékes bizonyságai az evan-
gélikus liturgia szimbolum-alkotó erejének.538) — Kétség-
telen, hogy az oltár (és szószék) paramentumainak változa-
tos, annyira kifejező színpompájával nagyon éles ellentét-
ben van az oltárnál szolgáló pap liturgikus öltözete, ha ez 
állandóan a gyász sötétségét, komor feketeségét mutatja.53'') 

A liturgia szimbolum-alkotó erejének kezdettől fogva 
leghatalmasabb, leginkább átfogó hatású megnyilatkozásai 
állnak előttünk a musica sacrci változatos formáiban: a li-
turgikus énekben, egyházi népdalban („korál"!), művészi 
karénekben, az orgona-, vagy esetleg még gazdagabb temp-
lomi zenében.540) A musica sacra-nak nem az istentisztelet 
„szépítése", nem esztétikai „élvezet" nyújtása a hivatása, — 
a musica sacra az igehirdetésnek és imádásnak saját magá-
tól választott, művészi tökéletességű formája.541) 

Mivel az egyház liturgiája az Istenben való élet állandó 
aktualitása, benne — az ember lelkivilágának megfelelően 

530) Az oltáron természetesen csakis viaszgyertya használható. — 
A csillárok és az ú. n. oldalkarok is csak részben szolgálnak a templom 
megvilágítására. — A szimbolikus fényhatást igen jelentősen fokozza 
az üvegfestészet is, —• megakadályozza a nyers fénynek korlátlan 
behatolását. 

537) Valamennyi ünnepre megfelelő (liturgikus jelentőségű) virág-
díszre ad értékes útbaigazítást O. Janssen: Der sinnvolle Schmuck des 
Gotteshauses für die kirchlichen Feiern während des Kirchenjahres 
(1926, Hochkirche VIII : 46—48.) c. cikkében. 

B38) V. ö. Volkert i. m. 44. és köv. o. — Oltári paramentumaink 
antependium-színe: fehér (karácsony-vízkereszt, nagycsütörtök, húsvét-
exaudi-vasárnap, Szentháromság-ünnepe, biblikus Mária-ünnepek), vörös 
(pünkösd, reformáció-ünnepe, apostolok és vértanuk), zöld (vízkereszt 
után és Szentháromság-ünnepe után), lila (ádvent, böjt és a külön 
bűnbánati napok), fekete (nagyhét —• nagycsiit. kivételével —, külö-
nösen nagypéntek és halottak-napja, illetve gyászistentiszteletek). 

539) V. ö. Severinsen: The Proper Communion Vestments, 3., 26. 
és 28. o. „The Calvinistic blackness" a XVIII. századtól kezdve fosztja 
meg Németország nagy részében és az „európai diasporában" eredeti 
liturgikus öltözetétől az egyházat. 

540) „Was nicht mehr gesagt werden kann, kann noch gesungen 
werden." — Althaus i. m. 289. o. — A fenséges tartalom teremti a ma-
gasztos kifejezési formát. —- A liturgikus énekre vonatkozóan lásd 
Franke: Der Vortrag des liturgischen Gesanges c. tanulmányát. — A 
harang szava is igehirdetés és imádság. 

541) Nagy tévedés azt gondolni, hogy az istentisztelet folyamán 
mindent az egész gyülekezetnek kell énekelnie. A művészi ének Isten 
adománya, a művészi karének külön karizma az egyházban. Az énekkar 
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— a fokozatosság rendjében történik Isten kegyelmi javai-
nak a közlése. A Jézus Krisztus bűnbocsátó kegyelmén ala-
puló reális életközösségnek mindig újabb és mélységesebb 
mozzanata nyer a liturgiában hangsúlyozást, amelynek min-
dig más-más lelki hatás felel meg az istentiszteleti gyüleke-
zet imádságos életében. Ez a folytonosan változó és egyre 
kiméfyülő lelki folyamat pedig mindig megkeresi a neki 
megfelelő külső magatartást, a lelki mozgalmasságnak meg-
felelő mozdulatot is. A liturgia természetfeletti tartalma eb-
ben a vonatkozásban is megteremti a lényegének megfelelő 
természetes kifejezési formát (mimikát).542) 

Minden igazi liturgikus szimbolumon bizonyos szent 
tartózkodás szermérmessége látható, mint engedelmes eszköz 
örvendő alázattal szolgál az Ige megtestesülésének, láthatóvá 
levésének. 

Amint a liturgia isteni realitásának, bensőséges tartal-
mának a megfelelő kifejezés érdekében nélkülözhetetlenül 
szüksége van az önmagából kialakított szimbólumokra, éppen 
úgy kétségtelen az is, hogy a liturgia szimbolum-gazdagsá-
gának kizárólagos éltetőereje a liturgia realitása: a Logos 
jelenvalósága. Ha ez hiányzik, ha őt száműzik, — külső-
séggé lesz és elpusztul a liturgikus élet egész gazdagsága. A 
liturgia szimbólum-gazdagsága nem alapja, hanem virága 
és gyümölcse az egyháznak, az egyház Istenben való életé-
nek. 

Róma vallási materializmusa és rituális formalizmusa 
éppen úgy idegen anyaszentegyházunktól, mint a különböző 
árnyalatú református spiritualizmus, amely történetietlensé-
gével a puritanizmust tette — szimbólumává! — Az tévesen 
túlbecsüli, abszolút értéknek tekinti a liturgikus élet kifeje-
zési formáit, ez pedig lebecsül és elvet minden liturgikus 
szimbolumot, elpusztítja magát a liturgiát. Mindegyik a 
liturgia tartalma ellen vétkezik, (mindegyik megrontja a li-
turgia lényegét és értelmét. 

Az egyházat mind a két tévelygéstől megvédi keresz-
tyén evangélikus realizmusa. Az evangélikus liturgiában a 

(és az öt kísérő orgona vagy zenekar) nemcsak a helyi gyülekezet 
énekét vezeti és emeli, hanem az egész egyháznak, különösen pedig az 
ecclesici triumfans-nak képviselője az istentiszteletben. V. ö. Harnack 
i. m. I : 591. és köv. o.; Schmidt i. m. 121—122. o. 

5Í2) Ilyenek az oltárnál szolgáló pap magatartásában: a lebomlás, 
térdelés, állás, meghajlás, az ad altare és ad populum fordulás, a kéz 
imára kulcsolása, kiterjesztése, consecratiónál és áldásnál a kereszt 
jelének alkalmazása, az elevatio stb., — a gyülekezetnél pedig: a le-
borulás, térdelés, felállás, a kéz összekulcsolása, meghajlás, stb. — Az 
egyházi körmenet (processio) vallástétel-jelentőségére nézve v. ö. Mehl 
i. m. 125. o. 
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tökéletes kinyilatkoztatás misztériumának az igazsága él: 
tudja, hogy az Ige testté lett, de azt se felejti el, hogy az Ige 
lett testté! — Tudjuk, hogy a regnum gratiae-ben élünk és 
az egyház: — ecclesia crucis! 

15. §. Liturgiánk megújhodása és az egyházi megújhodás. 

A liturgia természetéből és jelentőségéből — a Logos 
elsőségéből, a kegyelmi eszközök isteni realitásából és al-
kotóerejéből — önként következik, hogy liturgiánk megúj-
hodása csakis egyházi alapon, az egyházias lelkület megúj-
hodásával lehetséges. 

Liturgia és egyház ugyanannak a szellemi tartalomnak 
azonos lelki aktussal való megtestesülése. A liturgiának is az 
Ige aktivitása: a keresztyén incarnatio-hit, a Jézus Krisztus 
müvének állandó aktualitását biztosító evangélikus sacra-
mentalismus a folytonosan buzgó éltető forrása. Az egyház 
liturgiája a szó legteljesebb értelmében krisztocentrikus élet! 

Elhibázott és hiábavaló azért minden olyan törekvés, 
amely —• kiszakítva a liturgiát az egyházi élet organizmusá-
ból — elszigetelten akarna liturgikus életet teremteni. így a 
belülről való megújhodás helyett csak az istentisztelet kétes 
értékű „gazdagítása" és „szépítése" lehet az eredmény. A 
sivatag pusztaságába ültetett virágra, a futóhomokba épített 
házra pusztulás vár, mert nincs éltető talaja, nincs funda-
mentuma. 

Végül is liturgiánk és egyházi életünk megújhodásának 
egész problémája erre az egy kérdésre utal vissza bennün-
ket: kicsoda nekünk Jézus Krisztus? — Lángra tudjuk-e 
lobbantani újra a régi hitnek azt a szunnyadó, már-már ki-
alvó lángját népünkben, amely Luther és a nevéhez fűződő 
reformáció nemzedékének az életében olyan hatalmasan, az 
apostoli kor első szeretetének tüzével és tisztaságával égett? 
— Az evangélikus hit a Szentlelkével a kegyelmi eszkö-
zökben munkálkodó Jézus Krisztus állandó jelenlétéből él! 

Amennyire hangsúlyozzuk liturgiánknak az eredeti 
evangélikus praesentia reális erejével való megújhodását, 
éppen annyira hangsúlyoznunk kell azt is, hogy a liturgikus 
megújhodás nem jelentheti az egyház többi életnyilvánulá-
sának a visszaszorítását, elnyomását. — Ha a liturgia arra 
törekednék, hogy kizárólagos formája legyen a lelki életnek, 
az a veszély fenyegetné, hogy külsőséggé válik, — ha pedig 
egyházi életünk egészen nélkülözni kénytelen a liturgiát, 
elkerülhetetlenül bekövetkezik a lelki elszegényedés, a ke-
resztyénség tartalmi gazdagságának és teljes igazságának 
folytonos megcsonkítása és csökkenése, amely előbb-utóbb 
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bizonytalanságba és erőtlenségbe süllyeszti a keresztyén 
életet. 

Liturgiánk megújhodásának szükségessége sürgeti leg-
jobban a prédikáció megújhodását. — Amint 1517-ben a 
bűnbánatra, Krisztushoz térésre hívó igével indult el az egy-
ház reformációja, úgy most is ennek a régi evangéliumnak 
kell a Létlek hatalmával f elhangzania szószékeinkről. Litur-
giánk megújhodása erős, igazi prédikálást kíván és az egész 
Krisztust hirdető evangélikus prédikáció teszi igazán az 
evangélikus kegyesség élő értékévé az egyház liturgiáját, 
amelyben az Istenben való élet teljességét teszi lehetővé és 
valósítja meg a communio.5*3) —• Nem téveszt meg bennün-
ket az a tény, hogy a liturgia ellenségei az „ige" szószólóinak 
szerepében, a „protestantizmus tisztaságának és szellemisé-
gének" védelmezőiként szeretnek tetszelegni. A legutóbbi év-
tizedek eléggé megmutatták, hogy náluk az „ige" hangsú-
lyozása legtöbbször nem más, mint az emberi szónak, az 
emberi vélemény és egyéni tetszés uralmának biztosítása 
szószékeinken, egyházunkban — éppen az evangéliummal 
szemben. —- Az eredeti evangélikus liturgiához való vissza-
térés kimélyíti, újra krisztocentrikussá teszi a szószéki ige-
hirdetést is. Az egész liturgia annyira egy lélekből született 
és annyira érzékeny minden idegenszerűséggel szemben, 
hogy semmit se tűr meg magában, ami nem „das gebetete 
Dogma". — Prédikáláisunknak is liturgikusabbá kell lennie 
és a praesentia reális hitéből élő igehirdetés szüntelenül — 
egészen önként — az oltárra fog mutatni, hogy a szent tes-
tében és vérében örök élet táplálékát nyújtó, hozzánk jövő 
Űr Jézussal való minél gyakoribb communio-ra vigyen.544) 

A liturgia megújhodásával szoros kapcsolatban van egy-
házunk katechetikai munkájának a revíziója is. Az egyház 
tanító munkájának az a legfőbb célja, hogy a gyülekeze-

ö43) Igazi megújhodásnál szó sem lehet a liturgiának a prédikáció 
rovására történő gazdagításáról (amint ezt az „ein massvolles Zurück-
treten der Predigt" jelszónak legellentétesebb — egyházias és egy-
háziatlan! — táboraiban hirdetik), — az azonban bizonyos, hogy a 
liturgia minden emberi bölcseséget száműz a szószékről. — Az egyház, 
liturgiája és az igazi evangélikus prédikáció összetartozik. — „Wir 
sollen gewiss auch predigtlose (liturgische) Gottesdienste pflegen, aber 
sie leben davon, dass in der Gemeinde sonst stark und echt gepredigt 
wird". Althaus i. m. 285. o. 

544) önkéntelenül felmerül a kérdés: milyen gyakran hallhatók 
szószékeinkről olyan prédikációk, amelyeknek az Úrvacsora szentségé-
nek (gyülekezeti és személyes) jelentősége és áldása a tárgya? 

Megállapításaink —• természetesen —• a legkisebb mértékben se 
kívánják érinteni a liturgián kívüli igehirdetés jelentőségét, az apolo-
getikus, polemikus, missziós (evangelizációs) prédikációk nélkülözhe-
tetlen voltát. 
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leinkben felserdülő ú j nemzedéket Krisztus testének öntuda-
tos tagjává, vagyis — vallási Individualismus és egyesületi 
vallásosság helyett — egyházi keresztyénségre, a kegyelmi 
eszközökkel való állandó és helyes élésre nevelje, amelynek 
teljessége nem más, mint a liturgikus élet. Ebben a legsajá-
tosabb életnyilvánulásban kell újra láthatóvá lennie az egy-
háznak az ifjúság előtt, hogy ez jókor felismerhesse és meg-
szerethesse igazi otthonát: az Isten házát, Jézus Krisztus 
áldó közelségét. A konfirmáció-oktatásnak pedig ugyancsak 
egészen át kell orientálódnia és mindenestől a Jézus Krisz-
tussal való teljes, legbensőbb életközösség (sacramentum 
communionis, unitatis, pascendi!) előkészítésére, illetve meg-
gyökereztetésére kell irányulnia. Nem véshetjük elég korán 
ifjúságunk lelkébe azt a boldogító igazságot, hogy Jézus 
Krisztus jelenlétének az egyháza vagyunk és kegyelméből a 
vele való — teljességét az Úrvacsora szentségének az élvezé-
sében elérő — valóságos közösségből élünk és az egy test és 
egy vér tesz bennünket az oltárnál igazán testvérré. 

A személyes lelkipásztorkodás bensősége és ereje (gyó-
nás!) éppen úgy a liturgikus élet megújhodásával van össze-
függésben, mint ahogyan az egyesületi élet egyliáziassága 
(és áldásossága) attól függ, hogy sikerül-e helyreállítania 
a n ya s z en tegyh ázunk istentiszteleti életével az organikus 
kapcsolatot, amely egyedül biztosíthatja, hogy a tiszta evan-
gélikus (lutheri) kegyesség ápolója és erőssége legyen. 

Liturgiánk megújhodása és egész egyházi életünk meg-
újhodása tulajdonképen egyet kíván: egyházzá lenni az Úr 
Jézus iránti teljes odaadással. — Hogy mennyi elásott talen-
tum, mennyi elvesztegetett kincs hiányzik a magyar Sión 
életéből, az természetesen az egyház legsajátosabb és legér-
zékenyebb életterületének, liturgiánknak szinte kétségbe-
ejtő szegénységén látszik meg a legdöbbenetesebben. Akik 
olyan országból jönnek, ahol a lutheri reformáció eredeti 
tisztaságában ós liturgikus gazdagságában él anyaszentegy-
házunk és meglátogatják a magyar gyülekezeteket, fájó szív-
vel kénytelenek megállapítani, hogy — ha egyébként sok-
sok értéket láthattak is — az igazi, sajátosan evangélikus 
egyházi életnek jóformán semmi nyomát se tudták felfe-
dezni a magyar Sionban,c45) Az a szakadék, amely az idegen 
(másvallású) környezet hatása alá került — és elfajulásában 
talán „sajátos magyar jelleget" (?) tisztelő — egyházi éle-
tünk és a (lutheri) reformáció eredeti egyházi lelkülete közt 

s45) Talán a szerénytelenség vádja nélkül megemlíthetjük, hogy 
az utóbbi években Isten kegyelméből a rév-komáromi egyházunk kebe-
lében csendben megindult liturgikus megújhodás munkája — amelynek 
eredményeként templomunkban újra élő értékké lesz az ősi evangélikus 
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egyre sötétebbé mélyül, halálos veszedelemmé lehet, ha nem 
következik be az egész magyar egyházi életünket — legben-
sőbb tartalmában és minden megnyilatkozásában egyaránt 
—- átfogó restciuratio et renovatio in Christo. 

Ezért is olyan szükséges liturgiánk megújhodása. A li-
turgiával ugyanis valamiképen vonatkozásban vian egyházi 
életünk minden értéke és minden jelensége. Itt lesz nyilván-
valóvá, a legjobban szembetűnően, hogy Jézus Krisztus visz-
szanyeri-e az őt megillető központi helyet a hívek életében, 
hogy a verbum et sacramentum ú j ra — az Űr akarata sze-
rint való — kizárólagos tápláléka lesz-e a Krisztus teste Is-
tenben való életének. — A liturgikus megújhodásnak nél-
külözhetetlen szüksége van egész egyházi életünkben az Ige 
életet teremtő erejére és az Űr Jézussal való legbensőbb 
(sacramentalis) életközösségnek — az apostoli korhoz és 
Lutherhez visszatérő — szent buzgósággal való ápolására, 
de éppen olyan nélkülözhetetlenül szükséges az is, hogy 
egész egyházi életünk minden — még a legkülsőlegesebbnek 
látszó — megnyilvánulásába szétvigye a liturgikus élet ereje 
oltárainkról a szent tüzet: , , . . . íme én tiveletek vagyok min-
den napon e világ végezetéig" (Máté evang. XVIII :20.)! 

Ősi liturgiánk gazdagsága nemcsak gyümölcse lesz az 
egyház Istenben való életének, hanem isteni erejével — 
krisztocentrikus orientálódásának állandó elevenségével — 
a legbiztosabban megvédi egyházunkat minden idegen befo-
lyástól, külső megrontástól és belső elfajulástól.046) 

Ahhoz azonban, hogy eredeti evangélikus liturgiánk 
kincse-gazdagsága Isten kegyelméből egyházi életünknek 
újra organikus, élő értéke lehessen, igen sok lelki harcra, 
imádságos munkára, keresztyén alázatra lesz szükség. Az 
egyház Urának engedelmes eszközeivé kell válnunk és a fel-
színről a mélységbe kell szállnunk. Új élet — liturgikus élet 
is! — csak az anyaszentegyház evangéliumi teljességének a 
mélységéből, a Szentlélek tüzétől születik. 

Az egyház életének törvénye minden pusztulás sötétsé-
gén keresztül változatlanul, sőt egyre fényesebben ragyog: 
,, . . . más fundamentumot senki nem vethet azon kívül, 
amely vettetett, amely a Jézus Krisztus" (I. Korint. III : 11)! 

liturgia — a fenti vonatkozásban is igen üdvös kivételt képez. Skan-
dináv, amerikai, német és finn testvéreink mindannyiszor szinte túl-
áradó örömmel állapították meg, hogy a mi ősi templomunkban ve-
hettek részt először magyar evangélikus istentiszteleten. 

54B) „ . . . Die Liturgie wird alsdann der Kirche zu neuer Befesti-
gung gegen ihre Feinde dienen. Sie wird eine heilige Schutz- und Trutz-
waiTe in des Herrn Kriegen sein". Löhe: Drei Bücher von der Kirche 
126. o. 



III. RÉSZ. 

Megújhodott liturgiánk az egyház liturgikus 
kincseinek birtokában. 

16. §. A liturgia elemei megújhodott magyar f(»istentiszte-
letünk organizmusában. 

Történeti vizsgálódásaink és ezeken alapuló elvi meg-
állapításaink után arra a kérdésre kell megtelelnünk: mi-
lyen ériékeket hozhat vissza istentiszteletünk organizmusába 
a verbum et sacramentum egységén, az Úrvacsora szentsé-
gének centrális jelentőségén nyugvó eredeti keresztyén 
evangélikus liturgia megújhodása, — melyek azok a — ma 
még legnagyobbrészt elásott — drágakincseink, amelyeket 
az ősi evangélium teljességében megújhodó egyházi kegyes-
ségnek liturgiánk élő értékeiként kell nálunk is visszasze-
rezni?! — Azok a gyakorlati természetű feladatok állnak itt 
előttünk, amelyek a liturgikus megújhodás folyamán egé-
szen közvetlenül érintik és érdeklik az egyház istentiszteleti 
életét. 

Az egyházi év minden ünnepén egészen sajátos vonat-
kozásban és hangsúlyozással fordul felénk Isten kegyelme 
az üdvösség tényeinek és a hit igazságainak feltárásában. 

A de tempore-jelleg kezdettől fogva egyik legértékesebb 
ősegyházi sajátsága az evangélikus liturgiának és ennek bi-
zonyságaként első helyen említjük a liturgia változó részei 
közül a főistentisztelet élén álló introitus-1. Az introitus leg-
többnyire ótestamentumi (főként zsoltárokból vett) szent-
írási versekből alakul, ezért látta el az egyház mindegyiket 
a glória patri-xal. Az introitus részei: a) versus (antifona), 
b) a tulajdonképeni zsoltár-rész (psalmus), c) a glória 
patri, amely után d) a versus-1 megismétli az énekkar. — 
A glória patri-1 is mindig ugyanabban a hangnemben kell 
énekelni, mint amelyikben az introitus változó részeit ének-
lik.547) Az egyházi év drámájában való élést, illetve a min-

H 7) A psalmodia nyolc hangnemére és az introitusok éneklésére 
nézve v. ö. Franke i. m. 6., 21. és 25. o. 
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denkori ünnepnap liturgiájának sajátos tartalmával való 
igazi congenialitas-1 igen nagy mértékben elősegíti és ki-
mélyíti a liturgia eredeti introitusainak visszanyerése. Az 
egyházi év minden ünnepének (vasárnapjának) külön in-
troitusa van, amely szövegével és dallamával egyaránt az 
ünnepnap sajátos jellegét fejezi ki.548) — A gyülekezeteink-
ben működő „egyházi" énekkarok minden bizonnyal na-
gyobb építő hatással szolgálhatnának istentiszteleti életünk-
nek, hogyha valóban az egyház énekeit énekelnék! 

A de tempore-jellegű liturgikus commemorcitio-nak 
ugyancsak értékes formája az egyház liturgiájában a két 
lectio —• az epistola és az evangelium549) között álló gradaale 

548) Az egész egyházi év introitusait lásd a neuendettelsau-i Gottes-
dienstordnung 125—146. o.; v. ö. Löhe: Haus-, Schul- und Kirchenbuch, 
III. Teil, Der Psalter, 166—171. o. 

Példaként közlünk néhány introitust. Advent l. vas.: a) „Hozzád 
emelem, Uram, lelkemet, — Istenem, benned bízom! Ne szégyenüljek 
meg. Ne örüljenek rajtam ellenségeim. Senki se szégyenül meg, aki 
téged vár!" (Ps. XXV : 1—3.) —- b) „Útjaidat, Uram, ismertesd meg 
velem, ösvényeidre taníts meg engem!" (u. o. 4. v.) — c) „Dicsőség 
az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdet-
ben, úgy most és mindenkor és mindörökké ámen!" — d) „Hozzád 
emelem, Uram, lelkemet, — Istenem, benned bízom! Ne szégyenüljek 
meg. Ne örüljenek rajtam ellenségeim. Senki se szégyenül meg, aki 
téged vár!" — Karácsony I. ü.: a) Ézsaiás IX : 6, b) Ps. XCVIII : 1. — 
Újév: a) Zsid. XIII : 8. és Ps. XXXIX : 13, b) LXXXVI : 11. — Víz-
kereszt: a) Maiak. III : 1, b) Ps. LXXII : 1. — Invocabit vas.: a) Ps. XCI : 
15—16, b) u. o. 1. v. — Virágvas.: a) Ps. XXII : 20, 22, b) u. o. 1. v. — 
Nagypéntek: a) Gal. VI : 14, b) Ps. LXVII : 2. — Húsvétvas.: a) Ps. 
CXXXIX : 18, 5, 6, b) u. o. 1. és 2. v. — Áldozócsüt.: a) Ap. Csel. 1 : 1 1 , 
b) XLVII : 2. — Pünkösdvas.: a) (Apokr.) Sal. Bölcs. 1 : 7 , b) Ps. 
LXVIII : 29—30. — Szentháromság-ünn.: a) (Apokr.) Tóbiás XII : 7, b) 
„Dicsőítsük az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt!" — Szenth. u. 
X. vas.: a) Ps. LV : 17, 18, 19, 20, 23, b) u. o. 2. v. — Reformáció-ünn.: 
a) I. Kir. VIII : 57. és Ps. LI : 20 b) Ps. XCIII : 5. — Az introitusok gre-
goriánus énekeinek gazdag melódiáira vonatkozóan utalunk Lossius: 
Psalmodia c. és Schoeberlein: Schatz des liturgischen Chor- und Ge-
meindegesangs nebst den Altarweisen c. klasszikus müvére. 

549) A tradicionális sorrend felel meg a liturgikus fokozatosság 
elvének. Természetesen mind a két lectio az oltár elé való. Az cvan-
f/elium l iturgikus jelentőségéről megszívlelésre méltóan mondja Har-
nack: „ . . . es ist das bedeutungsvolle und bezeichnende Wort des Tages 
und gehört darum an den Altar, der einmal im lutherischen Gottes-
dienst die Bedeutung hat, die Gnadengegenwart des Herrn zu symbo-
lisieren. — Zwar hat das Evangelium diese seine Bedeutung eingebüsst 
und nur n o c h die eines Predigttextes behalten, aber so sollte es nicht 
sein, denn nicht ist das Evangelium um der Predigt willen da, sondern 
umgekehrt diese um des Evangeliums willen" (i. m. I : 624) A periko-
pákban élő liturgikus commemoratio (anamnesis) nélkülözhetetlen ér-
ték a szószéki igehirdetés számára is. Lásd idevonatkozóan Fendt: Die 
alten Perikopen c. müvét. — Az evangélium felolvasásának liturgikus 
szimbolikájára nézve v. ö. Mehl i. m. 87—88. o. 
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is, amely rendszerint a halleluja-x&l kapcsolatos.550) Itt van 
a helye a külön ünnepi sequentiáknak is, amelyeknek a so-
rában az eredeti sequentiák (pl. karácsonykor: „Grates nunc 
omnes", nagypénteken: „Stabat mater dolorosa", húsvétkor: 
„Victimae paschali laudes immolent Christiani", pünkösd-
kor: „Veni Sancte Spiritus", halottak napján: Dies irae, dies 
illa") mellett teljes joggal használjuk a mi igazi liturgikus 
értékű és himnus-jellegű „graduál"-énekeinket. ,51) — A mu-
sica sacra-nak ezen a klasszikus helyén különösen fokozott 
mértékben kell őrködnünk az egyházi, liturgikus stílus tisz-
taságán. 

Istentiszteleti életünknek nélkülözhetetlenül szüksége 
van a liturgikus commemoratio erejét és bensőségét szinte 
tökéletes formai készséggel képviselő ősi co//ecfa-imádságra 
is, amelynek a helyén — legtöbb gyülekezetünkben — a pap 
egyéni ízlésének, esetleg valamelyik imádságos könyv szer-
zőjének szubjektív alkotása „szerepel".552) Az objektív ter-
mészetű collecta a rendet és szilárdságot biztosítja imádsá-
gos életünkben. 

A liturgikus commemoratio mélysége tárul fel előttünk 
a verba testamenti-ve 1 kapcsolatos külön anamnesis-imkd-
ságokban, amelyekben magyar liturgiánk számára is újra 
állandó jelenvalósággá elevenedik Jézus Krisztus núive és 
amelyekben a küzdő egyháznak a megdicsőültek seregével 
való szerves összefüggése is tudatos valósággá lesz.553) A 
liturgikus cmamnesis éltető forrása: „Ezt cselekedjétek az én 
emlékezetemre!" — Végül a de tempore-jellegű postcom-
munio (antifona és imádság) is az incarnatio tényéből élő 
commemoratio megerősítésére szolgál istentiszteletünkben. 

Liturgiánk elsorvasztásával jóformán egészen kipusz-
tult magyar istentiszteletünkből az eucharistikus öröm, 
amely pedig természetes szükségszerűséggel árad szét a 
verbum et sacramentum egységén felépülő evangélikus litur-
gia minden részén. A teljes evangélium gazdagságában meg-

G50) Böjtben és általában a gyász napjain elnémul a halleluja. 
Ilyenkor a graduale helyett a tractus („cantus fletus et tristitiae") kö-
vetkezik az epistolára. — V. ö. Mehl i. m. 81. és köv. o. 

551) Lásd a Keresztyén énekeskönyv-ben pl. a 105., 130., 133., 157., 
162., 168., 177., 207., 230., 236., 253., 256., 352., 370., 401., 403.; 588. 
és 593. énekünket. 

552) Míg a középkorból való collecta-imádságok jóformán csak 
egyetlen mondatból állnak és mindig a nap sajátos jellegét tükrözik, 
addig a reformáció századának semmivel se kisebb értékű collecta-
imádságai (Veit Dietrich!) vagy epistola-collecták, vagy evangélium-
collecták, vagy pedig ugyancsak klasszikus tömörséggel mind a két 
perikopának főgondolatát összekapcsolják. 

553) V. ö. Harnack i. m. I : 630. 
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újhodó liturgiának már az élén — különösen az introitus 
zsoltár-szövegében — felhangzik a kis glória, hogy azután 
egyre fokozódó erővel zengjen az eucharistikus öröm éneke 
a nagy glóriában és a vele kapcsolatos, csodálatos mélységű 
laudamus Te-ben.554) Az epistolára következő hallelujákon 
és az evangéliumot átszövő glória tibi Domine és laus tibi 
Christe örvendezésén keresztül az egész história historia-
rum-ot átölelő imádássá magasztosul a — prédikáció utáni — 
credo-ban: a Nicaenum lélekbemarkoló igéiben az Isten ke-
gyelmének örvendező gyülekezet hitvallása. Az Úrvacsora 
szentségének ünneplésével kapcsolatban pedig különös mér-
tékben alkalmas megnyilvánulási módja az eucharistikus 
örömnek az ősi praefatio. A praefatio sursum corda-anti-
fonáiban és tulajdonképeni imádságában valami kimond-
hatatlan közvetlenséggel érezhetjük a lélek szárnyalását, míg 
aztán a küzdő egyház imádsága beleolvad a mennyei sere-
gek magasztaló énekébe: a sanctus-ba. A sanctushoz tartozó 
hosanna és benedictus már a mennyei Király közeledését hir-
deti: az eucharistikus öröm teljessége hitünk nagy titkából, 
Krisztus valóságos jelenlétéből, a mysterium tremendum-
ból él.565) 

A szentségbeli praesentia reális-nak, az evangélikus 
liturgia legsajátosabb keresztyén mz/síermm-tartalmának 
megnyilvánulása istentiszteletünkben nemcsak valami el-
szigetelt mozzanatként jelentkezik, hanem az eredeti keresz-
tyén (vagyis: eredeti evangélikus, lutheri) sacramentalismus 
megújhodása nyomán éltető erejével áthatja az egész litur-
giát. — Krisztus jön a gyülekezetéhez! Ezért hangzik fel 
már az istentisztelet elején a con/ífeor-imádság, ezért fordul 
feléje a kyrie, amelynek alázatos könyörgése még a lauda-
mus Te-be is áthangzik: miserere nobis! Ezért fordul az egy-
ház Istenhez a verba testamenti előtt a titkok-titkára váró 
epíA'/esis-imádsággal és ezért száll — a consecratio után! — 
a valósággal jelenlevő Ürhoz az Agnus Dei, amelyben az 
ember tehetetlenségét és reménytelenségét tökéletes hitbizo-
nyossággá változtatja Krisztus csoda.műve. — Végül a Jézus 
Krisztussal való legbensőbb (személyes) közösség boldog-
sága nyer kifejezést a liturgia (antifonás, vagy gyülekezeti) 
commi/nio-énekeiben. 

Magyar istentiszteletünk —- annyira nélkülözött — gyü-
lekezeti /coznom'o-jellege csakis olyan mértékben lehet élő 

5 M) Eléggé fel nem becsülhető értéke énekeskönyvünknek, hogy 1. 
éneke a nagy doxologiát — gyülekezeti (nép-) ének alakjában — 
megőrizte. 

555) y ö a 3 0 8 é n e k 2 — 5 . v. 
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valósággá, amilyen mértékben megújul liturgiánk — leg-
mélyebb értelemben vett — coznmunio-mysterium-tartalma. 

Csakis a Krisztusban (és Krisztusból) élő gyülekezet 
tagjai lehetnek egymással testvéri életközösségben, amelynek 
állandó tápláléka a liturgikus imádság. Az ősi általános egy-
házi imádság („közimádság") helye az oltár. Újra meg kell 
tanulnunk a régi igazságot: preces sunt arma ecclesiae.BB6) 
A kegyelmi eszközökből táplálkozó istenfiúságunk következ-
ményének, a testvéri koinóniának klasszikus imádsága a 
Mi Atyánk, amelyet csakis a keresztyén testvériség tudatá-
nak kipusztulásával változtathatott az anti-liturgikus Indi-
vidualismus magyar istentiszteleti életünkben kizárólagosan 
a pap imádságává. Megújhodó istentiszteletünk organizmu-
sában a magyar evangélikus templomi gyülekezetnek is 
vissza kell nyernie azt a jogot, hogy aktív részt vehessen a 
Mi Atyánk imádkozásában. — legalább a doxologiát énekel-
hesse. — Mivel liturgiánk a szentség tényleges élvezésében 
éri el comrru/nio-teljessógét, psychologiailag is egészen ter-
mészetesen áll a híveket Krisztusban egyesítő communio-
aktus élén a testvéri koinonia bizonysága: a pax. — Az egy-
házi koinonia leghatalmasabb motívumát az állandó úr-
vacsorai communio-ból nyeri az evangélikus élet.557) 

Az egyház liturgiájának a teljességéből táplálkozó isten-
tiszteletünk organizmusában egészen természetesen kíván 
helyet az eredeti keresztyén áldozat- (thysia-) momentum 
megnyilatkozása is. Jézus Krisztus reális jelenléte (az igéhez 
és a szentséghez, mint kegyelmi eszközhöz kötött aktivitása) 
a Lélek hatalmával kiváltja belőlünk az önmegtagadást, ön-
magunknak felajánlását, odaszentelését, hiszen mindenün-
ket neki köszönhetjük. Az evangélikus kultusznak az élet 
megszentélését kell szolgálnia, de ez csak akkor válik lehet-
ségessé, hogyha Isten közelsége — a Jézus Krisztussal való 
közösség — istentiszteletünket emberi vonatkozásban való-
ban a lelki áldozat magaslatára emeli. A keresztyén áldozat 
gondolatának megnyilatkozását kell látnunk a confiteor tö-
redelmében, még inkább azonban az offertorium-mozzana-
tokban iperselyezés, az oltári szentség földi elemeinek a 
hívek részéről való felajánlása, offertorium-psalmus, olíer-

556) A szokásos közvetlen könyörgési mód mellett még alkalma-
sabb az imádságbeli koinonia megelevenítésére a — Chrysostomus 
imádságának mintájára történő — prosfonesis-jellegű (diakonális) kö-
nyörgés. V. ö. Mehl i. m. 97—98. o. 

557) Ebben a vonatkozásban is szembetűnő énekeskönyvünk sze-
génysége. Jóformán egyetlen olyan igazi úrvacsorai énekünk sincs, 
amelyikben a mysterium és koinonia gondolatát el ne nyomná az 
egyéni bűntudat hangsúlyozása. 

Jánossy : Az evang. liturgia. 1 3 
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tórium-imádság, amely Isten teremtő munkájának a zsengéit 
áldozatos lélekkel helyezi az oltárra), amelyek — a mellett, 
hogy a liturgia legbensőbb tartalmának megfelelő módon 
fokozzák és öntudatossá teszik az imádkozó gyülekezet rész-
vételét az istentiszteletben — nem maradhatnak hatás nélkül 
az evangélikus élet templomon kívül lefolyó részének az 
igazi keresztyén áldozat szellemében való megújhodására 
sem. 

A liturgia elemei nem elszigetelten állanak egymás mel-
lett. Organikus összefüggésüket — az istentiszteletben érvé-
nyesülő fokozatos haladás és ritmikus harmónia tökéletes 
befejezettségét — biztosítja a liturgia belső egysége, az Ige 
primátusa és az a körülmény, hogy nem idegenből vesszük 
őket kölcsön, hanem a liturgia legbensőbb lényegéből sar-
jadtak és mindenkor csakis az egyház élő hittapasztalatának 
köszönhetik megújhodásukat. Az ősi evangélikus liturgia 
elemeinek magyar főistentiszteletünk organizmusában is 
változatlanul egy a hivatásuk: az Ige megtestesülésének 
szolgálata. 

17. §. A liturgia rendjének tervezete. — Példa: Karácsony 
I. napjának ünnepi liturgiája. 

A liturgia — amint ezt már ismételten hangsúlyoztuk — 
legbensőbb lényege szerint: communio. Isten fordul felénk, 
ő közli kegyelmi javait és — Krisztus Urunk váltságműve 
alapján, Szentlelkének a kegyelmi eszközökben munkálkodó 
hatalmával — lehetővé teszi, megvalósítja a szent Isten és a 
bűnös ember életközösségét. Ige és szentség, kegyelem és 
áldás a hozzánk lehajló Isten részéről, — bűnbánat és hit, 
könyörgés és imádó hálaadás Isten népe részéről, — ezek a 
mozzanatok teszik egyre fokozódó bensőségükkel liturgián-
kat a tényleges istentiszteleti gyülekezet számára az egyház 
Istenben való életének teljességévé. A communio állandó 
mélyülése és fokozatos valósulása szabja meg az istentisztelet 
gondolatmenetét és egyúttal érthetővé teszi a liturgia rend-
jének egész felépítését, az egymásra következő részek össze-
függését. 

A liturgia rendjének az a tervezete, amelyet az aláb-
biakban közlünk, az ősi evangélikus liturgia eredeti commu-
nio- jellegének a szolgálatában kíván állani. Nem az író-
asztalnál készített „javaslat" ez, nem emberi alkotás, — ha-
nem az egyház imádságos életének a mélységéből született; 
évszázadok dolgoztak a kialakításán (és nemzedékek dol-
goztak az elpusztításán), — most is Isten kegyelme hozza 
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újra napvilágra, hogy kincsei ú j ra élő értékei lehessenek a 
mi magyar evangélikus istentiszteletünknek is.558) 

A hármas harangszó Isten üzenetét hozta: vivos voco. A 
templom az ünnep jellegének megfelelő liturgikus díszben 
fogadja az Úr színe elé járuló gyülekezetet. A harmadik 
harangszó a templom hajójába gyűjti Isten népét; — a szent 
szolgálatra váró pap a sekrestyében van, — csendben imád-
kozik.55" Közvetlenül a harangszó után megszólal az orgona 
és az egyházi (de festő-, illetve de tempore-) jellegű praelu-
dium hangjaitól kísérve az oltárhoz megy a pap.580) Az oltár 
előtt alázatosan letérdel és így imádkozik: ,,Az Atyának és 
Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Ámen." ,,Istenem, 

558) Liturgiánk természetesen feltételezi, hogy a gyónás — ősi 
evangélikus rend szerint — már az ünnepet (vasárnapot) megelőző 
estén (vecsernye után), illetve legkésőbb a főistentisztelet előtt megtörtént. 

550) A szent szolgálatot végző pap részére igen nagy szükség van 
külön ú. n. seicresíye-imádságokra. — Mehl i. m. 70. o. alapján közöljük 
a XVI. és XVII. század német agendáinak egyik legmegragadóbb erejű 
ilyen imádságát: „Herr Jesu, es ist dein Amt, das ich führe, es ist dein 
Werk, das ich treibe, es ist dein Altar, an den ich trete, es ist dein 
Wort, das ich predige, es ist deine Gemeinde, die ich soll erbauen, es 
ist deine Ehre, die ich suche. So hilf du auch in dieser Stunde, dass 
ich armer Sünder alles tue und ausrichte nach deinem allerheiligsten 
Willen. Amen". 

A skandináv országokban, különösen pedig Svédországban és a 
vele lelki kapcsolatban levő (észak-amerikai és missziói területi) egy-
háztartományokban, ahol ma is a régi gazdag egyházi ornátusban végzi 
a papság az oltári szolgálatot, a liturgikus öltözet minden egyes darab-
jának a felvételével kapcsolatban külön imádságot ír elő az egyház. 
Severinsen i. m. angol kiadása 40. o.: ,,Sacristy Prägers, said by the 
Celebrant at Holy Communion while vesting himself" c ímen közli a 
svéd missale sekrestye-imádságait: „General: Put off from me, O Lord 
God, the old man with all his ways and works, ahd clothe me with the 
new man which after God is created in righteousness and holiness! 
(Efez. I V : 24). •—• 1. Amice (Amictus): Preserve, O Lord God, by the 
grace of Thy Holy Spirit — my head, my shoulders and my breast — 
that I may serve Thee — the living God — who ruleth in Eternity". — 
2. The Alb (Alba): Make me white, O Lord God, and make my heart 
pure, that I — cleansed in the Blood of the Lamb — may have eternal 
joy. — 3. The Girdle (Cinguhtm): Gird me, O Lord God, with the 
girdle of purity; blot out of my loins all impure lust, that the virtue 
of continence and purity may remain in me. —• Make me worthy, O 
Lord, that even if I shall sow with tears — I may yet, by Thy Grace, 
reap with joy bringing my sheaves with me. — 4. The Stole (Stóla): 
Clothe, O Lord, with the garment of righteousness and immortality, 
which I have lost through the transgression of our first parents, and 
cleanse my thought and mind from the defilement of all sins. — 5. 
The Chasuble (Casula): Clothe me, O Lord God, with humility, love 
and peace, that I — fully armed with Thee — avoiding every ofiense 
and blame — may resist all my enemies — spiritual and temporal". 

560) A szent szolgálatot végző pap magatartására vonatkozóan 
utalunk Mehl érdekes művére: Das liturgische Verhalten. 

10* 
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küldd el világosságodat és igazságodat: azok vezessenek en-
gem és vigyenek fel a te szent hegyedre és hajlékodba. Hadd 
menjek be Isten oltárához, — Istenhez, aki az én vigassá-
gom és örömöm!" (Ps. XLIII :3—4.) „A mi segítségünk az 
Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet. 
Ámen." (Ps. CXXIV : 8.) Az imádság végeztével felmegy a 
pap az oltár lépcsőin és a praeludium is véget ér.501) 

Minden vasárnap és ünnepnap Isten konkrét üzenetét 
hozza a templomi gyülekezethez. A nap sajátos jellegét fejezi 
ki már a liturgia elején az introitus, amelyet a pap (ad al-
tare) intonál a megfelelő ps almod i ci -h an gn ein ben; az introi-
tust az énekkar folytatja és ő is fejezi be. Az Űr már közele-
dik gyülekezetéhez. — A szent Isten színe előtt mi mást tehet 
az egyház, minthogy a megalázkodás lelkületével, a kegye-
lemre való méltatlanság tudatával: bűnvalló imádsággal (con-
fiteor) fordul az Űrhöz. A confiteor-hmidság tömör és lehető-
leg a szentírás igéiből áll. Az istentiszteleti gyülekezet bűnval-
lását abban a bizonyosságban viszi az Úr színe elé az oltárnál 
szolgáló pap, hogy a szent Isten szerető és kegyelmes atyánk 
a Jézus Krisztusban: „Istenem, könyörülj raj tam a te jóvoltod 
szerint. Töröld el vétkeimet a te irgalmasságod sokasága sze-
rint. Moss tisztára álnokságomból és tisztíts meg bűnömből. 
Mert én ismerem az én vétkeimet és az én bűnöm szüntelen 
előttem van. Egyedül ellened vétkeztem és cselekedtem azt, 
ami gonosz a te szemed előtt. Fordítsd el arcodat vétkeimtől 
és töröld el minden álnokságomat. Teremts bennem tiszta szí-
vet, Isten és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el en-
gem arcod elől és Szentlelkedet nevedde l tőlem (Ps. LI :3— 
6, II—13). — Mennyei Atyám, hallgasd meg könyörgésemet, 
szerelmes Fiadért, a Jézus Krisztusért!" — A confiteor-imád-
ság személyes elsajátításaként nyomban felhangzik a gyüle-
kezet (ós esetleg az énekkar)ajkáról a kyrie eleison: „Urunk, 
könyörülj!" — „Krisztus, irgalmazz!" — „Urunk, könyö-
rülj!", — amellyel az egyház a földi élet minden nyomorú-
ságát, a bűntudat terhét a kegyelem trónjának zsámolyára 
helyezi, de amellyel egyszersmind arról is bizonyságot tesz, 
hogy minden reményét egyedül a közelgő mennyei Király 
irgalmába veti. Erről teszi bizonyossá a gyülekezetet a ke-
gyelmet hirdető ige (verbum gratiae, pl. Ézsaiás LIV : 10, 
János evang. III : 16) és a nagy glória: „Dicsőség a magas-

561) A tempus clausum napjain igen alkalmas ú. n. lépcső-imád-
ság a régi evangélikus liturgiákban gyakran előforduló: „Aufer a nobis, 
quaesumus Domine, iniquitates nostras, ut ad sancta sanctorum puris 
mereamur mentibus introire, — per Christum, Dominum nostrum, 
amen." 



197 

ságos mennyekben az Istennek!"582) A Megváltó eljöveteléért 
hálát adó angyali ének folytatását: az et in terra-1 és a lau-
damus Te-t legmegfelelőbben az énekkar énekli.563) Az Isten 
szeretetében megújult emberiség imádságos lélekkel siet az 
Úr fogadására, aki először igéjével jön gyülekezetéhez, hogy 
közölje vele kegyelmi javait. 

A pap üdvözli a gyülekezetet: ,,Az Úr legyen tiveletek!", 
a választ a gyülekezet énekli: ,,És a te lelkeddel!" (salutatio). 
Az Úr szolgája a nap sajátos co//ec£a-imádságában viszi 
Isten színe elé az egész gyülekezet konkrét kérését, amely 
után a lélek vágyódása szólal meg a gyülekezet „ámen"-
jében. Aztán csend lesz, hogy megszólalhasson az Úr. — 
Először az apostoli bizonyságtevés igéjében (epistola) szól 
hozzánk Jézus Krisztus. Az epistolára a halleluja (illetve a 
graduale-psalmus és halleluja) a válasz, amely természete-
sen bővül ki a liturgiának ezen a pontján a gyülekezet him-
nus-szerü (de tempore-jellegű) főénekével. Az epistola után 
és az evangélium előtt álló főénekben imádássá magasztosul 
a lélek kitárulása az Úr előtt, aki most tulajdon szavaival 
fordul felénk az evangélium igéiben. Az evangélium felolva-
sása után az egyre fokozódó öröm és hálaadás csendül ki a 
gyülekezet válaszából: „Dicséret neked, Krisztusunk!"504) 

Az ünnep (vasárnap) jellegének megfelelő (esetleg a 
Szentlélek segítségét kérő, vagy általában Isten igéjére 
vonatkozó) ének közben a szószékre megy a pap, hogy ott 
az objektív igehirdetésnek a viva vox evangelii közvetlen-
ségében rejlő erejével szolgálja az Urat, aki így kíván be-
szélni (homilein!) gyülekezetével. A szószéken az apostoli 
üdvözlettel („Kegyelem nektek és békesség: Istentől, a mi 
Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen", Róm. 1 : 7 ) 
köszönti a prédikátor az istentiszteleti gyülekezetet, majd 
felolvassa az alapigét585) és megkezdődik az evangélikus 

502) „In Confiteor und Kyrie hat sich die Menschheit vor Gott 
gestellt, wie sie vor der Weihnacht war und ohne Christum ist und sein 
wird. Hilfsbedürftig steht sie vor Gott. — Wie in die Krippe, so kommt 
der Herr zur Gemeinde unter dem Gloria. Noch ertönt die Anbetung 
der Engel, so oft der Herr zur Stätte kommt, wo er seines Namens 
Gedächtnis gestiftet hat." — Löhe: Agende (idézve: Im Dienst der 
Kirche, 65. o. alapján). 

503) Ha az egész glóriát a pap énekli, a laudamas Te helyett éne-
kelje a gyülekezet az 1. éneket („Dicsőség m e n n y b e n . . . " ) . 

564) Természetesen az epistolát és (még sokkal inkább) az evan-
géliumot felállva hallgatja meg a hívek gyülekezete. 

565) Ha az ősegyházi evangélium, illetve epistola a prédikáció alap-
igéje, nem szükséges azt a szószéken újra felolvasni, a prédikátor ilyen-
kor egyszerűen utal az oltár elől hallott lectióra. 
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liturgiának egyik főrésze: a prédikáció.56e) A prédikáció 
után rövid fohász következik, amely a Szentlélek kegyelmét 
kéri, hogy ne feledékeny hallgatói legyünk az igének, hanem 
— gyámolításával — megtartói és cselekvői lehessünk Isten 
akaratának. — A kizárólagosan egyházi jellegű hirdetések 
után az apostoli áldással (II. Korint. X I I I : 13), esetleg Fi-
lipp. IV : 7-tel végződik a szószéki szolgálat, illetve a liturgia 
igehirdető része. 

Megszólal az orgona, a pap lejön a szószékről és ú j ra az 
oltárhoz megy, ahol tovább emelkedik a liturgia, hogy elérje 
a sacramentum ünnepléséhez kötött communio teljességét. 

Isten igéje után először is a vox ecclesiae szólal meg. Az 
evangélium tüzétől lángoló szív hitvalló imádása nyilatkozik 
meg a credo-ban. A pap intonálja (ad altare) a Nicaenum-ot, 
amelyet az énekkar énekel végig.587) 

A Nicaenum után újra üdvözli (salutatio) a pap a gyü-
lekezetet és a história historiarum iidvtényei alapján és a 
diadalmaskodó egyházzal való lelki egységben kér, könyö-
rög, imádkozik a küzdő egyház. Az általános egyházi imádság 
(„közimádság") az egész egyház imádsága. Ezért talál benne 
helyet a gyülekezetnek, családoknak és egyes híveknek, 
általában a földi életnek minden gondja is.568) Az általános 
egyházi imádság (oratio oecumenica) egyes részei után az 
egész gyülekezet énekli: „Urunk, hallgasd meg imádságun-
kat!" — A communio-bó\ élő keresztyén áldozat gondolatát 
kifejező offertorium-ének (de tempore-jellegű offertorium-
psalmus, illetve gyülekezeti ének569) alatt leveszi a pap a 
vasae sacrae vélumát és az ének végeztével az offertorium-
imádságot imádkozza, amely a szentség földi elemeinek fel-
ajánlásával a töredelmes szív Istennek tetsző áldozatát viszi 

566) A prédikáció integráns része a liturgiának, tehát kultusz-
cselekvény. A prédikáció nem szubjektív „Darstellung", nein a gyüle-
kezet vallásos tudatának koncentrálása és kivetítése, nem pedagógiai 
előadás, nem is missziói beszéd, amely hitetleneket akar megtéríteni, 
hanem egyszerűen ige-hirdetés. Az örök evangéliumot, magát az élő 
Üdvözítőt hozza: Christus praedicat! 

567) Ha az egész hitvallást a pap énekli, akkor a gyülekezet hár-
mas „ámen"-nel fejezi be a Nicaenumot. 

Esetleg imádkozható a hitvallás a három ágazatnak megfelelően 
tagolt antifonás énekként. 

568) Az oratio oecumenica előtt nagy ünnepeken külön oratio de 
festő áll az ünnepnap sajátos jellegének megfelelő tartalommal. — Azt 
talán említenünk is felesleges, hogy az egész gyülekezet a templomban 
marad a prédikáció után is és mindvégig együtt imádkozik az Űr-
vacsora szentségéhez járuló hívekkel. 

589) Ilyen offertorium-jellegű gyülekezeti énekünk pl.: 308 : 1—2, 
3 0 9 : 6 , 3 1 1 : 3 — 5 , 3 4 6 : 1 — 2 , 4 1 3 : 1 — 3 , 4 3 1 : 1 — 4 . 

Az oíTertorium-ének alatt történő perselyezésnek van igazán litur-
gikus jelentősége. 
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az Űr színe, a kegyelem trónusa elé. — A communio teljes-
sége felé siető liturgia a hálaadás magaslatára emeli a ke-
gyelem várásában megalázkodó gyülekezetet. A salutatio és 
a sursum corda-antifonák („Fel szívünkkel!" — „Az Úrnál 
van szívünk!" — „Adjunk hálát az Úrnak, a mi Istenünk-
nek!" — „Méltó ez és igazságos!") után felcsendül az Úr 
szolgájának az ajkán a praefatio — ünnepek szerint válta-
kozó — eucharistikus imádsága, amely beleolvad a mennyei 
seregek Istent dicsőítő énekébe. A scmctus-1 az énekkar és az 
egész gyülekezet együtt énekli a pappal és a hitnek látásá-
val, szent elragadtatásával már látja is az egyház a szentség 
földi elemeihez közelítő Űr Jézust, akinek fogadására a ho-
sanna és benedictus örvendező éneklésével siet. Majd a szent 
mysterium közvetlen küszöbén állva, mégegyszer Istenhez 
fordul az egyház imádsága (epiklesis): „Mindenható Isten, 
aki szent Fiadban — egyetlen Közbenjárónkban — a bűnös 
világnak Üdvözítőt adtál, alázattal kérünk: jöjj közénk 
Szentlelkeddel és amint mi akaratod szerint színed elé hoz-
tuk a földit, egyesítsd vele mennyei ajándékodat és add, 
hogy legyen ez a te szent Fiad valóságos testének és véré-
nek áldott szentsége — mindnyájunk számára bűneink gyó-
gyulása és örök élet tápláléka!"; — az imádságra a gyü-
lekezet „ámen"-nel felel. — Most felhangzanak az Isten tit-
kai sáfárának az ajkáról a verba testamenti csodálatos igéi 
(consecratio), amelyek valóban megremegtetik a hívek lel-
két és térdre késztetnek. A betlehemi jászolbölcső és a gol-
gotai kereszt csodája közvetlen valósággá lett Isten kibeszél-
hetetlen kegyelméből a liturgiát ünneplő gyülekezet életé-
ben . . . A szereztetési igék elhangzása után a szentségben 
valósággal jelenlévő Úrhoz fordul a lélek mélyéből feltörő 
könyörgés: az agnus Dei. Majd a kegyelem túláradása és 
magávalragadó ereje nyilatkozik meg Isten gyermekeinek 
magasztos imádságában, a Mi Atyánk-ban, amelynek doxo-
lógiáját az üdvözítő kegyelem szent boldogságával énekli a 
gyülekezet: „Mert tied az ország és a hatalom és a dicsőség 
mindörökké, ámen!" Minden kétség elhal a lélekben, a vágy 
és reménység valóra vált: Jézus Krisztus itt van gyülekeze-
tében és most már csak a befogadásra vár. 

A pap a pax-üdvözlettel köszönti a gyülekezetet: „Az Úr 
békessége legyen tiveletek!"; — a válasz: „És a te lelkeddel!" 
— Krisztus közelsége, a vele való legbensőbb communio 
szent testvériséget létesít és az Úr asztalához készülő gyüle-
kezet még így imádkozik az úrvacsorai imádság-ban: „Úr 
Jézus Krisztusunk, aki értünk hozott áldozatoddal minket 
megváltottál és tulajdonoddá fogadtál, add nekünk Szent-
lelkeddel, hogy méltóképen járulhassunk a te oltárodhoz és 
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ebben a szentségben veled egyesülve — mint a te titokzatos 
testednek, az anyaszentegyháznak tagjai — tebenned élhes-
sünk és a tieid maradhassunk mindörökké!" — A gyülekezet 
,,ámen"-je után felhangzik az invitatorium: „Jöjjetek Isten 
oltárához, immár minden kész! Jöjjetek: ízleljétek és lás-
sátok meg, hogy milyen kegyes az Úr!" — A szentséggel 
élni kívánó hívek megindulnak a templom hajójából fel az 
oltárhoz és mihelyt az első sor letérdelt, megkezdődik a 
szentséggel való élés, amelyben liturgiánk a communio tel-
jességének a magaslatára ér: Krisztus mibennünk, mi Krisz-
tusban. — Először is az oltárnál szolgáló pap veszi magá-
hoz a szentséget (sumptio), miközben így imádkozik: „Jé-
zus Krisztus teste tartson meg engem az örök életre!", 
illetve: „Jézus Krisztus vére tartson meg engem az örök 
életre!" — Aztán megkezdi a szentség kiosztását (distri-
butio), amelynek igéi: „Vegyétek és egyétek, ez a mi Urunk 
Jézus Krisztusnak valóságos szent teste, amely érettetek ha-
lálra adatott!", illetve: „Vegyétek és igyátok, ez a mi Jézus 
Krisztusunknak valóságos szent vére, amely érettetek kion-
tatott a keresztfán bűneitek bocsánatára!" — Minden egyes 
csoportot áldó igével bocsát el az oltártól az Úr szolgája: 
„Jézus Kriszus szent teste és vére, amelyet vettetek, erősít-
sen és tartson meg titeket az igaz hitben és szent életben, 
hogy mint a Krisztus testének élő tagjai elnyerhessétek az 
örök üdvösséget. Az Űr békessége maradjon mindnyájatok-
kal!"; —• a kommunikánsok „ámen"-nel válaszolnak. — 
Distributio közben az egész gyülekezet úrvacsorai (commu-
nio- és commemoratio-jellegű) éneket570) énekel; megelő-
zően énekelheti az énekkar az ősi, de tempore-jellegű com-
munio-psalmust. A distributio után a pap intonálja az 
ugyancsak de tempore-jellegű (esetleg állandó: pl. Ps. 
CXVIII : 1!) postcommunio-antifonát, majd pedig a post-
communio-imádságot imádkozza: „Szent tested és véred, Úr 
Jézus Krisztusunk, hasson át minket egészen, hogy ne ma-
radjon bennünk semmi vétek, hanem kegyelmedből a veled 
való közösségben megmaradva, egykor színről-színre lát-
hassunk és magasztalhassunk az örökkévaló mennyei öröm-
ben!" A gyülekezet válasza erre az imádságra is: ,,ámen". 

A communio-b&n elérte teljességét az egyház liturgiája, 
— most már csak a befejezés következhetik. — Az Úr szol-
gája ismét üdvözli tehát a gyülekezetet (salutatio) és egyút-
tal hálaadásra hívja (benedicamus). Az utolsó imádságból 
(oratio ultima) a hálaadás igéje mellett egészen természe-

B7°) Pl. 3 0 8 : 3 — 7 , 3 0 9 : 1 — 3 , 3 1 0 : 1 — 3 , 3 1 1 : 1 — 2 , 312, 313 és 
414 : 1. 
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tesen csendül ki az egyház teljességre jutásának a vágya, 
a keresztyén élet mielőbbi tökéletes célhozjutásának a só-
várgása az eschatologikus mozzanatban: „Hálát adunk ne-
ked, szent Isten, mennyei Atyánk, a te csodálatos kegyel-
medért, amelynek szállást készítettél a mi szívünkben: az 
igazságnak ismeretéért, a hitért és az örök élet remény-
ségéért, amelyet nekünk szent Fiadban, az Űr Jézusban ki-
nyilatkoztattál. Hálát adunk neked, hogy lelki eledellel és 
mennyei itallal az örök életre tápláltál bennünket szent 
Fiad által. Tied ezért a dicsőség mindörökké! — Kérünk, 
Urunk, emlékezz meg egyházadról: váltsd meg minden go-
nosztól és vidd teljességre a te szent szeretetedben. Gyűjtsd 
egybe őt az égnek mind a négy tájékáról megszentelten a te 
országodba, amelyet készítettél számára, mert tied a hata-
lom és a dicsőség mindörökké! Jövel, Urunk Jézus és ma-
radj velünk!" A gyülekezet „ámen"-jével ismeri el sajátjá-
nak az ősi egyháznak ezt az olthatatlan lánggal égő imád-
ságát. Ezután a pap a gyülekezet felé fordul és megáldja 
őt az Űr nevében (benedictio).511) Az áldásra a gyülekezet 
háromszoros „ámen"-nel felel és rövid gyülekezeti énekkel 
(hálaadó-jellegű énekverssel) és megfelelő orgona-postlu-
diummal véget ér az istentisztelet. 

Röviden összefoglalva tehát liturgiánk rendje a követ-
kező: 

/. Bevezetés. 1. Orgona-praeludium és lépcső-imádság; 
2. introitus; 3. confiteor és kyrie; 4. kegyelmet hirdető ige 
és nagy glória. 

II. Verbum et sacramentum (communio). 5. Salutatio; 
6. collecta; 7. epistola és halleluja (esetleg graduale és 
sequentia is); 8. gyülekezeti (fő-) ének; 9. evangélium és res-
ponsorium; 10. gyülekezeti ének (szószéki énekvers); 11. 
szószéki szolgálat; 12. credo (Nicaenum); 13. salutatio; 14. 
ünnepi imádság; 15. általános egyházi imádság; 16. offer-
torium (ének- és imádság); 17. praefatio (salutatio, sursum 
corda-antifonák, praefatio-imádság) és sanctus, hosanna, 
benedictus; 18. epiklesis-imádság; 19. consecratio (verba 
testamenti); 20. agnus dei; 21. Mi Atyánk; 22. pax; 23. úr-
vacsorai imádság; 24. invitatorium; 25. communio (distri-
butio alatt communio-psalmus, illetve a gyülekezet úrva-
csorai éneke); 26. postcommunio (-antifona és imádság). 

571} A szokásos ároni áldás (Num. VI : 24—26) mellett kétségte-
lenül jogosan kérhet helyet liturgiánkban valamilyen kifejezetten új-
testamentumi jellegű áldás, pl.: „Áldjon meg titeket a mindenható 
Isten: + Atya, + Fiú és + Szentlélek, mindörökké!" 
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III. Befejezés. 27. Salutatio; 28. benedicamus; 29. hála-
adó (eschat.) imádság; 30. áldás; 31. gyülekezeti ének (be-
fejező énekvers) és orgona-postludium. 

Liturgiánk nem egyszerű repristinatio eredménye. Az 
egyházi tradíció elevenségét kereső történeti kutatás, az elvi 
igazságok érvényesülését sürgető lelki tusakodás, az egyházi 
lelkiismeretnek és a gyülekezeti életnek állandó kapcsolata: 
a belső megújhodás alakította ilyenné a liturgiát. 

Liturgiánk rendjében organikus összefüggésben talál-
hatók meg az ősi keresztyénség és a reformáció liturgikus 
kincsei. Liturgiánk minden része a verbum et sacramentum 
felbonthatatlan egységét hirdeti és egészen áthatja az Isten-
ben való élet ereje: „Az Ige testté lett és lakozék miközöt-
tünk . . 

Liturgiánkban az egyház Istenben való életének a logi-
kája nyilatkozik meg — gyülekezeti és személyes életre való 
vonatkozásában egyaránt —: a bűntudat mélységéből fel-
emel az üdvbizonyosság legfőbb megtapasztalásáig, amely 
az oltárnál, a Jézus Krisztussal való reális — szentségbeli — 
testi-lelki egyesülésben jut osztályrészünkül. Ennél többre 
itt a földön el nem juthatunk és ennél többre nincs is szük-
ségünk, mert a hozzánk betérő Űrban mindent megkaptunk. 
— Liturgiánk a kegyelmi eszközöket nyúj t ja — eredeti tisz-
taságukban és tartalmi gazdagságuknak lehető teljességé-
ben. 

Távol áll tőlünk, hogy liturgia-tervezetünket tökéletes-
nek, a kizárólagosságra igényt tarthatónak tekintsük. Ismer-
jük fogyatékosságait, amelyek az úttörő munkában termé-
szetszerűleg jelentkeznek, de megingathatatlan a meggyőző-
désünk, hogy liturgia-tervezetünk útmutatás az eredeti és 
így valóban ideális evangélikus istentiszteleti típus megúj-
hodásának a szolgálatára, amelynek célja: evangélikus egy-
házunk igazi lelkületének megfelelő liturgikus élet. 

Ami gyarlóság és fogyatékosság van liturgiánk külső 
megnyilvánulási formáiban, kifejezési módjaiban, az — 
készségesen elismerjük — ember hibája; — de ami erő és 
szépség, igazság és bensőség, tökéletesség és gazdagság min-
den emberi fogyatékosságon keresztül is nyilvánvaló benne, 
arról alázatos örömmel valljuk, hogy az egyházunk Urának 
kegyelmes vezérlete alatt: az ecclesia orans lelki gazdagságá-
ból született és az ágostai hitvallású evangélikus anyaszent-
egyháznak magyar Sionunkban is élő erőforrására, a tiszta 
evangéliumra és a hamisítatlan szentségre mutat 

Istentiszteleti rendünk teljesebb megismerése céljából 
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példaként közöljük az alábbiakban karácsony I. napjának 
ünnepi liturgiáját.572) 

1. í. Orgona-praeludium és lépcső-imádság. 

Pap: Az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek ne-
vében. Ámen. Istenem, küldd el világosságodat és igazságo-
dat: ök vezessenek engem és vigyenek fel a te szent he-
gyedre és hajlékodba. Hadd menjek be Isten oltárához, — 
Istenhez, aki az én vigasságom és örömöm. — A mi segít-
ségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a 
földet. Ámen. 

2. Introitus. 

Pap: Gyermek született, Fiú adatott nekünk! 
Kar: És az uralom az ő vállán lesz! És hívják nevét: 

csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság 
atyjának, békesség fejedelmének! — Énekeljetek az Úrnak 
ú j éneket, mert csoda-dolgot cselekszik! — Dicsőség az 
Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, — miként kezdet-
ben volt, úgy most és mindenkor és — mindörökké. Ámen! 
— Gyermek született, Fiú adatott nekünk! És az uralom az 
ő vállán lesz! És hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, 
erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmé-
nek ! 

3. Confiteor és kyrie. 

Pap: Az Úr szent templomában van: közel a töredelmes 
szívűekhez. Csendesedjék előtte mind az egész föld: járul-
junk bizalommal színe elé! — Istenem, könyörülj raj tam a 
te jóvoltod szerint. Töröld el vétkeimet a te irgalmasságod 
sokasága szerint. Moss tisztára álnokságomból és tisztíts 
meg bűnömből. Mert én ismerem az én vétkeimet és az én 
bűnöm szüntelen előttem van. Egyedül ellened vétkeztem 
és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemed előtt. Fordítsd 
el arcodat vétkeimtől és töröld el minden álnokságomat. 
Teremts bennem tiszta szívet, Isten és az erős lelket újítsd 
meg bennem. Ne vess el engem arcod elől és Szentlelkedet 
ne vedd el tőlem! — Mennyei Atyám, hallgasd meg könyör-
gésemet, szerelmes Fiadért, a Jézus Krisztusért! 

572) A liturgikus szín: fehér. Az oltár, szószék és keresztelő-kút 
örökzölddel díszítve. Az oltáron sok fehér virág és sok (6—12—18) 
égö viaszgyertya. 

A teljes liturgia (15 perces prédikációt számítva) 5(1—60 kommu 
nikánssal kb. 1 és XA óráig tart. 
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Kar és gyülekezet: Urunk, könyörülj! Krisztus, irgal-
mazz! Urunk, könyörülj! 

A. Verbum gratiae (absolutionis) és a nagy glória. 
Pap: Ügy szerette Isten e világot, hogy egyszülött Fiát 

adta, hogy valaki hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem örök 
élete legyen! — Dicsőség a magasságos mennyekben az 
Istennek! 

Kar: És a földön békesség és az emberekhez jóakarat! 
Kar és gyülekezet: Dicsérünk Téged! Áldunk! Imá-

dunk! Dicsőítünk Téged! Hálát adunk Neked a te nagy di-
csőségedért. Urunk, Istenünk, mennyei Király, mindenható 
Atya Isten! Urunk, egyszülött Fiú, Jézus Krisztus, Isten 
Báránya, az Atyának Fia! Ki elviszed a világ bűneit, irgal-
mazz minékünk! Ki elviszed a világ bűneit, hallgasd meg 
könyörgésünket! Ki az Atya jobbján ülsz, irgalmazz miné-
künk! Mivelhogy te vagy egyedül Szent, Te vagy egyedül 
Űr, Te vagy egyedül a Legfölségesebb, Jézus Krisztus, — 
a Szentlélekkel, az Atya Isten dicsőségében. Ámen! 

II. 5. Salutatio. 

Pap: Az Űr legyen tivéletek! 
Gyülekezet: És a te lelkeddel! 

6. Collecta-imádság. 

Pap: Imádkozzunk! — Urunk Istenünk, aki megvigasz-
taltad és megörvendeztetted a világot szent Fiadnak, a Jézus 
Krisztusnak születésével, alázattal kérünk: add kegyelmedet, 
hogy amiképen most örvendezünk az ő születésének ezen a 
világon, úgy boldogan várhassuk egykor az utolsó ítéletre 
való eljövetelét is, aki Veled és a Szentlélekkel — egy igaz 
Isten — él és uralkodik mindörökké! 

Gyülekezet: Ámen! 

7. Epistola és graduale hallelujávai. 
Pap: Hallgassátok meg ennek a mai szent napnak: ka-

rácsony ünnepének epistolai szentigéit, amint azokat meg-
írva találjuk Pál apostol Titushoz írt levelének II. részében 
a 11. verstől a 14. versig a következőképen: „Mert meg-
jelent . . . — . . . jócselekedetekre igyekezőt!" 

Kar: örvendezz egész föld és magasztald az Urat! Hal-
leluja! Eljött az Üdvözítő, akit az Úr ígért! Kijelentette a 
népek előtt igazságát! Halleluja! Halleluja! 
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8. Gyülekezeti (fő-) ének, 

133 : 1—6. 

9. Evangélium. 

Pap: Hallgassátok meg ennek a mai szent napnak: 
karácsony ünnepének evangéliumi szentigéit, amint azokat 
megírva találjuk Lukács evangéliumának II. részében, az 1. 
verstől a 20. versig a következőképen: „És lőn azokban a 
napokban . . . — . . . amint nekik megmondatott". 

Kar és gyülekezet: Dicséret neked, Krisztusunk! 

10. Gyülekezeti ének (szószéki énekvers). 

130 : 1—2. 

11. Szószéki szolgálat. 

12. Creclo. 

Pap: Hiszek egy Istenben! 
Kar és gyülekezet: Mindenható Atyában, mennynek és 

földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. 
Pap: És az egy Úr Jézus Krisztusban! 
Kar és gyülekezet: Isten egyszülött Fiában, aki az Atyá-

tól minden idő előtt született, aki Isten az Istentől, Világos-
ság a Világosságtól, igaz Isten az Igaz Istentől, — született, 
nem teremtetett, az Atyával egylényegü; — aki által minden 
teremtetett. Aki értünk, emberekért és a mi üdvösségünkért 
leszállott a mennyből és megtestesült a Szentlélek által Szűz 
Máriából és emberré lett. Meg is feszíttetett értünk, Pontius 
Pilátus alatt kínzatott és eltemettetett. És az írás jövendölése 
szerint harmadnapon feltámadott és felszállt a mennybe: az 
Atya jobbján ül. És eljön ismét dicsőségben ítélni élőket és 
holtakat, — és az ő birodalma nem fog véget érni. 

Pap: És a Szenllélekben! 
Kar és gyülekezet: Az Űrban és éltetőben, aki az Atyá-

tól és Fiútól ered, akit az Atyával és Fiúval együtt imádunk 
és dicsőítünk, — aki a próféták által szólt. És az egy, szent, 
egyetemes és apostoli egyházat! Vallom az egy keresztséget 
a bűnök bocsánatára és várom a holtak feltámadását és a 
jövendő örök életet. Ámen! 

13. Salutatio. 

Pap: Az Űr legyen tivéletek! 
Gyülekezet: És a te lelkeddel! 
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14. Ünnepi imádság (oratio de festő). 
Pap: Imádkozzunk! —• Irgalmas Isten, szerető mennyei 

Atyánk! Áldunk és magasztalunk Téged, hogy atyáinknak 
adott ígéretedet kegyelmesen valóra váltottad és egyszülött 
Szent Fiadat megváltásunkra és üdvösségünkre emberré 
lenni engedted. — Tied a dicsőség mindörökké, Úr Jézus 
Krisztusunk, aki értünk szegénnyé lettél, hogy mi a te sze-
génységed és megaláztatásod árán gazdagok lehessünk. 
Hálaadással magasztalunk irgalmasságodért, hogy testvé-
rünkké lettél, hogy mi Veled Isten gyermekei lehessünk. — 
Kérünk, szüless meg a mi szívünkben is! Te, az Atya dicső-
ségének visszatükröződése és lényegének mása: újíts meg 
minket a te hasonlatosságod szerint. Uraknak Ura, Királyok 
Királya, aki miérettünk gyermekké lettél: adj a mi szí-
vünkbe igazi gyermek-lelkületet, hogy részesei lehessünk a 
te országodnak! Mennyei Világosság: vezess minket ennek a 
világnak sötétségén át! Örök Élet: tégy minket Tebenned 
élőkké! Isteni békességnek áldott Fejedelme: ajándékozd ne-
künk a te békességedet ebben a békétlen időben és tarts 
meg minket mindvégig irgalmasságodban, hogy egykor 
mennyei dicsőségedben színről-színre áldhassunk és ma-
gasztalhassunk Téged, aki az Atyával és a Szentlélekkel 
együtt élsz és uralkodol mindörökké! 

Gyülekezet: Ámen! 

15. Általános egyházi imádság (oratio oecumenica). 

Pap: Örökkévaló irgalmas Isten! Hálát adunk Neked 
minden jótéteményedért! Te adod mindennapi kenyerünket, 
Te adsz örömet és jó napokat, Te nevelsz bennünket szoron-
gattatással és kereszttel országod számára. Te adtad nekünk 
szentigédet, Te hívtál el minket, hogy otthonunk legyen itt 
a földön egyházadban és Te tűztél elénk örök célt Tenálad! 

Kar és gyülekezet: Tied a dicsőség mindörökké! 
Pap: Kérünk Tégedet a mi Urunk Jézus nevében: Te-

kints könyörülettel egyházadra, őrizd és szenteld meg őt a te 
igazságodban. Hirdettesd szentigédet tisztán és igazán, szol-
gáltasd ki szentségeidet helyesen. Adj egyházadnak igaz 
szolgákat: akik hű vezetői a nyájnak és igazán is élnek. 
Küldj ki munkásokat a te aratásodba és tárd fel a hitnek 
kapuját minden pogány és Izrael népe előtt. Tekints irgal-
massággal azokra, akik tévelyegve ellenállnak szentigédnek 
és térítsd meg őket az életre! 

Kar és gyülekezet: Urunk, hallgasd meg imádságunkat! 
Pap: Terjeszd ki védő karodat népünk és hazánk felett. 

Áldj meg minden igazhitű felsőbbséget. Védelmezd ottho-
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nainkat, álld meg iskoláinkat, — vezéreld ifjúságunkat a te 
utadon. Légy, Urunk, ígéreted szerint az özvegyeknek oltal-
mazójuk, az árváknak atyjuk. Adj enyhülést és vigasztalást 
minden betegnek és bánkodónak. Jöjj segítségül kegyelmesen 
a megpróbáltakhoz, a kísértetben levőkhöz és azokhoz, akik 
a halál ínségében vannak. Légy erősségük mindazoknak, akik 
szorongattatást szenvednek Jézus szent nevéért! — Adj bé-
kés, boldog életet, (kedvező időjárást), igaz keresztyén el-
határozást minden cselekedetünkhöz! 

Kar és gyülekezet: Urunk, hallgasd meg imádságunkat! 
Pap: Vedd oltalmadba továbbra is ezt a te drága áron 

megváltott gyülekezetedet. Tarts távol tőlünk minden bot-
ránkozást és egyesíts mindnyájunkat a te szent szeretetedben. 
Engedd, hogy a kisdedek, akiket a Te nevedbe keresztelünk, 
a te félelmedben növekedjenek. Adj a mi konfirmandusaink-
nak hívő szívet, hogy megtagadva a világot, a Tieid legyenek. 
Adj szent oltárod vendégeinek békességet és örök életet! 

Kar és gyülekezet: Urunk, hallgasd meg imádságunkat! 
Pap: Könyörülj, Urunk, minden emberen a te nagy sze-

reteted szerint a Jézus Krisztusban és add, hogy amikor eljön 
a mi óránk, boldogan távozhassunk ebből a mulandó világ-
ból és az utolsó nagy napon feltámadhassunk a te örökké-
való dicsőséged országába! 

Kar és gyülekezet: Urunk, hallgasd meg imádságunkat. 
Ámen! 

16. Offertorium. 

Gyülekezet: 308 : 1. 
Pap: Mindenható Isten, szerető mennyei Atyánk, akitől 

alászáll minden jó adomány és tökéletes ajándék: fogadd ke-
gyelmesen a mi könyörgésünket, amikor jóvoltod ajándéká-
nak zsengéit Neked szenteljük és add nekünk ebben a szent-
ségben — amelyet ezekkel a te adományaiddal ünneplünk — 
a Te isteni kegyelmedet és mennyei áldásodat, hogy töredel-
mes szívvel Neked adhassuk magunkat szent és Neked tetsző 
áldozatul a mi Urunk, a Jézus Krisztus által! 

Gyülekezet: Ámen! 

17. Praefatio és sanctus, hosanna, benedictus. 

Pap: Az Úr legyen tivéletek! 
Kar és gyülekezet: És a te lelkeddel! 
Pap: Fel szívünkkel! 
Kar és gyülekezet: Az Úrnál van szívünk! 
Pap: Adjunk hálát az Úrnak, a mi Istenünknek! 
Kar és gyülekezet: Méltó ez és igazságos! 
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Pap: Valóban méltó ez és igazságos, illő és üdvös, hogy 
mi Neked: szentséges Urunk, mindenható Atyánk, örök Isten, 
— mindenütt és mindenkor hálát adjunk. Mert ami a világ 
kezdetétől fogva el volt rejtve, íme ma megjelent és a Te 
dicsőségednek ú j fényessége világosítja meg a mi szemün-
ket. Testbe-öltözve látjuk Istent, aki minket a láthatatlan 
javak szeretetére serkent. Ezért minden angyallal, a meny-
nyei hatalmasságokkal és a megdicsőültek seregével egye-
sülten imádunk, magasztaljuk dicsőségedet és zengjük 
szüntelen: 

Kar és gyülekezet: Szent, szent, szent az Isten, a seregek 
Ura! Telve a menny és a föld a te dicsőségeddel! — Ho-
zsánna a magasságban! — Áldott, aki jön az Úrnak nevé-
ben! Hozsánna a magasságban! 

18. Epiklesis-imádság. 

Pap: Mindenható Isten,, aki szent Fiadban — egyetlen 
Közbenjárónkban — a bűnös világnak Üdvözítőt adtál, alá-
zattal kérünk: jöjj közénk Szentlelkeddel és amint mi akara-
tod szerint színed elé hoztuk a földit, egyesítsd vele mennyei 
ajándékodat és add, hogy legyen ez a te szent Fiad valóságos 
testének és vérének áldott szentsége — mindnyájunk számára 
bűneink gyógyulása és örök élet tápláléka! 

Gyülekezet: Ámen! 

19. Consecratio (verba testamenti). 

Pap: A mi Urunk Jézus Krisztus azon az éjszakán, ame-
lyen elárultaték, kezébe vevé a kenyeret, megáldá, megtöré 
és tanítványainak adá, ezt mondván: f Vegyétek és egyétek, 
f ez az én testem, amely érettetek adatik; f ezt cselekedjétek 
az én emlékezetemre. — Hasonlóképen miután vacsorált, 
vevé a kelyhet és hálát adván, adá nekik, ezt mondván: 
f Igyatok ebből mindnyájan, f ez az én vérem, az ú j szövet-
ségnek vére, amely érettetek és sokakért kiontatik bűnöknek 
bocsánatára; t ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok, az 
én emlékezetemre! — (közben: elevatio!) 

20. Agnus Dei. 

Kar és gyülekezet: Isten Báránya, aki elviszed a világ 
bűneit, könyörülj miraj tunk! — Isten Báránya, aki elviszed 
a világ bűneit, irgalmazz minékünk! — Isten Báránya, aki 
elviszed a világ bűneit, a d j békességet! 
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21. Mi Atyánk. 
Pap: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben . . . — . . . szaba-

díts meg a gonosztól! 
Gyülekezet: Mert tied az ország és a hatalom és a dicső-

ség, mindörökké Ámen! 

22. Pax. 
Pap: Az Úr békessége legyen tivéletek! 
Gyülekezet: És a te lelkeddel! 

23. Űrvacsorai imádság. 
Pap: Imádkozzunk! — Úr Jézus Krisztusunk, aki értünk 

hozott áldozatoddal minket megváltottál és tulajdonoddá 
fogadtál, add nekünk Szentlelkeddel, hogy méltóképen járul-
hassunk a te oltárodhoz és ebben a szentségben veled egye-
sülve — mint a te titokzatos testednek, az anyaszentegyház-
nak tagjai — Tebenned élhessünk és a tieid maradhassunk 
mindörökké! 

Gyülekezet: Ámen! 

24. Invitatorium. 
Pap: Jöjjetek Isten oltárához, immár minden kész! Jöjje-

tek: ízleljétek és lássátok meg, hogy milyen kegyes az Úr! 

25. Communio. 
Pap: Uram, nem vagyok méltó, hogy énhozzám betérj! 

Sumptio ss. corporis. — Jézus Krisztus teste tartson meg 
engem az örök életre! — Sumptio ss. sanguinis. — Jézus 
Krisztus vére tartson meg engem az örök életre! 

Distributio ss. corporis. — Vegyétek és egyétek, ez a 
mi Urunk Jézus Krisztusnak valóságos szent teste, amely 
érettetek halálra adatott! — Distributio ss. sanguinis. — 
Vegyétek és igyátok, ez a mi Urunk Jézus Krisztusnak va-
lóságos szent vére, amely érettetek kiontatott a keresztfán 
bűneitek bocsánatára! Az oltártól elbocsátó áldás: Jézus 
Krisztus szent teste és vére, amelyet vettetek, erősítsen és 
tartson meg titeket az igaz hitben és szent életben, hogy 
mint a Krisztus testének élő tagjai elnyerhessétek az örök 
üdvösséget! Az Úr békessége maradjon f mindnyájatokkal! 

Kommunikánsok: Ámen! 
Gyülekezet: (communio közben) 308 :4—7 verseit 

(esetleg előbb még 131 :8—11 verseit is) énekli. 

26. Postcommunio. 
Pap: És az Ige testté lett és lakozék miközöttünk. Hal-

leluja! 
JAnossy : Az evang. liturgia. 1 4 
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Kar: És láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülött-
jének dicsőségét, telve kegyelemmel ós igazsággal. Halleluja! 

Pap: Szent tested és véred, Űr Jézus Krisztusunk, has-
son át minket egészen, hogy ne maradjon bennünk semmi 
vétek, hanem a veled való közösségben megmaradva, egy-
kor színről-színre láthassunk és magasztalhassunk az örök-
kévaló mennyei örömben! 

Gyülekezet: Ámen! 

/ / / . 27. Salutatio. 
Pap: Az Űr legyen ti véletek! 
Gyülekezet: És a te lelkeddel! 

28. Benedicamus. 
Pap: Adjunk hálát az Űrnak! Halleluja! 
Kar és gyülekezet: Istennek legyen hála! Halleluja! 

29. Utolsó imádság (hálaadó és eschatol.). 
Pap: Hálát adunk neked, szent Isten, mennyei Atyánk, 

a te csodálatos kegyelmedért, amelynek szállást készítettél 
a mi szívünkben: az igazságnak ismeretéért, a hitért és az 
örök élet reménységéért, amelyet nekünk szent Fiadban, az 
Űr Jézusban kinyilatkoztattál. Hálát adunk neked, hogy 
lelki eledellel és mennyei itallal az örök életre tápláltál ben-
nünket szent Fiad által. Tied ezért a dicsőség mindörökké! 
—- Kérünk, Urunk, emlékezz meg egyházadról: váltsd meg 
minden gonosztól és vidd teljességre a te szent szeretetedben. 
Gyűjtsd egybe őt az égnek mind a négy tájékáról megszen-
telten a te országodba, amelyet készítettél számára, mert tied 
a hatalom és a dicsőség mindörökké! Jövel, Urunk Jézus és 
marad j velünk! 

Gyülekezet: Ámen! 

30. Áldás. 
Pap: Isten népe: Áldjon meg téged az f Űr és őrizzen 

meg tégedet! Világosítsa meg az f Űr az ő arcát terajtad és 
könyörüljön terajtad! Fordítsa az f Űr az ő arcát tereád és 
adjon neked békességet! 

Kar és gyülekezet: Ámen, ámen, ámen! 

31. Befejező gyülekezeti ériek és orgona-postludium. 130 : 6. 

18. §. Tennivalóink a „lehetetlen" megvalósítására. 

„Lehetetlenség megvalósítani az ilyen liturgiát magyar 
gyülekezeteinkben!" — halljuk az ellenvetést az egyház ere-
deti liturgikus életének megújhodására szolgálni kívánó tö-
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rekvésünkkel szemben. Válaszul rámutatunk azokra a fel-
adatokra és tennivalókra, amelyekkel — négy év gyakorlati 
munkájának a bizonysága szerint! — a „lehetetlen" igenis 
megvalósítható. 

Gyülekezeteinkban minden pusztítás ellenére is — hála 
Istennek! — többé-kevésbbé élő érték az egyházi év és az 
egyházra bízott kegyelmi eszközök objektív realitása. Egy-
házi életünknek ebben a kettős érték-maradékában szinte 
tudatalatti liturgikus motívumok rejlenek, — hozzájuk kell 
tehát kapcsolódnia a liturgikus megújhodás gyakorlati meg-
valósulását elősegíteni akaró minden céltudatos munkának. 

Nagyon jól tudjuk, hogy amint évtizedek, sőt évszázadok 
pusztítása volt szükséges a magyar liturgikus élet elsorvasz-
tásához, még sokkal inkább hosszú és kitartó munkára van 
szükségünk a liturgikus megújhodás és újjáépítés gyakorlati 
keresztülviteléhez. Gyülekezeteink evangélikus egyházi ké-
rész tyénségének jelenlegi, valóban döbbenetesen leromlott 
állapotában nem is gondolhatunk arra, hogy templomaink-
ban (nemcsak 5—600 lelkes, sokszor erősen szétszórt gyüle-
kezeteinkben, — hanem nagyobb, néhány ezer lelket szám-
láló gyülekezeteinkben is!) máról-holnapra minden vasár-
napot és ünnepnapot a fenti liturgiával (illetve liturgia-terve-
zetünkkel lényegileg azonos, teljes liturgiával) ünnepelhes-
sünk meg. — A templomkerülőknél semmivel sem kisebb ve-
szedelem az evangélikus liturgikus élet szempontjából az ol-
tár megvetőinek a tömege. 

Vannak azonban olyan ünnepeink, amelyeken biztosan 
számíthatunk az Úrvacsora szentségével élni kívánók egy-
egy kis csapatára. Egyik ilyen ünnepnapon hozzuk vissza 
templomunkba az ősi evangélikus liturgiát. Természetesen 
csakis lelkiismeretes — hetek és hónapok munkáját igénylő 
— előkészület után határozhatjuk el magunkat erre a je-
lentős lépésre. 

Először is meg kell ismertetnünk az Isten házát szerető 
hívekkel az evangélikus liturgia lényegét, egész gondolat-
menetét és felépítését, különösen pedig annak a napnak 
liturgikus szövegeit, amelyiknek a liturgiájával gyakorlati-
lag is meg akarjuk kezdeni a megújhodás munkálását. Az-
után a pap és a kántor-orgonista liturgikus együttműködésé-
nek zavartalan pontosságát kell biztosítanunk, amelyet csakis 
alapos próbákkal érhetünk el. Ugyanez a megállapítás érvé-
nyes az énekkarra is, illetve annak a 8—10 ifjúnak és leány-
nak a liturgiában való közreműködésére is, akik biztosan 
feltalálhatók még a legkisebb gyülekezetben is és akik egé-
szen jól elvégezhetik az énekkar szolgálatát az első időben. 

Az egész gyülekezet liturgikus nevelését pedig leghelye-
10* 
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sebben a gyermekeknél kezdjük meg. Iskolás gyermekeink 
igazi lelki örömmel és szinte csodálatos könnyedséggel sajá-
títják el a liturgikus (gregoriánus) ének szabályait és dalla-
mait a szövegek megtanulásával együtt. Természetesen egy-
szerre mindent el nem érhetünk. Lépésről-lépésre kell ha-
ladnunk és meg kell elégednünk azzal az eredménnyel, ha 
évente 2—2 ünnepnapnak (vasárnapnak) teljes liturgiáját 
egyházi életünknek újra tényleges birtokába vehetjük. A gyü-
lekezet felnőtt tagjainak fokozatos aktivitását pedig igen 
könnyen elősegíthetjük, hogyha a teljes l'őistentisz telet rend-
jét a liturgia állandó részeinek szövegével és dallamával 
együtt nyomtatásban a kezükbe adjuk.573) Néhány év alatt 
a gyülekezet jelentős részének közös kincsévé lesz az egyház 
liturgiájának előttük fokozatosan feltáruló gazdagsága. 

A gyülekezetet mindjárt az első alkalommal nyoma-
tékosan figyelmeztetnünk kell, hogy az istentisztelet a (har-
madik) harangszóval kezdődik és az áldás utáni énekverssel 
végződik, vagyis azok is mindvégig a templomban marad-
janak és részt vegyenek az istentiszteleten, akik nem is élnek 
akkor az Úrvacsora szentségével. Legfőbb kötelességünk 
híveink lelkében tudatossá tenni az egyház liturgikus életé-
nek alaptörvényét: az evangélikus liturgia az Úrvacsora 
szentségében éri el teljességét, — ünneplése a gyülekezet ün-
nepe. — Neveljük konfirmandusainkat az Úr asztalának 
minél gyakoribb, állandó vendégeivé és ezt az evangélikus 
egyházi kegyességet ápoljuk, mélyítsük megkonfirmált ifjú-
ságunk állandó lelkigondozásával is. 

Unalmasnak, hosszúnak csak azok fogják találni a 
teljes liturgiát, akik csak nagy ünnepeken tisztelik meg az 
Isten házát látogatásukkal, akik csak külső szokásból vagy 
illendőségből, talán a pap „szép", vagy „okos" prédikáció-
jának a meghallgatására és megbírálására jönnek el néhány-
szor a templomba, — de igen sok esetben még az ilyen em-
berek lelki életébe is jótékony változást hozhat a liturgikus 
élet meghonosodása. — Akik pedig lelki szükségből és állan-
dóan járnak templomunkba, igen rövid idő alatt megszeretik 
és imádságos életük nélkülözhetetlen fundamentumává és 
táplálékává fogadják az egyház liturgiáját, mert szinte észre-
vétlenül meggyőződésükké lesz a lélek mélyén eltemetett 
igazi evangélikus egyházi kegyesség: — ez az eredeti, igazi 
evangélikus istentisztelet! Dehogy is találják hosszúnak az 
1 és % órás teljes főistentiszteletet, hiszen együtt imádkoz-

G73) Ez a kis liturgia-füzet természetesen csak ideiglenesen és igen 
kis mértékben pótolhatja énekeskönyvünk „liturgia-mentességét". — 
A régi graduólokhoz hasonló énekeskönyvre van szükségünk. 
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nak az egyházzal; tudják, hogy az ő ügyükről van szó és a 
gyülekezet áhítata viszi, magával ragadja őket, — egyre több 
hívünket. A liturgiában való részvétel (az evangélikus litur-
gia nem ismer passzív gyülekezetet, — a receptivitásból élő 
aktivitásra késztet és a személyes részvételre bőségesen mó-
dot ad!) egyúttal az egyes hívő személyes épülését is a leg-
hatványozottabb mértékben szolgálja: Lélek és élet árad a 
liturgiából. Benne mindenki átélhet valamit a communio 
sanctorum — congregatio sanctorum-ot létesítő — csodálatos 
realitásából és a töredelmes szívnek abból az alázatos boldog-
ságából, igazi keresztyén öröméből, amely egyedül a Jézus 
Krisztussal való legbensőbb — sacramentalis — közösség-
ben lesz osztályrészünkké. 

Mivel liturgiánk az Úrvacsora szentségét újra az isten-
tisztelet szerves részévé teszi, egyre fokozódó mértékben 
növekszik meg a kommunikánsok száma is. Tapasztalati 
tény, hogy ahol a gyülekezet lelkipásztora állandóan gyüle-
kezetével együtt él a szentséggel, ott a hívek vágyódása is 
növekedni fog az Úr Jézussal való egyesülésre.574) 

Lehetséges tehát a „lehetetlen" megvalósítása, — de 
ehhez a szent munkához Isten kegyelmére, Szentlelkének 
gyámolítására van szükségünk; emberi vonatkozásban pedig 
arra —, hogy a megfelelő tárgyi ismerettel és congenialitással 
megáldott sáfárok imádságos lélekkel, egyértelemmel, ön-
megtagadással, hitvalló hűséggel és önfeláldozással munkál-
kodjanak és semmiféle külső akadálytól vissza ne riadjanak... 

Végül töredékes megállapításainkat nem fejezhetjük be 
a nélkül, hogy legalább röviden ne érintsük azt a kérdést, 
amelynek megoldásától — meggyőződésünk szerint — igen 
nagy mértékben függ az eredeti evangélikus liturgia meg-
honosítása magyar gyülekezeteink életében. — A liturgia 
ének- és zenei részeire: a musica sacra hivatására gondolunk. 

A magyar evangélikus egyházi ének- és zene művészeire, 
alkotó munkásaira vár az a feladat, ho?y szövegükben és 
még inkább eredeti ritmusukban megrontott klasszikus 
énekeink restaurálásának munkáját elvégezzék, hogy gyüle-
kezeti énekeink tartalmilag és ritmus szerint egyaránt mél-
tóan szolgálhassanak egyházunk istentiszteleti életében. 

De még ennél a munkánál is van nagyobb jelentőségű 
feladata a liturgikus megújhodás szolgálatába álló musica 
sacra művelőinek. — Kétségtelenül igaz, hogy a gregoriánus 
ének az evangélikus liturgiának is felbecsülhetetlen értéke, 

®74) A lélekszám 300%-át tekinthetjük valamennyire kielégítő úr-
vacsorai számnak, kb. így jut a gyülekezet megkonfirmált tagjaira 
évente 4 communio. 
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amelyet mi sem nélkülözhetünk. Az is tény, hogy liturgiánk 
leghatalmasabb darabjainak ősi, évezredes melódiájuk van, 
amely jóformán mindenkor és mindenütt közös kincse az 
egész egyháznak. Liturgiánkban biztosítanunk kell tehát a 
gregoriánus ének és a magyar nyelv ritmusának harmóniáját. 
— Azután megoldásra vár az a kérdés is: vájjon nem ra-
gadná-e magával még közvetlenebbül és hatalmasabban né-
pünk lelkét közel kétezeréves anyaszentegyházunknak válto-
zatlanul az „első szeretet" bensőségével zengő liturgiája, ha 
zenei vonatkozásban is egészen a mi nyelvünkön szólhatna 
mihozzánk?! Nem a gregoriánus ének ellen foglalunk mi 
állást, hiszen az egyház ősi liturgikus énekének nélkülözhe-
tetlenségét mindennél jobban bizonyítja a legkülönbözőbb 
evangélikus nemzetek liturgikus élete és közvetlen — éveken 
keresztül szerzett — tapasztalat alapján is jó lelkiismerettel 
állíthatjuk, hogy a gregoriánus ének és liturgikus zene a ma-
gyar evangélikus lelket is meghódíthatja, szépségének és 
erejének a varázsával a mi szívünket is rabul ejtheti. — 
Egyedül azt a meggyőződésünket akarjuk kifejezni, hogy a 
Krisztus tiszta evangéliumának ihletésétől megújhodó ma-
gyar zenei géniusz is szent ajándékokkal köteles még leróni 
adósságát a magyar evangélikus Sión oltárán. 

A munkamező tág és liturgia-tervezetünk keretén belül 
is bőséges alkalmat ad (introitus, kyrie, glória, graduale, 
credo, offertorium, praefatio, sanctus, hosanna, benedictus, 
agnus, communio- és postcommunio-antifonák, benedicamus 
és áldás!) a szent helyen — az egyház legbensőbb életnyil-
vánulásaiban — való szolgálatra. 

Ilyen — rész-szerint való — szolgálat kíván lenni a mi 
szerény munkánk is Annak dicsőségére, akinek adománya 
az egyház liturgiája és mindaz a szépség, gazdagság és erő, 
ami benne él és belőle árad szét, hogy az egymásután követ-
kező nemzedékek imádságos életében megvalósítsa az embe-
rileg „lehetetlen"-1 és a mi életünkben — a mi szegény ma-
gyar Sionunk életében — is minél tökéletesebb teljességben 
Isten hatalma legyen Krisztus evangéliuma: az incarnatio és: 
a kereszt mysteriuma. 



Befejezés. 

19. §. Az „unum necessarium" liturgikus törekvésünkben. 

Mindabban, amit elmondtunk, félre nem érthető hatá-
rozottsággal kifejeztük — elvi igazságokra, történeti kuta-
tásra és közvetlen tapasztalásra épített — meggyőződésün-
ket: az eredeti keresztyén istentiszteleti típus, az ősi evan-
gélikus liturgia hívének valljuk magunkat és — egyházi 
életünk integritása és intenzitása érdekében — szívvel-lélek-
kel kívánjuk a magyar Sión liturgikus megújhodását. Bár-
mennyire szükségesnek tartjuk is azonban — éppen az evan-
gélikus egyháziasság, a lutheri confessionalismus érdekében 
is! — a teljességét az egyház liturgiájában elérő, eredeti 
evangélikus kegyesség megújhodását, illetve a magyar isten-
tiszteleti életnek az eredeti ősegyházi alapra való visszatéré-
sét, — egyről még a magasztos cél legbuzgóbb szolgálatában 
sem szabad megfeledkeznünk és ez az, hogy a magyar Sión 
minden melléktekintet nélkül csakis egyház — ágostai hit-
villású evangélikus keresztyén egyház — legyen: állandóan 
az Űr Jézus kegyelmi jelenlétéből, igéjéből és szentségeiből 
éljen, mert — ez az ,,egy szükséges dolog" (Lukács evang. 
X : 42)! 

Liturgikus törekvésünk minden jó igyekezetében tisztán 
kell ragyognia annak az igazságnak, hogy egyházi életünk 
egyetlen forrása és így — leggazdagabb, vagy legegyszerűbb 
— liturgiánknak a tartalma változatlanul ugyanaz: az igé-
ben és a szentségekben Szentleikével munkálkodó Jézus 
Krisztus. Minden, külső megnyilvánulásaiban még olyan 
szegényes istentisztelet, ha megvan benne az igehirdetés és 
az Úrvacsora szentsége, az ének és az imádság, méltán és 
jogosan viseli az evangélikus nevet. Verbum et sacramentum! 
— ige és szentség —: csak hozzájuk ragaszkodjunk feltétlen 
és tántoríthatatlan hűséggel, csak a hozzájuk való hűségben 
és lángoló szeretetben újuljanak meg gyülekezeteink és akkor 
még a veszedelmekkel körülvett, Róma és a többi ellenség 
támadásait sínylő gyülekezeteink jövőjét — belső megújho-
dását és megerősödését — is biztosíthatjuk és alkalmas idő-
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ben megszületik a naponkénti bűnbánatban és Krisztushoz 
térésben megújhodó egyház Istenben való imádságos életé-
nek teljes kivirágzása: a magyar evangélikus liturgia. 

Anyaszentegyházunk legnagyobb liturgusának, Löhe 
Vilmosnak a szavaival valljuk: „Die Kirche bleibt, was sie 
ist, auch ohne Liturgie. Sie bleibt Königin auch im Bettler-
gewande. Es ist besser, dass alles dahin falle und nur die 
reine Lehre ungefährdet bleibe, als dass man im Schmuck 
und in der Zier herrlicher Gottesdienste wandele, denen 
Licht und Leben mangelt, weil die Lehre unrein geworden 
ist!"575). 

575) Löhe: Drei Bücher von der Kirche, 125. o. 
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