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A liturgia szó eredete és jelentése; A liturgika fogalmi
A liturgia és a vele foglalkozó tuüományt megjelölő 

szó a lejtosz/a laosból:latos,léitos,loitos,lejtos/-nak és az ar
gonnak az összetételéből ered.

Az ath;.ni v.ros államban loiturgiának nevezték a nép ér
dekében végzett ulko talányos közszolgálatot. - Az ótost.ban többféle 
érteleimben szerepül a loiturgia kifejezés. A LXX./Septuaginta/ nemcsak 
a héber abodáh-t fordítja vele gyakran,hanem csereszavaként használja 
az ergon latreuton-t is./Lov.23:36./ - Áz Urnák szolgáló áldozat mel
lett az Isten szolgálatát,illetve az ebben a szolgálatban állókat is 
jelöli a loiturgia ás a .leiturgos szó /i.Sám . 3?1,103:zsolt.21./

: Az ilyen ótest.i templomi szolgálat értelmében áll a
leiturgia szó,az ujtést.ban /Lk. 1:0.3/ - ahol Zakariás papi tisztér 1, 
templomi szolgálatáról történik említés. A Zsidókhoz irt levél pedig 
vele jelöli az angyalok azolgálatát/l,7-14/

Viszont Arisztus Urnák folyton ta^tó munkásságát,örök 
főpapságát is loiturgiának nevo.ziiaz ujtest./Zsid.lev.8:2-5/. És 
gppon a Zsidókhoz irt levélben áll'előttünk a legklasszikusabfaan Jézus
irlsztus az isteni Leiturgos. -t' , , , l /

Leitürgiávaí jelöli meg szolgálatát Pál apestol /Rom. 1516/ 
és az ősi egyháznak egyik legelső gyülekezetében Antiochiában ugyan
csak a lelturgiá szóval nevezik az Anak szolgálatát, az istontisz- 
telotet/Ap. Csel.13: 2/. Ugyarlozzol a kifejezéssdl jeleli meg az apos
tol a Krisztusban való hitnek élet- áldozatt,önfeláldozó szolgálati 
is /Fii.2; 17/..

Ebből a néhány változatos használati müdból is kétségte 
lenül Iá; szik,hogy a loiturgia mindig vallásos je lontésben áll a Szent- 
irásban és az Isten szolgálatára, az Isten üdvösség-akaratápak szol
gálatira. vonatkozva méltán lett az egyetemes emberi élet legfőbb tar
talmának a kifejezője. - /V.ö, Apológia 12:80,81 és 83,a Symb.266:1-on 
és Mehl:Von Bau und Ausbau dér Liturgie,1925,megjelent müvében a 8.1.!/- 
E. redeti keresztyén egyházi szóhasználat szerint ugyanis a liturgia az 
istentiszteletet még pádig az egész is tontis zteletet jelenti.

• ' Keleten Így .nevezte az egyház - nyilvánvalóan az Ap
óséi.13:2 alapján - eleitől fogva liturgiának az egész istentisztelete ,t 
és. pl. a görög keletiek ma is a. teljes főistentisztelet értelmében 
beszélnek liturgiáról. Tudjuk,hogy nyugaton a liturgia elnevezés he
lyére ebben az utébbi/főistefetisztelet/jelentésben elég hamarosan 
újlatin missa /magyarul:mise/ s %  lépett. A VI. századtól fogva jóformán 
már egészen általános a használata. A mise szó /a dimissi6-bél:missio 
missa/'synechdoché-szorüen azt a szent szertartást jelölte,amely ol- 
bocsátással/missio,missa/ vette kezdetét és ugyancsak ilyen moz
zanattal végződött. /V,ö. még a riiissa szó etimológiájára© Apológia 
12:84 és k. a Symb. 266.lapon/. - Már most megjegyezhetjük,hogy ez a 
kr.öülmény a szóhasználatban vételét illetőleg egészen kétségtelenül 
a " missa katechumenorum" és a " missa fidelium" korára és istent! sz- 
teleti bereddezésére utal.Nyilvánvaló u.i . hogy a missa szó eredeti 
lég az urvacdora szentségének az ünneplését magában foglaló" missa 
fidelium" megjelölésére szolgált,azután a prosolita-katechumenátus 
természetes háttérboszorulásával az osztatlan egész istentisztelet 
neveként,vagyis a keleten használatos liturgia szóval azonos ér
telemben használták.

A liturgia tehát nem az istentiszteletnek valamilyen 
módját/liturgikus istentiszteletet!!!.*/ és nem is "csak" az istentisz
telet úgynevezett "állandó" vagy mint mondani szokták:"kötött" elemeit 
illetőleg az egyes szertartások hasonló természetű részeit jelenti, 
hanem és ezt hangsúlyozzuk a következő megértése szempontjából is - 
a liturgia_ - számunkra a szónak ősegyházi,eredeti jelentése szerint -

Azt talán említenünk is felesleges,maga az egész istentiszotelet! -
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nhogy a mi " istentisztelet" szavunk épen nem valami szerencsés képzűdé 
sü, mert alakilag igen alkálmas arra, hogy a felületes szóhasználat 
bán elhomályosítsa ás elferdítse annak a fogalomnak sajátos tisz 
ta kor. értelmét, amelynek tartalmi megjelölésére szolgál.

Az istentisztelet, §111. helyesebben a liturgia olyan 
régi, mint m-ga az egyház, és az egyház élete legbensőbe igaza sajátos 
tartalma szerint épen liturgikus élőt, amelynek központjában' kozdettő 1 
fogvaépen az élű Jézus Krisztus áll./Luk.ev. 14:30 .Actal:14. 2:42/ 
Méltán foglalja össze az Ág.' Kitv. az egyház életének sajátos tartalmát 
igy:" Evangélium docere et sacr-amáhta administrare" ,/Confessio Augus 
tanp VII.1. Symb. 4o/. - Ugyan ilyo'n értelemben szól Luther is, amikor 
a Torgaui templom szerződésben úgy határoz u  meg a templomnak ,az isén 
tiszteleti életnek, és igy a liturgia értelmét, hivatását és c-élját, 
hogy benne Isten fordul hozzánk, és cselekszik vélünk a kegyelem szent 
eszközeivel mi pedig épen és egyedül ezen az alapon fordulhatunk hozzá 
imádságunkkal, és mdjgasztalásunkkfál./W.X.L.I.X.: 588 ./

■A liturgiák? tehát a kor. egyházi istentisztelet óimé le 
gyak . teol. tud.-nak az a reszo, amely az egyhá"z istentisz 

életenok az el
J&U

te , il a
teleti 
ko z ik.

tud.-a
Kérdés, lehet mostmár, hogy ha a liturgika a ke r. kultusz 

, bele tartozik e Isten igójéne :k aprédikácmo által való kirde 
tése is? - Teoretikusan lehetne erről értekezni pro s kontra egyaránt.
Elég azonban , ha megjegyezzük, hogy a prédikáció személyes bizonyság 
tevése révén való igehirdetésnek annyira sajátos élettörvényei vannak 

'hogy egészen természetesen foglalkozik vele külön tud.szak: a homű 
letika, mig alit.-nak meg kell elégednie azzal, ha organikus összefüg 
gésben kijelöli a prédikáció ill. causalis beszéd helyét.

Viszont pl.-Theodozius,/vagy Zezschwitz nyomán v.ö).Harnack 
:Prakt. Tbol. 1:135, Ii4o4/megszükiti a lit. munkaterületét, amikor 
az -egyébként igen helyes kommunio-gondolat túlságosan egyoldalú hangsu 
lyozásáyal, ill. elatérbeállitásával a lit. tárgyköréből nemcsak az 
istentiszteleti élet/ kultusz/ u.n«. "szabad" ,homil .jellegű részeit 
rekeszti ki, hanert azokat a megnyilvánulásait is, amelyek nem tartozn ak 
az ő meggyőződésé szerint a gyűl. istemtisztelethez, vagyis kirekeszti 
a keresztséget, és a benedictios szertartásokat.

Saját felfogásunk, meggyőződésünk, az, ihogy a mint , 
liturgián az egész istentiszteleti életet süt egés.z kultuszi életet 
értettük, epenugy, a lit. tárgykörébe tartozónak Ítéljük a kegyelmi esz 
közölj szolgálatában álló egész liturgikus életet,-kivéve belőle a pred. 
révén történő igehirdetés elméletét, a hcmiletiká t.

•V 1
• * • * *

2§.Az evangélikus liturgia alapja és lényege
~  r

* • \

% • , , i * • J  , , . . < . . . .  . * • . •* .

A kér. ev. Itt. /istentisztelet,/ lényegesen különbözik 
a ker.-en kivüli ,u.n. történeti vallások/és .Izarel/ kultuszától.A kér-.
lotti/és kivüli/ kultusz sokkal inkább nevezhető theurgiának, mert az 

istenségre akar hatni, őt befolyásolni, neki valami szolgáltatással 
/áld ozat ,s zakrificium/ a kedvében járni. Hogy az a pogány vallási mate 
rialisztikus mennyire kisért a kér.-ben is, arról felesleges itt bőveb 
ben szólni. Viszont az is kétségtelen, hogy nem lehet a ker,-en kivül i 
kultuszt mindenestől önzö teurgiának neve zni. Épen a vallástört. tanú'-1 
ságából tudhatjuk, hogy mennyi önzetlen vágy húzódik m@g az áldozati 
kultusz cerimoniális aktusa között.Áldozat tál és imádsággal valóban 
Iptenre akutnak hatni, és épen a kultuszbeli teljesités/"Loistung"/ 
révén az ő érzületébe döntö befolyást gyakorolni. A pogány kultusz ab 
ból az alap m egygőzödésből él, hogy istentiszteletével létre hozza 
a kiengesztelést, az Ist~énnél való közösséget. Olyesmit akar produkál 
ni tehát, ami még nincs meg, amire viszont a z emberi erő nem is képes; 
az ilyen "istentisztelet"szükségképen lesz üres, önámító teurgiává.- 
Amit ez a"kultusz " elérni igyekezett, de soha el nem érhetett, az a
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ker.-ben Isten adománya ként valósággá lett a Jézus Krisztus által.
A kiengesztelés és megváltás tényo, Krisztus egyszeri, tökéle te s 
ős örök érvényű áldozata a Golgotán megszüntetett egyszersmindenkorra 
minden expiatorikus és meritorikus pogány áldozatot.-

Hasonló eredményre jutunk az ótest,i kultus szál tealó 
itással . is.. A "abódáh"a törvényes parancson nyugvó szóössze he s o n111 zohal

tatás Istennel szemben, szolgai aktus oizonyos jutalom reményében.

lélek
ta

a

Jézus Krisztus személye és megváltó munkája kimondja-a halálos Ítéletet 
a pogányság teurgikms érdemszerü cselekedete és a zsidóság törvényszerű 
in tituciönálls áldozati szogál ,ása felett. -

János ev. 4:24.-nek sokszor idézett igéje:''Az Iséten 
és akik őt .imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják,
Ián sehol annyira helytelen értelmezésben nem szerepelt, mint épen 
az ev. kef.-bön. Azok, a kik a kor.-bői absztrakt ideát alkottak.
Jézus Krisztus reális jelenvalósága helyébe pedig saját képükre és 
hasonlatosságukra formált "vallásosságot" illesztettek,-a legnagyobb 
választékosságban tudták mindenkor felhasználni ezt azf igét arra, hogy 
eredeti tartalmából kiforgatva, vele az egyház istentiszteleti rendje 
a liturgikus élet u.n. megkötöttsége ellen küzdjenek,- Pedig, ;ha kö
zelebbről, nézzük ezt az igét, akkor látjuk meg, hogy semmi mást nem 
akart ezzel az Ur, honéira a helyhez kötött vallásosság cerimoniális , 
teurgikus, és meritorikus Istentiszteletének absolut értéktelenségét 
prokiaméini. Pozitive pedig önmagát állítja az istentiszteleti élet ' 
centrumába. Lélekben és i^azs ágban, -Krisztusban í . Az cv. lit. a kér.';' 
istentisztelet alapja, Jézus Krisztus igéje és cselekedete, amely nőm 
korlátozható egy bizonyos hel/noz, hiszen kegyelmi működését a tér és 
idő korlátáitól függetlenítve egyedül a kegyelem szent eszközeihez kö 
tötto. • /  '

i * * * . , . • • >  * , • , • ..

; ' Amint az egyház Jézus Krisztus kegyelmi jelenlétéből és
munkásságából él, épen úgy' az egyház legsajátosabb éle^nyilvánulása 
lit, is.! Az ov. lit. alapja az élő Jézus Krisztus, ő a legfőbb cselek 
vő alanya, aki egyházát táplálja , -építi a kegyelmi eszközökkel.

Az ujtest.-i oikodomé /oikodomeinbői / az építés, munkája 
Tyg'ház istentiszteleti életében.Az ci^cdomé igen gazdag

Mt 21:42- 
z. apostoli

I-Kor..3:11 ,Koloss . 2: 7,1. Pét .2: 4, vagy Ef.2:2 O-ra, 
azéá Ef.2:19*22,1.Kor.3:9-17,II.Kor.6:16 es I.Pet.2:5-re ' is ! - 
Közös jellemvonása az újpest.i szóhasználatnak az ájkodémben hogy a 
kér.gyülekezőt sohsem mint valami befojezott épületet állítja lelki 
szemünk elé. Nemcsak a kivül állókra v natkozik az éoités ,az élő 
kövekként való beleé.pités szükségessége,hanem még inkább hangsúlyozza 
az apostol azokkal kapcsoltában,akik már ker.ek. Az épités fogalmá
ban, éppen úgy benno van a már megtörtént alapvotés,mint az épitő mun
kának folytassa éa tel josségre jutása ! Különösen I.Kor.14 hang
súlyozza a kér,istentiszteleti életnek ezt az épitő jellegét. - Ezt 
a z épitő,hitet ébresztő, hitet tápláló és elmélyítő,a vele.', való 
közösséget létrehozó és benne megerősítő munkáját az Igével és a 
szentségekkel végzi Jézus Krisztus. Mig itt a földön élünk,erre min 
dig szükségünk van! Ebben az épito/objektiv/ jellegben látjuk az- ev. 
keresztyén . ' liturgia egyházi jelent 3égét. -
Isten kegyelmi ajándéka az istentiszteletben az ige és a szentségek 
az istentisztelet lényege:'a communio, az Istennel való közösség. A 
kér. realizmusnak ezzel a "hangsúlyozág óval már most elhatároljuk ma
gunkat minden spirituális esztétikai, vagy egyoldalú pedagógiai fel
fogással szemben, mely az istentiszteletnek az emberi síkba való le
szállítását jelent e.pé.v -

A donum /sacrafnentum/ kiváltja aztán a hálát, az imá- 
dést és torodé lemre, áldozatra /sacraficum/ késztet. Igy.ilesz az is-

"inádás /ad-

folyik az egygház istentiszteleti életében.Az oc>:odomé igen 
tartalmú s zinos fogalom,életvalóság: gondoljunk hx, 16:18-ra, 
re,Mk 12:10-ro és Lk 20:17-re,magánál az °rnál - azután az

/  /  - 1  .  - r -  -T-» -  r-9  - 1 *  - 1  t t -  - i  *  1  A  -T-yM  M  I ̂  A  M  H  I J A  I /  A .  A  I I I á A  I ^  m  A .  k J A  I / á J 1   4 ) A  I\ V  ^  ^  ^  . I -4 • I ) A  »szoha sznalatra

tentiszteletnek egy következő lényeges jellemvonásává az
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orati'o/. Csakis azért imádhatjuk Istent, mert 6 hozzánk fordult és 
lehetővé teszi a vele való közösséget, melyre nekünk van szükségünk 
/áhitrt/.-

Ahol az Isten szentségéből és kegyelméből felragyog- vala
mi az ember előtt, ott imádás születik. Ez az isteni doxa neaíe a

»  • V  - J

maga teljességében a testté lett igében, a Jézus Krisztusban áradt 
szét ez embervilágra, amint János ev. 1:14 is vallja: "...és mi lát
tuk az ö dicsőségét, ... telve kegyelemmel és igazs ággal! Ez az is
teni kegyelem és igazság a Krisztusban elofcb .-porba késztet* porig 
aláz.és aztán magához emel, hogy saját méltatlanságának és ,a kegye
lem áegtapasztálásában a lélekben és igazságban való imádásra vezes
sen,;; t.i. Istennek a Krisztusban való imádására, aki maga az igazság. 
Ennek az imádásnak, Istennek a Jézus Krisztusban nyilvánvalóvá lett 
és hozzáférhetővé tett dicsőségéhez való személyes viszonynak nyil
vánvalóvá kell lenni életünkben, ez történik az áldozatban: nincs iga
zi imádás áldozat nélkül! Az áldozat evangélikus értelemben hálaáldo
zat - a megtapasztalt hegyiemért /Róm 6:13, 16;19; 12:1/. - Az imá- 
dásbair önmagát, saját személyét, egész életét hozáa Istannek-áldozatul 
a kér. hivő. Emberi vonatkozásban az evangélikus istentisztelet nem 
más, mint kifejezése annak ar hálaáldozatnak, amelyet a Jézus•Krisztus 
által lett váltságban, különösen pedig a sacramentum comrnunionis-bán 
való részesedés v-ált ki a lélekből.

Ebben az .imádásbanegyaránt kifejezésre jut a hit vallásté
tele és hálaadásé, gyülekezeti és személyes vonatkozásban is. Ha Lu- 
ther érthető okokból az els időben a prédikációnál inkább pedagógiai 
jellegét hangsúlyozta /v.c. D. Messe, XXII;228 és köv./, később egyre 
inkáb' úgy tekinti..a gyülekezeti istentiszteletet, hogy az 'a Jézus 
Krisztus által lett váltság alapján a hála és mag-sz tál ás kifejezése.

^ávoltól sem akarjuk azt állitani, hogy nem lenne a kér.
istentiszteletben pedagógiai motíivumv _ van, van ilyen, de ez isteni
pedagógia/ Vigyázzunk, mert a "keresztyéneke£ nevelni" igen könnyen 
arra a téves felfogáára vezethet, amint hogy vezetett is, hogy az is
tentisztelet Így tkp. azért van, hogy feleslegessé tegye önmagát.
Ha elértő a "célt", akkor megszűnik, tehát a szó igazi értelmében az 
ujtestamentomi, a kér. gyülekezet nem is ünnepelhet istentiszteletet. 
"Nincs szükségem rá", mondhatná a "kér. hitben" előbbre jutott ember,
- a hitetlen tömeg pedig ugyancsak nem érzi szükségét annak, hogy részt 
vegyen az ilyen istentiszteleten.

Végül még egy másik, ellentétes szélsőségben leledző fel
fogást kell megemlíteni. Schleiermacher óta divatos úgy tekinteni a.z 
istentiszteletre, hogy az "darstollen des Handeln," kiábrázoló cse
lekvés, vagyis olyan cselekvés , ami nem akar semmi mást, minthogy 
közvetlenül kifejezést adjon egybizonyos közösség hitbeli állapotának. 
Az istentisztelet tehát ünnep, "Foier", szemben az "Arboit" katech.- 
miszionárius felfogással! - Ilyenkor jó figyelnünk a ref. szavára: " 
"Wir sind Bettler", koldusok vagyunk, akik királyi ajándékkal élünk, 
egyébként pedig semmink sincsen! «

Az"ünnep" /kiábrézolo cselekvés/ fogalmának az istentisz
teletre való kizárólagos alkalmazása igen könnyen lett aztán a ker.- 
ség belső megerőtlenedésének a kifejezése; hangulatkeresztyénséget 
teremtett! A hétközmapokban kifáradt embernek szüksége van pihenésre, 
üdülésre, .- mondták - pedig itt elsősorban nem erről van szó, hanem 
véres, életbevágó, ossz etöró és uj életet teremtő isteni valóságtól.
A kegyelmes Isten hozzánk hajulásáról Jézus Kriszhtisban és a mi fele
letünkről. Belülről feltöronek, önkéntesnek kdll lennie ennek, - ezt 
akarja hangsúlyozni. Ez az igazság-mozzanat van bonnei - Nem szabad 
izolálni, - mert mi lesz a kkor ez az istentisztelet, ha valaki nem - 
érzi szükségét, hanem a szabad természetbe megy ki az Istenéhez?! -

Nekünk, hogy tisztán lássuk az evangélikus liturgia lénye
gét, újból és újból vissza kell térni ahoz a tényszerű igazsághoz 
hogy végső alapjában pozitív krisztusi, isteni akaraton és kegyelmi . 
ígéreten nyugszik az egyház liturgiája. Végső sorban a liturgia nem 
az egyes hiteo bármilyen értékes egyéni vallásosságának a kifejezése,



és nem a gyülekezet kegyességének megnyilatkozása, hanem legfőbb, 
alapvető részeiben magának az Urnák az ajándéka* az ige és a szent
ség, aztán a "Miatyánk" a kert istentisztelet éltető fókusza. Ugyan 
az az istenembert egyhág, ennek feleonthatatlansága jellemzi a litur
giát, az egyház istentiszteleti életét, mint magát az egyházat: á 
Krisztus testét, - egészen isteni és egészen emberi-} Az egész evan
gélikus liturgián végig zeng az ádventi királyhimnusz: íme a te kirá
lyod jön -.tehézzéd alázatosan! - Az incarnatio evangélioma a hitbizo
nyosság, és üdvbizonyosság boldogságát, szent nyugalmát árassza szét 
minden drámai mozgalmassága ellenére is.

Az istenth ztelet ' a lapja Isten kegyelmi ténye és mégis u- 
gyanakkor gyülekezeti, egyházi aktus. - Krisztus ett az ö müvét szol
gái révén végzi, tehát igen jelentős szolgáló hivatása van a papnak , 
mint liturgusnak, aki Krisztus megbizottja és igy fordul a hivek gyü
lekezetéhez a kegyelem eszközeivel az Ur szolgálatában; Viszont a gyű 
lokezot megbízottja-képt fordul az Úrhoz a hálaáldozattal és az imá- 
dás szolgálatával.

Az ev. liturgiában valósul meg az egyház életének és benne 
az egyes hivő : éle tének az egysége, mint Istenben való élet.

3.§. A llturgika felosztása. Irodalom

Ha a gyak. tieol. v alamelyik tárgyköre, akkor nyilvánvaló
an komplikáltaágá következtében - éppen a liturgia: az egyház isten
tisztelete kíván történeti megértést. így tárgyunk első részében a 
kor. kultusz, ill. liturgia történetét fogjuk fő vonásaiban ismertet
ni. - Ennek alapján a második rész a liturgia kifejezésbeli eszközeit 
tárgyaljuk. A harmadik rész a szó specifikus értelmében vett liturgia 
/communió -isten tiszte let/ é.s a különböző istentiszteletek normatív, 
ideális konstrukció gát kívánja'megadni. V<gül a negyedik rés z a tkp -i 
communio- istentisztelettől függeüenülis je]entkczö szortartásokat, 
ill. ezek normatív felépítését igyekszik megismertetni.

Mint tanulmányozásra különösen is ajánlatos müveket aj-ásl. 
haî ulc:- G. Riotschol 2 kötetes: Lehrbuch dór Liturgik c. müvét /Berlin 
1900-1969/, Th. Harnack : Prakt. Theol. c. kétkötetes, müvének első 
kötetét/Erlángon, 1877/, - azután Kliefoth: "Liturg. Abhandlnngen" 
/1854-1861/ h.8 kötet., 'á'í ESloffioní Quollenbuch zűr prakt. Thool. II 
kötetét,/l910/ " és L. Fnndt: Dór lutherischo G0ttosdienst des 16. J 
Jáhrhunderts c. müvét, azonkívül megemlítjük, hogy "Az evangélikus 
liturgia megújhodása történeti és elvi alapon" c. müvem történeti fő
részében a lehető részletességgel tárja: fel a kor. ev. gyülekezeti 
főistontisztclet organizmusát, teljes anya gát.

I. rész: A l i t u r g i a  t ö r t é n e t e .
4.§. A liturgia kialakulása; az otostamentom öröksége 
és a sajátosan kér. elemek az apostoli kor istentiszto-

leti életében.

Attól fogva, hogy az egyház az első pünkösdkor belépett a 
történeti életbe, és Jeruzsálemben megalakult az első kor. gyüleke
zet, a hívok "foglalat osa-k valónak az apostolok tudományában és a 
közösségben.:, a ke gyérnek megtörésében és a könyörgésben" /Ap. Csel. 
$:2:42/és "mindennap egy akarattal kitartva a templomban és megtörve 
házanként a kenyeret, részosodnok vala eledelben, örömmel és tiszta 
szívvel /Csel. 2:46/. Ezek az igék állanak az ősi egyház liturgikus 
fejlődésének a kezdeten, oolulük láthatjuk, hogy miként élnek az el
ső kérész tye nek. •

Részt vesznek-á zsidó istentiszteleti éltben. Á kér. pré
dikáció és imádság legrégibb nyomai a jeruzsálomi templom boltozatai 
alá és a zsinagógák falai közé vezetnek, ahol az igohirdetö egyház
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egyúttal missziói munkát is végzett. Az úrvacsora szentségének az ün
neplése ezeken á helyeken nyilvánvaló okokbol nem történhetett, ezért 
azt magánházakban végezték. - Emikor azonban az ifjú egyház hivei előtt 
az ellenség bezárta a zsidó istentiszteleti helyiségek kapuit és ’igy 
az egyház istentiszteleti élete helyileg is önállósult,. - természe.-r- 
tesen e gyosült, alakilag és idöilog is az egységos az
igehirdetés, az imádság és az úrvacsora szentsége. A családok és ma- 
g énházak istentiszteleti élete gyülekezeti is-.tontisztoletté széle
sült. Természetesen nem máról-holnapra történt ez az átalakulás, és 
nem szűnt meg egyszerre az úrvacsorájának kisebb körben, az egyes csa
ládok házában való ünneplése, - annyi azonban :bizonyos, hogy az ül
dözések elmúltával már m m  találkozunk vele az ősi egyház liturgikus 
életében. Az is kétségtelen az Ap.Ceol. tudósítása alapján, hogy az 
első keresztyének liturgikus életében kezdettől fogva naponkénti az 
imádság, naponkénti az igehirdetés és napontkónti az úrvacsora szent
ségének a vétele. .

•̂ z I. sz liturgikus életének a viszonyaira a szontiráson 
kivül igen jelentős adatunk van az ifjabb Pliniusnak helytartói minő
ségben Trajanushoz küldött tudósi-tásában, moly szerint megvan még a 
kétféle istentisztelet, reggel himnuszokat és. .on tifonás zsoltárokat 
énekelnek az Istenember dics öltésére, este pedig az úrvacsora szent
ségét ünnepük, amelytől elkülönülten történt.' a hivok szere-tetlako-

az agapé. Plinius tilalmi rendeleté minden bizonnyal csak siot- 
az úrvacsora ünnepének a reggeli istentisztelettel való cgyosü-

maja: 
tette
lé Síét.  ̂ ^

A Clemeas- féle első levél, amely még az I. sz»-bólip minden 
valószínűség szerint 96-ból, való már világosan megmutatja, hogy a 
magánjellegű családi istentiszteleti összejövetelek jóformán teljesen 
beolvadóban vanna-k az egyház liturgikus rendjébe /korinthusi zavar
gások/ és az istentiszteleti élet az egészséges fejlődés utján valóban 
gyülekozetivé válik. • • . ■ \ ••

A "pi.daché tón dódeka a postolon” /kb.lOC-bol/ az ujtesta- 
mentomi kánon után a legjelentősebb irat. A liturgia kialakulásának, 
az elemek gazdagodásának és organikus elrendezésének már igen nyil
vánvaló jeleit mutatja. A 7*10 fejezetiben kétségtelenül a legrégibb 
istentiszteleti rendet őrizte-meg számunkra az apostoli kor határáról, 
mig a 11-15 fejezetei az . I. sz. egyházi rendtartásának tekinthetők.
A Didachéban már úgy áll előttünk az úrvacsora szentsége, mint a kér. 
istentiszteletnek, az egyház liturgiájának állandó, éltető középpont
ját a s zive. - ' -

A 9.f.-bon közli a Didaché azokat a hálaádó és áldó mmá3Sá
gokat, melyeket a pap az ostya ésa bor felett mondott. Sajátságos mó
don előbb van a kolyhet illető imádság és csak azután követkéz ik. az — 
ostyára voeatkozo imádság. A Didaché hangsúlyozza hogy csakis meg
kereszteltek részesülhettek, a szentségben, amelyet már ő is e u charis z - 
tia-nak nevez. - Ugyancsak a Didachéból ismerjük meg azt a hosszabb 
hálaadó imádságot is, mely az úrvacsora élvezésével kapcsol0 tban volt 
használatban és melynek erősen eschatologi kus, szinte himnusz-szerű 
befejezése van /szövegét lásd: idézett müvem 13. lapján/.

Már az előbb is em litettük, hogy az egyház a zsinagóga is
tentiszteleti életének a keretét használta.' fel ős töltötte meg kér.

* %tartalommal.
Az ősi ogyház liturgikus életének legelső mozzanataként a. 

zsinagóga istentiszteleti elemeit átjárja a kinyilatkoztatott 3 
ság irnádságos befogadásai, vagyis a testben jött, megfeszített os fel
támadott, élő Jézus Krisztusban való hit. Nem is történhetett ez más
képe - Ótcstamentom nélkül nincs ujtostamentom. Az ótest,, Jézus bibli
ájáé Róla szól ennek a szent könyvnek minden jövendölése« A megváltás 
müve egyik vonatkozása szerint éppen :fa törvénynek és a prófétáknak 
a betöltése - A jvjruzsálomi templom, a názáreti és a kapernaumi zsi
nagóga boltozatainak a homályát és a benne élő áhitatos reménységet 
Krisztus glóriája ragyogja bo.

A szombat-reggeli istentisztelet, amelyen az Üdvözítő annyira
»
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a szive szerint vett részt a názáreti zsinagógában /Lk 4:16-30/, a 
Megválté szomVéji keresztül álltán és tel jós joggal igényelt helyet, 
.■állandó szállást az egyház liturgikus rendjében- A zsinagóga szombat- 
reggeli is tcntis'-zt.ole- tónok, az elemei uz ttcst .; szent örökségeként él
nek kezdettíQl/^o;g^vÍ^:-égyház liturgiájában.

• ősi rend je . -volt a zsinagóga . istentiszteleten e k a tör
vény -böl és a ' "pr^féték-ból vett szent Írási leoltod amelyet mindig 
nyomon'ke vetett a tanítás: .a szentirás i ■ szöveg megmagyarázása. - Az 
óto'st.-i póriké pák hintájára természetesei} igen hamar jelentkeztek 
az ujt.-i szakaszok is., melyek már Így .is sejtetik a porikopa-rond- 
szer történeti 'és egyházi joletoségé't. .

, •' ’ 1 • A zsoltárok végigvonulnak az egész zsidó istentiszteleten,
szinte átszövik azt. Bennük á .lelki élet legváltozatosabb gazdagsá* 

és'fokozatossága, nyer kifo jezést és lóg többjük kor..értelet kép
visel. A Golgotán, a keresztfán hald dele Istenember az ótest.-i zsol- 
táros igéjével imádkozik. /Pl. 22:2, .31:6.és ,69:22/.

A porikopák olvasása', a prédikáció és az antifonás zsoltá
rok mcllett‘állandó eleme volt a zsidó istentiszteletnek az imádság 
amely a hálaadásban /beráká/ érte el cs'ucspontj'át. Az ctost.-i isten
tisztelet életében a szentirási lectíc-kat és a rájuk következő épitő 
igehirdetést egészen átöleli az Istent magasztaló imádság, amelynek 
organizmusában' különösen is nagy jelentősége volt annak a hálaado 
imádságnak, amely be ősi .időktől fogva beleolvadt Ezs . 6:3 jó1'Tér sánc tus" 

Ez'-az eredeti Zsidó .hálaimádság a teremtésért és Izrael pásztorolo 
vezetéséért mondott köszönetét Istennek, de egészen természotc.son mé
ly;.!:: lügen rövid'.idő alatt az egyház használatéban ez az imádság a 
Jézus Krisztusban lett váltásgért olyan fenségesen köszönetét mondv 
hálaadássá, amelyből aztán mór' a Didachóbol is ismert eucharls ztL-kus 
imádság le-tt. ■ .

A Plinius-f éle tudósításban említett antifonás éneklés nem 
szorítkozott kizárólagosan zsoltárok recitálására, hanem idetartoznak, 
kétségtelenül az olső kér. ..himnuszok is, amelyeknek a gyökérzote nem 
egyszer még tisztán mutatja az Ősi talaj örökségét. •

A Didaché. nagy eucharisztikusl imádsága, melynek az ctest.- 
i istentiszteleti élettel való .kapcsolata teljesen kétségtelen, egyik 
logemclkedettebb részében igy ha-ngzik: "'Mindenekelőtt pedig hálát a- 
dunk neked, mivel hogy hatalmas vagy!" - Egészen hasonlóm sőt. azonos' 
gondolatot találunk kifejezve a "nagy glória1’-hoz csatolt "Laudamus 
Te"-bcn, amely csak későbben került a "Glória in cxcelsis" /Lk 2$14/- 
hoz; "őrá tiás agimus Tibi prop tér mag na.^glóriám tudm" - Mintha* csak' 
az otest.-i thookracia.fenséges vallásosságában élne tovább egy-ogy 
őserejü hajtás, az egyháznak ezekben a csodálatos himnuszaiban.

-Az oteet. liturgikus öröksége mellett azonban sajátosan 
kor. elemekben, is gazdag kezdettől fogva az egyház is.tentisz teleti 
élete... ' . - '

•■̂ ls ő helyen kell említenünk az úrvacsora szentségét, az egy
ház egész, liturgikus életének a sávét, éltdto forrását.-Az apostoli 
*kor kor.-sége megértette és jól szivébe véste az. Ur szavát, amellyel 

ő szent testének és vérének gyakori vételére int: "valahányszor..."
A Miatyánk /Dominica oratio/ méltán áll kezdettől fogva az 

egész kor.-ségbcn minden más imádság előtt a legnagyobb tiszteItben.
- Mar a Didaché a lelkére,köti a híveknek, hogy minél gyakrabban él
jenek Isten gyermekeinek szent jogával és a Miatyánknaponta háromszori 
imádkozását kívánja meg. ' ... :

„ Amint' az imádságokban fellelhető az ótest. öröksége *• hiszen
az egy igaz Istenhez fordultak azok, csakhogy az Ur Jézus áltál: "lé
lekben és igazságban", - éppen úgy hozza-létre a zsinagóga istentisz
teletének a’ hatása alatt a kér. vallásos élet is a maga do ologiáit. 
Elégséges itt á Didaché rdbains zcrüen visszatérő d.oxológ iá ját megemli- 
tenünk: "...• tied a dicsőség mindörökké!'' - Az' első sajátosan kér.
himnusz pedig ott csendül 
zus születését hirüladé .angya 
gasságo.s mennyekben Istennek 
in excelsis , glória ma ]or/.

mpg az incarnatio csodá ja - felett, az IJr Jé'- 
yalj ének doeaologiá jában: ’̂ icsősóg a ma-

O O O" /Lk 2:14, himnuszevangelicus, glória
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Anélkül, hogy. .kitér je'szke'dnh íkivánnárikaz ujtest -ból elénk 
táruló sajátosan kér* lit.-us elemek nagy sokaságába, egyszerűen csak 
megemlítjük a Magnifieat. 1 : 4 6 - 5 5 / ,  a Benedictust /Luk.1; 67-79/ 
a Nunc dimmttist, /Luk. í?: 29-32/;' az első és az utóbbi az esti isten 
tiszteleteknél, a középen említett pedig az eeggeli istentiszteletek 
himnuszaként tipikus ujtest.-i kantikumaként nver felhasználást. Azut 
utalunk azokra a himnuszokra, magasztaló Címkékre amelyek Pálap. bi 
zonysága szerint /Kol.3 : 16, Ef.5:218-20/, mig az első nemzedék'Isten 
tol ihletett szivéből szálltak az Ur trónja elé-. Sajátosan lit. elem 
az istentiszteletnél használt áldó formula is, amely vagy II.Kor 13:13 
volt, vagy annak alapján készült.

Ezeknek az ótest.-iés ujtest.-i elemeknek szétbonthatatlan 
egysége él kezdettől fogva az egyház lit. életében. Ezt se egységet Isten 
lelke formálta.

án

5§. Az egyhés liturgikája az első századokban.

Már azősi egyház lit. életének első nyomait vizsgálva emli 
tettük, hogy 'milyen külső okok közrehatása siettette a lit. fejlődést^
(Azon au utón, amelyen az ősi egyháznak a Jer,.-i templomban a zsi

valóban egységes lát. életté vált. - Ezzel a természetes folyamattal, 
amely a meglévő tartalmi egységet külső megnyilvánulásaiban térbeli 
lég és időileg is kifejezni igyekezett, kezdettől fogva párhuzamosan 
halad a lit. -nak egyes elemeiben végbemenő differenciálódása. A lit. 
önmagában növekvő és sokasodó elemeinek egyre tökéletesebb'kialakulása.- 
Ez a kettős folyamat jellemzi leginkább az egyház lit.-át a z 'ehső szá
zadokban. "

Mér az első és második sz- határáról való Didachéből tudjuk, 
hogy az egyház lit. életének legkiválóbb megnyilatkozása az TJrvacsdr a 
nélkül el sem képzelhető,/vasárnap -/ délelőtti istentisztelet, amelyet; 
mindig meg kellett előznie a bünvaliásniak.

A sajátosan kér. urv.-i istentisztelet és a zsinagóga! isten 
tisztelet teljes egybeoolvadása a II,sz. első évtizedeiben már megtör 

tént. Justinus Martyr /megh. kb.165.Róma/ I. Apológiájából megismerhet 
jük ennek a kornak '/140-16C,’ közötti időnek/ istentiszteletei életét.. 
Jellemző, hogy pogányokhc z intézett iratában egészen nyiltan beszél 
a kér. lit. centrális dolgairól,- Különösen I.Apológiájának 65-67 feje 
zeteiben előttünk áll a II.sz. első felének lit.-ja.Az egész istentisz 
teleti élet központjában az Urv. szentsége áll. Mi sem bizonyltja jobban 
az első századok lit. fejlődésének egészséges voltát, helyes irányát, 
mint épen az a tény, hogy amiként a Justinust megelőző nemzedéknél, az 
apostolokat még személyesen ismerő első generációnál, úgy ő nála is e~ 
gászen magától értetődően képezi a vasárnapi istentiszteletnek esi rs - 
pontját a kér. lit. legfőbb integráns része: az Urvacsdra szentsége.^ 
Ezért'szól róla olyan nagy részletességgel az Istentiszte et tárgyald 
sánál« ‘

Először is megemliti/szövegétl.idézett müve X21 lapján / 
hogy nem' valami közönséges étel ée ital kerül kiosztásra, az IJrszent 
vacsorájában, hanem a testté lett igének, Krisztusnak teste és vére, 
amely az örök életre táplál. A centrumában a szereztetési igék állanak.

A 67.fejezet 3-6 ig terjedő pontjaiban részletesen leírja 
a vasárnap d.e.-i istentiszteletek antifonás zsoltárok és^ himnuszok 
között a Szentirási lekciók /2,3,4,!/ és könyörgések a prédikáció; E?u 
tán. ‘következett az általános egyházi imádság/gyül. közimádság/, amely 
nek első motívumát láthatjuk l.Tim. 2:1 és kk. Ezzel volt kapcsolatos 
az osculum pacis, a bókecsók., amely után az oblatio, /kovásztalan ke 
nyér, bor és viz!/ oltárra helyezése következett. Az eucharistikus imád 
ságban, amelyet ugyancsak a püsj ’ök imádkozott, /ő prédikált!/ és amely 
lyel az egyház a teremtés és megváltás nagyságos dolgaiért adott hálát 
az Istennek. Mindinkább előtérbe láp ennek az imáaságnak az Urvacsorájá 
hoz, az Oltári szentséghez való kapcsolata. Ennek az Urvacsorai eucha-
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ristikus7 imádságnak az Isten kegyelmében- örvendő zo hálaadás mellett 
egyre jobban' nyilvánvaló elemként jelentkezik- a Jézus Kriszti® szervedé 
séröl és áldozati haláláról való megemlékezés is. Az ouch. 'imádság igy 
átölelte, a széreztetési igéket.
\ A distributiot a diakónusok végazték és ok vitték ol a távol
levőknek,/és a Jézus szent nevéért fogs,ágot szenvedőknek, betegeknek./ 
szentset; * : Ihálaadás, psalmodia, és áldó® fejezte bo az istontiszte
le tót. -’1”' . ‘ ’ > - '

K ülőn érdemes megemlítésre, hogy a III. sz. nagy püspökénél-, 
Cypriá'nus /megh. 258 i/ a "De orationo c. iratban mér ugyacsak teljes 
és gazdag istontiszte le .tiélet tükröződik; mindennap ünnepük 
liturgiát és az Urv.-i ouch. imádság előtt ő említi, először az 
praofatio antifonákat, továbbá C. ismeri a fő istentisztelet 
a naponkénti imádságos is t. tiszt,.-t is.

A III.sz. egyházi rendtartásai közül csak a2 jellegzetesebbel 
kívánunk még a következőkben foglalkozni. Az- egyik a Diatagai tón ha- 
gion apostolon dia Klementos/amelyet általában a Didaskalia et costi 
tűtionos Apotolorum latin néven ismernek/, a másik pedig pedig a Kano 
nes Hipplyti ♦- Közös jellemvonásuk, hogy mindekét egyházi rendtartás

a teljes 
u.n.
mellett

z, hanem minden val ószinüsóg s zerint compilácio utján került’az egész 
atagai átdolgozásává. létesült terjedelmes egyházi rendtartás részei

“ 1  “ I ^  " 1  . i fe •  “ I •• * * • >  /  n  ____  ____  ____  í !  a a a   *. . . • •s z arma z

bizonyos vonotkozasban mar egészen kifejlett lit.-t közöl és sokszor 
feltűnő kapcsolatok fod.ziietők fel a 2 kő zsött. Ma már alig állapítható 
meg,' hof: y moly ükük a régebbi. •

A 8 könyvre-tagozódó Diatagai tkp. 2 it's’en tiszte le ti rendet 
ismer. Az egyik, amelyről csak r §rid, töredékes megjegyzéseket közöl, 
é.s a második könyvben fogjál te tik ;&z 1-6 terjedő könyvből álló résszel 
-a tkp.-i egyházi rendtartással - együtt mindo-n valószínűség szerint 
a III.ez. első féléből való. A másik-, a VIII. kv.-bon megőrzött u.n. 
Clomons féle üt. Meggyőződésünk szerint - épen fejlettsége, gazdag 
tagozodáisa miatt - ez utóbbi eredetileg nem tartozott az Ap. Constit

r-» ^  ^  ^  4  ^     1  U l2 ^  1 1 JL J i  _    -P - - t  ________ • 1  ^ _ O _ i • / _ _ l  ‘ 1 * . • -1 f *

Di
mellé, amely- itiü a jelen'alakjában III. és IV. sz .• he táráról

tatható. ' ' - . . • ' = • 1 ; ' ’
* \ v j •* i•- A diatagaibnn.fánkmaradt részletes istentiszteleti re.nd /hé 

thoia leiturgia .*/ a köv. : 1./psalmodia, ,2/ imádságok / könyörgések, 
részint az oxomologosis tartalmával, részint'- pedig már a hála‘adás és 
kérés szavával fordulnak az Úrhoz./ ;3/ négy- -lactio, amelyeket himnuszok- 
fűztek ill. kapcsoltak egymáshoz /törvon'y, próféták, .opistola és ovan . - 
géliumi oz a sor fond !/j.4/a püspök prédikációja , -élén-a II.Kor.13:13.- 
al. é-s. rcaponsumával mint ,üdvözlőt 'pl!; 5/ a. ka-tochumenok elbocsátása; 
Ezután következett 6/a nagy kérő imádság ,/ütanc'ia/ - prosfonosig a di 
aconus végezte a' gyűl. felé, míg a rövid opiklésist maga a püspök imád 
kozta az oltárnál kelőt fölé, - Az„imáds ag egyos részéi pedig a nép 
recitálta nKyriö oleison; " 7 /  oskulum pác is; -8/. az oblatio oltárra 
vitele /offór tórium amely oredetilog gyűl. aktus volt/; 9/ praofatio, 
az u.n. sursum corda antifon síkkal,majd a praefatio imádság:hálaadás a 
teremtés és megváltás müvéért, a sánctus sál ; 10/ Úrvacsora! ouch. és 
szentelósi imádság, --amely.. /.nyerbu Tostamonti-ben folytatódott. 12/ 
az. .opiklosis a Szentlélek segítségül hívása, amelyhez az anamnosis a 
Krisztus szenvedésoiről és áldozatáról való megemlékezés kapcsolódott 
a 13/ commomoratio anamnesis után általános.. . ikönyörgés követkozott 
ogyház békédért, majd Krisztus áldozatának érdeméből részt kórt élőkre 
és holtakra. 14/Miatyánk,amelyet a ..-.nép imádkozott; 15/Communio-imádság 
a szentséggel élők • áldásos,urvacsoráhéz járulásáért; 16/ A sancta sánc 
tis-j amolyot a nagy Glória , hozsanna- és Benedictus követett;' --17/ Maga 
a Co immunio tényo/szigoruan megállapított rondbon !/,- distributio köz 
bon psalmodia, pl. 34.zsoltár, 18/ Hálaadó imádság, 19/AÍad ás és a nép 
elbocsátása. -Erről a m?numontális istóntisztelőti rendről olvassuk magá 
bán a Diatagaiban, hogy ept'1 az apostolok adták nekünk!"

A Kanones Kippcflyti istentiszteleti rendje az ü.n 
otiopia i egyházi rendtartások egyik változatának tekinthető, 
májában' jolentőds átdolgozásbak és bővítésnek az ofodményo ez 
a IV.sz. idején már jelenlegi alakjában ismert!/, oz azonban

az

egyiptomi 
A mai fór 
az irat .

i!

, 1

nőm zarja
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ki, hogy eredetileg nem lehetett volna a 238.-bon elhuny t ŰHiprolytus 
püspök sora a szerzője -

A Can. Hipp. liturgik:.ját által ián a rövidségre való törek 
véső jellemzi. Tömörsége kül. az imádságoknál feltűnő. Helyez zük pl. 
egymásmellé a Gonst. Ap.'u.n. Clemens fele lit. salutacióját /üdvözlő 
tét gy.k./ nA Mindenható Istennek kegyelme, és a mi urunkJézus Krisz 
tusnak szeretető és a Szentlóloknok közössége legyen mindnyáj''tokka 1/- 
Itt pedig a kanon Hipp. — bf. n : "Az Ur /t*i. legyen/ mindnyájatokkal, !
A praefacoio 'antifonában '.pedig az Ap*Const. beli "Föl az értelemmel!
/ léi okkel!/" Itt pedig "fel sziveikkel! A nyilvánvaló megfelelő tar 
lomnak ala kilag is‘megfelelőbb kifejezése.

Ez a'tömörség , a magasztos tartalomnak minél egyszerűbb, 
a rövidségben is mindent, kifejező lit. szövegbe- foglalása teszi épen 
a Diatagai .mellett a Can. Hipn. lit.-ját valóban értékessé. Benne 
már a görög szövegben, keleti nyelve-zetben is feltörő nyugati lelek 
első lit. kísérletet láthatjuk, amine-k hamarosa-n jelentős bizonyság 
it szolgáltat "is a lit.-nak épen a III. és IV. sz. -tói elkezdődő 2 
foleválás; a keleti és nyugati l.it. tipus kialakulása.
. ' •. Hogy a III. sz. lit. elemeinek az ősi egyház imént is ismer
tetett gazdag’ *is tontis z tole ti rendjének igazi jelentőségét lássuk, é- 
rintenünk kell még ögy kérdést: Volt e; lehetett e Clemens Romanus sze 
mélyének egyáltalán valami köze a Diatagai lit.-jához? Vájjon a cimében 
szereplő "Dia Clementos" többnek tekinthető e későbbi nemzedékek későb 
bi archaizáló igyekezetének, és ha igen, akkor a Const. Ap. lit.-nak 
a végén apostoli eredetre való célzásnak Tartalmilag lehetséges o i 
lyen értelmet tulajdonítanunk?-

Elégséges egybevetnünk a Clemens féle lit. imádságait az I. 
sz. hátáréveinek irataival és igen könnyen megálapithatjuk sok hasonló 
ságát és egyezését, kül. a Clemens féle lit. praefatio és euch. /urv./ 
iámádságának a nyelvezete es az I.sz. /tehát még apostoli kor kifejő 
zései között. Azt is tudjuk, hogy ’Clemens Romanus munkáss ágának jav a 
része arra az időre esik, amikor meg el' János,,az itolsónak sirbatérő 
apostol. Ha csak ezt a 2 mozzanatot méltatjuk is figyelemre, mo g kell 
állapítanunk hogy osernmi alapos . okunk nincs arra, hogy kőtelked 
jünk,a Diatagai lit.-nak Clemens Romanus személyével való kapcsolatán-.
.Természetesen ismételten hangsúlyoztuk azt is, hogy a Const, Ap. lit. 
nak ma ismert teljes szövege jóval későbbi /bár még mindenkepen a nice 
ai zsinat'előttil/időből való ,tehát irodalmi szerkesztő munkának az 
eredménye. A legnagyobb válószonüs éggel állíthatjuk, hogy a Diatagai
'vázlatosan ismertetett lit.-ja sok olyasmit őriz és rejteget, ami Clemons 
Romanus imáűs.ágos leikéből született, ami a későbbi idők nemzedékeire k 
rendező és alakitó munkáján keresztül is, ami tehát ebben a lit.-bn 
a cimban jelzett értéket, az ap. kér. -el való kontinuitást képviseli.

Ezen az alapon épül aztán tovább az egyház lit.-ja. .Az 
évszázadok egymásra következő nemzedékek egyre jobban kiképezik és 
kidolgozzák a lit.-nak mar-a III. sz.-ben kialakult .egyes^részleteit.
A görög lélek mélysége, és Rómának szinte páratlan formakészsege, együ 
tesen szolgál a "thehliturgiának" Egyre újabb és újabb kincsek, tárul 
nak elő: az evangeliui/ból és kerülnek felhasználásra. Kelet és nyugat 
kül. lelki kultúrája az egy ház súlyos élet küzdelme, dogma alkotása, 
mind mind folytonosan épiti, fojloszti, gazdagítja, és alakitja .a lit.-t

6§-. A Sacramentum Altaris tartalmi gazdagságának
jelentősége a liturgia fejlődésére.

Már az ecügiek alapján is kétségtelen igazságként áll előttünk 
az az állításunk, hogy az egyház lit.-jánek a szive, éltető forrása:
Az Úrvacsora szentsége. Egészen természetes, hogy a lit. további fej
lődésére is döntö hatással van, szinte egész továbi fo-jlodését 'meg 
s zab ja.’Hogy alit. alakulását megérthes.sük, szükséges ennek a szentség 
nek lit. jelentőségével közelebbről foglalkozni*.

Az egyház hittapasztalatával a dogmatikus fejlődéssel pár 
huzamosan az 'Urv. /Mysterium Magnum / emberileg ki nem fejezhető tartalmi

•v'* -W-r:



a-c dagságának egyik vagy másik-mozzanata fokozottabb hangsúlyozást r.yer 
és -ezzel égyüt t-a ’ be Iső,tartalmi alakulás hatása ké-nt - mindig azonnal 
jelentkezik a lit. ' megfelelő külső fejlődése is. ;á lit. igazi megér 
tése tes'fi tehát szükségessé, hogy ki lehetőség határain belül tárgyunk- 
összefüggésében foglalkozzunk az oltári szentség tartalmi gazdagságán ,ak 
a-tréFmsténtisztelet, további alakulására 'is olyan nagy jelentőségűvé 
lőtt v-e vés mozzanataival, amelyeket a/ eucharistia ,b/ mys terion, ■ o/koi,.

. •*-' y  ̂  ̂ . ■ ■*%— --------------- — -  '  n 7 i ~ ' saz. egyhazlit, sz ohasznoma-, d/ anamnesás
nálat. ., . ,

•Eucharistia

e/ thysia, néven jelöl meg

r- 
< j

a legrégibb-név amelyet 
éhségének megjelölésére 
u j. -test.- i- kifeje zés

aznegyház lit. szó 
használt.!- Az-e. ill 
té -14115-21, Mk .32:

használata az Úrvacsora sz 
csere -s'.z,ava - az eul-ogia- -
44, LUkh9T lO-17.-ben, aztán , a-kenyércsodánál Ján. .6:1-15 -ben is elő - 
fordultalálkozunk vele az e.mmausi tanítványokról szóló i .periköpában 
Lük.24% 13-35»/Ugyanez szerepel, az utolsó vacsora.törtéhétében is, /Mt. 
26: 2o~23 í/;v. - -Pál ap. ,aki*az pltári szentség nevek.ént áltsl-ában a 
kyriakoh delpnon-tlhaszlaol ja , o-is-ojlíor. 10:16-ban potérion öulogias/- 
4^oharistias/- ról beszél.

• -  a  ■  t * - ■ r*  _  h  f

tia név
A II, s zfb?n már ’egés zen altalanosan elterjedt az őuchar.is 
inte azt mondhatjuk, hogy az egész’ lit". életben az Urvacs 

rahak eucharistikus jellege az uralkodó ./h angolok és franciák mais 
igen általánosan-használják -az u. szentségének megjelö lésé re//. -Cle

o
Clemens

RÖmanusmellétt Ignatius imádságaiban jelentkezik1 tipikus görög megnyi- 0 
la tko zásaként a teremtés. myste,riumát ünneplő eucharis tikus öröm.-A ' j 
Didache ;9 és lo fojezéfeébenközölt. imádságokból olyan elementáris erő ’ 
vei ..ára'd' ézét ez az euch.- kegyesség a lit. életbe, hogy teljes kiküszö 
bölése .csakis az eredeti kér,- tartalomnak az elszegényedése árán voln a
lehetséges. . ■ .*

,\Tértulliáhus, Cyprianus'- ,c-s Augustinus , nyugaton is ottíio- 
nossá teszik-az eüch. kif e jezés has ználatát. • - ■' :

, o.'Az oltár! sze.ntságnek mint eucharis ti ának a lit. fejlődésére 
való.- hatása először a praefatio -bán jelentkezik. . Már a •Glemens-fóle 
lit. ,aztán a Can. Hipp. -es .'.Cyprlánus egyar ánt • ismeri/antifonaival 
együtt/ a praofatio-imádságot, -a liti-pak ezt a .legsajátosabban euch. 
elemét- A práefa-tio imádságelső részében -nyilvánvalóan az ősi euch. 
imádságból való eredet bizonysága ként ,-ipég megvan az első hitágazat 
ra való. vonatkozás, de’hamarosan ■áttér a II. Hit.ág. tartalmára, és 
Krisztus élete" és müve alko-tja ennek az imádságnak főtartalmát. Mi 
sem bizonyltja jobbánh az/elsc -századok egyházi éledének .lángoló imád 
ságos ..íelküldtét, mint az a körülmény, hogy ezek a praefatiok /görögö
sön °. anaphorák/behsöséges euch. jellegükből semmit sem vesztettek az 
által, hogy át vonnak s zővé-a legmélyebb "teol, gondolattól-. A Sanctus 
-nak egybekapcsolása a'-praef.-a.T, ami a IV. sz, elejétől fogva már égé 
szenáltalános, ugyancsak az euch.-gondolat lit. hatóerejét bizonyítja. 
-Már most megjegyezhetjük, hogy viszont a VI. sz.-ban már igen elterjedt 
u.n. Jakab'-lit.-bán /amely Jeruzsálemben és vidékén volt általános

•  . / • , ■ * • * *  »  I

____/  _  n  ‘  ^  j  •  - „  *  t  *1  L l ü  „  ;ii\/ri.használatban/ ,a Sánctusra'nyomban-.köve tkezett a . c’Mt .2-1; 9-ből valé Ho 
sanna és Benadictus Is j az Így. .korékded ogéss'zé alakult praefat innak 
a középkor folyamán az og^i-ázi év s. kül. szentek ünnepeihez való igazo 
dásban több mint 1000 változata alakult ki, mig aztán .a Tridentinum 
idején a Római lit. 9.-ré korlátozta számukat. A praefatio -Quotidiana 
szövege ez lett;" Sursum corda! -Habeírius ad Dominum i- G-ratias agaraus " 
Domino Deo nostro, !- Dignum et iustum est.-Verő dignum et iustum est 
aequum et salutare ,-...nos - tibl semp^r et ublquo gratiá.s ágere; Domine 
Sancte, Páter omnipotens, aeterne .Deus per Christum Dominum' nostrum,
Per quem maiestatem tuam laudant angeli, adorant domínat ione;s, tremunt 
potestates. Cooli, coeloreumque virtutep • ac beata Seraphim,. socia exul 
tatione concelobrant. Cum' quibus et nosiras voceö, ut admitti iubeas, 
doproeamur, supplici eonfessione dicontes: Sanctus, sanctus, sanctus 
Dominus Dous Sabbaoth. Pleni sunt c.ooli ot torra gíria tuo.! Hosanna 
in cxcolsis . Bcncdictus, qui voni-t .Dominl, Hosanna in excelsis!" -

A praefatio raollct 'a. lit.-bon megerősödő euch, gondolat 
bizonysága a ; nagy Doxoíógia is, /Luk. 2:14/. Igen korán, állítólag már 
Telosphorus Római püspök /meghalt 138-ban/ használta a karácsony ..éjjeli
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is tentis zteleten. Megvan már a Clornens féle lit.-ban de közvetlenül a 
communio előtt. Jellemző azonban, hogy igen^hamar még a IV.sz.-ban meg 
érzi az egyház, hogy az euch. öröm nem korlátozható az u.n. missa fide 
lium-ra, hanmem annak át kell hatnia az u.n. missa catechumenorumot is; 
-épem ezért, a liti-nak a-prédikávio előtti részébe, sőt a lectiok elé 
korul, még pedig nyugaton ezzal a bővítéssel, amelyet azóta is, Laudamus 
Te himnusz néven ismerünk;"Glória in excelsis Deo!- Et in terra pax 
höminibus bonae voluntatis! Laudamus Te, benedicamus Te ,adoramus Te, 
gratias agimüs-tibi propter magnam glóriám tuam. Domine Deus, rex coe 
íestis, Deus Páter omnipotons!- Domine' Páli, unigenite Josu Christe!
Domine Deus, agnus Dei Filius Patris ,qui tollis peccata mundi, misere 
re nobis!qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationcm nostram. Qui 
sedes ad dexoram Patris- misorerenobis. Quoniam tu solus Sánc tus ,tu 
solus Dominus'Jü solus altissimus ,Jesu Christe"] cum Sancto Spiritu, 
in glória dpi Patris.4men!"--A Laudamus Te -bövitós valószínűleg Poitiers-.; 
-i Hilarius /megh. 368-ban/ réven került a latin szövegű lit.-skba “ és 
az V»sz.-ban ‘már mindenfelé ismerik. A VII. sz.-tól fogva pedig már in 
tegráns része a lit.-nak. Figyelemre méltó, hogy a Laudamus Te szövegé 
ben is a régi keleti /görög / doxologia visszhangzik; nyilvánvaló tehát 
hogy elemei keleten támadtak, bár nyugatnak jutott feladatul a lit. or • 
ganismusába való .beillesztése. - •• ■

/Akis glória tkp.az arianizmus elleni harcban nyerte ma is. 
használatos szövegének a formulázását, de lit. használata kezdettől 

fogva a hálaa-dó-magas ztalás kifejezésére is szolgál: rt Glória. Patri ot 
Filio cet Spirltui Sancto, sicut erat in principio et nunc•et serapor 
ot in saecula sáéculorum!" - Megjegyezzük, hogy a sicut erat in princi 
pio bövités .csak a VI.sz.-tól lesz általánosan elfogadottá a latin lit- 
kbm , mig keleten a görög szövegekből ezután is hiányzik ez a rész!- 

kis glória á zsotár éneklése során nyert, alkalmazász, minden psalmo ' 
diához hozzátartozik, de már Origenes is emliti/Peri euchés c.53/,
Hogy a kis glóriát imádságok végén is szokták alkalmazni.-Ennek az 
ősi keit. traditionak a ny omát láthatjuk abban a sok magyar ^templomunk 
bán élő szokásban, hogy a szószéki imádság után a pap elimádkozza á kis
glóriát Is . , ' . ‘ • /

A lit .euch. tartalmú gazdagodását láthatjuk már- az ősi egyház 
istentiszteleti életében jelentkező Credo -mozzanatban is.-A:.hit. és 
szorotet közössége jelentkezik a ;pax csók-ban , amely elkisépte az ol' 
tárhoz vonulókat.- eredete szerint ez is az euch,. im. szül* ite, és csak 
az eretnekségekkel' folytatott küzdelemben nyer benne egyre fokozodó 
hangsúlyozást, az-igaz hitüs'ég bizonyítása, és igy alakul az egész credo 
aktus mindinkább anti heretikus jellegűvé.A pax és a formulázott credo 
/hitvallás/ helyére, ill. ogymáshoz- való, viszonyára vonatkozóan megem 
ütjük ,hogy a Nicaenum idejétől fogva pl. a '' cMárk-lit. -bán, a Bazi 
lius-lit.-bán és a Chrysostomus . lit,.-bán az osculum pác is mege lőzi a- 
hitvallást , mig pl. a Jakab lit.-ban és a többiben a credo áll a béke 
csók élőt t .'Mindegyik istentiszteleti rend megegyezik azonban abban, hogy 
a credo-,aktus helye 'k̂ t-ege szón természetesen !-a prédikáció után-az u.n. 
missa fldolium során van!-Érdekes, hogy a Római lit. vette fel ugyszól 
ván legutoljára organizmusába a symbolumot,a formulázott credot.Azt ... 
hangoztatta ugyanis a Római gvül, és nem egy r.-i püspök is, hogy '.mivel 
ő mindég hivon mogállottaz apostoli traőicio alapján, és benne körében 
nem fordult elő eretnekség,- neki nincsszüksége a lit.-ben formulázott' 
credora.-Nyilvánvaló tehát, hogy nqm ok nélkül találkozunk már a VI.sz. 
tói kezdödő-cn a r.-i lit.-ban is a;formulázott..hitvallással.- Telán 
említeni is felesleges, hogy a klasszikus lit.-credo:a Nicaenum ;mág 
az ap.Hitvallás /apostolicum / az egyház kát.munkásságában, a keresztség 
szentségével kapcsolatban nyert alakalmazást. '

magasztalás és imádás gondolata nyer kifejezést aztán az 
opistola után énekelni szokott hallelujaban és az ov. felolvasásénál 
énekelni szokott "glória tibi,Domine! 11 és "Laus tibi Christe" .doxolo 
giában is.

Végül, ha megemlítjük a IV. sz.-tól kezdődően egyre fokozódva 
virágzásnak induló lit. himnusz-költészetét,/scqontiák/ amelyek ugyan 
csak nagy mértékben •.épen az euch. tartalmomnak kifejezésére szolgáltak

*
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/ pl'. To Deum 1 audc.raus !/, -valamint at is, . hogy az ev., felolvasásakor 
gyertyafényt fokozni szokták az oltáron, és hogy az- ov. felolvasása kap 
cstó-̂ és- az...-úrvacsora i elemek felajánlásával kapcsolatban is meghonosul t- 
a tömjénozés ./"Mind jó illatú áldozat jusson elődbe imádságom..V !/, -tö
redékes vonásokban magunk elé.képzelhetjük azt a színes gazdagságot, a 
melyet az Istentiszteleti elet középpontját alkotó oucharistia ajándéké
zotp'hz;egyh áz 1-it. janak. ' ' • /, ' \ :

. ' b/ Mysterion . Az Urszentvacsorája legmélysggösebb tartalma 
szerint mysterion, mert emberi ésszel fel nem fogható.titokzatos módon 
reális 'és Személyes közösséget /communio/, itt a földön folülmulhatátldn 
egység.o’t/uniomystika/ létesit a szentségben önmagát adó Jézus Krisztus 
ésa szonts-egrólvözőjo. között.

/aa . Az;-:ev. -bán ismételi: n . szó van a mén yok,,országénak titkai 
ról ,/myste-ria/ eá's-yPál ap.. Istennek elrejtett, egyedül a--Jézusban kinyilat 
koztatott- 'üdvösfogé-: s -akaratát mys tér ionnak nevezi./Róm. 16 2 26,. Ef .1: 26 11 
Kol. 2;9/ • • . . ..

AzUrs zentvacsorá j áriak szerezte tésimigéiben mindegyik ev.-
n  • M  n  rTTTO 1  A  O o ^  TT*C7 n -7  'c k irI f  n o  f  r\ c-7 Abán ott cl a. Megváltó szava 

ev.-ban 'pedig /6: 2.6-63/ 
zus,..a mennyei kon yér", 5 az 
re "'amely -az ;:ó.lete t adja a 
S ad oda., "a; világ életéért"

Ez.az én testem
.. • —syn. ev.-kal tG

\< t!Istennek ama kenyere , 
világnak " . Jézus teste "az

en vérem .-Jan. 
esen, megegyezően; "Jó 

"Életnek - ájkényé ̂ Í l

ez. az.
&oaz

e

szentségének : 
áz első száza 
növekvőben van 
szeret v'ala Jé 

szereztető

áme ly.e t
A racionalisták, a hitetlen zsidók ollonvo 

teséro pedig félre' nem érthető módon kijelenti Krisztus urunk "ha nem 
eszitek az ember fiának a- testét, és nem isszátok a .vérét,. nincs- élet 
boririótek", de "aki eszi. az én testemet és issza az ón vé'rcmo.t, annak örök 
élete van. "Krisztus - teste "bizony ótol" , Krisztus vére "bizony ital".- 
"Aki u ai.hz én testomet és issza' az óm véremet az ón bennem lakozik, 
és én is abban."- Pálap. pedig ugyancsak az ov.-kal megegyezően hirdeti 
/I.Kor 11; 23-30!/ ,hogy az urv. szentsége .rmystorion. ■’

Az evc-kal, k üldnősön ján.ov.-nak az Urv; 
myst.át hangsúlyoz^ közle mén;-q ivei mind nben megegyezik 
dók kór, kegyessége. Szinte magától értetődő, hogy egyre 
annak a tanítványnak a hatása, aki -legtovább 'élt, "akit 
zus " es aki ama vacsora közben is az"ő kebelén nyugodoi-c"- 
si igék mysteriumo. a logkedv sebbtanitvány szivén keresztül meghódítja 
már az ősi egyház ^istentiszteleti életét.

r Magána k a mysterion szónak a használatától jó ideig'idegen
leégik a..z..egyh .z. Az első századok kcr.-r annyira ' tudatában van istoni ere 
deténok, hogy számára egészen természetes a kér. vallásnak, ill. a kér-? 
kultusz centrumának , az oltár! szentségnek a pogány myst. ’vallásoktól, 
es ezek szertartásaitól való radikális különbözősége.-A kot*.-nők, ill. 
az urv. szentségétől élő, üt. -nak a pogány -myst.-kból való "lovezetéso"’ 
az u.n. "libor lis tc’ologiának"oz a találmánya.- ez a néhány év tizafíol 
előbb még olyan nagy kedvvel és' fennhéjázással űzött játpki- "legfeljebb 
ca'ak olyan gyermekbetegség symptomájának tokinthető,. amelyet. az u.n. val 
lás történetnek, egyé-bb túlságos öntudattal nekiinduló ifjú t-ud.-kai kö 
zöson, át kellett szenvodnie."/Brilliot/

A kér.■sacramentaljsmus eredeti ,integráns része a Jézus 
.Krisztusban lett kinyilatkoztatásnak ,amely épen lényeges tartalma sze 
rint mysterion. A görög -római kultúra egész fe -jlődés terülőté.nek vallá 
saival szemben is és az Otest, egyoldalúan hangsúlyozott transcendens 
Is ten-f ogaImával szemben is egészen sajátos jellege van a kér. ev. sacr.- 
naktnz egész világot átfogó /tehátkor. értelemben transc.!/istennek a 
mi emberi történetünkben való belépését fejezi ki / tohátba kér. immanon
cia értelmében!/

A kül.' Ján. ov.-ból t spüáLkozo sacramontális mystikanyilván 
való hóditó erejét j hatását mutatja Ignatius .akinek élete részben még 
az apostoli korra esett /megh. 115-körül!/ igazi görög lélek el így
szól a sacramontum aItaris mysterion jellegéről;"Az egy kenyér, amelyben 
részesülünk a halhatatlanság orvosszore, záloga annak, hegy/örökro /meg 
ne haljunk, hanem a Jézus Krisztus bán éljünk "!-/Ad Efesum.XX.2./-

Jüstinus-Martyr pedig, aki -mint láttuk-j olyan hatalmas szó 
szólója az euch. gondolatnak, kezdettől fogva tisztában van azzal, hogy

/
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az eucharistia éltető eteje,.tápláló forrása tkp. az úrvacsora mysterion- 
jellegében van.

Az úrvacsora myst. tartalmának hangsulyozottabb érvényesü
lése következtében is igen sok örök értékű kinccsel gazdagodott alaki_- 
lag is a kér istentisztelet. .

i  Már az a tény is ,hogy alit._állandó elemévé lett "Tersanctus" 
igen hamar a consécratis ele ke fült és közvetlenül' & prsefiatio imádság- 
hoz kapcsolódott,kétségtelen bizonysága a myst. gondolat lit.-formáló 
erejének. Igaz,hogy a későbbi századokban még sok minden befolyásolja 
és elhomályosítja az egyház lit.ában a myst.' eredeti kér; evangélikus 
tisztás ágát,de ez az egy mindvégig megmarad: Jézus Krisztus jön,a mennyei 
Király száll hivei köze,hogy Ö maga cselekedjék a szentségben és lássa 
vendégül az oltáráhcz járulókat - testét és vérét ajándékozva nekik.

A myst. gondolat■előtérbe nyomulásának köszönheti a kér. is
tentisztelet a consecratio után következő Agnus Dei meghonosulását:
"Agnus Dei.aui tollis peccáta mundi,miserere notjis , ” / harmadszor: a 
respensum " dona nobis pacem!1'/-. A Megváltó Jézussal való reális 
communio,a mysterium magnum megtapasztalása hozza magával az eucharisz
tikus öröm előbb még jóformán kizárólagos uralmának halványulésát,bizonyos 
szükségszerű meggyengülését,mert éppen az igazán szent örömtől elválaszt
hatatlan1 az emberi méltatlanság érzéséből fakadó töredelem alázatossága.
A mys t. tremendum - ahogyan az Ős ck nevelték e szentséget: - térdre kész- 
te t i

Ugyanennek a myst. tartalomnak a fokozatos érvényesülése fiöntő 
hatással volt az istentiszteletet megelőző , bűnbánati előkészület 
állandósulására. Nyoma van már ennek a Didachéban is.de különösen 
Justinus Martyr idejétől. fogva./Í.Ajbol.66!/ egészen kétségtelen mftr a 
bünvallásnak , a bünbocsánatért való könyörgésn'ek kapcsolata a myst. 
gondolatával. Az oltári szentség myst. tartalmának tudatossá levése 
korlátot von az oltár elé,amelyhez csak .térdet hajtva, a' mea culpa 
vallástételével,a töredelem utjáti imádságós lélekkel megjárva érhet 
fel, a gyarló, a bűnös.ember.

A confiteor / bünvalló/ imádságnak a lit. bevezetésében való 
meghonosodása és az ősi Kyrie eleés on fokozottabb használata szintén 
a reális communio tényének, a myst. tartalomnak megerősödését bizonyltja 
a liturgikus fejlődésben. . f

Ezzel van kapcsolatban a II.'- századtól fogva a böjtölés meg- 
honosulása is a szentséghez•• járulás előtt. ■■

c,./ Ka inon ia. Az Urvacso:ra szentségének mysterion tartalmától 
már eredete szerint is elválaszthatatlan a testvérekkel való köz össév: 
a koinonia. A szó legmélyebb,keresztyen' értelme szerint testvér számunkra 
az az ember,akivel együtt ugyanabból-a•. testből és ugyanabból a vérből 
valók vágyunk,akivei együtt..ugyanabból a szent testből és ugyanabból 
a szent vórbőí'J élünk az ür ■*:: oltáránál. A keresztyén tes tvériség ,az 
igazi koinon la,, az oltár zsámolyán térde lök közt,a myst bel születik 
meg és belőle is nyeri állandó erejét.- Félreértések elkerülése végett 
megemlítjük,hogy az oltári szentség communio tartalmának ezt a kettős 
vonatkozását csakis a.könnyebb áttekintés kedvéért tárgyaljuk külön, 
á Megváltó Jézus és a szentséget élvező ember közt realiter létrejövő 
egyesülést kifejező myst. és. a vele egyidejűleg ember és ember közt 
az ur Jézuson át realiter létrejövő közösséget kifejező koinonia dredeti 
keresztyén kegyesség számára felbönthatatlan egységet jelentem! is csak 
analitikus módon jutunk el a fenti megkülönböztetéshez./V.c. I.Kor. 10:
16:17.,ahol Pál apostol a Krisztussal való titokzatos/sa cramentalis/ 
Qgység kifejezésére használja a koinoniat,amelynek következményét emberi 
vonatkozását igy irja le:"Mert egy kenyér,egy test vagyunk sokanjmert 
mindnyájan az ogy kenyérből részesedünkf"/ •: ■

Nem elszigetelten magukbannálló egyének,laanem a Krisztus testének
tagjai alkotják az imádkozó hivek. gyülekezőt ét amelybon az urvacsora 
isteni tártál mának emberi- ' vonatkozásaként valósul mog a liturgikus 
élet melységéből felfakadó egyházi koinonia.

.' : Már a Didaché- ostya-feletti imádságában tisztán látható a
koinonia gondolatának lit. alkotó oro jo: ''Amiképpen e z ̂ tészta ott fenn 
a hegyeken szétsz°rva volt és ogybcgyüjtvo eggyé lőtt, úgy gyüjtsd egybe 
a te egyházadat az ^gnok négy tájéka felől..!’
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. Ugyancsak a koinonia hatása mutatkozik az Utalásos
egyházi imádság egész szerkezetében,amely keleten az úgynevezett diá
kon ál is litánia/prosfonesis/ alakjában lesz állandóvá és amelynek imád
kozásában tevékeny rósz jut az egész gyülekezetnek.A testvéri kezesség 
bizonysága az is hogy a* Mi-atyánk nem a pap imádsága,hanem az egész 
.gyűlő kezet imádsága ebben azeidoben*- Csak;az V, és VI. század határévei- 
tel kezdődoop észlelhető' .az 'az". átalakulás',aráély nyugaton a misében a 
pap imádságává teszi a Miatyánkot,mig ez keleten továbbra^is a nép i 
mádsága marad.Már most .megjegyezzük,hogy a lutheri reformáció nyomán- 
)4aélodŐ koin.oni-a erejének bizonyságát láthatjuk abban a tényben,hogyha 

a'" nap imádko zzá... is -a-Miatyánkot, de a - hetedik kérés..után a' -nép'/ gyüle
kezet, Ili, roprezontápsa: az énekkar/ fejezi be a doxologiával.

A.koinonia tartalom fokozaté smegerősödését mutatja a pax 
lit«. helyzete- is. Mán a Glomons féle. lit.-'-ból. ismer jük.avpüspök pax üdvöz 
letét, meg pedig nem csak az u.n. missa fidélium éléről, ahol a dia ;onus 

..-f elhív ás ára-.e. gyűl c testvéri csókja volt, a válasz , hnnnen igen jelentős
. -ú^z-orop jutott a paxnak a tkp.-i comrninio. előtt is, ahol nyilvánvalón 

egészen r. koinonia szogálr-tában állott. /Eleinte ,a Dnx. mint'már cl
v » ’ * 9 V _• _ . _ _. * » . * _ .̂

n
pax,'mint'mar előbb

• >  y  * • 9 ' —  -  f • • i. • —  - - . * ~ , 9is .említettük, az o-uch,. gondolat t.rg? alásánál inkálh credo jellegű volt 
T.i. a cclebréns pap pax üdvözlete után a diakónus Így 'szól-.t a .gyül.- 

t̂hez jkolptons. "Szeressük• egymást, hogy egyértelműen vallhássuk"' /respon 
auraként Innét a kar énekelte tovább/ Az atyát ,a Elüt és á S’zcntlol 
két,az egy lenyogü, oszthatatlan Szentháromságot'!1' íme, itt ,az igazhitű 

(r ság-hangsúlyozása is az . egyházi kinőnie gondolat szolgál: t íban' állott í 
Nyugaton a.kommunio akin előtti paxmozzanat ment át az Italános ogyhá 
zi hayználatba, a, középkor folyamán epédig a paxcsok a colobráasPap 

‘ jós.'a diakónus arc-érintésére vonatkozott, végül pedig az u.n. mise-kánon
" 4 tábla megc.sokolásává l e t t •- ■ • ;’y . "

..... Mindennél hatalmasabban-hirdeti azonban a kiolncnia tartalom
lit. .alkotó lit. erejét an r.k közvetlenül* inogna Alvánuló hatása^ az og ész 
; istontís.ztolcti gyűl. általános és állandó/ ralhdcn vasárnapon. ,sőt 
hótküznapokon is megujuló/szentsóghez járulása ,á tényleges kommunio! 
Egyhatí ..közösség , istentiszteleti közösség tel jósén; azonos a szentség 
élvezésében ;mog-nyjjÍvánulÖ' koinoniávál. A IV. sz. lg'szinte értelmet 
lensóg lenne az általános gyűl. szentséghoz jái ulásnélküj.:lit.-r6l,/mi 
séről/bosz élni. Konstantinus id ejévo'l kezdődött a tiszta kör. kblnoni a 

.. ;•.- 11-t. hanyatlás a. Ekkor' már akadnak olyan kor-.-ok, akik nem élnek, állandó 
c" "an a s.zon,t.s.4gg-cl̂  sőt olyanok is, akik évente csak ogyszor járulnák az 

Ur asz tálához .Míg rövid pár .évvel előbb nemcsak minden vasárnapon,hanem 
hétköznapokon is állandó volt a gyülekezetekben áz általános communio, 
addig • ettől az időtől fogva egyre többen lesznek?.akik az istentisztelet 

' nek: esa-k az első /prédikációs/ részén vesznek rész;t,v.?.gy ha tovább is - 
.j-'.. bennmaradnak,nem-élnek a szentséggel.--. Megemlíthet jük,hogy az oltár! 

szentség Augustinus számára-éppen koIn'óhia~haté,sá.nál fögva-mindenekelot 
Usacramentum unitatis!'1. /Non est autem partic^epc divinae caritátis ,qui

... hős tis es t unitatis i[} Ep. 1851 XI'5 í /- * ' ■ .
, d/.Anamnésis. Ugyancsak eredeti tartalma az Úrvacsora szeirt

ségének a liturgia fejlődésére gazdagodására olyan nagyjelentőségűvé

w

V

lett commemora tio ,vsgy -görögül: anamrés is .Forrása ott vánj-a"s zentseg sze 
reztetési igéiben:11.V .ezt cseleke.d jétek az é.n emlékezetémré ! "/Lukács ev 
XXII: 19./-Az anamnésis tárgya: r-.z Ur Jézus személye és egéáz'élete mun
kája ,engeszteXő- aXdazEtul vállalt szenvedése és életet szerz-Ő halála 
és "feltámadása .-Az egyház életének végső alapját Jézüs egyszeri de örc-k 
ké .érvényes müve képezi S épen ennek az erősen eschatologikus kornak 
lit. életében nyer nyomatékos hangsúlyozást az anamnésisi Az istentisz 
teleti élet maga az egyház az Ur Jézussal való eleven, tört .kapcsol á 
ból él! /Az eschatologiai gondolatoknak az an» tartalommal való egységé 
Összetartozását fejezi ki Pál ap. I.Kor. 11:2o-bán:"Az Ur halálát hirde 
titek!"/

A II. sz.-ban különösen Justinus martyr emeli ki az Urv. 
an. tartalmának a lit. jelentőségét^ és ettől fogva a Jézus .halálára 
való emlékezéstől elválaszthatatlanul jelentkezik a lit.-banaz^ ’inkar 
nációra való anarfésis. -Ez az anamnesis - tartalommal alkotja meg már 
az u.nT Clemens féle' lit.-bán a szereztetési igékkel kapcsolatban a kü
lön an.-imádságot is, amelyben a commemorátio egyúttal hitvallássá és

• * • • •
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imáöáisá is lesz.- A megdicsöül't Krisztusnak az an* tárgyával , 
történeti Jézus Krisztussal való azonossága meg védői az an*-t az üres 
racionalista ”Emlékezés”-sé sülyedéstől, amelyben a golgothai oltáron 
lett váltság csupán a múlt történetének egyik letűnt egyre távolodó té 
nyévé homályosodnék. Végső sorban a mysterion ereje biztosítja a kér.

. mélységes értelmét: Krisztus müve szüntelenül jelenvaló-! -
Az Urv.-ban rejlő an. mozzanatnak igen jelentős hatása lett 

üt. formális gazdagodására is. Kül .az egyháziév organikus kialaku 
lásában nyilván való az anamnesis lit. alkotó ereje.- Az egyházi év 
az Ur. J ézus élet-ét és müvét személyes átélésre felkínáló évről évre 
megújuló szent dráma, amelynek kialakulása és önmagából való ga zdago 
dósa*közös forrásból ered: a história historiarum kül. mozzanatait meg 
jelenítő és ma is az élő eleven hatalmának bizomyuló ev.-ból.-

Az egyházi évnek az an.-ből származó színes gazdagodása 
tárul fel előttünk a perilopa-rendszerben , még pedig nem csak az egy 
istentiszteleten felolvasásra kerülő epistolák és ev.-ok öss-zef ügésé' -  ̂
ben, har.,em az egymásután! napok és ünnepek betioinak az egész egyházi 
év menetét meghatározó belső logikájáfe&Őís .

A per. rendszerrel párhuzamosan ugyancsak an* -gondolat 
hotdozói az egyházi ev üdvtörténet! menetéhez igazodó antifonás zsoltár 
énekek /psalmodia/igen nagy része és a k er. himnuszok is.
’l' Az an. -gondolatot szolgálják és fejlesztik a lit.-bán

az’ ősi collec^a-imádságok /spaxis ,synapté/is.Jóformán egy mondatból 
állnak állandó helyök nyugaton közvetlenül az epistola előtt van.- 
Kelétén vagy az u.n. missa katech . élen álló imádságot, vagy a mis?a 
fidélium első 'iámádsagat, vagy epen az első antifonás zsoltár énekhez 
az liftentisztelet bevezeteésében kapcsolódó imádságot/ v.ö.később a 
Chrysosthomcs liturgiájával/, Nsvezte. az egyházi szóhasználat collecta- 
imádságnak.Ere de te szerint a szó /collectio/ az istentiszteletre össze
gyűjtött nép/ gyülekezet/ jelenléteben mondott első,imádságot jele>nftiet- 
te,ae hamarosan az imádság tartalmára vonatkoztatja azegyházi sz ó- 
használat a collecta értelmét, és igy a gyülekezet kérését Összefog
laló jelentése lesz:"sacerdos omnium petitiones e~ oratione ccüLigit!"

A collecta irt ádságokat az egyházi év napjainak üdvtör
ténet! /úgynevezett de tomporé/ jellege az anamn.gondolattal való telt- 
sége hozta létre. Bennük utolérhetetlen tömörséggel nyer kifejezést az 
egyházi év egész lit.us életének sajátos , a lectiokban élő és az 
anamn.bői táplálkozó lelk’lete.

Az ősi coll. imádságok egyszerűségűk ellenére is a legmélyebb 
keresztyén imádságtartalomnak a kifejező,!. Pl. álljon itt az ádvent
1. vasárnapjának collecta imádsága: "Excitamauaesumus ,Domine ,potentiam . 
Tuam et veni ut ab imminentibus peccatorum nostrorum periculis te 
mereamur protegente eripi,te l'iberante salvari;qui vivis et regnas 
cum Deo patre. in unitate-Spiritus sancti Deus:per omnia saecula sae-
cularum*"

Nyilvánvaló már ezekből a töredékes megállapításainkból, 
hogy az anamn. gondolat bármelyik mozzanatának az elejtése csak is az 
istentiszteleti élet elszeg ényesedésével, az egész evangélium meg
csonkításával lehets%es.

e./ Thys ia. Bármennyire is nagy veszedelem származott ké^- 
sőbben a kér. áldozat fogalom meghamisításából mégsem hagyhatjuk ki 
tárgyalásunk összefüggéséből,mivel a thysia-gondolat egyszerű kiküszö
bölése a kér. eredeti vallásos tartalmának meghamisítását jelentené? - 
a szó egyetlen értelmében való thysia: a golgotái áldozat! -

Az apostoli kér.ség számára nem kérdés Jézus Krisztus mü
vének áldózat- jellege . Jézus Krisztus az Isten Bárnjjyi,aki meghal a 
világ bűnéért,aki áldozati halálával eleget tesz értünk,helyettünk 
/ János 1:3) ,11:51-52,1 .Kor .5: V , I. Pé tér 1:18-19./ Jézus jirisztus az 
egye tlen,tökéletes örökkévaló főpap /aminthogy Ő a próféta és a ki
rály is.1/,az áldozó: az” á hozat" / v. ö. Ep'.ad Dóm.Judica:Zsid.9:11-15/ 
hirdeti az egész ujtestámentum különösen pedig a Zsid. level./V.ö. 
különösen a 10. fej./

Az is kétségtelen,hogy az íievacsora szereztetési igéiben 
maga a Megváltó mutat rá úgy küszöbön illó halálra,mint az áldozatra:
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" Érettetek adatik" "Sokakért kiontatik" / Lk 22:19,Mt 26:ES^didomenon 
és ekchynnomenon >/ - Az Úrvacsora. szentségének a tartalmában tehát két
ségtelenül megvan az áldozat-momentum,mégpedig az anamn. és a euch.^ 
gondolatával a legszoroatb kapcsolatban. A sacramentum altans-nak és 
a golgotái áldozatnak elválaszthatatlan összefüggése eppen úgy nyilván
való azon az utolsó éjszakán Jézus Krisztusnak a szentséget szerző cse
lekvésében ,mint az egyháznak azóta Jézus Krisztus akarata szerint meg
újuló szertartásában.- Viszont az is nyilvánvaló,hogy ősi eredeti ker- 
ségnek különösen az apostoli kornak semmi közössége nincs a később ura
lomra jutó,pogányos-zsidós materiális áldozat-fogalommal. Az apostoli 
kér.ség az ornbcri élet számára nem ismer más áldozatot,rnint a hálaadást 
az imádást,amely igazi értékű keresztyén áldozattá csakis a megváltó 
krisztussal való titokzatos egyesülés révén lesz ,mégpedig nem másban 
mint az ember saját /de már krisztus tulajdonává testének tagjává lőtt/ 
életében,amelyet a szenvedő Isten fiának követése változtat és szentel 
élő, a Jézus Krisztus s 'eretotében elégő áldoz a ttá!-A zsidókhoz irt 
level semmit sem tud a materiális áldoz0tról,vagyis emberi áldozatnak 

Istenre irányuló hatásáról,Istennel szemben teljesített szóig álat-ér- 
tékről.Jóllehet Z sid.13;10 említést tesz oltárról, de hogy mennyire 
tiszta itt a kor. 'áldozatfogalom., az nyilvánvaló a lo.v.-nek a 15 és 
16. v.-sol való összefüggéséből; mi az oltárról a Krisztus áldozatának 
gyümölcsében részesülünk és.-ezért fordulunk.ugyanott az Űrhöz a hála 
áldozatával- és úgy'a nezt .bizonyltjuk meg életünkben az irgalmasság
nak gyakorlásával. - Az ótcst. prófétai vallásosságában is az imádság 
és haláadás az igazi áldozat: Ps. 25:6, 141:2; Hózs. 14:3.

A thysia szónok az úrvacsorával -'való közvetlen ..'vonatka- . 
zásával először a Dídachebantalálkozunk, ahol is a thysia szó haszn? Ír. 
távo.l kapcsolatban Mal.'l: ll-re történik utal ás Ebből az ogyszorü 

-tényből is nyilvánvaló, hogy az oücharistia-val van kapcsolatban,hogy 
itt" tiszta kér. áldozatról, hálaáldozatról ván szó.

Tagadhatatlanp hogy Clomens Románus ismételten használ 
ótost.-i kifejezéseket, /"áldozati .‘ajándékok", "oltár" "papság"/, de 
olyan értelemben teszi azt, hogy ezzel az ötöst, . templomi áldozat 
tökéletes ellentétét mutatja meg a kor., eüch°risztikus úrvacsora szent
ségében. - •

Uj színben jelentkezik a thysiá-tartalom Ironaous /4203/ 
gondolatvilágában. A szentség földi eleme áldozati adomány, ~de a thy
sia jellege inkább a teremtés müvének, a föld termésének megszontelt- 
s.égéyel van kapcsolatban-. A föld termése isten müve és.adománya, tehát 
méltó arra., hogy áldozatként Is tón elé vigyék, hirdeti ironaous, aki 
éppen az Istennek ajánlás mozzanatában látja a föld és Isteni adomány 
-egybekapcsolását. Amiképon az ostya, melynek természetes anyaga a föld
ből származik Isten segítségül hívásával, az Ur oltárán többé már nem 
közönséges kenyér, hanem oucharisztia, a mely -zétválaszthatatlan 
egységben a; 'földi és mennyei részből áll, - úgy a, mi testünk is, be-

- fogadva ezt a szentséget, többé már nem- mulaiadó, hanem a halhatatlan 
ságnak, az isteni élőt reményének birtokosa. Ha ezekhez a gondolatai
hoz hozzávesszük még az incarnatio fokozatos hangsúlyozását, kétség
telenül megállapítható, hogy az egyelőre még a mysto rion -tartalom mel
lett jelentkező thysia-mozzanat olyan változás felé mutat, hajlandó
ságot már a II. ésIII. sz.határától kezdve, moly hamarosan az eredőt! 
kor. ty°ia-gondólat elforditésehez, ill.ezen keresztül az egész kér.
istentisztelet megrontásához vezethetett.

Eo-észen általános és egészen kifejlett már a kér. thysia 
gondolat az.úrvacsora szentségének liturgikus érvényesülésében Augus-

- tinus idejétől fogva. Krisztus önmaga az egyetlen áldozat, oz loez 
hatásában"jolonv°lóvá a szentség ünneplésében. Krisztus áldozatának 
gyümölcsében részesül az ombor a sacramontális unió által: az olta- 
ri szontségbon meglevő thysia-mozzanat nem szakítható el Itt sem a 
mystorion tartalomtól. A communic realitása biztosíték az áldozat fo
galmának élpogányosodása ellen. - A hívok gyülekezete éppen a szent
ségben való részesség következtében Krisztus teste, vygyis az egész 
gyülekezet része az áldozatnak, "^okan egy test vagyunkba Krisztusban"

Az áld: zat gondolatának igy.,-/V.r . De civ. Dei X: 4!/ O . mis tor lomon



keresztül erős hatása von-a koinoniára. A thysia-mozzanat érvenycsüleso 
egyre erősebben nyilatkozik meg annak a belülről ható . elkötolezésnok 
tudatossá levésében, hogy az Ur oltárától kell kiindulnia az életünk foly
tonos , áldozatos megszántolódásénak /Rom. 12; 1/.

Az úrvacsora prodcti kor. thysiatartalma tehát szerves részo 
az istentiszteletnek, molynok tényleg szüksége is van erre.

A liturgia szivének ez a thysia jellege 'méltán nyilvánul 
meg már az I. sz, végén olyan közvetlenül az cxomologesis-bon: Jézus 
Krisztus érdemében, részesülni csakis a logbensobb odaadással, a régi 
életet megtagadó áldozattal lőhet’ séges /v. ö. Jn 12:25, Mk 34*35/ Jé
zus Krisztus ogyszori, de örökké elégséges áldozata csodálatos hatását, 
emberi életet átalakító ciciét az oltárnál vele találkozó hivő szívok 
töredelmébonalázatos neki áluozásában bizonyltja meg. Ez^az offerto- 
rimm-gondolat fejleszti ki már igen korán a ' ^confitoor imádságot /pl.
Ps . -51:3-21/, aztán a ■ tulaj dónké peni o ííbrtorium-imádságot. Ez az
offortorium-gondolat hozzá létre azokat a drága énekeinket, melyek az 
isteni kegyelem nagyságával szembon ombori méltatlanságunk érdemetJeil- 
ségünk számára csak egyetlon vállásos lehetőséget ismer megi a mi sziv- 
beli áldozatunkat, a hozzánk is lehajtó, bennünket is cxérö golgothai 
áldozat erejének megtaps. sztalásábcl feltörő ;tmisoro-re'' -1. Ez a. kor. 
áldozatgondolat hozta létre a keleti liturgiában ismételtén előfordu
ló /nyugaton a nagypénteki liturgiába, felvett/ Tristagion-t /nem a 
Tersanctus-ra gondolunk/: "szontségcs Ur Isten, szent hatalmas Isten, 
szent halhatatlan Urunk, könyörülj mirajtunk" kétségtelen az is, hogy 
az úrvacsora kér. thysia tartalmával kapcsolatos az egyház bűnbánati/
111. gyónási praxisának kialak ul-ása és.általános elterjedése is.

Amennyire igaz az, hogy az úrvacsora tartalmi gazdaságában 
rojlo egy -egy mozzanatnak egyoldalú hangsúlyozása abszolutizálás, az 
organikus egységből való kiemelése.a belső egység megbontására és az 
©gesz kér. istentiszteleti éle t -megromlására , elfajulására vezethet ,any- 
nyira igaz az•is, hogy az úrvacsora szentsége tisztaságának megóvásá
ra sommiképon som helyes eljárás a bármilyen v onatkozásu u.n. purtian 
reductio, ami rend szerint szükségkópon sorvasztja el magát a szentség
ben élő tartalmi gazdagságot és az egész istentiszteleti életet'.

A különböző pc zzanatok organikus harmóniáját,belső egység
bon való megmaradását koll megőriznünk s ebben a belső egységbe foglalt
ságban megvan a helye a kor. ev. értelmű áldozatnak is.

7. v. A .liturgia elfaiulása a "materiális áldozat
O  V x  * - ____ _______________________________________________  - - - -
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t Már az úrvacsora szentségében rejlő eredeti kor. áldozatmo- 
montűm tárgyalásánál is /8. §.. e/ rámutattunk arra, hogy a kor . áldozat 
gondolatának a neve már csak a thysia szó alaki azonosságáráL fogva is 
igen korán alkalmas eszköznek bizonyult arrn, hogy az egyházi liturgi
kus életben•idegen lclkülotet, idegen vallási tartalmat csempésszenek.
S úgy is lett, p.z olfcrditott, a kcr.-ségon kívüli thysia-gondolathoz 
fűződik az úrvacsora szentségének az"atlényogülésé", lényegbeli megvál
tozása, melynek ogészon természetes következménye lesz a kér. liturgia 
elfajulása.

Nagy tévedés lenne azt gondolni, hogy a középkorban romlik 
meg az úrvacsora szentségének kor. evangélikus tisztasága. Ennek a fel
fogásnak a tévossége nyilvánvaló. Mihelyt csak arra gondolunk, amit 
már Ironaeus-szal kapcsolatban előbb is említettünk,.Őnála fedezhető 
fel először a kor. áldozatfogalom bizonyos átalakulása. Már Irenaous- 
t-l kezdve /III. sz .-fel/ jelentkezik tehát egy bizonyos belső elhaj
lás, melynek a következő stációján ott áll Cyprianus a III. sz;- közepén 
nála. már egészen készén van fő vonásaiban a na gy változás, az uj /ide
genből importált/ áldozatfogalom, melynek kialakuláséira Origonos pla
tonista szentség és kultusz-fogaIma, /földi és mennyei oltárról, stb./ 
kétségtelenül hatással volt. Cyprianus már Így szólt /Ep. LXIII; 14-bon/ O

 
O



"Nam si J. Chr Ebmmus ot Dous nos tor. ipse őst summus sacerdos Dói
■k * ^  » •• ■ •     —

jatris ot sacrificium Fatri se ipsum primus obtulit et hoc fieri in sui 
commmomorationo praocopit, utiauo illő sacerdos vice Christi verő fun- 
gitur, qui id, quod Christus fécit, imitatur et sacrificium vorum et 
plenum tunc of őrt in ccclésia Deo Patri, si sic incipiat offerre socun- 
durn, quod ipsum .Christus videat obtulisso. . A sacramonturn altaris 
tehát lényegében megváltozott. Isten legdrágább adományából Is tennok
szőlő áaerificiumot csináltak az emberek, Igazi]? hogy Cyprianusnél még
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nem lép fel egészen önállóan, szinte egyeduralmi^igénnyel ez az uj 
dozatfogalom s sokszor inkább Krisztus egyszeri áldozatának kiábrázolás - 
értelmében használja a sacrificiumot, de már ettől az időtől fogva tisz
tán nyomon kísérhető az a belső elhajlás, moly egyre kizárvlagosabb u- 
ralomra jutva, mogront ja a kor.-léget a kor.-ségbo kívüli materiális ál
dozat gondolatának érvény ositésévo1. Ezzel együtt jár az istentiszte
leti életben az is, hogy uj értei ezést nyer az Isten szolgájának a pap
nak az úrvacsora ünneplésénél való szerepe is. Ebben a folyamatban az
tán nincs többé megállás. A kegyelmi eszközök szolgája áldoze pappá Írsz 
az ő cselekvése a fő. dolog a liturgiában. Szinte az Istent befolyásoló, 
Istenre hatc erők hordozóját látják benne a köv. századokban, kinek a 
kultusz-tcljositményei minden ombernok, élőknek és holtaknak egyaránt

válnak.
Nem lehet megdöbbenés nélkül szomlélni azt a gyors 

keleten és nyugaton egyaránt elönti ezzel az uj, az 
szivét megronte áldozattal a kér. eletet.
Kétségtelenül nagy része van ebben a rombolásban a gyors té

rítésnek is, melynek eredményeként egész törzsek, népek és országok let
tek leginkább csak -névlegesen keresztyénné. A J.Krisztus nélküli világ 
mindenütt magával hozta á kor .-sógon kívüli vallásosság kétségtelenül 
legsajátosabb értéket:  ̂ materiális áldozatot, és azt gondola, hogya 
kor.-ségbo'n, a Jézus Krisztus áldozatában végre megtalálta eddigi tö
kéletlen áldozatai után a legtökéletesebb. Istenre legbiztosabban ható 
vnrázsszört. Betört az egyházba az evangéliommal radikálisan ollonko- 
zc"do ut dós" vallásosság, melynek semmi belső közössége sincs a .kor.-
s éggel. '

Bonn az egyházban aztán materiális áldozat gondolaténákkon-
kret formában való uráliamra jutásán álé s ezzel kapcsolatban a kor. isten
tiszteletnek misoáldozattá való átlényegülésénéi és ezzel együtt egy 
annyira tipikus vallásos őlot kialakulásánál tagadhatatlanul igon nagy 
része volt a somipolagián izmusnak is, melynek a /a polagiánizmus és a 
augustímusi predesztináció küzdelmének komprom!ssztmus eredményeként/ 
mintegy 15 OC osztond'őro rabszolgája lőtt a kor.-se g. Nem lehet felada
tunk, hogy részleteiben is egyes megnyilatkozásaiban is lépésről lépés
re feltüntessük az egyház liturgikus életének ezt az elfajulását, melyet 
a kor. liturgia fStartalmának, a sacramonturn altarisnak idegen szellem
től való megromlása vitt végbe. Meg kell elégednünk annak a megállapí
tásával, hogy az V. sz.-ban lényegileg már befejezett^tényként áll e- 
1őttünk ez az uj vallásosság: a miseáldozat vallásossága, moly hamaro
san ínogrontja a regi liturgia korosztyén elemeit és összetöri organikus 
összefüggésüket is.'.Es ha talán az első időben, a nagy változás első 
nemzedékeinek misoáldozati praxisában ott él a gondolat, begy a socri- 
ficium a Krisztus .áldozatának jelentőségére és adományára irányítsa a 
lelkek figyelmét, egyre összébb és mindinkább a háttérbe szorul a kor. 
tartalom, egyro kisebb jólétit ős égüvö homályosodik a legérzékenyebb pont 
ján mogrohtott liturgikus életben Jézus Krisztus müve. Az igét olyan 
testbe, olyan alakba szorítják, moly idegen szollónr szülöttje.

Lényegileg nincs különbség kelet és nyugat között: a mate
riális áldozat vallási rendszerének teljes diadalát mutatja a görög és 
latin ryclvü liturgiák misokénona. hoffcöjább csak az a körülmény érde
mel figyelmet, hogy keleten a görög liturgia^ aránylag szelidebb for
mában szolgálják a vallás maiériálizálását, mig nyugaton, a latin nyel
vű liturgiákban kezdettől fogva sokkal erősebben jelentkezik a materi
ális áldozat uralma, melyot csak igen nehezen, erőszakkal és folytonos 
ama lg átnő z ás s a 1 lehetett még azoknak a narkotizrlt nemződ ekeknek az éle
tében is H O C  éven keresztül fenntartani. *
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8.§. A liturgia keleti /görög/ és nyugati /latin/
típusa a középkorban.

Az ’egyház liturgikus életének fejlődését, gazdagodását és ide
gen szellem pusztit^ hatásaként bekövetkezett elfajulását nagy léptek
ben nyomon követő eddigi vizsgálódásaink után szükséges, hogy konkrét 
megjelölési formájukban ismertessük az Aug.ustinus-utáni idő uj vallá
sosságát tükröztető liturgiákat, amelyekben az egyházi középkor legsa
játosabb alkotásai tárulnak fel lelki szemünk előtt.

Két nagy családöt alkotnak.kelet és nyugat liturgiái. Nemcsak 
a nyolvbóli /görög-latin/ különbözőség különíti el őket egymástól, ha
hóm a - lényegesen közös tartalom ellenerő is meglevő - lelki különbö
zőségből fakadó belső szerkezeti és külső alaki eltérések biztosítják 
rdhtiv önállóságukat. Közel 150( éve' már annak, hogy az egyház litur
gikus életében keleti és nyugati tipusr-1 lehet beszélni és mindegyik 
nők a köré belől még külön sajátossággal bíró liturgiákkal találkozunk.

A/. Keleten igen jelentős, volt a VI. sz.-bol s z árma z o Jakab - 
liturgia, az Alexandria-vidékén eltörjódt Márk-liturgia, de a IX. sz. 
tol kezdve mindegyik rohamosan vészit jeh n /Őségéből, mert csaknem az 
egész keleti kor.-séget meghódítja az a jelenlegi alakjában konstanti
nápolyi származású kétségtelenül monumentális liturgia, amely nem min
den ok nélkül vi se 11 Nagy Basiiius /-f379/ és Chrysostemos /4407/ ne
vét. ' .

Ez az u.n. Chrysostomos-liturgia néven ismert istentiszteleti 
'rend több lényeges részében már alV. sz.-bol való. Konstantinápolyban 
egyre több anyag került a nagy nevet viselő liturgia organizmusába és 
ez az ilyen módón kibővült, gazdag liturgia a IX. sz.-ban csaknem ki
zárólagos tekintélynek és általános elterjedtségnek örvend a Bizánc 
egyházi hatáskörébe került egész keleti ker.-ségben. - Kétségtelenül 
még ál lapítható) , hogy a Chry-s. nevéhez fűződő részek vala mint az egy
házi névtelen liturgikus munkájának eredményei mellett vannak benne 
részek Nagy Basiiius liturgiájának az elemiből is. Ez a Chrysostomos- 
liturgia - melyen a XV. sz.-b°n csak igen kevés, lényegtelen változta
tást eszközöltek - min d.a mai napig legdrágább kincse a görög-keletiek 
liturgikus életének'. ü zinto rajongó szeretettel ragaszkodnak hozzá az 
ogosz világon. - A mi kér. evangélikus istentiszteleti életünk megúj
hodásának szolgálatában is nem egy elásott talontomra bukkanhatunk 
Chrys.-liturgiában.

A Chrys.-liturgia' minden vasárnapnak és ünnepnapnak 
tiszteletében; hármas tagozatú drámában jeleníti meg a hívek gyülekeze
te el tt az egész üdvtörton tót. Sls-ő tagozatát az ünnepnap előestéjé
nek istentisztelete alkotja, amely loctioiban, antifonás zsoltáraiban, 
himnusaiban és doxologiáiban az üdvtörténet ctos t-i részét öleli fel 
a vilá-gtéremtéstői kezdve Krisztus szeleteséig; második tagozatát az 
ünnep reggelének istentisztelete képezi az ujtost.-i üdvtörténetnek, 
Jézus Krisztus nyilvános megjclnósoig, tanitéi munkájáig terjedő részé
vel; végül a harmadik tagozatban a vasárnap, ill. ünnepnap főistentisz 
tclotén /a misen, amelyet kelet nyelvhasználata a szó egykéin értelmé
ben nevez "liturgiának'1/ a szent szertartások középpontjában a. golgotái 
áldozat áll. - Mint logl^ny gosebbcl, a harmadik helyen említett főis- 
tontisztolet lefolyásával kívánunk megismerkedni az alábbiakban.

A Chrys.-liturgia görög miséje három részből áll; a/, előkészü 
let /proskomidié/, b/. missa catcchumonorum és c/. missa fidelium.

Az előkészület első mozzanata az 1. oulcgcton. - Az áldozz- 
pap és a diakónus az Hconostasion /a tomplom-ha jut a szentélytől el
választó fal/ előtt háromszor meghajol, majd a diakónus igy szel: "Eulo- 
.geson ddspota!" - Erre a felhívásra mogkeddi a pn.p az imádságot 
dassek a mi Istenünk mindenütt, most és mindenkor és mindörökkön 
ké, ámen!" - Erre r diakónus fordul imádságával a Szenttélekhez, 
jelenlétéért esedezik; a tulajdonkopeni könyörgéshez kapcsolódik
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ságion; itSzentsérrósV

Uristen;szent erős Iston, szent halhatatlan Iston
könyörülj miraj tünk!." - A kis glória /"Dicsőség az Atyának"/ után bün- 
vallás következik a kyrio -otLoéson-nal; ezután a Miatyánkot imádkozza 
a diakónus, a dexclogiát visz-nt a.pap imádkozza. - Ennek végeztével 
ismételten leborulnak Krisztus és Szűz Mária képe előtt, majd együtte
sen könyörögnek Istbnhoz és Sz. Máriához kegyelemért és .segítségért, 
orőért az elvégzendő szent szolgálathoz. Végül az V. zsoltár rcditálá- 
sa közben /"Uram/ ;f Így óimé zz szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat! 
Üryolj az'én'kiáltásom.szavára, ón Királyom és- én Istenem, mert én 
hozzád imádkozom.!--- Löborulck szent templo módban a te félelmedben!/ 
bevonulnak az ikonostasion elől a szentélybe. Itt először térdre hátúi
nak a hagia trapéza és az evangéliom-könyv előtt, felöltik liturgikus 
ruháikat és megmossák kezüket /ez utóbbi aktusnál a 25. zs . ll-12v.-t
imádkozz ák/. ’ , . ,*1 ... .A proskómidié 2. pontja a prcthosls, az U^ oltárána k elck.es zi-

- A pap rövid fohászban megemlékezik Jézus Krisztusnak kereszt-
• }

teso ... . .haláláról és -:Kr-. áldozatáért magasztalja Istent, majd az urvacsorai
kenyeret /prosfora/ Ess. 53?7 rocitálása közben-/"Kinoztatott, pedig 
alázatos volt".../ héromszfer kereszttel jelöli és átsz-ur ja-. és az oltá
ron elhelyezi .--Mig a'pap ezzel végez, a diakónus a kelyhot készíti el 
/víz és bor keverésével!/, végül imádságok közben letakarják a szent 
elemeket /miközben tömjéné zno-k: a tömjénfüst a megtisztítás és Imád ás

* t

szimbólumé itten!/. Ezután" Istókhoz fordul könyörgésével az áldozó pap a a .. 
és kériT'hogy áldja meg a szent elemeket á lelkek táplálására'. Az urva-
csorai
papnak 
s on mo 
a nagy 
meg az

ol.cmoknók, az oltárnak, majd az egész templomnak és az áldozp 
a megtömjénozésö után, amely alatt ötvenszer ismétlik?- "e-lqé- 
ho thoos!" -*a pap és a diakónus háromszor imádkozza együttesen- 
d'oxologiát: /Lk.~2:14/ és kétszer az 51.- --zs,. 17 .v.-t /Uram nyisd 
ón ajkamat, hogy hirdesse szájam a te dicséretedetí/,-majd a 

pap kérésére-megáld ja őt a diakónus. . ... i
Az . el.őkész ulot 3. pontja az onarxis /a tkp.-i .iston tiszte lót 

kezdete/,-amely, á következő mozzanatokat foglal ja magában? A pap a 
Szentháromságot magasztalja, mire a diakunos békességért könyörög.; a kö
nyörgést az énekkar "kyrio clcóson!,-ai tágulják részekről az- g^ sz i- 'A-

az áld. -pap fejezi be /eireniké syapté 'Ezután a,békéért 
litánia után három an t if on ás zs . következik /a 114. zs.-. 9:3,5;. 
1:3,53 a 118. zsAl?4j/, - amelyet a diakónus., éjs az énekkar 
három zsoltár között r pap az u.n. kis ekténiával -Isten ir

galmáért könyörög, majd Krisztus emberré levéséért és kereszthaláláórt 
ad hálát és csendben népe- megszenblósét kéri Istebtöl; vekül az' utolsu 
zsoltár után - .amelynek befejező- rosponsumai az TJr Jézusnak;, a Jordán
nál való megjelenését .magasztalják, - még egyszer könyörög a pap. imád
ságaik meghallgatásáért, az -.is t ni i igazság-megismorés óért és az örök 
élet elnyerésért és ezzel véget ér az istentisztelet terjedelmes bove- .
zetéso'. ’ •

b ./ A missa catochumoncrum 1. pontja 
amely a kis glóriával végződik; 2. a 102. .és 145 
fonák után a hogyiboszéd makarismái /Mt 5?3sk/,

»•

> • "

. f

mádságot 
könyörgő 
a 11b»zs 
énekol. -

próccsslóban kihozzák az ovangbliornos-könyv,e t az

könyörgés /okténia/, .
zsoltárból■való anti- 

3. erre ünnopólye-s • . 
Ikonostasion e'lé, az

énekkar a kórdéáos nap szendének a himnusát /troparion/ énekli, amely
re a.z cisodikon enek’ /118. zs. 26-27.v.; .'.'Áldott, aki jo_.az Urnák ne- 
vében, áldunk titeket, akik áz Ur házából valpk vagytok! Iston az Ur 
és ő világosított meg minket!"/ következik; 4. a Trisagion ,-és az erre 
következő állandó ros.ponsum /prokcirnenon/ - Gál. 3:27 - alatt az áldo
zópap istoni bölcscsogért és megszontelődésert könyörög az Úrhoz; 5.
Az opistola fólovasása ‘, melyre hallelujával felel az énekkar; 6.'nagy 
pombával megtörténik az ©vangéliom fplovasása, amdlyre a kar a szoká
sos* doxo^bgiával /"ricsőség neked, TJrunk!/_ felel; 7. a loctiok elhang
zása után. - amelyek alatt á colebr. pap a -Lélek adományáért imádkozott 
- a diakónus imádkozza a ,torjodelmós kérőimádságot, amdyot az énekxar, 
"kyrio olcéson"-ci kísérnek;: 8. Külön imádságban fordul a diakónus a 
katechumenokért az istenhez és az imádság végeztével távozásra hivja fel 
őket /egyrészt nyilvánvalóba valótlanság, másrészt éppen ez az imádság

/ .



a lit. ősiséginek egyik legfőbb bizonyítéka/.-Ezzel a fiktiv aktussal
végződik a missa kát. •

’ • • c/ A mis ssa fidélium-ot 1/ a diakónus kezdi meg, 2 rövid könyör
géssel amellyel! 'Isten- irgalmát és kegyelmét kéri, ez alatt az áldozó 
pap csendben imádkozik az énekkar pedig kyrie eleison -aival kiséri a 
kettős imádságot. 2/ A keresztvetések ,térdreborulások és tömjénezés 
közben felcsendül a gyűl ajkán az u.n.che rubini, himnusz :"Szent, , szent 
szent azlsten a seregek Ura...!"3/ Majd ünnepélyes processioban körül 
hordozzák a templomba n az urv.-i kenyeret> miközben Krisztus sírjánál 
is a golgothai áldozatra vonatmozó imádságokat r ecitálnakké/ Ezutánnkö 
vetkezik a könyörgés/ált. egyh. imádság./, amelyet a diakónus imádkozik, 
mig a pap csendesen az áldozat elfogadásáért könyörög ,kérve a szent mü 
höz Isten Lelkének az elküldését; 5/,A békecsók /"Szeressük egymást., 
stb."/képezi.6/a. ;Nisaenum bevezetését . Eredetileg keleten a nép imád
kozta a hitvallást, de lassanként a gyül.-nek ezt a lit. tevékeny ségét 
is az énekkar vette át. 7/ A credo után a praefatio következett, amely 
nek az élén - miként ez már a Diatagai -ból is ismeretes - nem az egy 
szebü salutatio, hanem a II.Kor 13:13 apostoli üdvözlete áll. A prae 
fatio imádsághoz a sanctus és a hosanna kapcsolódik a Benedictus-sal 
8/ A pap offertorium jeleggel is biró hálaadó imádságban köszönte meg 
Istennek, hogy Krisztust elküldte megváltásunkra, és ebbe az imádságba 
szövődnek bele a Verba Testamenti .A szereztetési igég halk recitálásá 
ból a nép csakis a "vegyétek és egyétek" és az "igyatok^ebből mindnyájan'1 
szavakét hallhatta. y - ’ A Szentlélek segítségül
hívásában /epiklesis/ éri ei csúcspontját a görög lit.-A keleti kér. fel 
fogása szerint ebben a mozzanatban következik be a transsubstafaciatip 
melyről nyomatékosan hangsúlyozza a görög keleti felfogás, hogy az nem 
a pap müve, hanem Isten szközlí ízt a pap szolgálatával. 10/ Még az élő 
kértbés az elhunyt hívekért imádkozik a pap, és a diakónus, hitben való 
egységet, bünbocsénatot és egykor boldog kimúlást kérve mindenkinek, - 
11/ A nép/ill. mint a 'nép mandatáriusa manapság az énekkar/ e r m  a M i 
atyánkot imádkozza és 12/ az ősi Urv.-i euch-im, után 13/felhangzik az 
áldozó pap ajkáról a communio-invitatorium: "Ta hagia tois hagiois"/! 
és ennek responsuma /énekkar!/ :"egy a szent, egy az Ur Jézus Krisztus, 
az Atya dicsőségére, áldott mindörökké, ámen!"- rávezet 14/ a communio 
aktusára.-Először maga a pap veszi az Ur testét és vér't, majd a diako 
nusbak nyújtja a szentséget, ezután köv. a laikusok comm.-ja, vagyis a 
tkp.i distributio /"Sub utraque spécié "/ A szentség kiosztása közben 
az énekkar a Szentháromságot dicsőíti; 15/A szentaég élvezése után a pap 
hálaimádsága következik 16/ Nunc dimittis /Luk. 2:29-32 Utána még^l7/ 
a Trisagion, a Miatyánk, 12-szeres kyrie eleéson, a kis glória, végül 
a"Theotokos" Sz. Máriának külön imádsággal való magasztalása vezet el^ 
az istentiszteiét" végéhez. 18/ Az áldás keretében megtörténő elbocsá
táshoz. - ... •

Csak elfogultság ,vagy még inkább a lit. elemi ismereteinek
hiányából származó tudatlanság mondhatja erre a görög lit.-ra, hogy az 
nem egyébb. mint csak színpadi mesterkedés, és üres ritualizmus. Talán 
túlságos an nagy anyagot szorított bele a keleti kér. imádságos lelke 
ebbe az istentiszteletbe. ., s tatán ez a heterogén elemek el való zsúfolt 
sága, telítettsége okozta, hogy a görög lit. fenti organizmusából a lo 
gik i éd a lélektani folytonosság szembe tünö hiányainál^mélyebb ,ugyan 
csak a materiális áldozat pusztító hatását mutató szakadékok is vannak,- 
d° kétségtelenül nyilvánvaló az'is, hogy ebben az istentiszteleti rend 
ben itt élnek az ősi egyház lit. életének örök érték ü elemei is.
Ez a görög lit. közel 1500 éven keresztül megőrizte az^egyetemea anya 
szent egyház lit. életének legősibb eredotii k arakterét, mert az egész 
nek a lelke, centrális irányitó 'hatalma - minden részlet hibája ellené 
rois !~ a mysterium tremendum , az Urv. szentsége. !-

Most már közelebbről szemügyre véve kelet lit.-jának ezt a szin 
te szemkápráztató pompáját, meg ..ikoll nyomban jegyeznünk, hogy a formai 
gazdagságban való változatosságoc alig-alig ismeri a Chrysostomus -lit. 
hiszen az egész egyházi esztendőre jóformán csak egyetlen mise-formulá 
val rendelkezik :- a lectiokon kivül alig szolgál még valami benne a
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do tempore elv érvényesülésére. Hasonlóképen fogyatékosságának tekinthető 
az a ■ tény-is , hogy a nép számára semmi tovőlogos résztvetolt norn bizto 
sit, sőt', a lit. nyelvének nem értése a logtobb helyen még a roceptiohoz 
szükséges celki kapcsolat létre jöttét is nagyon megnehezíti.- Viszont 
•épen ezért annál csodálatosabb , az a mélységes áhitatosság és erőtel 
jós . imádságos:életj amoly ebből a -lit.-bél mins a mai napig táplálkozik 
és minden emberi fogyatékosságában és rész szerint valóságában is az is 
teni teljességnek, a Krisztus kegyelmének örökkévaló hatalmát bizonyít 
ja;., amoly még e zen; ét. Is végezni tudja a maga munkáját. -

..E/v'Nyugatom még sokkal gazdagabb *változatosabb élőt fejlő f 
dést mutat az .egyház 111. - j a . A ke lét te í való mind n kapcsolat ollenérp 
is.egészen sajátságos, amannál sokkal mozgalmasabb lelki élőt formái \ 
tárulnak elénk nyugat lit.-iban, amelyeknek a sorában első helyen áll A 
jelentőségénél fogva a Római-mise. •

Róma egyháztörteneti jelentősége tette lehetővé, hogy a Romai - 
miso rövidesen tipikus lit,-ja lott‘ nyugaton aközépkornak, amelynek 
a vallásosságán már a IV.sz, határától kiindulóan szinte kizárólagos 
diadalt ülni látszott a materiális áldizat idegen szellőmé. g

Nagy tévedés volna azonban azt gondolnunk, hogy a Római mise 
már ebben az időben egyetlen lit.-ja lett volna a nyugati’ részeknek,
■az ogyliázi ó -ill. majd a középkorban. . ‘ ^

A fokozatóso/h- kiépülő észtért hóditó Római -mise mellottjo ~ 
>ntős lti.-k voltak nyugaton: a milanoi-lit. /az eredeti 'milán ói lit.
IV. sz.-ból !- kétségtelenül sok keleti vonást őrzött meg, a XV. sz. 

bán Róma igen-radikális változtatást eszközölt ezenisi/;-a spanyol- 
/mozarab/ lit. / 3 loctios!/; A kelta-lit. esküi. a gajllikán-lit , amely 
utóbbi lóg jelentősebb., yolt á provinciális lit.-k sorában. Ez1 a gall lkán 
lit. a III.sz.-tói a VI házi-ig virágzik a hetedik században már neki 
is érc znio~. kell a romanizál.ás . veszedelmét. A gallikán lft.-nak is 3 loc 
tioja van, ugyancsak keleti emléket őriz a epiklosis -bon is, ált. imád 
s ágaiban, is..- Ismeri aztán a missa ka te eh. es a m.fid. megkülenbözteté 

; sét az 
/Ezzel
'■düség. jellemezte.

Ezek a lit.-k ho.sszabb-rövidebb ideig tar.tó viszonylagoban önnél 
Aló életuntán kénytelenek átadni a helyet az egyre diadalmasabban előre 
torö,Római lit.-nák.

•. Valamen yi nyugati lit. közös vonása azonban kelettel szemben: 
a de temporo elvnek fokozotább ervényosülóse, amely az egyházi- év és 
alaki változatosságával jelentkezik. Nyugaton csupán a lit. alapépitmé 
nye /tar tó pillérzete/ szilárd és ezen a szilárd alapon szined elevenség 
gél hullámzik végig az egyvázi . esztendő minden változása. Az üdvtörté 
neti, ev.I tarta lomban való mozgalmasság mellett a formai tökéletes ség 
és ogyszerüségében és plasztikus 'nyelvből! csiszoltságra való törekvés 
totte alkalmassá a Római misét, hogy mint nyugatbak klasszikus közép 
kori lit.-ja, fel vegye magéba a provinciális lit;-k egyéni sajátságai 
ból azt, ami maradandó értékkel szolgálhatta benne a felette úrrá lett 
materiális áldozat mise-vállásosságáfc .

A Római-mise. Legrégibb elemeinek 3 latin nyelvű főforrása ma 
radt ránk: a sacrarnentarium Leonianum-ban A S"ac r ámen tar mu Gclas ianum-ban
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cv. után következű predikásiora. /homilia/ litánia illeszkedik be. 
a nép aktivitását biztosítja /, -ált. a hosszadalmasság, bő beszé

* .• t I
• —  . '

- 461 / nevével kapcsolta össze
és. a Sacramontar ium ' Gregonanum-ban '.

;! A s.Leön. -ot első Leó /megh. 
az egyházi hagyomány. Annyi kétségtelen, hogy Római erodotü ez a Sacra 
metntarium, amely a misö változó részeit tartalmazza az egyházi év na 
gyobb /ápr.-nov./ felére.. Az ordinarmum missae hiányzik belőle a kanon 
missae -val együtt .Valószínűleg a Vl-sz.ban készült, és a mai. alakját 
a. VII. sz-ban nyorto.-Kelet lit.-ival szomben szinte a másik szélsőségbe 
esik az a lit. a de tomoorc olv érvényesítésében: 'a Sacrament.León.267 
kül. praefatio imádságot Őrzött meg számunkra;

.../Az I.G lasius'/me.sh. 496/ nevéhez fűződő S.G.-nák vajmi kevés 
köze a Golasius pápa személyéhez. .Minden bizonnyal a VII. sz.-ból való 
még pedig valószínűleg frank földön bizonyotja a Római lélek lit. erejét

. A Sacr. .Grog. /i. Gergely megh. 6o4/ alapját az a mise könyv 
képezte, amelyet I.Hadrianus 791-ban küldött Rómából Nagy Károlynak, és

v if



amellyelmogpecsételődött a gáilikán liturgia sorsa.A Sacrament.Greg.-bán 
foglalt liturgia képezte a frank istentiszteleti élet reformjának az alap

^  ^  ;  h  Sí i _  * fi a  * > » - . / /  o  « ge-

kel és'consecratioval kapcsolatos imádságokkal együtt.-A misekánon a Sac- 
rament,Gregoriánunknak kétségtelenül Nagy Gergelytől származó részei kö
zé .'tartozik, és váltcza-tlanul megmaradt a Trldentinum /1545/lényegtelen 
liturgikus módositásain keresztül is,mind a mai napigÍ-A Sacr.Greg.-ot 
egyszerűség és tömörség jellemzisez. a karaktere nyilatkozik meg abban a 
tényben is-,hogy a Sanct Leonianüm 257 praefatiója.közül csak tizet ha
gyott meg. Őhozzá Igazodva lett a teljesen kiépült római misében 11 az 
ünnepi. praefatiók száma.. "

; .Nem szokséges azonban a Nagy Károly utáni időn kersztül is vé- 
gigkisérnünk a római mise történetét,-sem alaki,som pedigtar talmi 
tekintetben nem köv-;tke'-z ik bq' lényeges változás a IX.sz.tol kezdve.
Az 1215.-i l°teráni zsinat - a transsubstantiátio dogmájának szertositá- 
sével 'és a kehelynek a néptől való megvonásával - éppen úgy nem hozott 
semmi újat a középkori liturgikus rendbe, mint a materiális áldozat gon
dolatának kizárólagos uralomra jutása következtében lényegében evangé
lium -ellenesen megváltozott uj vallásoságnak az az ezerféle,még eset
logo s jóhiffiQ.müségé e ILenóro is a Krisztus keresztjétől, megváltó müvé
nek áldIsáltól egyre messzebb, egy egészen idegen világ ingoványába 
vozo tő sok-sok finomabb vagy durvább megnyilatkozása,amelybe a kö- 
-zépkor 'üdvbizonytalansága Augustmnus óta egyre- reménytelonebbül szinte ' 
belehajszolta az Ur Jézus békességére vágyódó,Krisztust kereső lelkekett

A középkori mise-vallásos ágon nyegat egyh ázi életében valósá
gos dualizmus-vonul végig .lig theol. gondolkodás mindent elkövet ,hogy 
megmentse- azt ami még megmenthető és a legkülönbözőbb mise-ma gyaráza- 
tókkal csak valamennyire is elfogadhatóvá togyo a kor. lelkűiét előtt 
is a mise-áldozatot /Augustinus, majd Nagy-Gergely, Hrabanus Maurus, 
a Cluny-szorzetesok, Szotviktcri Hugó, Petrus Lombardús, Aquinói Ta
más , Duns Scotus, Occam.Peter d> Ailii, Kompis Tamás /,- addiga tény
leges egyházi köznapi gyakorlat a nép -körében a legdurvább^elfajulás 
jeleit mutat ja. Az ,:áldözár'' közvetítő szerepének és hatalmának a hang
súlyozásával pedig szükségképpen együtt kellett járnia a mise-vallásod- 
ség fénykorában az Úrvacsora szentsége megvetésének.Alig volt mise. a- 
mclyen a népből akadtak volna kommunikánsok. Szinte általánossáx lett 
az a felfogás,moly az Qr asztalának kerülését azzal mepti,sőt igazolja 
a középkorban: "Elégséges?ha a pap éle.- szentséggel, ő mindnyájunknak 
a szája - képviselője az egysz kér.-ségnek és ennek mi is tagjai vagyunk 
olvashatjuk egy középkori mise-magyarázatban.

A római mise latin liturgiája 3 részből áll: a/ Előkészület
ből /pracparátío ad missam/, b/ A tula jdonképeni mise-áldozatból / a- 
moly az ordo missao-bőí és a tágabb értelemben vett canon missae- 
ből épül fel/ c/ a mise befejezéséből.

a/. Az előkészület ,/a M issalo Romanum egyes ' provinciális vál
tozataiban ez az áldozó Jpap'magán-áhítatának a tár gyaí/ mozzanatai 
a következők: l/. Miután az áláozó-pap a liturgikus szabadok szerint 
felöltözve megérkezik segédletével az oltár' elé, megadja az illő tisz
teletet és keresztet vet, mogkézdÍ\á. szent szertartást: "in nomino Pat- 
rás ot Pilii . et Spiritus Sancti,Ámen!"- /Mogjegyezzük, hogy a Mis.
Rom. rubrikái sz-'érint a pap önmagában nem. mutathat be mise-áldozatot 
és ha klerikus segédlete nincs, legalább laikus szolgájának u.n, minist- 
ránsnak kell lennie/. 2/. Közvetlenül ezután megkezdi a XL1II.zsoltár 
antifónéjának 'a recitálásét:"In roibo ad altare Dói...") amelyet se
gédlete folytat: "Ad Deun, qui laetificat iuventutem mcam.'"- Magáta zsol
tárt /"ítélj meg engem,oh Isten...!1' ugyancsak válakozva énekli a pap 
és levitái, ill. miniütrénsa, még pedig a minden ótest.-i psalmodia 
szabályos rondjébon.:a/ ántifona, b/ psalmus, c/ glória Patri, d/anti- 
fona ismételve.- Most követko-tika szentek közben járói érdemével toli- 
tett bünvallás és az oldozat, amelyet0 pap és diakónus kölcsönösön vé
gez. 3/.Antifonék és ^segédletével váltott üdvözlet után a lépcsőimádság.
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/"Mi közben felmegy az oltár lépcsöin/"Aufcr a nobis, quosumüs, Domine . 
ott fenn pedig az oltár felé. kiterjesztve kezét, igy imádkozik; "Óra 
mus To, Domine per merita sanctorum tuorurn, quorum reliquiae hic sint 
et omnium Sanctorum:ut indu^gore digneris omnia peccata mea, amen!"- 
és közben megcsókolja az oltárt.-

b/ A tkp.i miseéldozat első pontja az introitus. Az itnroitus 
a rém.-m.-nők első igazi változó része. Mindig a kérdéses ünnep tártál 
mára vonatkozik, legtöbbször zsoltárhely /a bojtbe cső és a husvét utá 
ni vasárnapok a movfelölő introitustói kapták ősi nevüket;Ssto mihi, 
stb; Quasimodo geniti, stb./; - Kilencszeres kyric után 3/ a glória ia 
oxcolsis a hozzá kapcsolódó laudamus To himnusszal; 4/ salutatio, amely 
nél először fordul a pap a gyűl.felé. /'"Dominus vobiscum", resp:"Et cum 
spiritu Tuo"í/;5/ Oremussal imádkozással hívja anépot és az oltár felé 
fordulva a collocta imádságot imádkozza, amelyre a válasz ámen. 6/ Az 
opistola felolvasás az oltár lépcsője cl tt, ill. a szentélyt a templom 
hajójától elválasztó rácsnál történt, amely után/az oltár lépcsőjének 
megjárása közben/ a pap, ill. az énekkar a graduálét , rendszerint hal 
lolujávalollátott^zsoltárrészt énekeltek.- Ezen a tíöTycb zsokott érvényé 
sülni az ogsházi ének kezdettől fogva és a z enomüvészet is. Nagy 
ünnopekon a graduáléra külc n ünnepi énok is következett, /"Soquentia "/.

•‘•Ilyen sequentiak volta k pl. a Luther időjében is nagyon kedvelt karácso
nyi"Grates nunc omnes
't

- ilyen a húsvéti;' Victimo pascali,". a pünkös - 
i t'-Veni Sante Spiritus!"- az ürnapi : " Laudt ..Sión Salva torom", vagy 
halottak napi ; "Dics irao dics illa,"és a pássios:"Stabat mater do’lo 

rosaf"; 7/ Az evangélium felolvasása, miként keleten , ügy nyugat-kiasz 
szikus középkori lit.-jaban ,a Róm. m.-bcn is nagy ünnepélyességgel ment 

.'.végbe. Először a diakónus ."az oltár közepére helyezte az ev.-os könyvet 
az áldozó pap meg tömjénezte, a diakónus pedig az oltár elé térdelve 
igy imádkozott: "Munda cor moum ac labia mea, omnipote'ns Dous, qui labi a 
■Isaiae profetae Calculo mundasti ignito;ita. me tua grata miseratione 
dignare, mundare, ut sanctum evangélium Tuum digno v.al~-am nun.tiare, per 
Christum, Dominum nostrum, Ámen!" - Ezután elvette a diakónus az oltárróL 
az ev.-könyvet és az .áldozó pap elé térdelve kérto annak áldás át;"lube 
Domine,benodicero !"- A pap erre megáldotta a diakónust:"Dominus sit in 
•corde tuo et in labiis tuis, ut digno et conpetonter annunties evangeli 
um tuum:in nomine Patris et Pilii et Spiritus Sancti"!- A diakónus erre 
kezot'csókolt az áldozó papnak, a ministránsok rnegtömjénezték, 6 pedig 
az ov.-os,könyvvel au oltár evangéliumi oldalára ment./a gyülekezet felől 
tekintve;a baloldalra!/és innen üdvözölte a gyül.-t ;"Dominus vobiscum!"- 
A válasz elhangzása után pedig kihirdette az ev.-i lectiot:"Soquentia 
Sancti ovangelii secundum...." -a felelet erre;"Glória tibi domineí"- 
Majd még háromszor megtömjénezto az ev.os könyvet, és megkezdte az ev.

. recitálását. Ennek végeztével várt."Laus tibi Christc!"...Most a másik 
lévita a ..subdiakonus/qnnek ministránsa ,ha hiányzott,/ yisszavit te 
za z ov.-os könyvet az áldozó papnak, aki áhitatosan megcsókolta a szent 
könyvet. "Per evangelica dicta deleantur nostra delictal"- Ezé n a pon 
tón illő -szkeflett bele a mise keretébe a középkor derekán egyre kiszoru 
ló prédikáció.- Ezzel régi u.n missa kát. elemei ki is morültek és most 
kapcsolodtáK hozzá az u.n.missa fid. részei . de természetesen égiszén 

''közvetlenül. -8/ A vox seripturae ill. dei után egészen természetjseb 
következett itt a vox ecclesii , a credo. A diakónus mogtömjénezte a 
papot, aki az oltár közepén állott, es /ab altare/ recitálni kezdte a 
Nicaenumot:"credo ia unum Deum!". énekkar jelenlétében a celcbráns pap 
csakjnegkozdte a eredőt, és a 'kar folytatta végig. -9/ a Hitvallás után 
kezdődött^az offértórium , vagyis a mise áldozati elemek felajánlása, 
Salut. után^oloszór az off. -psalmust énkelte a pap, majd az ostyát a 
paténám kezébe véve valóságos áldozati felajánló imát imádkozott. Majd 
a kel elybe bort öntött a diakónus, miközbo n a pap Krisztus 2 természeté 
re ill a mi emberi természetünknek a Krisztus istenségében való résztvé 
telére vonatkozó imádságot mondta, majd felemelte a ielyhot és folaján 
lotta ismét áldozati formulává 1 a Istennek. 10/ Ezután, a kelyhet elhe 
lyezte a corporalen és megkezdte az u.n. secreta imádságokat, amelyokbnen 
az álldozat kegyes elfogadásáért esodozik a szentek érdeméért; 11/ Meg
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tömjenczto az Úrvacsoráé elemeket: "inconsum istud a te benedictum 
ascondat ad To Domine, ot descenc'at suoer nos misericordia tua" ,majd 
a 141.zsolt, 2-4vőrseinek rooité.lása közben mcgtömjénczi az ogész olt rt 
is. 12/ Erre következett az áldozó pap kézmosása, A 26.zsolto 6-11

------- *" oltár közepéhez lépve a pap az áldozat olfo
áldozatot Krisztus emlékére ős a szentek tisz 
oemutatók leikének ülvéro ajánlja fel, majd 
az érte való könyörgésre szólítja föl, mire 

ezek igy válaszolnak: "SÚciplat Dcminus sacrifisium de manibus tuismad 
laudom et glóriám nomini sui ad atílitatem cuoque nostram totiusque 
ecclesia suae sanctao!1- Ezek után a laza Összefüggésben levő oblatios 
imádságok után 14/ következik

rocitálása közbon;13/ 
gadásáért könyörgött, az 
teletére és az áldozatot 
a népet ill a segédletét

lsének az o része, amelyből újra az
ősi ker.-nek némi drágagyon^y maradéka igazi tiszta ev. imádságos lelkű 
lete csil an elő:t.i. a praefatlo, , a salutatio és a sursum corda an 
tifonákkal bevezetve; A t'kp.I praefatio imádság a sanctus hosanna és be 
nedictusba torkollik.- \ tiszta, mélységes euch. öröm jellemző példája 
ként közöljük a karácsonyi praefatio imádságot: "Vere dignum et iustum 
est, aequúm et salutaro, nos tibi .semper ot ubique gratias agere: Domi 
ne Sanctc, Páter omnipotens, aoterno Dous, qui per incarnati verbi 
mysterium nova montis ooulis lux tuae claricatis infulsit ,ut dum vi 
sibilitor' Dcum cognoscimus per hunt; in invisibilium amorem rapiamus.
Et ideocum-angolis .otc .. .-dicentos.: Sanctus ...,hosanna. . .bonedictus 

•. Hosanna in excels.is !-n.>-15/ ,A praefatio után kezdődik a Rom. m,-nek 
lég jel logzet-osebb részek az u.n... kánon missae , amelynek első mozzanata 
kén.-t ismét az áldozat elfogadásá-rt könyörög a pap, miközben Iste ol 
talmit kél ± az egyházra és ei-öi járóira, 16/ A II, imádság a coramomoratio 
pro vivis , amelyben kül. azokért.’könyörög az áldó zár, akiért tkp. bemü 
tatja az áldozatot. 17/ A III. iámádság a szentek neveino k és érdemei 
nek felsorolásával kéri. hogy1' in omnibus protectionis tuae muniamur auxi 
lio" IS : IV. imádságban azt kéri, hogy az áldozat ofojévcl .hat á
saként szabadítsa meg ökot az örök káríozattól és számlálja okot a vá 
lasztottak' seregébe19/ Most az áldozó pap 3-szpr keresztet vöt az Urva

»  _  . _  m  ü  / I I .    ,   * i ' 1 1  /  _.csőről elemekre és rövid imádsé •’Quam oblationor. . ."/ kéri Istent
hogy a fölajánlott áldozati olcmok /valóság oblatiora kell gondolni oro 
dotilog!!!/ -az Ur Jézus ’ tcs tévé és vérévé logyonok; 20/ Ehoz a z V. imád 
sághoz kapcsolódik relatív mondatban a némileg színezett szereztetési
n r r i V  r - í o r . ' i  f ó l  Q Q n  " Í O n i   ̂ r i  n  n n  n rn  "nín -h O r»r>  r iv p  . . Tl — '. ”  T-Tr, n r ,  c> +- r m -v n n  oigék recitálása; Qui pridio .quam pa tere túr. ... ‘ - A
nál .ill,. a "Hic est ealix san.frJ.ihis mei,f-nél törté 1  ̂ • /o n 7 n 7 ■(- q rr (-* 4- olpVr rx -mrrdmhnn hóunun

Hoc est corpas meum 
történt mof? Római felfogás

• » /  V  J

szerint az .átionyegüses ezért oktper' -nyomban térdre borult a pap, és i 
mádta áz ostyában .jólönlévő ’ÍKris/tus t, majd felkelve a néphez fordult 
és felmutatta /eleva-t le ,/roki : aszhhtsógqt., A nép/,térdre borult/"Urf el

í  III 1— i S'bi S B i i i i m i  I  III. I I  ; ’ M  _ \ • ‘  y  N—/ *  ,  * * /mutatás"/ és igy maradt'mindaddig, amíg hasonló módin, mog nem történik 
a kehely elevatioja- és imadaso is-. -Az elevatio' és az adóratio keletenkoholy
a .’VIII. 
s
való 
a

-nyugaton pedig a IX s z-ban’ egészen-, általánossá vált»2 L/A
* • /  * 1 . * • | *1  ̂ / TT- O I • • ?

s
■■ Mppipi ■ .......  ta%J , t jk-- / ■ ’ w

gozatában a mennyei és földi, oltárnak már régebbről /Origonos 1/ ismert 
kapcsolatát omol! ki nyomodé kos ah; a -Róm. m„ -Ezok a kánon beli imádságok 
eégzson elnyomják a szóróztötési igéket, -22/ Most köv. a commeratlo de 
profunctis; ezután 23/ jobbjával mellét vori a celebráns pap es bűnös, 
méltatlan Voltának hangsúlyozásával,Önmaga és az istentiszteleten részt 
vevők szánjára a szentek társaságában való részességet kér. Ez a 15 após 
tol és vértanú nevét felsoroló imádság ogyébként igy hangz ik:"Nobis 
quoqe pcccatoribus famulís tuis do multitudino mi’áerationum tuarum spe 
rantibus , partom aliquo.m ot societatom donarc digno'ris cum tuis Sanctis 
apostolis ot mar tyr'ibus: cum J o . a n n e o t  ...omnibus sanctis tuis, int 
re q^rum non coasortium - non osoimator meríti, sód -voniao quesumus , 
largitor admitto., por Chris tűm Dominum nos trum!.azért közöltük önnek 
szövegét, hogy lássuk: még az * idagon áld ozát -fogalom uralma alól is 
mint tör elő kitörüihetetlen őrijével az a kor.’ lolkülctü imádság. Erre

V  ^  ^  ^  w

köv. a kanon m-issao utolsó pontjaként a mo.e;olőző]j.Ős ogeszon közvetlenül
h  - • % _
. i .

V. \
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kapcsolódó, értőlmilogbelég zavaros imádság, amoly értelmilog Iston 
kogyclmőt magasztalja az emberekhez való fcrgalmas s égé ór t. -

24/ Most az VLdozó pap a Miatyánk imádkozására hívja fel a né
pót. "Oremus. 
formati audemus diccrc!"/ 
imádko z za - a Mia't'yánko t, a 
ja. A doxolog.ia hiányzik, 
embolizmus következik; ara

í precoptis• salutar-ibús muniti ot divina institutione
preceptumí i i/- A pap csak a VI. ik kérésig
VII. karost a segédlet ill az énekkar recitál
ellenben a hetedik kérés után 25/ az u.n.
ly nüni más , mint a VII. kérésnek-a szentek ér

de’mévc’ 1 való betakarásá..- Ennek az iáadsÍvnak "á rncitálása közben tör
-  . • -  •

tonik meg a fractio panis, a/keholy fölé tartót t ostya kottéteréso/. 
Majd a pax üdvözlettel fordul a pap a gyül-hez, ezután pedig az ostya 
partikulát a keholybe. teszi: ''Ha.ee commixtio ot :consocratio corporis ot 
sanguinis dómini Jesu Christi fiat acciniontibus nobis in vitám acteh&oi 
27/ A ’z arnus -Dal éneklése után '28/ a krisztus békos égét ...könyör'gi az 
ogyhaz. -részrérc /őzzel oz imádsággal kapcsolatban történt mag régebben

pácis,
29/Most

u

az oscu 
dozó pap. 
vezeséért, ezután 
az közepe ele .és

jelenleg már. vsak a kánon táblát csókolja- rnog az ál 
még 2 -imádság van ,könyörög a pap a szentség méltó él 
30/ köv. a pap communiojá ,/sumpt'lo/ először letérdel 
igy S:Z ő 10 Pa nem coolestom accipiant ot no moh Domini in 

vocabo,í v!-Mai.d' feláll, 'és kezébe veszi mind a 2 ostya darabot- és három
• — . ^  • 4 * '  ̂ , • • _ ^  9~ •szór imádkozta;1 Domine, non dignus, ut intres sub toctum meura ,sód-tan 

ru dic vorboct sannbitur anima moá5"/^t.8:8 ,változtatással i/és hódo 
lat tál magához veszi á szent testet.. Néhány pillanatnyi adoratios módi 
tatio után kézébe veszi a kolyhet, miközben a 116.zsolt. 12-13 recitálja,, 
majd mikép-előbb a patenáva.l ...most. a kohelylyo 1 megáldva magát; "Sárgái s 
Domini Jo3u Christi cus.todiat animam mcam in vitám aotornám, a.mcn!".- 
Magához veszi a szent vert. -Ha voltak a misen, a szomtséggel élni kiváné 
hivok, "'ídö,'filosz ködöt t be a laikusik 'communioja a-prep.admissam 
mc-gf ololő/confitoor és absolutio / részoinok ismétlése-után a pap bal 
kozóbo vette 'b.ciboriumotjobbjával-1 ki vett bololo ogy consocrált, 
átlényegült! ostyát, és - égg f ordult a gy.üi. fölé: "Ecoo a^nus D.eí qui 
tollit poccata; mundi Háromszoros "Domino, non sum dignus" ut án lejött 
az oltár lépcsőjén és az ü.n.áldozta te /communios/ rács opistolai végé 
nél megkezdte a, dis tributiot. "Sub una, spcc ic" .-A szentség élvezése után 
3 1/ igy imádkozott' a . pap:."Quod erő sumpsiraus .Domine púra mentő capi a 

mus ot mun pro. tompora li fiat'nobis romod-ium sempitaornurá!",-.-miközben
bele tót tő .áz oset logG.s ■.
tio calicis"/.- Majd•ogy 

másik imádságot mondott: " Corpus tuum.Domine ,qj. od sumpsi ot sanquis 
quom potavi, adhaoróat visceribus no is et prosta, ut in ino non románcát 
scclcrum■ maula • ,quem púra. e'■ sancta refcccrunt Sac-rampnta, - qui vivis 
et ro.gnas ín saccula sapculórum!" - hrdomcs megfigyelni ho^y ez is kérő

^  ^  » . v  r

imádság!Nyom" sincs itt a hálaadásnak.- Enaok az imádságnak a vegén 
mo-g történik az u.n ablutio, /A' kohc ly. fölött leöblíti vízzel az ujjait 
a pap, és eke-helynek ezt a tartalmát is kiissza/32/ a com lunio -nak 
nevezett., detemporo jellegű antifonás zsoltár és 33/ őzt kövo.tVkéro' imád
ság, /post communio/ fejezi be a.
csak kanon missaonak nevezett ill

,  * .  ,  # $ «nio aktus imádság komplexumát. I ' •• ;
c/A mise befejezése. /Először a .salutatioval kezdődött, amely 

re II. az"ltc, missa^ost 11 -"Do.ol.gratias !"- következett. /Meg jegyezzük, 
hogy ádvontbon és bőjtborg az u.n. tempus cíausüsban az 
hoÍyott"Bonodicamus Domino", - halotti misékon podig " 
paco i"- szoropol./3/Majd az áldózár mégogyszor imádsá ggal,fordul 
Isfonhcz, kérve 
a papra es azo 
"Placoat tibi.

w  u i a u w y i .  y . .  j-/ ^  w  ±  jl u j i l i k j  s . iA .n i o  o  liljo

a diakónus köves bort töltött a kolyhébo, a pap 
ostya töredékokof, és; az egészet kiitta/purifica

• tf r \ ____; _____  .........._ó t \ ____ » ____  _

Rem.m.-nck őzt a tágab értelemben ugyan 
. ohoz tartozónak számított u.n..commü

"ito missa őst 
Rcquicscant in

o , hogy a bemutatott áldozatot kegyesen fogádjá.,'.és abbó 
kra _is.,...akikért az áldoza-tot bömutatta, áldás száll jón/

1
/>4/ Ezután megcsókolja! az oltárt, és.mégáldj

Á "1 A ~ ^  ̂ ^ 1 r / » i "o   j « . i ' _ 'r ’ o"_ —. ~
a a ne

pót az usi egyházi áldásformulávalí/:/ Bcncdicat vos omnipotens Dous, 
Pator ot Pilius ot Spiritus Snnetusi". Az áldásra az ögyszrü ’ámöh a vá

o megy a pap, es újbólizz. 5/ áldás után az oltár evangéliumi oldalára 
s.. utazio után igy szv 1; "inicium Sancti Evan.golii socundum doannora".- 

jó ko®szt votes'közben megkezdi J nl;l~14 /’’Prológus"/ felolvasását. 
En iok rospónsuma fejezi be - - - ■ •misét: Doö Gratias ! -



Szándékosan ismertettük ilyen aránytalanul nagy r^szlctosség- 
gol a nyugati kcr.ség klasszikus középkori liturgiáját, a romai misét.
Él kell isme műnk,hogy valóban monumentális, alkotás. - Egyik erőssé
ge az egyházi esztendőben élő commomoratio olovon érvényesülése; a 
szemlélőtességro,ritmikus mozgalmasságra való törekvés. Nyugodtan mog- 
állpithatjuk azután,hogy várakozááon felül,szinte túlnyomó mértékben 
találkozunk a római misében "biblikus” szöveggoi,ősegyházi tiszta anyag
gal. - Introitus,kyrie,glória /ideértve a laud°mus-himnuszt isí/,sa- 
lutatio, colrcta - imádságok,legnagyobb része,aztán epistpla,gradualo,
/ a himnuszok/ soquentiak legnagyobb része,evangélium,nicaéPum, praofa- 
tioj sánc tus ,hosanna és bonedictus - á szeroztotési igék,a kánon missé, 
ogy-ogy imádségtörodéko,a Miatyánk,a pax,agnus dei, a szontség méltó 
élvezéséért könyörgő imádságok,maga a kommunio tényo , a szentség élve
zése utánni könyörgés és a mise bofojozésébon szereplő loctio ultima: 
mind,mind ősi,tiszta kor.elemek,evangélikus javak.Es mégis azt kell mon
danunk,hogy a romai miso minden lőhet ezen a világcn/"müalkotás"stb./ 
szinte tőkéiétcssógigi finomult /bár nemegyszer logikai zökkenőkkol 
haladói/ corimoniális rendjével,- csak evangélikus liturgia nem. Párhu
zamosan Krisztus adományának gazdagságával, az egész római misén vé
gig lőhet kisérnj annak az. idegen lelkűiéiből fakadt uj "vallásosság" - 
nak pusztító nyomáit,amely a mise bevezetésétől elkezdve,de különösen 
az offertorium- részekben,és még inkább az u.n.kanon .missae imád
ságaiban és szertartásaiban szinte a felismorhététlenségig megváltoz
tatta az Ur Jézus legdrágább ajándékát,- minden ev.i értéket belekény- 
szeritve a materiális áldozat érdomszorző és Istenre ható"rondaEr"-ébc. 
Miként Róma egész vallási rendszere,úgy liturgiája, a romai mise is 
méltán lett - a középkor terhével - valóban komplox.i.o oppozitorom-má. 
Gondoljuk meg,hogy ez a római mise áldozati, rondszor szinte évszázado- 
kon keresztül mintogy monopólium szerűen uralkodott,rákényszoritvo a 
középkor mogrottent lelkű nomzodékoiro !

Helyesen állapítja meg Achclis,hogy. a római misében "Das Opfor 
der Euckaristie ist óin satisfaktorischos und expiatorisches Vfork,
Das Lobondon und vestorboneb ohno ihre Bcteili^una- zuvuto kommt.Dio 
Mosso hat aufgohört,Gemoinde Gottes Dionst zu sóin,sió ist zu Ginem 
von prioster vollbrachton Work geworden,dass Bio Hilfe und Gnado Gottes 
orvirbt.So wird die Messe zu állón Dingen nütze;der oinzelne bestolit 
und bezahlt oino Mosso und sic garantiort ihm Gottes Hilfe zu dem Work, 
das er sich vorgenoramen hat,das abor dór Priestor,dor die Messe, hált 
nicht zu kennen braucht."/P.Thool.I.:468.!/- A római -miso rendszerben 
"ist die Gabc Gottes ihm Hl.Abondmahl zu oinor Lcistung der Kirche.das 
Sr.crament zu oinom xSacrif icium goword.cn"/i .m.u .o ./-

"Római miso xepülete oly ősi szent házhoz hasonjithatc.amely
nek eredete tiszte,isteni,ősegyházi stilmsát,avatatlankozü kontárok 
lolkiismcrctlonsógc mindenféle idegen botoldással elrontottak." /Brilioth 
Nattvardon 132 lap/.- Az értéktelen,idpgen részeket el kellett tehoát 
távolítani,hogy újra az Egy lélekből született organizmusában az élet 
hordozója lehessen,- valóban Istenháza!- Szükségképen el kellett te
hát következnie a ter. istentisztelet szempontjából is a lutheri ref. 
hittapasztalatában újra napvilágra került apostoli . evangélium
erejével való megújhodásnak!

.* ' • . • * ' ' « ' % • ;  . * 1 • » • • . • •

9§. Luther . és a reformáció jelentősége az egyház
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Is tóntis ztele ti éle tere
odahoz,hogy a lutheri ref «nak a kér . is tentis zte le tre való ha

tását és jelentőségét tisztán láthassuk,mindenekelőtt azt kell nyomaté
kosan hangsúlyoznunk,hogy Luther Márton nem volt ujito,a^lutheri ref. 
nem vallás” alapítása és nem is '‘hitújítás”. Luther Márton Istennek 
szolgája,aki a Tégi,(yrrŝ frQÍt) az apostoli ev. hittapasztalatával a Szent
lélek vezérlete alatt munkálta az egyház megújhodását.

Minthogy pedig a középkor eltévelyedése a legdöbbenetesebben 
az Úrvacsora szentségével űzött visszaélésekben nyilatkozott meg,egé
szen magától érthet8/hogy a ref. munkája ebben a vonatkozásban döntő

© 
©
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jelentőségű lett az egyház istentiszteleti életére.

Itt nem lehet feladatom,hogy Luther Urvacsorai tanrendszerét, 
illetve a lutheri ref.ilyen irányú tanalkotását, dogmatörtónetilog 
vizsgáljuk és értékeljük,hanem arra kell szoritkozni,hogy megismerjük 
^zokat a pontokat,amelyekben a"sdh gratia-sola fide" hittapasztala
tának következmónyekép jelentkezik es meglátszik a Róma "babilóniai 
fogságábaól" kiszabadított kegyelmi eszközök organizmusának, a ker.ev. 
istentiszteleti életnek a kialakulása.

Luthernek,ennek, az ifcig-vérig szerzetes papnak az életében 
rmószetesen igen jelentős helyet .’oglalt el a mise áldozat.- Meg- 

zámlálhatatlanul sokszor végezte c a romai mise kanon rítusa szerint 
a szent szolgálatot,még pedig állandóan szinte önsanyarg-átó lelkiis

meretességgel. Tudjuk,hogy első miséje alkalmával csaknem elmenekült az 
oltártól,annyira megrendítette a szent hivatal méltósága.Isten közel- 
:ségobén szolgálni,Krisztus szent Atestét és vérét kezével illetni!- s 
az a nagy kegyelem jutott neki osztályrészül,hogy .kezdettől fogva mind 
végig két fronton küzdő és a szent harcban szinte elégő életének 
minden változása közben!- változatlanul mégőrizbsbte hűséges sáfárként 
az eredeti kér.ség tiszta igazi erejét: a "sa.cramentum altaris" Luther 
számára: a szent misztérium.

|  j  •  . >4Mivel a középke xi római miso áldotáti rendszerében jóformán 
megsemmisült az Úrvacsora igazi kommunio jelle ge.ennek a visszaszer-v W - _ ■ - - - _ v ,zését hirdeti már 1518-ban De digna preparatione cordis pro suscipi- 
endo sacramento eucharistiae" c. prédikációjában.amelyben a didaché 
hasonlata a sok gabonaszemről,az egy tésztává lett ostyáról az uralko- 
dc . Az ősi ker.séa lelkűiét év.él való bensőséges kapcsolata még inkább 
nyilvánvaló 1519-ben irt Ein Sermon von dem hochwürdiaién Sa.crament 
des hoiligen wahren Leichnams Christi uftd von dem Bruderschaften c. 
megjelent müvéből, amelyben a hamis értelemben használt opus-opera tuip 
gondolatot elvetve /hangsúlyozza: "Es muss opus operántis werden"!/,- 
a mistérium-bcl folyó igaz koinonia momentumát hangsúlyozza az Úr
vacsora szentségében. Jellemző,hogy ezekben az években semmi nyomát 
se találni Luthernél a római mise- áldozati rendssr egyik fő jelleg
zetességét képező transsubstantiatio elleni polémiának. Erezte 
Luther,hogy - ha meg nem felelő durva ,tökéletlen módon is ,de méjjis az 
oltári szentség raistérium-tartalmát akarta kifejezni a középkornak 

. ez a dogmája.-
A Róma elleni polémia - az istentiszteleti élet lelkét ké

pező Úrvacsora szentségével kapcsolatban - 1520-xban kezdődik. - Már 
most megjegyezhetjük,hohy mivel a misével folytatott visszaélések 

; szoros kapcsolatban voltak a középkori egyházi élet bűnbánati 
praxisával,természetesen kapcsolódott ennek a kritikájához a mise-val
lásosságot illető polémia is. Ennek a ténynek és összefüggésnek viszont 
nagy része lett abban,hogy az ev.istentisztelet további kialakulása 
során az Úrvacsora szentségének ünneplésénél annyira középponti hang
súlyozást nyert a bünbánat gondolata és ezzel még szorosabbá tette 
azt a szerencsésnek épen nem nevezhető kapcsolatot,amely a középkor 
végén a "bünbánat" es a sacramentum altaris között már amugyis fennt 
álltjUgyhogy a gyónás és az Ur szent vacso-áji igen könryen egymás
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függelékévé lehetett.- * / » 1520--ban támad Luther a szentségek mise-áldozattá alacsonyito 
visszaélés ellen/"Sermon von dem neuen Testament,d.i.von dér heiligen 
Messe" c.iratában/, hangsúlyozva a testamentum -gondolairt. a szent
ség ajándék,illetve pecsét jellegét.- Ugyanebből az évből való pole
mikus irata a "De captivitate babylonica ecclaesiae" ,.amelyben határo
zottan követeli a kétszin alatti komrauniot a nép részére; - '.a kehely 
megvonása,a szentség megcsonkítása ugyanis az első fogság. - A szent 
ség második fogsága a transubstantiatio dogmája.amelyet elvetve, a 
mistérium-tartalom -magyarázataként a konsubst-ntiatio , illetev inpana 
tio gondolatát /"Hic homo est deus,hic deus est homo!"/ hirdeti. - 
A harmadik fogsága a szentségben abban van,hogy a misét mise- áldozattá 
nyomotitották az emberek,holott Isten legnagyobb ajándékát az ember 
cs^k elfogadahatja, a szentség lényege a communio ♦

Viszont 1522 év szomorú tapasztalatai bőséges figyelmeztetésül



- 30 -

• / . «£*> r 
•;t: -----

 ̂ %

szolgáltak Luthernek a Másikfrontot illetőleg is. Alii? szabadította
* . .  • %  é , t * • 5. «

ki az evangélium tiszta ifeá-ie az Úrvacsora szentséget Roma rabságából.
* -  * J V ^ .  V '  r- ui veszedelem támadt a ker«~ség legfőbb kincsére* A lappangó, maid 

egyre erősebben~'előretcrb spiritualizmus a 'rajongok - maid pedig a 
.svaid tévelygés, a zwinglianizmus semmiképen sem volt kisebb veszede-

t./ • • . V  • • * ^  '■ •lem, mint a középkori; - ezek az uf vallások lényegileg egyet akar
tak, a Jézus Krisztus sz nt igéjétől idegen más lélek uralmát és hogy 
ezt elérhessék, a kér. istentisztelet szivet kezdték ki, az úrvacsora 
szentségét igyekeztek megüresiteni, profanizálni. - Luther ezen a fton- 
ton is felvette a harcote -

Imiikor látta, hogy a testamentom-gondolatának racionalista 
értelmezése azoknak c külör. féle irányoknak milyen széles lehetőséget 
adott a szentség prof anizálás ára /pl. Karlstadtnál \ /,. megírta /152^-ban/ 
a i?Vom dbeten des Sacraments des hl. Leichnams Christi" c. iratát,

é

gia.id pedig a :,Wider die himmlischen Prof éten von Bildern und Sakrament'1 
c. müvet és külcnősen.ebben az utóbbiban hangsúlyozza teljes erővel 
Krisztus teste és vere-valóságos jelenlétét. - Ennek a"praesentia reá
lis "-nak valóban "nagy hitvallásává lett a zwín'g 1 iáhusokkal való har- 
c’a’ bán 1528-ban megjelent ir^ta, a "Bekentnis vöm Abendmahl Christi". 
amelyben minden emberi tévelygéssel, spekulációval és megalkuvással 
szemben megvédi a. kér. .istentiszteleti.'élet centrumát, éltető forrásét 
a saoramentum altaris mis terium- tartó Imát, - kúriák illötsztrálás ára , 
hogy 'az úrvacsora! praesentia reális ténye, Krisztus valóságos jelen
léte mennyire nélkülözhetetlen, integráns része Luther hittapasztalata 
alapján is a kér.' életnek amelynek védelmére mindent meg kell tenni - 
érdemes felemlíteni, hegy a ;XI. sz.-ban a reális praesentia tagadá
sa, miatt elitéit toursi Berengr.rius ügyéről igy ir Udná Itten.. 'hogy 
bárcsak‘minden pápa mindén dologban .ilyen kér. módon járt volna

mint oz a pápa!" - Tkp. a"manducntio indignorum" trna is á szentel
ségnek minden szubjek tivizmustól való. megvédését szolgálta. S n

marburp-i kollokviumon
s zent- 
1529-

A Kiskátéban 1529 . a 
ga bünbocsgnak elsajátítása az 
a rövid "laikusok,.bibliájában'1 
ség egész tartalmi gazdagsága

seg meg-üres itésé tői védi meg.egyházunkat 
ben is. • • . ’ • ■ j '

Hitvallásainkból u^vana-z -a-kettős fronton vívott harc tükröző-
w  .* v

felénk. • • . . - . 1 . . " ’
reális praesentia hangsúlyozása mellett 
uralkodó gondolat,- - érthető, hogy ebben 
ne m.jutiidtott érvényre az oltár! szent- 
- A Nagy Káté /1529/ tüzetesen szemügy

re veszi azokat a veszedelmeket, amelyek a re inai egyház után most is
mét-emberi bö lese,s,éggel és ámítással támadtak a kor.-súgnék erre a drá 
ga kincsére, hogy megfosszák telő Isten népét - x-.z Ágostai Hitvallás 
/1530/ oz az igazi Confessio catholicá minden polémiát kerülve szinto 
fenséges megnyilatkozással tesz bizonyságot a lutheri reformáció iste
ni igazságáról és mint °z ősi osztatlan anyaszentegyház tiszta kér. 
lelkületűnek megújult, legitim ké pviselője, röviden- csak ennyit mond 
a- X. cikkben; "De coena Domini dicent., quod corpu° ét sanguís Christi 
voro ádsint-et distríhurntur vesccntibus in coena -Domini." - "Eh impro- 
ban secus donontés.'1 .1 XXIV. cikkben pedig öntudatosan visszautasítja 
Roma ha mis...vádaskodásait.; "Falso accusantur occlisiao nostrao, quod 
missam -abolcnnt. Retinontur cnim rnissa apud nos <ot summa, reve.r.ontia co- 
lebratur ot servantur et usitatao c.e.romoniae fér-omnes. ... Hic cultus

rdelectat Daurn, ts.lis usus s-aeramenti állt p.letatcm hpga Deum* Itn.quo non 
v idén túr apud ’advors arlos miss ao mayore religione fieri quam apud no-s.M 
- A misével űzött visszaélés helyébe az e van géli oiii híveinél éppen a mi
sének helyes használata lépett• Lényege éppen a; córaműnio' lette ??Quam

missa sit ta-lis comraunic" tio sacramenti ,a ütem missa sit ta-lis communic0 tio sacrament i, servantur apud nos u- 
na communis missa- singulis foriis adtque. aliis etiam dicbus, si qui 
sacramonta véli úti ubi porrigitur saeramentum his , qui petunto'* - Ez
zel is az osztatlan egyházzal az Ősi kcre-sé.ggol való lelki kapcsolctá- 
.nak az elevenségét és helyességét állítja helyre a lutheri reformáció 
a középkor helytelen mise praxis ának. kigyomlálás r-vcl* ,?Postquarn igitur 
missa apud nos habot oxemjplum chclesiac, ex serijDturo ot uatribus con-

v pedig fidimus improbari eam non pessot. - ^z Ipologia /1530/Xa^y°ncsak

»
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egyrészt a ló fenyőmatékqsabban hangsúlyozza a lutheri reformációnak az 
úrvacsora szentségére, ill. a misére vonatkozó, az esi egyházzal való 
egységét, kontinuitását, sót a középkori, minfl a romai, mind a görög 
rítussal váló megegyezést, melyet még az ellenfél is kénytelen elismer
ni, hiszen a.X. cikket, az úrvacsoráról elfogadta a romai fél is. Újra 
erősen hangsúlyozná Krisztus valóságos jeler kátét; "Et conperimus non 
tan tűm románam .occlesiam affirmaro corpcralem praesentiam Christi, 
sód. idom et nunc bentire et olim sentisse graecam occlesiam... Haec 
rccitavimus. .. ut clarius o.tiam pcrspicerent, quicurafiuc ista legent ^ 
nos defendere'recept am in tót- ccclosia sente ntiam, quod in coena 
Domini vore ot substantialitor adsint corpus et sanguis Christi et 
verő oxhiboantur cum his rébus quae .v időn túr panelét vino. . ." - más
részt azonban á leghatározottabban elveti a misét áldozattá alakító 
uj tévelygést, -íme ly mind a. szóntirassal, mind az atyák tanításával, 
az égész-egvótomosjegyház bizonyságával ellenkezik

gmalkaldeni Sikkek /1537/ eresen polcra'.iss jellegüknél fog
va. egyrészt .a," svájciakkal ’ szemben hangsúlyozzák a manducatio indigno- 
rumot'és azt’a -tényt is, hogy a anntségon nem változtat az a körülmény 
ha méltatlanok szolgáltátják'ki, a romaiakkal szemben különösen a két- 
szin alatti urvacsora-ós.ztást követelik', mert az ogyszin-alatti úrvacso
ra "zsarnokság, sót blnsfémia, is tenkár^mlé s" . - « ... .. ..

Utolsó hitvallásunk a Formula Concordiae ,/l577/ elsősorban a 
különbéle.árnyalatú, lényegében református jellegű tévtanókkal szem
ben határozza meg és'fejti.ki nagy. részletességgel - liturgikus élet
re döntő.-jelentőségűt úrvacsora! dogmát is, de gondja van arra is, hogy 
nyomatékosan visszautas itsáu u rójnái tévtanokat is. Lz előzőkkel, az 
u.n. sácrámöntariusokkal /szentse, ot mogvotőkkel/ szemben .'Krisztus 
testének -és vérének valóságos" jelenlétét, tehát a szentség mystennm- ... 
voltát ezzel kapcsolatban a marfducatio indignorum-ot, mint a reális 
praosontiá és a manducatio orális.következményét hangsúlyozza, egyszors- 
mindenkor.ra elvetve és -kárhoztatva mindenféle spiritualizmust. - Romá
val szemben pedig megismétli a. pép ás transsubs tantiationak és a mise
áldozatnak az elvetését, a kphelynek - laikusoktól való megvonását-' 
szontségtöh ősnek bélyegzi és kárhoztatja az úrvacsorái elemeknek a 
communio jellegének a .-rovására-elhatalmasodott külsőlogos - imád és át. - 
Ez < Ja hitvallás "mindonféle"-eretnekségekkel szemben mind a két .irány
ban á tis zta kér.-éégot-védi meg, a; le ghatározottabban. . ' / ■

■ Ha nem is állítjuk azt, hogy a lutheri reformáció tanmggha- ... 
tározásaival teljesen kimerítette és a kér* élet./ tényleges értékdént 
a lehető maximális mértékben az is tón tiszté le ti' elet újjáépítésének 
szent munkájába tudta, állítani a sacramentum altaris egész tartalmi 
•gazdagságát, minthogy o.zt a maga teljességében lehetetlen is; lett vol
na elérnie a sok-sok kedvezőtlen körülmény következtében -.egy nyilván
való. és a mondottak alap ján is bizonyos előttünk: a Luther’-nevéhez-fű
ződő reformáció újra napvilágra hozta a kér. liturgia isteni erőforrá
sát képező úrvacsora szentségének eredeti jellegét, legbensefeb lénye
gét, mystorium-communio’ tartalmát és Istennek ezt a drága ajándékát 
megvédte mind a spiritualizmus szentséget negüresitő tévelygéseivel 
szemben, mindepedig a vallási materializmus - Isten müvéből emberi cse
lekedetet csináló - szentséget mögrontő 'tévelygése ive Is zeniben.

«|ji már most aó lutheri reformáció konkrét liturgikus elemeit 
'alkotó munkáját illeti,.még kell említenünk, hogy többen voltkak, akik 
ezen a téren Luthert .megelőzték /pl. Kantz nöndlingeni ovang. karmeli
ta prior 1521-ből való első ev. miséjével, °ztán Karlstadt német nyel
ven ev. miséjével 1522-ből/ó - Mégis. méltán lett Luther személye és 
munkája - 1523-tol kezdve - korszakos jelentőségű, az egyház istentisz
teleti életére. .. ,

21523-bán jólent.-meg 'Luthernak "von Ordnung. Gottpsdionsbs in 
dér Gomoine'* c. irata, amelynek az élén ezek a lutheri reformációt jel
lemző s egyházunk nemes töirténoti értékelését hirdető szavak állnak 
"Dór Gottos dienst dér -is: allonthalben géhet, hatt eyn Chfistlichc 
foyne ankunft gleich wie auch das. pred'igampt. . ." Tehát nóm a megszün
tetésére, vagy valami újnak a szerkesztésére van szükség, hanem erede-
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ti mivoltéba koll visszahelyezni, vagyis megtisztítani az idegen elemek
től i - Ez a rendtartás vasárnapokra és ünnepnapokra három istentisztele
tet állapit mog mint minimumot korán reggel a matutinumot, délelőtt 9 
-ra tájban a foistentiszteletót,/mise/ és délután a vesperát. matu- 
tinum és a vespera aztán egyszerűbb formában mindennapi istentisztelet
té is lett, mia "mise" vagyis fŐistentisztolot /úrvacsorával/ hétközna
pokon Qsak akk or tartatott, ha az előző esti gyónás alkalmával jelent
keztek- kommunikánsok, akik az ür asztalához járulni kivártak. Nem kell 
yazt gondolnunk, hogy ez valami nagy reductiot jelentett volna hiszen 
úgyis évi száz olyan ünnepnap volt, melyén egészen bizonyosan volt com- 
rnunio istentisz telet Wittembq'rgbón. ma tutinum rendje a középkori reg

geli hőrák /matútúnum, laudos és pb ima/ mintájára psalrnodiábcl, himnusz- 
énekből, lpctio-b.ól és imádságokból /preccs, coldecta/ állótt3 célja az 
igével való állandó kontaktus biztosítása volt. E^ek a reggeli istentisz

- 32 -

t '

teletek városi helyeken gyakran még igen soká latin nyelven folytak és 
■ csak a lectiokat ismételték meg /diákok/ az anyanyelvcn. - A. reggeli 
istentiszteletnek karakteris.ztikus kantikum-a volt a Benedictus Deus

* •  l a » , ! • • • •

Izrael - amely helyébe ünnepnapokon a Te Deum lépett, kz esti istjntisz- 
telet /vespera, vagy ha késő este tartották a completorimu/ ilyen kan- 
tikuma pedig a Magnificat ill. a ?unc dimitis volt. /V.ö. ezeknek a me 1 
lékistontiszteleteknek a felépítésére. .- .A Lelkipásztor 1934. X. évf. 
3-4számában a 85-91. lapokon "A mindennapi istentisztelet címmel meg
jelent tanulmány-részletemet/ Magáról a főistentiszteletről csak annyit 
állapit meg a ''Von Ordnung Gott ist dienst", hogy azt minden vasárnap 
ünnepük és gyülekezeti istentisztelet /communio-mise/ szemben a kö
zépkori római praxissal, amikor az a pap communio-jává korcsosult és 
az egész gyülekezet csak szemlélőjóként vett részt, mig 'a nép kommunio- 
ja a korábbi órákban tartott misékre helyeződet át.

Ugyancsak a 1523-ból v a ü  a reformátornak egy másik irata, 
amelyik viszont teljes résztletességgol foglalkozik a f őis t'entis ztelet 

•rendjével. Ennek elme: ''Formula, missae et ^ommunionis pro Ecclösia 
. Wuittemborgiensi". - k Formula missae a római középkori mise megtisztí
tásával kiván eVang. -misét adni a kor. gyülekezetnek. - F.m. liturgi
ája a pracporr.tio ad missam után három részből áll: 1. bevezetésből,
2. a tkp.-i miséből és a 3. a befejezésből. - A praeporatio ad missám 
a római mise-rend analógiájára folyt le, mig igen soká Wittembergben 
lőtt legfőbb részével a Confitepr-ral, amely rendszerint eppen akkor 
ért véget, amikor-az orgona prneludiumn.is véget ért és megkezdődött a 
tkp.-i mise bevezetése; az introitus .•? - -

k mise. bevezetése 1. i pap • liturgikus szabályoknak megfele
lően 'felöltözve az oltár elé ment és legalsó lépcsője előtt'le térdel
ve imádkozta: ,rIn nomine Patris et ^ilii...,fj 2. erre következett a 
43 o' zs. recitálása, majd 3. a Confletör imádság, melyet a celeferáns 
pap diakónusával illő a söpréstyéssol, vagy ministrénsával váltakozva
imádkozott o /

k tkp.-i mise első pontja az introitus /Luther az alapjaiban 
Krisztustól származó kér. istentisztelet történetileg kialakult elemei
nek értékelésénél anprimorum Patrum additionés" jelzővel illeti az^in
troitus t, kyrie-t glóriát, gardule-t, credo-t, sanctus-t, agnus-t és a 
communio-antiforrét/; - az introitust az énekkar énekelte, az u.n. mis- 
sa recitata-kon,/köznapokon/ pedig maga a papi 2. a kyrie oleéson 

/épenugy kilencszer mint azelőtt variis melodiis pro diversis tempori- 
bus/| 3. a glória in Éxcelsis, a hozzátartozó Laudamus Te-vel /amint 
a romai missale .szerint is kimaradt adventben és böjtben úgy most is: 
in arbitrio stabit opiscopi/. Ezután fordult előszót a gyülekezet felé 
a pa p mint régen is a salutatióval /4./ I 5. következett a collecta- 
imádság, molyről dicsérőleg nyilatkozik a reformátor, de a kümulált 
kollekták helyett elégnek tart egyet; - 6. epistola, melyeknél jobb sze
retné, ha több volna Pál ap. olyan leveleiből Min quibus fides docétur 
7. gradurile9 halleluja és ünnepeken a sequential 8. ismételt salutatio 
ut n következett! 9. az ovangéliom, felolvas ása amely a FM.-ben is a 
legnagyobb ünnepélyességgel történet, meghagyva a középkori mise ide
vonatkozz syntdLikus szertartásait:nubi nec candelas neque thurificatio-

V'.
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jolozni a consocratio után do az 
imádság és a szőröztetési igék

4-nőm prohibömus! 10. Symbolüm Nicaonum, - ° Crdde után kcvotkczho- 
tott a prédikáció, /gnyanyoIvón/, do Luther mara sokká 1 megfőIllőbb
nek tartotta a mise-előtti prédikálást: "Quod Evangélium sit vox cla- 
mans in dosorto ot vocans ad fidc-m infidolos. Missa voro sit usus 
ipso gvangolii ot communio monsac Pqmini" - Nyilvánvaló ebből, hogy 
a reformáció első óvó inok sojáfos viszony-'i között, amikor az em
bereket az ovangóliom; népévé és gyülekezetévé kellett moghoditani,Lu
ther számára a prédikáció első sorban misszionálc és pedagógiai jelle
gű. Ha a mise előtt volt a prédikálás, akkor a Credo alatt vitték az 
oltárra az úrvacsorái elemeket, mivel pdig az offortórium és a kánon 
missae imádság-'iban-jölontkczott a kcr. olems materiális áldozat gon 
dclata, Luther egyszerűen törölte ezeket a részokot, hogy a érezteté
st igéket kiszabadítsa fogságukból. Tehát 11. a salutatio és a sursam 
corda antifonák -után- 12. következett mindjárt a mogröi iditett praefa- 
tio imádság /a "praofatio commur^s" átalakítása/, amelynek a végéről 
elhagyta.a sanctus.-t ellenben 35 rolativ mondatban kapcsolta helyébe 
a pracfatio-hoz a szereztetési igékét: "Qui pridie quam paterétur, 
accepit pnnom. ...11 Csak. a consocratio megtörténőto után 14" énekelte 
az ónokkor a snrctusj-rt a hoSinnával és a bonedictus-sal együtt, ami nem 
tekinthető szerencsés változtatásnak. A sanctusnak a praofatio-imádság 
után van-\á természetes helye, . Luther tal^n ezzel a sorrenddel is a 
reális pracsontia beállását úvánta 
is lehet, hogy csakis a praofatio
közti közvetlen kapcsolat kedvéért hagyta el.a praof. imá.ds ág végéről a 
sanctus-t és helyezte a verba testimenti után; 15..a .bonodictus"éneklé
se közben megtörtént az olovatio, vagyis a szentségnek a gyülekezet e- 
lőtt való felmutatása, .amikor az térdre borult' 16. most következett 
a líiatyank, a szokásos romai bevezetéssel, do ombolizmus nélkül hason- 
lőképcn elhagyta az ostya megtörését ás, - 17. ozután következett a 
pax-üdvözlot, melynek abszoluciós jelleget tulajdonított Luther, - 
majd megkezdődött 18. a communio, mégpedig először a .30lobr.pap vette 
magához a szentséget /sumptio/, majd pedig 'kiosztotta /distributic/ a 
vele élni kívánóknak, miközben 'a kar az Agnus Dei-t énekelte. A dis.tri- 
butio formulája .is a.-, régi maradt, aminthogy ajánlja Luther a papnak, 
hogy a szentség élvezése előtt-ezt a tiszta imádságét imádkozna: "Do
mine Jc-zus Christo , Fili, Del, vivi, qui ex voluntatc Patris. . ."j 10. • 
a distributio után következett ■ a communio antifona, melyet 'az énekkar 
énekelt, de helyénvalónak tartja Luther, hogy még a latin .'misében is eze 
a ponton /a communio ténye után/s-zo lói jón meg a nép anyanyelvű éneke 
mint erre alkalmas éneket nevezi meg a "Gott sói gelobt uJad" g'ehonodéit. 
éneket. 20. törölve A z áldozatot 'lehelő.post communio-imádságokat - 
azt a két imádságot illeszti ide, mélyet a - Tó-mai misében a pap közvet
lenül a-; saját communioja után imádkozott .a :"quod ere süppsimus"-t 
és a "cnrous tuum" ot. • • ’ . ,. , ”"• • •

1A mise befejezése a kov. mózz.anairkbci áll: 1. salutatio 2. 
az ito missa est helyett az egész évre állandósult bonodicamus Domi
nó /öröm idején a hallelujával/.. Az áldás; vagy a récri, vagy az Aroni 
áldás/Num. 6:24-26/ vagy a -67,"111. .a 116.zsolt. alapján készült ál
dás: "Bonedicat nos/?/ Dous, Dous 'noster bonedicat nos Dcus ot metu- 
ant oum omné.s finés terrae" - az Aroni áldás nagy liturgikus tekinté
lyét egyházunkban Luthernek ez ;a ki jele ntése alapozhatta"’m g: "Éius mó
di credo c,t Christum usum fuis.se, cum in coolum -ascendcns suos discipu-
los benedixit". - • • ..

• . « ‘ ' * ' » , %* •• ,

A FM. határozottan konzervatív liturgia, mely megőrizte,, az 
evang. istentisztelet számára-- mindazt az . érteket, aí/i a középkori mi
se ősi és kétségtelenül iQonurnentélis szertartásaiban az eredeti kér. 
tartalmat képviselte. Hogy fogyatékosságai vannqk, az tagadhatatlan, 
a kánon^missao részeinek teljes kiirtásával■ill. azzal, hogy ezeket az 
ovangéliom-ellcncs darabokat nem pótolta megfoloő ősi korliturgikus 
elemekkel.,/Az ált. egyh. imádságra, offort. imádságra cpiklcsis-re , 
tiszta commbmoratiorá gondolunk/- Az istentiszteletnek a Nicaonum utá
ni részei elvesztettékigazi organikus összefüggéseiket, mert a kiküszö
bölt elemek már igen mélyen beleszövődtok a liturgia organizmusába.
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Másrészt azonban az is nyilvánvaló, hoj§y a PM. r lcglényogesbbcn mégis 
csak az ősi egyházzal való kontinuitást képviseli. A lutheri rof. igen 
helyes történeti érzékkel hü maradt ahoz az apostoli ker.-segből szár
mazó tradícióhoz, hogy a teljcs/fő/istontisztelot egysége a verbum et 
sacramentum elválaszthatatlan egységében van adva. Ez az egység adta 
meg abnak az egészségos liturgikus fejlődésnek az alapján, melynek 
következményokónt legalábbis Justinus mártyr idejétől fogva a minden 
vasárnap és ünnepnap délelőtti /fŐ/istontisztelet szivét, éltető ere
jét a sacramentum altaris, a cornmunio ténye képezi. - A FM.-nek éppeg 
az a célja, ogy a gyülekezet istentiszteleti életét felemelje a com- 
munio istoni magasságába. , hogy az urvacsorai mistórium minden zavaré 
körülménytől menten lehessen a kor. élet tiszta forrásává, állandó 
normális táplálékává, - Luther ev. miséjének a rendje szer int is az 
úrvacsora szentsége szerves részé a főistentiszteletnek, állandó normá
lis tápláléka a kor. életnek.

Lvther német-nyelvű istentiszteleti rendja a Deutsche Messe 
/DM./ und Ordnung Gottesdienst 1526-ban jelent meg, de o már előbb 
1526 okt. 29-én a sze ntharomságutáni2jp. vasárnap használta ezt a mi
se-rendet a wittemborgi városi parochiális templomban. Előszavában hang
súlyozza Luther, hogy ne tekin-tsék ezt az ő mise-rendjét kötelező nor
mának, csakis a szükség késztette erre a lépésre, tudja, hegy vannak 
nála sokkal jobb liturgusok, akik már meg is előzték ebben a munkában 
és kijelenti azt is, hogy a DM.-vei sommiképen sem akarja kiszorítani 
a PM. latin liturgiáját. A DM. előszavában Luther most '̂ ár magára az 
istentiszteletben is nemcsak a prédikációban csaknem tejjesen a miss^io- 
nálc pedagógia szempontot érvényesíti. A német mise: "ist eino offent- 
liche Reizung zum Glauben ünd zum Christentum" - mondja a reformátor 
a nem egyszer ellentmondásokat és homályos megállapításokat is tartalma
zó előszavában. ..

DM. liturgikus rendje a következő: az egész praeporatio ad 
missam elmaradásával az istentisztelet az intrnitus-zsoltár /psalmodia 
németül/ éneklésével kezdődött, amelynek a helyébe léphet a gyülekezet 
részéről "ej.n geistlich Lied" 2. háromszoros kyrie, amelyhez valószínű
leg csatlakozott a glória is. 3. salutatio és collecta imádság, 4. e- 
pistola,/8. hangnemben énekelve/ 5. a graduale és hnlleluja, ill. a 
sequentia gyanánt "singet mán eyn deudseh’ lied'1 /kar és a gyűl. együtt/ 
6. evan gél lomot az V. hangnemben énekli a pap; 7. Jficáenum helyett an
nak sa -játszerzeményü német fordítását /Wir''glaubon an einem-Gott/ é- 
nokelteti az egész templomi gyülekezettel.8/.a credo után következett 
a szószékről a prédikáció és ebben a tekintetben Luther német miséje 
példaképe lesz a legtöbb későbbi evangélikus istentiszteleti rendnek is 
Prédikáció után 9/a Miatyánk parafrázisa és lo/.az u.n.urvacsorai inte
lem következett.-Kár,hogy ez az intelem a praefatio helyűbe került és 
igy tulajdonképpen éppen azon a ponton vonta maga után a liturgia tar
talmi és formális szegényesedését,ahol legnagyobb szükség lett volna az 
amúgy is már csak elég gyengén átcsillanó euch-arástikus öro-m momen
tumának az istentisztelet organizmusában való megvédésére;ll/.az into- 
lem közvetlenül rávezetett a verba testamentire,amelynek éneklésére 
Luther készített a Miatyánkéhoz hasonló melódiát /a középkori misében 
és FM-ben is csendesen imádkozta a pa-p a consecratio igéit/;12/.a eon- 
secratio után megt°rtja az ele-v-tiot,miközben 13/.a santus német para-

" Jósa ja dem Propneten das gesch°h"-t énekelteti 14/.miközben
*neklésre 
Heiland", est

ien- a nemet "agnus Dói"-t is.-A distributio bevégződése után 15/.a post- 
communiot helyettesitő,állandó hálaadó-eolleeta következett:"Wir dan- 
ken Dir,allmáchtiger Her Gott,dass Du uns durch dicse heilsame Gabo 
erquicket hast und bitton deine Barmherzigkeit,dass Du uns solches ge- 
deichen lasses zu starkem Glauben gégén Dich und zú brünstiger Liebe 
unter uns allén,um Jes Christi unseres Herrn willen"-,amely imádsága 
rövidesen csaknem a legtöbb német evangélikus liturgiában raeghonosult.- 
16/ .A mise befejezését az eredeti egyes számban mondott ároni áldás ké
pezte. • ' ’

Bár kétségtelenül nyilvánvaló,hogy a DM; radikális váltós 
zást hoz az istentiszteleti életbe /rövidítés.reducatio veszélye kezd

megkezdődött a cornmunio /sumptio és distributio!/,ezalatt ene 
ajánlja még a "Gott sei gelobet ",a "Jesus Christus unser Hei
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benne jelentkezni!/-mégis jelemtős értéket képvisel.Egy bizonyosehogy 
az Úrvacsora szentsége,a mysterium magmám változatlanul a centrum, a

gyújtópont a DM.-ben is. A DM. - a szegényebb köntösben és nemegy
szer megcsonkított tartalomban is /a cánonból csak a szerezte tési ié 
gék maradtak meg, a Miatyánk egészen szokatlan helyre került, a be- 
nedictus egészein eltűnt stb./, de a nép nyelvén szolgál a kegyelmi 
eszközökkel egyháát épitő Urnák és a verbum et sacramentum evatgélikus 
egysége itt is felbonthatatlanul jelentkezik. - Külön meg kell em
lítenünk, hogy a DM.-bán a kifejezési firmák között legerősebb uj té
nyező az ev. egyházi népdal, melyet helytelenül szoktak koráinak ne
vezni. Azzal, hogy Luther a mise szerves részévé tette a gyülekezet 
anyanyelvű éneket, igen nagy szolgálatot tett az egyháznak, mert már 
ekkor is lehetővé tette a hivek aktivitását az istentiszteleti élet
ben. - Luther himnologiai alkotásai és a reformáció századának, va
lamint a XVII. sz.-nak helyes értelemben igazhitű alkotásai /Gerhardt 
Pál/ az evangélikus egyház énekei is egyetemes kér. értéket képvisel
nek. Az ev. népdallal Luther zenei tekintetben is olyan értéket vitt 
be az egyház liturgikájába, mely semmiben sem marad, akár a tartalom 
mélységes gazdagságát, akár pedig a kifejezésbeli forma szent jellegét
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egyenrangú tényezőnek bizonyult.
Amint már előbb is emlitettük, a reformáció liturgikus alko

tó munkája Luthertől függetlenül is megindult, de még inkább az 6 pél
dája nyomán hatalmas lendületet vett. A XVI. sz.-beli német "Kirchen- 
ordnung"-okban /v.ö. Sehling: Dió evangélischen Krichenordnungon des 
15. Jáhrhundorts, 5 kötetben/, mintegy 180 ev. liturgiát találunk, 
amelyet -részben a PM.-nek részben pedig a DM.-nek a hatását, ill. 
ahoz való hasonlóságot mutatják. Vannak természetesen bőven olyan li
turgiák is, melyek észrevették az FM.X ogy-egy fogyatkozását és látva 
a sokféleségben már-már szabadosságra való hajlam jelentkezését, erő
sön konzorváló hajlamot mutatnak /pl. az 1535.-1 pomerániai rendtartás 
.miséje;* a nürnbergi 1533-ból való mise, amelynek .Oá andor a szorkesz- 
tojo: offert. - imádsággal, epiklosis-szel és anamnesis-szel, egyéb
ként pedig az FM.-hoz hasonlít; - az 1540-i brandemburgi liturgiát 
külön is érdomos fdbmlitcni, mivol amazokkal együtt igen nagy gondot 
fordít a kultusz vizuális momentumaira is, és a főistontisztolet 
mellett fontosnak tartja a hórák, vagyis a mellékistentiszteletek ki
építését, ill.' helyreállítását, és meg tartására is.

A Euthor hittapasztalata révén Közkirccsé lett tiszta evan- 
géliom hódítása elvégezte a maga liturgikus axkotó munkáját a lutheri 
reformáció igazságát elfogadó többi európpi nembet i*. üentiszteleti 
életében Is . 1 ' ■

A Balti tartományokban általában a FM. típusa lett az uralko
dó,/pl. rigai rendtartás, 1530/, Dániában a Bugenhagen egyházszervező 
munkája gyümölcsének tokinthotö ''ordín^ntia'1 /.1539/ előtt is folyt 
már ev. istentisztelet, mdfy latin es anyanyelvű részekből állott, 
az "ordinantia" inkább a DM.-hcz hasonló típust hozott létre. Az 1556. 
i missalo állapította meg a dán mise rendjét, amely bőséges helyet ad 
a népnek, egyébként azonban a középkori, ill. lutheri FM. és a DM. kö
zött álló istentiszteleti rendet alkot, melytől alig különbözött a 
norvég mise. - Svédországban 1531-ben találkozunk svéd miségel a la
tin nyelvű ev. istentisztelet mellett. Petri Olofnak, a Wittemberget 
járt ifjú papnak a nevéhez füdodik ez az első svéd mise, melyet már 
1529 óta sokfelé használtak. - Mintául az FM. szolgálhatott, de ismer 
te a szerzője a DM.-t is, sőt nyilvánvaló nyomok ^mutatnak a Döber- 
félo nürnbergi misével való kapcsolatára is, amennyiben Betri Olog 
is használja credo gyanánt az Apóstolicumot a Nic. helyett, jellemző, 
hogy az anyanyelvű mise nem a főis jentisztelet, hanem a hivek minél 
gyakoribb communió-játszolgáló mindennapi mise réven terjed el, mig a 
vasárnapok és az ünnepok fŐisttntísztelete még igen sokáig a latin 
nyclvo mise marad és csak lassan ha béi be allhögmáss;ai,-ba is a svéd 
nyelv. Hosszú időro aztán Petri Laurontius /Lőrinc/ érsokprimás ren
dezi az istentiszteleti életet 1571-os rendtartásával ill. az abban 
foglalt missalö-vol és a mollékistontisztelotokot is szabályozó ma-
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tutinalc-val és vesporalo-val, amelyek mindon liturgikus érteket megőriz
nek kifejezési .formában, sz inbon, zenében, s&b.'-ben is. A Svédország
gal való szoros kapcsolatnak köszönhette Finnország, hogy ugyancsak tisz
tán megőrizhette a .lutheri rcf.-nak egyházi és liturgikus jellegét. Ag- 
rikola Mihály rcfomnátori munkájának az orddményoként jelent meg 1549- 
ben a finn mísokönyv nyomtatásban; ez az istentiszteleti rend is a FM.- 
vel való kapcsolatot mutatja, de egyben korrigálja is annak két jelon- 
tős fogyatékosságát: a sanctus újra eredeti helyére kerül a praefatio 
imádsághoz kapcsolódva, a zután pedig epiklosis imádsága is van, mely 
közvetlenül rávezet a vorba -testaínentire.

Minden különbözőség ellenere is egységes tehát a lutheri re
formáció alkotásaként jelentkező kor. ev. liturgia: integráns részét., 
legfőbb alkotóerejét az úrvacsora szentsége képezi. Közös jellemvonása 
valamennyibek nem a szentség látása és imádása, hanem a vele való élés, 
a communio a kér ev. liturgia legmélyebb tartalma,. igazi célja. Ezt a 
communio-missae-1 te.tte a reformáció mindonütt ű gyülekezeti élet leg
főbb, állandó normális ünnepévé, igazi főistontiszteletté.

A communio hangsúlyozásával és eredeti tisztaságéban való 
érvényre juttatásával a lutheri refh.az apostoli kcr.-ség egyik leglé
nyegesebb elemét helyezte vissza'szent jogaiba. A szentségben valóság
gal jelenlevő Jézus Krisztus hozza letro a gyülekezeti, az egyházi egy
séget. Az Úrral való titokzatos, reális egyesülés az oltárnál térdelő
kot egymás testvérévé teszi, a. Krisztus testének élő tagjaivá, szervos 
kapcsolatba hozza az ecclésia triumphans vagy ecclcsia glória előre 
ment nemzedékeivel, - az ecclcsia militans /ecclosia passionis seu cru- 
cis/ itt .nyori az erőt: oltárainknál a szent mistériumbol születik és 
ujrl meg szüntelenül a gyülekezeti koinonia. Valóban találó a nagy•lu
theránus liturgikusnak, Kliofotnak megállapitása: ''Beiden Lutheranorn 
wird die Gemeinschaft dór Gláubigcn im Abondmahl selbst vermittolt durch 
den cinen Hcrrn und te iné ciné Gabcj die Gemeinschaft der genissenden 
Gláubigcn ist das Resultat, dfe Frucht dós Abendmahls und dór iénigen 
Gemeinschaft, in wolche das Abondmahl sió zu dem Hcrrn sotzt .

Ugyancsak az ősi kor. eucharisztia' gondolatmegujhodasat is 
láthatjuk az 'ev. missalo-k változatos gazdagságú liturgiáiban. Psalmo- 
dia, glória, credo, praefatio, az imádságok és az egyházi népdal Isten
hez szálló magasztalása az Ur szentséges adományáért, az igazi kér. 
eucharisztikus öröm mindmegannyi megnyilatkozása a lutheri liturgiában. 
Külsőségnek látszik és mégis igen jellomző ebből a szempontból is, hogy 
valamennyi ev. liturgikus rendtartás egészen tormészetosnek találja az 
oltár minél ékesebb diszitését és azt is , hogy ev. pap fekete "reveren
dában,/tehát alba, ill. a kisebb suporpellicium nélkül/ nem léphetott
az oltár elé.

Az ov. liturgiában az anamnesis /commcmoratio/ gondolat szol
gálatában állott a porikopa rendszer megőrzése, általában.pedig az egy
házi év kommomorációs motívumainak, lehetőleg mmihden tokin tőiben való 
felhasználása /liturgikus színek,-s.tb/ / - ' a

- ■ A misének áldozattá, érdomszerző emberi cselekedetté fajulá-
sa következében méltán lett az u.n. misoáldozat az ev. kor.-ség számá
ra botránykővé. S nz úrvacsora-szentségének tisztaságát, féltő ov. lcl- 
kiismeret szinte túlságos aggodalmaskodással kénytelen kiküsz<bölniga
zokat a mozzanatokat, melyek akár a legkisebb mértékben is a liturgia 
áldozati, jellegére ongodtok következtetni, jóllehet az .c redeti kor.- 
ségtől ugyancsak elválaszthatatlan az ov. thysia-gonőolat, melynek - 
mint tudjuk - semmi közössege sints a.római materiális és moritorikus 
áldózatfogalomma. 1. - Hogy a tiszta áldozatfogalom akar. ov. lit.-tól ■„
- éppen Krisztus áldozatának az úrvacsora; szentségére vonatkozó konsti
tutív jolont ségo következtében - mennyire elválaszthatatlan, azt bi
zonyltja mind a ma i napig az úrvacsora oblationak buzgó hivok részé
ről való felajánlása, valamint sok helyütt a külön urvacsorai porsolye- 
zés is. Nom-.egv olyan magyar ev. gyűld kéz etet ismorünk, melyben ma is 
"áldozati tányér" van az oltár mensa epistolai,. vagy ovangéliomi ̂ szélén 
kitéve a pénzre váltott úrvacsora oblatio adomány elhelyezése céljából.

A római kovásztól való aggódó vigyázás" magyarázza meg, hogy

/
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- pozitivo - miért érvényesült aránylag olyan gyengén a rof. liturgikus 
alkotásaiban a kor. áldozat mozzanat kiábrázolása. Pedig ezen a ponton 
lett volna alkalom az ugyancsak gyakran hangoztatott, de legtöbbször ép
pen a szentséget mogürositö törekvések takarójául felhasznált verbum vi- 
sibilo igazi értelmének megfelelően az ov.- istentiszteletben az ábrá
zoló mozzanatoknak teljes joggal való biztosítására, mellyel kétség
telenül együtt járt volna az anamnesis és az eucharisztie-gondolat meg
erősödése ’ is . Bár azt is el kell ismernünk, hogy igen figyelőmre méltó', 
kísérletekkel találkozhatunk mind a rof. szülőföldjén /pl. az 1551-i
Libcr HaTisbonensis - Regensburg - liturgiájában/, mind pedig Svédor
szágban /az 1571-i rendtartásban Petri L. érsekprimás ev. öntudat 
maximumával szól áldozatról, az 1576.-1 "liturgia Svecanae Ecclesiae 
catholicae ot orthodoxao conformis" pedig ev. misekánonának imádságai
ban mutat igen fdgyelemreméltő kísérletet a kommomorécio és sacrifici- 
um gondolatának összekapcsolására és megelovenitésére./

Összefoglalásként megállapíthatjuk a lutheri rof. liturgi
kus teljesítményéről, hogy noha a XVI, sz. liturgikus munkájának nagon 
is korlátot szabott az a körülmény, hogy igen kevés kivétellel csak a , 
római misére terjedhetett ki a figyelem és igy nem kerülhettek a megfe
lelő .értéklés során kellő felhasználásra keletnek, valamint általában 
az ősi egyháznak liturgikus kincsei, mégis Istennek tetsző, valóban a 
Lélektől ihletett alkotásként áll elénk a lutheri rcf.-nak változatos 
gazdagságban /minden territoriális partikularizmus ellenére/is egységes 
liturgiája. Introitus, kyrio, glória / a laudamus Te-vei/, salutatio j 
és coílect0 , cpistola, gradualo hallcluja és soquontia-jének, salutatio 
és ovangoliom, credo /amelyet vagy megelőzött, vagy követett a gyüleke
zeti énok közé foglalt prédikáció/ salutatio.és általános egyházi .imád
ság, offertorium, praefatio a sandtus, a hozsanna és benodictussal, o- 
piiclésis /de ritkábban az ősi imádság, gyakrabban az u.n. úrvacsora! 
intolom!/, vorba tostamenti, /consecratio/, olevatio az agnus Doi-v.ol, 
Miatyánk, pax, úrvacsora! imádság, a communio ténye /sumptio és distri- 
butio miközben vagy a kar énekelte a communio psalmus-t, vagy még a gvü- 
lokezet is énekelt/, post communio, /antifona, ill. imádság alakjában , 
salutatio. és hálaadó imádság,/esetleg még a han:c dimittis/, bcncdicamus
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és áldás, - valóban azt kell mondanunk, micsoda gazdagság, mennyi fen
ség, micsoda isteni erő és kogyolom hordozója oz az eredeti ov. isten- 
tisztelet, ' nely a lutheri rof. saját cgyházias lolkülotéből született.

10.§. Az evangélikus liturgia felbomlása a XVII

és XVIII. sz.-ban, részletes megújhodása,-

a XIX. és XX. században, a jcldiegi helyzet.

Sajnos, nem sokáig végezhette ogyházépito, kegyelmi egzkö- 
zöket szolgáló munkáját zavartalanul a lutheri rof. lolkülotéből. szü
letett ov. liturgia. Súlyos megpróbáltatásokkal teljes századok követ
keztékéi hamarosan . Kom kedvezett az ev. istentiszteleti életnek Német
országban az egyházi szervezet kérdésének rendozetlonségc, ill. az 
ogyh zi, /püspöki/ hatalombak szinte megszámlálhatatlan fejdelem és 
városi tanács részéről bekövetkező birtokbavétele' és egyre fokozodó 
uzurpatioja, amely már.jóval a 30 éves háború olőtt is nyomasztó tohet- 
kénvt hatott az egyház liturgiái életére. A dogmatika viták következté
ben, melyeknek a maguk helyén nagyon is meg volt a helyük és hivatásuk, 
az egyházi orthodoxia talajéból a skolasztikus tan-prédikáció-, amoly 
bármonnyiro is értékes munkát végzett szolgálatával méginkább vég
zett volna, ha istentiszteleti élcton kiv.ülmaradva kívánta volna hivatá
sát teljesíteni/. - sommikópon som találhatott organikus elhelyezkedést 
az incarnatio- s praosentia roális hitének imádságos élotébon az egyház 
ünnepi liturgiájával és mive1 mégis beszorították a főistontiszfclotbo, 
a szószék riválisa kezdett lenni az oltárnak és szükségképón megkozdo- 
d ’tt a sajnálatos roductio. Az egyháziogalom kettétörése és a. "látható"
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egyháznak már jelentkező dogradálása ..ugyancsak gyengítette és pusztítot
ta a liturgikus életi Jelentőségűt. Azt sem szabad elhallgatnunk, hogy 
.az individuális, vallásosságra való /hajlandóságot csak mogerösitdtte a 
bünbocsánat szemé|rcs elsajátítása gondolatnak olyan nagy fogku erv^nyo- 
sitése, ill. a szeiruly.es üdvbizonyosságnak /pl. az urvacsorai "éretted; 
egyoldalú hangsúlyozásával/ 'az egyházi közösség rovására lett előtérbe
állítása.

éves háború rettenetes pusztításai aztán nem csak meg - 
ev. istentiszteleti élet egészséges fejlődését, hanem 
egyenesen belckényezoritotték az egyházat a zivataros 
is visszamaradó liturgikus reductio folytonos olszcgé-

; •• . A 30
akadályozták az 
igen sok helyen 
idők elmúltával 
nyedésébo. . • . •

Még nyagyóbb'b^j .volt azonban, hegy az egyház istentisztele
ti életének/.integritás'' ellen belső bomlasztó erők támadtak. Ilyenként 
jelentkezett a piotizmus. Minden érdekének, és történeti szükségszerűsé
gének az elismerése mellett is kétségtelen igazság marad az a mogállapi- 
tás/ hogy a pietizmus szinte öntudatlan ellenszenvvel viseltetett azegy- 
házi liturgiával szemben és a ref. szülőföldjén ebben a vonatkozásban 
is sokasok értékkel tette szegényebbé ; az ev. kor.-ség életét. A pie
tizmus nem birt" olvisclni a mi ev. dómjaink, magasztos IstonházainK 
felséges sursum corda-ját, a subjoktiv vallásosság gyenge idegzete ... 
futva menekült oltáraink mis tóriumának objektiv isteni realitásától.

• • * f • • •

Ha az '•épülés'1 érdekében még meg is hagyott sok mindent a regi lutheri 
istentisztelet rendjéből, annál inkább igyekezett moglozitani és fel
bomlás ztannri azta dogmatikai, hitelvi alapot, melyen a ref. liturgiája 
létrojött és nyugodott. A pietizmus Jézus Krisztussal való reális, sacra- 
mentális communic holyébe az egyes lelkek megtérési jeleneteit holyozte, 
a gyülekezeti istóntiszteletbe is igyekezett mentői több szubjektív ele
met bevinni, itt különösen a szabad imádságra, sajátos énekeikre gon
dolnak. - A racionalizmus pedig aztán hadat üzent mindennek, ami törté
neti, egyházi ós normatív jolegü \olt még az istentiszteleti életben.
■Síi a !,felviláausult'1 értelemnek útjában állott, annak mind pusztulnia

- * __ r  __  • . ~  «  <* . • n  ^  1  H  * . ___akellett és az egyéni Ízlés uraim 
tett. Úgyhogy a X1III. ós XIX.sz 
elenyésző kiv ételektől eltekintve csak sivár 
seg romiéit mutatta az istentiszteleti élet. 
oz a fölbomlás, be kellett következnie ennek 
altaris-t kitépték a liturgia organizmusból, 
ről valamennyi belőle élő "ta~ elemeinek is. 
lőhetett ráismerni már a régi ev. lutheri liturgiárav síkezet i ének, salutatio, egy 
az cpistola felolvas ága, az 
érdemlő szószuki szónoklat, 
jengös értekezést csatoltak 
ickczeti ének, - esetlen az

a teljós liturgikus anarchiára veze- 
határéveín már a ref. szülőföldjén is

pusztaságot, a regi dicsö- 
Eyészcn természetessé lett 
Mihelyt a sacramontum 
le kellett válniok a tcst- 
A XIX. sz. elején alig

bevezető gyűlő- 
jó racionalista, vizenyős, collccta-imádság, 
u.n. főének aztán a prédikáció nevet alig 
melyhez meg egy pótszónoklatnak beillő tor- 
imádság cimcn az Isten kioktatására, - gyü- 
urvacsord kiosztása a logpuritánabb módon,

hitetlen kornak a jcl-ahála imád s ág , áldás ,- gyüxoko ze ti ének. Ennek
lomzo alkotása pl. egyebek mellett az oltár fölé épített szószék!.

Az egyházunk istentiszteleti életet pusztító hatalmak, szel
lemi áramlatok sorában nem hallgatjuk el már a XVII. sz.-tol fo.yva je
lentkező és egyre nyilvánvaló céllal -rvényesülni a.karó svájci /ref./ 
hat st is. Gondoljunk Gcrhardt Pál életére. Mennyi üldöztetést kellett 
elszenvedni egy tiszta ev. tartomány területére ennek a nagy papnak,
mert hü ev. maradt. . ' • ■ 1.

Talán ez az idegen hatás okozott .legtöbb vérveszteséget bel
ső cllajlást az egyháznak, Á lutheri ref. háromszazadik évfordulója, 
elég ennyit megemlíteni tárgyunk ös zefüggésében - nem lehetett öröm- 
ünnep az ev. Németország igen nagy részében, mivel a porosz III. Fri
gyes Vilmos uj rabszolgaságot készített qz u.n. unió jelszavával az 
ellenálló erejében igen nagy mértékben meggyengült egyházunk számára.
Ez a ref. Hohcnzollcrn urr íkodó minden eszközzel ,az országának kb. 92 
%-át felölelő ág. h. ev. egyház élete ellen tört. "Unió”-tefvénok kie
rőszakolása közben a lcgkezyctlcncbb üldözést kellett az egyháznak el
szenvednie a müveit ós felvilágosult Európa kellős közepén és nem a
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os agendát.- Ez a mü alkotás újra használatba vet 
sz. beli ev. üt. egyes elemeiből valami ke ve:: ét,

Ví

ülyarabok idejében, hanem a XIX. sz.-ban! Hitvslló papjainkat, katona 
sággal börtönbe hurc.olt.atta, kül. a porosz Sziléziában újra vértanuidő 
1-et élt az egyház aí,;testvérirég"nagy óbb d'iesős égére. Templomainkat , 
oltárainkat meggyaléztatt attól sem riadt vissza ez a kegyetlen feje 
delem, hogy amelyik eg$iáz község az ö parancsénak ellenszegült, és ren 
dületlenül kitartott ősi szent hite mellett és az ev. ̂ és s'entségek^ 
tisztaságának védelmére; bezárta templomát, az Isten házának rablói elől 
katonasággal verette szét a templomot védő gyülekezetét, katonai erősz ak 
hal feltörette a templomot, és szuronyos katonáival helyeztette a meggya 
lázott egyház oltárára az unió/?/ diadalának jeléül a fejedelmi parancs 
szóra csinált uj-felekezet uj szertartási könyvét, a hirhedt porosz uni

" ‘ tt ugyan a XVI. és XVII
de mihaszna volt ennek

ha épen -centráli startalmát már úgyis elpusztította.- Jellemző, hogy 
a porosz uniós istentiszteleti rendben akkor is szerepelt a praefatio 
és sanctus, amikor u.n. prédikácios istentiszteletről volt csak .szó, és ' 
ezekre a részekre nem következett az Úrvacsora szentségének az ünneplése.
A fejedelmi parancsra az u.n. unióba be terrorizált óporosz tartományok 
nak közel 9000 templomában szűnt meg az ág. hitv. ev. lit. élet/jóllehet 
később lassanként kénytelen volt, ez az állami egyház szervezet a gyüle 
kezeteknek némi engedményt adni. /- A cézáropapizmus újkori őrültségének 
a-tombolását kell látnunk az unió egyházi életet , első sorban tehát 
az istentiszteleti életet pusztító jelenségeibe®.

Az északi ev. országok sokkal szerencsésebbek voltak, igaz 
hogy itt is meg kellett küzdenie az egyháznak a nyiltan és burkoltan . 
egyáránt kísérletező Róm . és kál vinista propagandával, az istentiszte 
leti életet itt is károsan befolyásolta az intellektuális orthodoxia, 
és i t i s  csak pusztítás jelezte a pietizzjus és racionalizmus átvonulá 
sát, de a luteri ref. szelleme annyira átjárta és annyira mélyre hatóan 
meghódította a tiszta ev. erejével a svéd, norvég, dán, izlandi, finn 
észt, és lett nép lelkét, hogy ezekben az .országokban alapjában sértet 
len léit még a XVIII. sz.-ban is egyházunk teljes istentisztelete, úgy 
hogy sok ai rövidebb ideje maradt a depravá.ciohak és sok kai könnyebben 
és spontánéban történhetett meg a reorganizáció, a megújhodás.- A részlet 
kérdések elmellőlézésévek csak azt állapíthatjuk meg általánosságban 
hogy FM tradícióját őrző finni és svéd lit'. sokkal inkább viharállónak 
bizonyult, mint a redukcióra amugyTis hajlamos DM tipusát inkább képvise 
lő dán és norvég lit. - Viszon t az is jellemző, hogyépen a XIX, sz. ele 
jén, amikor már csak évek, évtizedek választanak el az egyházi megujho 
dástól, akkor sikerül az emberi /humánum/ ráció uj vallásosságának' a lu 
theii istentiszteletet egyes elemeinek ] organikus rér,teinek letörésén 
túl,'a lit, legbennsőbb részében az t a veszedelmes csonkítást végre híj 
tani, amely a XIX, sz, közepén.proklamálta a szentség nélküli istentisz 
teletnek a teljessel való egyenjogúságát, és az egyházi évnek minél többb 
napjára igyekezett - adat szerűen nyilvánvaló " európai hatás eredménye 
ként " - becsempészni u.n.fő is tontis ztdetkéi i azurvacsora nélküli

uj istentiszteleti típust, hogy ezen az utca 
gv ^Koroson kitéphessék a ' nép. ténylo ges élotéből, kegyességéből a lit. 
szivét, az urvacsi ra szentségét, r Svédországban pl. bizonyos baloldali 
köiök befolyásánaK sikerült elérni,'hogy 1861-ben, amikor egyébként má r 
szerte egész Skandináviában és kül. magában Gusztáv Adolf hazájába n 
egyre többen szolgálták egyházunknak az ősi ev. teljességében való meg 
ujhodását, királyi rendelet /}/ megengedte, hogy az egyes gyülekezetek 
hel'j'.i viszonyainak megfelelően, az úrvacsora szentségét a főietentiszte 
létén kivül is/ pl. este, vagy délelőtt, de nem a "högmossa" keretében / 
ünnepelhessék.- Helyesen állapítja meg az ev. Ész~k egyik legkiválóbb 
lit. tudósa, a lundi Brillioth prof. "hogy azok, akik az egyházben segéd 
kezet nyújtottak e "reform életbelépéséhez., nem voltak tudatában annak, 
hogy milyen ve: he de Íme s köve tkctmóry ei lehotnok cselekedetüknek, amlcyol 
:a ke.r. egy ázi' Kegyesség pusztulását elősegítették", mert tukp. a reali 
te praosens Krisztustól a vele való communio állandóságától fosztották 
meg igen sok ember lelkét.- "lit.-lag^ pedig annak a klasszikus kér. 
istentisztc-leti formának az egységét törte szét ez az újítás /amely ide
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pkövetkezett !/," 
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rs, -...wo mann nichts höheros mehr übor sich hat, 
ülőn nyomatékkel ajánljuk Lőhe müveinek : "Droi

lenn "ouropában még sokkal vészedolmes.obb mértékben 
amely, ik leg alábbis Justinüs Martytrnapjaltéi fogva 
egyházunkban.- ^

Ez után a kitérés után visszatérve a ,-ref, szülőföldjére 
és a megújhodás nyomait keresve, kül. Lőhe ,Kliefoth, Vilmar, azután Lut 
hardt, Harms, Harnaok Theodosius nevénél és éi'etmunkájánál kell Isten 
iránti hálával megái lábunk! valamennyien az ág, hitV. eve egyház erede 
ti kér. életének a megújhodásán fáradoztak, és kül.az első háromnak a 
nevétől teljes éggel clválas2tahatatlan a XIX* sz‘. beli németországi 
hitvallásos lit. reneszánsz. Jíem külselegosen akartak "lit. mozgalmat’* 
csinálni, vagy u.n. reformok'*, megv-iósitani, hanem belülről* a lutheri 
kér . centrumából látták meg a kultusz egyházi jelent'); égét,' es az egyház 
lit. életkérdéseit.- Kül. ,Lohc Vilmosnál lett először a lit. az istentis.z 
teleti élet centrálist tartalmává az ige és a szentség. A lutheri és ősogy 
házi ev. értékeket újra as élet kincsévé tevő agendájának az előszavában 
az ev. istontisz tolot /lutheri lit. / menetét két csucesal biró hegység 
hez hasonlítja. "desson einor Gipfol Wie otwa bei Horeb und Sinai nied 
riger ist, als dór andere ; Dér ersto Gipf el ist die Predigt, dér zweite 
das Sacramo.nt des Altars, 
als den Himrncl ”.- / • kü
Büchor von dór Kirchc , ",Boicht und Kommunion Buch ", Haus- Schuf und 
Kirchenbuch, " "Agcndo" .,"Dér evang Geistliche ," stb. és élőt munkája 
gyümölcsé nők, a bajor neuendettelsaunak személyes megismerését, amely 
bői kiki tapasztalati bizonyságot morithet , hogy a lit.- élét, /vita con 
tomplativa és sacraraoritális vallás*’ í sága / milyen vita activa-t ,’ a szol 
gáló szorotet milyen eleven csoda müvét hozta létre, és tartja fenn.- 
Ma is.egyik legértékesebb, 03 a lutheri kor. lolkülotét leghívebbet ' 
tükrözhető istentiszteleti rend német országben a neuendottelsaui lit., 
amelynek részei: 1/ a,praofatio, /ad missam/ II. az ige szolgálata, /ver 
bum/; III. ..az Úrvacsora szontségéno k ünneplése, /sacramentum, IV./ a 
lit. bofejezéso Az 1/ rész mozzanatai 1/ gyűl. .ének* 2/ adjutorium • 
nostrum 3/confitoor és absolutio /kölcsönösen !/->a . ‘II. moz-zanati: 
4/ introitus, /grog/ : 5/ kyri'e /pap görögül, a nép apanyelven/ ; 5/
gloria/és laudamus te/ 7/ salutatio8/collacta -imádság, 9/ epitöla a hal 
lelujával és graduale ének ; 10/ evangélium ,11/ credo, ; 12/
gyűl énok /Prodigt-lied / 13/ szószai szolgálat /a . apostoli üdvözlet
b. prédikáció, d. énekvers, d. hirgetések, e. A z  Istennek békessége.../
A III. mozzanatai 14/ offertorium énok 15/ salutatio 16/ ora'tio oolrumoni 
ca/" Urunk, hal lgas meg minket" rosporjrumokkal .tagolva 17/ a teljes 
praofatio d tomporé ;18/ sanctus hosanna,, benedictus; 19/ consecratio

/vorb, test. / 20/.agnus Dci /gyűl ének / 21/ urvacsorai imádság. 22/ - 
Miátyánk, /doxológia nélkül. 23/ pax' üdvözlet .24 commemoratioKrisztus. 
áldozatáról; 25/ a communio tényo /a. két előkészítő imádság, b. sumptio
c. distributio;/ 26/ nunc dimdtttis /psalmodia gyűl, pap között / ;27/
postcommunio /antifona és-..imádság mint hálad&s /.- •• :

A IV. rész mozzanatai: 28/. saluti-o;..29/* bonc dicamus;
30/. bonodit tio /ároni áldás";/.

•' Kliofoth értékes tudományos munkássága mollett /Lit. Abhand- 
lungon 8 kötetben/ Észak-Némctország gyakorlati egyházi életét szolgál
ta, különösen a kiválts. . nocklenburgi Can t io na le - va 1, amelynek litur
giája ugyancsak az ősi evangélikus istontisztolot élő és. éltető érté
keit vitte belő egész nomzodékok mc-gujuló egyházi kegyességébe .Ez az 
istentisztelet is a legtöbb részében mogogyezik a Löha-félével'.

Ugyanezt az orodoti evangélikus-lutheri.egyháziasságot az ' ' 
istontiszioti életben is helyreállító munkásságot végoZbo a birodalom 
nyugati részeiben a nagy hcssomi theológus és hitvalló Vilmar- marburgi 
prof oszor. Tőle is boláthatalan sokaságban tanulták meg lelkipásztorok 
és gyülekezeti tagok, hogy az evangélikus istent- ztele’t leglényegesebb 
nélkülözhetetlen anyaga': l/. "bünvallás es absolutio, S2/v’ Is tón magas z- 
talása ,ég hálaadás az absalutioó t, 3/. az ige közlése /op.os evang.é-s 
prédikáx.'.o/; 4/. hitvallás, 5/. az Úrvacsora sa j.tségénok ünneplése ".- 
"Allé .und jedo Liturgie muss davon ausgohon, dag-p ihro Spitze auslaufo 
in dió Feior des hl. AbondmaKLs,- nur daöu.’ch wird die Liturgie vollstandig



1-1

ha
említe
nünk

4 * • 
. ' .s

/ i

Hlerdurch unterscheidet slch alles was Refohmiertes heisst von dér lutheri- 
schen Kirche: sacramenta sunt nervi publicorum conventuum''.-

- Az 8 munkásságuknak a nyomdokain jóformán J ^valamennyi
német egyháztartományban végbement bizonyos liturgikus restauráció,illetve 
megújhodás,amely'a múlt század utolsó negyedében,illetve a mi századunknak 
az első éveiben a régi kincsükben gazdag agendával,istentiszteleti renddel 
és megfelelő gyülekezeti énekeskönyvvel ajándékozta meg az egészséges for
ráshoz visszatérő egyházi életet.-A legtöbb német egyháztartomány istontisz 
teleti rendjének azonban volt organikus hibája;bizonyos tekintetben külső
séggel jellemezhet jük,- .egyszorüon megalkudó tt az -al ,hog-y a luth .isten 
tísztolet nem valósítható meg a konktrét gyülekezeti állapot mellett, 
és kész volt ,hogy az Urvfcsorai részek egyszerű kihagyásával is lehet 
az ilyen módonmegcsonkitott Isten tiszte le Fiún. főistebtiszteletté^ tenni 
amely moghagyott részeiben az eredetileg a verbumnsacramontum egységén 
folépült,.és ebből a realitásból kialakult, egykor belőle ólt díszes ré
székkel ékeskedett. . 1 ..

XIX. sz.boli lutheránus megáibodás a rofhazájában óartiku
láris maradt és nem válhatott az egyházi élet egész életét átfogó átala 
tó ;iÍ.T. eredeti/toljosségébo n helyreállitó erővé. Több oka volt önnek. 
Olyanokat is meg ke11&/amalyok látszólag vajmi távol o snok az isten 
tisztoloti élettől .- Porosz ország politikai elsősége sajnálatos „ módon 
és ogyro vo szódé lmos ebben kozdte éroztotni hatását egyházi-téren is.,-az 
egész birodalomban. A .fcjodolmi"summus opiscopatus" béklyóiban pedig 
ógyro jobban elhomályosul az ogyház istoni intézmény jel.leg éből .folyó 
öncólusága. Az állami•mindonhatócágnak kiszolgáltatott ogyötörnek tool. 
fakultásain/ egy két tiszteletre méltó'kivételi ál.'/ lassanként tálig a 
lig képviselték az ág,Aov. egyház igazi lolkülotét, sőt nem egyszer épon 
innét rontották meg idegen szellemmel az egyházi élőt organizmusát. ~
Divat ba jött, hogy mivel az ogyház hitvallásaihoz hü maradt országok' 
/tartományok /területén lévő egyetemken is helyet kapott és ogyro jobban 
elhatalmasodott az,, a XX. sz.. el '8 két évtizedét is annyira jellemző 
''modern" szollem, nőm cv., nem az ág. hitv. alapján iái ló tanárok /nem 
ogyszer papi ordihacio nélkül!/ "ex catodra" szólhattak belő irányitólag 
az iógyh 4? logbonsőbb ügyoibe . Egészen természete-' hogy az ilyon ogyo 
te. okről kikerülő papság leikéből nagyrészt kipusztult az egyházunk leg 
sajátosabb életével való congcnialitás.- Természetes,hogy a vallási uj 
donságok divatozási időjén olyan egyház tartományokban is, amelyek ol 
vileg az eredeti ov. istentisztelet fenntartói és őrizöi lettek volna, 
töbé kevésbé a lit. könyvekbe szorult vissza a lutheri egyházi • kegyess ég. 
A kegyelmi eszközöktől a maguk tisztaságában és teljességében megfoszott 
lelkek és gyülekezetek c.rötlenségükben már már egyenesen képtelenek lót 
tok arra, hogy egyházunk életét éljék.- Logkonkré többen- meglátszik az i 
dogon szellem diadala az cv.- istentisztelet megcsonkításában, kül. abban 
a ténybon, hogy az úrvacsora sz ntségenek az ünneplését néhány - előre 
meghatározott, u.n. uevacsérai napra korlátozták, és ezeken a napokon is 
csak mint az "istentisztelet függelékét, v-alami rendkívüli' dolgot kozol 
ték, amely többé nem i itegráns része a lit.-nak ill. a lit. -torzóvá 
modernizált uj istentiszteletnek.A kér .élet táplálékát sikerült olyan 
hamis szinbon feltüntetni egyházunk'széle s köreiben, hogy az urvacsorá 
bél valami- nem tudok más szót használni !- abnormális szertartás lett, 
ami még a régi világ csökevényo, ki is szolgáltatják, ha valaki annyi 
ra kívánja, és nem tud moglonni nelkülo;- a sokkal magasabb, "s zp.llemibb" 
prot. vallásosságban azonban nincs rá szükség, nem fontos az egész! I 
A világháború előtti időben az volt a helyzet, hogy a "modern" individu 
alizmus ogyolőro győzött a kor. kegyesség communio kegyességen és ez a 
győző om a régi hit megfogyatkozását, a pásztorok hűtlenségét, az egyházi 
gyülokozoti elet állandó, folytonos térvesztését igazolta. Voltak ugyan 
mór a világháború olőtt is olyan törekvések , amelyek az egyház aggasztó 
állapotának orvoslására ajáulkoztak.-

Az egyik csoport az uj"liturgikus reform mozgalom" néven 
szerepelt, és Spitta és Smond profossorok nevéhez fűződött legjolon 
tősobb munkássága. Ök újat akartak lényegileg, a modern embor lelki 
világához és szája Ízléséhez alkalmazni az istentiszteleti életet. Egyik 
s o volt az ág. hitv. cv, ,hanem a porosz unióból jött, épen úgy, mint 
R Ottó is, akik valamennyien azt gondolták, hogy subjektiv elgondolások

f .
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alapján lőhet " csinálni" li t.-t, is^tentiszteletltrendet Nagyban 
elősegítette ez a Spitta és Smond nevéhez fűződő uj reform mozgalom, ill. 
a nyomdokukba lépő még modernebb emberek dilettantizmusa, hpgy-kül;
a világháború után bekövetkezett egyházi káoszban .'-valóságos lit. arr r 

chia burjánzott fel, amolynok különféle prod ucioit igen találóan nevez 
te egy amerikai és egy skandináv luteránus szakember a némot egyházi in 
fláeio" zsonglőrösködésének". -/v.ö. Mensehing : Die Lit. Bewegung in 
dér eVang. Kirche" ,c. tanulmányainak adalékaiban.'/ Ez az uj, lit. reform 
mozgalom/ Spitta,Smend / indította meg a Monatschrift für Gottesdienst 
KirehAiché Kunst c. folyóiratot, -jellemző azonban már a legújabb évfo 
Íjunk számaira, hogy egyre kevesebb marad az olyan megnyilatkozásokból 

v amelyek az eredeti irányt 'képviselnék, vagyis' lit.-t akarnának "csinálni"
' . ,■ Sokkal jobban előtérbe ]ép az u.n."Berneuchener Kreis "
lit. munkája, amely részben a dialektikus teol»-val kapcsolatát. , részben 
pedig,-különösen az utóM időben- azzal való ellentétét ill. difforen 
idáit is mutat ja .-Jellemző je onveka mozgalomnak a Spitta Smend féle 
' irányzattal szemben ,hölgy nem a humánumból indulnak ki, hanem' a kinyi 
la tkoz-tatásból;- Persze a dialektikus teol. -nak ez nem elég. -Kül. 
első megnyilatkozásában- ez u mozgalom /Das berneuchener Bach / ebből a 
világból levő nagyságokkal, > ;pl, a kifejezésben forma kérdéséivel. is 
.foglalkozik.- Egyre erősebb lesz valóban a symbolum fogalmuknak ahangsu 
lyozása, amely igen jellemző a bern. kreis.-re ,/L. kül. K. Pátter , Hans 
Thomas Írásait-.' /.A kultusz ért Iraet is abban látják, hogy transparenssé 
lohót,- az istentisztelet tehát lényegileg nem más, mint az egyháznak , 
mint egy közösségnek simbolikus reprezentációja; A prédikáció elsősorban 
utalás az egyház aktualitására, a tkp.-i lit.-bán pedig az egyházi konti 
nuitás'lesz szemléletessé. A-lit. menete , a lit, őltőzet/pap, oltár,/ ' 
a ’lit. m-zdulatok jelenítik.-..meg a sajátosan transparens szférát. A lit* 
ének -pedig az ige szimbolikus jellegének, transparens voltának szemlél 
totósi eszközé. Lényeges-eltérés a-dialektikus teo.l.-tói, hogy ez a kör 
nem a prédikációtól akarja meghatározva látni az istentiszteletet,ha 
nem az istentisztelet értelméből ígye'szik megadva a prédikáció hivatását. 

.;..Főlp azt •hangsúlyozzák ,/L. ■ : "Jdrder kirche." /, hogy p,kcr,. ember ne 
spekuláljon, hanem vegyen részt az egyház reális életében, Bgyre ;több 
jelentősége lesz össze jöveteleiken-az istentiszteletnek, lutheri kifejezés 
beli formáinak, kül. bedig - figyelemre mél.tó!- az úrvacsorának, amelyet 
Újra a communio és k inonia jelentőségében értelmeznek es értékelnek, 
használnak nagy buzgáságal. Kül. az egyházi évnek megelevenitosen sok 
bozgósággal dolgoznak, az egyház istentiszteleti rendjét nem tcoretizálás 
sál , hanem valódi élettel akarják megeleveníteni, hogy. "ünnepről ünnepre 
foloséggel, gyermekkel,' ismerősökkel, és mindinkáTb-rcagyobbodó gyülekezet 
tol az’ egyh ázzál' óJ.isnek" .. Egyre egyháziasabb., lit.-sabb lesz ennek a 
-'körnek-az élete, sokszor alig választjf. el csak valami is a kifejezetten 
egyházi csoport-- tol. Igen sok hasonlóságot mutat ez a mazgaíom a német 
bencések lit.;'.rágalmával. Imádságos 'életre akarnak nevelni; azután pedig 
külön jelántősego, hogy a modern emberek ,müveitek széles korpát megtani 
tótba arra, hogy az. Lstentiszteletiélet kifejezés beli formái nem te
kinthetők .másodlagos , Önmagukban a ker.-től: olvezető formalizmus jelen 
ségeinok, hanom a vallásnak ,a ker,-nek lényeges tartozéka a forma, amely 
ben a tartalom megjelenik, kifejezést nyer, .még pedig anélkül, hogy bi 
zonyos ősztéticizmustói kellene tartani.

• Ettől a középen álló ,forrásba n levő, csoporttól jobbra 
holyczhotő el a-jelenkor ov. istentiszteleti életének egyik igen fon 
tos mozgalma, amely a Löhe és Vilmar tradíciót felovenitve, határozót 
tan az ág. hitv .rgi-lapj én kívánja az "egyházi megújhodást ós ez'el kapcso 
latban'az orddeti ov. lutheri ev. istontiszteloti élet megújhodását szol 
gálni. Ennek a múhkának a zászlóvivői egyreset az egyes ev. egyház . 
tartományokban működő egyházi Alt. konferenciák" amelye kno k a se k •
rában a légjelentősebb a "Niodor sachsischo Liturgische Conferenz",- 
ezzel párhuzamosán halad a diakonissza házak /kül. neuondettclsau ,Dros 
dón, Klostc-i líaráonbcrg és KlosterLocum/ Bensőséges év. lit. .életének 
,a gazdagsága végűi külön meg kell említenünk a " Hoch Kirchliche Verői 
nigung " / 1918/ munkáját. Nem újat akarnak ezek alkotni', hanom a régi,



nagyrészt elvesztegetett kincseit visszaszerezni, hogy újra valóban^egjnz 
Krisztus kizárólagos tulajdona és kegyelmi jelenlétének .munkásságának 
munkaterülete.- Lég en a német prszági kér. * A "hochkirliche Verfenigung'* 
egyházi keygessegre akar nevelni, hogy - Lutherrel szólva, - a legnagyobb 
legyen a f öldön az egyház,' akcr. embernek, aki nhoch von dér Kirche denkt 
eredeti programmjában az egyház intézménys zerii jellegét hangsúlyozza. 
Vallást tesz az egyházi hivatal isteni alapjárói,/Aug. Conf. V.c./ Ere
deti rendeltetéséről; -küzd a subjektivizmus uralma ellen, és épen ezért 
erősen hangsúlyozza a szentségek objektív jellegét, kül. pedig az urva 
csorainpraesentia realis-"t; sürgeti az ősi ev. /Lutheránus/ istentisz 
teleti rend helyre álli tását, általában a lit. életnek mindé n vonatko 
zásban való megújhodását/égyházi művészetek'felújításával: ének, zene, 
a templomnak, kül. pedig az oltárnak egyházi stilusu díszítése, -a pap 
ság gazdag lit. ornátusa, - de egyiket sem esztóticizmusból, hanem egy 
megváltozott ill. megváltóztatandó belső egyházi,lelkületnek természetes 
megnyilatkoztatásaként!/. -Az az istentiszteleti rend, amelyet napja 
inkban a. téhyleges gyakorlatban való meghonosítás réven propagál, a köv. 
: I. rész./missa kát. / * '1 / orgona praeludium, és lépesé imádság. 2/
introitus, 3/ confiteor és cyrie; 4/ absolutio és nagy glória; 5/ saltitéa 
tio és collacta, 6/ epistola és •'graduále halle lujával; 7/ salutatio és 
evangélium;8/ énekvers , prédikáció, ének eyers II. rész ,/Missa fid./:
9/ credo, / n í c ./ ; lo/ offertorium, 11/-.salutatio és praefatio, / a.sur 
sum corda antifonák,b. praefatio imádság detempore, c. sanctus, hozsanna 
és benedictus;/ 12/ epiklesis-imádság; 13/ consecratio; 14/ agnus Dei 
/közben :elevatio/; 15/ commemoratio és könyörgés élőkért, holtakért;
16/ Miatyánk; 17/ pari 18/ urvacsorai imádság; 19/ communio/a. "sancta 
sanctis, / b. sumptio, distributiomiközben az énekkar a communio psal 
must énekli/ :7‘. 20/ postcommunio, 21/ nunc dimittis; 22/ salutatio és 
.benedi camus; 23/ háiaadó imádság; 24/ áldás.- Ettől az eredtei lutheri 
ev. istentiszteleti rendtől lényegesen eltér a mozgalomnak aza az ága, 
amelyik-Heiler prof. vezetése alatt az”ev. katholische eucharistische 
Gemeinschaft^-óan van tömörülve, inkább ősi keleti tradiciok felevenité 
sét célozza, és ritualizmusával, é s mise áldozat terminologiájáház na 
gyón közel álló kultusz teóriájával az ev. lutheri kér.-ben ismét csak 
az idegen elem veszedelmes, bomlasztó hatásának lehetőségét plántálja 
be.
. • Még súlyosbítja a helyzetet a ref» szülőföldjén ma tomboló

egyházi anarchia, ill. a lutheri ref. drága javainak nyilt támadása.
sidentes" részéről meg vagyunk azonban győződve, hogy a vak 
áziad , hitvallásos alapon álló mozgalmaknak az istentiszte 

let megújhodásának munkáját, illetőleg is remélhetőleg’ hamarosan bekövet 
kező összefogása, és ezzel együtt járó belső tisztulása a német ev. éle 
tét is visszahelyezi saját éltető talajára.-/ szándékosam nem szóltunk 
a másodlagosnak látszó részlatkérdésekról, mint amilyenek a lit. ének, 
általába n az egyáz művészeti elemek felújítása, amiben nálunk, talán

fogalmi zavarban' lévők talán katholizálást Iáinak, de amely kérdé 
Ltherhez való visszatérésnek -egészen természetes folyományai. A 
gyakorlati teol. tud, művelői, és a.lit. megújulás gyakorlati mü 
számára./

Anélkül, hogy ezek után hasonlóképen felvázolnánk az ev. 
észak ,országainak jelenlegi lit, helyzetét, és az istontiszteleti élet 
tel kapcsolatos mozgalmait, megeiplitjük egészen rövidem, fő jellemvoná 
saikat, az európai kontinens országainak egyházi élőétől való differen
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ciáikat. -Jellemző, hogy egy ország mindén templomában teljesen azonos 
az istentiszetelet rendje,/még az‘énekökben .Jellemző, hogy kötelez
ereje van az egjiiáz szertartás könyveinek, nincs semmi sem a pap privá t 
tetszésére, vagy a gyülekezet tetszésére bizva ! Egymás között is 1 .nagy 
hasonlóságot mutatnak, a dán norvég, svéd,.finn ,észt, stb, istentisz 
teleti rendek, és az 1929-iki T koponhágal II. lutheránus egyetemi kon 
ventem, mégis /vagy :épen ezért/ az ő körükből indult ki az.a mozgalomra, 
amelynek célja az egész földkerekség ág. hitv. ev. egyházaknak az ősi 
eredeti, lutheránus lit.-hoz való visszatérése, ill. egységes istentisz 
teleti rendje. Ezt az egységet nem külső formalizmussal kivárták első 
elgondoló!, és propagálói, pl. Sőderblom érsek amogvalósitani,^;
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hanoin csakis azon a réven, hogy annak feltétele az eddigi ,csaknem ál 
talánossá lett, u.n.csonka istentiszteéeti típustól, a teljes communio 
istentiszteleti típushoz való visszatérés, vagyis az u'vacsora szcntdé 
gének újra a gyülekezet centrumába állítása, és állandó használatának 
megelevonitéso !

A mai svéd-Högmossa rendje ez: 1/ intrcitus, amelynek részei 
a. de tempore jellegű gyülekezeti ének,^b. a papéo aznénekkar közt meg 
_szló introitus antifona, 2/ confiteor és absolutio a cyrie-vol, ja* a 
confiteorra való felhívás, /Hab. 2:20 és a 34jzsoltár * 19.v*/ b. maga 
a confiteor imádság, c. az absolutio deprecati.v formában, d# anyanyelvi 
cyrie eleison; 3/ glória in oxcelsis/ amelyet a pap énekel, a gyülekea 
pedig rendszerint a mi első énekünket énekli; 4/ salutatioj 5/ collecta 
imádság; 6/ cpistola; 7/ graduále secventia ének, a tkp-i főének; 8/ evan 
gelium, 9/ credo,^/nagy ün nepeken a Nic, egyébként pedig az Ap., eset 
lóg Luther credo éneke/ 10/ szószéki énekvers, 11/ szószék! szolgálat,
12/ rövid gyülekezeti ének/adoratios .'/ ; 13/ újra az oltárnál salutatio 
; 14/ oratio oekumenica, amoly elé ncgy ünnepeken külön ünnepi imádság 
is kerül; 15/ az úrvacsora szentségére vonatkozó ének, 16/ praefatio/ a. 
sursum corda antií'onák, b. praefcrtio imádság, amelynek szövege eltér az 
ősi praefatiotól, végén el van szakitva tőle a sanctus és ehelyett köz 
vétlenül a szereztet ésimigékhez van kapcsolata - 17/ consecratio/ele 
vatio-val, !/ ; 18/ Mia-tyánk, és. csak ezután' 19/ sanctus, hozsanna, és 
benedictus, 20/ pax, mint az oltárhoz .hivószó,. 21/ agnus Dei, ;-eközben 
megindulnak a communikánsok az oltárhoz 22/ communio ,/supmtio 
butio/ ; 23/ postcommunio imádság/ három alternatívan !/ ; 24/
25/ ároni áldás, ;26/ .befejező ének és orgona postludium .

'A finn lit. erősen.; rokon a svécídel, előnye, hogy a svédnek 
több fogyatékossággát kijavította, és igy pl. helyre állította a praefa 
tio és a sanctus organikus összefüggését/ azután a szereztctési igék elé .? 
az ősi epiklésis imádságra emlékeztető úrvacsorái imádságot iktatott bo. 
Hasonló az észt lit. is / mindegyik énekes lit!/ a norvég és dán ü t  - 
nak közös sajatpsága az istentisztelet élén álló u.n."klokkáre"ben amo 
lyot az orgona praoludium itán, mig a cele''ráns pap az oltár elé tér 
dél, a szentély feljáratánal imádkozik a'-sekres tyés ,• hasonlóképen az is‘ 
tontisztelet végén is van egy ilyen sekrestyés imádság, / az elsőnek a.
Wz öveg§:"Uram, bejöttem szent házadba, hogy halljam, amit te, toremtőm, 
Atya Isten, Megváltóm, Ur, Jézus,Zp itLélek, életben és halálban vigasz 
talóm, mondani akarsz nekom. Uram, nyisd még qT én szivemet Szentlolkod 
dél, hogy igédből megtanuljak bánkódni bűneim felett, és hinni életben 
halálban 'Jézusban és naponként rao javulni szent életben és életfolyta 
tásban, Halld, és aallgasd meg azt ,/az én imádságomat,/ a Jézus Krisz 
túr által, 'ámen !"- a másiké: "Uram, köszönöfn, nők d, hogy :;<megtahitot tál 
arra, amit akarsz ,hogy cselekedjem. Segíts, most Ostenom S~zentlelke<$ol 
a Jézus Krisztusért, hogy tiszta szívvel őrizhessem meg igédet, erősödve 
ezzel a hitben, megjavulva szent életben, és vigasztalásom legyen ebbő 1 
az életben és halálban. Ámen- a Jezuds nevében!" / •

Általában a gyülekezeti enek erőteljes és bőségos haszná'• 
latajel lémzi kül. a dán lit-t, valamint az a tény is, nem csak azjurva 
csora s’zóntség organikus része a fö istontiszte]. tnek, hanem a kereszt 
ség szentségét is .. bele 11 észtét re es a dán egyház legszívesebben az 
opitola'' és evangélium között keresztel!- s még itt is erőteljes mozgalom 
van a lutheri' istentiszteleti élet sacramentalis teljességének visszaél

újítására, / a norvég"'pro occlesia- szövetség" a svéd
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magas egyhági társaság, a dán luthe 
or.őte 1 josen lit.ráki/•..

;* Mielőtt'az
heránus. egyházi szövetség, mind mind
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ev. külföld.'lit.életének fogatéküs’.'felvázólását
aha hagynok, meg kell 'államink egy hatalmas nagy egyházi korpusnak.Isten
tis -teleti életénél. Az északamorikhi.'egyházunkra gondolunk; Az északa
merikam lutheránus ogyház kb. 15& ezer gyölekozottel ,bir. Legnagyobb
részt némofc és skandináv hithü ov. emigránsok voltuk a pionírok..Erősén
hiveh ragaszkodik ez a corpus ma; is hitvallásainkhoz
süt.*"élet gazdagsága egyaránt .jollcpizi, a praktikus
let az ogyjázat Amerikában. Épen az külömbözteti meg

,a konfasszio oreje 
diakonia mfunka mcl
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az észekamerikai lut.
egyházat az Arnorikai tempóhoz modernizálódott u.n . "protes táns felekezotoktő
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hogy rendülőtlo íül megmaradt a hitelvi 'alapon és. egyházi életét is a lóiké-
hol- született ,ee'yháí$i .stílusban fejles,ztte ki . - J,eJ1 amzésül ,hadd áll ion itt egy kiváló egyházi embernek a néhány s.'zava: :A lutheránus egyház
Amerikában a Itt.egyháza is. Nemcsak hit ében.-; rag" szkodik az egyház krto

'• licit ás ához , hanem életformáiban is. Ezért megőrizte az egyházi .építészét
történeti stílusát és tipusát, úgy hogy temploma' nem hasonlítanak keres
kedelmi palotákhoz, hanem az imádás házai;. A szentély központját a föol
tár f'bglalja el, és minden egyébb berendezése is megfelel a cekjénak: az
istentisztelet szent csolekvényoinok es szertoartásaindk szent simboliká
ját szolgálja, -Tiszteletre méltó tardicióiának megfelelően, papjai diszos
öltözetet viselnek. 'Oltárain megőrizte az ostyát és a bort, mig sok más
felekezetmól kiszorította ‘két a kenyér és gyümölcsnodv /alkohol mentes
édes műbőr/ és minden úrvacsorái " vendég" részére feltálalt külön kis
poharat. /Remonsnyáer-Youngort-Sandt-ból idézve!/ - Az észak am-i ev. egy
ház 'listontisztolotének álatlános tipusa a XVI. sz-boli lutheri tradicióz
őrzi eleven értékként. Az angol nyelvű istentisztelet normális sorrondjo:
/ The Common sorvico Eook and-Hymnal 1917. szerint /!/ contiteor és abso
lutio;2/ introitus, 'kyrie és glória, 3/ salutatio, collocta, epistola,
graduále- soquentia, ovangelium;4/ gyülekezeti ének, szószéki szolgálat,
gyülekezeti ónek;/ez u t ó M  alatt a perselyezés;/ 5/ salutatio és oratio
öekuirpnica, 6/offortorium énok, praofatio, sanctus, hozsanna, és benedic

• tus, 7/ consecratio,.agnus Dói, Miatyánk, pax, com minio ,/supmtio, és dis
tributio, /, postcommunio, /antifona, vagy imádság/ 8/ salutatio, boned •
caáror'i, oratio,/-hála/' ultirná, áromi áldás. Logfelljebb az az eltérés
mutatkozik a legtöbb egyáz tartomány lit.- nál, hogy a confitoor és az
absolutio az introitus után kerül!-

A múlt és jelen tanulságaiból- amelyeket egyházunk klassi
ku s .életterületeinek a bizonyságaiból merítettünk, - az eredeti ov.
istentiszteleti élet megújhodásának munkélása szompontj ából, az az érték
mérő igazság áll előttünk, hogy ax lit. /istentisztelet/ pusztulása, és

. folélcdéso, hanyatlása, és megújhodása, mindég attól függ, hogy mog van
él o az ogyházben a kér. hit teljességének az integritása, vagy pedig a
kinyilatkoztatás isteni tényein alapuló és balőlük táplálkozó kegyelmi
eszközök helyott emobori bölcseség ingoványaira vélok o folépiteni"vallá
sos"élotüket a kül. jelszavakkal megtévesztett nemzedékek?? - Az ev. ie
tentiaztelti élet teljességének végső sorban egyetlen egy az ereje, és
süüntolon megújuló erőforrása:- az egyház Ura, a benne élő Jézus Krisztus!

11,§. Magyar viszonyaink

1

házunk 
az int 
szive, 
le tt.

Szándékosan foglalkoztunk látszólag aránytalanul sokat az 
ev. istentisztelet külföldi történetével,mert csákó, igy láthattuk meg, ' 
a töredékes felvázolás ellenére is, hogy mindenütt, ahol a lutheri ref. 
igazj. szellemével való lelki kapcsolat hü és elevon maradt, megőrizte egy

lit,.ja az ős ker.-rel baló- kapcsolatot, a logbennsőbb egységet, 
ntiszteloti élet teljességét. Az állandó communioban elérő ov. lit 
éltotő erője-, épugy mint a első s zázadokban a sacrámentűm altaris
És nálunk?!- / na mi? ,gy.k;/

A XVI. sz. közepén mag. ar földön is diadalmaskodott a luther 
ref. Ami a reformátor egyetemes egyházi jellegű hit tapasztaltával közöt 
tünk is szolgálni kívánta az egyháznak az apostoli evangéliumban való. 
megújhodás át.

A lutheri ref. konzersrjjiv jellege mindjárt aznelső időben 
meglátszott. A magyarországi Sión is" egészon természetesen a wit tenbergi 
példát követte az ov . egyházi le t megújhodásában. A mi elődeink is min 
d nt mog akartak őrizni, ami értékként maradt rájuk az egyház 1500 éves 
múltjából. A XVI. s^z. közepén az egymást érő partikuláris- egyház szer 
veőő zsinatok', lit.- vonatkozású határozataikkal, jóformán kivétel nélkül 
a lutheri ref, befogadásáról tette 1: bizonyságot. Még pedig'nem csak az 
u.n."nemzetiségi vidékeken" , hanem a magyarság körében is./Dunántúl!, / 
azután pl. az óvári zsinaton 1554-ben és a II. ordődi zsinr.topá.555./
A zsinati határizatok igen jelentősek, -a lit. élet közponjául az oltárt



-46-
• • •

tekintik, mint ahol a praosentia roavlis tényéből ov. sacramentaliz
mus. - - „

V Általában az u.n. mól lé’:- 'istentiszteletekről és az egyes szer
tratásokról sokkal tö'banyag maradt fenn, mint az u.n föistontisztelot 
organikus felépítéséről.- A XVI. sz. közepéről való Battbyányi-kódex 
igen értékes anyagot tartalmaz a mellék istentisztelötökről./matűtinéle 
és vcsperalo/ .Ennek bizonysága szerint a szinmagyar eV. gyülekezetekben 
igen gazda" lit. élet volt a mindennapi reggeli és esti istentisztelete• 
ken is. Találhatók a kódexben az ygész egyh'zi évre' való magyar antifo 
nák, psalmusok, responsoriumok, a cantica/ Benodictus, Magnificat, és . 
Nunc dimittiis, valamint To Doum is. /, vannak benne aztán litániák, pás 
siók, n o ^  heti lamentaciok, stb.-A magyar ev. istentiszteleti élet vál 
tozatos gazdagságának bizonyságaként közli Payr Sándor / A dunántúli egy 
házkarület története c. k.ve 774l/pl. a csepregi eayház közsgg4 1585
évből való rektori meghívó levelének egy részét, : "A schola mesternok 
kollabo rá tora legyen-, ki a kórusnak gondját visoljo , és mi fen nap, 
primát /q régi isten-tiszteleti hórák beosztása szerint a matutimim és a 
audes után:következni szokott reggeli istentisztelétnek volt ez a neve./ 

énekeljenek, böjtben minden; oplitániát énekeljen- böjtben minden nap 
litániát énekeljen, és esztendőn által minden innapnek estin és szombat 
dálest vecsornyét énekel jen'* .-A > :Huszár Gál Gr aduálé jában /1574/ pedig 
megvan .részletesen az ősi ev. reggeli istentiszteéct rendje: ,/és nem 
a főistentiszteletnok a rendje ez, amint sokan vélték,/a/, csendes credo, 
és Miatyánk után b/. Deus in adjutorium. p/. invitatorium/ 95.zsoltár/ 
d/. psalmodia e/. himnusz, f/. Capitulum/ lectio és r'osponsum/ g/ canticum 
ünnepen a To Deum, egyébként benodictus Döu Israel.../; b/. praecos; 

i/. colloctaj- j/. benedicamus.-/A XVI. sz.-beli ev. magyar lit. ééfcfet 
szinos gazdagságát és a reformátustól való különbségét elismeri a ref. 
Sörös Béla. is " A magyar lit. története c. 1904-be n megjelent müve is, 
amely épen..a tárggyal való hj'nyzó kongenialitás következtében nem egyszer 
egészen dilettáns megállapításokat tartalmaz, igy pl. a mellék istontisz 
teletek anyagát , elemeit összekeveri ill. odaóorozza a föistentisztelet 
anyagába, és .csodálkozik, hogy annyira elütő istentiszteleti rendek is 
paralell élőt ben lehettek ugyanabban ax gyülekezetben.

A teljes /fő-/istcnti sztélét organikus felépítésére,illet ve 
anyagára sokkal kövesebb- adatunk maradt,deezek is elégségesek ahhoz,hogy 
rekonstruálhassuk magunknak a képet,hogyan folyt le a X'/I'.s-z.-brn a magyar 
evangélikus f'őistontisztelet? .'-Kétségtelenül megállpithat juk . ,hogy noha 
0z ország területének három részre szakitottsága-megakadályozta liturgi
ánknak mindenütt teljesen azonos formai fölépítését,-a magyar evangélikus 
lit.egységét mégis biztosította az a tény,hogy a lit. szive,éltető forrá
sa es erője itt nálunk is a s a'c'ramcn tűm .communionis volt.Miként egykor 
rz esi egyházban,, úgy most á megujhodott magyarországi Sionban is mindoen 
vasárnapon minden ünnopen/sőt nem egyszer u.n. "hétköznapokon is" }/- 
a főistentisztol t szerves részét képező,úrvacsora szentségének az ünnep 
lése alkotta a lit. élet csúcspontját, ez tette igazáp teljessé aznisten 
tiszteleti életet. A középkori laton misénok idegen * lelemoitől való mg 
tisztítása után jött létre nálunk is a verbum ot sacrame'>tum összetartó 
zását hirdető és teljes i á  ..sacramen.tális coranunioban elerő magyar 
ov,. lit. - Lit. életünknek eb en a korba n való gazdagé igát és a hivok 
ben való ipoggyökozcttségét bizonyítják a nép kezébe ad*tt énekes könyvek 
is, amelyek a téveson koráinak nevezett egyházi népdalon kiveül igen 
sok- szorosabb ért lemben vett- lit. éneket is tartalmaztak: ezért nevez 
ték eze".ot az énekes könyveket /régi, középkori néven/ graduáléknak. A 
litániát kyrie , glória, credo, sanctus, agnusDei, valamint az irntroitu 
sok, antifonák, /psalmodiákkal/ élő értékei voltak a magyar ov. egyházi 
kegyességnek! -

A XVI. sz. magyar ev. lit.anyagának megismerése szempontjá 
’ból igen jelentős a boroszlói kódex , .amely a zoged^.. Gergely énekos 
könyve utánvan beillsztve, és minden valószínűség szerint'a század 60-as 
éveiből váL ó /NemMeti Muzeum/ továbbá a már napvilágot látött de mé^ is 
régebli a Holtai Gáspár 1559-ből való agendájának első kiadásában szerep 
lő lit. Mindegyik fedezetben a luthori is tóntis 2 belő ti tipus életben lé 
telének és uralmának a bizonysága. A sorr-ond a Köv, felépítést mutatta:



1/ az Ősi introitus/ arég á ritus / j -2/ confitoor oskyriof 3/ nagy 
glória, /teljesen/ ; -4/ s-'lutatio ósa collocta imádság; 5/ epistola 
6/ gradualc és halleluja, amelyhez ünnepeken a külön soquentio ének 
is csatlakozott; 7/ evangélium 8/ credo, /eleinte a Nie. ,késöhb ennek 
‘Luther f.éle népdal feldolgozása; 11 Mi hiszünk az egy Istenben/" / 3/ pré
dikácio, ’a perikopákhez ragaszkodnak az igehirdetésnél is/ az t.i. nőm 
is volt kérdés, hogy. az oltár elől az óegyházi epistola és evangélium 
kerüljön mindig felolvasásra; -a perikopák kül. megbecsülését bizonyít 
ja magyar népünkben az a tény is, hogy az egyház már eben az időben ad 
híveinek .részére u.n. evangéliumos könyvecskék)t, amely az epistolákön 
és ez evangéliumokon kivül a minden vasárnapra szóló imádságot is tart al 
mazta.- Annak bizonyságául, hogy az u.n. szószéki/ prodikáctóval kapcso 
latos imádságok is, ebben az időben még valóban imádságok es nem pót pré 
dikéciók voltak álljon itt Bornemissza Péternek egyik ilyen prédikáci 
os /ncmiletikus/imádsága: " Örök mindenható Ur Isten, s2i/ckenK kegyes és 
kegyelmes megvilágositója; kérünk Tégedet, világosítsd meg á Te Szentlel 
kellel, a mi elménknek a mi szivünknek homályos sötétségét, hogy a te 
szent igédet hallhassuk, és érthessük, értvén meg- is tarthassuk: Te szént 
felségednek nevének dicséreteire és lelkűnknek örök üdvösségére. így 
tégy Ur Isten , mi kegyelmes, Atyánk a mi Urunk Jézus Krisztusnak érdemé 
ért!"- 10/ imádás tartalmú gyülekezeti ének,11/ álatalános' egyházi imád 
áág, igen gyakran a kedves litánia formában. 12/ praofatio., a sanctus, 
hosanna, bempdictussal, /amelynek igen érdekes változata maró dt fenn az 
u.n. boroszlói kódexben!/ ;-13/ Urvacsoaai imádság ; 14/ consecri tio az 
elevatioval, ;15/ az agnus Dei,. amöIjeba gyülekozet a litániábóx is jót • 
ismert és nagy szeretettel énekelt. 16/ Miatyánk, 17/ a communio ténye 
/ a suyptiora következő distributio közben a templomi gyülekezetnek 
nem communikálo része "ad coenam" ’ánokelt/18/ postcommunio/antifona 
és hálaadó imádság formájában/ ; 19/ salutatio, 20/ benedicamus, ;23L/
Ároni áldás, amely után még esetleg a gyülekezet egy énckversek énekelt.

Ha még őzt is megemlítjük, hogy ennek a uisuta ov. tartalom 
nak méltó kifejezésére egyházunk igen helyes történeti érzék’-el nélnuk 
is igénybe vette a lit.élot formai eszközeinek egész gazdagságát, / temp 
lom, oltár, paramentumok, oltárt felszerelés, egyházi ének és zenekarok, 
-az egyházi esztendő ünnepeinek pontos megtartása!/ - .igen könnyenme g 
állapítható, hogy a magj r rév. istentisztelet a XVI;sz• közepén minden 
tekintetben hü volt a lutheri ref. eredeti szelleméhez, és a vole való 
egységnek reményében indult neki a jövőnek.

A XVI, sz. utolsó harmadéban azonban hazánkban is egyre 
nagyobb erővel jelemtkezett a Zwingtiánizmus és a kálvinizmus sajáto: 
összetételét mutató ref. vallás terjedése. Ez a tény kétsógtelenülrombo 
lóleg hatot a lutheri ref,-bán alig,hogy megujhodott magyar Sionnak.
■.Még meg som szilárdult egyházi életére és legérzélenycbb nyilvánulási 
területén az istentiszteleti életben hamarosan jelentkező be Is <"■ elfajulás 
ra is vezetett. A szetnségek isteni realitásának mogürositését célzó 
propagandájuk, amely tehát legjobban az urvacsorai praesantia reális

i-~ „a _s mindenfelé zavart okozott és még egyszer még azokat az

s

hitet kezdte ;tl, mindenfele zavart ohozott es meg egyszer meg azokat az 
őrállókat is megtévesztette, akik egyébéként hüdéges szolgálatukkal jgye 
kestek volna megvédeni az ov, egyházi kegyesség integritását, és szentsg
fnríf n 1 monnl/* inorr*Pr̂l r\~] r\ ül 4- *P -hvn o A 4-   Ál 1 A 4-n mi nrr /\ vívt A A  ̂A rT* A ^ UA 4-

tsges
tartalmának megfelelő életformáit.- Állításunk szomorú igazságának,két 

ségteien bitonysága a XVI. sz. végének jelentős magyar lit. alkotása, azz 
1598-ból va ló Kerosztturi Agenda , amol yet Sopron, vas, és zalavár 
megyékésperessegeinek gyülekezetei részére készített a 4 főesperes:
Reczés János, Tokoych György, Widos Lénárd, és Klaszekovits István. A 
" kálvinizmus veszedelmes tudómén„ áruk hintegetői " ellenkiván védekezni 
az egységes mag: ar ev. lit.-val is, ill. ennek helyreállításával. -A 
Kerosztturi Agenda részletesen foglalkozik a sz< ntjegek,kiszolgáltatásé 
val ,• a kül. egyházi funkciók, /esketés, avatás, temetés ,stb./, olvégzé 
sóvelj- a főistentisztelet rendje nincs meg benne, és a mellék isten 
tiszteletek re ndjére nézve.sem kapunk benne semmi részletesebb felvi 
lágositást. Minden valószínűség szerint érvényben maradt a régi ev. luthe 
ri lit.formai gazddgsága, ill. ohez tért vissza, azokon a vidékeken is,
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a hol a kálvinista hat és inár kikosrih;̂  az ov^n gelikrjs istentiszteleti élőt 
or gan izmus át. Abból az cgyaz o rü k ör ülményből az ómban,hogy az agenda az 
általános; gyónás /közgyónás/ rendjét és az Urv-acsora szentségének az ünnep* 
lését együttesen tárgyalja és megemlíti,hogy az T0!r szent vacsorájának a ki
osztását egy vagy két héttel előbb ki kell hirdetni,- kénytelenek vagyunk 
arra következtén!,hogy már-Is megkezdődött az evangélikus liturgia felbom
lása,s a magyar liturgikus elet szakított az egyház ősi kereszt-yón isten
tiszteleti típusával;- a keresztúri agenda hallgatólagosan jóváhagyta azt az 
egyre több gyülekezetben pusztító' uj istentiszteleti gyakorlatot* mely a 
a református hatás eredményeken kitépte a liturgia szivét és az Úrvacsora 

’ Szentségét az istentiszteleti élet másodrendű tényezőjévé, valóban függeléké 
.tette. Abban a pillanatban ugyanis amikor a személyes gyónást kiszorító 
általános gyónást a prédikáció után beillesztik, megszűnik az Úrvacsora szem 
ségének eddigi liturgikus jelent ségé és egyre többen eltávoznak a prédi
káció után az istentiszteletről.'

1 Valóban magyarhoni egyházunk isten tiszteleti életének
mindjárt a XvI«sz. v égén jelentkező tragédiája ez amikor az egyház annyir 
vigyázva igyekezett kikerülni annak a más: szellemnek cselvetésoit, éppen 
a legkényesebb, legérzékenyebb ponton nem'tudofct hü maradni ön magához, 
á lutheri rof.gonuin lelkületéhez és szinte öntudatlanul kaput nyitott, 
létjogosultságot engedett annak az akkor még hatásaiban .bsláthat^tlan kö
ve tke-zményekkel járó liturgikus destrukciónak, amely néhány nemzedék 
alatt szinte a felism erhetétlenségig elpusztította a legszörnyübb véres 

' üldözéseket, kog yetlen elnyomást is többé-kovésbé töretlenül kiálló 
. magyr gyülekezeteink evangélikus istontisz-teleti életét.A keresztúri 
agenda mindon egyéb részlet-értéke ellenére is tulajdonképpen a verbum ot 
sacramontum egységen felépült lutheri istentisztelet telj es kotté törését 
j ulenti magyar földön és igy fájdalmas ilyen korán fájdalmas szaka
dékot hasított az egyház az akkor már közel 1500 évos traditioján hoszen 
lényegileg u isten tiszteloti reddet proklamál. mely évszázadokra meg- 

z ide pecsételte ^ref./befolyás egyre erősödő hatás alá került magyar ev.
liturgia jövőjét. A kisérő jelenségek sem sokáig várattak maguKra. Elkövot- 
kezett a liturgia egyes elemeink leválása: a felbomló organizmus léletto- 
len szervei széthulló darabokká lettek, amelyekre már csak a pusztulás várt. 
Termesztésen vált le először a megcsonkított, széttört magyar liturgiáról 
a praefatio és vele együtt a sanctus hosanna és boné dictus.A prédikáciOós 
/ csonka/ istetj tisztelet után, nennek függelékét képező szertartás kereté
ben az általános gyónás bűnbánati prédikációja és a még külön "urvacsorai 
jeszéd" között igazán nem maradt hely, életlehetőség ^z 3gyház gyönyörű

séges eucharisztikus / p&of./ imádsága számára.Többi értékünk pusztulása 
pedig már csak az idő kérdése volt.Legtov-ább megmaradt a cégi üturgiábó-j 
a prédikáció olőtti része k gazdagsága, noha a sacramentalis tartalommal 
együtt célját, igazi értelmét is elveszítette hiszen ez az uj istentisztelet 
a prédikáció utánni imádággal és áldással /a szószéken/ "befejeződött0 és 
csak a"benmaradtak" részére kezdődött meg az " általaános gyónás" 3s^a rá
következő úrvacsora osztás.I~en jellemző, hegy 'még akkor som követték az 
oredoti ov. liturgikus tradíciót, amikor és ahol pedig még csuknom minden 
vasárnap bőségesen akadtak kommuiikánsok és igy amaga teljességében meg: 
tarthatták volna a fő istontisztelotot! A XVI. ős XVII. sz. határ éveitől 
kczdőlően tehát - a magyar ev. istentisz telet az ősi kor. típustól >lsza- 
kadva külön útra tér és igy alakul: 1/. Intoitus /de már^csak gyüxekc í- 
zeti ének formájában; az üldeztot esek mellett . nagyban elősegített az o- 
si ev. liturgia pusztulását kántoraink zenei képzettségének ogyrpj általá- 
nossabbá levő hiányossága és karmesteri hanyagsága, bár voltak tiszteletre 
moltó kivitelek is!/ 2/. kyrie, amely elő intő^térjodolmes bűnbánati imával 
bővült, mig lassankimt ez a konfi.tar imádság és a v.jtö kapssolatos absólntio 
hirde-tése miarad mog és a tkp. kyrie elnémul.-hogy a felbomlóliturgia egyre 
torjongosebbé vélik olveszti ritmusát és- prózaivá, homiletikus-jellegűvé 
lesz/ann^k bizonysága az a régi dun ntuli confitoor-imádság,amely meg ma 
is használatban van a győri templom istetiszteleti éleffesn .

gén

r
*
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/i. müvem 157. ,lap , 472. jegyzete/; 3. glória /eleinte még az et 
in terra-val és a laudamusi Te himnussal, de hamarosan ezt is kiszo
rítja a gyülekezet kizárólagos glória-éneke, leginkább a ''Dicső
ség mennyben Istennek..."/, 4. salutatio és collecta /mint regen/:
5. epistola /minden lectiot énekelve/; 6. graduale halleÍv,jával 
/amely heüjebe ugyancsak gyülekezeti ének lep/, 7. evangeliom, fa- 
milyen mértékben a didaktikus elem uralomra jut az istentisztelet
ben és a paikópában csak "predikáció-textusok"-at látnak.^ olyan 
mértékben válik feleslegessé a kettős lectio az oltárnál - az epis- 
tolát meghagyják, az ev. pedig a szószékre szorul; - viszont a gra
duale énekből a prédikáció tartalma szerint igazodo"főének"-et csi
nálna^, mely egyúttal természetesen a credo-t is pótolta, 8. amig 
pedig megmaradt a credo, addig is gyülekezeti énekké alakult; 9. 
prédikáció; 10. imádság /az általános egyházi imádságból lassanként 
prédikációs imádság lesz, amely ugyancsak a szószékre kerül/; 11. 
Miatyánk; 12. áldás /amelyet némely helyer akkor is az oltártól a- 
dott a pap, amikor a prédikáció után nem folytatódott az istentisz
telet, hanem csonka maradt. A prédikációs istentisztelet gyülekeze
tének nagy része - amelyik nem járult a szentséghez - "eltakarodván"
- megkezdődött az "általános gyónás" /közgyónat/ és az úrvacsora 
szentségének az ünneplése; kövotkező sorrendben; 13. bűnbánati ének; 
14. penitentiára hivó beszéd; 15. gyónó imádság, melyet a pap is tér
delve /ad altare/ imádkozott, 16. gyónási kérdések /csaknem szóról 
szóra egyeznek a manapság is hasznáhtban levőkkel/; 17. absolutio, 
de természetesen mint bünbocsánat általános hirdetése, melyhez még 
a retentio is hozzájárult és ezzel teljes üdvbizonytalansá’ba veze
tett; 18. urvacsorai ének /erősen bűnbánati jellegű ez is/; 19. úr
vacsorái beszéd; 20. Miatyánk és a szereztetési igék /consecratio/: 
21. imádság a szentség méltó élvezéséért; 22. /communio/, de már 
csak is mint distributio állandó, az oltárnál szolgálónép kommunió- 
ja egyre ritkább lesz, itt kezdődik már a mindennel jcb bán destruá- 
íó példaadás; gyülekezeteink már itt is, ott is láthatták, hogy tu
lajdon papjuk él a legritkábban az úrvacsora szentségével; 23. há
laadó imáds ág , amely hivon mutatja a magyar ev. liturgiáért küzdő 
régi és uj vallásosság összoütközósét; egyrészt tartalmilag még a 
régi hit teljessége él az imádságban, /a praesontia reális és com
munio -gondolat erőteljes hangsúlyozásával/, másrészt azonban nyilv 
vánvaló benne a homilotikus hangnak, ill. a retorikai torjcngősség- 
nek az érvényesülése; 24. Miatyánk /harmadszor/; 25. Arc-mi áldás;
26. befejező gyülekezeti ének.

Ennek a belső egységétől megfosztott, törékeny istontisz- 
teleti rcndnok ikellott megküzdenie- a 17. sz. viharaival, még
az erőteljes ogyh zi életet is kemény próbára tevő üldözesoivol, 
a templomaink elrablásából származó liturgikus vlr~ontagságokkal.
Keit csoda, ha képtelennek bizonyult erre, sőt az idők'gonoszsá- 
ga a belülről pusztitó"protostans puritanizmus" segítségével, egy
re fokozódó kíméletlenséggel elkoptatta és szinte felismcrhototíon- 
ségig széttördelhette a magyar ev. liturgiát. Hogy azonban mégsem 
ment olyan nagyon könnyep a magyar ev. istentiszteleti éhek színes 
tartalmi gazdagságának elsorvasztása, és szintolonségbe való átme- 
szelése, arranézvo elég utalnunk - akár csak dunántúli voi atkozás
ban Kiss Bortalan és Musay Gergely püspökök 17. sz.-beli kanon, vi
zit. jegyzőkönyveinek néhány jolentéktolennok látszó adatára, arra, 
hogy a kanon.vizit, milyen nagy gondot fordít meg az istentisztele
ti álét gazdagságába, a templomok liturgikus fölszerelésére. Meggyő
ződésünk szerint ogeszon másként alakult volna a magyar ev. istentisz
teleti élet és erős fundamontomon i'ndulhatott volna meg a "Türelmi 
rendelet" után egyházi életünk újjáépítése, hogyha a mi magyar gyü
lekezeteink - különösen pedig a mi magyar papjaink a reformátusok
hoz való kultuszteli öntudatlan alkalmazkodásuk helyett cgységosen 
megmaradtak volna ősi alapon!

Ebben a vonatkozásban sokkal kedvezőbb képet mutat hazai 
német és tót gyülekezeteink istentisztcloti élete, ill. a velük lő-
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zelebbi kapcsolatban lévő magyar gyülekozetok liturgikus életének 
-további alakulása is. :

A magyarországi egyház, igen jelentős részében - különö
sen® éppen az imént említett vidékeken - ugyanis hiába próbálkozott 
a zwinglianizmus és kálvinizmus. Erdélyben Honter János apostoli 
buzgóságu munkásságának az eredményeként csaknem változatlanul a 
wittembergi rendtartást használta egyházunk /ErBélyben: Formula 
reformationis, 1542-ből/. A Felvidéken j&lig ugyancsak erősen gyü-
kerot vort a 16. sz.-bán a lutheri reformáció és a tiszta evangé
likus istentiszteleti élet maradéknélküli teljességének gyakorlása 
szinte be láthatatlanul nagy összefüggöterületeken biztosította az 
egyházban a kor. élet bensőségét és integritás át. Igen érdékes a- 
dataink vannak a 16. sz.-nak és a 17. sz. első évtizedének a zsol
nai zsinat előtti idejében tartott partialis zsinatok rendelkezé- 
seibeu az istentiszteleti életre vonatkozólag. A prédikáció minde
nütt szerves része a főistentiszteletnek, de a koronája, szive: a 
sacramontum communionis. A gyónás: csak mint személyes gyónás is- 
mort és ilyenként van használatban. Természetesen a gyónás nem tar
tozik a főistentisztelethez, annak a"szentek szentje helyett a pit
varban van a helye". "Post vespertinas preces audiant pastores die- 
bus sabbathi. cor.titentes, vei summo mane diebus dominicis e& maxi
mé curent in usum rodire privátom confessionem ot absalutionem", - 
hirdeti az 1580-i trencséni zsinat II. kánona. A vasárnap reggeli 
matutinv m istentisztelet után, ami rend szerint korén 6-7 órakor tar 
tatott, rendszerint 9 órakor következett a "summum officium", a fő
istentisztelet, melynek a rendje még talán Luther 'FM-jénél is gaz
dagabb, kül'nősen vizuális tekintetben /VIII-XI. kánonuk/. A papok 
a régi miseruhákat '.viselik /IV. kánon/ és az egyházi esztendő u- 
gyancsak nem szűkölködik ünnepekben /XXI. kánon/. A főistentiszte
letet végző pap állandó communiója annyira természetes volt ebben 
az időben a felvidéki papák és gyülekezetek körében, hogy inkább 
attól kellett tartani, hogy papjaink mindennap még communicáns-ok 
hiányzása esetén is "miséznék"; - ezért hangsúlyozza az 1590-ből 
való murányi cikkek VII. kánona, hogy köznapokon "missa s iné commii- 
nicantibus non celebrotur1' ' .

A különösen egyház jogi /szervezcti/szempontból nagy jelen
tőségű zsolnai zsinat /l610/ a liturgiával kapcsolatban tkp. már 
csak arról gondoskodik, hogy a meglevő gazdag istentiszteleti élet 
mind a három északnyugati xfelvidéki püspökségünk területén sér
tetlenül megmaradjon, ill. azt mind a tiz vármegyében ogységessé te
gye, hogy /VI. cikk .*/ egyházépitő erőjét, a testvéri solidaritás ré 
vén is. fokozza. A zsolnai zsinat kánonainak joghatósági területén, 
továbbá az 1614-ben Szopesvéralján tartott sinat létesítette két u- 
jabb püspökség /a tiszta ov. Szepcs és Sáros vm.-k és a szabadki
rályi városok/ területén,végül a- csaknem teljesen önálló és több 
esporosségre tagozódó hatalmas gömöri főosporosségbon, összesen 
mintegy 1000 gyülekező tünkben ogyaránt a teljes, lutheri istentisz
telet van érvényben, buzgó használatban ebben az időben. Ennek a 
felvidéki liturgiának a rendje a következő volt: 1. I^troitus /az 
ősogyházi, az egyházi év minden vasárnapja szerint változó!/; 2. 
kyrie /"variis molod.iis/; 3. glória in excelsis /nagy ünnepeken a 
^.audamus To-vol/; 4. salutatio és colle cta; 5. epistola, 6. gradu- 
ale /a lectio után halleluja, azután'pedig gyülekezeti ének/: a fő 
sequcntia-énok/; 7. salutatio és cvangoliom /a lectio meghirdetése, 
ezután a középkori "glória tibi Domine", majd maga a lectio, 8.cre
do /Nicaenum, esetleg gyülekezeti ének feldol^ozásábap, de tempore/
9. a. szószéki szolgálat /prédikáció az oltártól énekel t evangéliom 
alapján/; 10. gyülekezeti énokvers /adoratio tartalommal/; 11. salu 
itatio és oratio oecumenica; 12. praefatio, sanctus, hosanna és be- 
nedictus /n.b. sok helyen még tévedésében is teljesen hiveh követik 
LutheriFM.-ét és a sanctust, hosannat, és bonedictust olsaakitva a 
praofatiotól a consocratio után éneklik1? miközben megtörténik^az o- 
lovatio; 13. urvacsorai imádság; 14. Miatyánk /sorrendi eltérés/;

V
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o
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1±5 kom-

is tentisz- 
való élőt 
ollonség-

15. vorba tostamonti/consocratio, amely alatt a nép térdel 
rnunio /s uránt io és distrdbutio, vagy amint a kánonok mondják: commu- 
nicatio ministri cum populo in sakrameto, melynek megkezdődésekor a 
gyülekezet és az énokkar az agnus Doi-t énekelte/; 17. hálaadó imád
ság- 18. salutatio és ibenodicámusj 19. Aroni áldás, a gyülekezet^ 
ámen résporsiturnéval, melyro már nem következett újabb ének/ A szó
széki szolgalat, vagyis a homiletikus részok kivételével: az^ogész 
istentisztelet teljesen énekes liturgia volt, vagyis az oltárnál a 
pap is mindent énekelt.

Mi som bizonyltja jobban ennek a monumentális 
teletnek az erejét, mint az a tény, hogy ez az Istenben 
teljes gazdagságát magában hordozó ov. liturgia a külső 
nck* logkogyot lenobb támadásait is kibírta: még I. Lipótnak Róma 
szolgálatába állitott rémuralmából is lényegileg sértetlenül került 
ki, pedig o gyászos és véros évtizedek során elrabolt templomaink
ból magánhézakba, majd pedig erdők mélyébe, barlangok sötétségébe 
szorult csaknem egész hazánkban a mi tiszta ov. kor. istentiszto- 
loti életünk, ha egyik másik ékességétől megfosztotta is az idők vi
szontagsága a Felvidéken az egyház fenn ismertetett liturgiáját, 
megkopott kör. tösébon, megkinzott tostébe is ott dobogott a kar. 
istontisztoloo szive, az úrvacsora szontségc, melyben az TJr való
ságos kegyelmi jelönié te inteni biztosítékul szolgált a megpróbált 
egyház jövendőjének. - így érthetjük csak meg, hogy még az 1707.-i 
rózsahegyi sinatot is dsaknom változatlanul, eredeti gazdagságában 
éri mog a Felvidéknek mind a három /tót, némot és magyar/ nyo1 von 
használatos liturgiája. A zsolnai zsinat idejének viszonyaihoz mér- 
ton a liturgia kifejezési formáiban később legföljebb abban láthatunk 
eltérést, ill. bizonyos olszegényedési tcndonciát, hogy a de tomporé 
jellogü inlroitus az inkább állandó, évonte alig három-négy válto- 
zatot mutató invocatio /totbanpl.. a "Nejsvoto^i" és"§ Jézusi" - a 
németben a"Kömm hoHiger Goist", - a magyarban pedig a "Uram Isten 
széntőlj meg, ill. onnok az ünnepok szerint való változatai / ogy- 
re jobban kiszorítja, továbbá eredetileg tisztán gregoriánus litur
gikus részekot /kyrie, credo, praofatio és agnus/ gyülekezeti énok- 
ké alakitotta, ami a musica sacra bizonyos egyoldalúvá szorításának 
tekinthető. Egyébként azonban meg a 18. sz.első nomzodékénck az élo- 
tében is a verbum ct saccamontora összetartozásán folepült valóban 
egységes 'lutheri istentiszteleti élet gazdagsága, táplálja a régi 
töretion Krisztus-hitet. - Nem hallgathatjuk azonban el azt a saj
nálatos körülményt, hogy a rózsahegyi zsinaton, melyen olőször sze
repeltek nálunk a papokkal egyenlő jogú tagokul az u . n.. világi ura
ink is, az ő körükből került a zsinat nyilvánossága elé az istontisz- 
toloti élottel foglalkozó első javaslat, "hogy némely ceremóniák ki
gyomlálását határozz; el a zsinat". -

A külső ellenségek irtóhad járatának szolidülésével egyidőben 
tohát azoknál is veszőJelmosobb belső ellenség kezdi rombolni a ma
gyarhoni egyháznak ebbon a tekintélyes felvidéki részében is r mely 
az eredeti lutheri istontisztóloti életet Dunántúlhoz viszonyítva 
logalabb száz évvel tovább sértetlenül megőrizte - a gonuin evangé
likus - lutheri egyházi kegyességet. - A rózsahegyi zsinaton küzdő-
nie kellett Krman
gének a

zsinati atyák nagy többsé-Dániel püspöknok és
fejét nálunk is felütő pietizmus némely megnyit a.bkozása el

len és az elkövetkező évtizedekben egyre erősobben joüentkezik a nee- 
logia istontisztdoti él-tét is romboló hatása, de még igy is csak a
18’. s z. utolsó negyedében sikerül régi liturgiánk u.n.reformálása a 
felvilágosodásnak, racionalizmusnak. - Smidt /pozsonyi esporos/az 
istentisztoloti életünk elfajulásának okait kutató tanulmányában /"A 
pozsonyi ogyháztörténo t" c. müvében/ nyomatékosán ihangsúlyozza,hogy 
az ogyház liturgiája szempontjából nemcsak az u.n. felvilágosodás, 

hanem már a pietizmus is elfajulás és neologia. - A piotizmusnak a 
gyülekezeti istontisztolethez való viszonyát illetőleg mondjatermé
szetének felel- meg, hogy minden tárgyilagos, adott formát és reridot 
gépies és közömbös dolognak tartott. Nem ismert egyházi, gyülekezeti
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á jta toss ágot, csak egyénit. így a közös áj tatosság formait nem hasz
nálhatta. Mindent az egyéni tetszésre biz és a kegyelmi eszközök él
tető oro jéhoz , /ez is bizonyltja rof -- ~--------------•*1” 1-----
érzék
hanem alkalom az egyen 
redésc nélkül nincs " áldás:i. Ami nem

eredetét!/ hiányzik bonne az
. Az istontisztelct' szérintő nem a kegyelmi eszközök átélése, 
alkalom az egyéni érzőÍrnek felköltésére. Az érzelem foléb-

zolmcs, az ''hidegen ,yii ii í
hat. meg, vagy egyénileg nem ér 

áldás” nélkül való . - halott. így indul

szi-
meg a pietizmussal az istontiszteloti eletnek az a bomlásamely
100 esztendőnél tovább tafct és az egyház kimondhatatlan kárára a
lárd istentiszteleti formák iránti érzéket kiölte”. - A 18. sz. vé- ” • *s^n a racionaliumus liturgikus vonatkozásban is levonta a piotizmus
ból a végső következtetést és az ev. istentisztelet az ország legna
gyobb részébon feltartóztathatatlanul zuhant alá a pusztulásba. Fáj
dalmas megállapítás, de igaz, hogy”náliink a lutheri egyház külső új
raéledése /II. József türelmi roödolcto folytén/ belső hanyatlásával 
összeesik”

A'régi hit /incarnatio praosentia reális, sóla gratia, so- 
la fide/ pusztulásé val együtt járt az egyház olvilágiasodása. Az 
egyház le'gsa játosabb óktnyiMnulás a ;, az is tontis ztel e ti élet már 
alig érdekli az uj "vezetőket”. Nyilvánvaló különösen az 1791.-i 
pesti zsinat küzdelmeiből, különösen pedig a kyriarchia előretöré
séből, amellyel párhuzamosan haladt az eredeti ev. ogyhizfogalom meg
rontása és 'az egyháznak emberi egyesületté, társasággá, dogradálá- 
sa. Ilyen egyháziatlan légkörben az istentisztelet is kénytelen vé
ig ig szonvedni az átértékelést és kiszolgáltatva az rtegyéni Ízlésé
nek, szabad prédává lesz a pusztító kezéocn. Az egyház jogi'értelem
ben ujraólodő gyülekezőtökben valóságos liturgikus nihilizmus üti 
fel a fejét. Jellemző, hogy pl. az 1831-os dunántúli agenda óva in
ti a lelki "tanítókat 1, hogy valahogyan csak”nc kössék hozzá /"az a- 
gondához”/ magukat”. -

Ez az agenda bovozotésebon általános tanácsot ad a "közön
séges istontisztolet" rendjéről, aztán az egyházi hivatal egyéb szánt 
munkáit illotőlcg /korosztség, avatás, konfirmáció, esketés/és urv.- 
val kapcsolatban bizonyos jóleső érzéssel állapítja meg, hogy a 
magános/szömélyos/ gyónás a mi szuperintendontiánkban már niűcs szo
kásban. Szól aztán a betegek körül való leIkitanítói dajkálkodás-
róp és a rabok lolki ellátásáról, végül a temetési szertartásról.
A hétköznapi istentistelet már cs°k ezek; 1. ének; 2. szósz-eki ima, 
esetleg s zontirásolvasás; 3. Miatyánk és 4. dicsőség, 5. énekvors; 
vasárnapdélután vagy a fonti rendet haszn Iták Írásmagyaráz0ttal bő- 
vitvo, .vagy katcchizácio volt, amikor is igy folyt az lo; énok az 
oltár elől imádság és Miatyánk, a Káté egy részének magyarázása, /o- 
sotleg már a délolőtti prédikációt illotőlog is kérdéseket intéz az 
ifjúsághoz/, majd imádság, Miapánk és áldás. A délolőtti istentisz
telet rondjo pedig/az u.n. prédikaciós istentisztelet a normális/
/ez: 1. invocatio, /melyet tévesén adiutorium-nak nevez, esetleg 
ogy de tomporé énok; 2. az epistola fololvasága; ezután 5. második 
adiutorium /állandó ónok; Hálákat adjunk /amely után 4. a főének kö
vetkezik; 5.. újra az oltárhoz megy a pap és a kollokta imádságot olvas
sa föl, azután 6. az u.n. invocatio /Jövol Szentlélek, de inkább a- 
jánl némi változatosságot/; 7. a szószéken prédikáció, az evangélium 
felolvasása alapján; 8. imádság /hálaadásokkal és escdczése-jkol/;
9. Miatyánk’ 10. Különféle hirdetések; 11. áldás és befejező ének.
Ha ki kellene szolgáltatni az úrvacsorát, az az 3sjentisztclet u- 
tán törtenn -ek, miután a többiek a templomból kitakarodtak. Rondjc:
1. bűnbánati enok; 2. bűnbánati intelem; 3. általános gyónó imád ság 
/ma is ‘.sokhelyütt megvan; Gyónom Teneked.../ 4. gyónási kérdésok 
/ ngy mint manapság/, 5. az absolutio hirdetése /rotontió nélkül/.
6. intelemmel bovozotett urvacsorai imádság, melynek jollogzotessé-

’”az én szivem a Te Lclkednok méltó hajléka ..lehasson" /amely-go, ... ----- ------ - . . ..
nők folytatása az a bizonyos vorses imádság a "Mennyből jövök most 
hozzátok1’ ból; 7. Miatyánk; 8. szoroztotési igék /bevezetéssel/ - 
/mogjogyzi az A-onda, hogy “e szorint kell consocrálni a konyerot
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és bort akkor is, midőn a a Communicálás közben valamelyik olfogy-

uj tétetnék föl az oltárra”/;. 9. distributio; 10. hálaimád- 
áldás. Ilyen nagy változáson ment át az cv. istentiszto-

van, más
S , 11.
ló t . Az agondánnk értékes részét képezik - magával az istentisz
telet rendjével szemben - a kolloktaimádságok, azután az u.n. szó
széki /homil./ imádságok közül is igen szép számban/pl. a húsvéti, 
általában az un. nagyünnex'm imádságok elég jól mutatják minden 
racionálista köntös ellenére is a kor. magot/, jóllchot nyilvánvaló, 
hogy a tömör, plasztikus, liturgikus hangból és kifojozési módból 
oz°a kor már kitanult. Külön érdemes a megemlítésre obben az agon- 
dában ”a szent kerosztségnek a kiszolgáltatása”, vagyis a keresz
telési rituálé, melynek rendje a következő: 1. Az Atyának és... 2. 
intolom a jelenlevő asszonyokhoz /a férfiak, keresztatyák?/^ 3. rö
vid könyörgés a mogkeroxztelendőért, 4. a kereszt^ég jelentőségéről 
szóló rövid intelem, 5. imádság, amely Istennek ajánlja fel a meg- 
kerosztolondőt, 6. kérdésok /mi legyen r neve és az abáenuntiatio-s 
ördögnek való ellentmondást tartalmazó kérdés/; 7. Apostoli Hitvallás 
moly után az oltártól a keresztelő kőhöz járulnak^ 8. A keroszto- 
lés áldó votummal, 9. az oltárnál újabb intelem, /különösen hang
súlyozva a kerosztszülő kötelességét / 10. hálaadó imádság, 11. ál
dás. Ebben a korban keresendő a jelenlegi magyar ev. is tentis ztolo- 
ti élőt eredete, mely a külföldről jó késéssel csak a rossz átváto- 
léih mutatja, Ez az a kör, mely kitermelte nálunk is azt a rossz 
emlékű uniós látás betegséget. Ez az a kor, mely az uj /rác./ vallá
sosságnak megfelelően uj templomstilus és vele ogyütt - különösen 
egyes magyar vidékeinken - csaknom egészen krüptokálvinista jelle
gű istentiszteleti életet honosított -meg. A múlt század utolsó har
madában, etnikor az 1867.-os kiegyezés nyomán kifelé lassankunt Ijoly- 
reállt egyházunk alkotmányos élete, befelé sajnos nem tudta megta
lálni önmagát. A rácionalizmusból'u.n. liboralizmussá vedlő neolo- 
gia /hitetlenség/ szinte divatszerüon hatalmasodott cl az egyházon, 
úgyhogy az egyházi megújhodás legkisebb reménységét is távolüzto^ 
és ogyre mélyebbé tette a szaki dákot az eredeti lutheri egyházi é- 
lothoz több kövesebb eredménnyel visszatérő ev. külföld felé. Még a 
19. sz. utolsó évtizedeiben són eszmélt rá a magyarországi Sión leg
sürgősebb feladatának teljesítésére: a rábízott kegyelmi javaknak a 
lutheri ref. szellemének megfelelő igazi szolgálatára. A 19. sz.- 
ban egységes lett a magyar is tont isztelet, a magyar ev. liturgia 
a negatívumban.

1889-ben megjelent aztán az "agenda” /"vagyis az egyházi 
szertartások végrehajtásának módja"/ első kötete /"egyházi szertar
tások", kazuáliák/, amelyet 1891-ben követett a 2. kötet, /"Ünnepi, 
közvasárnapi, alkalmi,hétköznapi és temetési imák”/. Ez az agenda
2. kötetében lévő előszava szerint sokkal többet és egészon mást i- 
gér, mint amennyit a mű tényleg nyújtott; "a magyar agenda” akart 
lenni, amelyben az egyház liturgikus életének ogész gazdagsága fel
tárul a valóságban pedig ez az alkotás a magyar ev. istentisztele
ti ^lot csődjét jelenti. Ez az "a genda hivatalos műnek készült a 
püspöki kap közreműködése mellett Karsay Sándor dunántúli és Czékus 
István tiszai püspök készitotto. Czékus püspök halála után az ő bo
lyét Kemény La.ios osgyéni lelkésszel töltöttekbe a szerkesztőség
ben /1890/. Az agenda előszava szerint az 1831-os elavult agondát 
akarja megfelelővel, igazi egyházi szertartáskünyvve1 pótolni. Jel
lemző azonban, hogy ugyanakkor a jelenkor igényeinek akar megfelel
ni, nem pedig hitvallásainak, nem az egyházra bizott kegyelmi javak 
szolgálatának, bár az előszóban még sok minden °z ősi fundamentómra 
való visszaholyezkodést Ígéri. A valóságban ez az u.n. püspöki a- 
gonda tkp. az egyéni Ízlésre bizott mindont, egyszerűen proklamál- 
ta a papi gyülekezeti szubjektív ízlésnek és liturgikus tudatlanság
nak az uralmát."A némoly gyülekezetben igy szokás’.’., nem lehet li
turgikus szabály, még kevésbe utasítás. Az antifonát és aalutatio-t 
pedig következetesen colloctanak nevezi.
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Istentiszteleti rendje maximálisan a köv. darabokat mutat- 
gyülokozoti ónok /amelynek az élóro esetleg meg a pap intoná-

lásával kezdődő; "Uram Isten szentelj meg minket..." kerül az ősi 
introitus zsoltárt helyettesítő invocatioként/; 2. antifona /osot- 
leg salutatio /; 3. collecta-imádság /özek a col.-imádságok sok
kal inkább szívhez szoló elmélkedések,'de sammikepen sem liturgikus 
imádságok, legkevésbé kollekták. Még verses colloata-imádságok is 
találhatok ebben a gyűjteményben. 4. Gyülekezeti ének /de megjegy
zi, hogy el is maradhat/; 5. cvsngéliom vagy opistola; 6. gyüleke
zeti unek /az u.n. főének, 7. szoszéki szolgálat, a./ elofohász, b./ 
a prédikáció alapigéjenek felolvasása, c ./ prédikáció, d./ hosszabb 
ima, o./ betegekért kórt imádkozás, f./ Miatyánk, g./ kisglória, h./ 
hirdetések, i./"közönseges áldás"/??/, de- ahol nincs, ''befejező ol
tár! szolgálat"ott a közönséges áldás helyére az ároni áldás kerül, 
amply után egy ónekvorssel végződött az istentisztelet; 8. gyüleke
zet;! énok /l. énekvers/, 9. antifona,/íll.: salutatio, feltéve, hogy 
egyáltalában használatban van/, 10. hálaado imádság /befejező oltári 
ima "áldásmondás" előtt, van köztük pl. advontre egy 48 saos és egy 
56 soros verses imádság is / í!í I/ S 11. ároni áldás; 12. gyülekezeti
ének /ónokvers/. , • - /\ • .

A z -úrvacsora ünneplése az agonda szerint valami rendkívü
li osomóny<;- mely az ogyházi óv néhány ünnepén és akkor is csak a 
fenti prédikációs istontisztelet után csak függelék gyanánt törté
nik. A gyónás és az ür szent vacsorájának a kiszolgáltatása ezt a 
sorrendot követi. 1. bűnbánati ének, 2. előírna, 3. bűnbánati beszéd,
4. gyónási imádság, 5. a négy gyónási kérdés, melyre a gy ónók fol- 
állva felelnek, 6. absolutio, mint a bünbócsánat feltételes hirde
tése, az általános absolutio után külön személyes oldozathirdctés 
is követkczhetik, amelynek elfogadásán aa gyónók az oltár elé tér
delnek. Megjegyezzük, hogy ahol nincs ezomólyos gyónás, ott nem le
het szcnéLyos absolutio, mint megismételt bünbócsánat hirdetés pe
dig valóban szükségtelen. 7. urvacsorai intdlcm, 8. urvacsorai imád
ság, 9. coneecratio /szoroztetési igék/, 10. distributio, 11. hála
adó ima az urvaésora élvezés után. 12. Miat,yánk //!!!//, 13. ároni 
áldás,. 14. befejező ónokvers. Megjegyzi az agenda, hogy más egyhá
zakban bizonyosan gyülekezetekre gondol / í !/ a c onsocratio a fol- 
szontclési igék hirdetése által történvén a sorrend a 8. pont után 
igy módosul. 9. Miatjánjc énckléso. 10. a szereztetési igék éneklé
se, 11. distributio aktusa, 12. hálaadó imádság, 13 és 14. változat
lan. Kétségtele nenül megállapítható, hogy oz agenda tpljcscn elsza
kadt egyházunk orodeti lutheri istentiszteleti életétől elszakadt 
az eredeti istentiszteleti-típustói. Ez az agenda erősen a würtom- 
bergi, tehát liturgikus vonatkozásban nyilvánvalóa'n svájci behatá- 
su agenda nyomán készült és hosszú időre állandósította a magyar ov. 
gyülekezeteink legnagyobb részéten az egyhazunk szellemétől idegen 
roformátus is tontisztc le ti típust; az úrvacsora szentsége nem cent
ruma, szive az istentiszteleti életnek, hanem nem is ®rvcs részo. 
így érthető meg szinte kétségbeejtő s zog'ét ysége . - Alaki szempont
ból aztán az is nagyfogyatékossága önnek az agendának, hogy a magyar 
gyülekezőtök körűn belül sem törekedett az istentiszteleti élet egy
ség esitéséro . Az agonda istontisztoloti rondjunek darabjai a gyüle
kezeti életbe a legnagyobb önkény szerint variálódtak és fogytak/í 
Csaknem minden pap és gyülekezet eredeti jogforrás lett a magyar 
ius liturgicii m torén. Jellemző, hogy igen sok gyülekozotbon éppen 
ennek az agendának az alapján lehetséges szabadság következtében i- 
lyonnu deformálódóttaz egykor még a keroszturi agenda idején is - 
olyan fenséges magyar istentisztelet rendje; 1. a gyülekezeti ének
2. áz Atyának és... /előfordul az is, hogy a szószéki üdvözlettel: 
Kegyel om néktok és .... kezdi meg' a pap az oltári szolgálatot./
3. imáság, mely azonban elvesztette-collecta jellggét, sót az uj 
divat szerint u.n. szaba.d imádság is hallható oltárainknál. . 4. loc- 
tio /cpistola ángy ev. /; 5. gyülekezeti ének, 6:. szoszéki szolgá
lat /alápige, prédikáció, erősen szubjektív hangú, un. homilotikai 
■imádság, Míatyánk, hirdetések, áldás/; 7. gyülekezeti ónokvers.
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13/ oltárnál antifona /do tomporé/ 14/ salutatio, 15/ hála"adóImádság,
16/ áron! áldás, 17/ gyülekezeti ének. Az egész oltár! szolgálat^énekes 
lit. volt. és lohetpséget adót', az urvacsorai aktus organikus beépítésére, 
mert ha a f c v'stentis ztele t élőt ti gyónáskor voltak kommunikánsok, 
akkor az istentisztelet prédikácoio utáni része igy alakult: 12/ offerto 
rium jellegű gyülekezeti ének, 13/ antifona, 14/ salutatio, 15/ urvacsorai 
/euch/ imádság. 16/ Miatyánk, 17/' consecratio, /ve?cba testamenti,/
18/ intelem /kötött formában/ hozzá kapcsolódé könyörgés a sz< n'iség 
méltó élvezéséért, 19/ communio, mint distributio, /közben agnus «nek 
20/ hálaadó imádság, 21/.-ároni. áldás, 22/ gyűl. énokvers.-.
">ű A világháború utáni, vagyis a lagujabbkidobón, magyar egyházi
életünkben is több jelét láthatjuk, az istontisztolet, a,lit. i? nti ér 
doklodésnck, sajnos azonban, jóformán £  legtöbb ilyen nemű kísérletet 
bizonyos mesterséges konstrukció jelpemtzi, ahelyett, hogy ez a nagy 
jolontőségü munka egységesen ás tudatosan az eredeti, ev. istentiszteleti 
élt mcgujhodásgának a természetes útját választaná: visszaszerezni egyhá 
zunk eltékozolt javait, visszamenteni fáradságos, nevelő, pásztori munká 
val gyülokozo toirp. . is tentis ztoleti éle tértek centrumába, a szakramontum 
'kommunionis-t ,ozt az igqzi sacr amontum-unitatist !. Elvi megfontolások 
történeti bizonyságokon nyugvó és tapasztalati utón-is mogerősitett meg 
győzodésünk,szerint pedig csakis organikus egyházi megújhodás lehet a 
magyar ov. istentiszteleti élet megújhodásénak az útja. *

Soma.pesti ov. magyar -cv*■ egyház közg é' gis tentis z te létének 
a rondje , som podig boldogult Stf.ner Vilmos istentiszteleti rendje 1930? 
nem a vorbum et sacramontum felbonthatatlan egységén nyugvó tsjgyházi , 
eredeti ov. , lutheri istentisztelet megújhodását tartja szem előtt. - 
Mindegyik megelégszik az u.n. prédikácios istentisztolett el, és azt bizo 
nyos ombori tarvszerüségből konstruálja.Az erodoti ev. istentiszteleti 
élothez való visszatérést szolgálja Kuti Dozsőnok- /1924/ 11 A'lit. föiste 
tisztelet w c-..kiadoti kis füzete- amelynek;-a-felépítése a köv: 1/ intro 
itus, 2/ kyrie, 3/ glória in excéIsis , 4/ salutatio, 5/ antifona, 6/ 
collecta, 7/ epistola a hal lelu j áyal, 8/ gyülekezeti /-gr aduáré squentia/ 
ének , 9/: evangélium a ” laus tibi Christe" -vei, 10/'credo, 11/ szószé 
ki szolgálat ,. 13/ offórtorium énokl3/salutatio, 14/ praefatio, / a.sursum 
corda antifonák ,b. praefatio imádság,/15/ sanctus, hozsanna, és benedic 
tus, 16/ Miatyánk, -a doxologiát a gyülekezet a-gyölokozet énekli, 17/ 
consocratio, 18/ communio, /distributio, 19/ postcommunio imádság, 20/ 
antifona, 21/ hálaadó imádság, ./collocta/22/ ároni áldás, .énekes lit. 
az égész. ... ‘ s .

Raffay Sándor püspök 1932-bon megjelent Agondája t-kp. a pesti 
istentiszteleti típust képviseli; a cont'rumbana prédikácios istentisztelet 
áll? amelytől el van választva az úrvacsorája. Ennek az Agendának ereje 
és értéke a hom'iletikai imádságokban , azután a kazuálékban, / egyes szer 
tar tásokban^ van/?1. * j/h"

^ögomlitjük még, hogy a Bányai egyházkerület 1934-ben megái 
lapított egy .istentiszteleti rendet, amely lényegileg- bár sokféle bővitést 
gazdagítást tartalmaz a megelőző évok praxisával szemben a lit.-lag tel 
jósén puritanizált gyülekezőtök élete szempontjából, de amely a lutheri 
lit. tradíció töredékeit'őriző gyülekezet életére•visszaoést jolont, a 
következő: 1/. gyülekozet ének, 2/ invocatio, / á pap bibliai diktuma
és gyülekezeti ének/ 3/ confi.toor imádság, és gyülekezeti ének, 4/ ver 
bum.grat'iae és glória in excekás gyülekezeti énekkel, 5/ credo / ozon a 
helyen .'/ 6/ colle cta imádság, és lectio, 7/ gyülekezeti főének, 8/ sió 
.széki szolgálat. / a. üdvözlet, b. toxtusolvasás, c. prédikáció, d* imád 

, e. gyülekezeti'énok; 295:3v. f. hirdetésok, g.‘glória patria./ 9/ 
gyölezoti ének, majd az oltárnál. 10/ Miatyánk,11/ ároni áldás, és 12/ 
gyülekezeti énok/ál andó jellegű, 290 /*". jellemzi, hogy minden
lit, részt jóformán megismétolliot a gyülekezeti énokkol, és ezzel szinte

» f.

túlságosán tömötté válik, az úrvacsora osztás .külön v e n, tehát mágsom 
a gyülokozot ünnepének a centruma.:1/ kezdő ének,/ bűnbánati ,vagy urva 
csórni,/?/ 2/ az Atyának... és üdvözlet , 3/ a bünb ánati énok,/28:l /
4/ fohász, amelynek praefatiio és sanctus a neve, de inkább bünvallás, 
mintsem öröm és.hálaadás a tar balma. 5/ gyülokezti ének,/l07 :1 / 6/ alap
ige és urvacsorai beszéd, mint.com omoratío, 7/ gyónó imádság, és gyónó
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8/ Imádság, amely az oltárhoz is elhozza már a szószéki beszéd hangs^' 
sját; 9/ Aroni áldás, 10/ gyülekezeti ének/vers/ ;Akadtak azonban olyan 
gyülekezetek is, amelyek bizonyos tekintetben a Kiss János féle Agenda 
rendjéhez inkább igazodva, az egyéni Ízlés és 'puritánság nagyobb d:’cső 
ségére igy alakították istentisztelet i rendjüket : 1/ gyülekezeti ének,
2/ valamilyen "bevezető szó" / a pap tetszése szerint!/ . 3/ lectio?! 
vagy az a perikopa, amelyik nem alapigéje a prédikációnak, vagy tetszés 
szerinti sze -ntige, 4/ gyülekezeti ének/ a pap elmegy eközben az oltár 
tói ,majd az ének végén újra visszajön/ 5/ imádság, 6/ gyülekezeti ének 
7/ szószéki szolgálat,/a. textus, b. prédikáció, c. imádság, d< Miatyánk, 
e. hirdetések, f. ároni áldás./ 8/ gyülekezeti ének/" kimenő ének"/. 
Ennekaz is tentiszteleti benőnek logikátlansága ellenére is érdeme, ho gy 
a csonka istentiszteletet valóban csonkán hagyja: a prédikáció után 
nincs oltári szolgálat'Általában igen nehéz megérteni, hogy ezeken a 
dern" protestáns istentiszteleteken miért is megy a pap az oltárhoz?
Ián azért, hogy rátegye az ágendát :, és a bibliát, ? Teklán azért, hogy 
állandóan hát? t.- forditson neki? -hiszen az imádságokat is a gyülekezet 
felé fordulva prelegálja, miközben esetleg kényelmesen az oltárhoz támasz 
kodik, t.i. a helyes irányban / ad altare, amelyre még a XIX, sz, elején 
is ügyeltek,!/valóimádkozás; nagyon"katolikus"! Megállapítható az is, 
hogy a fenti istentiszteleti rend keretében és az esetleg rákövetkező 
uhvacsóraoszt ás alatt is a gyülekezeti énektől eltekintve, tökéletes 
tétlenségre ;an Ítélve a "hivek gyülekezete",- Bizonyára az egyébként 
an yira kedvelt és annyira értelmetlenül használt ^egyetemes pap ság el 
vének nagyobb dicsőségére!- a XIX. sz. 'utolsó évtizedeitől kezdvern, a 
XX. sz. eldő két évtizedén keresztül sőt egészen a legújabb időkig tartó 
pusztítással csaknem minden lit. érrték kivesz ett' ,kihalt magyar ev. 
gyülekezeteink életéből, és kiveszett , kihalt a megfelelő érzék a napság 
lénkéből is. Legfeljebb quantitativ külömbségek lettek, de ezek is csak 
a negatívumokban: az egyház lit.-ját száműzte a"korszellem" a 
Sionból.

Ugyancsak: 1889-ben jelent meg boldogult Gyurátz Ferenc püs 
pök ur / akkor pápai lelkész /"Kézi Áge-nda" c. müvének első kiadása, 
amely / későM 'kiadásaiban is/ teljesen subjeki >tiv hangú J.rüimédságos 
könyv papok számára. Előszavában maga a szerz' is vsak lelkészek haszná 
latára szánt ima könyvnek nevozi a Kézi Agendát.-..' __ • j Istentiszte
leti rendet már nem közöl. Lát szik,hogy számolt az egyéni ízlés minden 
ható uralmával. Az általános gyónás és az úrvacsora szentségének ünnepié - 
sét egybe foglalja. A gyónási szertartás élén verses imádság áll. A'genuin* 
ev. istentiszteleti élet legutolsó nyoma is kivesz 9tt ebből az U.n. "á 
gendából,"., amelynek csakis a szerző nagy neve, kiváló személyisége, és 
korunk lit. tájékozatlansága biztosíthatott : olyan széles körben való 
elterjedést. Az 3911.-ben megjelent és ma is legtöbb gyülekezetben 
használatban levő Keresztyén Knekeskönyv, teljesen egy síkban mozog ez 
azelaz ágendával, ugyancsak a magyar isitentiszteleti élet teljes pusztu 
lását, redukcióját mutatja. / v.ö. Schulek Tibornak a Kér Igazság 1934 
évfolyamában "Uj énekeskönyvet" c. cikkét, anely minden erős, szigorú kri 
tikája mellett is nagyon kívánatos határozottsággal mutatja meg annak a 
különbségét, ami van, és aminek lennie kellene ez§j a téren a magyarhoni 
egyházunkban i/

Egyre jobün elpusztult németgyülekezeteink istentiszteleti 
élete;, is, pedig it ' annyival kedve zab b volt elvileg a helyzet, hogy a 
XIX, sz. beli németországi egyházi 'lit. megújhodásból - a fennálló tor - 
mészetes kapcsolat révén-'erőt meríthettek, ha akartak /pl. Pozsony né 
met .'istentisztelti élete/ Tót lit.-nkat - n oha mind a mai napig igon 
sok értéket őriz istentiszteleti életében, -a XX. sz. elején megjelent 
Baltik féle Agenda szakította el elvileg’.is a régi,lutheri istentiszteleti 
típus tradíciójától/1004/ Viszont 1913-tol fogva egységes let t a.tót '" 
tentisztölet: 1/ introitus, /invocatio/ 2/ kyrie /mint gyülekezeti ének/
3/ glória in excelsis; 4/ salutatio, 5/ collecta imádság, 6/ epistola,p / • 
7/ graduálc ének, / sequontia főének/ 8/ salutatio, ,9/ evangélmum,/a mog 
hirdetéso után a glória tilbi Domine-vel/ lo/ eredőid*5 tempojro nép ének 
11/ szószéki szolg-álat / a. apostoli üdvözlett, b. textus olvasás, c. 
prédikáció, d. homiletikai jellegű általános Egyházi imádság, e.._ ' iMia 
tyánk. f/ glória p±ri g. hirdetések h. áldás./ 12/ gyülekezeti ének
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kérdések/ bünvallás/ és feloldás hirdetése. rotontioval. Mint lohotpséget 
említi, hogy a kisebb gyülekezetekben kövotkezhetik még külön a személyes 
feloldozás is. 18/326: -3v. 9/ Miatyánk, 10/ vorba Test. /c.ónsccratio/
11/ a 174:1 mint agnus Dói, és 12/ invitatio és distributio, miközben a 
325:1-6 v-.lt. / bűnbánati! gyónási/ énoklik. 13/ h'laadás/a gyónási gom
dolat körben/ 14/ ároni áldás, 15/ a 13:1.

Nyilvánvaló itt is, hogy milyen súlyos organikus nehézsé 
gekbe visz bexe az nrvacsorai és gyónó momentumoknak őzen összekapcsolása 
Meggyőződésünk szerint az ere tti cv. lutheri, és igy ósegyházi iseton 
tiszteleti ' cipushoz való elvx visszatérés sem okoz nagyobb nagyobb me " 
rázkódtat ást:, mint a fenti, nyilv én fokozatos átmenotet propag áló kisör
^  Q  ̂ M -   

A fheol. Szaklap 1916-17 évi 14-15évfolyami kötetében meg 
jelent egy tanulmáby :" A kor. kultusz lényogének kifejtéso valláspsycho 
logiai és dogmatikai alapon " amelyet Br. Podmaniczky Pál dr. irt.^Meg 
szivlelésro méltó ,egállapitásai során végül is egészen nyilvánvalóan 
praktikus útmutatást adótt:"Vissza kelleno illesztenénk e kultuszba az 
úrvacsorát, alól legközvetloneb: a Krisztussal való érinbkozés,"Továbbá 
" Válasszuk el a gyónást az úrvacsorától és az úrvacsorának igy lényege 
són megrövidített aktusát illesszük bole a főistontiszto letbe , mint 
annak csúcspontját,,és legyen elv,hogy mi nd n istontisztolot ■ alkalmá 
val toritett az Ur asztala ,Ugyaiez a ct'l.az eredeti kor. ov. iítonntisz 
telet megújhodása- lobogott kozd otől fogva előttünk is, amikor főként 
1927-től kezdve mindjárt gyakorlati egsházi szolgálatunk első napjai 
tói fogva az egyházi mogujhódásnak a centrumából, az istentiszteleti 
bal : az ige és a szentségek erőjével valószolgálatában ismertük fel a 
hivatásunkat . Szorénytolenség nélkül mogomlithetjük, hogy az utóbbi 
években Isten kegyelméből a révkoméromi egyházban csendben megindult lit. 
megújhodás szinmagyar gyülokezetben, jó munkát végzett, és már ma megái 
lapítható, hogy abban az ősi templomban, aníak oltáránál uj lángra lobb 
bánt a régi ov. lutheránus egyházi lit. kegyesség Isten hatalmának bizo 
nyúlt. S az sem véletlen, hogy a magyar földön megfordult skandináv, ame 

'rikai, német és finn testvéreink mindannyiszor szinte túláradó öröm! 
qjol állapították meg, hogy a révkomáromi templomban vehettek részt olo 
szőr magyar ov. istentiszteleten.

" ..Az ev. lit. megújhodása"c. könyvünk kemény hangú üzenete 
nyomán egyre tőben ismerték fel a mi iste ntiszteleti életünk alapproblé 
máját, és egyre többen álltak be csendben abba a gárdába, amely feltűnés 
•nélkül,akar dolgozni az erecéti magyar ov. lit. istentiszteleti mogujho 
' dásán, amelynek ered menyeként elsősorban a f őistontisztclotre vonatko 
zólag az egyházi év minden vasárnapjára és ünnettjére a teéjos isteni sz 
telet rendjét,/ szövegi és zenei kid olgozáss•al / kivárjuk oda he
lyezni a püspöki kar és az ogyetmos lit. bizottság asztalára, azután 
pedig, mint ev. lit. könyvet, templomaink oltárára. Természetesen nem 
csak orr*-- az egyetlen istentiszteleti tipusra van szükségünk, hanom 
a gazdag ídistentisztei* mellett a minél ogyszreűbb prédikácios istentisz 
telet organikus felépítésére, azután a mind nnapi, reggeli és esti isten 
tisztoletek teljes anyagának ös ̂ szeállitására, il 1. özeknek az istentJ^z 
teéeteinknek a lutheri ^ef, eredeti egyházi szellemében való mogolev- ni 
tésére, sőt, tovább mor.v ̂ , az egyes lti. csolokvények / kazuáliék/renu 
jének egyházi elvi alapon való roviziójára' is. Beségos munka programmot 
ad tehét a múlt a jelennek és a jövendőnek.
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■ . II.rész. A liturgia kif e jezésbeli eszközei.
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12 . § . Az egyház istent is zte leltének: helye, a templom .
A kér.istentisztelet nincs egy bizonyos' helyhez kötve,ha

nem a kegyelmi eszközök rendelésszerinti kezeléséhez.Az egyház azonban 
itt él avilágon, tehát atér dimenziója is meghatározólag .jelentkezik 
kezdettel fogva istentiszteleti életében.Aszent tartalomnak leginkább 
megfelelő heíyet teremti meg,mint kifejezésbeli formát.-Ez a hely a 
templom,az Isten háza.-Atemplom az idők folyamán bizonyos alakulást 
mutat.és ez a fejlődés szorosan összofügg a kultusz,a liturgia fejlődé
sé vei ..alakulásával.

Ajeruzsálemi templomból és a zsinagógákból kjsoritott ős- 
egyl/ „ magánházakban végzi az istontiszteletet,igy van ez az üldöztetés 
idejében is,amikor pedig a gyülekezet növekedése már szükségessé tenné 
a külön erre a cé]ra szolgáló istontiszteleti helységet .-A katakombák 
eredetileg nem tekinthetők gyülekezeti istentiszteloti helységnek,csak 
kiseebb közösség vehetett részt az ilyen földalatti temetkező helyek, 
folyosószerü helyiségében.InKább csak az üldözésok elmúltával,a szentek, 
a. mafctirok sírjai körül bovitik ki a katakombákat ahol aztán a gyüleé 
kezet az ájtatosságait végezhette. 1— u t

Külön,kizárólagosan ez istentisztelet céljára szolgáló é- 
pülotről már Clemens Alex.,Tértúliiánus és Hippolytus is emlitést tesz
nek: Ilyriakon-nalcTin.TclieT'Tö’ilöös tou theou-nak nevezik és csax Ambrozius 
óta ,]ön használatba az eddig pogány kultuszhelyekrealkalmazott tomplum 
/tomplom/név.-A legtöbb nyelvben mind a mai napig igen helyes érzékkel 
Isten házának,szertegyháznak,sőt llogyház,t-nal nevezik atemplomot.

A keresztyén evangélikus templom nem gyülekezeti torom,nőm 
az önmagét összegyűjtő és épitő gyülekezet háza,hanem az Is tón há^a, 
a szc legmélyebb értelmében.A keresztyén isteitisztolotnok,?. liturg.- 
nak egészen spontán ,, a benne élő szont tartalomnak mogfololöon kellett 
ebben a vonatkozásban is művészi alkotásu életté válnia!

A/. Első formája a kor. tomplomnak:a basilika . A III. szd.- 
ban már igen sok templom épülő tr.pl tudunk, amely ok' a Fórum Romanum árká
dos több hajós épületeihez hasonlítanak és bazilikának novozik őket.
A Mennyei Király fegyelmi jelenlétének és munkásságának kiváltképpen 
való helyeit méltán nevezte az ogyh. bazilikának. - A bazilika-templom 
formája hosszúkás téglalap,amoly kis félkör alakban / Apsis/- végződik.
A " Langhaus” 1-5 hajóból állhatott!oszlopok , pillérek tagolták,amelyek 
egyben tartották is a hatalmas épül etet.A főhajó / a középső, hosszanti 
hajó/ rendszerint kétszer olyan széles volt . mint ogy-ogy mellékhajó.
A magasságban is kb. ilyen volt az arány.A közép hajónak az oldalhajók 
/mellékhajók/ fölé emelkedő falrószein voltak az ^blak nyilások,ahonnan 
a világosságot kapta az épülőt.A kelőt felé eső kb. egyharmadnyi része 
az épületnek néhány lépcsővel emelt volt, ennek a neve:presbyterion ,ez 
a papság helye. Az apsis-ban állott az oltár,a traposa kytriou,a Ur asz- 
tala,mögötte ült az episcopos a cathedran,ahonnét ülve hirdette az Igé t 
Az oltártól a gyűl. felé,egy kissé előbbre,de oldalt állott az ambo 

/rondszerint kottő/: alacsony kis szószék, ahonnét a lectiokat végezték. 
A templomnak a probytériontól egyik oldalt eső részét nevezték prothesls- 
nck, ahol egy asztal volt elhelyezve,amelyro a hivok az adományaikat he
lyezték/ kenyeret,bort,stb.pénzt í s / ; q. másik oldalon lövő elkülönített 
rész volt a diakonion /sakristia/,ahol a papok folöltötték liturgikus 
öltönyeiket es ahol a templomi vasac sacrae-t ,valamint a liturgikus 
könyvöket őrizték. Nyugati irányban a naos / főhajó / után megfelelt a 
presbyterionnak,ugyancsak egy külön rész,a narthéx : a pocnitensek és 
katcchuménok helye/ nabthéx szó orvosi szekrénykét jelent,mint narthéx 
pedig nádpálcát is jelentett,tehát mindenképpen a lelkileg betegek részé' 
re vrlohely volt ez!/ A narthéx előtt volt egy négy szög etos árkádos 
udvar,az átrium ,amely mintegy előcsarnokul szolgált/közepon kuttal/ a 
tisztálkodasra .Kés ’bb még-- főleg Olaszországbnn--korcszthalóval is^bő- 
vült a basilika,- amelynek falait fcstott képek,különösen mozaikok ékesi 
tették.A mennyezet eredetileg vízszintes volt,gyakran u.n. kazottás-menti 
zot,keleten azonban már boltozott monnyezetü bazilikákatis ópitottok.
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podig kisobbodik, 
/orosz variációja 
porodott kupolák, 
lomot márvánnyal,

A bazilikák közül érdemes a mogamlité src a Római Szont Kelemon és^
S^ent Pál s zékosogyháfc, a Santa Maria Maggioro. és a Latorán Bazilika, 
azután Ravonnában a Santa Apollinare stb. ilyen stílusban van pl. a IV. 
Fiigyos Vilmos idejében /XIX. sz./ épült ..potsdami Friedens-kircho is.

B/ Jóformán ogyidoben a bazilikával kelőben inkább az u.n- 
bizanci /vagy kupola /stilusu tomplomok épültek. Az credoteileg agy kopo 
la alatti kerek épület azután bővült és a rotunda alaprajzból poligona 
lis lösz, és kialakul az u.n*- kereszt kupola stilus,,amely az egy cont 
rális nagy kor fölé cmolkodő kupolá n kivül ehez csatlakozó négy kisebb 
kupolával is rendjlkozik. A VI. sz. ölelő felében épült konstantinápolyi 
Hagia Sophia templom a legklasszikusabb roprozentánsa ennek altemplom 
tipusnak. Lassanként a moll':ék hajókupolák nagyobbbodnak, a főkupola

és igy a görög kereszt form áját veszi fel a templom, 
ennok az u.n. orosz kupola-templom,,amelynél a megsza 
hagyma ill. tulipán .alakot öltöttek. A bizánci tomp 
mozaikkal,/drágakő/ stb. voltak ékesítve. Az ikonosz 

tazion nem egyszer szinezüstből, vagy szinaranyból volt, az oltár po 
díg logtöOöször Pl. a Sophia / ugyancsak aranyból volt amely ezüst bal 
dachin alatt állott. Az ambo a templom közepéro került, és ezüstből 
márványból készült. A bizánci művészet legtöbbször a bazilikával egybe 
olvadva nyugaton is mogtizonyitotta alkotó erejét, igy pl. a volencoi 
szont Márk templom, és a ravennai San Vitale tomplom is ennek művészi
példája. '

0/ Állítólag Nagy Károly 774-bon parancsot adott, hogy a csá
szári dóm templomot Áchonben a ravenrai San Vitaié mintájára, / tehát 
az u.n. centrális, vagy kupola stílusban/ építsék fel . Mégsem tudott; 
hódítani nyugatom., inkább a korábbi bazilika stílusban ■ építettek. Efoíöl 
fojlődőtt ki ‘később a román, vagy félkörivos stilus. Tkp. ez '.alaprajzi 
lag a bazilika tomplom megnyújtásai mig a bazilika alaprajza u.i. a T 
alak, addig a romáb templomé a latin kereszt. A közép -/fő-/ és a koroszt 
hajó / amely utóbbi a bazilikához viszonyítva lejjeb jött, / alkotja 
a keroszt alapot .Ez a két hajó egyforma szélességű. A keresztezés helyét 
qUadrütúrának nevezik. Jellemzője annok a román stilusna k. hogy jobbra 
és balra ugyanakkora quadrat forma alkotja a kereszt Varjait, és egy 
ugyanilyen quadrattal mognőveszti a közép-/fp-/ hajót is, amely a chorus 
presbitérium sanctuarium nevet kapja. Ez a szentély végződött azután 
az apszisban . Az oldal hajókrond szerint fél olyan szelesek voltak, 
mint a föhajó, a kereszt hajóknál a mellékhajók hosszanti ir ányaban szin 
tén alkalmaztak kis apsisokat. A szentélytjóval magasabbról építik,sok 
lépcsővel kell oda fel menni; on ok az a magyarázat^ hogy a kripta épi 
tés általánosan oltorjed, és ez el kapcsolatban egész alsó ^templom / 
Grabkirche/ is épül. ősi kor. szokás volt, hogy az oltár alá rendszer, 
rint mártír sirt helyeztek, ill. hogy mártír sírok fölé épitott ék az 
oltárt.

Azt az őrösén és díszesen kiképzett; klkápxaboltivet, amely 
a szentélyt elválasztotta, a kereszthajótól, arcus triumphalis / triumph 
bogon/ -nak .diadal Ívnek nevozték. Az öleintő lapos, vis zintos mony 
nyefcbot hamarosan felváltja a félkörivos boltoza t, amely két féle fór 
mában jolontkozik,: az egyik az u.n. donga-boltozat, a másik pedig a ke 
reszt-boltozat. A román stilusu templomba! már föltűnik a kultusz vél. 
tozásával a több pltár;későb a nyugati részen is kiképzik a szentély el 
Ion képét, amikoris, a főbejárat, vagy oz alatt, vagy podig oldáLt / osot 
lég megduplázva/ ogyik kereszthajónál nyert elhelyezést.

A romén templom sajátsága ként jelentkezik a torony. Nagyob 
baknál legtöbbször két torony is került a nyugati homlokzatra, osotlog 
a szentély -apsis mellé;nom egyszer négy toronnyal is találkozunk, /kot 
tő a keroszthajóknál, / amolyekhez még járülhat ogy nagy kupola torony 
is , az u.m. Vicrung, a keresztezés felett. A VIII. sz-tól kezdődően 
általánossá lett a harangok használata is, és ezzel együtt a toronyépi 
tés nagy loddületnek indult. 1/ .Olaszországban leginkább különálló tor 
nyokat építettek / campanillc/ d/ közbe n az is előfordult, hogy a mc 
numentális tornyok holyott mogolégedtok ogy, a harang elhelyezésére Oj.ég 
séges, és a homlokzat tetejére ráépített u.n huszár toronnyal/Dachrcitcr/ 
3/c. román templom masszivságával az erős, diadalmas hóditóhitnok a szim 
boluma lőtt. 4/ kitűnő alkotások a román stílusban a Mária—laachi bencés
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apátság temploma,, a stoyori, v/ormsi, mainzi 
tori ,- és durharai székesegyház angolországban, 
tomplom.

bamborgi dón, a winches 
nálunk oodig a hiros jáki

d/ A gc
M  ■  i —  -

franciaország romón épi 
gótikánamk logszobb alko 
a Rajna vonalában és

; /csucsivos/ stílus észak 
tészotőből szárm“zTk“  /'ciszterciek/ , aholis a 
tásai láttak napvilágot* Innen terjedt fölfelé 
ezen túl is, lefelé pedig Spanyolországban. Olaszországban sohasem nyert 
igazi nagy jelentőséget a gótika. A gótikus templom kostrukciojában a 
középkor súrsuH cordája vésődik kőbe, márványba. Mig a román skilusu 
templom kostrukciojában a fejlődés vonalát horizontális irányban kövot 
he tjük, addig a gótikában épen csúcs iveinek' magasba törése, szárnyalás 
következtében a vertikális irány a dominális. / maga a gótikus névi

a

oj. O *-7 országból származik, vele a klasszikussal szemben feltörő uj, a
• t  i 1 ' S / 1 » / | i ‘j '/ •• • " »  // T  e / vgotokban reprezentált barbár alkotást, akt rták mogjolőlni. / a nasszi 

faltorüloték helyett a pillérek hordozzák a terhet, a főhajó erősen meg 
növekszik felfelé, a mellék hajók’ ''.feletti részt csupa ablakkal törik 
át. A nyugati homlokzatpt pedig a hatalmas és pompás rozetta ablak 
disziti. A falfestészet eltűnik, helyébo az üvogfostészot lép, amoly 

gótikában sá intő a tökéletességig fe jlődik, Az üdvtörténet bibliai' ké 
pci; a szontok élete kiapadhatatlan forrása lett az üvogfostÓB.zetbeke

_• A támasztópillérck az oldalhajók külső falán helyezkedve cl,;’
órvrn*! n m n n  V  í r n i  o m i  n  m r i  i 1 r>~\ I r i  q p  crn +- n v i  c f  v n m *  n i -  Vi V*?az egész bömpi.omna k valami könnyű, Iclkisegot sugárzó oxÍ£t3nciat biz 

tositottako A gótikában a kor, igazán legyőzte, meghódította, és toljó
son szolgáláiábaáliitot ta az. épitóművészicí t .és sogédcs zközei t. Az 
oszlopfőkön-külön művészeti iohotőség nyilt-'a skulpturának /köfaragómü 
vészotnok/ a növény és állatvilágból vett stilizált ornamentumpk is gaz 
dag fölhasználást nyomok, mint dekoráció, a falcokon és Íveléseknél, 
/szőlő, általában a ’lombok, fürtök,/ ,A külső architoktui án a keresztvi 
rágok, a portálén és galériákon ,oszlopfőkön s zobrok. nyomok olholyo 
zést, sőt a humor fantáziája is alkot pl. a vizlafolyóknál mindonfélo 
állati nyitott'száját alkalmaz.-: ' . ■ .

A főhajóval rondszrint két esetleg négy oldalhajó szokott 
párosulni. A gótika későbbi szakában az-tán ez. oldalhajók is elérik a fő 
hajók magasságát, /Hallónkircho, a prédlkálórondok virágkorában/ .A ko

ncs olyan kifej lőtt formája, mint a románroszthajois mog van, ;de n 
templomnál. A kripta eltűnik, a szcr.télyaz apsissal együt t lej jobb száll 
Alig egykét lépcsonyi magasságban lösz a' hajóhoz viszonyítva. Az erősön 
mognyult szentélyt Is körülveszik az oldalhajók, Franciaországban pedig 
megkezdik már körülépíteni, a sok - . kápolnával. Szokás lett az is, hogy
a főoltár 'mögött, c. szentély apsis bofcjozésénél mógogykis kápolnát épi 
tót tök oz volt a Szűz Mária kápolna, Hl. oltár. ,A nyugati homlokzaton 
egy, vagy két hatalmas nagy tornyot építettek,és a ‘keresztezésnél is i 
gyokoztok ogy huszártornyoskát elhelyezni. A korai ,teljes és kései gó 
tika periódusára osztható gótika, az 1300-as éyokbon virágzik. Kiválóbb 
alkotásai, között említjük a : párisi, reimsi, katedrálist, a srassburgi 
Müns tor p.y /azután az angoloknál... a canter-buryi , yorkirf ős zókos, egyházat, 
valamint a- y/os_.tm5.ná.ter apátsági .templomot, a németeknél.: a’.limburgi, 
halbortsádti dómot, a szent Lorcnz-Kirchét Nürnborgbon , a kölni és a 
ma in z i dómot, és a loghatálmasate tornyot / Ulmi, /óvj/ münstort. Az oszt 
rákoknál a szene István templomot, a spanyoloknál á »tőledói székosogyhá 
zat? a svédeKnél, az uppsalai f ős zókose-gvházat, nálmnk a kassai dómot, 
a Mátyás templomot, /Buda gy.k./főbb részeit, mig egyházunkban az uj 
gótika kísérletét láthatjuk a fasori templomunkban. A keleti tenger
menten <7 és zaknóme törsz ágban ., és Skandináviában, valamint a baltikumiban 
pedig kialakulti egy külön gótika is: a téglagótika; kő helyett ugyanúgy 
építettek abból a; jellegzetes vöröd téglából' hatalmas katedrálisokat, 
mint egyebütt.Kül* kitűnő ilyonnomü atkotás a rostocki, de főleg a vlü 
bocki katedrálisunk, / Mária dóm/ ... A

/ E/' Itália, a gótikáét barbár, idégen,, uj nép - alkotásának te 
kintetto, és nem szívesen, votto. Amikéi azután az antik műveltség iránt 
nála erősen feltámadt az. érdeklődés , az antik világ, eszméit az egyházi 
építészet terén is alkalmazni kívánták igy'született a roneszánsz-stilus. 
A XV. » sz-tól kezdve egyre több ilyon tomplom épült. Brúnóiloschx megépi 
ti a floronsi/Fironze/ dómot. Legkiválóbb a római,SZent Péter templom,

• | 
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Michel Angelo irányítás?, és modelljei alapján épült fel. Az inkább cent 
rális alaprajzú templomok mellett találni hosszanti elhelyezésű reneszánsz 
templomokat is. IA reneszánsz tipikusan olasz stilus matadt, sem Francia 
országban, sem neme törsz ágban nőm lőtt igazán ot thonossá. Talán még 
inkább Angliában , ahol p}.. a XVII< sz.-ban épült rondoni szent Pál 
szókesogyház' mutatja önnek a stikusinak a hódítását. A reneszánsz sti 
lus nem kér ..' lé lekbe! született.

F./ A XVII. sz. ogyébbként is hamarosan elfordul az antiktól 
és lelki ideáljából ,és a hatalom, a massza, az anyagi erő a tömeg lol 
külcte megalkotja a barokk stílust, amelyet a monumontalitás és pompa 
jollomez. A jezsuiták szerették kezdettől fogva. Homlokzata klasszikus, 
nem egyszer kupolája is van, tcla arannyal, színekkel; általában tömött 
ség és szigorú szabályosság jellemzi.

G/ A XVIII. sz. a barokkal valóollentétoként megalkotjc a 
rokokó stílust, amelyet az organizált szabálytalanságunk nevezhetünk. 
Kül.a belső dekoráció volt a fontos, képek, díszítései, telítettsége itt 
A XVIII. sz. végén pedig újra jelentkezik a klasszicizmus , az uj klassi 
cizmus.

H/ A z ujklasszicizmussal feltűnik az uj gótika, az uj román 
tika, de igazában újat nem tud alkotni.

Milyen legyen az cv» templom? Ez most már a kérdés. A lutho 
ri ref . nem'alkotott .uj építészeti stílust, aminthogy nem olkotott 
uj istentisztolcti típust sonl. A rof* idejében nem volt nagy szükség 
tomplomépitésro, hiszon elég bőség volt'templomokban/ kolostori tomplo 
mok nagy száma a parochiális tomplomok mellett. Teljesen elhibázott föl 

f 'gásnak tekinthető az, amelyik a prö t. templom építés ideáljának, az 
u.n. "Prodlgt-kirchot" tokintette, vagyis arra szorítkozott, hogy olyan 
holyiséget,/tormot, /hozzon létre, amelyik alkalmas a prédikáció meghall

gatására. A XIX. sz. ide-oda kisérlotoző próbálkozásai közöst az ág. 
hitv, ov. tcmploépités szabályai kül. az 1856-ik évi dresdai ogyház 
mpvészoti konferencia , majd pedig az 1861-ik évi eisonachi konforoncT a 
állapította inog, amiytől mind a mai napig sincs ok oltérni, /még akkor 
sem, ha az u.n. modern "sachligkoit " stílusában építenek egy egy tem^o 
mot. / Ezek az alapvető szabályok a következők; 1/ A tomlom nyugat-keleti 
irányban úgy épüljön, hogy az oltár helye, / a szent.ély/ a napfelkolto 
fele essék/ ex oriente lux/ . A templomnak oz az orientálása nőm külső 
ség, uhanram a üt. szimbólum erejének tárgyszerű megnyilatkozása. 2/ Az 
ev. tomplom - oármilycn egyházi stílusban is épüljön, alapformájában hosz 
szukás logyon/hajó /. Igen alkalmasan használható a kereszthajó és a 
nem széles egy egy oldlhajó.. A főhajó folytatásaként a keroszthajón túl 
egykét képcsővel magasabban kövotkez zék az aránylag elég tágas szent 
ély, /sanctuarium, kórus, amelynek még emeltebb apsis alakú befogozósé 
bon álljon az istonházának loglénycgesobb alkotórésze és legfőbb ékossé 
gc az oltár. Természetoson az'egész templomnak, berendezésével együtt 
.egy stílusban kell készülnie. 3/ A főbejárat a templom nyugati részén 
van. ' No hiányozzék itt a torony som. Az ov. templom feleljen meg az a 
kusztika és horasztika követelményeinek,/hallani és látni/. Bármely . 
stílusban is építünk, no feledjük, hogy a tomplom Istonháza, és egészen 
más, mint a divatos épülőt.

15§. A templom felszerelése, berendezése,

r
V *

• 1Ma már nem arról kell sz/ólnunk, vaj un jogosult o a tomplom 
rendéltotősénük megfelelő berendezése, és csak a rövidlátás érvel még 
a i iker. ordei magánházi istentiszteleti életének primitív külsejével, 
-ezzel akarva igazolni az u.n. prot.-t, vagy mondjuk másképen.' * a'ráció 
náli s célszerűséget.- Azinkarnácio tényéből élő xutheri ev. xor. tudja, 
hogy minden szépség kevés az ;Iston hálának díszítésére, az igo mogteste 
sülősének a szolgálatára.

A / Az oltár kezdettől fogva a leglényegesebb Jgerondozősi 
tárgy a templomban. Az oltár legrégibb neve L.Kor. 10;21 értelmébo/n az 
Ur asztala, /trapéza Kyriou, vagy hxera, hagia mystika, esetleg Thoia
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~  , ' S ~ w  ~ «  v O i/ ~ ~ ~Az asztai-f ormából,a 'szarkofag-formába való átalakulás a 
rltusszal volt összefüggésben.Vagy közvetve volt összefüggésben, 
solatban minden oltár egy martyr sírral /úgyhogy lé-ocsö veze-

trapézai - vág latinul;mensa Dominioa/<- A IV.sz.tól általános az alta-
név is. Legrégibb formájában az oltár tkp.fa-asztal volt. 

már rögzítik,sőt a fát egyre jobban kiszorítja a kőoltár, 
liturgikus szabály az oltár kőből legyen./t.i. a főoltár/.
A legrégibb kőoltár egy darabból állott,amelyet négy ősz-

lop t 3. V ti 0 t t A r/ q q '/ ’h q i "f o "Ptyi óin 0*1 r\ R 7. a T1 k n P a £r *- f1 n T̂rn p £* vq 1 n r.-hal almi q.q a
martyr ku3
ill.kapós______ „„ _ , _ __
tett-le az oltár alatt lévő sirhoz/,vagy pedig közvetlenül,amikor is az 
oltárt egyszerűen ráépítették,ráhelyezték a martyr sirra. A ^templomok 
'szaporodásával párhuzamosak terjedt el,az a szokás /ami a rómaiaknál ma 
is megvan/,hogyha már nem volt martyr sir a^templomban,legalább egy-egy 
darab reliquiat kellett belehelyezni az oltárba,a mensa lap alá,vagy pe
dig a f ronts le sarkába, . - •

A középkori legtöbb oltár igen egyszerű volt.Csak a román 
stilus korának a végén a gótikával kapcsolatban fejlődik ki az oltárok 
igazi művészi kiképzése./ főoltár,altare maius,summum és mellékoltárok, 
altaria minora/. Az oltár lapja;'a mensa,melső része:frontale, azután a 
hátsó faragott kiképzett,felső része;a superfrontale. -

Nagy Konstantin idejétől fogva kezdtek az oltár felé egy-egy 
diszes.négy oszlopon nyugvó baldaohint is épiteni / ciborium,/ de ez 
nem lett általánossá. A román korban kifejlődött ' superfrontale-ből 
a gótika hatalmas oltárfalai képződtek ki,diszitve festménnyel/ szárnyas- 
oltárok/ása reneszánsz pedig egy-egy oszlop-párral látja el az oltárt 
és a predella /aránylag összement hátsó fal,retabulum/ főié,mint tartó 
alapra nagy oltárképet,vagy művészi áculpturat állitott. Általában háfcom 
lépcső vezet az oltárhoz pap,di&konus , subdiakonus fokozatában volt
az erede te ./ j -

Már a III.sz.bán szó van ismételten áritól,hogy az oltárt k 
fehér gyolcstakaróval teritk le /len-vászon/;rendszerint három ilyen 
térítőt használtak,kettőt egymáson ,r .csak az oltár nagyságában ,azután 
egy finomabba t,amely- jóval hosszabb volt és az oltár két oldalán csak
nem a földig leért* Ezt a diszes,csipkével,hímzéssel ékesített térítőt, 
csak a misén,/főistentisztelete'n/ használták,mig a nap többi isten
tiszteletén egy egyszerűbb ,u.n .vespera'-kendővel borították az oltárt.
Az a szokásl,hogy tiszta gyolcs -/len-/ vászonból készült ez az oltárte- 
rito,onnan vette erede tét,hogy szimbolikus- érte lemben az oltárt,mint 
Krisztus ítestét tekintették, a vászonkendőket,mint- lepedőket,ame
lyekbe a golgothai -oltárkor való bevételkor ' -ybegöngyölték.
Emiitettük,hogy a régi oltárok igen egyszerűek,minden művész-szobrásza
ti kiképzés nélkül valók voltak.Azért igen korán díszítették a fronta
le j át, valami értékes,művészi térítővel.Enneka a neve antependium. A 
nagy gyász jeléül nagycsütörtökön megfosztották öttől az kékessegítői 
az oltárt és csupaszon hagyták . .nagyszombat estéig.Az
antepondiumot az alsó oltárteritőhöz erősitik.Az antependium szine az 
öt liturgikus szín egyikében készül.

Az oltár felszereléséhez tartózikra feszület iMár a 
bán általánosan elterjedt,de inkább élőnek ábrázolták eleinte a 
rofeszitettet ; és csak a í. ■ s-k a Xl.sz-tól lesz általánossá a 
Krisztusnak a kereszten való ábrázolása, a ma is használt módón
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koronával,kissé jobbra hajlott fővel karját kis abb,vagy nagyobb mér
tékben le íny ríj tva kifeszitve,- egyik lábát a másikra helyezve és át
szegezve/. Jézus Krisztus valóságos - kegyelmi - jelenlétének* az in- 
carnatio oés a golgothai áldozat üövösség-tényeiben gyökerező és az űr- 
vacsora! praesentigc reális -hoz kötött állandó aktualitása egyenesen 
megkívánja Isten / lijelenTetének objektiu szimbólumát: a feszületet.

A feszülettel együtt korul az oltárra a gyertya-fény„Ele
inte 2 ?ma jd ő lett a normális stám/de van 7 ágú is használatbanj/
Külön is szokásos lett igen korán /IV.sz./ az ev.olvasásánál külön 
gyertya meggyújtása,az u-n.ev.oldalon / az oltárra néző gyülekezettől 
nézve a bal oldal! u mig a joboldal az u.n•opistolai oldali/- Az 
oltár gyertyáinak fénye természetes közvetlenséggel hirdeti:Jézus a vi
lág világossága:értünk hozott áldozata a mi életünk,örömünk forrása.
Az oltáron csakis tiszta viasz gyertya használható /tisztaság^szentség,
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juságot arra, hogy gondoljanak az ég oltárára, es odahozzak legszebb vi 
rágaikat. .

Ösker. egyházi praxsis volt,.hogy az istentiszteleten több 
ostyát, /kovásztalan kenyeret, /consocráltak, mint ami elfogyott a commu 
nionál, meg pedig azért* hogy elvihesssek a betegeknek, és a köv. vasár 
napig készen legyen *ha haldoklónak kell. elvinni az utravalót. A IV. 
sz-től fogva a szentély melletti kápolnában, Vagy a sekrestyében őrizték 
a óonsecralt ostyát* lassanként szokásba jött, hogy az oltár egyik :reke 
síében őrüfcték a szentséget. Ez a praxis hozta magával a szentség ház 
művészi kiképzését* / tabernaculum ,amely vagy az oltárral volt szerves' 
kapcsolatban, a superfrcntale előtt a predella fölött, ^vagy pedig-kül. 
a gótika kultiválta ezt, - nem akarva, chogy a szentség imádására al 
kálóm legyen, az oltár előtti pi ivát ájtatásságok sorón -egészen külön 
önnálló műalkotássá lett, iylen pl. azbegyik leggyönyörűbb ev. templomba 
a nürnbergi szent Lőrinc templomban Krafft Ádám hires húsz métert is 
meghaladó az evangéliumi oldalon elhelyezett szentély háza. A jelenlegi 
ev. kultuszbanmaiig van hasunálatban, az úrvacsora jalantőségének aláha 
nyatkása hozta ezt magával,.A tabernakulum előtt régtől fogva mécses égett. 
Az oltáron van a helye a bibliának, és az agendának, /szertárt si könyvek/7 
Az olátr közelében az ev.-i oldalon állott a püspöki-trónus, mig szemben 
a szentélynek az apsison inneni oldalfala mellett, a papság ülőhelyei 
voltak/a középkor faszobrászi munkájának remekei ezek a ChorstüELe / Ma 
is itt van a pap helye az Istentisztelet íöLyamán, ne m pedig elbújva az 
oltár mögött! /NB -padok, illetve ülőhelyek a régi egyházbon 'ismeret 

lenek voltak a hivek részére, áliniok, vagy térdelmiok^kellett. Jóformán 
csak a rof. óta votbe használatba Róma is a tomplomha jóban itt ott elhe 
lyezett padokat./

Aoz oltár teret /szentélyt/ rács/cancellus/ választót ta 
ol a tenplom hajótól. Egyre jobban elterjedt egész falnak aznalkalmazása 
/mysterium tromendum/ : amelyből keleten az ikpnosztazion lett, nyugaton 
psdig az u.n."Lettner" amely előtt / a logtőbb gótikus templomban/ kény 
tolen volt az egyház még egy kis oltárt is felállítani, itt osztották 
ki a népnek az úrvacsorát. Bök helyen a rof. óta teljesen megszűnte 
ték ezt .az’ elválasztót rácsot, és helyette az oltár körül alkalmaztak 
egy rácsozatot, térdeplővel ellátva. Az u.n. communio rácsot, ill. 
oltárkorlátot az úrvacsora osztáskor az u.n. communio térítővel illik 
loteriteni. ;'

Az oltár kül. lényeges .felszerelése a vasao sacrae /kogy 
sze.’ok, szent edények, / A sacramontum altaris az "lurvacsora teszi az ol 
tárt valóban oltárrá. Az ostya tartója^ ciborium .amelynek sok hasonlósága 
van a tabernaculummal, /oltárciborium/es a kchellyel . Diszos ,fémből, 
legtöbbször nemes fémből való, a belseje aranyozva legyon; rendszerint 
az agnus Dói van kiképezvo a ciborium fedelén. Mig a ciborium a consocrált 
ostyű részére való,addig általában egy egyszrübb ozüst doboz/pixis/ szol 
gál a nem consocrált ostya elhelyezésére.

A kehely eleinte mint üvegkeholy ismert, /II. sz; Tertúlii 
anus/.-Nagy Gergely idejétől fogvainkább a fém kehely használata torjodt 
cl, bár közben- szó gínygyülekezetokbon- fakoholy is előfordult az oltáron. 
Általában a consecrationál használt nagy volt az első századokban, /sub 
utraque spécié volt a distributio j/a középkor folyamán egyházi előírások 
szabályozták, hogy m§ga a kupa /ha az alsó, tartó része nem is,/ ezüst 
bői, vagy aranyból legyen, ha pedig ónból készült, /cin/ ,akkor erősen 
be legyen vonva belülről arannyal.Legtöbbször igazi művészi alkotások 
ezek a kelyhek. Drágakövek, gyönggyel ékesítve, feliratokkal c iszitva, 
apróképekkel berakva.- Kül. a román stílus használja fel Krisztus életé 
nek jeleneteit a kehely díszítésére. A gótikus kelyhek inkábbovális fór 
mát nyernek, a lábuk, alapzatuk pedig gyakran S szögű._A patena 'eleinte 
nagyobb tányér volt, az elsőszázadokban az offert o.'iumot -a kovásztalan 
kenyeret is- ezen vitték az oltárra. - A XI. sz-töl kezdve /kis darab 
ostyák jö mnek használatba/ alkalmazkodik a patena a kehelykupához, és 
mint annak takarója szeropel. -A felajánlott bor elhelyozosérée szolgál
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a keholyhcz hns< nló, /leginkább ózonban ozüst/anyagbó.L készült kanna 
/mpulla/.

A szent edények oltárra vitele alkalmával régtől fogva3 tori 
tőt használtak. A corporalct, amelyet kiterítve az oltárra tettek, 
és erre'helyezték a saját térítőjükkel külön letakart ciboriumot'és a 
kolyhot. A kehely letakarására szolgál egy kisebb terítő, az u.n. pal 
la, és egy nagyabb , a vellum. - A corporale tiszta gyolcsból , /len 
vászonból/ készült, mig a velíiim selyemből, diszes ornamentikával- egy 
külön kendőt hasz náltak/purificaborúm/ a kehely megtö rlésére/ és ké 
sőbb a communikánsok szájának á'm• ogtörlésére is/. A középkorban olyan' 
nagy jelentőségű rnonstrantiáról/ amelyben a consecraált ostyát kitették 
imádásra/ valamint a láncon lógó tömjénezőről/ a IV. sz.-ban már használ 
ták a.füstölőt, /ndünk nem szükséges bővebben szólnunk.

Mindezekkel a szent edényekkel ,oltári felszerelésekkel kap 
csolatban csak két megjegyzésünk van: igazit, valódit szerezzünk be,/a 
gyülekezetek tanuljanak meg erre is áldozni/ 5-0. pap nagy gondot fordit
s on

kezdenek prédikálni az 
diakónus eredetileg a léc 
egy homiliát is felolva 
evangéliumi /bal/oldalon

tisztantartasukra, kezelésükre.
A szószék Csak a IV. században 

amboról, előbb' a püspök u- re prédikált, ahol a 
tiokat olvasta, ill. a püspök távellétében egy 
sott,-xAhol két ambo völt, ott a'prédikáció az
lévő ambón történt- Égiszen a XII. sz- .ig nem is'volt magában a templom 
hajóban semmi féle szószék. A templomok nagyobbodása és akus-ztikai okok 
következtében kezdenek a templom hajóban prédikálni, és ezért közel a 
szentélyrácshoz, az ev,-i oldalon állítanak fel ambót.- Lassanként ál' 
landósoul a szószék he.lye a második pillérnél oldalt. Régente a szószé 
kosarát^oszlopok tartották,/ember ,vagy oroszlán stb. képekkel mintázva!/ 
A szószék kosár oldala , pedig a bibliából, szentok életéből vett. reliefek
kel volt gyakran diszitve, A tomplomi tilus szerint változott a
szószék formája is, kül. diszes lesz a kózépkoi végén , amikor akusztikai 
okokbólbaMachint ,monnyezetetkap, és őzt is diszitik, Régebben csak 
nem kizárólag kőből épült a szószék, a XV. sz.t-Al lozdvc,- .fából

/Az ambéból kifejlődött- aztán a levtios-pulpitus/ Ma a modern ogyhá
zi művészet arra tökekszik, hogy alacsonyabbra hozza a szószéket, ameiy 
logtöbb holyon igen magas helyen van elhelyezve. Az akusztikai szempontok 
amilett szólank, hogy kidőlt templomban egészen jól vissza lehetne tér. '* 
ni az ősogyházi ambóronds:orhez, és a két ambo a szentély fcljáratnál, a- 
lépcsőnél volna elhelyezhető. * • 1 ■ '■ . '

c/ A keresztelő kút /medenco/ugyancsak egyik legrégib1' bérén 
d'zési tárgya a templomnak. Már a katakombákban is voltak baptistóriumok, 
a korosztelósro szolgáló külön kis helyiségek. A IV. sz-ban /tömeg kérész 
telések/külön, a templom mellé épitotték a baptistóriumot•- olyan nagyok 

/rendszerint -kupolás épületnek/ hogy több’ ezer ember is befért .oda. A 
mikor a püspök keresztelt. -Középen volt -sokszor külön, baldachin alatt- 
a fons /a keresztelő viz farás/-amikor a gyermek ill. csecsemő keresztolés 
általánossá lett, nem volt már szükség a korábbi nagy medencékro, /házén/ 
hanem elégséges volt sokkal kisebb kőmedence.-Nem szabad azonban elfeled 
ünk, hogy a .keresztség ekkor még immerzioval történt, tehát
akkorának kellovt lenni a medencénok, hogy a kis gyermeket bele lehessen 
moriteni a vizba. A XIII. sz-ban általánossá lévő aspersios/ meghintéses/ 
vagy affuzio s/ leöntésos/ keresztségi praxisnak - pedig'már elég volt 
a mai kicsi keresztelő kút is. A racionalizmus idején sok templomban 
elpusztították a külön keresztelő kutat és megelégedtek egy asztalra 
esetről esetre odahelyezett fémtállal/lavor/-.

A keresztelő medencének kőből, szilárd épitmén ünok kellettt 
lennie a templomban. A fed le fémből szokott lenni, szombolikus diszités 
sel nem egyszer pi. Keresztelő János kis szobrával. A keresztelő kút 
eredő ti helye a templomban a nyugati főbejátrat, vagy pedig egyik ke 
resztbe jó bejárat közelében volt. /sacramentúm. initiationis ,a keresztség' 
gél lép be az egyházba az ember.'/ .Ev. templomban hogy nyilvánvaL óan 
a gyülekezet szino előtt történhessék a korsztelés, szokás lett inkább 
a kereszt hajóban való elhelyezése, de 'semmi képen sem való a keresztelő 
medence az oltár közolébo, a szentélybe.

d/ Az orgona ..A görögöknél egyszerűbb formában már Kr.e.II.
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sz-bam ismert volt/'sípokkal, futtatóval, klaviatúrával, játszóasztallá7'. 
Augusztinusz szól az orgánumról, amelynek az ének kísérete volt a felada 
ta. Először Spanyolországban az V.s z„~ban „terjed e.l, egyházi 
S-ba.. vétele a Vilii sz._ban Angliában is elterjedt, a Frankoknál ekkor 
még nem ismerték.- Pipin 757-ben még, kéri Konstantinos Koprynumos csé 
szá rt, hogy ajándékozzon neki egy /(orgonát. -Nagy Károly igen kedvel
te ezt a hangszert. A IX. sz-ban németalföldről Somába is eljut, majd egy 
re tökéletesítik, fejlődik, magyobbodik. Tkp. azonban csak a XV. sz- 
ban. indul nag az orgpona építés azon az után, hogy a különféle hangóz: be 
illesztésével, a hangszerek királynéjává legyen.- Az orgonát szép hóm 
lokzattal képezték,ki, - külön orgona -emporiumot /karzat!/ létesítet
tek a templom nyugati rész én, a főbejárat :fülötfc;- nagy templomban 
esetleg a jobboldali kereszthajóban helyezték el, hogy az orgonista job 
bán figyelemmel kisérhesse az oltárnál folyó istentisztel etet.-

Megemlithatjük, hogy a görög egyház kezdettel fogva 
óval viseltetett az orgonával szemben/talán akkori primitívsége 
mát adott ennek az ellenszenvnek a kialakulásához/, és hogy pl. 
pápai /Sixtiba/ kápolnába még masem engedték be az orgonát!- Az orgona 
eliánésségnek az is oka lehetett, hogyaz orgonisták nem egyszer világi 
muzsikát szólaltattak meg. amely zavarta az istentisztelet áhítatát.- 
A kálvinisták jóidéig a Sátán dudáját látták benne, és nem egyszer el 
is pusztították a meglévő orgonát.-

Az ev. egyházban nyerte meg igazi jelentőségét az orgona, 
a mi egyházunk adta a legkiválóbb orgonistákat/Bach!/ .-Lit. szempontból 
nem a modern nagy, /u.n. concort orgonák/ a jelentősek és értékesek, 
hanem az aránylag kisebb jóorgonák. Csak szakemberedtől átvizsgált orgo 
nát állitsubk a tomplomban, a meglevőnek pedig jókarbantartésáról ponto 
san gondoskodjék az egyház község, /materialiter, és personaliter, hoz 
záértő orgonista beállításával is!

E/ A harangok. Már Tertullianus enlitést tesz arról, hogy 
a hiveket levél, /üzenet/ hivta egybe istentiszteletre. Egyiptomi gyöle 
kezetben/szerzetesek/ trombita jeleket használtak.- A görögöknél pedig 
meghonosult a fakereplő, amelyet Róma pl. manapság is használ nagycsü 
törtöktől, nagy szombatig.-A VI. sz.végén elhunyt Gregorius de-’Tours 
tesz olpször említést harangok használatáról, /signa/ .A IX. sz. keleten 
is használatba veszik az egyház a harangokat, bér ott/oroszország kivéte 
lével, ahol a legnagyobb harangokat készítették, / nem lett olyan nagy 
jelentőségük , mint hyugaton.

A XE. sz.-ban Franciaországból kiindulóab meghonosult nagyobb 
városok templomaiban /égés z kromatikus skálasorozatot képező harangok 
ból az u.n. "harangjáték".-! VIII. sz-ban divatba jött a harang " megko 

.„xe.sztelése", amelynek révén természet feletti erővel vélték felruházni 
a harangot'.-/" 'Vivos vocomortuos plango, fulgura frango"/-. Revet is 
adtak a harangoknak, és keresztszüleik is i.voltakj.!- Luther nagyon helye 
sen elvetette az ilyen"keresztclést".- Amelyk templom tornyába több 
harang is került, a nagy harangnak "vasárnapi harang" volt a neve. a 
köznapi istentiszteletre kisebb harang hivta a hiveket.-/reggel és estét 

"pro pace"haramgoznak!A/.A szombat esti tvespera gn beharangozása / és ez 
zol a vasárnap megkezdése/ ünnepélyes harangozással történte az esti is 
tentisztelot után még külön is harangoztak háromszor 3 versét a Szent 
háromság tiszteletére.- Az istentisztelet folyamén is szokás volt harangoz, 
ni. Külöm harang volta consecratio tudtul adására ,/mig bon.n. a templom 

. bán külön kis harangocskával adtak jóit/ és ma napság is meg van sok 
helyen ez az ev. külföldön.Nálhnk is megvan itt ott a Miatyánk alatt való 
harangözás. Az istentiszteleti harangozáson kivül /főistentisziole tón 
háromszori a harangotásj/ meg van a halálesettel haló harangozás is./lé 
lek harang!/ sőt esküvőre, keresztelésre való harangozás is előfordul,- 
Elv legyen, hogy egyszer egyes személyekkel kapcsolatba no történjék a 
harangozás több, vagy épen valamonnyi haranggal,’/ Ez csak á gyülekezeti 
istentiszteletnél legyen0 ° °

M
■ íII1jy

m

foiston tiszteletnél háromszoros, mcllékisten 
5 is z te lötöknél kétszros, a minden napi reggeli és.esti istentiszteletek 
nél ogyszrri harangozás a normális/.
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14 § « Templomi paramontumok , 
ogvháíii ornátusj ll'̂ r~s'2̂ nötE7~'kc‘ro^ ztyen szimbólumok.,

Már az oltárral kapcsolatban említést tottünk tcritőkről, 
amelyekkel régtől fogva díszítették oltárunkat

Amennyire távol van az; ov 
az igaz / helyes / ísotntkisztolotliűz s
di-szitéso a szent helynek, és a szóntholyen szoIgáié papnak, épom annyi 
ra idegen az ov, lelkülottől minden olyan” puritanézmus is, amoly "el 
vi alapon" akarna állást foglalni a templom / óltár/ szószék/textil

cLL U .U  U e*

felfogástól az a gondolat, hogy 
zülkséges valami, lit»-toxtil

művészeti alkotásokkal való diszivéso e.l" dn. - Amiké a t az ..Isten igéje, ame 
lyot a legrégibb kér „időtől fogva hirdet az egyház., az egymás utáni nem 
zodékeknok, Az imádságok, a hitvallás és az istentá3zteletnra mi; "oninadságol a hitvallás és az istentiszteletnek minden 
már megismert alkotó ereje "bizonyságot tesz !! a szentek közösségéről, 
épen úgy az egyházi művészetnek az az ..ága,/egyházi textilek .'/is az idők 
változaásai mellett össsajkaposél az előre ment nemzedékekkel, ,:és azonki
vili prédikál is, nem is szólva arról, hogy-igazi kér,' áldozat gondolat 
él a Legszentebbnek felékesítésében/- ' •

üzeszék/ színes takaróit és a régi egyházban
/> a  . ' • _ _ n  ____

Az olatr es
m 0 m | - ~r —

illő az ov, külf.ökdöri-a pap ok mogfekelő Öltözeteit is közös néven • 
páráménfcumnak nevezzük.

Neveljük arra gyülekezetinket, küld loányegyosülotőinket, 
ás noogyeáületeinket, /oltár egyesületek!/ shogy gondjuk logyon orré az 
ugyancsak Istennek tetsző szolgálatra: az oltárok, üt, előírásoknak meg 
felelő térítőkkel valóellátására,-- De vigyáznunk kell, hogy -ne valami 
szentimentális .rauvészietlenség kerüljün az oltárra, hanem szakemberek 
tervezései alapján hozzáértők készt Is ék el ezeket al!mennyegzői ruhákat"

' Legrégibb időtől fog va fehér volt az oltár és általában
a üt* istentisztelet igazi szino, Olemens Alexandrinus Jel. 6:ll-re 
való utákásal. -gészen határozottá n : ;ki jolórmJi 7 hogy a feher az egyház 
.'mennyegzoi sz. .lne, ./ ruhája!/ " ~
Írják:" amik ó# a püspök a szentsé
pap.ok és diakónusok jöjjenek cl hozzá, és öltöztössék hófehérbe..!, melynek 
szebbnek es ragyogóbbnak kell lennie, mint akár a leggyönyörűbb ruhának 
a - nép között ."- megkívánják, hogy az ogyh ázi! ssoIgák,/léctorok /ás 
ünnepi ruhát viseljenek". Természetesen a fehér mellett más szint is

' mozaik maradvány okon látható, 
lila. és zöld s.zin is használatban

A Qánono.s Hyppcliti pedig ogyonopon olp 
égb^/7mystoriü;tbt/ végzi,/ünnepli/ , a
T _  / • • 1 i - i 1J _ * rí* _ ü- * 1  T  

igen korán hasznaink- > Regi freskókon 
hogy a fehér mellett az arany, vörös, 
volt, 1

A XI-1? s.Z“tói kezdve ezek 
kerültek hasún-.' áíatba.'fehér ,, vörös

V

f* O V ■ b; (Ti

& „1-it, színek akakultak ki, és : 
aiatDü.: rotier, vörös, z-uld/ nellékszinükként az arary/
». Ezeknek a színeknek-'meg. van a maguk külön szimbolikájuk
h i h  <7. I n  1 n H-n : fi , n hfihfín  ..

lila, es
az egyház istentiszte letel elczéDen

A fehér a fényn ek es. szentségéé szűzi tisztaságnak a színe, 
étért használja~az— agyáz karácsonykcr/és•nyolcadán/ vizkóresztkor, /epi 
.fania/, nagyc.sütörtökön, husvótkor és a húsvéti öröm idején, áldozó csü 
törtökkel e gy üt t a ‘Mária ..ünnepeken/ febr« 2. márc 25 ■>/ , mindazon tok nap 
jáiif esküvői teljes istentiszteleten, templom szofnaoléskor, /püspökszente 
léskor/ »~A vörö3 Szentlélek tüzének és a martyrok várénak a színe,, 
ezért. has zrTáij"a e zt az egyház pün^ekdkor , a reiL / ecclesia miiitans/ 
ünnepén /okt»51«/ és az apostolok és vértanuk ünnepen*-A zö.ld a nüveke 
co .életnek és / későbbi magyarázat szo:uint/a rom énységnek a szőne: a 
v Lekeres zt utáni vasárnapokon és a Szentháromság utáni időben fájA hapzná 
latban* A lila / fe kete kék és vörös keAT-Qróke !/ a töredelmes és bizodal 
más bünbanatnak a színe, ezért hasz náljuk a XIlAsz-tól fogva Ádventbn 
és bojbon, valamint a külön bűnbánati napokoh ;is« A fekete pedig a gyász 
nak a halálnak a szine: nagypénteken és halottay napján, 'valamint gyász 
istentiszteleteken hasz'náljuk.- A lit. színek is prédikálnak au emboPnfe.- 
A templom,’és.az oltár és szószék megfelelő-stilusu üt* szénben készült 
páráméntumokkal való ellátása., is egyike a iszenthelyeken való szolgálat 
nak, •

B/ ICan™ Hyppüben tohát már a IV.. sz.-ból vannak adataink, 
hogy au oltár! torítokkol harmonizáló szinos ornátust viseltek a papokis.
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Az első .legrégibb itt is a fehér szin volt* A római' tunika,/görög chiton/ 
lett a kor, papság általáncté "templomi ruhája, az u.n* alba, amelyet 
mise ingnek is neveztek. Bokáig ért, szűk ujjal volt ellátva, derékban 
öv/cingulum / kötötte össze. Az albát ,amlynek mindig fetjét gyolcs vászon 
bél kell lennie, a középkor folyamán csipkével díszítették az ujjak végén 
és lent az alsó szélén.- Az albából lett az tun külön karing./Chorhemd/ 
amelyet mellék istentiszteleteknél és szószéki szolgálatnál 'viseltek a 
reverenda felett.— Ez a karing sokkal rövidebb, alig er a térdig, es bo 
újakkal van ellátva.-

Az alba fölött igen korán kéz dtékk viselni a casulát /paenu 
la/, és a planéta/ Kerek ,vagy ellipszis alakú palást ez. /köpeb#/ mell^ 
ső es hátsó része teljesen meg van&, oldalt aziffinban nyitotth./A fejnyilá 
són ét veszik nyakukba./ A IV. sz -bán mint casula került a nyugati egyi 
házban használatba, /eredetileg esp dlen védettéi, efcért kis házacska a 
neve/.- Szinte harang alakúvá lett a XII;- XIII» sz-ban, amikor a gótika 
magalkotja a maga külön ornátusát a román casula után, a XIV. sz-tóL 
kezdve változatlan.- Ez volt a f őistontisztelet tipikus drtátusa, és ma 
is használatban van a finnekből, á^pfcészteknél, letteknél, svédeknél, 
norvégeknél, dánoknál és izlandiaknál.-Németországban a XVIII. sz-ban 
kezd megszűnni használata.1* Megemlítjük még a.stólát, ezt a diszes, lit. 
ruhadarabot. Tenyérnyi széles pánt/szalag/ ezp megfelelő lit. szinben, 
gazdag himz ésso 1, /ez amint meg van , a casulánál is .'/ ; a stólát az 
alba fölött viselték, ill. a karing felett is, ha valami funkciót vég 
zett a pap/ stóladij/ .-Nem lehet célunk a tradicionálisa lit. öltözetné: 
részletos ismertetése , csak annyit jegyzünk meg, hogy egy, az ev. Ifít. 
szmmbolu m gazdagságának a színekben is megnyilatkozó, színekben is kifeje 
ző erejét is felhasználó templomban az oltár és a szószék paramentumai 
nak annyira beszédes szinpompájábal nagyon is éles ellentétes T. ; az ol 
tárnál szolgáló pap öltözete, ha ez állandóan a gyász sötétségét, komor 
feketeségét mutatja. "A kálvinista feketeségről” szoktak beszélni'ev. lit. 
irók középeuropai vánatkozásban, tehát a magyar ev. papdágunk lit.ölötö 
zotét illetőleg is.'Tárgyunk összefüggésébe nem tartozik bele a papság 
közöbséges ruházata9 Ebten a vonatkozásban olv. Payr S. : " aA mqgyar 
prot. .rpapi öltöny története”,-azután Benczúr Vilmos:” A mafgyar ág ev. 
egy'-áz ,’ie :tentiszteleti élet”/ ugyancsak 1935// .Megjegyzemvégü],,,hogy 
ez a”luther-kabát ” "reverobda” stb. néven ismert és eléggé változatosan 
kialakult papi öltönyünket, Lhthor nem lit. öltözetnek akarta,- ő akkor 
votte fel, amikor a barát csuhát, azaddigi köznapi ruha helyett levetet 
te. -Benczúr Vilmos "világi ember szükebb luther -kabát, reverenda fölé 
ajánlja az albát, ill. a valamivel rövideb b karingot, /superpellő/tium/ 
mint minimumot, amelyhez az egjhézi éta színeivel változó stóla ISpr ülhetne?/ 
Mi som feledhetjük el, hogy az ev. egjbáz célja a mi viszonyaink között 
ne m lehet az oltár szolgájának diszes ornátusba öltöztetése, hanem 
sokkal inkább Lőhe szavának kell érvényesülnie:”Mi elsősorban az oltárt 
ékesitjük”.-

0/ Az egyházi ornátusok, a pampáméntumök,ált alábrn az egyázi 
k épzőmüvészet, termelte és ffejlesztette azokat a kér. szimbólumokat, 
amelyk- kellően alkalmazva -ugyancsak igehirdetést végezhetnek. Már' 
a legrégibb kér,, nemzedék alkalmazott szimbolikus ábrázolatokat lit. 
művészetében. Ró^ai katakombákban nem egy szimbolikus tartálmu festmény 
látható,- eredetük keletről való.- Leginkább eschatologikus vonatkozású ak 
voltak ezek a képek, és bizonyságai annak, hogy milyen eres volt a hit 
az örök életben.- Az újba éledő egyházi művészet'minden vonatkozásban 
stílszerűen igyekszik fölhasználni ezeket a kér. szimbolumokat,-

A kereszt .Eleinte a kereszt T alakban volt ismert./Clemens 
Alex. / A felső kar helyébe nem egyszer valami felirat is került. - A 
Hátin kereszt'forrná ja és alakulása is azt mutatja, hogy'valami .-ilyenből 
keletkezhetett. A m ásik formája az u.n. görög kereszt. Régi magyarázat 
szerint a görög kereszt az <'istenség szimbóluma. A di'.csfény alkalmazá 
sával is korá n találkozunk. A ferde András keresztet az oroszok szerettél 
mig a megfordított keresztinek Péter-kereszt volt a neve. »Mint u.n. pát 
riarchakeroszt szokásba jött.-a kot tős keeeszt mellett-,a hármas kereszt, 
azután a különféle heraldikus kereszt is, pl. liliomos kereszt, a kérész 
tozett kereszt/ rendszerint a görög kereszt variánsai ezek, de latin
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keresztnél,is megtalálható i/.
A ."Krisztus
V  ~ :jdlontke zik 

alakulták. I, X, xil

ugyancsak régi és több féle formában 
/,a -Jézus Krisztus név kezdőbetűéből 

isztus név felső betűi, vagy a háróm együtt
IXR. - --Gyakran együ tt ven a. Krisztus monogram al az alfa és'áz ómega.
Első és utolsó betű,. Jel 1:8 és 21:6-! /-. -Nyugaton a '■ VIII. - és IX. sz- 
ban mcghonosul -a ma isyismert IHS,"jésus hominum s alvator, 11 ' magyará 
zattal/ .amolyazonhan oredetileg JÉS. név íjte-gröviditett Írása. Hasonló 
képen gyakran használt monogramm a golgothai kereszt. folitata: INRI.
/ Jsesus Nasaronum Rox Judoorum/.

• Az üijtest. 1 grégibb kézitataiban rövidítik Jézúsnovét 
igy isx ICXC. görög nyelvű..emlékeken igen korán láthatók ilyen felírások.

IX C /Jézus Krisztus győzi/ .-Krisztus jépékkel együtt is található
rWi 'KA "GZ a folirás,- A görög egyházban, az urvacsorai kenyérnek is 
sokáig az volt a s-igilluma . -

A Krisztus szimbólumok közül a legfontosabb és talán a legré 
gibb az Alaxandriából származó halszimbolum.Mig a szir-egyipt. vallások 
bán maga a hal volt a kultusz tárgya/ olőfordult a zsidók messiási étke 
■zésébo n.:is ! / } addig a kér. a hal görög szavának, mint; valami akroszti 
konnak az éortolmét nézte. IXTHYS ' ,~,ame 1 yot a Jésous Christos Ihoou 
Yios Sotér" nevet adta.- Meg egyresfct ez a szimbólum határozót t opi 
positiot jelentett a császár kultusszal szmben, addig egyúttal az igazi 
hal-csodának, az úrvacsorának is szimbólumává lett. :-Rfcisztus szimbolu 
mok még: a JóPásztér, ■» a Bárány, /eredetileg, a hívőt szimbolizálta, 
de hamarosan magára az-Üdvözítőre megy- át a kép. pásztorbottal, stb./.
A IV. sz-tól fogva JAn. 1:29 alapján az Agnus Dei is szerópöl ,monogram 
mai glóriával, vagy kereszttel a feje körül, gyakran úgy ábrázolton, 

amint az ódon kert 4 folyamának a hegyén áll;- A keresztes Zászlóval való 
ábrázolása a/diadal/ már jóval'későbbről való. -Ilyon szimbólum a szőlő 
tő, /ján;Í5:l/' is ,ugyancsak Krisztus monogrammal ellátva. A polikán, 
várnint feltépi saját köblét, és vérévol táplálja fiókáit, a.középkor 
eléjéjpőlAlcyandriából való: Krisztus áldozati halálának és az urvacso 
ra szentségének lett ogyaránt szimbólumává. '

•Maga Krisztus Urunk képe/ v.ö. H. Preuss tChristi Bild im 
:• vxWandel der Zeit c. müvét, / az .első- századokba n erősen idcali 
záit; alakban jelentkezik,/ szakállnélküli ifftu- ombor, Sürü, rövid hajjal 
/A harmadik században ogy szép ifjú képében ábrázolják, ./most már r\’ Ü 
i lnoss zu ha j ial, / ő a diadalmas Krisztus, a győzedelmes kor. Krisztusa.- 
Előfordul , .a hogy -jetrónuson'ül legtöbbször azonban ..valami bibliai 
jclcnctbon ábrázolják.- A III. és IV» sz-tól kezdődik -az ."Istenig majost a 
saban üJaló ábrázolása:a mennyei király.A szentek angyakok imádják, amint 
a monnyoi trónusán ül, vagy tanítványai között áll-. A VI.sz-tól inkább 
'görög lélek elgondolásának megfelelően ábrázolták /kövér tudósként/.

A IV.sz.ban meghonosul az a szokás,hogy glóriával veszik körül a fejét.
V.sz.től ikezdve Mária és a szentek,apostolok .is kapnak.'glóriát.Pár
huzamosan jelentkezik a szélvédő Krisztus.ábrázolása / Ezs.53:2 alap- 

/’Nem volt neki alakja" . ..._/. - amelyben a nyugati kér.művészet való
ban hatalmasat alkotott. Az Atyának a kiábrázolása a legrégibb időben 
hiányzott ,’még az Ot.tilalom igen erősen élt a kér .gyülekezetben .Meg
elégedtek,ha szimbólumokat használtak /felhőből előnyuló kar,vagy kéz/.
Az is - előfordult,hogy Ot.i jelenetek ábrázolásában is helyettesítették 
az Atya ^stent Krisztussal,mint a praeexistens lógóssal. A IV.sz.tól 
találkozunk már Istennek az Atyának a képével. Igen .hasonlít a .'.bizánci 
Kisztus-képhez. A Szent-Lélek szimbóluma már igen korán a galamb lett. 
Clsak későbben találkozunk a Szent-'Léleknek olyan kiábrázolásával .ame
lyik csaknem teljesen hasonló a Krisztus-Epekhez. ..̂

Az első századokban nem volt külön szimboluifia a Szenthátom- 
_ágnak. A kk.ele jéről-való a h'-.».̂ -jtirangulum /három egymásba fonodo 
karika gyűrű/. Későbbi a liliom,mint a szentség .tisztaság szimbóluma.
Igon ‘ korán', már a 'iL.sz.tól t hlálko zunk Sz .Mária .szimbólumaival is és ki
ábrázolásával is ,-de bel. jé.s ..kifejlődése á 431-esefezusi theo tokos-dogma 
kihirdetésével követ̂ e-zik'-; be Szimbóluma lett a liliom /szűzi Ié z tasag/, 
az elzárt kert,a torony /Énekek-.énekeből/, és forrás; igen korán szerepel 
a rózsa is r tmint az ő virága. Az angyalokat a N.Konstantin előtti
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időben egyszerűen fehérruhás ifjakként ábrázolták; a IV.sz.tól kezdődik 
a tkp.angeologia,glória helyett legtöbbször szalagot viselnek ghajukban.

Az apostolokat is eleinte ifjaknak ábrázolták; a IV.sz.tól 
kezdve azonban szakáls.1 jelentkeznek. A leggyakrabban fordul elő Péter 
és Pál,az előbbi a pásztorbottal,vagy a kulcsokkal,az utóbbi pedig 
/ a kk.tcl fogva/ a karddal / András a kereszttel/. Az evristákat is 
először emberi alakban ábrázolták. A IV.szban már megvan a szimboli- 
kus ábrázolásuk /Jel.4:7./az angyal /ember/ alak:Mt, az oroszlán;Mk. 
a bika Lk. és a sas:János . A ÍV.sztól kezdődik a szontok /és martyrok 
kiábrázolésa a kultuszban/,mindig jollegzetességüket dombőritva ki.Az 
imdáság'ot illetve az Isteneid ért lelket: összetett vagy félig kiter- 
jesztett karral is ábrázolták már a katakombákban. Az egyházat egy köny
vet vivő asszony,'•''később már egy királynői koronát viselő kelyhet és 
diadalmi pálmát a ’:kezébon tartó asszony szimbolizálta. Ábrázolták a 
halált, a poklot,az ördögöt is. Igen régi a bibliai jelenetek szimbo
likus felhasználása / Noé bárkája, Abrahám áldozata, a íjjanna stb./
Igen régi szimbólum a horgony/késÖbb a reménységé, eleinte elrejtett 
keresztet láttak benne./

u- Ezeknek a kér .s zimbolumoknal alkalmazáséra is áll,hogy szak
emberok végezzék ezt a munkát,hogy a szertholynek valóban ékességére 
legyenek és a testté lett Igének,az. ige megtestesülésének méltóan szol
gáljanak a gyülekezetben.
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15§. Szimbolikus magatartás és mozdulatok a liturgiában.
Már az ősi ogyházban kezdettől fogva bizonyos megkülönböz

tető testtartás volt gyakorlatban az istentiszteleten. A vasárnapon és 
az örömidő minden /köz/ napján is /husv.pünk./ álltak az imádság köz
ben,mivel ezt a testtartást az öröm :kifejezésenok ;.tckintették és az a 
felfelé nézésük figyelmeztette ” .Őket mennyei hazájukra. A niceai zsi
nat egészen pontosan előirta,hogy özeken a napokon álltoa imádkozzanak.

A térdeibe való imádkozás azokon a napokon volt gyakorlatban,amelyek 
különösképen a bünbánat felkeltés érc szolgálatok,tehát az u.n.stáció 
napok /szerda és péntek,nyugaton szombati is/ is tontiszteletein tér
deltek,azután az ádventi és nagyböjti idő minden napján,/kivéve a 
vas árnapot/,továbbá a külön bö iti ill, bűnbánati napokon / vigiliákon 
is/. Előfordul a mély bünbánat és megalázkodás kifejezésére a teljes 
arcara borulás /prostra.tio/ is,amely manapság is megvan a római ri- 
tusban 'nagypénetekon, ke le tón még többször más alkalommal is...

A fej mégha j áása , ill. az ’ egész felső test meghajlása 
/inclinatio/ a tiszteletadás szimbóluma lett. Ez megvan nálunk is,- 
egyos vidékeken ezt pótolja a féltergre való ereszkedés,pl.templomba 
menetelkor / felvidéken/. - Constit, Apóst.előírják,hogy a gyülekezet 
püspök áldását lehajtott fővel,alázattal fogadja. Egy bizonyos ,hogy az 
első ezer évben,de még tovább is sommiképon j és sohasem imádkoztak 
ülve í - Tortullianus meg is okolta őzt:''Ha tiszteletlenség ülve beszélni 
olyan emberhez,akit mogillot a tiszteletadás,mennyivel inkább illetlen
ség ezt csolokedni Isten előtt. Ezzel Istent bosszantjuk,azt adjuk tud
tára,hogyazi imádság fáraszt minket és kellemetlen,unalmas •' ‘dolog".- 
/De orat.C .XII. í/

Csak a X-XI.szban engedik meg,hogy a hosszabb loctio-knál 
/Ag nem az öv. oknál/, karéne kéknél és a prédikációnál leüljenek az öre
gebbek,de amikor a psalmodiánál ültek már,akkor is felkeltek a glória 
patri részeknél . Az anglikánok ma is pontosan előirják;térdelni kell 
minden imádságnál, állni az ov.nál,credonál és psalmodiánál,himnusznál,
• • *1  ̂ o • /\ i n I**  ̂ m\  ̂ T  ̂ i / o v ̂  i^  1 ^ ^  w a  ^  -I —  a  I ^  ^  f i  -4-* I ^  v r \  A  ’N I /* \ /^t V ^ \  I w m •« ^  v I O  ^  a  w  «  ^  «  a  l a *  a . ^  I ^

a

sze-
Ulni az epistola,vagy Ot,lectionál es predikációnáljaz evang. Észak 
egyházi liturgikus törvébyei előirják,hogy a bünvallösimádságnál, a 
reztetősi igéknél,Miatyánknál és az áld.ásnál le kell térdelni, a glóri
ánál, lectioknál ,credonál és a praef.antifonánál pedig állni kell.Az 
imádságnál a kéz összekulcsolása csak a kk.ből való.Sokkal régebbi volt 
a kitárt tenyérnek felomelése.Az oltárhozmenés közben,illetve onnét

M • _  "V I _ m  W .  ^ I H .  • __  _  ü  __  -fei hltávozóban is imádságra kulcsolt kézzel szokott monni a pap.
A-kézrátétel mér az Ot.ben is ismert vdt, /égő áldozató k-



nál„papszontelésnél/, Eredetileg a kézrátétek birtokbavovést jelentett, 
étihez jött az a másik gondolat, hogy a kézrátétel elkülönít ogy bizonyos 
célra,szolgálatra. A kézrétételt nemcsak a profán világból való elkü
lönítés szimbolizálás ára használták / papszontolésnél/, ha nem nemcsak 
szimbolikus értelmet tulajdonítottak néki,hanem magával az aktussal egy
bekapcsolták annak azE erőnok,hatalomnak tényleges munkába állását,amely 
szükséges volt ahhoz,hogy az az ^elkülönítés. megtörténhessen. Az ujt. 
bán is gyakaran szó van a. ké'z “átetelnél /betegek megygyogyitásánál, 
áldásnál és az egyházi szolgalatra való elkülönítésnél/. ... legrégibb 
időtől kezdve megvan az egyházban az egyházi hivatalba való felszento- 
lésnél 5 diakónusok,papok,'püspökök/;használták azonkívül oxortismusnál, 
/korosztségnél,,megszállottak megtisztításánál/,használatiba jött magánál 
a koros ztelésnél és az úrvacsoránál 3s. - A kézrátetel nem u.n. puszta 
/üros/ szimbólum,ilyesminek nincs értelme a kor. isten-tiszteletben, hanem 
u.n.rcalja szimbólum, anélkül,hogy a mágikus római-'felfogással közössé
ge ilennöl~^:n^áTnaTJük a korcsztelésnél,konfirmátionál,papszentolésné, 
püspökszontelésnél,installációnál, a személyes gyónással együtt járó 
személyos absolutionál is helye van a .kézrátétolhek.

. . Álkérészt - jel alkalmazása már Tort.szerint is általános
.volt. a kér .ségbon,mégpedig nemcsak, a. kultusszal kapcsolatban , ha nem jó
formán az élet minden jelentős eseményénél ,/utnakindulás ,folke lés ,gyo.r- 
tyagyujtás,lefekvés/ a kereszt jelével illették homlokukat. Az Ap Kon. 
szerint a pap az offert,imádságnál alkalmazza az elemek felett a kereszt 
jelet.Chrisost.szerint pedig már igen gyakori használatban van az égé s 
istontisztoletnok a folyamán. Augustinus említi,hogy a po.pszontelésen 
kivül a keresztelő vifc felett,az olaj felott/konfirmáciohoz és utolsó- 
konc tho z/, valamint az urvacsorai elemek felett is használatos a keroszt 
jelenők alkalmazása. A kis korcsztvctésnel újabb az u.n. nagy keresztve
tés,amely a kk-ból való 6 a latin koroszt formájában töktént, a homlok
tól a mollig,azután a balváll folől a jobbváll felé hala. dólag/.
Megemlítjük,hogy a korosztjel alkalmával rendszerint ezt.a formulát 
használták és használjuk: Az atyának,á Fiúnak és a Szent-Leieknek nové- 
ben;-,valamint azt is,hogy pl. a római misében 55.szőr vet keresztot 
a pap,amiből 13-.psik saját magának a kereszt jollel való Hintésével.

Áldás és keroszt jel régtől fogva összotartoznak/v.ö.sig- 
num és sognen azonos eredete a germán nyelvekben/. Megáldani a koroszt- 
jollol annyit jelent,mint a koroszt befolyása oltalma áldása alá kerül
ni,oz annak offoktiv értelme,^ ^mig szimbolikus értelme Krisztus ke

resztjére és a Krisztus által lett váltágra való emlékoztetés. Jollom- 
ző,hogy ov.egyházunk • .az urvacsorai elemek consocratio-jánál - ahol 
Kóma pedig nem használ kereszt vetést - meghonosította,illótve mogtart- 
totta .azfc régi traditioként. Luther pedig megtartotta és a kiskátéban 
ajánlja is a keroszt jel használatát imádságunkkal kapcsolatban, ! - 
Az ároni áldásnál a kereszt jel alkalmazásával együttjár a kéz kiter
jes ztése ,amely eredetileg is arra mutat,hogy a kereszt jel alaklmazása 
céljából emelte fel a kezét a pap. -

Végül néhány szót a, pap helyes magatartásáról az oltárnál.
Az oltártól elfordulva,vagy is a ^gyülekezőt felé fordulva kell állnia, 
ha a gyülekezethez szol/ tohát salutatio,absolutio,pax,bencdicamus, - 
áldás,valamint egészen magátólértetődően a lokcióknál/- amikor azonban 
Istenhoz fordul,akkor az oltár felé fordaLlva kell állnia /bünvallás, 
kyrie,glória,kollocta,általános egyházi imádság,általában minden imád
ságnál, a credo,praofatio ,a szoreztotési igék/. Az imádságok nem a gyü
lekezettek szóló prelegálások.! Mogemlithetjük,hogy templomainkban 
legtöbbször mód sincs a lotérdolésro és még a papnak is igen körülmé
nyes és nehézségekbe ütközik az oltárnál való lotérdelés.
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16§. Az istentisztelet idojo,az egyházi évi , . ó” ;

A/. Az Ot.corimoniális törvény kötolozö ereje Krisztussal 
megszűnt, áz istontisztelot nincs időhöz kötve,magában véve egyik nap 
és óra som szentobb.nem garantálja a kogyokim t, - z üdvösséget,megtartása 
nem szerez ''érdemet".- A kér.vasárnap eredete szerint nem a zsidó szom
bat helyébe lépőtt,"hogy mogkülönböztosség magukat," hanem a kér.vasár
nap ogészon - más,mint az ot.i szombat.

K- > .
i
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Istent mindig lehet és mindig is kell imádni. A vasárnapot 

már az ujtest is emliti,mint az egész kér. gyiilekezetistentiszeteletre 
való összejövetelének napját. A Barnabás-féle levélben /valószínűleg 

még az I.szból!/ a vasárnapnak már ál. talánosan ismert' az ertelme: 
"Jézus Krisztus ezen a napon támadt fel a halálból1'.- Ignatius,Justinus, 
Tertullianus egyaránt úgy szólnak a vasárnapról,mint l!kat exochén" az
"űrnapjáról" - /kyriaké hóméra/.

A heti ünnep tehát a vasárnap. A vasárnap örömünnep,amelyera 
az ősi kér.egyház nem böjtölt és nem térdelt az imádkozásnál.- Nem volt 
munka-tilalom,sem /legális értelemben/ de igen is oda volt korlátozva 
egészen természetesen,hogy mindenki részt vehessen az istentiszteleten.- 
A kér .vasárnapnak a zsidó szombattal való parsQlellizálása csak :321 
után kezdődik'. N.Konstantin teszi nyugalmi,munkaszüneti nappá a vasár
napot. Egyre erősebb lesz a szombat-parancsolatnak a vasárnapra való 
átvitele és a vasárnap legális felfogása. Luther és a lut.ev. egyház új
ra a régi egyházi felfogáshoz tér vissza a vasárnapot a kegyelmi esz
közökkel való élés teszi ünneppé. Ne feledjük a különbséget nem mivel a 
vasárnap lép tt volna a szabbath /szombat/ helyébe, a pihenés napjává, 
nem ezért tették a teljes gyülekezeti istentisztelet napjává a vasár
napot,hanem megfordítva: mivel a vasárnap lett a teljes gyülekezeti 
istentisztelet napja,azért lett az szükségképen a pihenés,munkászünet 
napjává;- Figyelemre méltó az is ahogyan Luther a III.ik parancsolattal 
magyarázza a hangsúly az Isten igéjén van! - a reformátusoknál már; a 
XVI.szban újra jelentkezik a régi sabbath felfogása a vasárnapnak. 
ElöszőrS'vájcban:Genfből,mqji pedig az angol puritánok köréből indul ki 
és Hollandián át jut el a Németalföldre is a pietizmus /XVIII.sz./ ha
tása alatt az a felfogás,amely a nova lex lelkületére vall. Ma annyi 
mindennel próbálják védeni a vasárnap ünnep-jellegét,ahelyett, hogy az 
egyetlen .tartalmát adnák vissza a tiszta szent igét és a hamisítat
lan szentséget !-

A vasárnap melle t igen korán kiemelkedett a hót napjai 
közül a szerda és a péntek,már a Didaché is emliti ezt, Statios napok
nak 'is nevezték őket, Jézus Krisztus 'szenvedsésével kapcsolatban, /szer
da az árulás ,ekk’or adta ki a tanács a paransot az elfogatásra,péntek 
a keresztre feszítés;/ . A Didaché azt is hangsúlyozza,hogy a hivek ezen 
a két napon böjtöljenek.amikor ezt soknak tartották,az évente négyszeri 
u.n.quatenber-napokra /"kantorböjt"/ /quattuor tempóra/ redukálták a 
latin egyházban azt a bűnbánati böjtöt. Minden ilyen 'kántor bőjlí' 3 
napból állót:szerda,pentek és szombat: 1/ a hamvazószerda utár i napoké 
bán, 2/ a pünkösd utánni napokban, a 3/ a kereszt felmagasztaláséra, 
szept.l4-re következe napokban és a 4/ Luca-napján,dec.13-át követű 
szerda-péntek-szombat napokban volt./Zak.VIII ,19 !/ - A külön jelentő
ségük ezpknek a napoknak abban volt,hogy a szombati napon /utolsó napon/ 
történvén rendszerint a papszentelés,azért is könyörögtek a hivek,hogy 

v az Ur adjon hüsegos szolgákat,jó pásztorokat a nyájnak. - Azonkívül 
minden szombatnak még az a jelentősege is megvolt,hogy mint a -vasár nap 
vigíliája külön gyülekezeti istentiszteletet kapott a vesperaban.

A napnak bizonyos imaórák szerinti beosztása nyilvánvalóan 
ot.i örökség, a kor.i istentiszteleti életben /v.ö.Acta II. 15 ,X9 , III. 1.
...... jf. ... 3-ik,6-ik és 9-ik óra a mi 9-ik 12ik és d.u.3 óránknak

felel meg/. Egyre bővül az imaórák száma , j io li ,reggeli és esti imá
val is/ és a IV.szban már igen elterjedt a "7 horae,f, amelyet a 119-ik 
zsoltár 164-ik versére való utalással•Nursiái Benedek tett a szerzetesek 
részére kötelezővé. Innen hatoltak be ezek az ima-órák a székesegyhá
zak és társaskáptalanok istentiszteleti életébe is,ahol a vita cano- 
nikának integráns részévé lettek - A VIII.ik sz.tól fogva már 8 ima
óra van érvényben l/.matűtinura,2/ laudes, 3/ prima, 4/ tertia, \5/sox- 
ta,6/ nona,7/ vespera, és 8/completórium. - Közös nevük az :offitium, 
könyvük a breviárium.

Psalmodia,lectio,himnusok, az ujtest.canticum egyike bősé
ges proces Skönyörgés/vagyis imádság alkotja ezeket a valóban klasszi
kus istentiszteleti rendeket,amelyeken keresztül a mindonnapi isten- 
tiszetelet átszőtte az egész munka-napot.

Luther és lut.ref.rendtartásaimegtartották,mint gyülekezeti
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istentiszteletet a matutinum-laudes-t /esetleg egy hajnali és ogy 
reggeli istentiszteletet/ és az esti istontiszteletet / vespora-com- 
pletorium, esetleg egy korábbi 5 - 6  óra tájban tartott vcsperat és 
8-9-cra tájban a complctóriumot/,- Minden gyülekezetünkben lépésről- 
lépésre vissza kell állítanunk a mindenapi istentiszteletet,legyen az 
akárcsak reggeli istontisz telot és egyenlőbe csak idős zakónként,az 
ádventi és böjti időkben tartott esti .istentisztelet,akér pedig az 
egész éven át tartott heti-psedikáciok vagy mindenapi reggeli és esti 
istentisz telot. Megjegyezzük még,hegy a f öis tentis ztolet ideje évszá
zadokon keresztül Krisztus keresztre eszitésének az órája d.e.9 óra 
volt. -

B/ Hz egyházi esztendő aránylag uj név,- lassan alakult 
ki a polgári évvel párhuzamosan,tkp.csak a XVI.szban lehet róla szó 
igazán. Des-benne összefoglalt ünnepek annál régebbiek,amint a Kér.hét 
kialakulására a feltámadás napja a vasárnap volt d intő jelentőségű, 
épen úgy áll az egyház i év centrumában a husvét a feltámadás ünnepe. 

Későbbi a pünkösd,még későbbi a karácsony megünneplése külön önnepként.
A kk.folyamán kiala kul ezeknek a fő-ünnopéknek 3 napon át való ünnep- 
lese,.' ./trinit gondolati/. - Husvétban és pünkösdben láthatjuk r z 
egyházi év kifejlődésének a kiindulását. Krisztus személye és müve áll 
minden ünnopnek a középpontjában és csak a kk. második feléből való az 
a konstrukció,amely szerint a három főünnep jellegét a Szent-Hátomság 
három szomélye közötti megsoszlással állapította meg. - Ezek köré a fő
ünnepek köré igazodik a többi ünnepünk.

Harnack Theodosius ''Prdctische Thoologie1' ív kötetében 
különösen is nagy részletességgel foglalkozik az ev.kér.egyházi eszten
dő jolontőségéveVégyre tisztábban differenciálódó organizmusával. A 
iiult század II.felében igen nagy részt őneki köszönheti a gyakorlati 
.'”theol. a mi egyházunkban ,hogy újra tisztén láthatta a kér. is tomtisz- 
teleti életnek ezt a nagy jelentőségű rendjét,amely a prikopákban,ál
talában az ogyházi év egész összofüggcésebon rendelkezésíinkbe áll. - 
Ö tanított meg b-nnünket arra,hogy a pe-rikopákban no csak predikácio- 
toxtust lássunk,ba nem a kérdéses nap egész jellegét,sajátos üzenetét meg 
határotó alapigét. - Egyházi év és perikoparondazer összetartozik; ez 
nem nyűg,különc a papnak,hanem erőforrás,mert segit benne élni az egyház 
kegyelmi életében. - Az ogyházi év isteni dráma,amolyben Jézus Krisz - 
tus müve szüntolcn jolenvalósággá lösz,felkínálva őzt : személyes 
'átélésbe. Aki csak ogyszer is belemerül “~a perikopák tanulmányozásába 
/Fendt:"Dio alton porikopen"/ az csodavilágban találja magát és logtötb- 
bször arra a meggyőződésre koll nyitni az ajkát,mások nem is lehetnének 
czele az opistolák es ov.ok!- ínséges,kiszikadt időkben ezek éltették és 
tartóttákimog igen sok gyülekezetünkben az' ov.kor.séget í- 
- .... ;1 Nem osztjuk fel ünnepi .és ünnep nélküli félévre .az egyházi
esztendőt,mint az egyébként szokásos,hanem megmaradunk annak egysége 
mellett- mint valami riadó szólal meg az egyházi év élén ádvent,I.vasár
napjának üzenet; Ö jön, tehát serkenjetek fel,a-'- álomból . /Mt.21: 5- és 
Rom. 13; 11-ből/ és mint valami riadó hangzik, az ' egyházi esztendő végén 
Intő figyelmeztetésül : az ajtókat bezárják,ezért vigyázzátok / Mt.§£- : 
13-ból és I. Thoss ̂ 5:6-ból/ • ■  ̂ W

^ ’]Az első ünnepkör a karácsonyi,amely ; ádvent,karácsony és 
opifánia/vizkoreszt/ id. jáből áll - •

Az ádventi idő ogyrésztaz egyházi év kezdete,másrészt pe
dig előkéspités a karácsonyra. A három első vasárnap testben Ítéletre 
és lélckbcn/szivünkben/ való-a 1jőve teléről szól, a negyedik vasárnap 
előkészités : az Ur közelb - Kőrsztelo János, az utegyengetö méltán 
szólal meg ezeknek a vasárnapoknak a lectioiban. - Különösen galliá
bán már igen korán szokásba jöt-',hogy karácsony olott 40 napos böjtöt 
tartsanak,amely Márton nappal kezdődött. így 6 vasárnap volt az ád
venti időben.A VlII.sz-tól kezdődőn állandó lett a 4 ádventi vasárnap. 
Németországban csak a XVII. s z . végén/1691/ lesz jan.l. azl!ujév napja 
a polgári esztendő kezdete , Ádvent a reményei teljes bünbánatnak és 
várakozásnak az ideje. Advontben azelőtt igen sok gyüleke zetben megvolt 
a'hajnali is tentisztokot / rorato/ Ezs 45:8 ! "Egek harmatozzatok'1/ a 
folvidéken még ma is megvan több gyülekezetben - Valami-szent öröm, 
szolid fénye ragyogja be ilyenkor a templomok lila-paramontumos oltárát

u
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*•*.- * * ■ ~ " § * • *? • \ és imádságos lelkű híveinek az éleiét. Advent idején amindennapi reg
geli istentisztelet és hetenként 1-2 esti istentisztelet helyreállí
tása minimális követelményként szól a jövendő lelkipásztorokhoz.

Karácsony. Clemens Alex. különféle dátumokat közöl arra vo
natkozólag ,hog y pontosan mikor is született Jézus Krisztus /ápr.18,19. 
máj.29!/,- de ekkor még nem ülték meg külön ünneppel Krisztus Urunk 
születésének az ünnepét egyik általa említett napon sem. A IV.sz.közepé
től már vannak adataink,hogy Rómában dec.25-én ünnepelték Jézus szü
letését. Ez a nap volt a rómaiaknál a győzhetetlen napnak pogány ünnepe. 
Állítólag ennek mühtozási kilengéseit akarta volna ellensúlyozni az egyh. 
és ezért tette erre a napra Krisztus születésének ünneplését.Hamar el
terjedt ez a dec.25-i karácsony ünnep Rómából mindenfelé,keleten is. 
Jeruzsálemben 433-ban kezdik ezt a napot megülni,de sokáig szokásban 
maradt Jézus Krisztus születését megülni jan.6-án,epifánia ünnepén. , 
Karácsony második napja eredetileg István első vértanú napja; a gondo
lat ez: tegnap ünnepeltük Krisztus születését /földre való eljövetelét/ 
hogy István vértanú /a mennybe mehessen/ a mai napon a mennyben szüle te
hessék ! Karácsony harmadik napja János apostol és ev.ista ünnepe 
volt-, a 4-ik nap pedig az u.n. aprószentek, Heiodes gyermekgyilkossága 
áldozatainak az emléknapja volt. - Régi ker.traditio volt,hogy a nagyünne 
pékét 8 najpon át,vagyis egy hétig ünnepelték, a közbeeső napokat fél
ünnepenként, az utolsó /8-ik/ napot,pedig újra teljes ünnepként /Ot.i 
traditio/.- - Karácsony nyolcada, -Kr .körülmetélésének a napja, a XIV.sz 
tói fogfa farnciskánus hatásra Jézus neve napját is külön ünnepelték. 
Aug.szerint az "ujesztendő" nem egyházi ünnepi-Az óesztendő estje pedig 
épen nem- ünnep,hanem bünbánatra való alkaihorn. Ne tüntessük ki tehát 
az év minden többi estéje fölé! Ahol a szent estén nem tartanak istent 
tiszteletet ,özilveszterkor" ott is tartanak ilyen ünnepi"istentiszte- 
letet /fényes kivilágítással teljes nyárspolgári "vallásossággal",a- 
melynek kiegészítője a szilveszteri"bál" '/Egynéhány gyülekezetben igen 
helyesen eleveniteték meg az ejféli -'istentiszteletet a szent estén és 
annak nyolcadán / a polgári esztendő utoL- öó napján/.

Vizkereszt /epifania/;a görög egyház theophánia-nak '/is
ten kinyilatkozatatás hak/megjelenésnek/ nevezői, jan.6-ra esik. Már 
a III.sz.végén ismerik és a IV.szban t'-;"-,el® zcr keleten,de hama
rosan Aigl iában és Spanyol-országban is általánosan elterjedt és igazi 
nagy ünnepként üli meg az egyház. Eredetileg mint Krisztus születésének 
ill.keresztelésének az' ünnepét ülték,de mát a IV.szban vannak nyomok, 
/Egyiptomban/,amelyek azt mutatják,hogy Krisztus születésének és dicső
séges megjelenésének az ünnepeként / a napkeleti bölcsekre.csillagra 
való határozott utalással/ ünnepelték jan. 6-át. Amilyen mértékben azon
ban' karáoso.ny /dec,25/ előtérbe lépett,olyan mértékben veszített jan.
6ika eredeti jele tőségéből.és nyugaton inkább Mt.2:l és köv. alapján 
a Krisius dicsős' égének az egész /pogány/ világ előtt való megjelenésé
nek az ünnepeként ülték meg /festum trium rogum,3 királyok/. A kk.ban 
a germán népeknél általában a."13ik nap" volt a neve! Az ev. és az 
epistola alapián méltán , le tt/a;'fénynek,világosságnak ez a napja a mis
sziónak i-s kibáltképen való ünne pévé. Ahol taláncsak u.n. fél-ünnep
ként ülnék meg / a ration. eltörölte!/,helyre kell állítani,teljes ragy 
ünnepi jele tőségében/ Krisztus istenségének a kijelentését szolgálják a 
a vizker.után•i vasárnapok, /maxim.6 vasárnap/,amelyek az Istentől 
jött Messiás dics-ős ?gét ír utacják meg ebben a földi életben. Ebbe’ az 
időszakba esik Sz. Mária tisztulása /festum purufucationis B.Mariao/ 
amelyet Máfcia templombamenete lénk,egyházkelésének,minálunk,gyertyaszent 
telesek is neveztek a régi agendák. Nemcsak,hogy az u.n.biblikus Mária 
ünnep,ez a f~br.2-ika a kar.után ií 40-ik nap /v.ö.Lk.2 22-38,c.ö.Levit. 
12:2 és köv.'/jhanem tfep. ez is igazi Krisztus-ünnep,hiszen a hangsúly 
Jézusnak a templomban való bemutatásán van. A IV.sztól fogva általáno
san megült ünnep, magyar gyülekezeteinkben osak a legutóbbi három nemzedék 
idején szűnt meg so^he^lyon a megülése.

g,.) A- Húsvéti Hetvened vasárnappal következik be a fordulat.
Addig az elmúlt nagy ünneptől' számláltuk a sárnapokat,mos t előre tekint 
az egyház és a husvéttől való körülbelüli távolság szerint nevezte el ebt 
a három átmenetül szolgáló vasárnapoijamolyekot egyesek még a vizkereszt-

/ /
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i ubánni időhöz : számítanak,mások ollonbon a böjti időszak előkészitése-
' ként tekintenek,c Régtől f^gva igen korán megvolt a husvéfc előtti böj
tölés .mégpedig 40 órás böjtőíés,/addig volt halott az Ur/tehát teljes 
böjt volt a nagypéntek és a i./nagyszombat. Amilyen mértékben gyengült a 
böjt qualitásban /szabad enni egyszer,csak húst nem szabad enni.stb,/ 
ép e'p olyan mértékben terjedt ki az ideje:ke létén a Ill.szban általáno
san' eIterjedt a 6- 'heti böjt /quadragezima,40-napos"böjtJ.Kr.40 napos 
pusztai böjtölésének - .az ̂ analógiájára./ Nagy Gergely idejében invoc. 
/böjt első vas./ utánni hétfőn kezdték a böjtöt,igy csak 36 nap volt, 
ezé>r:'d lett ezután a böjt kezdete hamvazószerda /Gén.3:19./,mivel va
sárnapok nem számítottak böjti napnak,hanem mindenkor örömnapok voltak.
A böjti idő hat vasárnapja közül az első 5 az introizustól kapta anevét 
/invoc.,39.s$olt. 15.v .remin•25.ik zsolt.6.ik ;v.okuli 25 zsolt.15.v ., 
letare Jes.54:l; judica 43.szolt.1.v .;/mig az utolsó vasárnap,virágvásár 
nap .-/palmarum/az . ev. tói•/Mt .21.különösen a 8ik verse alapján/ kapta a 
nevét. •„ ' t Rendszerint ebbe a böjti, időbe esik az a másik bib
likus Mária ünnep,alpet főleg az ofezusi /434/zsinat ots igazi nagy 
ünnepként ünnepeltek" és amelyet a mi ev.eleink is az idők gyökerének" 
/radi.<x temporum-nak/ neveztek. Ez a márc.25ike is tkp. Krisztnt-ünnep: 
az inkarnácio misztériumának az ünnepe, amelyet ugyancsak " a prot.józans 
ság" szorított ki az egyházi esztendő organizmusából.- Ha a nagyhétbe 
esnék márc.25-ike /Kr.fogantatása,annuntiatio angeli ad Beátám Mariam 
vagy Annuntiatio Dominií/ akkor átteszik a husvét utánni időre /quasim. 
gén.utánni hétfőre/.

Érdekes.hogy a milánói ritus.szerint /X.sz.táján/ ádvent 
4-ik vasárnapján ülték meg ezt az - ünnepet,mivel a bö-jti időben nem akad
tak ünnepet megtűrni!.- - • . • ’

A böjt ideje egeszen természetesen tett "tempus . clausumm-á 
amelyben semmiféle szórakozásnak,-hangos múl a tozásnak helyen nincs .
Az ev.népe nem rigazodhatik a római praxishoz,amikor hamvazószerda előes 
téjén,húshagyókedden /"farsang"-végén,carneval,caro-vale!/ annál foko
zottabb mértekben tombol . e. világ•lelke szerint való"örömben" a böjt
beinduló ember. Ha esketést komoly okból kivételesen el kellene is vé- 
goznie, ne engedje a lakodalmat, sem a zajos névnapokat a lelkipásztor 
.A böjti vasárnapok evangéliomai nem a paasió-történ ete.t: tár gyal ják. A 
perikópák /különösen az első 3 vas./ összefüggnek a-Yprozelytha katechn- 
menátrssal kapcsolatban volt lustraciós, tisztulási exorcizálós szertar
tásokkal és Krisztus harcát, győzelmes küzdelmét mutatják mqg a gonosz
ság sátáni hatalmával, az ördög birodalmával szemben. A böjti időnek 
az .öt-vasárnapját passió vash.-nak is szokták nevezni.

Minden gyülekezetünkben legalább a régi stációs napokon 
/szerda és péntek/ böjti prédikációkat kell újra meghobositani éá a 
mindennapi reggeli istentiszteLetet is lehetőleg helyre kell állítanunk.
í Virágvasárnappal megkezdődik a nagyhét /hebdoma magna, v.

crucis/. - Ebben a csendes hétbe esik nagycaütörtök /dies viridiujn/ a 
természetr;világának az ébredéséből vett képpel érthető, hogy ezen a na
pon bocsátották a gyűl. szinö elé a hamvazó szerdán excommunikéltatta- 
kat, ha megtértek; - bennük - a visszafogadott poenitensekben - uj é- 
let virul ki Krisztus kegyelméből; helytelen értelmezés a''grün-nek /zöld/

,"grun" /greinen, weinen, klagen/ szóból szár
mazva gyásznapot jelentett. A régi német nyelvben régi liturgikus köny
vek ezt a napot dies natalis panis et calicis-nek is nevezik: az úrva
csora szereztetéséaek napja. - ránnak gyülekezetek, ahol általános úrva
csora vételi nap ez a nap. - A o. karth. zsinat /397/ kifejezetten meg
engedte, hogy ezen a szent napon ne csak reggel tartsák; meg a főisten- 
tiszteleteket/communio-val, misét/, hanem este is /anélkül, hogy teljes 
napi böjtöt kívánnának; megelégedtek a déltől kezdődő megtartózta-

Ez a nap, melyen az úrvacsora esti ünneplésének ma is helye van

jelzőhasználata; a "grin
I

tas sál •'
az ev. gyülekezetekben. Y...

Az ó- és a középkori egyházban nagypénteket nem tekintették 
ünne^pek, nyilván abból az ertelmQ..zétsbol kiindulva, hogy a halál nem le 
hét ünnep /öröu/ tárgya, hanem a/legszentebb, leggyászosabb napnak te
kintették, mivel,mi a legnagyobb ünnepként üljük meg, Róma nyilvánvaló 
oppozicióból hirdette, hogy nem is ünrié-p;

V/ % *

apás falvakban tüntetőleg
W-y':r: ‘
•ír-•Rv'.

 ̂ * é
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és örömünnop. 
terminus ától 
tározta meg, 
olső tavaszi

Eusvét ünnepe: 
Változó ünnop 

függ. A húsvét 
hogy a zsidók

még mezei munkát is végeznek a szent nap délelőttjén./ - Nagypéntek e- 
gyetlej a maga nemében. Egészen más - ezt hirdeti a régi ev. eg yház is
tentiszteleti élete - mely a nagypéi teki liturgiát eltérő renddel ülte 
meg. Nagypénteken a.délelőtti foisten tiszteleten kivül a halál /d.u. 3 
óra/ és a temetés órájában is /esti 6 ó./ alkalmat kell adnunk a hí
veknek, hogy a kereszt misztériumában Krisztus áldozati halálának ke
gyelmi üzenetében elmerülhessenek. - Nagyszombat a csendnek, a lilái
nak a napja, ezen a napon nincs feltámadás, - ez a nap is Krisztus sír
jához gyűjtsön inkább, vagyis ezen az estén^fejeződ jenek be a nagyhéti 
ájtatosságaink. Nagypéntekből jöttünk, husvétba mehotünk, ezt hirdosso 
ez a mi nagyszombatunk a másvallásuak minden látványos felvonulásaival
szemben.

Krisztus feltámadásának napja, - diadal - 
pünkösddel ogyütt, mo^y utóbbi az előző 
terminus kialakulását a nicaoai zsinat ha- 
páskájával ne együtt legyen. - Mindig az 

/márc. 21. utáni/ holdtöltére következő vasárnap husvét 
ünnepe. Husvét a legrégibb ünnop: már a II. sz.-ban bebizonyította . 
általánosan mogüli az egyház. Husvét manapság eshotik márc. 22 és ápr. 
25. közö.tti napokra; logujabb törekvés ápr. 1. vasárnapján akarja fi- 
/drozni husvét ünnepét. - Kéttűs ünnop. Husvét hajnalán szokásban van 
egyes helyeken a tomotőbon tartott istontiszinLot is. Á husvét utáni 
vasárnapok öröm-ideje mogfolol a husvét előtti böjt gyászának. A vasár
napok novoi a legtöbbször ugyancsak az intnoitusból valók: - quasi mo- 
do geniti I.Pét. 2:2; Misericordia Domini: XXXIII. zsolt. 5.v.; Jubi- 
láte: 66. zsolt. l.v.; Cantatc a 98. zs. l.v.; Rogato az ov.-ból, Jn 
16:23-30 nyorto novét. - mig az áldozócsütörtök utáni /husvét. u. 6.vas/ 
Exaudi vas. novo újra az introitusból ered. /27. zs. 7.v./. Ez az u.n. 
Quinquagosima /50 nap/ örömidojo. ARogato vas., és a monnyboszálás ünno- 
pe /áld. csiit./ közé eső három napot könyörgő napoknak /u.n. koroszt- 
járó napok, procossiós napok/ nevezik és ogyos gyülekezőtökben nálunk 
is megvannak: a község határába vonulnak a hivek énekszóval, /elől a 
kereszttel/ és külön erre a célra szolgáló könyörgő-imádságban /litania/ 
kérik az Urat: Áldja mog a föld tormásét, tartson távol mindenvoszo- 
delmot, bajt és Ínséget. Ahol nincs meg ez a szokás, ott ms holyot 
kap rogate vas.-tói koádvo az ált. ogyházi imádságban a föld termésé
ért való külön könyörgés.

A husvét-utáni 40 nap a mo gnybeszállás /festurn asconsionis/ 
ünnepD az áld. csüt. középkori név,’ az első áldozással van kapcsolat
ban. - Chrysostomos és Augustinus mint valami régót° mcghonosult ünno- 

mlitik ép igy az Ap. Constit. is. - A 4. században már általános
kottűs arca van: egyrészt visszafelé tekintve ,Kr.dsz'uus 
végét és örek/kegyolmi/ jelenlétének a kezdetét jolonti. 
előre mutatva a Szentlolket ígéri az üdvtények szolgá- 
a Lélek munkája is. - Aki halálra adatott értünk, az 
az áldozat és áldozó főpap mannybo száll, Úrrá és Király- 

lyá, a gyűl. fejévé tette őt Iston. Kezdődik mennyei kormányzással /Ef. 
1:20-23/. A keresztfa haláláig megaláztatásban járó és immár mogdicső- 
ült Krisztus értünk, mibonnünk, - ez az áldozó csütörtök utáni idő prog- 
rarnmja az egyházi évbon. Eddig testben való munkáját és megdicsőülését 
mutatta az egyházi év drámája, ottölfogva a Lélekben való munkája áll 
előtérben, moly tart a kogyelom ’ idejének végéig. /Paruusia, Jel. 1:10, 
18.v./.
C-1 A - Exaudi vasárnap készít elő az utána kevotkozö héttel ogyütt
pünkösdro. A z Ur mé^tartja ígéretét, elküldi a Szontlclkot. Pünkösd az 
egyház születés-napja. A III. sz.-ban már igen nagy jolontőségü ünnep*
Ma is ko’-tős ünnep, bár nincs mog az a becse és jelentősége egyházunk
ban, mint amilyon méltán megilletné. A logmostohább bánásmódban van ré
sze. Karácsony dominál, még nagypéntek is él, legalább emlékezés for
májában. Husvét már nem koll anpyira, - do pinkösd ‘'Isten mibonnünk"
- ez éppon nőm koll. Valamikor octava-val egy heti ünnepléssel volt ki
tüntetve. Pünkösd nyolcada keleten a mindene zentok ünnepe lőtt, mig nyu
gaton a VIII. sz.-ban mint festurn tűnitatis-^t ;kozdik ünnepelni ezt a

pet emlitiK ep 
Ennek a napnak 
földi életének 
másrészt pedig 
latában álljon 
Isten báránya,
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napot. Általánossá XII. János pápa 1334.-os rondoleto után lőtt, non üdv- 
tény az alapja, h°nc-m dogma, amely bár a keresztyénseg lényeges tartozé
ka, mégsem tudott ogyenérteküvé lenni az u.n. nagyünnepokkM. Róma pedig 
a következő csütörtökre helyezve az Ö Űrnapját* ennek pompájával ogjféaon 
olhomylyositotta a Szeibthároms ág ünnepét.

A római missald a pünkodd utáni vasárnapokat számlálja, /to- 
hát pünkösd nyolcada egyrésztSzcntháromság ünnepe, másrészt pünkösd u.
1. vas./, a mi egyházunkban a Szentháromság utáni számolás honosult meg. 
Egvik sem szerencsés: 1-27 számlálni valóban olyan mintha valaki sivatag-

a

__ %

. /

bán járna. Azt szokták mondani, hogy ez az u.n. ünnppnékküli félév 
■szubjektív /személyes/ üdv-clsajátitás procossüsát akarja kifejezésre 
-juttatni. Ha van is ebbon a mcgállapitásban némi igazságmozzanat, nem 
számol azzal aténpyol, hogy ez az egész időszak pünkösdi időszak, és 
különösón is figyelmen kivül hagyja az egyházi év utolso vasárnapjai
ban kifojozésru jutó üzenetet® Krisztus országa áll itt a contrumban 
mlrdonütt. Az ogyházi évnok oz a részo is Krisztust hirdoti, de a felma
gasztalt Krisztust, aki Lelke által mint az egyház Királya és feje bi
zonyltja magát élőnek és tevékenynek a gyülokezet életében:/Th. Harnack/ 
és ennek megfelelően, ezzel együtt az egyházban élő hivei személyes élo- 
tében /üdv.rendjo/. Sokkal szerencsésebb volt ennek az időszaknak az a 
régi számítása, amely az idooső három emlékünnep /Péter-Pál, jun.^29, 
Lőrincs Aug. 10 és Mihály szopt. 29./ szerint tagolta az ogyházi évnok 
ezt a részét. U.i. ez a három név nagy segítségül szolgál az egyházi 
év memoténok megértésében. Pétor és Pál: apostoloki az egyház, Krisztus 
országa: élete az apostoli szolgálathoz, az apostoli igéhez van ketvo. 
Ugyanez az egyház azonban szenvedő és küzdő egyház is /Lörincz/ itt a 
földön, jóllehot oz az egyház kapcsolatban van az angyalokkal, a mennyei 
seregekkel, az előre ment nemzedékekkel /Ef 1:10 és Zsid. 12:22/ és 
végül is diadalmaskodni fog.

Ilyonkepen alakul tehát az u.n. Szent.h. u. vasárnapok mono- 
te, bolső logikája: a./ az ogyház alapítása és kiterjesztése zsidók és 
pogányok között /1-9. vas. Szenth. u./j mbemcnetol Krisztus országába, 
koresztség és Ige ui jászületés. és megtérés /kb. jun. és jul. hónapok/. 
Ebbe az . időbe esik jun.' 24. az ótost. és az utegyengetés reprezentán
sának Keresztelő Jánosnak születése, melyet már Augustinus idejéből fog
va .mogültok, azután Pétor-Pál napja, améjr; nap IV. sz. közeppn általá
nosan ismert. '/ >• ’• .b./ Az ogyház fejlődése/a benne levő
nek kibontakozása es harca/': az ogyház és hwáinök élete és szenvedése: 
megigazitás és mogujmtás}. mogszontelés a kori élet .• különböző megnyilat
kozásaiban /befelé és kifelé ebben a világban/. A úzontháromság;u. 10-
23. vas.-ig/ ha későn van husvét, akkor a végén oz az időszak rövidül/. 
Ez az időszak/aug. -tói szopt. és okt./ Lőrincz fpglalja magában a mi 
István király-napunkat is, okt. 31-ét ‘is’/ecclésia militans/. c./ Az 
egyház jövője és teljességre jutása; itt a halál és feltámadás, itélot 
és örökélct üzenete szólal meg. Okt. végétől nov. /Szenth. u. 24-27. 
vas./. Ez a 4 utolsó vaárnap mindig meglegyen porikópiéival együtt. Ido- 
osik az ecclesia triumph. ünnepe: nov. 1. amelyet Róma nálunk cgyszon 
őrös kisiklással engedett gyakorlatilag^a halottak napjává tenni. Iston 
tottoiről szól oz a nap is. Nagy crösités van abban, hogy, egyek vagyunk
hazafelé tartunk. •

Helyi viszonyok sz erint váltofcó ünnepe a gyűl. külön bűn
bánó ti napja./Pl. Révkomáromban az 1763.-i nagg földrengés napján jun.
28.-án/ azután a tomplomszontolési ünnep.

Óvakodjunk az ünnepok ku?»j9^áció j ától. Egyházunk ünnepei 
a kogyolmi idő szent alkalmai legyenek. Hála Istennek, meg aránylag az 
egyházi'év; maradt meg leginkább eleven értékként a nagy liturgikus ̂ anar
chiából, bár itt is elég:, sok helytolenséggel találkazunk. A polgári 
és állami élet kiomolkodo napjai igen sokszor az ember-magasztalási « 
kisértesévol járnak. Nem szónoklatokra, hanem bünbánatra, könyörgésre 
és blaadásra van szüksége népünknek a nemzeti életmentés stációin.
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17.§. Az egyházi énok /hímnologia/ és a"musica sacra it

I

Az ogyház istontisztoloti élő tőtol kezdettől fogva Elválaszt
hatatlan az ének /Ef. 5:19, Kol. 3:13/. Tudjuk, hogyaz ótest.-i /zsi
nagógái/ istentiszteletből egyebek közt a zsoltárokat is átvette az egy
ház. Maga az ujt. is tartalmaz ilyen énekeket /Cantica, Luk. 1:16-55, 
68-79, 2:29-32/ és ezzel párhuzamosan gonuin kér. himnuszok alakulásá
ra utalnak I.Tim. 3:16, Jel. 4:11, 5:9-10, 5:12-13, 11:17-18, 15:3-4; 
azután a Plinius-féle levélből is tudjuk, hogy antifonatim énekeltek 
a kei. istentiszteleten. A legrégibb kor. ének : a psalmodia responso- 
ricus ének volt /a zsidó tradícióval való- megegyezéssel/ Az előénekos 
egyegy sor éneke után következett agyül. /kar/ responsuma, de Jeru
zsálemben a templomban az is szokásban volt, hogy 2 kar énekelte a 
responsoricus jsalmodiát. A IV. sz.-ban a psalmodiának ez a neme is ál
talánosan ismort már az egyházban. Nyugaton Ambróziusz / 4 397/ nevéhez 
fűződik az antifonás psalmodia moghonositása az istentiszteletben.

A liturgikus ének reformátora Nagy Gergely /4604/. Az Ambr. 
fele melodikus ének a gyülekezet használatában terjengőssé lett 
A fenségos tartalomnak megfelelő kifejezésben forma az ének. A pom- 
pásabb, színesebb Ambr.-féle énekkel szemben a Gergaly-félo /gregoriánus/ 
éneket az erős és komoly méltóság jellemzi. Nem hiába lett azóta is 
sajátosan liturgikus énekké, melyet a római missalék a közöli korban 
mindenüvé mágiákkal vitték. /Kyrie, glória, credo, apraefatio, sanctus 
és agrius énekek a legrégibbek./ A gregoriánus éneket szokás cantus che- 
ralisnak is nevezni, mivol énekkar /papi, 111. laikus/ énekelte. A po- 
lyphon muzsikával való viszonylatában nevezik cantus firmusnak is. Mi
vel a gregoriánus melódia körül hozzáigazodik ill. mozog azoknak szyn- 
tézisov. A- középkor vége óta a gregoriánus éneket az'accentus és concon- 
tus" felosztással is meg szokták jelölni: accentusun értve a rocitátiot 
, concentusoh-pedig atkp.-i melodikuséneket. Megjegyezzük, hogy mivol 

azokban az énekekben is, melyeket íegnr î yebb részükben reditative éne 
kelnek /antifonás psalmodia/ előfordulnak melodikus figurák is, vagyis 
a felosztás nem fedi a valóságot. Sokkal helyesebb a svájci /froiburgi/ 
gregoriánus akadémia:vete tője P. Wagner nyomán: a greg. ének kö.tött es 
szabad formáiról szólni. Kötöttek azok, amelyeknél a melódiák tel
jesen fedik a megfelelő liturgikus szöveget; szabadok azok, melyek li- 
turgikai szempontból hasonló szövegeket különböző melódiákkal tartanak 
szem előtt. A kötött melódiáju énekekhez tartoznak a lectio-k /episto- 
lák és evangéliomok/, az oratio-k /imádságok, collecta/ és a psalmodi- 
ák. A szabad formálóhoz pedig az ahtifonák, responsumok, az u,n. orflLaá- 
rium missaa /a mise állandó/ részei: kyrie, glória, credo, sarí'dtus és 
agnus, a himnuszok és sequentia-k, a kötött formák közt a rocife&tivák 
sorában az imádságok külön csoportján képezik a praefatio-k és a Mi
atyánk. A paalmodiára azt jegyezzük meg, hogy 8 különböző psalmodia 
hanghem van; mindegyik sajátos jelleggel, melyhez aránylag 
zépkor végén jött a 9. hangnem, az u.n. tónus peregrinus, 
főhelye az istentiszteletben /a mellékis tentifizteletöktől 
az introitus . ’ //

A tkp.-i ,‘liturgikus/greg/ ének és népének határán áll
nak a himnuszok és sequenciák. Poitersi Hilaölus a nagy glória szer
zőjének a nevével kezdődik ez a sor, azután' Ámbróziuszt memlitjük'
/a veni redemptor gentium, megvan a mi dunántúli énokeskönyvünkben is/; 
továbbá Prudentius /spanyol /kb.405/, akinek temetési éneke: Iám moosta 
quiosce querela ./Jer temessük el a testet/; Venantius Fortuna tus /4609/, 
kinek legismertebb himnusza a "vexilla régis pro Doum" .' Sajnos erode- 
ti melódiákat nem ismerünk. Ezek a himnuszok csak a XII. sz.-tól hatol
nak be igazán a nyugati istentiszteleti életbe, de ekkor is inkább az 
officiumok /mellékistentiszteletek és nem a missa/ rendjébe. Már a kö
zépkorból való Hrabanus Maurus /4®856/ "^éni Creator Spiiitus" pün
kösdi himnuszai A XII.. sz. vallásosságának egyik értékes bizonysága 
a"Jesuldicis memória" c. himnusz, mely kitűnik bensőséges Krisztus-sze-

keson, a kö- 
psalmodia 

eltekintve/
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rotetevel. A Szt. Bernatnak tulajdonított, do valójában Löweni Arnulf 
/41250/ villersí apáttol való és Gorhrrdt Pál földolgozásából nálunk 
is ismert "Salvo caput cruentatium "-ot is megemlitjiik es nőm hagy
hatjuk említés nélkül Aqu. Tamás-nak a Festum Corporis Ghristi ünnepé
re irt hatalmas erejű himnuszát sem: "Pangó lingua gloriosi corporis 
mysteriom". A sequentl'ák a grad. halloluják /opist. után srterpplő 
halleJuják/elnyujtott végszótagjanak a megszövegesiteséből keletkez
tek. Virágzásnak a franciáknál ingül a soqu. költészet. roleg a XII és 
XIII. sz.-ban. Do már a XI. sz.-ból való a hir s húsvéti soqu.. "Víctimae 
pascali". A pünkösdi sequontia "Voni S. Spiritus" is ide tartozik, 
bár... nem tudni, kitől való. Ugyanebben a stílusban-készült: Aqu. Tamás 
urnapi soqu.-ja; "Lauda Sión Salvatorem". Teljes kifejlődését érte el 
a sequ. költészete olyan költeményekben, mint pl. a "Dics irae, dies il
la" /nem biztosan Celano Tamás a szerzője/ és a "Stabat mater dolorosa" 
/Jéopone do Todi, 41306-ban/. A Tridentinum óta a latin liturgiának a 

"Victlmae pascali", "Vcni S. Spiritus", "hauda Sión Salv." és a "Dies irae 
volt as hivatalosan engedélyezett ünnepi sequ, m.-lyhoz odavették a 
"Stabat mate.r"-t is .

A liturgikus /latin nyelvű/ ének mellett már a középkorban 
is ismert volt a nép - ’ '■-neke is az istentiszteleten. A "loiscn"-ek, a 
kyric eloeisónokból bovitvo jelentkeznek. Mégis teljes joggal nevelhet
jük az igazi ev. kér. egyházi népdalt /téveson; choral/ megteremtőjé
nek a reformátort, Dr. Luther Mártont. Ö az ev. egyházi népdal atyja.
43 éneket ismerünk tőle. 37 egyházi énekké lett. Vannak köztük közép
kori latin énekek .átdolgozásai, fogditááai, vannak német népdalok fel
használásával alkotott uj énekei és olyanok, mlyek az 3 leikéből szűr 
lőttek. Luther énekei egyházi écbkek, szent objektivitás jellemzi őket, 
annak elhn éré, hogy egyúttal a személyiségnek is tükrözői. Luther éne
kei valóban.a reformátor küzdelmeiből születtek. Ott van mindjárt a 
"Nun fr.eut auch liofeen Christcn.." /351 ének a dunántúli énekeskv.-ben/, 
- elég .melléje állítani a "Vöm Kimmel hoch da ?komm ieh her"-t és pl. 
"Aus tiefor Not"-ot végül a "Eit festő Burg ist unser Gott"-ot. Lüteher 
énekei a gyülekezőtvénekei: u.n. "Wir Lieder". 1524. az egyházi ének 
éve. Akkor jelent, meg az u.n./Achtliederbuch. /Nürnbergben, molybon 
4 ének van Luthertól, három Speratus Páltól/,- akinok klasszikus éneke: 
az " Es ist das Heil zu unó kommen her"- /Eliötthozzánk az üdvösség/. - 
Megemlítjük a.z-"enchiridion<Bkat. melyek kis formátumokban kottás énekes 
könyvecskék voltak, ebben az első énekévben 24 éneke, jelent meg Luther
nek. /V.,ö. Nclle: Geschisehte des deutschen evangólischen Kirchenliodcs"-
III. A. 19Í28. - Luther révén .Sáö&tea egyházunk a "Singende KircheH- eket,

.//u. Nem sorolhatjuk fel és nem méltathatjuk Luther valamennyi • 
munkatársát és azokat, akik igazi egyházi enokekkel ajándékoztak meg 
bonnünkot a reformáció századaiban. Csak Valther János urittembergi kán
tort, .Luther hű munkatársát említjük meg - azután a 30 eves háború ide- 

Gerhardtj ánek nagy hitvallóját és egyhákiénekköltőjét^4 1676/ kell megérni i to
páit nünk, kinek, énekei ma is az 'evangéliomot a tiszta lutheri kér.-séget

éneklik be a leikékbe. 16 07- ben született. 133-ra teszik énekeit és. 
dalait. ftiegének-lí;':a kér. ’üdvigazság és hittapasztalat egész területét, 
a legszemélyesebben megszólaló élményeiben is az egyház hite a szent 
hitvallás a fundamentum. "Hal.stenom velem van" stb. "lch-lieder"mind 
és mégis egyházi énekké lettek. "Wi© soll ish dich empfangen" "leh steho 
an doiner Krippe hier", - és a "Wir singen dir", Immánuel!"- Azut n a 
középkori himnuszból feldolgozott: "Oh Hau£t voll Blut und Schmorzen"- 
a húsvéti: "Auf, auf meén Herz mit Freunden" a pünködl "Oh du allor- 
süsste Freudc /"Te vagy éltem boldogsága,"/ - továbbá "Hagyjad a jó Is
tenre" "Légy csendes szivvelk - Ezek a "Kreuz- und Trostlieder"-jei 
nem születtek volna, ha Isten meg nem látogatja olyan súlyos kereszttel 
és nem biz- rá olyan mártiriumot. A pietizmus és a racionalizmus után 
újra előtérbe kerülnek az igazi lutheri lelkületet sugárzó énekek. Fel- 

. lendül a múlt században a himnologiai kutatás és egyremmásra kapják meg 
az egyes ogyháztarbmányok a mef . szülőföldjén a maguk éneke skönyvét. 
Legújabban egységes birodalmi enokeskönywel is kásérleteznok "Gosang- 
buch dór Deutschor ovangelis^ui Kirchc", de nem hitvallásos alapon készült

• /



79

vezer tt

w

Nálunk,Magyarőrs z ágon/v.ö.S chulek T.c ikké t:Uj éne kes köny- 
vet! a Ker.Igazsgg 1934.dec.sz.271-275.lapokon./ - Huszár Gál 1574, 
Bornemissza Péter /1582/ énekeskönyvei tekinthetek a legrégibb magyar 
evangélikus ének-gyüjtemenynek,mig a reformáció idejéből Sztárai Mihály 
énekköltőnket kell feltétlenül megemlítenünk. A XVII.század kitűnő 
luth, evang.énekeskönyve volt a régi graduál után az Aáchs Mihály 
Zengedező mennyei Kar-a/l696~tói/,amely számos kiadást megért. A Kis 
János féle Uj énekeskönyv /1805/ erősen kiszorította az Uj zengedező 
mennyei kar-t is /1743 - mig ez az uj /rác./ énekeskönyv /amely azon - 
bán'már csak szövegkönyv!/- is konkurrensre talált a győri énekeskönyv
ben. - Magyarosodé tót gyülekezetek számára készült első kiadásban az 
1847-ben megjelent Békéscsabái Enekeskönyv. - A Kovács Sándor féle Kis 
énekeskönyv értéke,hogy sok elfeledett régi magyar énekünket mentette 
meg a végleges elveszéstől. - Az 1911-ben megjelent Keresztyén énekes
könyv/ az u.n. Dunántúli énekeskönyv / ma a legelterjedtebb. Két évti
zedes munkának áz eredménye, a maga idejében határozott nyeresége volt 
egyházi életünknoek,bár igen sok benne még mindig az elrontott ének es 
az értéktelen elem..Nagy fogyatékossága,hogy nem énekeskönyv , hanoin 
csak szövegkönyv és hogy nincs benne semmi olyan tínek,ami az igazi,érő
dé ti evangélikus - lutheri istentiszteletnél valóban nélkülözhetetlen 
/introitus,kyrie,glória,gradulae,halleluja,credo,praefatio,sanctus,ag- 
nus, - nincsenek litániák,passiók,psalmodiák,- amik pedig a régi magyar 
énokeskönyvekben /öreg gradual/ mind megvoltak. - Szinte felesleges mér 
említenünk aztaz Isten felséges adománya /357/ és a szinte hírhedtté 
lett Szegény fejem hová hajtiálak,haa vallás ölére nem c./3 58/ éneket 
valamint az Erős várunk /256/ 2. versében a :"de küzd velünk a hős
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Megemlékezünk arról,hogy éppen napjainkban hagyta el a 
nyomdát a tót gyülekezetek énekoskönyvének a 300 éves Tranosciusnak 
magyar fordítása Dr. Vietorisz József munkája /Nyíregyháza/. Egyházi 
énekeskönyvre van szükségünk! Olyanra amelyik--.az evangélikus keresztyén- 
ségből nőtt 100 /-bán és a lutheri reformáció erőiből táplálkozik. "r 
Nemcsak 1000 ének nem kell az egyházi énekeskönyvbe , de hatszáz is 
sok! Túlzás nélkül kihagyható a fele a Dunántúli énekeskönyvnek és 
-inkább vissza kell szereznünk regi magyar énokeinket /Balassa Bálint, 
Huszár Gál,Szegedi Gergely, Batizi András, Erdősi S. János stb. / és 
vissza kell menni a lutheri ref. századába és az ősi egyházba! Alaki és 
tartalmi ~ valamint melodikus/szempontból e gyaránt rovizió alá 
kell venni az e rősen megrostélidés az Ige mértékével megtartásra kije
lölendő énekanyagot!- Nem hagyhatjuk figyelmen kivül a finn, skandináv 
és angol ev.*- lutheri énekeket sem. Az énekeskönyvnesk olyannak kell 
lonnio mint pl. az anglikánok ^Általános. imakönyv"-e vagy pl. az é- 
szaki országok énekeskönyve^amelyben az egész istentisztelet menete 
mindón liturgikus anyaggal együtt bennefoglaltassék! A ritmikus nép
dal,mint gyűl. éneke és gregorián énok az evangélikus liturgiában egy
mást kiegésztik és feltételezik.

-Tárgyunk összefüggésében még egy kérdést kell itt érinte
nünk: a művészi /kar/-ének és az instrumentális zene kérdése, - az 
evangélikus istentiszteletben. A Bach-jubileum évében csak szégyenke
zéssel gondolhatunk arra.hogy "musicaí sacra" a legutóbbi időkig - ritka 
kivétellel !- milyen mostoha szerepre* volt kárhoztatva a mi magyarhoni 
egyházunkban. - Ami Rómának Palásztrina a polyphon énekművészet terén. , 
az lett Luther igeszolgálatának a vallásában a zene eszközeivel - Bach 
J.S.,akit Sőderblom érsek méltán nevezett az V. évangélistának. Tudjuk, 
hogy J-uther milyen nagy barátja volt a muzsikénak és az orgona mellett 
az énekkarokat és az instrumentális zenét mennyire szerette. A lipcsei 
Szent Tamás templom " Thomaner-Chor-."ja ma fogalom az egyházi zene Vi
lágában. - Egyházi énekkarok művészi szolgálatának/Bach.Schütz,H‘ándel 
s tb. darabokkal.'/ csak örülhetünk és a papoknak gondja legyen ezekre az 
énekarokra,hogy valóban egyházi intézményekként működjenek. - °rgona 
és énekkar / tkp. az evangélikus istentiszteletben a férfikarnak a li
turgikus gregorián éneknél van helye,egyébként azonban inkább a gyermek
kar, vagy a vogyoskar az igazi!/ - Ne feledkezzék meg,hogy feladata:a 
szolgálat^,ne_akarjon abszolút önálló,önmagáért lenni,hanem mindig az 
ige, szolgálatában álljon. Nagyon téves azonban az az álláspont, hogy a

/
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gyüloke ze tnek / mint egesz gyükokozctnokí/mindont kellene énekelnie;
- az énekkar i is a gyülekezet orgánuma ! Az énekkar és a gyülekezeti 
többi része éppen igen jól kiegészítik egymást* és biztositják a ritmikus 
előrehaladást az istentisztelet menetében. - Végül égy rövid szót a 
pap éneklésiről,az úgynevezett liturgikus énekről. Eltudunk képzelni 
teljes istentiszteletet ahol egyetlen énekszó sem esendői meg és eltudunk 
képzelni ünnepélyes istentiszteletet ahol az ünnep fenségességo az fon 
séges kifejezesbeliformát aZ éneket has ználja és lutheránus módra a 
pap is énekel , amint hogy a kar és a gyülekezet is énokol. No művé
szi produkcióra akarjon vállalkozni az Isten szolgája az oltárnál,mert 
ebben az esetben inkább Cl.Harms - ra gondolunk,aki azt mondta:5 annál 
jobban épül,minél rosszabbul énei el a pap az oltárnál,mert a tartalom 
a fontos. Éneklő egyház vagyunk,no szegye nijük ezt,hanem legyünk va
lóban azzá! .

. . ' ' " H í -tontis ztplo tZHa—uzuugypove z o 1tTmo 1 leki s tbrr tni
mabTvfelépítése.

I. 18.§. Az evangélikus liturgia elemei a főistontisztolet
/ »

organikus rendjébon.
az evangélikus 
és ebben az össze-

7

A .legtöbb 1 iturgiában külön szokás szelni 
istentisztelet felépítésének általános alapolveiről
függésben külön külön.emltik és tárgyalják pl. az igazság, szabadság, 
közö?sség,rend és ünnepélyesség kategóriáit,. ‘ Nit £Dhe szerint mint 
evangélikus istentisztelet felépítésénél,megkonstruálásánál figyelembe 
veendő alapelveket. Újabban igen érdekesen tárgyalta ezt a kérdést O.J 
Mehl:Vom Bau und Ausbau dér Liturgie ,/l925/ c. tanulmányában,ahol "Gottosl 
kindsehaft"-/Vallásos tekintetbon/ "Ecvyangelium’/hitvallásos tekintetben 
"Weithérzigkeit" /oekumenikus tekintetben/, - n ’Wahrhaf tigkeit” /ethika 
tekintetben /- "Schőnheit" /esztétikai tekintetben/-"Eihheitigkeitn- 
/müalkotási tekintetben/ - "Symbolik'* / ‘kfe jezéshell tekintetben - 
végül "Anbetung" /lélektani tekintetben - kategóriák köré csoportosí
totta a kér sztyén kultusz felépítésénél érvényesítendő kívánalmait.

A liturgia elemeinek történeti tárgyalásánál.és értékelésé
nél tett megjegyzéseink felmentenek az alól hogy hasonló m°don mi is 
ilyen rendszert állítsunk...össze ,do megemlékezünk annak a hangsulyozásá 
valahogy az evangélikus liturgiának egész felépítésében,minden részében 
a Logos az Ige primátusát kell tülpöznie. A liturgia lelke,éltető 
ereje és legfőbb cselekvő alanya maga az élő üdvözítő Jézus, az egyház 
fel akinek isten-emberi volta jelentkezik az egész liturgiában: egészen 
isteni és egészen emberi/ pl. az. evangélium szava, a fenség földi ele
méi!/. Minden az ő’ szolgálatában áll és csck annak van jogosultsága a 
litv^ia organizmusában ami. tényleg az ige megtestesülését szolgálja, 
viszont minden ilyennek helyet is kell biztositanunk. Ma nár nem ma
gyarázni/ x hogy forma dat esse roi q. kereszt yén realiáfaus állás 
pontja, nyilvánvaló a római materializmussal és a sváj.ci spiritualiz
mus úgynevezett puritanizmusával szemben.

Ha most ezek után felvetjük a kérdést,hogy milyen ősi evangé 
"likus. keresztyén értékeket hozhat vissza magyar istentiszteletünknek 
az egyházi cőntinuitás elevenségében való megújulása, - elsősorban is 
a liturgia de tomporé jellegének hangsúlyozására gondolunk. Első helyen 
említjük az evangélikus lutheri liturgia egyházi év napjai szerint 
változó részei közül a f öistehtisztelet organizmusnának. az élén álló 
introitus-t, Az introitus-t eredetileg akkor énekelte a kar,,amikor a 
pap a sekrestyéből az oltárhoz vonult. Az introitus legtöbbnyire ótes- 
támentumi,főként zsoltárokból lett szentirási versekből alakult,ezért 
látta el az egyház mindegyiket a glória patri-val. - Az introitus ré
szei:- antifona, b. psalmus /zsoltárrész/, c. glória patri, d. antifona 
megismételve.- A glória patrit is mindig ugyanabban hangnemben énekli! 
mint a psalmodiát,/ recitative!/,amig az antifona szabad forrnáju,melo
dikus, gregorián ének. Az egyházi óv minden ünnepének /vasárnapjának/
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külön introitusa van,amely szövegben dallamban az ünnepnap sajátos 
jellegűnek kifejezésre szolgál, a gyülekezeteinkben működő "egyházi" 
énekkarok minden bizonnyal nagyobb,jobb szolgálatot tehetnének is - 
tentisztele ti életünkben,hogyha valóban az egyház énekeit énekelnék

A de ternpore jellegű liturgikus commemorationak ugyancsak 
értékes formája a két lectio - az epistola és az evangélium /mind
egyik az oltár elé való!/ között álló graduale halleluja /böjti idő
ben elnémul/,amelyre az igazi gyülekezeti főének /soquentia/kövctkezik. 
Ez a hely egyébként a musica sacra ápolására különlegesen alkalmas a 
liturgia rendjében. - Tkp. minden vsárnapnak és ünnepnek meg kell 
lennio a maga qequentiájánka,főénekének* - istentiszteleti életünknek 
szüksége van aztán a liturgikus öommemoratio erejét és bensőségét 
szinte tökéletes formai készséggel képviselő ősi. koBekta imádságra is. 
amelynek a helyén legtöbb gyülekezetünkben a pap egyéni Ízlésének e~ 
setleg valamelyik imádságos kcayv szerzőjének subjektiv,esetleg éppen 
értekező jellegű alkotása szerepel. Az objektív természetű / szinte 
egy mondatból álló/ collecta or-'tio rendet és szilárdságot biztosítja 
a litügia imádságos életünkben.

A liturgikus anamnézis/commomoratio/ végső forrása maga a verbí 
testamenti : "ezt cselekedjétek az én emlékezetömrei" - az incarnatio 
tényéből elő commemoratio megerősítésére szolgál á de ternpore jelle
gű postcommuni imádság / esetleg antifona és imádság/ is.

ő A verbum ot sacramentum egységén felépülő evangélikus li
turgia egész organizmusában természetes szükségszerűséggel kell újra 
fény áradnia az eucharisztikus örömnek,amely ugyancsak alaposan ki
pusztult bel le. Említett >k,hogy már az istentisztelet élén álló 
introitusnak része a kis glória,hogy azután ez a dicsőítés egyre 
fokozódó erővel csendüljön meg az eucharisztikus jellegű nagy glóriá
ban/ esetleg a vele kapcsolatos laudamus T.- himnus -bán is/ , amely- 
n k gyülekezeti népdal formájában elég hü feldolgozása a kér. Enekos- 
lcönyv első éneke. Az epistolára következő halleujákon és az evangéliu
mot átszövő glória tibi Domine és laus tibi Christe örvendezésén 
keresztül az egész história historiarum-ut átölelő imádássá magas - 
.tosul a prédikáció utáni credo-ban - a Nicaenum lélekbomar. kió igéi
ben - az Isten kegyelmének örvendező gyülekezet hitvallása,akár gre
goriánus karének,akár Luther "wie glaub'n all» an einen Gott" gyüle- 
kezti énekének a formájában. Az úrvacsora szentségével kapcsolatban 
podig különös mértekben alkalmas mognyilvánulási módja az eucharisz
tikus örömnek^az antifonáival együtt a praefatio imáflásg; a sursum 
corda antifonákban és magában az imádságban is olyan közvetlenül nyi
latkozik meg a lélek s zár nyal ás a,hogy a küzdő egyház imdsága egészen 
természetesen olvad bele a monnyei seregek magsztaló énekébe: a "sanc- 
tus"-ba. A santcushoz tartozó hosanna és benodictus pedig mér a monnyei 
király közeledését hirdeti,liturgikus vonatkozásban annak bizonyságát 
szolgálva,hogy a iker.istentisztolet eucharisztikus öröme hitünk nagy 
titkából Jézus lh?isztus valóságos jelenetéből él. /v.ö . 308. énekünk 
2-5-vors . l/A szentségben praesentia reálisnak misztérium tartalmának 

, megnyilatkozásai ugyancsak átjárják az egész liturgia organizmusát. 
Krisztus jön gyülekezétóhez! - Ezért hangzik fel már az istentisztelet 
ejolején a confiteor imádság, azért fordul feléje a kyrio könyörgé
se,amelynek alázatos esdekléso még a laudamus T. be is áthangzik; 
"Miserere nobis" ! Ezért fordul az egyház Istenhez a verba testamenti 
előtt,a^titkok titkának valóra válására váró és vágyó epiklesis - imád
sággal és ezért száll a consecratio után a :"z— a::.aJL:*ú vere ac roali- 
tor praosens Üdvözítőhöz Agnus Dei. Végül a Jézus Krisztussal való 
legbensőbb személyes közösség boldogság nyer kifejezést a communio 
aktust kisérő kar vagy gyülekezeti énekekben is.

Magyar evangélikus istentiszteletünk annyira nélkülözött 
gyülekezeti koinonia-jellegű csak olyan mértekben lehet val°sággá, 
amilyen mertékbon megújul liturgiánknak legmélyebb értelmében vett 
communio-misztórium-tartalma. Csak is a Krisztusban /és Krisztusból/ 
élő gyülekezet tagjai lőhetnek egymással testvéri óletközösségbon, 
amelynek állandó táplálék! az egyházi,}.iturg ikus imádság. Az ősi ál
talános egyházi imádság /''gyülekezeti imádság"/ helye az oltár.



Újra inog kell tanulnunk a régi Igazságot: "Proccs sunt arraa ecclaesiae"! 
A testvéri kojnoniának klasszikus imádsága podig a Miatyánk,amolyet 
csakis a keresztyén gyülekezeti testvériség tudatának kipusztulásával 
változtathatott az antilitiFgikus individualizmus magyar istentisz
teleti életünkben kizárólagosan a pap imádságává. A magyar evangélikus 
templomi gyülekezőtnek is vissza kell nyernie azt a jogát,hogy a ktiv 
részt vehessen a Miatyánk imádkozásában:legalább a doxologiát énekel
hesse! - Mivel pedig az oredoti evangélikus keresztyén litügia /{főis
tentisztelet /a szentség tényleges élvezetében éri el communio teljes
ségét ,pszychologiailag is egészen természetesen áll a hivoket Krisz
tusban ogyesitő communio aktus élén a testvéri koinonia bizonysága: 
a pax.- Az egyházi koinonia leghatalmasabb motívumát az állandó úrva
csorái kommuni'-.óból nyeri az evangélikus istentiszteleti élet.

Végül nem hiányozhatik az istentisztelot organizmusából az 
ondeti keresztyén áldozat momentum megnyilatkozása sem. Jézus ^risztus 
reális jelenléte/ az igéhez és a szentséghez, mint kegyelmi eszközhöz 
kötcfct aktivitása/ a Lélek hatalmával Brmváltja belőlünk az önmegtaga
dást,önma gunk felajánlás át:Isten szentséges közelsége,a Jézus krisz
tussal való közösség istentiszteletünket emberi vonatkozásban valóban 
a lelki áldozatmfeaslatára czeli. A keresztyén áldozat gondolatának meg 
nyilatkozását kell látnunk a confiteor imádság töredelmébon,még inkáibb 
azonban az offertorium mozzanatokban/ perselyozés,a szontség földi e- 
lominek ,ostyának és bornak a hivek részéről való fólajánlása,offei tó
rium psalmus,esetleg offertorium imádság/.

A liturgiának ezek az elemei természetesen nem elszigetel
ten állnak egymás mellett, /nganmkus összefüggésüket az istentiszteletei' 
ben érvényesülő fokozatos haladás és ritmmkus harmónia tökéletes be- 
fejozettségét - biztosítja az evangélikus belső ogysége az Ige pri
mátusa és az a körülmény,hogy nem idegenből vesz-ik őket kölcsön, 
hanem a keresztyén liturgia logbensőbb lényegéből sarjadtak és min
denkor csakis az egyáz élő hittapasztalatának köszönhetik megújhodá
sukat. '> • •

■ A szó sajátos ősegyházi értelmében vett litugia - amint ezt 
már ismételten hangsúlyoztuk igazi lényege szorint:communio istentisz
telot! Isten fordul felénk,ő közli kogyelmi ajándékait,és ^risztus 
váltásmüve alapján Szontlolkénck a kegyolmi eszközökben munkálkodó 
hatalmával lehetővé tesz i megvalüsitja a szent Isten és a bűnös ember 
életközösségét. - Ige és szontség,kegyelom es áldás a hozzánk lehajló 
Isten részéről, - bünbánat és hit, könyörgés .és imádó hálaadás Isten 
népe részéről , - ezek a mozzanat '.ok teszik egyro fokozódó besőségük- 
kel a litügiát /főistentisztoletot/ a tényleges istentiszteleti gyü
lekezet számára, az egyház istenben való éloténok teljességévé. A com
munio állandó mélyülése és Eokozatos valosulása szabja meg az isten
tisztelet "gondolatníhetét” és egyúttal érthetővé teszi a íitügia rend
jének egész logikai és pszychal ogiai felépítését azegymásra követke
ző részek organikus összefüggését.

A liturgia rendjének az a felépítése amelyet az alábbiakban 
közlünk nem tart igényt arra,hogy "javaslat” - ként,"emberm alkotás"- 
ként elismertessek,hanem egészen egyszerüon évek gyakorlati munkájának 
a bizonyságaként is! - me akarja mutatpi milyen lenne tehát a magyar- 
evangélikus főistentisztelet ja visszatérne elvesztegetett javainak 
használatához,mindonekelőtt pedig a luthori reformáció töretlen krisz
tus hitéhez. N.B. A főistentiszteletón az ur asztalához járuló hivek 
gyónása természetesen m^r az ünnepet,vasár apót,moglözö estén vecsor- 
nye után,illetőleg legkésőbbén közvetlenül a főistentisztelet előtt - 
akár szemelyes,akár úgynevezett gyülekezeti közgyónás /"általános gyó
nás"/ formájában - megtörtént.

A hármas harmaggzó Iston üzenetét hozta,Viyos voco. A tomp 
lom az ünnep jeűlegének megfelelő liturgikus diszbén fogadja az Ur 
szine elé járuló gyülekozetet. A harmadik harangszó a templom hajójá
ba gyűjti Isten népét; - a szent szolgálatra váró pap a sekrestyében 
van és csendesen imádkozik/V.c. Luther sekrestye im.dságát stb./ - Köz 
vétlenül a hanangszó után megszólal az orgona és az egyházi /de tem- 
pore-,de festő-/ jollggü praeludium hangjaitól kisérve az oltárhoz
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megy a pap. Az oltárr.éJ]*o-tt alázatosan letérdel és Így Imádkozik: "Az- , 
Atyának és a Fiúnak és a Szentlélek n e v é b e n - Ámen". - "Istenem,küldd 
' el .világosságodat, és igazságodat:azok vezessenek ongom és vigyenek 
foí a to szent hegyedre és hajTokodbá. Hadd menjek bo Isten oltárához',

■ ■Istenhez ,Jjki az ón világos súgóin 'és öröm»m!"'' /43.zsoltár 3-4-v-/ - 
4JC-1 s og Ínségük az' %  nevében -van,aki : te romtó tto a mennyet és alföldet.
"Ámön. /I24.zs. 8’*v:./. Az imádság végeztével felmegy a pap oltár lép- -

'•f ' • ( ^ * f. y ' X  ’ ' *csőin és a praeludium is veget ér’. . T : .
Minden vasárnap .és ünnepnap Isten konkrét üzenetét &ozza ü 

templomi gyülekdZothez, A nap sajátos jellegét fejezi ki azért^már a 
liturgia elején az introitus .amelyet az -énekkar ónokel/jta pap és a gyű* . 
lekozot többi része csendben együtt imádkozza a nem általa ..énoklondő f   ̂; 
rostákét is!/. - Az Urtmár közeledik gyüloke zc toheziwjp szent isten szine 
előtt mi mást., te.hs.t "az ogyház^sminthogyj a megaláztódás leskületévelya../ ■ 
kegyelemre ' való méltat lanság^údatával^ bünvalló imádságban /confiteor/ •’

- fordul az ^rhoz. <■<*. k confitebr imádság tömör és lehetőleg a Szcntirás • ’ -: 
^igéiből áll. Az Istent’isztoloti gyülekezet bünvallé-sát- abban a: bizonyos
ságban viszi az Ur szine elé az oltárnál szolgáié -pap^hogy 'á szent Is- 
tön szerető é^ kegyelmes Atyánk a Jézus isz tusban t "Is.tonem, könyörül jiA'

^rajtam a Te‘joyoltod szerint . Töröld el a vétkeimet á.-To, irgalmassá-
god s okasága’/s zerintMoss’’tisztára álnokságaimból és «^iszt’ívts meg 
bünpimből.®ert ̂ én ■ ismerem az én vétkeimet .ős az én bűnöm szüntelen 
előttem vab. jgyedül ellaned vétkeztem és ©a lököd tóm azt,ami gonosz 
- Te szefned előtt. Fordítsd o.l arcodat vétkeimtől és töröld el álnok
ságomat Teremts, bennem tiszta, szivet Isteni és az e r,ős lelket ujitsd' 
meg bennem.-No vess e,l engem arco,d elől és *ízontlell|edet ne vedd pl / 1 
tőlem!" /&!'■• zs .3+-6-vjj>ll-13./ - /'Mennyei Atyám .hallgasd meg líönyör- 
gósemet,szerelmes fiadért,a Jézus Krisztusért!" A confiteor imádság

" ......  ’ * ' ---------------- • k a kar a gyülekezet
- hűnk,könyörülj !' krisztus

irga Ima zj^unk könyörülj;!" /Esetleg a külön confiteor el is marad,ha a b ■' 
liturgia Mléurjálló lépcsőimádsághoz kapcsolódva már szóropolt l/\ - 
Ezzel a kyrievol az egyház a földi élet minden nyomorúságát,a bün- 
tudaT^terhetVa^kogyelem trónjának zsámolyára holy.o.zi,do vele egyszer
smind arról is bizonyságot tesz ,hogy minddn reményét egyedül a közelgő 
mennyei Király irgalmába veti/akjyQok dic$8séget hirdeti a Kyrie-ro 
'következő nagy gloria^amelyot a- pap. ad alta'ro intonál: "Dicsőség a 
magasségos■ monriyökbon az Istennek!" - A Megváltó oljöveteléért^hálát 
adó angyali énok/himnusz/ folytatását az.ct in terra*-- t- énekkar énekli; ' 
/vagy:a pap glória éneke után a gyülekezet a glóriához- szorosan kap--''/ 
csőit első énokünkot énekli /az első vers átdolgozásával/.' - így siet

M  • • • * • • • '*• • . * » • • * • m m •
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Isten szerctotében megújuló emberiség az Ur fogadásár ja, aki elő
ször igéjévé 1 jön gyülekező téhez,hggy közölje vele kegyelmi javait.
A pap üdvözli a gyülekező te t&P.'~Afe Ur logyen'-tivóletek!" /salutalio-1 / ,: ;
amelynek responíuma : "És a te lelkeddol! "/illotv# helyesebb:,lcIkédde 1 
is\'/r 4 pap imádkozásra hiv és a nap sajátos collecta-imádságában 
viszi Isten szine elé /tz'- egész gyülekezet konkrét kérdését j amely re a 
rosponsum/'Ám'ón." - ?Aztán csend lösz egy pillana tra ,hcyy megszólalhasson 
az Urjr Először az apostoli bizonyság te vés igéjében /e.p is t öl a /. - '

-r/.. íz epistolára hallel,üjá^a válasz/kivéve
---  a portjáig a gyüle-

V

'./S
I

szól hozzánk-Jézus Krisztus. - I- _
;a te^eug^clausum ide]jtít/amely a liturgiának ezen
kezet himnuszszerü/de_tempore jellegű/ főénekóvel bővül/soquentia. vagy

l#*ének/, amelyot/'ad altare a pap is együtt énekel a gyülekezettel.
>1

r az evangélium igeiben. Responsuma ennok az örvondo 
: "Dicsórot'. neked,^krisztusunknak"/. A kérdéses nap- n
// , -1 c* i  # 1 i s l   ̂ . r  * ' -T- j “ U

jg.ra dua
Újra sblutatio követke'zik.ma i dflm 
kőzethez a ^  
hálaadás szava

zo
_ .1 e l I q — Ü

gének megfelelő,osetleg a Szentlélek segítségét kérő vagy az Isten ige-' 
jóro vonatkozó könyörgő énokvers közben elmegy az oltártól a pap és 
a szószékre indul,hogy ott mint prédikátor az $,rbjoktiv igehirdetésnek 
a viva vox evangelii közvetlenségében rejlő bizonyságtevő erejével 
szolgálja az Urat,aki Így kivan beszélni /homiloin/ gyülekezetével.

Aíszószékj^az apos^rli üdvözletté3 ^ Kegyelem hékto.k’és bék 
s®g',Is tontől ,ami Atyánktól és az Ur Jézus Krisztustól. ;Ámen."r-

y *
Rom.

felolvassa

tffj



Kor.
a

Nicaenumot-,

az alapigét és megkezdődik a kér. ev. WfrfJfc'Anak egyik sajátás, integráns 
része °.a prédikáció.- A prédikáció után rövid fohász kőváramé ly a Szent
lélek kegyelmét kéri, hogy ne feledékeny hallgatói legyünkére igének, 
hane m gyámolitásávalmegtartói és cselekvői lehessünk Isten akaratjának.
A kizárólagosan egyh.ázi*»jellogü hirdetések után az ap«Láldással /ll."~ 
13:13./ ,esetle'jf Fii.’ 4:7 el végződik a szószéki szobádat,, ildL. a 
igehirdető része.

Megszólal az orgona, a pap lejön a szószékről , és újra
soC oltárhoz megy, ahol tovább emelkedik a lit., hogy elérje a sacramentura
ünnepléséhez kötött communio teljes ségét .-Isten igéje után el ős zör ”
is a v ö k  ecclesiae szólal meg /Az evangélium tüzétől lángoló szív hitval*
ló imádása nyilatkozik meg a credobán .A pap /ad altare/ intonálja a

,amelyet azután az énakkxa/r énekel végig, illegi a gregprián**
álható dCuthorlcrodo^neke : "Wir glnnhon all> w... ^rzezeti ‘ ’.enek,.- A íJic.után újra üdvözli a

pap a gyülekezetét, és a história Kistoriarum üdvtényei alapiján, és a 
diadalmaskodé egyházzal való lelki egységben kér, könyörög, imádkozik 
a küzdő Cgyftáz. Az általános egyházi imádság /"köz imádság"/ az ogész 
ogyház imádsága. Ezért ̂ talU-ál benne helyet a gyülekezetnek, cőaládökHSk, 
es egyes híveknek, általában a földi életnek mindftp j, omija is.-Az oratio 
ooQcneniCa olőtt nagy ünnepekben külön nagy oratioyfosto áll, az ünnnep- 
nap. sa játcu-s jellegének megfelelő tar + aittmmal.-^'NB.Azt talán emlitonünk 
is folesleges, hogy az ogész gyülekezőt a .templomban marad a prédikáció 
után is, és mindvégig ogyütt imádkozik az Úrvacsora szentségéhez járuló 
hívőkkel!/ '■

( A com'^inioból éljro kér. áldozat gondolatát kifejező offer- 
tor.ium ének / gyülekezeti é n o k p l .  a jelenlegi anyagból: 308; 1 :2“  
öOÖ: 6 1 311:3-5, 346:1-2,413:1-3 , 431:l-4stb>. / alntx't a pap leveszi a 
vasae sacr^o volumát és az ének végoztével az offertórium -imádságot imád- 
kozza, amely a szentség J^ldi e 1&?ginek f é fajánlás sWhl, ~a tö«
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Nic.-mal altéphative hasinál an cinem Girtt", mint gyüteke

rodelmos s z í v  Istonnok’tetsző aTdbzatát 
trónusa elé . A communio toljessége fel 
emoli a kegyelem várásában megalázkodó

iszi az Ur s^iine^, a kegyelom#^ 
iető lit^.a J^alaadás magaslatára 
gyülekezetét,- A salutatio és

a sursum corda antifonák után/!,Pel szivünkkél"^«-^ő^jji^|^Urnál van
Ad'jűnk hálát az Urnák, a mi Istenünknek, "V'Méltó ez és i*szívunk

zságos," -/felcsendül3n Ur szolgájának a'jkán a praofatio ünnepek sze
rint változó euch. imadságaf 7valóbarí*$mé 1 tó oz és igazságos. .Zsámoly 
bole-olvad a mennyei seregek Istent dicsőiVő' énekébe. A sanctust az énoí- 
<ar _ énekli/alternativa :Luther gyűl, ének"snnctusa"/x, miközben a hitnek —. 
látásával, szent elragadtatásával látja is már az egjfláz a s zentség/elome i- 
hez közeledő Urat, akinek fogadására a hozsanna és benedictus örvondező 
éneklésével siet.- Majd a szent mis tórium közvetlen küszöbén mégogyszer 
Istenhez fordul az ogjláz imádsága/epiklosisZ kérve -Jiogy Szontlelkévo 1 
v-lCgyo végre a fcl£»©ghatatlant tyígyositsö" a földivel a morv-nyeit, és 

-r i-gr lehessen ^Krisztus valóságos tcsée és vére :büno ink 'gyógyulása, 
örök élet tápláléka. Ezutám felhangzik a Vorba Testamenri csodálatos 
igéje/ ctrnbocratio/ amelyek szinte megremegtetik a hivő lelket és térdé
re késztetnek.- A betlehemi jászol^bölcső fes/es a golgothai kereszt csodája 
közvetlesn valósággá lesz Isten kibeszélhetetlen kegyelméből, a gyülekezet 
élet"eben.^N'B# Ha a communio-distributio folyamán elfogy a consocrált 
ostyjk,, vagy"'a"consecrált bor, az oltárra hozott uj elemeket természetesem 
újra consecrálni kell. J  A szereztetési igöK elhangzás^fután a realitor ,

_ ~ praosens Úrhoz fordul megint a könyörgés if.Agnus Do írr3”‘Q n~ 1 ~ 1 r,
rxfl: Íj0 |̂ a j d a kegyelem túl áradása, és magával ra g/do ereje nyilatkozik meg Isten '

'tMKMtJ*..
gyermekeinek magasztos imádságában a Miatyánkbnr 'amolynofe doxologiá j —b

il
és reménység valóra vélt: Jézus Krisztus itt van gyülekezetében, és most
a kar, vagy gyülekezet éneklitífMinde^ftcétség elhal a lélekben , a vágy
már csak a befogadásra vár.- ,

A^pap a pax»üdvözlnttc1 köszönti a gyülokezotot; "Az Ur 
békessége legyon tiveletek;- " a megfelelj’ rosponsumilután a Krisztussal 
való com unió közelségének szent testvérisége nyilatkozik meg az Ur asz
talához készülő gyülekozot urvacs imáds4gában, majd felhangzik az
invita tórium : "Jöjjetek Isten oltárához, immár minden kész"i»S- és a szent—
ség^gol élni kivá
es mihelyt az /*>o s

hívek megindulnak a tomplom hajójából, fel 
or letérdelt, megkezdődik az W ’v-csóráváÓL

az oltárhoz, 
valc élés
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amelyben lit.-ank a com.-ranio teljességének a magaslatára erti'Krisztiüs 
mibennühk, -mi Krisztusban..'"'' Először az oltárnál szolgáló pap veszi 
magához a szentséget/sumptio,ad a1taré !;- ennek feltétele hogy időközön 
kent gondoskodik a személyes absolutlo 1 megszerzéséről valamelyk szolga 
társánál,/aztán megkezdi a kiosztást/dfetrtbutio,/amelynek igéi "Vegyétek 
és egyétek, ez a mi Urunk, Jczus Krisztusnak valóságos sment teste, 
amely érettetek halálra adatott !" ,-ill.: ";;.... és igyátok, ez a mi Urunk 
Jézus Krisztusnak valóságos szent vére, amely érettetek- kiontatott a ke 
resztfán bűneitek bocsánatára/!"/ Az ősi egjráz formulája'.Krisztus teste 
élet kenyere, Krisztus vére élet itala volt!/ ;.Minden csoportot áldó 
igével bocsát lel az oltártól az ür szolgája: "Jézus Krisztus szebt teste 
és vére ,e mel tt vette te kér ősi tsen és tartson meg titeket az igaz életben 
és hitben, hogy mint a Jézus Krisztus testének élő tagjai- elnyerhessetek 
az örök üdvösséget. Az Ur békessége maragjom mindnyájatokkal.- "resp.t 
"Ámen!1'.- Ditributio közben az eg ész gyűl. urvacsorai, com runio jellegű 
éneket énekel.-A dókributio elvégzése után a postcommunio imádság követ 
kezik., amely az egyházi év menetéhez igazodva kéri Isten áldó kegyelmét 
a vele való közösségre ,egységre. Az imádság responsumával/ámen/ tkp. 
elérte teljességét a com unióban a fŐistentisztclet- ,-most már csak 
a befejezés következhetik,-

Salutatio-val fordul a pap a gyülekezethez, és hálaadás 
ra hívja /Adjunk hálát az urnaige!'-_ ennek responsuma ' /isteniek legyen 
hála/ következik az"utol só imádság"/Megfelelv<:' a középkori mise "lectio 
ultima-jan ak, amelyből a hálaadás igéje mollett egészen természetesen 
csendül ki az egjtáz telje -ségre jutásának a vágya, a kor, ólet mielőbbi 
tökéletes célhoz jutásának a sóvárgása/eschat/^Hálát adunk neked szent 
Iston, mennyei atyánk a te csodálatos kegyelmedért, amelynek szállást 
készitottcl a mi szivünkben, :az igazságnak ismeretéért, a hitért, és az 
örök élet reménységéért, amelyeb nekünk szent fiadban, az Ur Jézus Ktisztus 
b.ankinyilatkoztattál. Hálát adunk neked, hogy mennyei eledellel, és ital 
lal örök életre tápláltál bennünket szent Fiad ált al. Tied ezért a dicső 
seg örökké !- Kérünk Urunk, .'Emlékezz meg egyházadról:váltsd meg minden 
gonosztól, és vid! tel jességre a to szent szere tetődben.- G-yüjtd egybe 
ot az é g m k  mind a 4 tájékáról, Megszentelten a te országodba, amelyet 
készítettél a számára, : ;mert tied a hatalom és a dicsőség!Jövel
Urunk Jézus és maradj velünk mindöröké !"- Az Bonén" után a pap a gyüleke 
zet felé fordul, /mindig jobbra!/ ós megáldja őt az Ur nevében /benedic 
tio/; az ároni áldás. Num. 6: 24-26 ,-aipelye t eset?og a kifejezetten ujtest.i 
"áldjon meg titeket a mindenható Isten :az Atyává Fiú , és a Szentlélek!-" 
pótolhat-.Az "ámen" után megfelelő orgona postludiummal ér veget ez az 
istentisztelet. -Ös zefoglalva tehát a köv. sor end t foglalja magában 
oz a lit. :1/ bevozotés:orgona praoludium és lépcsőimáds 2/ irtroitus 
3/Cconfiteor ós kyrie, 4/ nagy glória, II. verbum et sacramcntum/communio,/ 
5/ salutatio ós collecta imádság,; 6/ epistola és halleluja;?/ a gyüloko 
zoti fő -/soquontia/énok 8/ salutatio és ev.a laus tibi Ghristo, ill. 
glória tibi Domine responsummml. 9/ gyülekezeti ének/szószéki énekvers/; 
lO/szószoki szolgálat; 11/ crodo/NIc./ 12/ salutatio és esotle£/ ünnepi 
imádság, és ált, egyházi imádság.13/ offertorium /ének és imádság;/;14/ 
praefatio/salutatio ,sursum corda antifonák, praefatio imádság/ és sanctus 
hozsanna, bonodictus; 15/ epiklesis imádság, 16&/ consocratio/vab, test,/ 
17/ xignus Dei, ; 18/ Miatyánk; 19/ pax üdv. es urvacs,; /anamnesis jellegű 
is/; imádság; 20. com unio/inVit. , sű-btio, distributio, az utóbbi alatt 
a gyülekezőt communio éneke/ 21/ postcomunio imádság,III. befejezés,
22. / salutatio ós benedicamus, 23/ oratio ultima, /eschat./ 24/ áldás ós 
orgona postludium.

Az ov. teljes-/fő/ istentisztelet fent közölt rendjében or 
ga nikus összefüggésben megtalálhatjuk au ősi kor. és a lutheri ref. á 
lit. kincseit. Minden rosze a Verbum et . Sacrámentűm felbonthatatlan 
egysegét hird ti: az ige testté lett és lako'azék miközöttünk. Ebben a 
lit.-bán az egyház Istenben való életének a logikája nyilatkozik mog- 
gyülekezeti és személyes élotro való vonatIkozáséal egyárvánt. a bűntudat 
mélységéből fölemel az Udvbizonyosság legfőbb megtapasztalásáig ,amiy az 
oltárnál a Jézus Krisztussal való r ealis testi lelki egyesülésben jut



osztályrészül.Ez az evangélikus. lutheri liturgia a kegyeIvei oszközökot nyuj- 
jatorodoti tisztes ágúkban és tartalmi gazdagságuknak meglőhető teljessé
gében.- Ismar.jük fogyatékosságait,noh63ségéit, amely okok minden úttörő 
munkában meg koll lenuaiök; viszont kótségte-lon bizonyosságként él bennünk 
a meggyőződés,hogy a fenti liturgia-redd igenis - minden latolgatás nél
kül- az eredeti és igy valóban ideális egangéliküs istentiszteleti tí
pus megu jhodásátá szuLgál ja, amelynek cél ja; evangélikus egyházunk igazi 
lelkületűnek megfelelő is tóntisúele ti elet!- Hogy tűre lemmel,odaadó szol
gálattal és sok fáradtságos munkával igonis mogvalosithato magyar gyü
lekezetben, még kis gyülekezőt életébon is, annak bizonysága a rév-komá
romi egyház toárplomanak istentiszteleti élete!

• * •• » .  ̂
19§. A prédikácíos-istontisztolet és az u.n.meliék-

istontisztGlotok liturgikus rendje.

Eroóeói kcr.ev. folfogáá és mogg yozodés szerint a teljes isten 
tisztelet /főistontisztolet/ integráns rószo a sacramentum altaris /com- 
munionis/, hiszen abban éri ol csúcspontját. A kor. gyülekezet vasárnap 
délelőtti főistontisztelotr 'tehát - ige és szentség organikus összetar
tozásában - a teljes liturgia. Minden vasárnap és ünnepnap d.o. ifőistun- 
tisztelctnok valóban annak is kellenne lennioi Sajnos, a kor. istentisz
telet pusztulásával ~z Úrvacsora szentségének mint a kor. élet normális 
táplálékának értékelése és használata alaposan kipusztplt magyar gyüloko- 
zotoinkbon és annyira rendkívüli és individuális valamit látnak benne, 
h<gy meg akkor is, amikor vannak kommunikánsok, "f üggelékként,,kozelik. - 
Egyrészt tehát a tényleges holyzet olyan, hogy mindene vasárnap nem tart
ható főistontisztol'v-t /a .legtöbb gyülekezetünkben/, másrészt pedig az 
is tagadhatatlan, hogy épen nagyobb gyülekezeteinkben, ahol álte lábam 
lehetőség v~n rá, szüksógképon nem elégedhetünk meg egy vasárnap dél
előtti istentisztelettől és szükség van a külön pródikácios istontiszto 
letre is.- ;

A vasárnap d.o.-i kizárólagos prédikációs istontisztolet 
/á hala teljes főistontisztclet ogyáltelában nincs használatbaní/vádolás 
az ogyházunk ellen,hűtlenség bizonysága az Úrvacsorájával szómban,^

A pródikácios istontisztoloúfcmint vasárnap de .kizárólagos 
istentisztelet abutuj ,mcrt csoka-istontisztelet.A lognagyobb szerencsét-^ 
lonseg. he már most ahhoz a"mcgoldás"-hoz folyamodnak,hogy a f'istentisza 
telet mintájára a toljes liturgia elomoiből "csinálnak" u*n. főiston- 
tisztclot /communio/ nélkül, ami fából vaskarika! Egyszerűen meghagynak 
vagy beillesztenek mindont /porosz!/ és vcsak a közvetlen urvacsorai 
vonatkozású részeket hagyják ki /consecratio-t,agnus-t és a communio té- 
ényét/jigen helyese n novozte valaki az ilyon önámitástVkastrierte 

Messe" néven. Még" a látszatot is kerülnünk kell, mintha mi a prédiká
ciós istentisztelet külső lefolyásának ;gy megröviditottjégesőn-1 
kitott f pistentisztelet/liturgia/ menetét / folépitésót/ kívánnánk adni! 
Ezt még abban a formában sem fogadhatjuk ol, hogy"maradjón a  ̂ prédiká-^ 
ció előtti része a teljes liturgiának váltózatlanul,a prédikáció utálni 
részsónól pedig az ált. egyház imádságra egyszerüon kövotkezzék " Mi- 
atyánk, majd az'̂ ldás'.' Kétféle istentiszteleti típus közti különbséget
fenn kell tartaHunk! : v" ... ,

El tudjuk képzelni,hogy a legegyszerűbben folynék le az
ilyen vasárnap dso. pródikácios istentisztelot: 1. gyülekezeti ének 
/isten'igéjérőlgrvagy Jövel Szent Lélek tai’talomm"'!/ 2. az Atyának és a^ 
Fiúnak... 3. collecta-imádság / vagy épen bünb*imádság, 4. a nap ovangén 
liumának felolvasása ; 5 .gyülekezőt! ének S/crodo jcllogb / 6 .szószék! 
szolgálata/, apostoli . . -.cüdvözlot, ’b/. loctio, y  prédikáció/ 5/.
imádság,Miatyánk, egyház jellogü hirdetés /vagyis olyan, amelyhez vala
mi fohászt füzho tünk/; áldás 7. énok vers - ezzel is d oHi. ment áltatnék, 
hogy ez az istontisztolot csonka! Vagy pedig mindjárt a fonti szószéki 
szolgálattal kezdődhotbék ez az istontis' 2fcclet, amely után ének^vers 
vezetne rá az oltári ssolgálatra, amelynek részoi l/.ogyházi imádság,
2/.Miatyánk 3/.áldás, 4/. ének vers volnának. A prcdikácios istentisz-
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teletnek ogy külön fajtáját képezik,azok a gyülekezeti istentiszteletek 
amelyeken természetüknél fogva a verbum praedicatum-nak kell dominálni; 
Az evangelizációs , missziós /népmissziós/ prédikációkra,aztán az ádvant 
ós " böjti prédikációk, ill. a .^hoti prédikációs is tontis ztelotekro gondo 
lünk, molyok • már tk. már a mellét istontisztolotck közé tartoznak.E- 
zéknok a rendije: l/. énok, 2/.lcctio és praodicatio a szószékről, 3/.u- 
gyanitt rövid homilia. jollogü ima és áldás. .

Sokkal nagyobb feladatot jolentonok liturgiái szempontbői a t 
tkp. u.n. mollók istontis zttetek,amelyeknek sorába a /mindeinnapi/reggoli 
és esti istentiszteleteket a vasárnapi és ünnepnapi délutánni istentisz- 
tolotokot sorozzuk.Ezeken a gyülekezetnek rendszerint cs^k ogy része 
vesz ’ /vehet/részt -. .

. Ezek az u.n. mellekistentisz tsoletok tkp. az imádságrák 
imádásnak vannak szentelve.Nyilvána zsinagógái istentiszteleti élet ha
tása jelentkezik az egyház prakszisában már Ap.Csel.2:43-nél,amikor a 
mindennapi) istentisztole-t kétségtelenül meg van. A reggeli és esti is- 
tntiszt®let /valószínűleg a 119.zsőltár 164.versének es Kol.3; 16-»nak 
motivállo hatása következtében fejlődött ki olyan hamar az egész napot 
átszövő hora-rondszerré, vagy pl. a III -IV.sz.-ban igen. ..általánosak 
ezek az is te n tisztelő tok./Mónik"' >/. I. Thoss . V. . 17-ne k  pedig"s züntolon 
imádkozzatok!" az V.sz.tól fogva kimutathatóan nagy szerepe van külö
nösen- a szerzetesi élet istentiszteleti rendjének ' ckialakitásában,a- 
raoly a kk.ban eléri klasszikus tökéletosségét a "hora-rendszor-"bon. 

/v.ö."A mindonnapi istentisztelet" c.kis tanulmányrészletünket a Lelki- 
pásztor 1934 évi X.évf.3-4-szban a 85-ik és köv.lapokon\f Zsoltárok, 
lokciók, himnusok, preces /könyörgések/ és imádságok, azután az ujt. 
canticumok \Épazik jcllegzet s anyagát ezeknek az istentiszteleteknek

A matutinum idője eredetileg közvetlenül éjfél után volt. 
■Jellemző tulajdonsága Isten igéjének bőséges használata, mivel vita 
• contomplativa nélkül nincs vita activa.
; • A laudes ideje eredetileg a hajnal: 3 órakor. A tormószot
ébredni kezd, a madarak ajka a Teremtőt magasztalja, az imádkozó egy
ház som hallgathat. A laudés jellemző tulajdonsága a.feromtő és Megvál- 
-tó magasztalása. A prima tkp.?i ideje a reggeli hat óra. Mielőtt napi 
munkájára, földi hivatásának végzésére indulna .a krisztus hivő, fel-kéé 
szül az uj ndp gondjába, küzdolmero. A prima jellemző tulajdonsága a 
könyörgés. Az u.n. kisebb hórák a prímával együtt a tertia, soxta és no- 
na ü/az utóbbinak speciális jelentőséget ad az a körülmény, h<gy Krisztus 
halálának az órája/ jellemző tulajdonsága az imádás, erősödés az imádáág' 
bán.

A ve.sp.ora /vecsernye/ide je esti hat óra. A . nappal és az 
"alkonyat határa. A hivő lélek visszatekint az elmúló munkanapra, lerak
ója. terhét és az Isten kegyelméért, oltalmazó jóvoltáért maggesztalásra 
■nyitja szivét és ajkát. A vospera tulajdonsága a magaáztálás és halaa- 
i dó-dicsőítés. A komple tor ium. idg o az esti 9 óra. Ez az istentisztelet 
már' előre tokint az ige • fényénél a sötét éjszakába és- az éjyzáka veszé
lye ivó1> a gonoszság setét cselekedeteivel szemben Krisztus oltalmába 
helyezkedik az egyház ölén élő, hivő ló lék®. A komple tórium jellemző tu
lajdonsága egyrészt a bünböcsánat kérése, másrészt pedig a kegyelne t 
nyert hivő üdvbizonyossága-. - '

Luther, ill. a lutheri ref. 
zött minden visszaélés ellenére is/ ennek
értékét és gyülekezeti istentiszteletként ^
tába a matutinum- laudes orendjóhez igazodó reggeli /hajnali/ istentisz
teletet, valamint.a vosperát /esetleg a kompletoriumot/. A 16.és 17. sz 
magyar evangélikus istentiszteleti életének ugyancsak integráns részét 
képezte meg falusi kis gyülekezetben is a mindennapi reggoli istentisz
telet és a szombatesti, valamint vasárnaposti vospera. Újra Löhe Vilmos 
/Neuendettolsau/ életo-munkájn r-vén nyerte meg jele tőségét egyházunk 
számára a^mindennapi istontisz telet. Napjainkban pedig valuságos ronais- 
sance-.át éli egész ev. egyházunkban /Németországban az ev. északon, az 
északamerikai Egyesült Államok területén, valmint az indiai és afrikai 
misszióterülő teken is/ ennek az Ősegyházi imádságos istentiszteleti rend-

//
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helyoseh látta meg/a vele ő- 
az istontiszteleti rendnek az 
boállitotta az ige. szolgála-
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nok a megújulása, egyrészt mint mindennapi istentisztelet /reggel/, más
részt pedig mint a vasárnapi foistentiszteletot körülvevő, arra előkészí
tő istentisztelet.

Az ősegyházi, eredeti ev. reggeli istentiszteletnek az a 
rendje, melyet meggyőződésünk /és gyakorlati tapasztalatunk/ szerint ma
gyar gyülekezeteinkben minden nagyobb nehézség nélkül hamarosan helyre
áll ithatürik, a ke v. képén alakulna /Eévkomáromban 1933. ádvent első va
sárnapja óta állt helyre amindennapi vasárnapokon és hétköznapokon egy
aránt .használatban levő roggeli istentisztelet/.

1./ -De tempó?e jellegű orgona praoludium, miközben a
az oltár c-lé térdel és confiteorf imákozik; 2./ invocatio /fenn az 
tárnál/ad altaro: "Uram, nyisd meg az ón ajkimat!?’ - hogy hirdesse v 
jam a to•dicséretedet /öl. zs. 17.v./ - "Isten az én szabaditásomra!" 
Uram az én segítségemre siess!" /70.zs. 8,6.v./ - "Dicsőség az Atyá
nak és a Fiúnak és a Szcntlóleknok!"• - "Miképen kezdetben volt, most 
és mindenkor és öröktől fogva mindörökké, ámen!" -

' ^Ezt az invocátio-t antlfonatim énekelheti a pap és a gyü
lekezet, i11. a kar és a gyülekezet, amely utóbbi esetben is a pap tor- 
mószotsen csöndben c. gyütt imádkozza a megfelelő részeket. - 3./ Invita- 
toriura: állandóqn a 95. zs. 1-2, 6-7.v. ^az egyházi év szerint változó 
arttif onával-, glória patrival és a megismételt antif onával: "Jöjjetek 
örvendezzünk az Urnák /ünnepnapokon itt következhótik meg külön psalmo- 
dia egy psalmus, a megfelelő antifonával, két énekkar, ill. kar és gyü
lekezet között antifonatim megosztva /, 4./ himnusz /-jellegű gyüleke
zeti ének, /pl ádvent első vas.-án "Oh miként fogadjalak!1'/; 5./ capi- 
tulum: a/ "isten egyszülöttje i méltasson bennünkot áldására és segitsógé- 
re!" /esetleg előtte salutatio-val/ vosp.: "Ámen!", b/ ovangélioralectio, 
rosp.: "Dicséret neked Krisztusunk",, c/ rövid homilia /smmaria/ eset
leg az atyákból; - 6./ canticum /ünnepnapokon: a Te Deum! - köznapokon 
a benedictus, deus Israel /Lk 1:68-75/ - A tompus clausum idejében el
ső vasárnapokon azonban Te Deum helyett bendictus! -7./ precosta/ 
kyrio eleison, b/ könyörgés /zsoltárigékből/ c/.Miatyánk; 8./ salu- 
tatio és colle óta ^mádság, 9./ be: ;dicamus /a húsvéti öröm idejében 
hallelujával/ és áldás /nem az ároni, hanem : "Áldjom meg titeket a 
mindenható Istenj áz Atya, és a Fiú és a szentlélek!" rosp. Ámen. 10./ 
orgona postludiuim A vespöra istentisztoletre a következő rendet ajánl
juk: 1. orgona praeludium /de tempore/; 2. bevezetés: /ünnepnapokon el
marad/: "Az Ur szent temlomában van•• • " /Hab. 2:20/ és confiteor; 3. 
invocatio /de csak a 70. zs. 2.v. glória patri-val/; 4. ps^lmodia /mig 
a régi egyház az egytől 109-ig terjedő zsoltárokat a reggeli istentisz
teleteken énolse.ltok,addig a 110-147 zs . voltak az u.". vespera psalmusok 
régente öt psalmusa volt minden vesperának, de három, sőt egy is olég- 
seges/ 5. capitulum: a/ lectio bendictio /isten egyszülöttje/, b/ lec- 
tio /ünnepélyes vesporán: három lectio, ótest, ujtost-yov. és u j t e s t ^  
opistolai/rosponsummal/ EAmeii, ill. : "Te pedig Krisztusunk, könyörülj 
mirajtunk!" c. ostleg homilia/. 6. Mmnusz ̂ /jellegű gyülekezetüknek/ 
az egyházi évhez igazodva, vrgy lehet esti pnek is> 7. canticum /Magni- 
■ficat: Lk. 1:46-55/ de tempore jellegű antifonával; 8/ preccs /de o- 
römidőben ezek kiesnek/; 9. kyrie, 10. Miatyank; 11/ oratio: a. salutio
b. collecta de tomp. c. estleges commoratio /apostolok stb./, d®.a har
madik imáhág /mindig a de pace, esetleg Da pacom énekíorméban/ 12.
salutatio és benodicamus és áldás.

A vasárnapok és ünnepnapok kora délutánján^/2-3 óra tá
ján tartani szokott-délutáni istentiszteht két összetevője az igehir
detés és az imádás. ^nnek rendje ősi tradíciót követve: 1. gyühkezeti 
ének, 2. szószéki szolgálat: /a. Az ntyárak... b. Kegyelem néktek...
c. lectio mint prédikáció textus, d. irás magyarázat, o áldó votum:
"Az Isten békosségo. . ." ill. "Az Ur Jézus Krisztus kegyelme..._ 3.
gyülekezeti ének lehetőleg imádsagtartamu; 4. az introitus antifona, 
mint ’ versiculus glória patrival; 5. oratio a. le ga Unalmasabb a gyüleke
zeti imdságas közösség kifejlosztéséro és erősítésére a litania /v.@. 
Moye.r’h Litanéi Büchlein-ébon az evangélikus egyház csodálatos mélysé
gű és erejű litániáit/, b. Miatyánk; 6. salutatio és collecta do temp.

• •
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vagy de festő; 7. boncdicamus gs áldás. No feledjük a reformátor sza- 
.. v é t " E s  is t . állos • zutün um ottos bort, dass dassolbo in Schwang gého 
und dió Soelon ijjimer aufrichte und orquicko, dass sió nicht láss worden." 

•• • ' ,' i 1* (.Mindennapi roggoli istontisztolot, 2. minimálisan szom-
-batesti és vasárnapi vosp. 3. heti ogy prédikációé istontisztolot, 4. 
-vasárnap "doblőtt főistontisztolot a verbum ot sacramontum egységéi fel- ' 
óp.úlvo és a Krisztus valóságos kegyelmi jelenlétéből elve, 5. vasárnap-’ ' 
délutáni prédikáció és könyörgés, - ezekben látjuk a-' kor. ev< istentisz
teleti elet egészséges lüktetésének helyreállítását magyar gyulákézc tó- 
inkbon, melyeknek újra az Igó, a testté levő Ige erejéből és hatalmából 
imádkozó egyház élő tagjaivá kell lenniük! -• hogy a. sok.* nehézséggel 
megközdhossók a kegyelmi eszközök szolgája, elsősorban önmagávalszembon 
koll győző lmot aratnia a Dous ineórná tusnak, 1 •’ • .

I *
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IV o rész . kz egyházi s z,or1;nr tás ok '/liturgikus cselekvenyek/
I * .V . r.' >**'■• * *• 1 ' +* . V. , V ; ; •

. normatív felépítése.
<* / '
. . ,* l | 1 f • • * * » . / *  4 p •

2.0 o § c A koííGsztség szentsége*
\ X

Akoros ztség a sacramontum initiat j onis ; az Isten kegyel-'-: 
mi ténye benne -a döntő, az alapvető. -Mivel Isten cselekszik', azért az 
újjászületés fürdője, benne -^ston gyermekeivé születünk. '

Az -apostoli korban az ujt. bizonysága szerint a kereszté- - 
lés alámoritéssol / ill. leöntésscl /aposl. Csel. 8:36, Tit. 3:6/ tör
tént. k gyermek /csecsemő/-korosztség igen hamar eltörjdehetctett, mert 
már Tortulli pms hiába küzdött ollcno. ti katochumenátus teljes >ifojlé- 
sévol a keresztelési rituálé is sokféle szimbolikus s zor tar ássa 1 gazda 
dagodott /v.ö. katech. előadásainkkal/,amelyeket aztán minden további 
nélkül átvitt az. egyház a csecsemő keresztségi praxisába is. .Luther az 
1523-as Taufl?Uchloin-óbon • lényegileg megtartotta a középkori rituálét 
/anyahajven/. Lényeges mozzanat! voltak a szertartásnak először a temp
lom előcsarnokában' oxcrcizmus jellegű asszufláció; 2. a sitoatio crucis;
3. két collccta-imádság; 4. dalia salis; 5. a "sindflutt" Imádság, 6. 
exorc izmus; 7. imádság; 8. salutatio és az o;v. infantium s Marciim; 9* 
kézrátetcl közben Miatyánk imádkozása;. 10. a jobb fülnek nyállal való 

megkonése "az of.fata-val, majd a bal fülnek és az orrnak is a mogkoné- 
se, közben újabb oxorcizmus ; - II. 11./ introductio;in occlésiam /a stó
la végét ráhelyezve a csecsemőre mintogy bevezette/ Ur áldja meg a. 
te bemeneteledet és kimeneteledet mostantól fogva mindörökké./£ 12. /
miután megérkezett a menet a keresztelő kúthoz-, következett az abrenun- 
tiatio diábóli, ami nem más, mint az exorcizmus szubjektív formája; 13. 
a credo kérdésé /ogycs második személyben a megkeresztelondöhöz adressál- 
va/; 14. /unctio/ olajjal való megkonése a mellnek és a vállnak/; 15. 
"akarsz-O' megkereszteltetni? 16 .. /Amegkeresztelés , alámoritős , 17. szén- 
toli olajjal a megkeresztelt koponyájának: kérészt alakban való megkere
ső, ezzel a vctummal /mi közben az ünnepi fehérbe öltözteti - Wostorhemd/ 
"il mindenható Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, aki téged 
vízzel és Szentlélekkol ujjászült, és aki bűneid bocsánatában részesí
tett /megkonés/ kenjen meg téged 'az üdvösség olajával ős tartson meg 
kegyelmében ugyanabban a mi Urunkban a Jézus Krisztusban az örök életre!" 
18. "Fax tibi - rosponsurnával /Es a' te .lelkeddel"/; 19. Most következett 
a főkötő és -7/fehér ruhácska feladása: "Fogadd ezt a fohérruhát, a szent
s e i k  és ártatLanságnak ruháját, melyet maku'la nélkül vigy Krisztus ité- 
lőszéke elé, hogy örökélotot. nyrhoss" rés. Ámen. 19. Az égő gyér lya áta-, 
dás-a, melyet a. koroszbatya maga vett át. /"Fogadd ezt az égő szövétnoket 
és őrizd mog sértetlenül a te koresztségedet, hogy amikor eljön az Ur a 
menyegzőre, eléjo. siothoss minden szentekkel a mennyei hajlékokban, örök
életet ryerhess" - Ámen.

Ez a ga.zda rituálé, melynek sok sok szimbolikus szertartá
sa m d y  ov.-i tartalom hordozója volt egyházunkban, egyre jobban leko
pott, aminthogy aztán az egész koresztség .szentségének olyan mostoha,
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szinte hamupipőke s.zonop jutott egyhazunkban, csaknem titokban végzik,jó
formán semmi egyházi, gyülekezeti, jelentősége sem maradt. Arra kell tö 
rekednünk, hogy olyankor történjenek a kerosztelések, amikor istentisz
telet van /pl. közvetlenül a délutáni istoitisztolot előtt/, vagy le-

-----i ,. . n 9 ' © - i i  ' n i i •• / «hit -beilleszteni a prédikáció ~es~ az oltari is zoltgálat közé is. « ma- 
gónk részéről a korcsztség végrehajtásában is kifejezni szeretnénk, hogy 
a korós'ztséggel lep uc az egyházba /a templom hajóba/ a mcgkerc sztolon- 
dő/Ezzel viszont már azt is kimondtuk,hogy ellene vagyunk az u.n.házi- 
kerosztelésoknck,amelyeket csakis nagyon súlyos esctben,/mint kivételt: 
diaspórában;az újszülött aggasztó gyengesége esetén,vagy az édesanya 
hosszabb ideig tartó fekvésénél/ tartunk megengedhetőnek.

Jelenleg használatban levő magánjellegű ágendáin^:,kor .ri
tuáléja több-kdvoáebb mértékben homiletikai hangú,meg leginkább a Raffay 
féle agenda közoliti meg obbon a vonatkozásban a liturgikus jcllogot.
A koresztolés holyo nem az oltár / az oltár a sacramcntum communionis

a tomplom olő
sz thaj^./ szolgál 
a kövotkezőt a-

jánljuk 1/ Az Atyának. . .2/Kérdés a keresztszülőkhöz:‘'mit kívántok?"
3/n szentség rendelési igéi /Mt.28:18-20/, 4/collocta-imádság, 5/intelem 
a korosztsógről, 6/signatio crucis /homlokon és mellen,Jézus tulajd onn- 
ként való mogjclőléso oz a gyormoknok/, 7/kézrátete 1,közben a Miatyánk, 
8/" Íz Ur áldja meg'a te bemeneteledet..." 9/ introductio és a megkoresz- 
telondo és kíséretének a karosztolő-kuthoz való bovezotése,közbon a 
gyormok ov.Mk.10:13-16, 10/abronuntiatio, ll/credo /apostolicum/,12/ 
a/kivánjátok-o,hogy oz a gyermek erre a szent hitvallásra mogkeresztol- 
tossék? - és b/"lgéritek-o,hogv őzt a gyermeket a kér.hitben nevelni és 
benne megtartani sogitoni ^ogjátok?" 13/A koresztolés:"N./a kereszt
név/’ keresztellek téged az Atyának,a Fiúnak, és a ,SzcntTeleknok ne
vében!" ámon nélkül!,közben háromszor leönti,vagy meghinti a keresztvíz
zel, 14/ a Luthor-agonda votumdi" A mindenható Iston..." 15/collocta- 
imáfiság /hálaadással és könyörgés-el/, 16/intelem szülőkhöz,kerosfctszül 
lökhöz /Kol.2:6,7,vagy Ef.III.18,17. áldás. -

A keresztsóg vizo x tiszta viz.Felmerül a kérdés,ha a má
sik nagy szontség földi olomoit consecraljuk,miért következetlen egy
házunk és miért nem consocrajlja a korosztség vizet?! A korosztség nem 
puszta vit,hanem Iston igéjében foglalt .Iston igéjével egyesült viz, 
Luthorrol szólva: "süsses Zuckcr-wassori 1 A koresztolés kétfélo formája:
a lóöntés,vagy meghintés . •

A korosztség szentségének a kiszolgáltatója a felfzentolt 
papa a kegyelmi eszközök szolgája szükségből ■természetesen minden ov. 
kor.sőt általában minden kor.még skizmatlkus,sőt horotikus is érvénye
sen keresztelhet,ha megvan nála a tintontio:Id f aciondi ,öuid occlesia 
facit" Ilyénkor,ha csakugyan holyesen a Szentháromság Egy Isten nevé
ben korosztoltetott mog az illető,őrről meggyőződik a pap, a bába stb. 
révén os egyházi érvényűnek jolonti ki. Ismételni nem lehet. Róma papjai 
újra moqkorosztolik újabban a tőlünk hozzájuk pártolókat. Keresztelni 
csakis élő,mog született gyermeket lehet,tehát sem haj>-t,som autókat,
som vadaszebket stb.mert ez blaszfémia.

Itt 3om hagyhatjuk szc nélkül az egyé bkőnt inkább a lol- 
kipásztorkodésban ^rintoni kivánt kérdésb,milyen jelentősége van a kereszt
szülőknek akeresz tséggel kapcsolatban, Nemcsak "tanúi" ők a korosztség 
szontsége kiszolgáltatásának,hanem oredot szerint ők voltak a megkoroszt 
telendőnek olso tanitci,akik felelőséget vállatla.M értük. Már Tor- 
tüllianus ismeri a kersztszülök intézményét. A katcchumenatus teljes 
kifo jlődesével kapcsolatosan növekszik mog nagy jelentőségük.A csecsemő- 
korosztség általánossá lövésétől fogva Ők aktive is részt vesznek a
korsztsóg aktusánál,t.i .Ők felelnek a megkeresztclendőhöz intézett kér
désekre,mint a győrinek szája szerepelnek. A racionalizmus idején a kers 
szülökxpusztán a tanuságtétel és hdyottesités volt. "“'tiszte.  ̂ Ök 
voltak a gyormok jogi képvisolői az Isten és ember szövetségkötésének 
aktusában. Innen érthotő a konfirmációnak az a felfogása,amelyik azt 
hangoztatja,hogy a konfirmációban a korésztségbeli szövetséget most 
az illető gyormok vállalja magára,erősiti mog,ismeri el magára kötele

zi-
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z őneki Mo'gomlit jük a novadás kérdését is. A kcresztseg nőm névadás,nem 
is lényeges része ez a korsztségnek,mégis van szimbolikus jelentősége:az 
újjászületés fürdője,amelyből uj ember jön elő,az uj ember pedig uj ne
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hogy kér. ^hitben és szent óletbop fog neveltetni a megkeresztelt cse
csemő. A keresztszülőknek természetesen ov.nak kell Icnniők, csak valami 
kivételes-esetben.,/vegyes házasság/ lehet eltűrni,hogy & z egyik kér.szü
lő másvallásu legyen. Elég legyen egykeresztapa és ogy korof ztanya. !

előznie 
mint

j_ u d  u. -i-v̂ / ( j j  -i- 4 x x ^  j-s j  í y o o  u r . ^ u  ^ > 0  w ^  j  a u i u -  6  u u i i j  u  o *
... , :íí felnőttek megkeresztelő sót rendes tanításnak kell nog- 
. A megkeresztelendő maga .tesz vi llást és a keresztszülők itt

• . S mm . i  * .testvéri szolgálat /segítés utr utatás/ vállalói szerepelnek.
' _ " - Lényegileg a kőrosztclés . rítusa azonos az e g y házba megtérő zsidónak vagy pogánynak a megkc-rcc ztelésénél is csak az 

ov. inf a ntium helyébe' a megfelelő homilotikai intelem illeszkedik be.
Természetesoh .differenciálódik a kor. rolőkószitő oktatás is. A kér. 
szentsége kiszolgáltatásának az egyházi katoch.során kialakult szimboli
kus szertartásainak gazdagságából itt pszichológiailag is igen aj kal- 
mas .módon /elkezdve a kk.i a lsó kérdéstől: ‘'mit kívánsz az egyháztól" 
aztán az cxorcizmus,abronuntiatio,stb. ,/u^a használatba vehető.

Függelék: Egyházkolés /egyházkelő asszony avatása/ alap
ja egyrészt Lev 12:l-8ban,másrészt Lk.2:22-40bon van Jóllehet az egyház 
kezdettől.fogva tiltakozott az ellen az Ot.i Lev.felfogás ellen.amely 
szerint a gyermekszülés "tisztátalan" lenne önmagában,mégis keleten 
igen hamar elterjedt aZ- a meggyőződés,hogy agyermokággyaí kirekesztetett 
a gyülekezeti közösségbe! a- szülő-asszony és nem élhet addig a sacr.com- 
munioniss°1 ,mig tisztulási szertartásnak nem veti alá magát. Ezzel szem
bon nyugaton igen helyesen már N.Gergely elvi szempontból hangsúlyozta, 
hogy minden különösebb szertartás . nélkül élhet a szülőasszony az Úrva
csorával. _-.z egyb ázkolésben ° hálaadás momentumának kell érvényesülnie 
ma is és ott is- ezt kell hangsúlyozni,ahol olpusztultával,megújulásá
ra, van szükség gyülekezeteinkben.Tradicionális ideje a 40-ik nap volt
a szülés' után. •

* 0 ** % • • * ' »  * • «

Ajánlatos,hogy két hétnél korábban sommiképen se történ
nék.Igen jé,ha fentarthato "z a kegyes tradicio ,hogy egyházkelos előtt 
nem lép ki házából-az édesanya és első útja 'a templomba vezet.Hétköz
napi foglalkozását előbb nem kezdi mog.Tkp-i helyo az egyházkolésnok 
a templom bejárata:itt fogadja a, hálaadásra feljött édesanyát az Isten 
szolgája. Az egyházkelos rendje a következő: 1/ A mi segítségünk...
2/ áz ov.i példa alapján a hálaál'dozat bemutatására vaío felhívás, 111. 
rövid intelem /v.ö.Raffay agenda 316-317.lápjainak alapigoit/. 3/ az Ur 
áldja meg a te..." 4/introductio /bevezetés a templomba az oltárhoz, 
ahova megérkezve apap felmegy rz édesanya pedig karján a gyermekkel kí
séretében a keresztanyával letérdel az oltár elé és következik 5/az 
imádság /hálaadás és könyörgés ;/,amelynek kalterria Ívéi / gyermekkel, 
b/ha a gyermek meghalt,c/törvénytélen gyermeknél ,d/ esetleg,ha a gyer- 
mokot nőm hozta el az édesanya, amiről le kell szoktatni a szülőket, 
intve,hogy no maguk jöjjenek!, 6/kyrie, 7/üiatyánk, 8/ áldás :" A minden
hát Is tonnok,.atyának és Fiúnak és Szontloloknck békéje és áldás" szálljon 
roád és maradjon veled mindörökké!" Rosp. "Ámen"

21 § A gyónás.
*5
-I

Az egyház élotenok egyik legfontosabb momentuma a regros- 
sus ad ba^tizmuj, a kor.ben kapott kegyelemhez való visszatérés. A bün- 
vn 11 ás es'a bún terhétől való fololdozáa már az ősi gyházban megvan,Krisz 
tusi,apostoli ebedet! forrnája lés a megnyilatkozása ez a személyes kér.
életnek. Mt»övslS?19, 18:18, Jn . 20:23, Jak.5:16 s tb /mafolo t tnom lehet csak 
úgy elmenni! Egyházunk a kk.ban kifoj 1 dőtt gyónatatoszéki intaszménnyol 
űzött mind n visszaélés ellenére is tudatában van a gyónás értékének. 
Hitvallásaink ismételten a szón csógok közé sorolják a gyónást a vele LA 
kapcsolatos ábsölutie’ér t! Luther Mártonnál senki A jobbannem bocsülto
a szcmóiyos gyónás és' ábSoiutio áldásét.
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Á gyülekezeti istontisztolot konfiteor imádsága őzt nem 
pótolhatja. ,do nőm pótolhatja az u.n. ''általános gyónás l!som .amely le
folyásában lélektanilag he ly te Ion ,mert a logszömélyosebbot általánossá 
toszi / a pap mondja _ a gyónó imá dságot/,stb./, az absolutio formája 
következtében pedig /különösen ropentioval ellátva/ teljes üdvbizonytalan 
ságban hagy. Az a.g.hitvallás 11.és 25.cikkét olvasva csak vádolhatjuk 
önmagunkat. Egy ebként pedig elégséges utalnunk a kiskáté 5-ik részére,az 
abban foglalt gyónási ,ill .absolutios rendre, ,hogy lássuk a nagy elhaj
lást ebben a vonatkozásba la az orodoti ov.ogyházi lelkülottől és prax
istól. Meg jogyozzülc azonban,hogy amikor épen az egyházi életünk megúj
hodása erdőkében a sacramentalis éa " lelkipásztori jellegű szomélyos 
gyónást és abszoluciot újra sürgössen használatba veendőnek tartjuk , 
akkor ez sotrscm lehet egyhazunkba kényszer,kötelesség. ' 'hanem szent 

ilohotőség os jog. Nemcsak,mint az Úrvacsorára olok^szito aktust
tekintjük,hanoin ol tudjuk képzőlni,hogy valaki külön is keresi az abso
lutio'vigasztalását,viszont azt is lehetségesnek tartjuk,hogy lesznek 
alkalmasaidkor nz u.n .általános gyónás generális ,bünvallása is megfelel 
a hivő lelki szükségletének.Ahhoz-.,hogy a szemé lyos gyónás és abszolu- 
cio újra ölő értéke lehessen gyülekezőtánk életének,olsősorban is olyan 
papok kellenek,akik vállalni tudják ezt a saait és igon nehéz szolgá
latot Krisztusnakr őzt a gyönyörűséges igáját és könnyű terhét,akik 
maguk is éhozik és szomjuhozzák azt a kogyelmot,amely a személyes gyó
násra követkoze szomélyos abszolucioban fordul feléjük,ahol jelenleg 

nincs is aszómélyos gyónás gyakorlatban,ott is,mint minimumot meg 
koll kivánni az Úrvacsorával élni óhajtok részéről a szomélyos jelent
kezést az általános gyónás megkezdése előtt. . Korlátot kell vonnunk az 

i Isten szent oltára ele,mert ogyházuhk magatartása a sacr: mentum 
oommunionis kiszolgáltatása toron - enyhén szólva - semmi komoly fe
lelősseget sem mutat,hanem nagyon is 'kényelmos lehetőségeket ad az em
bereknek. Az általános gyónás,mivel az Úrvacsora a főistentisztelet in
tegráns része, a főistentisztelet megkezdése előtt 1/2 órával történjék, 
vagy még alkalmasabb megelőző este tartani,hogy alkalom adassák személyes 
gyónásra is a bünbánatra intő igehirdetés után. Az általános gyónás 
rendje ez lenne : 1/bünb nati ének /En Istenem.../ 2/bünbánati intelem 
ö/közgyonási ima, 4/gyonási kérdések /bünvállás,bünbánát,hit,Ígéret/ : 
5/absolutio /általános, az egyes gyülekezetéiben, szók sós személyes ab* 
solutio,amelynek a vételére az oltár elé térdelnek,- értelmetlen,ha t.i. 
a gyónás általános volt!/ Az absolutio helyes formája az exhibitiv: ''En. . 
megbocsátom...’'1- de az általános gyónásnál szükségképen gyengül ez bün- 
bocsánat hirdetéssé, 6/ hálaadó ima,7/ "Az Istennek békessége ... "vagy 
"Áldjon meg titeket..."

A személyes gyónásnak a rendje pedig - a kiskátéhoz igazod
va igy alakulta pap ;"AZ Atyának" gyónót"Ámen" 2/pap :gyónásra való fel
hívás pl "Aki elfedezi vétkét annak nem lesz jó dolga,de aki megvatlja 
és elhagyja,az irgalmasságot nyer" /Fid.28:13./ Krisztusban szeretett 
fiam /le ányom! /üde jövete leddel, térdreborulásoddal ,bizonys ágo adtad, 
hogy az • .anyas zsntegyház rendje szerint gyónni kívánsz Istennek,neki 
tetsző szándékod végh zvitelében 0 hajoljon hozzád töredelmes szive d 

/megvigasztalásával,és/megvilágositásával- te pedig jer fordulj hozzá 
békétlen lelked imádságával:Uram,lásd meg,vaj jón gonosz utón járok-e és 
vezess az örökélet útjára!-" Resp: "Ámen" 3/Gyónó': "tisztelendő atyám 
hallgassa mog stb. 4/ Intelem:pap:"Ha igazán gyónni akarsz.vizsgáld 
meg életedet és szivedét.valóságos es ismert bűneidet foglald gyóná
sodba,de azokat is,amelyek embertársaid előtt rejtve vannak. Ne akard 
magadat menteni és igazolni,mert ha valaki bűnt cselekszik,törvényte
lenséget cselekszik/l.Jn.III.4. Ezs.59:2./ Az Urnák gyónj es ne úgy* 
mintha embernek gyónnál. Egyedül önála van a bocsánat,hogy féljed 't 
/Zyolt. 130: 4 ./ -../A/ Gyónás /bünvgllás/ Gyónó; "En szegény bűnös ember 
gyónom minden bűnömet az én Uram Is.tenem előtt .amelyet gondolatban,szó
ban és cselekedetben,vagy mulasztásaimban szent felsége előtt elkövettem,
külön lsen pedig gyónom .ez alkalommal Tisztelendő Atyáin,hogy....
Ezt én wü^szivem szerint bánom es kegyelemért folyamodon az . Ur 
Jézus drága érdeméért és a Szentlélek gyámolitás ával életem megjobbi- 
tásit ígérem!" / a gyónó gyónása során Is tón szent akaratát tartsa
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tükörként szem előtt,előszcr az Isten 
erkölcsi rend,azután a felebarátok es 
bűneiről,vétkes uralász tásairol adjon 
kelik. A gyóntató Atya a gyónás során
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és az általa létesített vallásos 
önmaga iránti ker.kötelességek 
számot,amelyek a A .lelkét ter- 
természetesen grzolgál tanáccsal, 

ut ' aigazitással,oktatással,a s zükséghezképes t. A gyónás befejezése vi
tán 5/ Isten legyen neked irgalmas kedves fiam /leányom7 es erősítse meg 
a te hitedet!" resg:"Ámen",6/ hiszed-e,hogy a bünbocsánat,amelyben az 
anyaszentegyház én általam részesít téged valóban Isten bünbocsánata,
amelyet a mi Urunk Jézus i Isztus halálával és feltámadásával szerzett 
minékünk?!" Resp;"Igen is,hiszem lelki Atyám!1' 7/ Absolutio /kézrátá- 
tollel/ legyen néked a te hited szerint! Az En Uram Jézus Krkztus meg
hagyásából a tele nyert hatalommal /Jn.ev.20:23./ megbocsátom minden 
bűneidet és feloldozlak az Atyának és a Fiúnak és a Szentiéleknek ne
vében. Resp; ''Ámen" 8/ Votuml'Többé ne vétkezzél" - "Ne feledd,hogy mi 
jót tett az Ur veled! Eredj el békességben. Az Atyának és a Fiúnak és a 
Szentléleknok nevében!"- Gyónó”"Ámen" /Megjegyzés;A gyóntató Atya a 
szükséghez képest megfelelő szentigével fogja erősíteni es az isteni 
kegyelemben való vigasztaláshoz és a bizodalmas hit békéj éhez és 
boldogságához elvezetni gyónó gyermeket.

A betegek gyóntatása és jommunio’a rendszerint együtt 
jár, két lehetőség van,vagy istentisztelet keretében / kórházban,vagy 
házi gyülekezetben/ törtnénik,,amikor is külön végezzük a gyóntatást, 
aztán a comm.istentisztelet - vagy pedig a gyülekezeti istentisztelet
ről, atomplomból visszük el a szentséget a betegnek,amikor is agyónás 
és absolutio után egy imádságot mondunk az Úrvacsora n éltó élvezéséért 
és következik a distributio . Ez az utóbbi az ősogyházi tradíciónak is 
megfelel,a gyülekezeti koínonia gondolatának is megfelel.Szükségkepon 
élünk ezzel a lehotőséggel,ha haldoklóhoz visszük az utravalót.Nem 
varázsszor az Úrvacsora,de igen is a legjobb az egyetlen,igazi utrava- 
ló.Ha nincs módunkban a szentséget vinnünk,hanem ott a haldoklónál kell 
consocralni a legszükségesebbre szoritkozunk:offért.imádság, opikl. 
verba testamenti,Miatyánk és köv.a distributio /perikulum m  móra!/.

A consecralt elemekkel podig illendően bánjunk mindon 
körűimé ,ny között.

22§ A konfirmáció^

Minél inkább ébred tudatára e y házunk igazi egyház vol
tának,annál inkább kell meglátnia,hogy revizao alá kell venni jóformán 
az egész egyházi praxist,mát mindenfelé nagy a különbség ,s öt ellentét 
a között,ami van és aminek 'gyházubkhitvallásainak elvi tanításának 
lennie kell! Sehol se .látszik img 'talán annyira szembeötlően egyházunk
nak ez a szüksége,mint a konfirmációnál,a konfirmációban.

Mi a konf.? 'Nem döbbenetes,hogy"az ev,egyházban,az ev. 
theologusok közöt mint a mai napig nem lehet beszélni a konf.ra vona t- 
kozó egységes tanról"!? /Rietschel/ Es a mai konf.praxis nem ^sok eset
ben ^valóságos organizált egyházpusztitás,hiszen soknak az első úrva
csorája talán az utolso és a templom küszöbét sem lépik át többé.? 
Hitvallás,fogadalom,hüségoskü,konf.áldás,első Urvrcsoravetol, a kér. 
hitben való ismeretről való meggyőződés /vizsga/ pind-mind vitás kér
dés kikezdve megoldás nélkül ! Rószok amolyok egymásnak ellent mondanak, 
egymás mellett állva feszitik robbantják a konf.i igész szokásos aktusát

Amikor a keresztolest nemcsak a püspök végezhette többé 
az egyházban,hanem az egyszerű papok /presbiterek/ is,egyre általáno
sabbá lett,hogy a kér.aktus utolsó mozzanatait: a kézrátételt és a 
szentelt krizmával való megkonést,amelyhez a Szentlelek lagyolmi aján
dékainak /v.c.Acta 8:14-18, Ezs.ll:2./ a közöltetését fűzték. Külön vá
lasztották és apüspöknek tartották fönn. Ez a külön szertartás kapta 
a konf .ncvot. Kelotón,ahol a megkonést tekintették a legfontosabbnak, a

• -nyolcszázas évok óta /IX.st;/papok is végezhették a konft. 
Nyugaton ellenben, ahol a kézrátétel /inpositio mamim/,ex potestate suc- 
cossionis apostolicae/ lett a legfontosabb, a konf,mint sacramentalis 
cselokmeny,ma .jd pedig /1439 tői fogva/ sacramentum, - kizárólagos püs
pöki privilégiummá lőtt. A kk.i sacramentum konf ii mic ion is-nafe semmi
r
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k'óze sem volt az egyház kát* munkájához, de nem volt köía az, első komrnü 
niohot sem^ amely utóbbi már jóval korábban/ mihel yt á szent.eledelt a 
közönséges eledeltől m®g tudta különböztetni a gyermek* tehát akár 7 é 
vés korában/ megtörtént* A középkori/Római / konf* ex opero operato ha 
tott mégis ige n " nagy jelentősége volt benne épen annak az imádságnak 
amelyben a püspök a Szentlélek közöltét éséért künyörgött: ”Q,ui rehenerare 
dignatus es hős famulos tuos ex aqua et spiritu Sancto /.'/ quique^dedistl 
eis remissionem omnium peccatorum ,emitte in eos septiformera Spiritum Tu 
um Sbnctum Paracletum de coelis .ámen. -Spiritum Sapieniae et intellectus 
ámen!- Spiritum consilii et fortitudinis/ - ámen. -Spiritum scientiae 
et pietatis !--ámen ! .-Adiihple eos Sphitu timoris tűi et conslgna eos sig 
no crucis Christi in vitám propitiatus aeternam. Per eundem ‘..."'-A k 
máválí, való megksnésel / kereszt jel alakban a homlokon!/ párhuzamosan 
történt a kézrásétel: Signo te signo crucis et confirmo te Chrizmate sa 
lutis: in nomine Patris et -..!” -Egy harnadik fontos momentum volt a pax 
üdvözlettel kapcsolatban az arcul ütés, amelyet a nagy korúvá levés/régi 
germán jog/ szimbólumának ill. a Krisztus lovagjává avatása jelképes ese
lekedetének tekintettek.- ; ■

Luther valami. . különösképen nem foglelkozotu a konf. reform 
jával, jódarabig a sacramentális felfogás maradt érvényben a luteri 
ref. vonz ókörében is. / a  Szentlélek adományának a közlésén volt a hang 
súly, és ípeg maradt a kézrátéteInek magy jelentősége is. Luther 1523-ból 
vsl'ó egyik prédikációjában ott mondja:- 'Noha a sacramentum confirm. 
püspöki privilégiumának ellene van, . .apis-que jfetor poase scrutarii 
a pueris fidem...ut imponeret manum et confirmeret;" -Hasonlóképen nagy 
jelentőséget tulajdonit az első ev. konf,-rendtartás is a kózrátételnok 
/ 1534 Liegnitz/ amely szándékosan a Római bérmálást akarja pótolni ev. 
jellegű aktussal és ahol a vizsgának és a hitvallásnak is már fontos' 
szerep jut az első úrvacsorával kapcsolatban, Általában a lutheri ref-. 
területéna konf. tkp. az úrvacsorához való já'-rulása jogosultságában’ 
vqiló részesítése lett és ebben a vonatkozásban valóban igo z Ridschl üt. 
mö&ál apitása ,hogy a lutheri konf.-nak a néven kivül semmi kapcsolata 
sem maradt a római konf.-bal .Az 1585-űs lauenburgi rendtartás egyenesen 
magát a sacramentum communionist az úrvacsorát neveti és tekinti sacra^ 
montum confirmatlonis-nak, mint átaely a J.K-al való közösség teljességé 
be van hivatva elvezetni és ebben meg erősítve megtartani a megkereszteltet 
,a kerosztségben újjászületett ker.-t_ Azaz egy kétségtelen, hogy a lut 
theri konf-felfogástól semmi sincs távolabb, mint az a bizonyos defini 

cio, hogy a konf. a kerosztségben kttött szövetség ünnepélyes mogu 
jitása, és me gorősitése. A piet. és a racionalizmus totte ezt a foga 
dalo mra. épített uj konf.-t a prot. igazi szentségévé. "/Riotschl/ ”

A konf. kat.-i és pastoralis j elont ős égő kétségtelenül nyilvá 
való és elismert, nem igy azonban a- sacramentaxls jellege, hogy t.i. itt 
valósággal történik valami t.i, mi szép , hatásos jelkép gyanánt nem hasz 
náltunk kereszttel váló megáldást, sem kézrátételt/ Ghemnitz az interim 
idején, amikor attól kellett tartani, "hogy a ••gyülekezetek újra ki 
lesznek szolgáltalva ;7..-ab - ev.-tól elszakadt püspököknek, elég bátor
volt ahhoz, hogy a hessen-casel -i rendtartás már 1539-ban hangsúly o 
zott ev. konf * meggyökereztetéséről szóljón,xymlnt amely semmivel sincs 
alatta a középkorinak, sőt ez az- igazi, a helyes konf. -Ö a kővetkező 
momentumokat emelte ki:l/ az examen/ .Luthernél is fontos a "Gloubans-oxa 
mén”/ 2/ imádság és kézrátétol, 3/ első úrvacsora, /a kateeh. szompont 
dominálása ellenére is nyilvánvaló hogy itt a 3 elem már meg van; katoché 
tikai ,pastoralis és sacramentális/ kézrátétól/

A kasseli rendtartás ” Grdnung dér Firmunge, und dór Hondaufflo 
gon” -ről szólva tárgyalja a konf.-t, amelynek mozzanatát:l/A kor. hitben 
való ismorot bon való megvizsgálás , 2/ va':llás.té+:Ai 3 / éiolré-ph
való imá^-S &4/ a kézrátétellol való konf?: ”vo
és oltóimul minden gonosz ellen, erősségül es segítségül mindon jóra, 13 
tennok, az Atyáénak a Fiúnak, éa a Szentléloknok kegyelmos ko£éből”;5/ 
háló imádsággal "ejeződött be ez a konf. ás l3fcdöfiőtt a fő istentisztoloet

a második nagy szentséggel , az urva

edd a Szontlelket védőim ül

amel ynok keretében e.lőször éltek 
csóréval azimént megkonfirmáltak.

A hitvallások”A Patribus accoptos ritus ” közó sorolták a konf.t

/
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ma a jelentősége igen nagy, anélkül azonban, hogy igazi tartal
mával'" tisztába lennénk. Á XIX. sz. nagy hesseni ev. lutheránus 
theol. Wilmár a kénrátétel jelentőséget újította meg a konf.- 
ban /Mik 16:18, Csel. 8:17-19-re való utalással/ és hangsúlyoz
ta: nem üres eerimonia ez, aminthogy az egyház életében semmi 

..sem lehet az. K. v. Hofmann.a múlt sz. egyik nagy lutheránus 
theologusa hangsúlyozta /Zeitsch^if t für p:©t". Kirche, 1849/.
"Die Taufe Stellte in die Ceneinschaft dér .Heiligen ,die Hand- 
auflegung in die Gemeinschaft dér Zeugen Christi. Jene gab an- 
teil an dem Werke Christi, welches getan war dies gab Anteil 
an dem Werke Christi, welches geschehen wollte. - Hoffiann is, 
Zeitzschwitz is még a hesseni rendtartásnál jobban hangsúlyoz
zák Act. 8:17,1:6, - Zsid. 6:2, stb.alapján, a lélekközlés re
alitását, egybekötötten a kézrátetellel kapcsolt imádsággal. 
Höfling számára a konf. "Ordiráation für dem christlichen Lai- 
endlenét" . Zê í tzschwitz számára is ’’ Laienürdination. "Ezt az u- 
tóbbi gondolatot szükségesnek tartjuk érvényesíteni a konf. egy
házi szellemmel való megújításánál.; igy nyerhet benne harmoni

kus összefoglalást a katechetikai pastoralis és sacramentalis
e„l(.m

A konf. idejére nézve ellentétesek a felfogások. Mi 
magunk /v;ö. a katech. előadásokkal/ amennyiben a konf. és az 
első úrvacsora együtt marad nemcsak hogy a még magasabbra va
ló kitolást holytelenitjük a leghatározottabban, hanoii még a 
14 éves korhatárt is leszállítani kívánjuk a 11-12 éves korra, 
mikor is a gyermekek úrvacsorának legalábbis olyan méltó ven
degei, mint .14 éves korban. Amennyiben pedig a meggondolás ér
vényesülhetne, hogy hitvallástételre nem megfelelő ez a gyermek
kor és a fogadalom, Ígéret komolyságát értékét teszi teljesen 
kétessé;- akkor el kell választanunk az első úrvacsorát az ősi 
és az őskor, gyakorlatra kell áttérni, hogy az olso urv. a meg
felelő minimális értelmi oktatás után 10-11 éves korban megtör
ténjék és Jézus asztalának minél gyakoribb vendégei legyenek 
a gyormekol és igy készítsük őket a konf.-ra? melyben a keroszt- 
ségben kai ott és az urv.-bán táplált kogyelem kibontakozva 
megerősítse ökot a Szentlélek Isten Krisztus hitvallo szolgála
tára, az Ö zászlója alátti vitézkedósro. Meggyőződésünk sze
rint ezáltal a szétvalásztás áltat csak nyerne az ogyházun é- 
loto őszinteségben és erőben.

A konf.-t a gyülekezetben mindig ugyanazon a napon’tör
ténjék, a húsvéti örömidőbon a fehér vas. és Szonth. vas. között. 
Áldozó csütörtök a neve szerint is az első áldozás, az első urv. 
napja volt a középkortól fogva. Vigyáznunk kell, hogy az ezen 
a napon való konf. teljesen meg ne fossza a monnybeszállás üdv. 
tényénok az cvangéliomátol a gyülekezetét. CÖLszorü, ha a konf. 
olső főrésze a konf. vizsga az előző napon megtörténik és csak 
a legfőbb kegyelmi eszközökre vonatkozó kérdések maradnak a 
konf. napjára, Az ünnepi istentisztelet keretében tartandó konf- 
rg. Az ev. utár. egy rövid alkalmi beszédet mondjon az oltártól 
a konfirmátor, azután következzék a kikérdezés, majd a hitval
lás ,/kczösen/: az Apostoli/ aztán a gyermekek akaratnyilvá
nítása, - majd hacsak a konf^ban élnek először úrvacsorával a 
gyülekezeti toljes communio közösségbe való felvétel,- a konfir
mandusok letérdelnek, miközben a pap az ünnopi imádságot imád- 
közza a Szbntlélekért, a kézrátetellel való konfirmálás /a 
klasszikus konf. formula a heáseni: VGgyétek a Szontlelkot,... 
de érdemes a mogszivlelésro a középkori formula is: ‘'Megjéöllek 
téged a kereszt jelével és konfirmállak az Atyának és a Fiú
nak és a Szontléloknek a nevében"/, a külön -áldás csak azután 
történjék, a közös áldásnak feltétlenül meg kell lenni. Az e- 
gyes külpn áldásnak fontos a lelkipásztori jelentősége, ezért 
jó azt a konf. anyakönyvébe és a konf. 'lapra is feljegyezni 
és a konf. ajándék bibliájába is felírni. A hitvallás és még 
21
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inkább a konf.-ás aktusénál meg lőhet szólaltatni a harangokat is, 
aminthogy alkalmas karének is ékesítheti a konf. rendjét, pl. az ol
tárhoz való vonulás közben, vagy éppen közvetlenül a konf. áldás o- 
lottS a konfirmandusok éneke is beillleszthető a vallástótel után.
De ív" Ma újra hűséget..." nagyon kérdéses értékű. Hálaimádság fejezi 
be a konf.-i akxtust és a gyűl. énekvers után folytatódik az ünnepi 
istentisztelet, melynek csúcspontja a megkonfirmáltak első communio- 
ja, akikkel együtt/utánuk a szülők, keresztszülők, testvérek, roko
nok és alkalmasint más hivek is járuljanak az Ur oltáréhoz. -

23.}. Az o.skötés /házasságkötés.

A házasság a család alapja: egy férfinak és egy nőnek egész 
életükre szól, kizárólagos és teljes életközösség. A házasság a te
remtés rendjébe tartozik., tehát nem szentség, nem Jézus Krisztus 
alapítása, nem tartozik az ember üdvösségére vonatkozó isteni intéz
mények közé /az idevonatkozó elvi meggyőződésünket lásd a Kér. lg. 
1935. márciusi számában közölt "Kér. házasság" c. tanulmányban/.

A kér.-ség térjedésénekterületén érvényben volt római jog 
szerint a felek konszenzusa volt a házaság létrejöttének döntő té
nyezője. A keresztyének ezt könnyen elfogadhatták hamar hájöttek a- 
zonban, hogy nem elég az állam jogi követelményeinek eleget tenni, 
hanem az Isten szine előtt a gyűl.-ben kötötték házasságukat. Itt ál
dást kértek. A jegyesek jelentkeztek a püspöknél és gyakran jegyosi, 
házassági hűség jeléül gyűrűt váltottak előtte, illl a menyasszony ka
pott gyűrűt római jog szerint. A házasságkötés megtörténte utáni reg- 
golon, vagy vasárnap résztvett az ujpár az istentiszteleten, melyen 
megáldotta a püspök /pap/ házasságukat . A középkor folyamán ogyre 
általánosabbá lett, hogy a pap előtt kötötték a házasságot, de nem a 
pap kötötte. Ez az aktus legtöbbször ötthon történt, legfeljebb a 
templomkapu előtt, vagy a temlom előcsarnokában, mig benn a templomban 
a nészmise következett. Római pápá felfogás szerint a házaság szent
ségének kiszolgáltatói mag uk a házasulok, akik a pap közbejöttével
természetfeletti erőt nyernek.  ̂ ,

Luther magét a házasáágkötésh weltlich Goschoft-nek ne
vezi. Az Ige szolgáinak feladata a jegyospár felett imádkozni, őket 
egymás hűségére bizni Árauon/ és megáldani. A középkori tradíciónak 
megfelelően az esketést /egybeadás t/ a templom-kapunál végezteti 
Luther /hirdetés után./ a köv* rendben: 1. kérdések a jegyesekhez 
/János akarodée.... ezen ..../ 2. a gyűrű megéldása^és a vőlegény 
részéről a menyasszony ujjára hutása; 3. a pap egymáséba teszi az 
előtte térdelők kezét /ogybeadás/: Amit Isten egybeszericesztett, em
ber azt el ne válassza. Ekkor Levezeti a párt a templomba és az ol
tárnál 4-. a pap Gon. 2:18 és aKÖv.'-t majd Ef. 5:22-29-t, azután pe
dig Gén. 3:16-t olvassa, végül kezét az ujpár felett kitérjesztvox 
imádkozza. 5. "Ur.Isten, aki a férfit és a nőt teremtetted és házas 
életre rendelted és a test gyümölcsivei is megáldottad és a te s ze- 
relrnes Fiadnak Jézus Krisztusnak és menyasszonyának, az egyháznak 
szontséges titkát ebben példáztad, kérjük a Te végtelen jóvoltodat, 
no hagyd ezt a Te müvedet, rendedet és áldásodat olnmlani, hanem 
kegyeskedj azt bennünk megtartani, a mi Urunk a Jézus Krisztus,a te 
Fiad által; Ámen." Ezzel végződött a tkp.-i osketési szertartás ̂ és • 
következett a "Bratitmesso", mel^ nemcsak az ujpár, hanem a násznép is 
élt az urv. szentségével /communio/.

Hangsúlyozzuk, hogy az egyházi esketés a házasáágnak Iston 
szine előtt, a kér. gyülekezetben való megkötése, mely n̂élkül;'- nem 
1 he t szó kor. ov. házas társakról, kér. házasságról. Még akkor som, 
ha tudjuk, hogy a házasság nem a rognum gratiae-nak a rendjébo tar
tozik. Az Isten igéjének a megvetése a házasságnak az egyházon kivü- 
li megkötése. Amint az egyház tiszteletben tartja az államnak, azt a 
jogát, hogy alattvalóinak házasságjogi viszonyait rendezze /polgári 
házasságkötés/ éppenugy természetesnek tartjuk, hogy mindenki elis-
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merje az egyháznak azt a jogát, hogy ó szabja meg, milyen feltételok 
mellett kötött házasságot ismer a magáénak, kor.-nők, egyházinak. A- 
kiket a polgári anyakönyvbe beírtak, még nem lettek ezzel kor. há
zastársakká. Az eskatési ritualö-nák /s zertartás rend jenek/ éppen azért 
semmi vonathozással sem szükséges lennie a»na, hogy előtte mi tör
tént az állami anyakönyvi hivatalé ua. Egészen nyugodtan végezze az 
egyház a jegyesek hirdetését is /háromszori, szükségből egyszeri 
hirdetés, áldáskivánással, mellyel felhívjuk a gyülekezetét a könyör
gésre, az uj alakuló kér. ev. családért való imádkozásra/.

Az egyházi és.ketés t'kp. .akkor történik jogosan az oltár e- 
lőtt, ha nyomban'következik rá az ünnepi istentisztelet, amelynek a 
keretében megtörténik majd az ujpár communió-ja. Az esketés /egyházi 
házasságkötés/ noEmativ rendje a következő. 1. Az Atyának és a ...,
2. az allocutio /intelem/ a házasság mibenlétét illetőleg és nem a 
hangulatos alkalmi beszéd, moly rendszerint szónoklás a boldogság
ról, de nem szól a házasélot szent foltéról, Isten akarata szerint 
való folytatásáról és a keresztről; 3. a jegyesekhez intézett kér
dések /helytelen ezeknek a kérdéseknek az fi hagyása,itt, ők igen is 
házasságra lépni kívánó jegyesek/; 4. a gyűrű mogáldása imádság for
mában, miközben a jegyespár tördel és a pap kezéből való átvétele.
51 A házassági eskü, melyet előszót a vőlegény, azután a menyasszony 
mond térdelve, 'egymás jo bkezét kes.ztyü nélkül fogvaj 6. összeadás: 
a pap az előtte térdelő jegyespár egymásbafogott közét egybefogva igy 
szól: "Mivel ti Isten akarata szerint szent házasságra kívántok lép
ni, egybe adlak titóket és.megáldom házasságtokat: az Atyának és a 
^iunak és a Szentléleknok nevében 7 külön áldó vótum, 8. Mt 
ovangéliom a házasság szentségéről és felbonthatatlanságáról, 
állva hallgatnak meg; 9. kyrie eleison, 10. könyörgő, imádság 
pár felett /térdelnek/ 11. Miatyánk; 12. áldás.

Az esketés szertartása mindig egyforma legyen, nem pedig I. 
és II. osztályú esketés különféle pompát kifejtve. Ellenben a leg
határozottabban őrködni kell a papnak, hogy nyilvános bűnösök és 
mdgoseht személyek a legnagyobb csőidben esküdjenek* - A mirtuszfá
tyol kérdése: pástorális bölcseséget és papi erőt kivána. '

A házasságnak teljes életközö&iégvolta teszi természetes kí
vánsággá, hogyha jogyosek egy hiten legyenek. Az u.n. vogyosházasság 
nem holyoselhotő, ha már adott osetbon el nem hárítható, a születen
dő mindkét nembeli gyermekeknek a tiszta ev. számára való megtartását 
kell törvényes módon biztosítani /reverzális/.

A tompns clausum idején ne eskessünk, maradjon 
ideje /régo'bbon kedd, vagy szerda volt az esk. napja/, 
szükségessé válik, a logegyszerübbon, csendben történjék 
nélkül és minden lakodalmi pompa kizárásával/.

19:3-6 
melyet 
az uj

az a csend 
ha mégis 
/orgonaszó

Függelék, i. .
0 1 , v ,

Monyassz onyavatás r A házass ̂ rálépett ifjú asszony hitvesi 
és édesanya! hivatására kéri Isten áldó kegyeimét. Az ó szolgálatá
ra ajánlva föl házaséletét. E^yes gyülekezetekben közvetlenül az 
osketési szertartáshoz kapcsolódik ez a mélyértelmü asszony-avatás, 
másutt az oskotést követő-nap reggelén jő.fel az uj hitves édesany
jával, asszony^ és lányrokonaival az Uj? házába. Ennek a rendje a köv.
Az oltár. elé térdel a fiatalasszony, mögéje térdelnék a vele jöttek,
1. Az ̂ A yának... 2. állandó jellegű allocutio /intelem az asszonyi
hivatásról/, 3. hálaadás és könyörgés /legjobb, ha egyes elsőszomély- 
bon a pappal együtt imádkozhatik fenhangon az uj asszony, 4. kyrie,
5. Miatyánk, 6. áldás: Meny el immár Krisztusban szeretett leányunk 
hivatásod útjára, az Ur békességes szálljon rád és maradion veled mind
örökké.Ámen.

•  "

NB. Az elvált házastáissak közül -a vétkes fél nem tarhat igényt
másodszori stb. csketésro. Egyházunk gyakorlata radikális revizióra 
szorul.

■Függelék. II. Az ezüst és arany, vagy gyémánt menypgzosök 
nem lehet ujraoskotés, hanem a megtartó Isten iránti hála csendüljön
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ki a gyülekezeti 
és könyörgésből, 
s z'rtartá&fc.

énekre következő allocutio-ból, imádságból hálaadás 
ogyaránt, azután Miatyánk és áldás fejezze bo ezt a

24.§. A temetés

, p/ .

Az Urban elhunytaknak ünnepélyes eltemetése magátol értetődő 
megnyilatkozása a kor. hitnek és kegyeletnek. Már Augustinus arról 
beszél, hogy inkább szolgál az egész aktus az ébtbon maradtak vi
gasztalására, mint a meghaltak javára Az egyház anyaszentogyház, é- 
dcsanya, aki elkíséri gyormokeit a bölcső tol a koporsóig. Kétség
telen, hogy az occlesia militans /passionis crucis/ és ecclesie 
triumphans /comprohcnsorum/ közti szoros egység eleven tudata kez
dettől fogva a logorősebb motívumnak bizonyult a gyűl. tagjainak kor. 
módon való cltomotéséro. A fcf. korábanis jóidéig megmaradt a közép
kor folyamán kialakult rend. 1. a gyá szis tontis ztelet és 2. a tkp.-i 
tomotési szert- rtás . /so-kh'eIjen az ov. külfölden meg van ez a kettősség/ 
nálunk orro emlékeztet egyes gyülekezeteknek az a szokása, hogy a 
tomplomba is beviszik a halottat és ott u.n. gyászbeszédet mondanak.

A temetési s ze r tartás normális rendje a köv.: I. a halottas 
háznál, ill a temetőben ahol a ravatal van folyik le annak első része. 
1. gyülekezeti ének, 2. Az Atyának... 3. lectio /I. Kor. 15:53-59,
Jn 11:21-27, estleg más v.ö* Raffay-Agonda 353 és a köv. oldal/ 4. 
osetleg prddikácio, do valóban igehirdetés legyen, ne pedig omberdi- 
csérés és nőm is búcsúztató. 5. imádság, 6. glória patri, 7. gyűl. 
ének. Ezután megindul a menet, csetlog énekelnek közben. II. rész 
a sirnál. 1. antifona /pl. "Boldogok a halottak," vagy "En vagyok a

"Tudom, hogy az én Megváltóm él..." glória patri- 
saluto és imádság/ "De profundis"/ 4. Miatyánk, 5. 
lehetséges háromszoros föl dhindés ezzel a vatummmal: 

porrá kell válnod"... Amon./ "Az Atya Isten, akit 
Isten, akit mo .váltottál, Szentlélek Isten,

akit mogszontoltél,;igazhitben elhunyt kor. testvérünket. . . Átadjuk 
most nokod. T0st,ót ide holyozzük és szontoljük Isten szántóföldjében 
a feltámadás ig ,(j?Drsátorátol megvált lelkét podig ajánljuk Istenünk 
és Aiyánk kegyelméből ‘6 fogad,já-bc örök üdvösségre ,/ Szent Fiad a mi 
Urunk a Jézus Krisztus drága érdeméért'.’ rosp: Ámen/ 6. A gyűl. mog- 
áldása, 7. gyűl-* ének /pl. "Jézus én bizodalmám".'/.
; Megátalkodottságban meghalt nyilvános bűnösök, gyilkosok,
inemcsak'testi gyilkosok, öngyilkosok ünnepélyes tomotést nem kap
hatnak. Végül megjegyezzük, hogy amennyiben a halotthamvasztés a fol- 
támadáá /rosurroctio carn.is/ hite ollon lázadó tüntetésből történik, 
akkor feltétlenül megtagadandó az egyházi szertartás és az ilyen to-

- tóm maradványainak az egyház törne tejében való olhetyczéso is. Csakis 
különlogos esetek menthetik a pap közreműködését, de legjobb, ha ra
dikális álláspontot-foglal el az egyház a halotthamvasztással szem
ben. Mindig, itt is a megcsonkitatlan ige, a teljes Krisztus, szol
gálatában álljon, az ogyház liturgikus élete /világi gyászbeszédek mog-

- engedésének igon nagy óvatosság ajánlatos ezen a téren, mert sokszor 
blaszfémia határán mozognak ezek a gyászbeszédek, búcsúztatók..

Feltámadás", vagy 
válj 2. kyrio, 3 
megáld ás /előtte 
"Porból vétettél 
toromtottél, Fiú

* *  ’ • . ,  . . • ’ ' • * /  » , V » * T  v

Függelék : a gyászistcntisztelot. Az egyház- nem ismer halotti 
mi sé'kot, melyeknek megtartása az elhunyt javára szolgálnak, sem po
dig azt som várhatják, hogyha a kcv. vasárnap a templomba vanul a 
rokonság, akkor az elhunytról szóljon a prédikáció!

25.§. Papszcntcles és püspökszentelóé.

Az Ag. Hitvallás - a szcntirással megegyezően - tanítja az egy 
házi hivatal isteni eredetet / V . cikk! és XIV./, ennek a hivatalnak 
az egyház intezményszorüségéhez tartozása kétség telon, nem a gyüloke
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zot teremti meg, saját magából kivetítve azt az egyházi hivatalt.
Sokat disputáit kérdése az ogyházi hivatal gnózisénak és történeté
nek annak tradicionális hármas /püspök,pap, diakónus/, ill. kettős 
/páspök és pap/ tagozata. Az I. sz. végén már kétségtelenül megálla
pítható az orodotilog egységes egyházi hivatal tagozódása, sőt 100-^ 
körül már a püspöki, papi és diakónus i grédus külön-külön moglovésc is! 
A teljos ogyházi hatalon birtokosai a püspökök, akiknok sogédjei a 
diák musok, mig a papoknak, a püspökök mollett 'az istontiszteloti 
élőtbcn mint az istontisztolet vezetőiként valószorepléso inkább csak 
a III. sz.-tól fogva mutatható ki. A IV. sz.-ban már az Apostoli. 
Constitutio-k szerint a püspökszontolesnét az evangéliomos könyvöt 
a felszentelendő, fe jéro tették és a kézrátétollel történt meg a tkp;-i 
folszentolés, amelyet megelőzött a Szentlélokért való könyörgés. A 
folszontolondő mogkonéso, a püspöki jelvények átadása lassanként ala
kult ki az ősi egyházban. • ^

JL) Az evang. egyház számára'nem kétségtelen, hogy az ogyházi 
vatai iuro divino, potestate divino áll a gyülekezetokbon, hogy 
den ogyos papszontolősnél omboroket állít be a mennyei Király abba a 
szakadatlan sorba, amelyet o maga indított útnak első tanítványaival, 
mely sornak az élén az apostolok állanak "Vegyetek Szentleiket, vala
kinek megbocsátjátok..." / jn 20:22-23/. Nőm üres cerimonia ez a pap- 
szentelés, püspökszentelés az ür szolgálatába emel, különít el tel
jesen magukat mindenestől neki áldozó embereket.

Arról, hogy milyen nagyra becsülte Luther a papi hivatalt 
-•/a kuLcsok-.-.hatalmával, az ev. hirdetésével és a szentségek kiszolg./ 
felesleges itt bővebben szopnunk. A hitvallásainkban hangoztütot t nisi 

orite vocatus" is azt mutatja, hogy az egyházi, kánonig rend rítusa ér-
- telmébon akarta megtartani ogyházuhk a papszentelés révén is az egy- 
házi kontinuitást. Csak szükségből történt, hogyá .püspökpk helyett má
sok is szenteltük papokat. Egyházunkban a papszentelós kizárólagos 
püspöki jog /potostas orüinis"'et iurisdictionis egysége az egyházi ha
talomban!/. A püspök-e pap szentelést két pap segédletével végzi az 
oltárnál /a két assistenson kívül minél több pap is részt vehet ezen
a szont szertartáson. Hitvallásaink lé'szok lettek volna bizonyos te- 
kintotbon szentségnek is elismer á a papszentoléso , amennyiben az a 
kegyelmi eszközök szolgálatára vonatkozik, mivel azoknak istoni ígé
retük van: ' krisztusi rendelésük és a forma a kézrá.tótcl. A főisten- 
tisztoletbenlefolyó papszonteles rendje: 1. a Szontlelket segítségül 

: 'hivó gyűl. énok> 2. a püspök allooitio-ja; 3. a kérdések /elhatéroz-
tátok-o...., - igéritek-o....  - készek vagytok-o,...♦/} 4. az eskü
/molyet.'az egyik asszisztens olvas/, /mig a másik a bibliát tartja, 
"melyik akozüköt toszik/;/ahol szokás a papi öltözetbe való beöltöz- 
totós, pl. Skandináviában, itt történik meg az albában térdelő, iga- 
zi kandidátusok ornátusba öltöztetése/; 5. az. ordinatio-s imádság,^

- 6. ■'felszentelés /ordina.tio/-kózrátétollcl /a püspök mind a két kezét 
"az ordina nd.us1 fejérbe teszi: ''Vegyetek ^zentlelket. . ." ezután az asz-
szisztonseli is kezüket teszik rájuk és áldó votumot mondanak/ .7. a 
p spök intonáljara confirma Deus hoc opus /ezt ma is latinul ének
lik, /amolyot tehát a papsággal ogyütr énekel/. 8.-.-a testvéri csók, 
'9- I.Pét. 2-4.v. és 7.v. Te Deum és igy folytatódik a gyülekezeti

a
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commu-
püspök

a' két 
repre-

év feis teát is z te let, melynek során az.rujpapok mind rés ztve.sznek 
nio-bán és ősi szokás szerint már'ogy-egy uj pap- segédkezik a 
nek az istontis ztolet' •.további részében.-’

B. A püspökszontolést ugyancsak püspök végzi, mégpedig 
\ asszisztens is felszentelt püspök legyen az egyetemes ecclésia

zenténsai, akik. mellett, ugyancsak sok pap. is szolg'álhat a püspök szén 
teles szont szertartásánál. Az ordinandust/episcopus clectus/ két dio- 
cesis-boli pap kísér.! az oltárhoz. A püspökszontolós normális' sor
rendje oz: 1. a conse-crator püspök az ősi litánia-imádságot, majd 
podik 2. á Veni Sancto-collcctát imádkozza; 3. loctio /I. Tim. 3:1-7 
és Lk 12:43-48/; 4. ; :pallocutio; 5. félszentelesi kérdések; 6. 
hitvallás /a Nicaenum/; 7. eskü, 8. a "sint lumjpi vcstri praecincti" 
Lk 12:35-36/ -.kint az énekkar éneke a régi egyházi ornátust viselő

/
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provinciákban itt felöltöztetik az uj püspököt és feladják neki a 
püspöki jelvényeket; 9. a folszont. imádság; 10. consecratio /mind 
a három püspök végzi kézrátótollol/; 11. az asszistons-papság kéz- 
rátételo ,> 12. cönfifnin Dous . . . 13. testvéri csók; 14. Csel. 20:28;
15. Te Dórim; és ezután folytatódik a főistontisztolot az offortori- 
um-imádságban. - Az uj püspök természetesen a többi püspökkel ogyütt 
él az úrvacsorával*

Függelék: Beiktatások*
1. A parochus-lolkész beiktatása /installásciója/ ünnepélyes 

szertartással történik meg "a gy üLekózetében. A liturgikus rendben is 
az egyház jogi momentum a domináló, mert a potcstas iurisdictionis ré
szese lesz a parochussá választott, ill. kinovozett pap. - Az ünnepé
lyes boiktatás a vasárnapi főistontisztolet keretében történjék, az 
installációt az osporos végzi. Az installáció az epistola után illeszt 
hoto be a legalkalmasabban: 1. az installátor .allocitio-̂ ta az instal- 
landushoz, aki az oltár előtt áll. --A rövid beszéd lényoge az. hogy 
nem omboreknok, hanem Istennek szolgál, - Isten titkainak a sáfára 
/ I . Kor. 4:1/, a gyülokozot tehát igy tekintsen a pásztorára a pász
tor pedig a számadás felelőssegével viseljen gondot nyáj'ára. - 2. a 
beiktatandehoz intézett kérdések 3. eskü-tétel; 4. a beiktatás a. 
templomkulcg, a bocsit, a Szontirás és a paténával ledett kehely át
adása; - b. a kézrátótollol való megáldás, - Majd folytatódik a fő- 
istontisztelet, melynek sor n már az uj parochus megy a • s zos zékre és 
hirdeti az Isten igéjét, azután ő folytatja az istentiszteletot, melyen 
először osztja ki uj hiveinek a sacramontum communionis-t is. - Az 
ünnepi istentisztelet után közgyűlés korotébon végződik be az instal
láció.

2. Az esperes beiktatása.- osporosségi gyűléssel kapcsolatban 
történik. Ajánlatos, hogy no u.n. diszkczgyülés, hanem istentiszte
let keretében történjék a templomban, ahol is lónyegilog a parochus- 
beiktatás-hoz fog igazodni az esperes iktatása rendjo, - mig a köz
gyűlés önnek az installációnak a megtörténtét vogyo tudomásul és ik
tassa jegyzőkönyvébe és az osporesválasztással kapcsolatos admir isztrá- 
ciös kérdésokot intézze el.

3. A püspök boiktatásá-ra -ugyancsak érvénesek azok a kívánal
maink, melyeket az osporos-beiktatással kapcsolatban mondottunk.

Függelék II. Misszionáriusok, .diakónusok és diakonisszák rt^ldá-
sa, /fo Is zen te lé se/ a pdfszentoles momentumait ke vetve igy alakúi ki:
1. az oltártól allocutio, 2. imádság, 3. kérdések, 4. hitvallás tétel;
5. szentolósi imádság, 6. mogáldás kézrátétollel, - Diakonisszáknál a 
volum-feladása, - misszionáriusoknál és diakónusoknál pedig a meghivó, 
ill. kibocsátó levél átadása ogósziti ki ennek a szertartásnak a rend-
• fJet. _ >-■,'

26 . §. A tompáhomszontolés és a vele kapcsolatos
mogáldások. _

A legrégibb totyog om-s zopolés, melyről biz-tos tudomásunk van, 
a joruzsálemi s zentsir-tomplom folszcntoléso volt 335-ben.•• legré
gibb tomplom-szentelKLósi imádság pedig Ambróziusztól maradt ránk. - 
VIII-IX. ísz; hétáráról már tel jeson kiépitott templomszentelési ritus 

volt használatban, moly már minden, ogyos tomolom-folszerelési tárgy- 
nak-.a külön mogáldását, megszentolését is ismeri. - Bár lutheri ref.
a sokféle szobtelést olvoti, nagyon helyesen tartotta meg a tomplom- 
szentólest /v.ö. Luther 1544-ben tarott torgaui tomplom-szontolési 
beszédét./.

A templomszentolés püspöki jog és normális rendje a köv.t- 1. 
processió - énc-kles közbon - az éddigi istentiszteleti helyről az 
uj templomhoz /olől az ifjúság a tanítókkal, - aztán a papság a 
szcntodenyekkol és oltárfelszerelési tárgyakkal, - a püspök, balján



az illetékes esporossol, - mögötte a patronus, illetve a világi ha
tóságok kiküldöttjei, - az egyháztanács és a gyülekezet/, 2. a tomp- 
1 ősikulcs átadása a püspöknek, akit felkér a felügyelő, vagy a gond
nak a templom megnyitására; *• 3. a püspök intőnél ja: "Niyyátok meg az i- 
gazság kapuit... amire belülről rcsp* felel, a kaput . nognyitják és 
bevonul a menet, - a papság elhdyczi a vasae sacrae-t az oltáron, - a 
püspök segédletével az oltárhoz megy miközben kereszt jellel mogáldja 
az égés z templomot; 4. imádság, 5. lectio és allocutio, - ü folszonto- 
lési imádság /a consecrator és segédleté is térdel ad altaro/, 7. a 
felszetenlés /külön először az oltárt és a felszerelési tárgyakat, az
tán a koresztolö kutat, - a szószéket, az orgonát, harangokat, stb. 
majd az ogeaz templomot/. A felszenteléssel az egyház birtokba vette az 
uj tomplomot, elkülönítette a profán használattól. - Amikor régen az 
ariánusok behatoltak ogy-ogy templomba, utána az egyház újra folszen- 
tclto a megszcntségtelonitott templomokat, ahol hamisan hirdették az 
igét. - NB. már csak őzen . az alapon sem engedhető meg semmiféle for
mában som hogy bármelyik felekezet is használhassa az egyház felszen
telt tomplomát, vagy másvallásu lelkész fungálhasson tomplomunkban./
8. a Te Doum orgonával, azután mogkozdődikjaz első f őis tontisztelo t, a- 
moly természetesen a communioban éri el teljességét. A főistentiszte
let keretében /op. és ov. között igen jól elhalyozhető ilyenkor egy 
kerosztoles, mig a főistontisztclet végeztével eskotés is történhetik. 
Lehetőleg mind ezokot a szertartásokat a püspök végezze segédletével.

Tomplom-ronoválásnál, ha tényleg lényeges változtatás történt 
az Iston Házában, akkor mint újat kell felszentelni, ha nem akkor 
/pl. ha csak festés történt/ elégséges a tomplomnak alkalmi boszédés a
hála adó imádság után való meg áldása.

Az alapkőiététol, ill annak megáldása a követkoző módon történ
jék: 1. gyűl. énok, 2. Az Atyának... 3. lectio és allocutio, 4. imád
ság, 5. az alapkőbe elhelyezendő okirat aláirasa, /közbon karének/,
6. az okirat elhoűyozőso a fungons által /püspök, esperos, esetleg paro- 
hus loci/, aki háromszoros ka'la pácsütés kíséretében megáldja azt "Az 
Atyának és a Fiúnak és a Szontloleknek a nevében" - 7. hálaimádság,
8. áldás és énokvers vozet.rá a tábori oltárnál tartandó f Ő.is tontis z~ 
tolotro.

- 1C1 -

Függelék; A tomotőszcnteléssol a temetőt Iston szántóföldjévé 
szcntoliaz egyház /Gon 3:19b és I.Kor. 15:4244 alapján/. - A templom
ban tarott istentisztoletről vonuljon a gyülekezet az uj tomotőbo /kü
lönösön husvót röggel alkalma erre/. Itt 1. gyűl. ónok után 2. az ospo- 
rcs, vagy parochus mögnyitja a tometőt /Ez. 3:5 /idd lo a te saruidat../ 
és a bovonulés után:antifona énekkel, glória patrival /pl. Boldogok a 
halottak.../; 3. lectio /pl. Jáne ov. 5:24-29, 6:37:40, I.Pét. 1:3-4, 
Zsid. 13:14, I. Kor. 15:19-22, 42-44, 53-57/ és allocutio. 4. imád-^ 
ság /könyörgő és magasztaló/; 5. felszotolés /pl. Istonszántóföldjóvé 
szontolom őzt a tometőt, hogy nyugvóhelyc legyen halottjainknak és 
magvetése az örökélctre való feltámadásnak: az Atyának es a Fiúnak és 
a Szotléloknok novében. 6. hálaimádság 7. Miatyánk, és 8. áldás után
9. gyül-ének fojozi bo a tomotöszontolést.

27.§. Avatások /egyéb mogáldások/
1 ••*.

Mig’fclszontoléscn valamely szomlynek, ill. • tárgynak a pro
fán világból való kivételét és az ogyház részéről istentisztoloti 
célra /kultusz/ való visszavonhatatlan és kizárólagos, ünnepélyes 
átadásét értjük, addig a nőm kizároólagosan az egyházi kultusz szol
gálatába ... veit egyházi ill. az ogyház életével kapcsolatba lépő ob
jektumoknak rendeltetésükre való átadását avatásnak ill. mcgáldásnak 
novezzük.

A. Iskolaavatás. Különbséget koll tennünk egyházi iskola ünne
pélyes felavatása és més/községi állami, társulatig stb./ iskolák 
megáldása közö-t. Az elsőt az illetékes ogyházi tanügyi hatóság /dé-
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kán, alosporoS , esporos , fölsőbb Iskoláknál a püspök/ az utóbbíapodig 
rondoson a parochus •loci-t kérik föl. nZ iskola-avatás iz uj iskola 
udvarán fölállított oltártól történik, ahová a gyülekezőt a tomplom
ban megtartott ünno.pi istotnisztolet után vonul. - orrcndjo: 1. gyűl. 
énok. 2. Az Atyának... osotlog antifona, 3. loctio és allocutio /röv. 
avatóbeszéd/; 4. könyörgő imádság, 5. fölavatás a Szóntháromság ogy 
Is tón nevében; 6-r hálaimádság, 7.' Miatyári^ 8. áldás, és 9. gyűl. ónok.

Iddnogon intézmenyokmogáldásánál az egyházi aktus csak ogy ré
sze annak az iskola fölavatás ának. Ilyonkor arra vigyázzon az illlo- 
tókes pap, hogy ogyhízunk méltósága, a szertartásnak önálló különál
ló jellege és jelentősége baztoxittassók, hogy vogycsf olokozotü. helyü
kön í dogon folokezetek szertartásainak mellékos, harmadrendű függelé
kévé ne váljék, inkább tagadja meg a közreműködést.

B. Gyülekezeti..ház, egyházi egyesülőtök otthonának, ifjúsá
gi otthon, kabitütiv intézmény .-k, szegényház, diakonissa-statio, sőt 
diakonissza-ház, intern áfcusok stb fölavatása az is kóla.-avat shoz ha
sonló módon■ torténjók, do természetesen a felavatandó intézmény jelle
gének konkrét hangsúlyozását kell biztosítani az' avató-beszeddcl ill. 
imádsággal* V

6. Zászló-szentelés, fölavatás, mogáldás. Ahol van ogyhézi 
zászló /pl. Luther-rózsás, vagy az ősi. lila-keresztes/, a kultusz szol
gálatában áll és pl. a tomplomban i s őrzik, a fclsentoléso templom
ban történjék ünnopélyoson; a f őistonti sztolc t keretében meg pedig a 
logalkalmasabban a szoszéki-s .olgálat után, amikor isnőm kell külön 
allocutio, mivol a prédikációban úgy is megtörtént a zászló jolontő- 
ségénok a hangsúlyozása, -..Egyházi jellegi: /ov./ egyesülőtök zászló
inak felavatása is a -templomban törtónhotik, do nem a főistentisztolet 
keretében, hanem valamilyen mcllékistentisztolottel -kapcsolatban. Sor- 
rendjo: 1.loctio, és allocutio, 2. imádság, 3. felavatás. - Míg nőm 
ogyházi korporációk /pl. nom-cgyházi cserkészcsapatok, községi jollogő 
jótékonycgylogok, sprotogyc-sülctok, nem-egyházi iskolák, társadalmi 
egyesülőtök, kulturális ogyosülotek, stb./ zászlóinak m gáldásáhál 
ugyancsak nagy óvatosság ajánlatos. Ezek mcgáldása no történjék az 
oltár előtt, a templomban, odakünn, valamely tábori oltárnál. - Olyan 
zászlók, molyot már más felokezotok "felszontoltck", templomunkban 
mogáldási célból bo nőm bozhatel, Politikai pártol,, egyesülőtök zászl 
lói közül-csakis azok számíthatnak egyházi iriggáldásra, ̂ amolyok kife- 
jezetton keresztyén alapon állanak és egyházunk iránti pzolgálatkész- 
ségüket tényekkel bizonyítják. ... a • •.
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■ *' Bármennyire is- kívánatos lőtt volna különösön az utolsó rész-
/nok bövobb tárgyalása, mégis meg kell elégednünk a sokszor csak váz
latosan elmondottakkal. Bármennyire is kíván j.uk'r egyházi életünk in
tegritása és intenzitása helyreállásának érdekében a mi magyar ev. Si- 
onunk liturgikus megújhodását, ősi evangélikus- luthori javaihoz való 
teljes viss zatérését, - egyről minden buzgó igyokezot közbon so szabad 
megfclodkoálink os ez az"egy szükségos dolog", hogy -a -magyarSión minden 
molléktekintot nélkül újra csakis egyház - ág. hitv. ev. kér. ̂ egyház - 
legyen: állandóan az Ur. Jézus Krisztus kegyolmi jolonlétéből,tiszta 
szentigéjóbői és hamisítatlan szontségoiből éljonT Az egyházi, istontisz 
teleti élőt minden kif e jo zésbelii mo%ujillás ának, meggazdagodásának itt 
van az elrejtett forrása. - Löho Vilmosnak, a nagyliturgusnak a szavai
val valljuk: "Die Kircho bleibt ,"~uas sió ist, a»ch * ^hnc Liturgio. - 
Sió bleibt Königin auch im Bottlergowande. Es ist bossor, das alles 
dahin falle-und nur dió reino Lehro -^ngefáhrdot bleibo, als dass marna

horrlicher Got.toÉdionste vmdelo , denen Licht und 
die Lohre unroin gewordon isti".
.. quaocumquo dixi in hoc libro do tuo, agnoscant

im Schmuck und Zier 
Lobon mangelt, wdl4|

"ó’omino Dous 
et tűi; - sx qua de moo ot Tu ignosce ot tűi!" /Augustinus/. -
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