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I. KÖTET 

A KERESZTYÉNSÉG BEHOZATALÁTÓL 

A XVI. SZÁZAD VÉGÉIG 



S C A > J M L I íXroy 



ELŐSZÓ. 

Egyházi életünknek alig van olyan nevezetesebb 
mozzanata, melynél közéletünk szereplői közül valaki 
meg ne emlékeznék a protestántizmusnak nemze-
tünk és magyarságunk érdekében teljesített nagy 
szolgálatairól. Különösen sokszor emlegetik őseink-
nek szívós kitartását, bátor hitvallását, törhetetlen 
buzgóságát és hazaszeretetét. Ez utóbbi felől ma 
sem kételkedik senki, de a hitbuzgóság hanyatlását 
a mult század utolsó évei nemcsak szavakban han-
goztatták, hanem kétségbevonhatatlan statisztikai 
adatokkal is igazolták. Kutatások indultak az okok 
felderítésére, melyeket becses felfedezések és hasz-
nos eredmények követtek. 

Az érdeklődés engem is sarkalt. Orvosainknál 
úgy láttam, hogy ők a betegségek leküzdésében 
különös gondot fordítanak a vér tisztítására és a 
táplálkozás czélszerű rendjére. Az én kicsiny köröm-
ben, a letartóztatottak lelki gondozása körül is azt 
tapasztaltam, hogy a kor felületessége és romlott-
sága által megvesztegetett erkölcsi nézeteket csak 
egy egészen komoly, az élet minden ágára kiható 
keresztyén életfelfogás képes gyógyítani. A lélek 
minden működését ennek kell áthatni. Erre pedig 
rendszeres táplálkozás: az Isten igéjével való állandó 



foglalkozás szükséges. Ugyanerről győzött meg az 
az egyháztársadalmi munka is, a melyet Isten kegyel-
méből közelről szemlélni és parányi erőmhöz képest 
szolgálni is szerencsés lehettem. 

A nagy idők nagy mozgalmaiban is ezeket 
kerestem. A keresztyén életfelfogás miképpen nyi-
latkozott meg mindenütt kicsiny és nagy dolgokban? 
Azután, honnan és miképpen táplálkozott ? Az első 
kérdésre felelt a külső história a maga csodálatra-
méltó tényeivel. A második kérdésre azonban min-
denütt csak nagyon általános feleletre leltem. A 
gyülekezetek lelki épülésének, a legelső protestáns 
szervezetek szívelüktetésének : az istentiszteletnek 
ha voltak is vizsgálói, a kik fejüket reáhajtva olvas-
gatták a szívnek dobogását, de annak sem rend-
jét, sem buzgóságának hőfokát fel nem jegyez-
gették. 

Most pedig, hogy jelen századunk kezdő évei-
ben a liturgia egységesítésének ügye újra fölmerült : 
több oldalról jövő felszólalások nemcsak a felől 
tettek bizonyságot, hogy ez az ügy teljes megoldásra 
még meg nem érett, hanem arról is, hogy a históriai 
fejlődés menete és kívánalmai még legnagyobb rész-
ben ismeretlenek. 

Ez vezetett engem arra, hogy az ilyen irányú 
vizsgálódásimat kiegészítsem és közrebocsássam. 
Teszem pedig ezt egy olyan keretben, a mely fel-
öleli a magyar protestáns istentisztelet históriai előz-
ményeit és alapjait, és kimutatja ennek hatását 
általános vallási, keresztyén egyházi, morális és nem-
zeti szempontból. Czímét is innen nyerte dolgozatom. 
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Utamra kalauz nélkül kellett elindulnom. De e köny-
vecske felépítésében már nagy hasznát vettem azok-
nak a lelkiismeretes és gazdag búvárlatoknak, a 
melyek nyelvemlékeinket kiemelték az idő sötét mély-
ségéből. Siettem is ezeket épen venni fel, hogy 
avatatlan kézzel össze ne tördeljem. Azért, ha 
olvasóm ez újmódi épület falában ily régi faragott 
köveket talál, fogadja azokat kegyelettel, mint a hogy 
én vettem a mindnyájunk tiszteletére és hálájára 
méltó tudós kutatók kezéből. 

A hol csak lehetett, az eredeti kútfőket használ-
tam. Nagy hálával is tartozom azok iránt, a kik nekem 
ezt lehetővé tették. így a m. n. múzeum archeoló-
giai osztályairól nyert clichékért, a múzeumi könyvtár-
igazgatóságának az általa vidékről bekért könyvekért 
és Isoz KálmáV úrnak a lemásolt, s eddig még nem 
ismertetett boroszlói kéziratért. 

Munkámnak mind a mellett sok fogyatkozása 
lehet. Szolgáljon azonban mentségemre két körül-
mény. Egyik, hogy kisérletem első rendszeres össze-
foglalás ezen az elhanyagolt téren. Másik pedig, 
hogy egy váratlan külső körülmény siettetett adataim 
feldolgozásánál és munkám kibocsátásánál, a mely 
miatt le kellett mondanom arról is, hogy kidolgozott 
tervem szerint az egész dolgozatot egyszerre bocsát-
hassam közre. Két könyvet a m. n. múzeumi könyv-
tár igazgatóságának szíves közbenjárására sem kap-
hattam meg, Huszár Grál énekeskönyvét Eperjesről és 
Beythe István agendáját a marosvásárhelyi ref. kol-
légium könyvtárából. Ez utóbbi megküldését előljáró-
sági határozat tiltja. Hogy dolgozatom több helyén 



hosszabb szemelvények vannak, arra egyrészről a szem-
léltetés, másrészről pedig éppen az vezetett, hogy azok a 
könyvek, a melyekből vétettek, nagyon ritkák, gyak-
ran unieumok lévén, a hivatkozások mellett olyan 
eljárást kellett követnem, mintha kéziratokkal lett 
volna dolgom. A liturgiának tartalmi részét különben 
nem is tárhattam volna fel még oly részletes ismer-
tetés után sem olyan híven, mintha magát az emléket 
szólaltatom meg. Általában azt az eljárást követtem, 
hogy a hol csak lehetett, ne én, de maga a kor beszél-
jen hivatalos intézkedéseiben és egyházi szertartásai-
ban egyaránt. Engem felmelegített a XYI. század 
komoly buzgósága és fáradhatatlan munkássága. Az 
istentisztelet mély keresztyéni tanításai pedig meg-
tanítottak arra, hogy az igének ereje volt az, a mely oly 
szilárddá tette őseinket, hogy aXVII. század elején — 
a mikor már az elhintett mag szárba szökkent — a 
legnagyobb veszedelmek között is dicsőséggel állották 
helyüket. És ha tovább nézünk is, nemzetünk nagy 
napjait megelőzőleg mindig ki tudjuk mutatni, hogy 
a dicsőséges idők ragyogását a komoly keresztyén 
életfelfogás hirdetése készítette elő. 

Azért ha szép jövőt kívánunk: vonjuk le ámul-
ták tanúságait! 

Budapesten, 1904. augusztus 20. 

Sörös Béla. 



BEVEZETÉS. 

1. §. A liturgia fogalma és köre. 

A hol csak a vallásos buzgóság az embert társasággá 
szervezte, mindenütt előállott a különbség magán- és nyilvános 
istentisztelet között. A magán-istentiszteletben a hivő lélek 
teljes közvetlenséggel járulhatott ura elé és korlátnélküli sza-
badsággal adhatott kifejezést érzelmeinek szavaival vagy cse-
lekedetével. A közös- vagy nyilvános istentisztelet komoly 
ünnepélyessége és méltósága pedig megkívánta, hogy a kultusz-
cselekmények számára bizonyos rend állapíttassék meg, a 
mely míg egyrészről mindenkinek részvételt biztosít, másrészről 
— a köznek érdekében — mindenki elé korlátokat állít. 

E közös istentiszteletek rendtartása szükségessé tette, 
hogy vezetők állíttassanak be, a kik az ünnepélyes szolgálat 
kifolyásaképen különös tiszteletbeli részesültek. A fokozódó 
tisztelet lassankint, Isten és ember között, közbenjárókul tekin-
tette őket. Ilyenné vált a zsidó főpap is. Most már természe-
tesen ismét előállott a különbség magának a nyilvános isten-
tiszteletnek egyik és másik része között. Más volt az, a mikor 
a nép nevében, vagy a néppel együtt fordult a Jehova felé, 
és ismét más, a mikor a magasság urának nevében hirdette 
törvényének kötelező erejét. 

A Septuaginta és az újtestamentum, a mikor az egész 
zsidó-szertartásról, tehát annak mindkét részéről beszél, akkor 

Sörös B. : A Magyar Liturgia Története. 1 



használja a Xeitoüpfía, liturgia szót.1 Itt teliát a liturgia a 
zsidó papnak a gyülekezetben végzett egész istentiszteleti szol-
gálatát jelenti. 

Az ős keresztyén egyházban liturgia alatt értették az 
egész istentiszteletet, a könyörgést, az írás olvasását, a lelki 
tanítást, a sákramentomok kiszolgáltatását ; az úrvacsora azon-
ban külön kiemelve, liturgia mystica-nak neveztetett.2 

A középkorban és utána a liturgia azt a meghatározott 
rendet jelentette és jelenti közönségesen 111a is, a mely szerint 
az istentiszteletet tartani szokták. 

Az utóbbi időben, a mikor az istentisztelet elmélete a 
keresztyén kultuszt elemeire bontotta, két külön tudomány 
nőtt ki az elemzés nyomában : a liturgika és homiletika. Bár 
a protestáns felfogás tiltakozik a papi rend és a papi közve-
títés ellen, tudományos theologiája az istentisztelet elemzésé-
nél mégis azt a különbséget vette alapul, a mely a liturgusnak 
a gyülekezettel együtt3 Isten felé fordulásában és az Isten 
igéjének a gyülekezet előtt való hirdetésében található. Ezen 
az alapon fejlődött a homiletika, mint az igehirdetés elmélete, 
önálló rendszeres tudománynyá, a liturgika pedig, mint az 
istentisztelet elmélete, a leglényegesebb, központi alkatrésznek 
tárgyalásától megfosztva, csonkán maradt. De nemcsak a litur-
gika teljességéért van arra szükség, hogy a homiletika — bár 
mint önállóvá fejlett rész is, — ennek keretében megtalálja 

1 II. Krón. XXXI : 1—4 ; Luk. 1 : 23 ; Zsid. VIII : 2, IX : 21 ; Szár-
mazik egyesek szerint • Xettov £p-fov — közönséges munka, foglalatos-
ság, kötelesség, mások szerint Xaoç -j- èp^ov, a mely származtatás csak 
az előbbinek távolabb való visszavitele, a mikor a XAÓC-ból lesz Xy(itov = 
községháza, a községházánál végzet t munka pedig Xsctoup-fov. 

2 Tóth Mihály „Egyházszertartástan" 2. 1. 
3 A protestáns evangéliumi állásponttal nem egyezik az, hogy a 

liturgus a nép nevében fordul Istenhez. De nem egyezik a következő 
állítás sem, a mely ez elkülönítést nagyon is messze viszi : „Nagy kü-
lönbség van a lelkésznek homiletai és liturgiái működése között, a 
mennyiben mint homiléta, Isten igéjét hirdetve a gyülekezetnek, Istent 
)képviseli a gyülekezet előtt, míg mint liturgus a gyülekezet lelki áldoza-
tának levén tolmácsa, a gyülekezetet képviseli Isten előtt." Csiky L. 
Egyházszer tar tás tan 4. old. 



a maga helyét, hanem legfőképpen a liturgia harmóniájáért, 
a mely csak e két elem tökéletes összehangzásával lesz az 
Isten tiszteletének és a gyülekezet építésének méltó eszköze 
és rendje. 

A keresztyénség megköveteli a liturgiától a keresztyén 
jelleget : Istennek lélekben és igazságban való tiszteletét. 

Az istentisztelet tartalma megkívánja a harmóniát. 
A históriai jelentése a nyilvánosságot és közösséget. 
A nyilvánosság és közösség pedig a rendet. 
Ezek szerint a leer, liturgia nem lehet más, mint a nyil-

vános keresztyén istentiszteletnek harmonikus rendje. 
A keresztyén liturgiának e fogalma megadja a liturgia 

körét is, a mely e szerint magában foglalja mindazokat a 
nyilvános keresztyén kultusz for mákat, a melyekben megállapított 
harmonikus rend található. 

így a liturgia történetében nemcsak a rendes vasárnapi 
istentisztelet, a sakramentumok kiszolgáltatása, hanem minden 
egyéb, az egyház által befogadott szertartás ismertetést kíván. 
A tudományos kutatás több szempontból vizsgálhatja a liturgia 
történetét. A formák, a tartalom, vagy épen a liturgikus nyel-
vek szempontjából. Mi a magyar liturgia történeténél termé-
szetesen mind a háromra tekintettel leszünk. De mivel az 
egyetemes keresztyénség határain belül igen sokan kétségbe 
vonják a magyar liturgikus nyelvnek jogosultságát, azért e 
kérdés tisztázása czéljából első sorban is a liturgikus nyel-
vekkel keli foglalkoznunk. 

2. §. A liturgikus nyelvekről. 

A liturgikus nyelvek ügye szoros kapcsolatban van az 
istentiszteletről alkotott felfogással. Itt mindjárt szemközt áll 
egymással a római egyháznak és a protestáns egyházaknak 
nézete és tanítása. Sőt a római egyház álláspontját bizonyos 
tekintetben a keleti egyházak is magukénak vallják. Azon 
fordul meg az egész, hogy elfogadjuk-e az istentisztelet áldo-
zati jellegét, vagy nem ? 

l* 



Szemben a római és keleti egyházzal, a mely az isten-
tisztelet áldozati jellegét vallja és hirdeti, a reformátorok ma-
gára, az egyedül szabályozó szentírásra mutattak és a Jézus 
Krisztus egyszeri áldozatát mindenek számára elégnek tartot-
ták. A szentírás e felfogást hatalmas bizonyságokkal1 meg is 
erősítette. Az istentiszteletet pedig úgy tekintették, mint a 
keresztyén élet szíve lüktetését, a mely a gyülekezetnek hit-
beli építésére szolgál. E felfogás mellett egészen természetes, 
sőt teljesen nélkülözhetetlen volt az úgynevezett népnyelvnek, 
a gyülekezet anyanyelvének használata. Pál apostol világosan 
megmondotta a korintlmsbeliekhez írott első levele XIV. részé-
ben, a hol a nyilvános istentiszteletre vonatkozólag nyújt útmu-
tatást, hogy „a gyülekezetben inkább akarok öt szót szólni 
értelemmel, hogy egyebeket is tanítsak, hogynem mint tízezer 
szót szólni idegen nyelvvel '. Ezzel félre nem érthető módon állítja 
előnkbe azt az apostoli szokást, hogy a Krisztus tanítványai 
azon a nyelven tartották az Istennek tiszteletét, a melyet a 
gyülekezet értett és beszélt. Nem követték tehát a régi zsidó 
szertartás szokásait, a melyek szerint a régi, az ekkor már 
nem is értett, héber nyelven olvasták Mózest és a prófétákat, 
az úgynevezett paraschákat és haftarákat. Ezt mutatják a görög 
nyelvű evangéliumok és episztolák is. A nyelvek ajándéka is 
erre adatott. 

A római egyház theologusai mégis nagy erőfeszítéssel 
igyekeznek arra, hogy a népnyelv használatára vonatkozó ada-
tokat, a minél kevesebb nyelv elismerése czéljából. összezsugo-
rítsák. Okot erre az istentiszteletnek fent említett áldozati 
jellege adott. Mivel pedig az áldozatoknál a szimbolikus jelek-
nak nagy jelentőségük van, a tridenti zsinat atyái ezeknek 
keresésében és hirdetésében egészen túlságba mentek. A pro-
testánsokkal szemben azzal védelmezték a római egyház latin 
nyelvét, hogy ez egyike ama három nyelvnek, a melyeken a 
liturgiát eredetileg tartották. A Krisztus keresztjére fölírott 
három nyelv, t. i. héber, görög és latin, a Golgotán lett meg-

1 Zsid. IX : 25—28 ; X ; 10—18 ; Máté IX : 13 ; Márk XII : 33 ; GaL 
V : 5 stb. 



szentelve és felavatva liturgikus nyelvvé. E feliratból többen 
arra következtettek, köztük Eck János is, hogy csak e három 
nyelven szabad a szent áldozatot bemutatni.1 Ez a felfogás 
kisértett az egyházban már VIII. János pápa idejében, a ki 
ellene határozottan állást foglalt és ennek, egy 880-ban Szva-
toplukhoz írott levelében, kifejezést is adott: „qui fecit linguas 
très principales, hebraeam scilicet, graecam et latinam, ipse 
creavit et alias omnes ad laudem et glóriám suam". 

Mégis tartja magát mindkét egyházi vélemény és Róma 
theologusai, a szükséghez képest, majd az egyiket, majd a mási-
kat veszik elő. 

Jeruzsálemben alakult meg az első keresztyén gyülekezet. 
A liturgia első nyelve az volt, a mit itt közönségesen beszél-
tek, tehát a zsidók által használt aram nyelv. Eusebius állítja,2 

hogy Jeruzsálemet Hadrian császár idejéig zsidók és zsidó 
keresztyének lakták. A Hadrian császár után felépített Aelia 
ellenben római gyarmat volt és idegenekből állott. Körükből 
a császári rendelet kitiltotta a zsidókat. A keresztyén egyház 
is pogány keresztyénekből állott. A liturgia aramnyelvét ekkor 
felváltotta a görög. 

Az első keresztyén liturgiát, a melyet Jakab apostolnak, 
az első jeruzsálemi püspöknek tulajdonít a hagyomány, szin-
tén lefordították az eredeti syr-kald nyelvről, a görög és syr 
egyházak nyelvére. Miseáldozat itt még nem található. A mi 
reávezethetett, az csak a zsidók pascharitusa volt és ez képezte 
alapját a később oly ünnepélyessé fejlett czeremóniának. 

Rómában Augusztus császár idejében 20,000 zsidó volt.3 

Ezek leginkább görögül beszéltek. Pál apostol is görög nyel-
ven írta a rómaiakhoz intézett levelét. Az ótestamentumot is 
a Septuaginta szerint olvasták. Görögországnak, Kis-Ázsiának 
és Egyiptomnak a rómaiak által történt megszállása után a 
görög nyelv lett a nemzetközi érintkezés nyelve is. Bizonyos, 
hogy a római gyülekezet istentiszteleti nyelve kezdetben a 

1 Benger, Pastoraltheologie, 2, 235. 
2 Eusebius, Histor. Eccles. üb. IV. cap. 5. 
3 Kaulen, Einleitung in die h. Schrift 1886. 478. 1. 



görög volt és csak azután a latin, a mikor a pogányok között 
is hódított a gyorsan terjedő keresztyénség. Az Itala-fordítás 
készítése azt mutatja, hogy erre a liturgiának volt szüksége. 
Míg a nyugatrómai birodalom állott (476), a latin liturgikus 
nyelv a nép anyanyelve volt és a nyugati egyházban legalább 
is mindenütt értették. Megváltoztak azonban a viszonyok a 
népvándorlás alkalmával. Az egységes római birodalmat külön-
böző néptörzsek tagolják szét. Új országok és új nyelvek álla-
nak elő, a melyek ugyan mind meghódolnak lassanként a 
keresztyénségnek, de az egyház az apostoli szokást és útmuta-
tást félretéve, a népek megtérése után mindenütt a latint tette 
liturgikus nyelvvé. E cselekedetét, a melylyel a szétfoszlott római 
birodalom területén az egyház meg nem ingó szilárdságát és 
hatalmát akarta dokumentálni, azzal indokolta meg, hogy mivel 
az új nyelvek nagyon tökéletlenek és folytonos fejlődésnek 
vannak kitéve, liturgikus nyelvnek, a melynek állandó jellegű-
nek kell lenni, teljességgel nem alkalmasak. így a régi, tisz-
teletre méltó liturgikus nyelvet továbbra is meg kellett tartani.1 

Ezt az indokolást veszik elő azóta minden egyes alkalommal, 
a midőn a nép érteni vágyó lelkének az egyház egysége miatt 
meg kell tiltani, hogy saját anyanyelvén tisztelje az Istent. 

Ez az egység pedig a liturgikus nyelveket tekintve mégis 
csak csorbát szenvedett. Karinthia, Krajna, Stájerország lakói, 
a horvátok és a szerbek nagy része, az úgynevezett illyr 
szlávok, keresztyének voltak már a hetedik században. Panno-
niában is sok szláv lakott. Ezeket a hódító Nagy Károly Arno 
salzburgi ,érsek gondjaira bízta. A 798-ban meg-megindult 
térítés gyorsan haladt. Ötven év múlva Privina fejedelem maga 
is keresztyén volt.2 A salzburgi érsekek természetesen a latin 
szertartást ültették be a szlávok közé. Sőt nagy Károly is, 
mint az apostoli szék kiváló tisztelője és „defensora", e mellett 
buzgólkodott. Még pedig nemcsak délen, hanem északon a 
morva szlávok között is, a kik szintén hűbéresei voltak. 846-ban 
Katiszláv lett a morvák fejedelme. Mint a hűbériségtől szaba-

1 Dr. Böhm J. A liturgikus nyelvekről 1897. 19. old. Thalhofer, 
Liturgik I. 405. 

21 Ginzel Geschichte der Slavenapostel. 29. 



dúlni vágyó államfő, a frankok ellen előbb a bolgárokkal, 
utóbb pedig a bizanczi császárral kötött szövetséget. Hogy 
népét is függetlenítse a frank-német befolyástól, a bizanczi 
császártól szláv papokat kért. III. Mihály császár 862-ben a 
két buzgó testvért Cyrillt és Methodot Morvaországba küldte, 
a hol négy és fél évig nagy eredménynyel tanítottak és a 
liturgiát is szláv nyelven végezték.1 Cyrill találta fel a szláv 
betűket és ő fordította le a szentírást szláv nyelvre. A két 
férfiút szép sikereik hírére, de egyúttal a merész újítás miatt 
is Rómába idézték. Itt mindkettőt püspökké szentelték. Cyrill 
azonban nemsokára meghalt Rómában, Methodot pedig II. Ador-
ján pápa érsekké tette, a ki visszatérése után Morvaországból 
Pannoniába jött, a mely szintén érseki tartománya volt. A szláv 
nyelven végzett liturgiáért a Pannoniától megfosztott salzburgi 
érsek bevádolta Methodot az új pápánál, VIII. Jánosnál. A pápa 
873-ban megtiltotta Methodnak a szláv nyelv használatát a 
liturgiában: „mert nem akarta egészen elidegeníteni magától 
a salzburgi papságot, jelesen, mert nem akarta Lajos királynak 
— a kit a salzburgiak megnyertek ügyöknek és szószólójuknak 
a pápai széknél — egészen megtagadni a kérelmét. Elég volt 
már az, hogy nem teljesíthette a király kérelmét a morva-
pannoniai érsekség megszüntetésére vonatkozólag. Egészen el-
idegenítette volna magától a királyt, ha a szláv nyelvet elfogadja 
liturgikus nyelvnek és így a királynak mind a két kérését 
megtagadja".2 A szláv nyelvet feláldozta ezúttal a pápa, hogy 
megmenthesse a morva-pannoniai érsekséget. Ez történt 873-ban. 
880-ban Method újabb római kihallgatása után pedig már azt 
írja VIII. János pápa Szvatoplukhoz intézett levele végén : 3 

„Litteras denique slavicas a Constantino 4 quondam philosopho 
repertas, quibus Deo laudes debito resonent, jure laudamus ; 
et in eadem lingua Christi domini preconia et opera enarrentur, 
jubemus. Ne que enim tribus tantum, sed omnibus Unguis 

1 Dr. Böhm János. Liturgikus nyelvekről 31. 
2 Dr. Böhm J . Lit. ny. 38. 
3 Ginzel, Monumenta Epistolaria 60. 
4 Constantinus nem más, mint Cyrill, a kit Konstantinápolyban 

tudománya miatt philosophusnak neveztek. 



dominum laudare auctoritate sacra monemur, quae praecipit 
dicens : Laudate dominum omnes gentes et collaudate eum 
omnes populi. Et apostoli repleti Spiritu Sancto locuti sunt 
omnibus lin guis magnalia Dei. Hinc et Paulus coelestis quoque 
tuba insonat monens : Omnis lingua confiteatur, quia dominus 
noster Jesus Christus in gloria est Dei Patris. Nec sanae fidei 
vel doctrinae aliquid obstat, sive missas in eadem sclavi-
nica lingua canere, sive sacrum evangelium vel lectiones 
divinas novi et veteris testamenti bene translatas et interpre-
tatas legere aut alia horarum officia omnia psallere : quo-
niam qui fecit très linguas principales, hebraeam scilieet, 
graecam et latinam, ipse creavit et alias omnes ad laudem et 
gloriam suam. Jubemus tarnen, ut in omnibus ecclesiis terrae 
vestrae propter majorem honorificentiam evangelium latina 
legatur et postmodum sclavinica lingua translatum in auribuß 
populi, latina verba non intelligentis, adnuncietur sicut in 
quibusdam ecclesiis fieri videtur.1 Et si tibi et judicibus tnis 
placet, missas latina lingua magis audire, praecipimus, ut latine 
missarum tibi solemnia celebrentur". Ez volt az első eset, hogy 
az apostoli szék a liturgikus nyelv tekintetében nyilatkozott. 
880-ban tehát a szláv nyelv használata a liturgiában szentesí-
tést nyert. Azóta van elismert szláv liturgikus nyelv, de nincs 
külön szláv liturgia, vagy ritus, hanem csak szláv nyelven 
végzik egyes helyeken a latin rítust, máshol pedig a görög 
ritust.2 Methodnak a görög ritus terjesztése miatt, a mit szlovén-
keleti szertartásnak neveznek, még egyszer meg kellett járnia 
Rómát, mert ezért eretnekség színében tüntették fel működését. 

1 Method a 873-diki tilalomnak ellenére továbbra is szláv nyelven 
tartotta a liturgiát, úgy hogy ez újabb intézkedés csak az ő eddigi eljá-
rásának volt a jóváhagyása. Hozzájárult ehhez a jóváhagyáshoz a 879.. 
konstantinápolyi zsinat tartása is, a mely teljesen megtépte a pápa tekin-
télyét Hogy a nagy területet benépesítő és nagyszámú szlávságot, Európa 
lakosságának egynegyedét el ne veszítse a nyugoti egyház, VIII. János 
pápa kész volt inkább teljesíteni Method kérését. 

2 A román nyelv elismeréséről az unió tárgyalása alkalmával lesz 
szó. A római egyház az egyesülés kedvéért a XVII. században, tehát a 
tridenti zsinat után, még egy nyelvet felvett az istentiszteleti liturgikus 
nyelvek közé. Felvétele a :protestantizmusra nézve nagyon érdekes, mert egy 
protestáns terjeszkedés ellen intézett sakkhúzása volt ez a római széknek. 



Ö ugyanis nemcsak a latin rítust, a mit a morvák között talált, 
hanem a Konstantinápolyból magával vitt görög rítust is, Vazul-
nak és aranyszájú Szt. Jánosnak liturgiáját is lefordította szláv 
nyelvre. Tanítványai, a kiket ennek használata miatt a morvák 
elűztek, e szlovén-keleti szertartást Bulgáriában és Orosz-
országban vezették be a régi görög rítus helyébe. 

Elég ennyi annak illusztrálására, hogy az apostoli szék 
alkalmas időben, a saját érdekeinek latba vetése után, a kény-
szerítő körülmények súlya alatt belenyugodott abba. hogy egy 
népnyelv érvényesülésének semmi sem áll útjában. Ezen az 
alapon tehát a magyar nyelv is kérhette a maga jogát a 
tridenti zsinat végzéseinek kihirdetése előtt. Minthogy ennek 
azonban nem voltak intrikáló salzburgi érsekei, fejedelmi párt-
fogói, nemzeti apostolai ós nem segített neki egy 879-diki 
konstantinápolyi egyetemes zsinat, be kellett érnie másodrangú 
szereppel, egyszerű segédkezéssel. 

A görög egyházban szintén elismerést talált a népnyelv, 
de csak a keresztyénség első idejében, a negyedik és ötödik 
századnak végéig. A görög egyház is magáévá tette a római-
nak azt a nézetét, hogy a liturgikus nyelv mindenütt az marad-
jon. a melyet az illető nép megtérése alkalmával használt az 
istentisztelet nyelvéül. E szerint a görög egyház liturgiájáról 
és liturgikus nyelvéről a következő táblázat1 ád felvilágosítást. 

I. Örmény szertartás. 
Tiszta syr. 

II. Syr szertartás [ Syr maronit. 
~ . 11 I Svr-kald. byr kaid ; „ 

! oyr-marabar. 

III. Görög szertartás 

Tiszta görög. 
Grörög melchita. 
Román. 
„ ,, ! Ruthén. 
Szláv . 

I Bolgár. 

IV. Kopt szertartás { ^S^P*0™)-Aethiopiai vagy I Aethiopiai vagy abessyniai. 

1 E táblázatof közli dr. Böhm J. idézett könyve 26. 1. 



A niai nemzedék előtt ezeknek csaknem mindegyike holt 
nyelv, a mi kiveszett a használatból. A liturgiát nem is érti 
a nép, sem a nyugoti, sem a keleti egyházban. 

Ilyen körülmények között égető szükség volt arra, hogy 
a reformáczió megoldja az Isten beszédének hangoztatásával 
a nyelvek köteleit. Mindenütt, a hol csak fellépett, a nemzeti 
nyelven szólott, az új fogalmak számára új kifejezést keresve, 
a lélekbe öntött tartalom mellett, a nyelvet is gazdagítva. 
Mivel pedig a nemzeti nyelvet a legszentebb és legmagaszto-
sabb szolgálatban, az istentiszteletben jogához juttatta, ezzel a 
nemzeti öntudat fejlesztésének is hatalmas tényezője lett. Minde-
nekfölött való nagy szolgálata azonban abban állott, hogy a keresz-
tyénség mély erkölcsi tartalmát nyitotta meg az istentiszteletet 
addig nem értő, a biblia építő hatásától elzárt lelkek előtt. 
Együtt nyújtott nemzeti kultúrát és komoly morális életfelfogást. 
A biblia egyedüli szabályozó tekintélyével visszaállította az 
istentiszteletnek azt az ősi, méltóságos formáját, mely az érte-
lem meggyőzésével az öntudatos hit felkeltését és erősítését 
eszközölte és ápolta. Mindenben korszakot nyitott. Elfogulatlan 
vizsgálódó, a ki hiszi azt, hogy Isten az ő lelkével vezeti 
anyaszentegyháza építését, valóban ebben látja az apostolok 
utódainak továbbmunkálását. Mi itt csak a nyelveket illetőleg 
kérdezzük római és görög testvéreinktől : mi oka van annak, 
hogy a mikor az egyház hivatkozva a Szentlélek vezető és őriző 
erejére csalatkozhatatlanvl létesít dogmákat és intézményeket: 
ugyanakkor bizalmát veszíti e Lélek működésében éppen azokra 
a nyelvekre vonatkozólag, a melyeknek használatára pedig e 
Lélek kiválőkéjyen adatott az apostoloknak. A reformáczió a 
nemzeti nyelvek szabad használatával nemcsak az Isten aján-
dékainak megbecsülését jelentette ki, hanem egyúttal az isteni 
gondviselésbe vetett bizodalomnak és a Szentlélek folytonos 
működésébe vetett hitnek adott erőteljes és világos kifejezést. 

A római egyházban tett több hiábavaló kísérlet után, 
így lett a reformáczióval a magyar nyelv is liturgikus nyelvvé. 
És a mint az Istenben bevett bizodalom még sehol meg nem 
szégyenült : minálunk is csak bő áldás áradott belőle. Annyira, 
hogy a magyar nyelv istentiszteletbe történt bevezetésének 



hasznát sem nyelvészeti, sem irodalomtörténeti, sem nemzetiségi, 
sem históriai, sem erkölcsi és így még politikai és állami 
fejlődésünk szempontjából sem tudjuk mai napig sem kellő-
képpen mérlegelni és méltányolni. De hogy mindegyikre hatással 
volt, azt nincsen magyar ember, a ki kétségbe vonhatná, 

3. §. A magyar liturgia történetének felosztása. 

A reformáczió híveinél a magyar nyelv nemcsak hogy 
liturgikus nyelvvé lett, hanem e nyelven Önálló kultuszformák 
is képződtek, a melyeket bátran nevezhetünk magyar liturgia 
névvel, 

E kultuszformák számtalan változáson mentek keresztül. 
A protestáns szabadság ezek kialakításában, az egy fő elv mellett, 
sok szükséges szempontot vehetett figyelembe. A magyar litur-
giának megvan tehát a maga története. Ez a történet mutatja, 
hogy egy és ugyanazon időben, ugyanazon meggyőződésen 
levő atyáink, a nyilvános istentisztelet berendezésében más és 
más formákat képeztek és követtek. Hatással voltak ezek 
képződésére a népjellem, a reformátor egyénisége, a gyüle-
kezeti tagok kötöttsége, vagy szabadsága, testi és lelki szegény-
sége, meg üldöztetése, de legeslegfőképpen a hitbeli meggyőző-
dés sokszor nem egyező követelményei. 

Egymás mellett voltak használatban az „Öreg Graduai" 
kedélyápoló antiíónái és a legridegebb puritánizmus, éneklés-
től félő, egyszerű tanításformái. Az antifónák megszűnése után 
sem találunk formai egységet. Sok kísérlet tétetett pedig ennek 
létesítésére, de részint népünk konzervativizmusa, részint az 
egyházi szervezet hiányai, egészen napjainkig, mindig útját 
állották a több ízben oly szépen megokolt, de mindig félve 
érintett liturgia egységesítésének. 

A formális szempont ebből láthatólag nem alkalmas arra, 
hogy a magyar liturgia történetét e szerint osztályozzuk. De 
nem alkalmas teljesen a tartalmi Szempont sem. Ha a formá-
ban nem lehetett egységre jutni és egymás mellett oly külön-
böző szertartási alakzatokat találunk : még inkább úgy vagyunk 



ezzel a a tartalmat illetőleg. A liturgus egyénisége még inkább 
kidomborodik ; mozgása teljesen nem is korlátolható, mert 
protestáns felfogásunk szerint senki hitét megkötni nem lehet. 
Az eltérés tehát még százszorosan nagyobb, mint a formák 
tekintetében. Napjainkban is hányféle szertartási beszédet 
hallhatunk? Míg a nagyvárosokban igen sokszor egy fényes 
bölcsészeti értekezés kiséri a szereztetési igét, egyik vagy 
másik sákramentom kiszolgáltatásánál, addig a kicsiny falu 
megmarad az egyszerű hit őszinte beszéde mellett, vagy meg-
fordítva, a szerint, a mint a liturgus önmagát, vagy a hiva-
tását szokta megalázni. 

A valódi istentisztelet a szívek bensejében megy végre és 
minél őszintébb, annál kevésbé kívánja, hogy lássák. Ez a 
lélektani törvény nagyban áll a buzgó lelkipásztorra is. Minél 
őszintébb és önzetlenebb a munkája, annál kevésbé van azon. 
hogy azt másnak fitogtassa. Ebben van a magyarázatja annak, 
hogy kiváló egyházi férfiaink között olyan kevesen voltak, a 
kik lelkipásztori munkásságuknak írott emlékeit hagyták. Majd 
minden kiválóbb gyűjtemény szerzője arról beszél, hogy ennek 
kibocsátására úgy kényszerítették. Irodalmunk e lélektani tör-
vény uralma szerint sokat vesztett, de ha szabad az említett 
tételből visszamenő következtetést vonni : gyülekezeteink a sok 
igaz, őszinte munkás által sok áldást nyerhettek. 

A sok elásott kincsben mi tömérdek értéket veszítettünk. 
Megmaradt gyűjteményeink mindig csak egy kicsiny részét 
képviselik az elmúlt századok gyakorlatának. így a tartalom 
szempontjából, anyagunk néhol nagyon is hiányos. 

A tartalmi osztályozásnak még mindennél van egy sokkal 
nagyobb nehézsége, a mivel a különböző liturgiái elemek 
vizsgálatánál találkozunk. E történet ugyanis felölelni kívánja 
a liturgia egész körét, szemügyre vévén az összes liturgikus 
elemeket. így a rendes templomi istentisztelet, temetés, esketés, 
a sákramentomok kiszolgáltatása körüli éneklés, imádkozás, 
beszédtartás, a melyek a tágabb értelemben vett liturgiának 
mind alkatelemei, a kultusz históriájának pedig megbecsülhetetlen 
érdekességei, kell hogy mind tárgyalás alá jöjjenek. Ezeknek 
az elemeknek fejlődése pedig nem egyszerre, nem is egyforma 



időszakokban történt. így majd mindegyik elem más-más fel-
osztást követelne. Ennélfogva a kizárólagos tartalmi szempont 
felosztásunknál nem érvényesülhet. 

Nyelv tekintetében, mivel csak egy nyelvről van szó, 
nyelvészeti, nyelvtörténeti szempontokat kellene alkalmazni, a 
melyek egy liturgia történeténél a tartalom és berendezés 
mellett nagyon kevéssé jöhetnek figyelembe. 

Már sokkal inkább elkülönítenek egyes szakokat azok az 
országos törvények, a melyek a vallás gyakorlatát illetőleg 
hozattak. Úgyszintén az egyházak kánonai is, a melyek az 
istentiszteletek berendezése tekintetében igen sok megállapodást 
és intézkedést tartalmaznak. De mivel az országos törvény 
végrehajtását, a magyar történet tanúsága szerint, éppen a 
vallási dolgokban nagyon sokszor elmulasztották, a törvényes 
intézkedéseket félremagyarázták és elcsavarták : tényleges és 
valóságos fordulópontokat ezek sem nyújtanak. A kánonok 
pedig mivel az országnak rendesen csak egyik, vagy másik 
részén hozattak és léptettek életbe, ez okból mindenütt csak 
a helyi kérdéseket tisztázták és azok csak az aláíró lelkészekre 
nézve bírtak rendszerint a törvény hatályával. 

De ha külön-külön az egyes szempontok egyike sem 
adhat alapot a helyes felosztásra, együttvéve mégis adnak 
olyan fordulópontokat, a melyek határozottan korszakot jelez-
nek a liturgia történetében. Ilyen fordulópont a reformáczió 
behozatala, a mely formát, tartalmat egyaránt megújít. Ilyen 
fordulópont a XVII. század eleje, a mikor a szabad vallás-
gyakorlat törvénybe czikkelyeztetik. (1608.) A protestánsok 
kettéválása a liturgiában is megtörténik. Szenczi Molnár Albert, 
Gelei Katona István az istentisztelet berendezésében valósággal 
reformálnak. Ez a magyar liturgia történetének leggazdagabb 
korszaka. Ilyen fordulópont a kuruczháborúk leverése után az 
erdélyi fejedelem támogatásának elvesztése. III. Károly és 
Mária Terézia lassan zsibbasztó uralkodásának megkezdése. 
Az idegenből szakadt raczionaliznms hideggé teszi az isten-
tiszteletet. A liturgia hanyatlását valóságos társadalmi elernye-
dés is éri. Ez a magyar liturgia történetének legszegényesebb 
korszaka. A XVIII. század végével ismét új irány kezdődik. 



A raczionalizmus túlhajtása után a szív újra visszakövetelte a 
maga jogát, hogy az Istent ő is ismerhesse. Ez természetesen 
kifejezésre jutott a liturgia tartalmában is. Külső hatások 
is fordulópontot jeleznek ebben az időben. II. József türelmi 
rendelete. A budai zsinat. A nyelvújítás. Az 1790/91 : XXVI. 
törvényczikk. Az egyes szuperintendencziák gondoskodása litur-
gikus könyvekről. Ezek képezik a fordulópontot, a melyek 
közül a külső hatások a XVIII. század végén, a belső újítások 
pedig a XIX. század elején állanak elő. így hát a legutolsó 
korszak is egy század nyílásával kezdődik. 

Talán kissé erőszakoltalak is látszhatik egy ilyen felosz-
tás, a mely a századok elhalásával és újulásával oly annyira 
összeesik. Pedig ezt az említett, és még nagyon sok más 
említhető indokolás mellett, egy mély hatású lelki törvény is 
indokolja. Magunk is tapasztalhattuk nem régen, hogy a sza-
zad változásával a mulandóság gondolata hogy megüli a lelket. 
Hatalmas intőjele ez a szintén isteni czélokat szolgáló időnek, mely 
az embert magábaszállásra bírja. A mi az egyes ember Isten-
hez való viszonyát jellemzi, a közös befolyások idején ugyanaz 
lesz jellemzővé a társasá gokra nézve is. Komolyabban kezde-
nek itt a vallás felől gondolkozni. A lelki szükséget, az isten-
tisztelet hiányait is jobban érzik, pótlásukra is jobban igyekez-
nek. És ez nyilván látható a liturgia történetében. Az érdek-
lődést maga az idő kelti fel; az egyházat szerető hivő lelkek 
pedig ezt az érdeklődést az Isten országa építésére igyekeznek 
fordítani. Elég belenéznünk jelenünkbe. A század elejét most 
is több újítás és közöttük legtermészetesebben a liturgia egy-
ségesítése is komolyan foglalkoztatja. A mint az istentisztelet 
hatást gyakorol belső tartalmi ereje által a társadalmi kérdések 
megoldására és rendezésére : ép úgy ezek visszahatnak ma-
gára az istentiszteletre. Ma a testvériség hangsúlyozása mellett 
az egyenlősítés és központosítás kiván mindenütt uralomra 
jutni. A visszahatás jelentkezett a liturgiára vonatkozólag is, 
a mi ennek mindenesetre előnyére leend. A liturgia egysége-
sítése a külső formában és a tartalom kötött elemeiben,1 ter-

1 Keresztelésnél a szereztetési ige és az egyházba való felvétel 
kinyilatkoztatása. Úrvacsora-osztásnál a régiek által úgynevezett oldozás 



mészetes következménye a magyar protestáns egyházak egye-
temes ügyek elrendezésére történt tömörülésének. 

A magyar liturgia tartalmi és alaki változásait tehát külön 
fogjuk tárgyalni minden egyes században. A hol a római egy-
ház is megengedte a magyar nyelv használatát, ott ennek 
történetére is kiterjeszkedünk. Az a szándék vezet, hogy a 
magyar nyelvű istentiszteleti alakok közül egy se maradjon 
históriai ismertetés nélkül. Hogy pedig ez keresztülvihető 
legyen, a tárgyalás menetéül az egyes istentiszteleti elemeknek 
egyenként való ismertetését választottam. 

E szerint a magyar liturgia története szólni fog a magyar 
keresztyén istentiszteletnek a protestáns egyházakban található 
minden alkotórészéről és mindazon magyar nyelvű alkotórészek-
ről, a melyek a római egyház kultuszformáiban helyet fog-
lalhattak. 

A felosztása pedig öt csoportot képez : 
L rész : A magyar liturgia története a reformáczió előtt. 

II. rész : „ 
III. rész : „ 
IY. rész : 
Y. rész : „ 

és kötözés, ujabban „bűnbocsánat hirdetés0 formulája. Házasságkötésnél 
az esküminta stb. Mindezek határozott és egyetemesen kötelező formulát 
kivánnak. Ide sorozható volna még a rendes istentisztelet végén az áldás 
hirdetése is. 

a XVI. 
a XYII. 
a xvm. 
a XIX. 

században. 



I. RÉSZ. 

A magyar liturgia története a reformáczió előtt. 

4. §. A keresztyénség- elterjedése Magyarországon. 

A mikor őseink e hazában letelepedtek, itt nagyrészben 
keresztyén népeket találtak. Ezeket szolgákká tették és velük 
folyton érintkezésben állottak. Bár harczias csapataik a szom-
széd országokat gyakran nyugtalanították, az öregek, az asszo-
nyok és a gyermekek rendesen megmaradtak a törzsek által 
elfoglalt területeken. A harezosok kalandjaik alkalmával bőveb-
ben megismerkedhettek a keresztyénség nagy elterjedésével. 
Mindenütt ez a vallás vette őket körül, a mely felől itthon 
szolgáiktól is sok szépet hallhattak. 

A núg a harczi dicsőség tartott, a megalázott környezet-
tel nem sokat törődtek. De az a rettenetes csapás, a mi 
955-ben Ágostánál érte a magyart, elbizakodottságából magába-
szállásra kényszerítette a nemzetet. A rablókalandokkal fel-
hagytak. Szükségét érezték, hogy egy esetleges német támadás 
ellen most már védekezzenek és a határszéleket megerősítsék. 
„A sereg — mondja Kézai — lecsöndesedett s nem csapott 
be többé Németországba. Mert Francziaország és Németország, 
egymással egyesülve, egyértelműleg el valának határozva, mind-
halálig ellentállani a magyaroknak. Azért ezek egészen Szent 
István koráig óvakodának bemenni Németországba, nehogy a 
nyugat egyesült népe rájok törjön." 

G-ejza fejedelem, a mint átvette az ország kormányát, 



éles értelmével azonnal átlátta a fenyegető veszedelmet és 
bölcs tapintatával kereste a német császár barátságát. 

Ottó nagy megelégedéssel látta e változást. Az össze-
ütközést ő is kerülte ; többet várt a magyar nemzet erkölcsi 
meghódolásától, mint fegyvereinek sikerétől. Gejzának jó tanács-
adója volt az értelmes és tapasztalt Gyula vajda, a kinek leá-
nyát, Saroltát vette feleségül. Gyula hosszabb időt töltött a 
byzanczi udvarban, mint túsz, a görögökkel kötött béke bizto-
sítása végett. 0 itt keresztyénné lett és egy Hierotheus nevű 
szerzetest magával hozott. Gyulának és Saroltának befolyása 
mindenesetre hozzájárult ahhoz, hogy a komoly megfontolással 
bíró ifjú fejedelem arra a meggyőződésre jusson, hogy reá 
két feladat vár : egyik, hogy a békét neki Németországgal 
minden módon fenn kell tartania; a másik, hogy a keresztyén-
ségnek utat kell nyitnia nemzete kebelében. 

972 és 73-ban érintkeztek is egymással követek útján 
Gejza és Ottó. Es a mint Piligrim, passaui püspök írja a pápá-
nak: forma szerint békét kötöttek, a minek feltételéül a császár 
azt kívánta Gejzától, hogy papoknak, szerzeteseknek, kik a 
keresztyén vallás hirdetése végett országába menni akarnak, 
szabad bemenetelt engedjen s védelmet biztosítson.1 

Első térítő, a később szentté avatott Yolfgang szerzetes-
atya volt. 0 azonban csakhamar visszahivatott, „mivel a 
tévelygések sarjait irtogatni s a szívek mezejét az evangéliumi 
ekével szántogatni s a hit magvait elhinteni hasztalan töre-
kednék, — Piligrim megsajnálta és nem akarta tűrni, hogy ily 
jeles míves meddő barázdákra vesztegesse munkáját." 2 

Piligrim ez intézkedését nagyban előmozdította az ő fél-
tékenysége és nagyravágyása, a mely még álbullák hamisítá-
sától sem tartotta vissza. 0 ugyanis arra törekedett, hogy a 
magyarok megtérítése az ő nevéhez, országuk pedig az ő 
püspökségéhez fűződjék és így érsekké tétettessék. Ezt azon-
ban ellenfelei átlátták és megakadályozták. 0 pedig ezután 
elállott térítő szándékától. YII. Bencze pápához intézett leve-

1 Endlicher. Monum. Hungar. I. 155. 
2 Othlonis Vita S. Wolfgangi. Pertz IV. 530. 

Sörös B. : A Magyar Liturgia Története. -



lében 974-ben azt írja, hogy az általa küldött térítő papok és 
szerzetesek már 5000 magyart nyertek meg a keresztyénségnek. 
A pogányok a keresztyénekkel békében élnek. Majdnem az 
egész magyar nemzet hajlandó a szent hit fölvételére.1 

Ennek azonban hitelt adni nagyon nehéz, mert Dümmler2 

Piligrim hamisítását és megbízhatatlanságát a bullákat illetőleg 
teljesen bebizonyította, ezek pedig a püspök előtt a magya-
rokra vonatkozó adatokkal egy czélt szolgáltak. 

Az bizonyos, hogy a keresztyénség gyors elterjedésére 
sok tényező munkált közre. Ilyen volt G-ejzának második házas-
sága Adelheiddal, Micziszlav lengyel fejedelem húgával, a ki 
Ottó császár nejének volt keresztlánya. Ennek nevét is viselte. 
A testi és lelki tulajdonaiban egyaránt „szép úrnő" Grejza szí-
vének megnyerésével nagy befolyást nyert a közügyek veze-
tésére. Főfeladatának tekintette a magyar nép megtérítését. 
Yele együtt több pap és szerzetes is jött az országba Lengyel-
és Csehországból. Ilyenek voltak a szentté avatott Adalbert, 
Asztrik, Domonkos, Sebestyén, Bonifácz, Zorázd, Benedek, 
Bonipert István és Modestus nevű papok.3 

A fejedelmi család Adalbert által megkereszteltetvén4 

Gejza nem ritkán kényszerítő eszközöket is tett foganatba a 
keresztyén vallás terjesztésére. E szigornak azonban elégedet-
lenség és lázongó mozgalmak voltak a következményei, melye-
ket gyorsan úgy vélt lecsillapíthatni, hogy az ellenkezők iránt 
való figyelemből néha maga is áldozott az ős vallás szertar-
tásai szerint. Meggyőződése azonban fokozatosan erősödött.. 
A terjedő keresztyénség védelmére német és cseh urakat tele-
pített országába, a kiket gazdag ajándékokkal látott el. István 
házassága után pedig abban a biztos tudatban hajtotta le fejét 
a halál párnára 997-ben, hogy a keresztyénség befogadásával 
nemzetének Európában a föld mellé erkölcsi alapot is szerzett. 

A térítő papok útmutatást Bonifácz és Alkuin műveiből 

1 Horváth Mihály : A kereszténység első százada Magyarországon 
67. Fejér Cod. Dipl. I. 260. 

2 E. Dümmler: Piligrim von Passau und das Erzbisthum Lorch 177. 1. 
3 Dr. Mihalovics Ede : A katli. prédikáczió története I. 20. 1. 
4 Horváth Mihály szerint 984—989 között. Márk szerint 996 körül. 





nyertek. A katechetikai oktatás szolgált működésük alapjául. 
„Hamis isteneik származási fáját ne támadd, — mondja Boni-
fácz 1 — hanem véleményüket elfogadván, hogy isteneik egy-
mástól származnak, vezesd annak beismerésére, hogy emberek 
módjára születtek s egykoron nem léteztek, hanem kezdetük 
volt egyszer, következőleg inkább emberek, mint istenek. Kér-
dezned kell . . . hogy lett az első isten, vájjon most is szület-
nek-e még istenek? stb." A meglevő fogalmakhoz fűzték taní-
tásaikat. Törekvésük különösen a bűnbánat felébresztésére 
irányult. 

A térítés munkájának vezetésében Asztrik, az első magyar-
országi érsek buzgólkodott, ki szeretetreméltó egyéniségével 
és nagy tudásával Istvánnak „nélkülözhetetlen" segítsége volt. 
A térítés befejezése pedig Gellért püspök munkásságával áll 
kapcsolatban, a ki István fiának, Imrének, volt a nevelője, 
majd Achtum legyőzése után az új csanádi püspökség birtokosa. 
Egy Pécsett és utóbb Pécsváradon tartott beszéde tette ismertté 
nevét, úgy hogy még bejövetelének évében ő tartotta a székes-
fehérvári nagy Mária-ünnepen, a király jelenlétében, az ünnepi 
beszédet. Gellért maga magyarul nem beszélt, de biztos ada-
taink vannak térítői eljárásait illetőleg, a melyek megvilágosít-
ják előttünk azt a visszatarthatatlanul előtérbe nyomuló kér-
dést, hogy idegenek miképpen végezhették be Magyarországon 
olyan hamar a térítés munkáját? Tíz szerzetes állott Gellért 
segítségére, a kik mindnyájan misések és tudományosan mívelt 
férfiak voltak : István és Anzelm Pécsváradról, Konrád és 
Albert Zalavárról, Crato és Tassilo Bakonybélből, Fülöp, Henrik, 
Lénárd és Conclus Pannonhalmáról. A főispánok vezették a 
népet a monostor elé, a hol még igen sokszor éjjel is folyt 
a keresztelés. A fenti szerzetesek közül Albert, Fülöp, Henrik, 
Konrád, Crato, Tassilo és István a magyar nyelvben is járato-
sak voltak és — nemcsak Gellért beszédeit tolmácsolva, hanem 
önállóan is prédikáltak. ' Ez a legelső megbízható adat arra, 

\ 

1 S. Bonifacii opera ed. Giles I. 46. 
1 Horváth Mihály : A ker. első százada. 294. Beöthy Zsolt : Magyar 

irod. tört. 48. 1. 



hogy a magyar nyelv az idegenek által vezetett istentisztelet-
ben mint alkalmaztatott. Általában a térítés egész menetéről 
és lefolyásáról, a fiatal egyház berendezéséről igen kevés tudó-
sítás maradt. Csak egy kútfő áll rendelkezésünkre, Szt. Gellért 
életírása. Ebből tudjuk, hogy az első térítők csaknem mind-
nyájan Benedek-rendi szerzetesek voltak. István király atyailag 
gondoskodott róluk. Törvénye szerint minden tíz község köte-
les volt építeni egy templomot s azt két telekkel, ugyanannyi 

Ereklyetartó-szekrény a Nemzeti Múzeumban. 

szolgával, egy pár lóval, hat ökörrel, két teliénnel s harmincz 
drb. apró marhával ellátni ; az egyházi szerek s ruhák beszer-
zéséről a király, a lelkész behelyezéséről s az egyházi köny-
vekről a püspök gondoskodott. Az így felszerelt egyház paro-
chialis templomnak, plébániának, lelkésze plebánusnak nevez-
tetett. Egyedül ezeket a templomokat látták csak el keresztelő 
kutakkal, s csak ezekben volt szabad a rendes lelkésznek 
keresztelni. A kisebb templomok és kápolnák csak a segédek 
szolgálatával látattak el. A székesegyházakban minden rendű 



papok nagyobb számmal voltak, ezekből keletkeztek a kápta-
lanok (canonicns papok gyülekezete). Ezek az úgynevezett 
királyi monostorokban laktak. Szt Gellért szigorú szerzetesi 
fegyelemben tartotta őket. „Szokása volt -— mondja életírása 
— e szent férfiúnak, egy kanonokjának sem engedni meg, 
hogy a helységben künn háljon, kivéve azokat, a kiket útra 
küldött. A többiek mindnyájan egy házban laknak vala, s ha 
közülük valaki a reggeli imádságok- és zsolozsmákról elmaradt, 
aznapi járandóságától is megfosztatott. A gyanús házakba sem 
engedé őket magánosan járni, azt mondván nekik : hogy ilye-
neket cselekedve, az egy tonsurán kívül miben különböznétek 
a világiaktól." A papok között nálunk is lassan meghonosult 
a nősülés. Hiábavalók voltak a szigorú pápai tilalmak, a szom-
szédos Németország példája ragadós volt. Az a nő is, a kit 
Szt László a legenda szerint megszabadított a rabló kuntól, a 
nagyváradi püspök leánya volt. Már csak az is, hogy ez 
hireszteltethetett, azt mutatja, hogy utóbb nálunk is voltak 
nős papok s püspökök. Erkölcsi tekintetben Magyarország-
papjai jóval fölötte állottak az akkori idők külföldi papjainak. 
Érthető is, mert a térítői buzgóság a komolyabb elemet vezette 
hazánkba. 

István a keresztyénséget tekintette az ország megszilár-
dítására a legalkalmasabb tényezőnek és azért az országos 
törvények közé olyan intézkedéseket is bevitt, a melyek egyéb-
ként az egyházi élet körébe tartoznak. De hogy az új vallás 
intézményeit biztosítsa, ezeket a királyi hatalom védelme alá 
helyezi. „Ha valaki — mondja törvénye — a kevélységtől 
elragadtatva az Isten házát megveti, s az Istennek szentelt s 
az ő tisztelete végett a királyi jog oltalma alá helyezett birto-
kokat megsérti, mint az Isten házának megtámadója s fertőz-
tetője kiközösíttessék . . . . Ha valamely pap, vagy ispán, vagy 
bármely hűséges egyén valakit vasárnap dolgozni lát, a mun-
kától űzze el ; a ki ökrökkel dolgozik, ökrét veszítse s ez a 
lakosok eledeléül vágassék le. A ki lovakkal dolgozik, lovát 
veszítse, melyet azonban gazdája ökörrel válthat meg ; ez 
pedig, mint mondatott, étkül szolgáljon. A ki más eszközökkel 
dolgozik, ezeket s ruházatát veszítse, melyeket csak bőrével 



válthat meg A papok és ispánok hagyják meg a 
községi bíráknak, hogy vasárnapokon, az ő parancsuk szerint, 
apraja, nagyja, férfiak és nők mindnyájan a templomba gyűl-
jenek, egyedül a tűzőröket véve ki. A ki megrögzötten elmarad, 
lakoljon s fosztassék ki. A kik a templomban mise alatt zajt 
csinálnak s másokat háborgatnak, a kik egymással beszélget-
nek s a felolvasásokra nem figyelnek, lia előkelők, a templom-
ból gyalázattal űzessenek ki ; ha közrendűek, a templom pit-
varában megkötözve ostoroztassanak meg s hajók nvirassék le. 
A ki a kántorbőjtöket (jejunia quatuor temporum) tudva meg-
sérti, és a ki pénteken húst eszik, egy hétig elzárva böjtöljön. 
A ki megátalkodva — mi minden kereszténytől távol legyen — 
a pap tanácsa szerint nem akarja bűneit meggyónni, az min-
den egyházi szolgálat és alamizsna nélkül temettessék el. Ha 
pedig a szülék és rokonok mulaszták el papot hívni a haldokló-
hoz s ez gyónás nélkül múlik ki, ő maga ugyan imádságokkal 
s alamizsnával temettessék el ; de a rokonok lakoljanak böjt-
tel a pap határozata szerint. A rögtön elhalok azonban teljes 
egyházi tisztességgel temettessenek el ; mert az Isten titkos 
ítéletei előttünk ismeretlenek. A boszorkányok a bírósági tör-
vény szerint vezettessenek a templomba s a papnak adassanak 
át bőjtöltetés és taníttatás végett. Ha másodszor találtatnak 
ugyanazon bűnben, előbb böjt alá vettessenek s aztán a templom 
megtüzesített kulcsával mellükön, homlokukon és lapoczkáik 
közt keresztalakban bélyegeztessenek meg. Harmadízben pedig 
a bíráknak adassanak át.1 

A tanács végzése szerint az e bűntől való elrettentés 
végett rendeljük, hogy valakit babonával, méregkeveréssel, bűvö-
léssel senki se merészeljen elméjében megháborítani, vagy meg-
ölni. Ha mindazonáltal ezt valaki elkövetné, adassék az ekként 
megsértett, vagy annak rokonai kezébe, hogy tetszésük szerint 
büntessék. Ha pedig valaki olyféle bűvölést, babonát csele-
kednék, minőt a hamuban s másként is szoktak űzni, a püspök 
által ostorozással javíttassék meg. 

1 Horváth Mihály: A kereszténység első százada Magyarországon 
318. old. 



A szertartások alig különböztek valamiben a külföldiek-
től. A, papok szerzetesek onnan jöttek ; neveltjeik pedig egé-
szen az ő nyomdokaikon haladtak. A nyugati egyház liturgiája 
már rég meg volt állapítva, ezt hozták magukkal és ezt hono-
sították meg. Nagy súlyt fektettek a külső formákra. A belső, 
a lényeg, a mint a történelmi emlékek mutatják, alig volt 

Márk és Lukács evaugelisták domborművű arczképe. 

ismeretes. A középkort általában a külsőségek túlságos szere-
tete jellemzi. A szerzetesek, barátok és apáezák, kiemelve a 
rendes életviszonyok közül, szertelen képzelgések és fantasz-
tikus álmok között töltötték idejüket. A szellemi életnek ezek 
szállították a csodásabbnál csodásabb legendákat. A kereső 
lélek elé ezek sorakoztatták a szenteknek oly nagy sorát, hogy 
a közbenjárók tisztelete és keresése mellett az igaz Isten 
imádása háttérbe szorult. Az a vallás, a melyben az ember 



Istent ilyen messzetávolból mások közbenjárásával találja meg, 
nem lehetett egészen a szívek birtokává. A pompakedvelő sze-
meknek tetszettek a szép czeremóniák. Megragadhatott néhány 
lelket a keresztyénségnek soha el nem rejthető és el nem ferdít-
hető isteni ereje is, de hogy az a mély erkölcsi tartalom, a mely 
a tömegeket csak úgy, mint az egyeseket Isten gyermekeivé 
változtatja, az a mély erkölcsi tartalom nem volt egyebütt érez-
hető, csak néhány kiváló lélekben, a kiket azután a nyugoti 
egyház sietett is szentjei közé sorozni: az egészen bizonyos. 

A szentek és az ördögök e kor hitében a főszerepet 
viselték; a szentektől jött minden segitság; az ördögök voltak 
minden veszedelemnek okai. Maga István király is sokat tett a 
szentek tiszteletének terjesztésére, abban a hitben, hogy minél 
több szent pártfogolja népét és országát, annál inkább fog az 
erősödni. Kétségtelen, hogy nálunk is, mint minden más népnél, 
a pogány vallásnak több szokása, a pogány hiedelmek és áldo-
zatok bizonyos mértékben hatással voltak a befogadott keresz-
tyénségre és ennek szertartásaira, de arra vonatkozólag semmi 
adatunk nincs, hogy ezt be is bizonyíthatnánk. Általában szegény 
e korszak eleje a vallásos életre tartozó adatokat illetőleg, de 
különösen azokban, a melyek a szertartásokra vonatkoznak. 

A pogány lázadások azt mutatják, hogy a keresztyén-
séggel együtt behozott idegenek garázdálkodásával és hatal-
maskodásával szemben nem érezték a keresztyénségnek áldá-
sait eléggé arra, hogy amazok elűzését a keresztyénség kiirtása 
nélkül óhajtották volna teljesíteni. Mindegyik idegen volt még 
nekik, az emberek is, a vallás is. Erre mutat az, hogy a Vatha-
féle lázadások jelszavai és harczkiáltásai között ilyenek talál-
hatók : „Engedtessék meg az egész népnek ritu paganorum 
élni, . . . az egyházakat lerontani, püspököket és papokat meg-
ölni. A tizedszedő felkonczoltassék, a Collecta, valamint Péter-
nek emléke is veszszen ki németjeivel és latinjaival együtt''.1 

Valamennyi között, a kik a régi vallás visszaállításától 
várták a nemzet boldogulását, első volt Vatha, a ki fejét pogány 
szokás szerint lenyiratá, kit aztán mindnyájan követének, bál-

1 Beöthy Zsolt: Magy. írod. Tört. 45. old. 



nyaiknak áldozának, lóhúst evének s minden rossz és iszo-
nyatos dolgokat kezdének cselekedni.1 így mondja ezt el 
Gellért életírója. Mindenesetre jellemző a pogány gondolko-
zásra és a gyenge keresztyénségre a felhozott nagy változás. 
De jellemző az áldozatul esett Gellért püspökre és az ő keresz-
tyén népére is az, mit a legenda mond el az ő temetéséről. 
A csanádi papok nem tudtak megegyezni, hogy hova temessék 
Gellért tetemeit. A kanonokok előbb a székesegyházba vitték, 
de itt semmiképen sem tudták letenni, kénytelenek voltak azt 
a monostorba vinni. Itt azonban akkora volt a nép sokasága, 
hogy még az isteni szolgálatot sem tudták tőlük elvégezni, 
míg a templomból a népet torra nem hívták. Ekkor aztán 
megritkult a sokaság, a testet zárt ajtó mellett sírba tették, 
melléje rakván azon ruhát is, a melyben megöletett, a teve-
szőrből készült köpönyegét, azon követ, melylyel feje szétzú-
zatott, a vezeklő övet és ostort, melylyel magát életében osto-
rozta. 2 

A keresztyén külsőségekkel szemben a visszahatás is 
első sorban Yatha hajának levágásával kezdődik. A lázadók 
minden idegent fenyegetnek, a mikor a pogányság visszaállí-
tása mellett síkra szállnak. A nép nagyszámmal sereglik egy 
temetési látványosságra, de a torrahívás már megritkítja sorai-
kat. Gellérttel együtt — magyar szokás szerint — eltemetik 
ruháit és megszokott tárgyait. A szent életű püspöknek vezeklő 
öve és ostora van. Látva e tényeket nem csodálkozhatunk 
felette, hogy a keleti derült életfelfogással bíró őseink, a mikor 
a keresztyénség legelőkelőbb főpapjainál vezeklő övet és ön-
ostorozást találtak : akkor nem nagy örömmel, csak kényszer 
alatt és csak távolról kivánták látni az új vallás térfoglalásait. 

Yatha fia meg is kísérelte újból a keresztyénség elleni 
lázadást, de szerencsétlen vállalkozása csúfos kudarczczal vég-
ződött, a mi aztán Béla királyt és utódait nemes és erélyes 
intézkedések tételére bírta, A pogánysággal szemben pedig a 
keresztyénség végleges győzelme Magyarországon kivívatott. 

1 Horváth István : A ker. I. százada M. 338. 
3 Endlicher: Vita S. Gerardi 230. Horváth Istvánnál 349. 



A Kelettel való érintkezés, újabb települések felelevenítették 
ugyan még több ízben a régi szokásokat, de ezek mindegyiké-
ben csak a kialvó mécs kihunyó fénye jelentkezett. 

Nem telik el azonban 200 esztendő, a magyarországi 
keresztyén egyházat már más, újabb támadások érik. A keleti 
és a nyugoti egyházak vallási üldözöttjei magyar földön talál-
nak menedéket, magukkal hozva vallási nézeteiket és szoká-
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saikat, a miket itt nemcsak egyedül, de a hozzájuk csatlako-
zókkal együtt nyíltan vallottak. A magyar faj türelmessége 
elnézte ezt, de Ottokár cseh király már iparkodott e miatt az 
országot Rómában bevádolni. 1273 végén a cseh király egy 
diplomatája a lyoni közzsinathoz intézett beadványában úgy 
tünteti fel Magyarországot és királyságát, mint az eretnekek 
menedékét, a kún pogányság uralkodása és terjeszkedése szín-
helyét, „az ifjakat és leányokat vallásukra csábítják, a mivel 



kevesbítik a keresztyén magzatok számát".1 Ha túlzott is Otto-
kár vádja, ínég is több olyan jelenségre mutat, a melynek a 
honi állapotokból kifolyólag okvetlenül elő kellett állni. A kard-
dal ültetett keresztyénségnek sok tusán kellett keresztülmenni, 
de a szíveket nem tudta meggyőzni mindaddig, a míg a leg-
alkalmasabb fegyvert, az Isten igéjét forgatni meg nem tanulta. 
Nemzetünk nagy stilyedésének. az általános elégedetlenségnek 
és panasznak, a különböző reformátori mozgalmak gyors terje-
désének oka ebben rejlett. Nagy históriai tanulság szól belőle, 
hogy a vallási és lelkiismereti kényszer, ha kifelé jó védelem-
nek látszik is, befelé feltartóztathatatlanul a züllés és pusztulás 
felé visz. Magyarország királyai azonban ezt a tanulságot még 
az újkor, sőt a legújabb kor történetében sem tudták, vagy 
talán nem is akarták felismerni. 

5. §. A nemzeti és tartományi zsinatoknak az isten-
tiszteletre vonatkozó intézkedései. 

István király törvényei az újabb nemzedékek előtt a nem-
zeti zsinatok határozataiban újultak meg. László király elnök-
lete alatt 1092 június 13-án Szabolcs városában az ország 
valamennyi főpapjai, apátjai, főurai, a papság és a nép jelen-
létében tartott zsinaton több tárgyunkat érintő határozatot hoz-
tak. Köztük a vasárnapok és ünnepek megülése tekintetében 
igen szigorú szabályokat alkottak. Rendeltetett ugyanis, hogy 
a ki ily napokon a plébánia templomába nem megy, veréssel 
lakoljon. Ha a plébánia temploma oly messze van a községek-
től, hogy mindnyájan meg nem jelenhetnek, valamennyiért 
legalább is egy jelenjen meg, három kenyeret és gyertyát 
hozván magával a templom számára. Ezeknek megengedték, 
hogy bottal jelenhettek meg a templomban. Valószínűleg azért, 
hogy az istentisztelet alatt, ülőpadok hiányában, erre támasz-
kodva, könnyebben állottak. Ünnep- és vasárnapon a vadászat 
tilos volt, az ebek és ló elvesztésének büntetése alatt ; a lovat 

1 Beöthy Zsolt: Magy. Irodtört. 47. old. 



azonban ökörrel ki lehetett váltani. Ugyancsak lovát veszítette 
az is, a ki e napokon kereskedés miatt mulasztotta el a tem-
plomba menetelt. A ki ily napon sátort csinált vagy boltot 
emelt és azt elbontani vonakodott, köteles volt a papnak ötvenöt 
pénzt fizetni. Ünnepnapoknak jelentettek ki : Karácsony, Szent 
István vértanú, Szent János evang., Aprószentek, Vízkereszt, 
Gyertyaszentelő Boldogasszony, húsvétkor négy nap, Szent 
György vértanú, Fiilep és Jakab, Szent kereszt feltalálása, 
pünkösdkor négy nap, Kereszt. Szent János, Szent Péter-Pál, 
Szent Jakab, Szent Lőrincz, Nagyboldogasszony, Szent István 
király, Szent Bertalan, Kisasszony, Szent kereszt felemelése, 
Szent Máté, Szent Gellért, Szent Mihály, Simon-Judás, Minden-
szentek, Szent Henrik, Szent Móricz, Szent Endre, Szent Miklós, 
Szent Tamás és az illető plébánia védszentjének és felszente-
lésének ünnepei. 

Húsvét előtt negyven napon a böjtöt szigorúan megtar-
tották. Az idegeneket, a kik farsang vasárnapján nem akartak 
felhagyni a húsevéssel, elűzéssel kellett büntetni. Rendelte 
továbbá a zsinat, hogy a ki az úgynevezett kántorbőjtőket 
nem tartaná meg, a vasárnapot nem ülné meg, halottjait nem 
temetné a templom mellé, tizenkét napig kenyéren és vízen 
böjtöljön. A régi pogány szertartásokra pedig kimondta a zsinat, 
hogy a ki pogánymódra kutak mellett, fák, források környékén 
áldozik, bűnéért egy ökre elvesztésével lakoljon.1 

Kálmán király alatt 1105—1110 között tartott esztergomi 
zsinat még mélyrehatóbb rendelkezéseket végez az istentiszte-
let és az isteni szolgálat szabályozásában. Sok visszaélés meg-
szüntetését czélozza az a rendelet, a mely megtiltja, hogy 
valamely pap szerződést kössön a miseáldozatokra, a keresz-
telésért és temetésért valami árt kívánjon. Megtiltotta e ren-
delet az ünnepek eladását is, a mi alatt valószínűleg a pénzért 
való felmentést kell értenünk az ünneplés alól. 

Elrendeli az esztergomi zsinat, hogy a nagyobb egyház-
községekben minden fokozatbeli pap legyen és működjek. Ily 
nagyobb egyházakban a népnek minden vasárnap magyaráz-

1 Horváth István : A ker. I. sz. M. 424. S. Ladisl. Decret. I. 22. 



tassék meg az evangelium és a hitvallás ; a kisebb templo-
mokban a hitvallás és az Úri imádság. Az isteni szolgálat és 
a böjtök rendjéről kiadott könyvecske minden papnál meg-
legyen. Semmit se olvassanak vagy énekeljenek az egyház-
ban, lia az a zsinat által jóvá nem hagyatott. Húsvét-, pün-
kösd- és karácsony-ünnepeken az egész nép gyónjék és 
áldozzék, a papok pedig minden nagyobb ünnepen. A ki 
pogány szokást tart vagy az ünnepeket meg nem üli, ha 
előkelő, tizenegy napig szigorúan vezekeljen, ha közember, 
hét napig, de veréssel. A ki a feladott vezeklést nem tartja 
meg s a püspöktől kiátkoztatván bűnében meghal, sem pap 
által, sem a templom temetőjében ne temettessék el. Ha valaki 
súlyosan megbetegedvén, a nélkül, hogy papot hivatott volna, 
elhal, kivéve, ha a halál hirtelen történnék, szintén fosztassék 
meg az egyházi temetéstől ; neje, rokonai pedig, vagy ha ezek 
nem volnának, a falu birája s két vénje negyven napi vezeklés 
alá vettessenek.5 

Az esztergomi zsinat már határozott szervezkedést telje-
sített. A külföldi példákból ismerték, sőt már a hazai földön 
is tapasztalták az egyes egyházi visszaéléseket. Ezek elhara-
pódzásának kellett gátat vetni. A legfeltűnőbb volt ebben és 
a következő században a prédikátorok elszaporodása. A jól 
ismert paróchusok mindig a maguk gyengeségei között állot-
tak híveik előtt. Egyik-másik súlyos hibái miatt teljesen el 
is vesztette befolyását. Az egyház közönsége ilyen helyeken 
sokkal szívesebben hallgatta az evangéliumok magyarázatát, az 
általa nem ismert, csak a szerzetesi élet szigorú szabályai 
között mutatkozó barátok ajkairól. Ezek azonban igen sokszor, 
az ellenőrzés hiánya miatt, eltértek a tanítás helyes útjáról és 
felsőbb egyházi fórumok beavatkozását tették szükségessé. 
Ezért a IV. László uralkodása alatt tartott budai tartományi 
zsinat 1279-ben meghagyja a lelkészeknek, hogy hivatalukban 
maguk járjanak el, helyetteseket vagy segédeket a püspök 
tudta nélkül nem állíthatnak. Senki sem léphet fel prédikálással, 
hacsak a pápától nem bír felhatalmazással, vagy a püspöktől 

1 Horváth Istv. Id. k. 431. Dr. Mihalovics E. A kath. pred. tört.. 40. 



erre megbízva nincsen. Egy szerzetes sem időzhetik kisegítés 
végett nyolcz napnál tovább valamely plébánián, hacsak erre 
a püspöktől különös engedélyt nem kapott. Az alamizsnaszedők 
többet ne hirdessenek a népnek, mint a mennyi a pápai levél-
ben foglaltatik, az adakozásra való buzdítást bízzák a lelké-
szekre.1 

Az 1460-ik évben tartott szepesi tartományi zsinat szin-
tén foglalkozik a prédikálás ügyével. Megjelöli a tárgyakat, a 
melyekről a lelkésznek különösen kell szólani. Utasításokat 
ad a húsvéti gyónás előkészítésére. Kiválóan pedig a házasság-
kötéssel foglalkozott e szepesi zsinat. Figyelmezteti a plebá-
nusokat, hogy el ne mulaszszák híveiket a szószékről kioktatni, 
hogy a házasság miként kötendő az egyház színe előtt és az 
egyház törvénye szerint. Meghagyja azt is, hogy a titkos 
házasságkötés tiltott voltát a népnek minden évnegyedben 
megmagyarázzák.2 Itt is előkerül a koldus szerzetesek ügye, 
a kiket a püspök beleegyezése nélkül befogadni nem volt 
szabad. Az 1493-iki esztergomi zsinat és az 1515-iki vesz-
prémi zsinat csak gyenge és bátortalan, nagy visszahanyatlást 
mutató intézkedéseket tesz az egyházi szertartások, különösen 
pedig a prédikáczió végezése tekintetében. Mind a kettő csak 
a napi evangéliumok magyarázatára szorítja a lelkészeket, 
megengedve azt, hogy a ki képességet érez magában, az prédi-
kálhat is. 

Törvény szerint tartományi zsinatot [minden harmadik 
évben kellett volna tartani. Ezek azonban részint egyházi, 
részint politikai okok miatt meg nem tartattak. A fent említett 
zsinatokon kívül még több más tartományi zsinat is foglalko-
zott az egyház kultuszával, itt azonban valamennyi felsorolá-
sának sem helye, sem szüksége nincsen. A magyar liturgia 
történetének ezek a forrásai, a melyek az egyházhatósági 
határozatokat és szabályokat adják vizsgálódásunkhoz, egybe-
gyűjtve kiadattak Péterfi Károly által 1715-ben „Sacra Concilia 
Ecclesiae Romanae Katholicae in regno Hungáriáé celebrata 

1 Dr. Mihalovios E. : A kath. pred. tört. 44. 
- Dr. Mihalovios E. : Id. k. 46. 



ab anno Christi MXVI. usque ad annum MDCCXV." czimen. 
Első rész 1—162 old. Második 1—488 old. 

A nemzeti és tartományi zsinatok a külső viszonyokat 
szabályozták. Keretet készítettek a liturgia számára, a melynek 
megállapítását Nyugaton már Nagy Gergely pápa elvégezte. 
A szertartások tartalmát meg nem változtathatták. Formáját is 
megtartották. Ezek a római kúria őrizete alatt igen kevés 
változást szenvedtek, a mi rendesen abból állott, hogy a szük-
ség kényszerítő hatalma alatt, a liturgia latin nyelve helyett, egyes 
elemeknél a magyar vétetett használatba. 

6. §. A magyar keresztyénség szertartásai a refor-
máczió előtt. 

A római egyházban a liturgia — szűkebb értelme szerint — 
azokat a formulákat jelenti, a melyek szerint a szent mise-
áldozat szolgáltatik ki. A liturgia — ilyen értelme mellett — 
csak a keleti és nyugati egyházban található. A keleti liturgia 
főbb formái : 

I. A jeruzsálemi egyház, vagy Jakab apostol liturgiája. 
Ez a legismertebb keleti liturgiák alapja. Avatatlanok és hivők 
liturgiájára oszlik. 

Az apostoli konstitucziókban foglalt és római Sz. Kelemen-
nek tulajdonított liturgia, a mely minden későbbi liturgiának 
alapjául szolgált. 

II. Az alexandriai egyház liturgiája. Szt. Márknak tulaj-
donítjuk. Görögül így is nevezik. Kapcsolatban van vele a 
koptok és abessziniaiak liturgiája. 

III. A konstantinápolyi egyház váltogatva használta Szt. 
Vazul és Aranyszájú Szt, János liturgiáját. Mind a kettő Jaka-
bén épült. Aranyszájú Szt. Jánosé rövidebb és használtabb. 
A magyarországi gör. katholikusok is ezt óhajtják magyar 
nyelven elfogadtatni. Ezt ültette be Method és Cyrill sok vál-
toztatás után Szerbiába, Bolgárországba és Oroszországba. Az 
örmények liturgiája is ebből keletkezett a IY. században. 

A nyugati egyházhoz tartoznak : 



I. A római. |Ennek legrégibb irott emlékei három sacra-
mentariumban foglaltatnak : 1. Sacramentarium Leonianum ; 
2. Sacramentarium Gelasianum ; 3. Sacramentarium Gregori-
ánom. Ez utóbbiban I. Gergely (590—604) a Gelas-féléből 
többet elhagyott, azt újabb részekkel bővítette, az eddig három 
részből álló liturgiát egybe foglalta össze. 

II. A milanói. Szent Ambrosiusénak is nevezik, a kitől 
jelenlegi alakját nyerte. Az ő tekintélye tartotta fenn mind-
ezideig. 

III. A mozarab, spanyol-gót, Izidortól ered, hívják még 
toledóinak is. 

IV. A gallihán egyházi szertartás a göröghöz hasonlított ; 
Nagy Károly befolyására ez a rómaival cseréltetett fel. 

Y. Az alemanni. Németországban a Gelas-féle, a római 
és a milanói liturgiák terjedtek el. Ezeket 1750-ben szorította 
ki az Y. Pius által rendelt római missale. 

Ezek közül Magyarországon a keleti egyház hívei között 
aranyszájú Szent János liturgiája képezte az istentisztelet rend-
jét, a nyugati egyház tagjai pedig a pápával való jó viszony 
következtében, a római liturgiának lettek híveivé. Az ország 
királyai mindenütt a nyugati keresztyénségnek levén buzgó 
terjesztői, a keleti egyház a magyar faj között kevés hódítást 
tett. Ott is, a hol kezdetben görög papok jártak, lassankint 
felváltották őket a római egyház szerzetesei. Az azonban nagyon 
valószínű, hogy a keleti egyház, mely Methodnak és Cyrill-
nek a szlávokhoz küldésekor a nemzeti nyelvnek oly nagy 
befolyást tulajdonított, Magyarországon sem vonakodott litur-
giáját a megtérítendő magyar nép nyelvére fordítani. A keleti 
császárság politikája is ezt kívánta. Egyes jelek, mint például 
a keleti szertartást követők marosvári templomának elvétele, 
a keleti szertartáson levőknek a pogányság melletti küzdelme, 
arra mutatnak, hogy a két rivális hódító egyház közül a keleti 
közelebb férkőzött a magyarságot féltő, régi szokásokat kedvelő 
őseinkhez, mint a nyugati missziói munka. Ebben pedig min-
denekelőtt a nemzeti nyelv felkarolásának kellett segítségül 
jönni. Nagy kár, hogy országunk ama részeinek, hol a keleti 
keresztyénség terjedt el, oly iszonyú pusztulásokat kellett kiáll-

Sörös B. : A Magyar Liturgia Története. 3 



nia, melyek az ide vonatkozó történeti emlékeket is teljesen 
kiirtották. Ennélfogva csak a római liturgia az, melylyel e 
korszakban pozitív adatok alapján foglalkozhatunk. Ennek a 
hivatalos nyelve latin. Minden része gondosan megszerkesztett 
szöveggel bír, a melyet változtatni nem szabad. Még a külön-
böző ünnepek alkalmi vonatkozásai is előjegyeztettek. így a 
mise kiszolgáltatásánál nemzeti nyelv csak ott érvényesülhe-
tett, a hol magyarázatra volt szükség, vagy a hol a* hívek 
felkeltett buzgóságának megnyilatkozására tér nyittatott. Az 
egyik a napi evangelium magyarázata, ez benne van a mise 
rendjében. A másik az ének, a mely — mint a buzgóság meg-
nyilatkozása — az egyházi funkczió kíséretében önkénytelenül 
is jelentkezett. A térítés alkalmával mind a kettőre nagy fel-
adat várt. Az evangélium magyarázatával, vagy a prédikáczió-
val kellett a keresztyénséget megértetni, az énekkel pedig 
részvételre szoktatni a közönséget. Az istentisztelet e két 
része lassankint kiemelkedett a többi közül, majd pedig a 
mise többi részeit is folytonosan magyarosítgatta. Ha forgat-
juk nyelvünk régi emlékeit, a kódexekben nagyon sok töre-
déket találunk, a melyek mind arra mutatnak, hogy mint a 
misének alkatelemei, a nyilvános istentiszteletben voltak hasz-
nálatban. A mint az evangéliumok magyarázása a könnyebb 
szemléltetés kedvéért több és több példát vett fel az életből 
és e miatt nagyon is átváltozott a szentek életének ismerteté-
sévé : úgy azok az imádságok, a melyek az Istenhez intézett 
kérésekből állottak, rendesen annak a szentnek segítségül 
hívásával bővíttettek, a kinek csodás dolgairól épen akkor 
hallott a templomi gyülekezet. Hogy az istentisztelet látogatá-
sára reá vehessék a megkeresztelteket, és ehhez odakapcsolják 
őket, okvetlenül meg kellett ismertetni a szertartások tartalmát 
magyar nyelven is. A szerzetesi iskoláknak egyik főtárgya 
volt ezek tanítása. Abban az időben pedig, a mikor már a 
magyar papok elszaporodtak, kiket, a mint az okmányok 
bizonyítják, zsinati határozattal kellett szorítani a latin nyelv 
használatára : egészen bizonyos, hogy a szertartások is meg-
magyarosodtak. A concilium cursollinumhoz Albrik szerzetes 
által írt előszóból kitűnik, hogy a cursoli országos gyülekezet 



a maga jelenvolt főpapjaival magyar nyelvű határozatokat 
hozott, sőt minden valószínűség szerint magyar nyelven tanács-
kozott.1 

Ha a hivatalos nyelvet egy ilyen gyűlésen a magyar nyelv 
használata mellett háttérbe szorították, mennyivel inkább meg-

tették ezt ott. a hol a papok könnyebbsége mellett még a 
nép értelme is ugyanazt kívánta. 

Világos példája ennek a Mátyás korabeli magyar agenda. 
Erdélyben már Demetrius de Mancia püspök korában magyar 
agendát használtak, sőt még ő előtte is. Más helyről szintén 

1 Beöthy Zs. M. I. T. 55. 1. 



ilyennek létezését mutatja a mi első nyelvemlékünk, a halotti 
beszéd is. Döbrentei1 1391—95-re teszi Demeter (Mancia) 
erdélyi püspökségét. Agendája azonban, valószinűleg felsőbb 
egyházi tilalom folytán, hamar megszűnt. Az egyház híveinek 
pedig nagyon megtetszett a keresztség, bérmálás, oltári 
szentség és házasság sakramentomainak kiszolgáltatása alkal-
mával előttük is értett magyar beszéd, azért ennek megszün-
tetése ellen panaszukat az 1476-ban erdélyi püspökké lett 
Geréb László eleibe vitték. Geréb az egyházi tilalom folytán 
nem engedett. Ekkor az erdélyi részeken támadt elégedetlenség 
Magyarországon keresztül, gyorsan terjedt és felhatott Buda 
váráig. 1478-ban Mátyás király főpapi gyűlést hirdetett Pozsonyba. 
Az erdélyiek követeket küldöttek a királyhoz, a kik őt kérel-
mük támogatására megnyerték. Mátyás akarata a magyar agenda 
mellett döntött. Geréb László mindjárt írt gyulafehérvári káp-
talanának, hogy bízza e munkát egy vagy két társára, kik 
visszatéréséig is a magyar fordításhoz fogjanak s munkájukat 
bevégzése után nyújtsák az ő vizsgálata és megerősítése elé. 
Ez az ő leveléből látható, a mely gróf Kemény József gyűj-
teményéből bocsáttatott közre. 

Ladislaus Geréb, Dei et apostolicae Sedis gratia Episcopus 
Ecclesiae albensis Transylv. Dilectis nobis Christo Fratribus 
venerabilibus honorabilibus, discretis viris, Dominis, Praeposito, 
Cantori, Custodi, Archidiaconis, Canonicis, Altaristis et Capel-
lanis ejiusdem Ecclesiae nostrae salutein sempiternam cum 
charitate. 

Quum Nuncii partium illarum Transylvanaruin nunc hic 
apud Serenissimum Dominum nostrum Regem constituti nos 
iterato eatenus adierint, quatenus auctoritate nostra pastorali, 
qua in partibus illis apostolicae sedis gratia fungimur concede-
remus, ut, quemadmodum id pridem, jani tempore praedeces-
soris nostri piae memoriae Dne. Dni. Demétrii de Mancia 
Episcopi usu venerat, et etiam antea pridem saepius accidisse 
exponitur, Sacramenta Baptismi, Confirmationis, Eucharistiae 
et Matrimonii Christi fidelibus Partium illarum non latio sed 

1 Régi magyar nyelvemlékek 1840 370. old. 



vernaculo sermone administrarentur, hinc nos moniti, etiam 
desiderio Serenissimi Dni No s tri Régis, Iiis Diebus cum Dnis. 
Praelatis Regni sui eatenus nonnihil tractantis, nihil dubitare-
mus huic ])etito, et desiderio instantanée deferre, nisi obstaret 
id, quod nulla authentica, diocesanaque auctoritate roborata 
adsit versio hungara Agendarum Parochialium ex instituto 
Sacro Sanctae Synodus ecumenicae introductaruin. Scitis et 
vos, quanta in sancta Ecclesia Romana ejusque doctrina annata 
sint Schysmata per malam Sacrorum Canonum interpraetationem, 
et versionéin saepissime progenita. Quum tarnen justo in spiritu 
obedientiae, et ad majorem Dei Sanctaeque Ecclesiae gloriam 
petentibus non sit denegandus assensus, hinc fraternitatibus 
vestris harum serie committimus ut unum vel duos vestri e 
medio deligatis fratres, qui interea etiam, donec a Regia 
Serenitate remissi fuerimus, manum huic versioni admoveant, 
peractumque opus nostrae dein exhibeant censurae, et confir-
mationi. Interea vero singulus Archidiaconorum serio invigi-
landum habebit, ne in Ambitu Archidiaconatus sui aliquis in 
Sacris administrandis irrepat abusus sacris Canonibus generalique 
Decreto advertans. Datum Posonii Dominica Reminiscere 1478. 

A XV. század vége felé már újra gyengül a magyar-
nyelv egyházi használata. Mindazt a helyet, a melyet a hiva-
talos latin nyelvtől hódított el. kezdi elveszteni. Az általános 
nemzeti visszaesés ezen a téren is szomorúan jelentkezik. Azok 
a kódexek, a melyek ebből a korból fenmaradtak, az evan-
géliumok világos egyszerűségétől egészen eltérően, a szentek 
csodás és mesékkel hímezett élettörténetét tárgyalják. Ezek, 
mint nagyfontosságú nyelvemlékek, a magyar tud. akadémia 
nyelvtudományi bizottsága által gondosan összegyűjtve „Nyelv-
emléktár" czímen kiadattak. A bennük talált költői részek pedig 
a „Régi magyar költők tárá"-ban külön is összegyűjtettek. 
Ezért az egyes kódexeket itt nem is sorolom fel, mint a litur-
gia történetének kútfőit, a melyek a középkori istentiszteletnek 
belső tartalmát szolgáltatják. Legyen elég csak azok gyűjte-
ményes kiadására való hivatkozásom. Az egyes kódexek úgy 
is említtetnek ott, a hol a liturgiái elemek tárgyalásánál adatok 
szolgáltatása miatt reájuk hivatkozás történik. 



Mátyás és Beatrix arczképe a római vatikáni Corvin-Breviariumban. 



Az egyetemes egyházi, valamint a nemzeti és tartományi 
zsinatok rendelkezései alapján, a középkor kódexei tanúsága 
szerint, azt látjuk, hogy a főistentiszteletnek : a misének latin 
jellege, kevés változtatással, mindvégig megmaradt. A mellék-
istentiszteleteknél, a szentségek kiszolgáltatásánál, a prediká-
cziónál azonban a magyar nyelv tért hódított. 

Egyes liturgiái elemeknél pedig, a minők a passiók, a 
karácsonyi misteriumok és a vízkereszti játékok voltak, a melyek 
a középkorban szintén bevitettek a ker. istentiszteletbe, nyelvünk 
teljességgel uralkodott. A fentebb említett históriai adatok azt 
mutatják, hogy a keresztyén istentiszteletben a magyar nyelv 
érvényesülni akart, de részint a hivatalos kényszer, részint az 
igaz buzgóság hiánya — a mely magát mindenben megértetni 
törekszik — kísérletezését mindig visszaszorították. Igv hát 
ebben a korszakban magyar liturgiáról, a szó szűkebb értel-
mében, a r. kath. felfogás szerint nem is szólhatnánk, mert a 
mise kiszolgáltatása legnagyobb részben latin maradt. De a 
protestáns felfogás szerint minden nyilvános kultuszcselekmény 
a liturgia köre alá tartozik, így hát azok a római egyházban 
levő szertartások is, a melyek ebben az egyházban egyenkint, 
vagy egymással kapcsolatban, istentiszteletet alkotnak. Ezek-
nek az úgynevezett mellék-istentiszteleteknek végzésénél a magyar 
nyelv több ízben teljesen kiszorította a latint. A Mátyás-kora-
beli magyar agenda a szentségek kiszolgáltatására vonatko-
zólag ugyanezt bizonyítja. A magyar nyelvű predikácziót pedig 
zsinati határozatok rendelik. így hát mégis van története a 
magyar liturgiának a reformácziót megelőzőleg is, — bár nagyon 
hiányos adatok szolgáltatják. 

Hogy a középkori istentisztelet alakját, tartalmát és nyelvét 
illetőleg minél világosabb képet nyerjünk, egyenkint veszszük 
az egyes kultuszrészeket és mindegyiket szemelvényekkel 
kísérjük. 



7. §. A mise, 

A miseáldozat végén e szavakkal bocsátják el a híveket : 
ite missa est (menjetek, elbocsátás van). E szóból: missa = 
elbocsátás, származott a szertartás magyar elnevezése: a mise. 

A szertartás végzéséhez az áldozár egy zsoltárral és az 
általános bűn vallással, a „Confiteor"-ral, készül. 

A mise az introitussal kezdődik, a mely áll egy antifóná-
ból, egy zsoltárból és a végén a „Gloria Patri"-ból. 

Az antifónát Ambrosius óta csak egy versre szorították és 
a rákövetkező zsoltárral együtt magánénekes adta elő. Némely 
helyen minden zsoltárvers végén megismételték. Az antifóna 
hangnemét meg kellet tartani a következő zsoltárban is. Eleinte 
egész zsoltárokat énekeltek, később csak néhány verset. Az a 
szabályos introitus, a melyet minden részében, tehát az anti-
fónában is vissza lehet vezetni a zsoltárok valamelyikére. Az 
introitusok kezdőszavai szolgáltak alapul a vasárnapok elneve-
zésére, „jnbilate", „cantate", „rogate" stb. 

Introitus után az áldozár, segédjével váltogatva, Kyrie 
eleisont énekel. 

Erre a hymnus angelicus következik. 
3. Gloria in excelsis Deo stb. 
Kezdetben ezt csak a püspökök énekelték nagyobb ünne-

peken, később azonban a papoknak is megengedtetett. Követi ezt 
4. az üdvözlet : Dominus vobiscum. 
Üdvözlet után a minden egyes alkalomra külön megirt 

gyűjtőim ák következn ek. 
5. A kollekta. 
Kezdetben minden misének más kollektája volt, de mivel 

ide is visszaélések csúsztak be, most kevesbített számmal 

3 az Atyához 
2. Kyrie eleison 9-szer 3 a Fiúhoz 

3 a Szentlélekhez 



7. A graduai 

éneklik e különben is rövid imákat. Csaknem mindenütt egy 
hangon mennek, alig emelkednek, vagy szállnak tovább a 
szomszéd lépcsőknél. 

6. Az episztola. 
A próféták és az apostolok írásából az egész egyházi 

évre megfelelő részek jelöltettek ki felolvasás végett. Ezt a 
részt, a mit az oltár baloldalán olvastak, tropusokkal vegyítet-
ték, melyeket a kar énekelt a pap által olvasott mondatok 
végén. Későbbe tropusokat beolvasztották az episztolákba diszít-
mény és férczelmény név alatt. 

alleluja 
zsoltár 
alleluja 
sequentiák 

Néhány zsoltárversből álló ének ez, a mely gradualnak 
azért neveztetett, mert addig szokták énekelni, míg a diakónus 
az oltár lépcsőin az evangélium olvasásának helyére érkezett. 
Az elején és a végén alleluját énekelnek, a mely örömünne-
peken a graduai zsoltárrészét kiszorítja, gyásznapokon pedig a 
szentírás lassan, vontatva énekelt szavai (tractus) az alleluját 
zárják ki az éneklésből. Az alleluja és tractus közti zenei 
különbség az, hogy az első mindig öröm kifejezésére szolgál, 
ennélfogva élénkebb, a második pedig komoly és fájdalmas 
jelleget hordoz lassú menetével. A gradualhoz csatlakozott 
még sequentia, prosa, vagy jubilatio néven egy ének, a IX. szá-
zad közepétől fogva. Ilyen ének a „Veni sancte s piritus ", 
„Lauda Sion" stb. 

[ az evangélium felolvasása 
8. Az evangélium j p r e d i k á c z i ó 

Az oltár jobboldalán keresztvetés után kezdi a pap olvasni 
vagy énekelni az evangéliumot a perikopák szerint. Régi ada-
taink azt mutatják, hogy az evangélium olvasását azonnal 
követte a magyarázat vagy a prédikáczió, a mely kezdetben a 
katekhumenusok oktatására szolgált. Ennek végeztével vette 
kezdetét a Baissa fidelium. Az ajtókat a katekhumenusok távo-
zása után bezárták és ekkor következett a hivők vallástétele. 



9. A credo. 
Ez nagy ünnepeken és vasárnapokon most is megvan ; 

átmenetet képez az áldozathoz, a hitnek az apostoli hitformá-
ban való meg-megnyilatkozása által. 

I imádság (kézmosás). 
10. Az offertorium | s e c r e t a 

Kezdetben csendes imádsággal kezdődött, a mi alatt a 
hívek átadták adományaikat. A negyedik században néhány 
versiculust énekeltek a bibliából addig, a meddig az adományok 
átvétele tartott. Mivel ezek a pap kezét tisztátalanná tehették, 
ezért jött utána szokásba a kézmosás. Az egybegyűlt adomá-
nyok fölött mondotta a pap a csendes imát, a secretát, ez 
rendesen annyi imádságból állott, a mennyiből a kollekta. 

I hálaadás. 
11. A praefatio ( s a n c t u s 

A mise főrészét, a canont megelőzőleg a praefatio mint-
egy bevezetésül szolgál. Első része kifejezi azt, hogy Jézus 
által van minden áldás, második része pedig az angyalok 
énekét „szent, szent, szent" stb. foglalja magában. 

Most következik a mise főrésze, a canon. 
imádság a küzdő egyházért, 
consecratio = átváltozás. 

12. A canon elevatio = felmutatás, 
megemlékezés a holtakról, 
az áldozó bűnösökről. 

Az első imádságot a pap csendben mondja. A con-
secratio a szereztetési igék elmondásából áll. Az elevatiónál a 
már átváltozott áldozati ostya és bor emeltetik fel. Mivel a 
miseáldozat az élőknek és holtaknak is engesztelő áldozata, itt 
megemlékeznek a halottakról, azután pedig újból az áldozatban 
résztvevő bűnösök számára kérnek megszentelést és áldást. 

Pater noster. 
kenyértörés. 
Agnus Dei (háromszor). 
Domine non sum dignus (háromszor), 
communio. 
üdvözlés, 
postcommunio. 

13. A communio 



Ereklyetartó-kereszt a zágrábi székesegyházban. 



14. Ita missa est, 

A „Mi Atyánk" elmondása után jön a régi szokás meg-
tartása, a kenyérszegés. Azután Istennek báránya, ki elveszed 
e világ bűneit, Irg. -— háromszor. Erre a kapernaumi százados 
szavai következnek, ugyancsak háromszor. Most veszi a pap 
magához az ostyát és a kelyhet. Utána egy zsoltárrészietet 
olvas a pap, a mely alatt régen a templomi gyülekezet áldo-
zott. Egy üdvözlés és egy közös imádság után az áldozat 
befejezést nyer. 

üdvözlés. 
Ite missa est, vagy benedicamus Do-

mino. 
áldás. 
utolsó evangelium. János ev. I. 1—14. 

versek. 
záró imádság. 

Dominus vobiscuni után jelenti a pap, hogy a misének 
vége. A szentháromság személyei nevében áldást ad. János 
ev. I. r. 1—14. verseit felolvassa és „Te Deum", vagy vala-
mely imádság mellett távozik. 

A misét közönségesen csak erre az öt részre szokták 
osztani, a melyeknek mindegyike aztán többféle elemet foglal 
magában : 

1. introitus, 
2. graduale, 
3. offertorium, 
4. canon : a) consecratio, 

b) adoratio, 
c) monstratio, 
d) distributio. 

5. postcommunio. 
Nekünk azonban azért kellett egészen elemeire szed-

nünk, mert csak így vehetők észre e hatalmas alkotmányon 
azok a helyek, a melyeken nyelvünknek sikerült rést törni a 
bejuthatásra. 

A mise a maga egészében mindig féltett és dédelge-
tett kincse volt a római egyháznak. IX. Leó 1052-ben Hunni-
bert mainzi diakónust exkommunikálta azért, mert a misét 



németül merte tartani. Ilyen példa állott a nálunk működő 
téritők előtt, a kik e súlyos következményektől félve, nem 
merték kérelmezni nyelvünk liturgiái használatát. Első királyaink, 
a kik az európai szokások beültetésével akartak hont bizto-
sítani, szintén megfeledkeztek, vagy talán nem is tudtak nyel-
vünknek arról a jogáról, a mely szerint a keresztyénség fel-
vétele alkalmával ezt a liturgiában éppen úgy használhattuk 
volna, mint pl. a szlávok az övékét. Rómának természetesen 
gondja volt rá, hogy az egység, jobban mondva egyformaság, 
nálunk se szenvedjen csorbát. Nagyban hozzájárultak a nyel-
vünket nem ismerő térítő papok is. 

E jognak nem érvényesítése pedig kimondhatatlan nem-
zeti veszteség volt. Hogy a nemzeti nyelvnek istentiszteleti 
használata mily rengeteg haszonnal jár, azt el tudjuk képzelni, 
ha arra gondolunk, hogy az a tömérdek íráshalmaz, a mi 
latin nyelven rovatott össze, most mind a mi magyar nyel-
vünk ősi kincseit nyújtaná. Nyelvfej lésünk gyorsabb lett volna. 
Az állam első rendje az országgyűlésekre sem vitte volna 
magával a latin nyelvet. A köztünk élő nemzetiségek — 
mivel az élő magyar nyelvet könnyebben tanulhatják, mint a 
kihalt latint — csak az istentisztelet révén is mennyivel szo-
rosabban kapcsoltattak volna hozzánk. 

így pedig nyelvünk a legszebb, legtisztább körből kiszo-
rítva, csak a pór nép ajaka által őriztetett. A mit a mi bőkezű 
királyaink elmulasztottak, hogy a keresztyénség buzgó terjesz-
téséért a nemzet számára ellenértéket kérjenek, azt az unióra 
lépő oláhok okosan keresztülvitték és most Magyarország terü-
letén az oláhok használhatják nemzeti nyelvüket az istentisz-
teletben, de a honalapító magyarok utódai erre vonatkozó jogai-
kat, a római egyház kánonai szerint, teljesen elvesztették ós 
hiába keresnék. 

A mindenekfölött való nagy veszteség azonban abban 
állott nálunk is, a miben minden európai nemzet együtt osz-
tozott velünk, hogy a keresztyénség erkölcsi világa a főisten-
tiszteletben csak szimbólumokban vibrált előtte, de azt magához 
közel nem igen érezhette. 

A természetes fejlődés azonban még ilyen szoros zár 



alatt sem volt visszatartható. A mint az észrevétlenül gyűlő eső-
csepp, mikor sziklára hull, azt is töri, bontja : azt isteni kegye-
lem lassú, csendes úton itt is rést nyitott a szigorú emberi 
korlátokon. A misének is voltak részei, melyekben a nép 
nyelvének érvényesülni kellett. Az evangéliumokat, az ünnepi 
vonatkozásokat érteni kivánta az, a kivel ezek kedvéért leté-
tették a kenyérszerző kapákat, kaszákat. A buzgóság szemlé-
lésével sem elégedhetett meg, kivált ha benne is feltámadt ; 
ez is nyilvánulást, részvételt keresett. így jöttek a napi vonat-
kozású lectiók mellé az énekek is, úgy hogy a mise egyes 
elemeinél a mi nyelvünk mégis megtalálta helyét. Ilyenek az 
evangéliumok, episztolák és prófecziák, az antifónák, zsoltárok. 
hymnusok és az egyes imádságok. 

* * 
* 

A mise kiszolgáltatása felől kezdettől fogva több intéz-
kedést találunk nemzeti és tartományi zsinataink kánonaiban. 
A Kálmán király alatt tartott esztergomi nemzeti zsinat már 
csak megújítja XXV. fejezetében „Ubi debeant missam cele-
brare" czím alatt a Szent László idejében tartott szabolcsi 
nemzeti zsinat határozatát, a mikor kimondja : „NuIlus extra 
Ecclesiam in tentorio, vei in aliquo loco, vei domo missam 
celebrare, aut audire audeat, nisi Rex, aut Episcopi, Comités, 
et Abbati illi, qui tentorium. aut aliquod huiusmodi Divino 
solummodo cultui praeparatum. habere possunt. Et hoc tantum-
modo, quando sunt in via". 

Más nem szolgáltathatja ki, csak áldozár „nullus clerius, 
nisi sacerdos", mondja az 1493-iki esztergomi zsinat. De még 
az áldozárra nézve is sok megszorítás van. Aludnia kell előtte 
való éjszaka. Naponként csak egy misét mondhat ; arra nézve 
is szigorúan meghagyja a zsinat, hogy maga senki sem tarthatja 
a misét, hanem segédkezzenek neki vagy az alsóbb rendek tag-
jai, vagy az iskolások. És ezt is csak bizonyos megszorítások 
és kötelességek teljesítése mellett végezheti, mert „nullus, nisi 
prius dicto, vei audito matutinae ex primae officio, missam dicat". 
A misék, horák alatt pedig minden papnak tisztességes papi 
öltözetben kell jelen lenni azok hallgatásán. Papi öltöny nélkül 
csak akkor szabad, ha úton vannak. 



Ebből látható, hogy a mise ünnepélyessé tételére nem-
csak belső, hanem külső tekintetben is nagy gondot fordítottak. 
Minden tekintetben méltóvá akarta tenni az egyház a főisten-
tisztelet névre. 

8. §. Az evangéliumok, episztolák és próféeziák. 

A kódexek nagy számmal őriztek meg ilyen czímen biblia-
fordításokat, a melyek az egyház által kijelölt napi lekcziók 
átültetései. Ezeket a gyülekezet előtt magyar nyelvenis felolvasták 
a mise keretében. Közülük egyiket, vagy másikat, legtöbbször 
az evangéliumokat, meg is magyarázták, vagy éppen prédikáltak 
róluk. Bennük nyert kifejezést az ünnep sajátossága, mert 
minden napnak saját külön evangéliuma volt. A középkori szent-
írás tulaj donképpen csak ezekből és ezekért volt, Igaz ugyan, 
hogy már a XY. század második negyedében teljes biblia-
fordítás volt ismeretes, de ez két husszita papnak volt a műve. 
Beszélnek egy másikról is, mely az újtestamentum fordítása 
lett volna, a husszitákat megelőzőleg 1420—30 körül. Emlékei 
maradtak is másolatban. E fordítást is a liturgiái szükség hozta 
létre, mint minden egyéb bibliai átültetést, 

Az evangéliumok és episztolák ránk nézve a miatt bírnak 
különös értékkel, mert az istentiszteletben ezek képezik a 
tanító elem fundamentumát. Gondosan megválasztott, az ünnep-
köröket figyelemmel tartó, bölcsen beosztott textusok ezek, 
a melyek a mint a Missale romanum "-ban foglaltaknak, némelyek 
szerint Nagy Gergely, mások szerint Nagy Leó kortársa, a 
marseilli presbiter, Musaeus által állíttattak össze. Annyi bizo-
nyos, hogy legnagyobb részben készen voltak már Hieronymus 
idejében, a IV. században. Az V. században már közkézen 
forgott egy „Lectionarium S. Hieronymi." Rajtuk épült népünk 
keresztyén nevelése. Egyebekben a papok is alig ismerték a 
szentírást. Az Isten igéje a legtöbbször csak az egyház ros-
táján keresztül juthatott el az ő szíveikbe is. De értéküket az 
is növeli előttünk, hogy a következő korszak protestáns lel-
készei sem tudnak szabadulni e szép rendet követő és meg-
szokott igéktől, sőt a protestáns istentiszteletre épen annál 



a súlynál fogva, a mit ebben a predikáczió nyert, igen nagy 
befolyást gyakoroltak. A magyar protestáns egyház szónokait 
a predikácziónak nemesebb tartalmához és új szerkezetének 
megállapításához ezek vezették. 

Kódexeinkben legtöbbnyire mindjárt együtt találjuk az 
evangéliumokkal és episztolákkal ezek magyarázatait is. 

Az Erdy-kódex több idevonatkozó emlék között 113. olda-
lán úgy vezeti be a karácsonyi evangéliumot : „Nagy Mysen 
való Ez ewangeliomot yrtha megh zenth János ewaugelista 
kenywenek elsew reezeeben : Es anya zenth egyhaaz olwassa 
ees eenekly karachon napjanak nagy mysseyeen, ew nagy 
meltosagaerth : Merth emleközyk kywalthkeppen wrwnk Jesus-
nak testhy és lelky zyleteeseeröl". Következik azután János I. 

A Peer-kódex ugyanerről csak annyit mond : „nag misen 
való evangelium zent ianos írja". 

A következő korszakban a Grömöry-kódex közli ugyanezt. 
A három szöveg szórendben és írásban olyan eltérést 

mutat, hogy 
zését. A Kálmán király 
határozata, liogy semmit se énekeljenek az egyházban, a mi 
jóváhagyást nem nyert, erre nem vonatkozik. Minden szerzet-
rend maga gondoskodott tagjai részére ilyen fordításról. Az 
említett három fordítást egymásmellé állítva, azt azonnal észre-
veszszük : 

lehetetlen feltennünk egy hivatalos szöveg léte-
alatt tartott esztergomi zsinat ama 

Peer-k. (1508—26.) 
(ismeretlen). 

Kezdetben vala ige 
es ige vala istennel es 
isten vala ige. Ez kez-
detben vala istennel ő 
mya mynden let es ö 
nala nalkol semmy nem 
let az amy ö mya let 
elet vala és elet vala 
emberek . . . (hiány-
zik). 

Érdy-k. (1526—27.) 
(carthausi). 

KEzdethben vala 
igbe es az ighe vala 
Istenneel, es Isten vala 
az ighe, az vala kez-
dethben Istenneel, Myn-
denek ew myatha let-
tenek es ew nalanal 
kyl semy nem lett. 
Ammy lett ew benne 
eeleth vala, es az 
eeletk vala emberek-
nek vylagossaga. 

Gömöry-k. (1575.) 
(pálos v. dominikánus). 

Ige vala kezdetben, 
es ige vala istenei, es 
isten vala ige. ez kez-
detben vala istennel. 
Myndenek. ewmya let-
tek. es ew nalanal kyl. 
semmy nem let. az my 
ew benne let. elet vala, 
es elet vala. emberek-
nek fenessege. 



Az idézett helyeket sem ebben a korszakban, sem a 
XVI. században nem jelölték meg versek szerint, hanem csak 
az illető szent könyv fejezetének számával. Ha prédikáltak 
róluk, felolvasásukat mindig pár szóból álló bevezetés előzte 
meg. Rendesen csak az evangéliumok és episztolák olvastattak. 
Nagy ünnepek és kiváló alkalmak azonban már a prófétai 
jövendölésekkel is bővíttettek. Összeállításukra az ünnepkör 
gyakorolván legnagyobb befolyást, nem annyira egymásra, mint 
inkább az ünnep tárgyára vonatkoznak ez írásbeli helyek. 

Mutatványul az Erdy-kódex 38. és 39. oldalán levő 
karácsony estéjének prófécziáját, episztoláját és evangéliumát 
közlöm. Elhagyva az episztola és evangélium bevezető szavait, 
csak a próféczia előtt levő bevezetést iktatom ide : 

..Áldott Úr Jézusban Krisztusban szerelmes atyámfiai ! Miért 
vitézkedő anyaszentegyház a' mi édes Idvezítőnknek szile-
tött napjának kegyes Innepét esztendő fordulattya szerént meg 
atta érnünk, nagyobb lelki testi örvendetes dicséretnek okáért 
mebővöjtötte mind az egyházi szent zsolozsmát, mind veternyén, 
vecsernyen : azonképpen a szent misén, és mind prófécziát, 
mind episztolát szokott énekleni nagyobb hálaadásnak és áhi-
tatosságnak okáért. Miért mind ó törvény és mind új törvény 
és szenteknek mondások, írások, szent könyvök teljes Urunk 
Jézus Krisztusnak dicséretével és méltóságos művelkedetivel, 
kik minekünk mind tanúságunkra vannak és idvességünkre 
szent Gergely doktornak mondása szerént : ez mai szent nap-
nak azért prófécziáját, kit az szent episztolának előtte énekelnek 
a nagy misén 1 írta meg szent Ézsaiás próféta könyvének LXII. 
részében, kinek bötíi szerint való magyarsága ezenképpen 
vagyon : 

1 Ez a kifejezés itt arra mutat, hogy azon a helyen, a hol az író 
élt, már a misétől el volt választva a predikáczió. Ez a XV. század 
folyamán már több helyen megtörtént a mise könnyebb és zavartalanabb 
lefolyása végett. 

Sörös B. : A Magyar Liturgia Története. 4 



Proffecya : 

Syonnak nepeert nem halgatom el es Jerwsalemeert nem 
nywgozom. myg nem ky nyomottasseek az ew meg ygazoytoya mynt 
az ffeen es az ew Idwözeyteye mynt az lampas meg gyoytassek. 
Es meg lattyaak az ydegön neepek az te ygazodat : es mynden 
földy kyralyok nemes magzatodat. Es kywattatyk teeneked wy 
newed. kyt wrnak zaya newezöt Es leez' dycköseegknek Coronaya 
wrnak kezeeben : es az ezek orzagnak Cymöre te istenednek kezee-
ben. Nem hywattatol towabbaa el bagyattatot, es az te földed nem 
hywattatyk tebbee el postwltatotnak, De hywattatol en akaratom 
ew benne es az te földed lakoztattatyk : Mert kellemetesseege vagyon 
wrnak te benned : 

Epistola. (Róni. lev. I. rész.) 

Paal eristus Jesusnak hywatalas apostola maganak valaztatot 
istennek ewangeliomara, kyt meeg eleeb meg ygyeert vala ew proffe-
taynak myatta az zent yrasokban : ew ífyarol ky leen ewneky dauid-
nak nemeeből test zerent, ky valaztatot istennek ffyanak lenny hatal-
massagaban meg zentölö leeleknek myatta, hallottaknak ffel tama-
dattyabol, my wrwnk Jesusnak Cristusnak zemeelye zerent. Kytewl 
vettewnk malaztot es Apostolssagot ez zent hytnek engödelmeere 
mynden neepek között az ew zent neweert. kykben vattok ty ees 
hywattatwan : my wrwnk Jesusban eristusban-

Ewangeliom. (Máté. I.) 

Az ydőben mykoron yegzettetöt volna Jesusnak annya Maria 
Josephnek mvnek előtte eggyee lenneenek, leeletteteek zyz marianak 
meheben lenny zent leeleknek myatta Joseph kedeegh az ew wra. 
mykoron igaz volna es nem akarnaa ewtet haza vynny tytkon el 
akaraa hadny ewtet, Ezt azért magaban gondolwan, yme wr isten-
nek angyala almaban neky yeleneek mondwan. Joseph dauid kyral-
nak ffya ne akary feelny mariat yegyösewl hozyad venny. Mert az 
ky ew benne zyletöt zent leelektewl vagyon, zyl kedeeg ffyat és 
hywod neky newet Jesusnak. Mert ew Idwözöyty az ew nepeet ew 
byneyből. 



9. §. Áz antifónák. 

Az antifóna magyarul váltóéneklés. Egészen a természet 
gyermeke. A keresztyénség második százada már az egyház-
ban találja. Az egyszerű énektanításból keletkezett. A zenében 
járatlan népnek csak előénekléssel lehet a dallamokat betanítani. 
Ebben jártas emberek azért elénekelnek egy szakaszt, a többiek 
pedig utánaéneklik. Nem bizonyos vallásos elvek kifolyása ez, 
hanem . tisztán emberi szükség, mely később a szertartásos 
éneklésben bámulatos művészetté fejlődött, de eredeti alakjá-
ban is fenmaradt. A nép ma is így tanulja dalait, az iskolás-
gyermek énekeit. 

A zsoltárdiktálás még mai napig is feltalálható több protes-
táns községben, ez pedig nem egyéb ma sem, mint az antifóná-
nak kezdetleges, természetes szükség szülte egyszerű alakja. 

A mint a római egyházban mindennek, úgy ennek is 
megvan a maga legendája. 

Trajanus császár alatt élt Ignácz, antióchiai püspök, a ki 
a zenét annyira szerette, hogy az efézusiakhoz küldött levelé-
ben a keresztyén erények festésére zenei kifejezéseket használt. 
0 kezdette Antióchiában a váltóéneklést. Erről a Kisdinek 
ajánlott énekes gyűjtemény1 előszava így emlékezik meg: „A 
változtatva való éneklés vette eredetét szent Ignatius martyr-
nak látásából, ki látván ama csudálatos látást, a hol az angya-
lok sokasága a szent háromságot alternis vicibus változtatva 
dicsérte . . . " Ignáczot a második század elején oroszlánokkal 
tépették szét Rómában. 

A nyugati egyházba Ambrosius hozta be az Ignácz által 
kezdett antifónákat. Konstantinápolyban pedig Chrysostomus 
honosította meg 398 táján. 

Kezdetben az istentisztelet vezetője és az egész gyüle-
kezet osztotta meg az énekszövegeket a váltóéneklésben. Ké-
sőbb azonban a gyülekezet részét a kar vette át. Először a 
nők tiltattak el a templomi énekléstől. Jeruzsálemi Cyrill (f 386) 
reájuk olvasta Pál korinthusi leveléből, hogy az asszonyok 

1 Bartalus István : Szertart. énekek a XVI. és XVII. században. 
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Dombormű a kassai templom kapuja fölött. 



hallgassanak a gyülekezetben. A laodiczeai zsinaton pedig a 
férfiak is kizárattak, mert a mint a vád mondotta : nem voltak 
eléggé illedelmesek. E határozat azonban nem léphetett életbe. 
A templomi közönség mindig részt kért magának az éneklés-
ből. Ha nem érhette el ezt az istentisztelet körében, megtette 
utána, vagy pedig elkezdette még az istentisztelet előtt. így 
volt ez nálunk is. Ezek az énekek aztán nem igen voltak 
ellenőrizhetők. Epen azért adott aztán később maga az egy-
ház is énekeket a népnek, hogy a lélek e követelményének 
eleget tegyen. 

Hogy a nép az éneket értse, úgyszintén a latinul nem 
tudó szerzetesek és apáczák hogy tudják, mit felelgetnek, azért 
történt az antifónák egynémelyikének magyarra fordítása is. 
Kár, hogy ezekkel is úgy vagyunk, mint a reformáczió előtti kor 
oly sok más liturgiái elemével, hogy idetartozó emlékeink van-
nak, de rájuk vonatkozó históriai adatot nem találunk. A gyer-
mek előttünk áll, de nincsen neki születési bizonyítványa. 

Bizonyára nem lesz érdektelen, ha egy antifónának több 
fordítását is közlöm, mert ez a szemelvény az első töredékes 
fordítása annak a mindkét protestáns egyházban jól ismert 
pünkösdi éneknek (37-ik), a melynek ma használt dallama 
és szövege Luther kezén keresztüljőve nyerte mostani alakját. 

1. 
Jiij el vigasztaló szent lélek, 
Tőtsed be te híveidnek szíüket, 
És az te szent szerelmednek tizét 
Ö bennök gerjeszt fel, 
Ki minden nyelvek miatt 
Eloszlott népeket 
Egy hitnek alája gyejtél. 

Antiphona de Spiritu Sancto 
Veni Sancte Spiritus 
Reple tuorum corda fidelium, 
Et tui in eis ignem accende, 
Qui per diversitatem linguarum 

[cunctarum 
Gentes in unitate fidei congregasti, 

Alléluia, Alléluia ! 

(Érsekújvári kódex 144. 1.) 



2. 
Jüj szent lélek ! 
Teljed meg te híveidnek szívit, 
És gerjeszjed meg ü bennek 
Te szerelmedet ; 
Ki minden nyelveknek kilembe-

[zésével, 
Nemzeteket hitnek egyenességébe 

[gyejtettél 
(Keszthelyi kódex 456). 

4. 
Áígy Lik atyát és fiút, 
Szent lélekkel egyetömbe, 
Dicsérjük és felmagasztassuk 
Otet erekké ! 

(Winkler-kódex 38. 1.) 

Óh én szentséges uram ! 
Ki vagy minden jószágoknak 

[királlyá, 
Te vagy ki ez mai napon 
Vél mindeneken győzedelmet 
És diadalmat. 

(Érsekújvári kódex 140. 1.) 

5. 
Szűz Máriáról : 
Ékesb orczád menden szüzeknek 

[felette 
Szebb vagy angyeloknál szizek-

[nek szíze! 
(Peer-kódex 219. 1.) 

10. §. Imádság-ok és hitvallások. 

A középkori istentiszteletben is érvényesülni kellett a 
lélek ama jogának, hogy Istenéhez szólhasson, örömét és pana-
szát elébe tárhassa. Ez a keresztyénségnek közös, mindenekre 
kiterjedő ajándéka. Bár nagy megszorításokkal, de azért mégis 
érvényesült a lelkek joga minálunk is. Sok természetes aka-
dálya is volt, egészen a reformáczió idejéig. Könyvnyomtatás 
nem levén, kénytelenek voltak az imakönyveket másoltatni. 
A hívek nagy része az elhanyagolt iskolákban írni-olvasni nem 
tanult, ezért csak előimádkozás után sajátította el az imák 
szövegét. Hogy ilyen tanításra szükség volt és e betanult imák 
nélkül nem imádkoztak, azt napjaink szokásai is világosan 
bizonyítják. Mindenki fél Istenhez szólani, ha maga előtt bizo-
nyos formulát nem talál. Ha ilyet nem tud, nem imádkozik. 
Vajmi kevés azoknak száma, a kik betanult imák nélkül, a 
lélek közvetlen őszinteségével könyörögnek az Isten előtt. Ez 
már érettebb hitéletre vall. A középkorban pedig ennek útját 



állotta a szigorú, minden újítástól és szabadságtól félő egyházi 
konzervativizmus. Hogy azonban a lelket az imádkozás utáni 
vágyában kielégítse, tömérdek mintáról gondoskodott. Ezek az 
egyház által nyújtott imádságok a közvetítést még tovább vit-
ték. Nyilvános istentiszteletre szánt papi imák között még 
találunk olyat, a mely egyenesen az Istenhez szól, de a hívek 
használatára nyújtott imádságoknál, az első közvetítő, az egy-
ház még tovább küldi őket szentjeihez, hogy az Istent ezek 
által nyerjék meg kérésük teljesítésére. Ha a középkor imáit 
olvasgatjuk, akkor értjük igazán, hogy mit jelentett a Jézusnak 
az Úri ima előtt adott felhívása: „ti pedig így imádkozzatok ! " 
Mivel ez az imádság a Jézustól származott, azért nem volt 
eltörülhető, de azt már nem vették figyelembe, hogy más imád-
ságaikban is elíliez hasonlóan kellene szólniok. Úgy látszik, 
hogy ezt is inkább a hagyományok iránt való tisztelet tartotta 
fenn, semmint a lélek őszinte szeretete. 

A kódexeinkben maradt imádságok, eltekintve a magán-
használatra szánt, vagy az istentiszteleti csendes imáktól, öt 
csoportra oszlanak tartalmuk és használati idejük szerint: 

I Úri ima. 
1. Az állandó és bibliai alappal bírók: [ Zsoltárok. 

J Üdvözlet. 
2. A kollekták. 
3. A búcsúimák. 
4. A megemlékezések. 
5. Temetési imádság. 
Az 1. pont alattiak jól ismertek. A 2. pont alattiak, a 

kollekták rövid imádságokból, igen sokszor zsoltárversekből 
összetett imák. A misében használtatnak. A 3. pont alattiak 
istentisztelet alkalmával mint bűnbánó, majd gyónó, de leg-
inkább búcsújárások alkalmával mint bucsúimák mondattak, 
abban a reménységben, hogy elmondásuk bizonyos időre bűn-
bocsánatot szerez. A bűnbocsátó levelek korában ezeknek 
nagy szerepük volt. Egyik-másik által kiszámíthatatlan időkig 
lehetett a büntetéstől való szabadulást remélni. Mi sem termé-
szetesebb. mint hogy ilyen imákhoz, ezeknek másolatához jutni 
csak jó pénzért lehetett, A 4. pont alattiak nagyon különböző 



tartalmúak. Ezek képviselték az imák között a változó elemet. 
Minden ünnepre, a különböző szentelések alkalmával, az élőkért, 
a holtakért, a betegekért más-más szöveggel bírtak. Az 5. pont 
alá tartoztak a holtak eltemetésénél mondott imádságok. Mint 
pl. a halotti beszéd után. Mutatványul a bucsúimádságok közül 
közlök egyet, a mely huszonnégyezer esztendőre szabadítja 
fel azt, a ki elolvassa. (Peer-kódex 173—175.) 

0 Uram Jézus Krisztus, édességes atya, kérlek tégedet az 
örömnek szeretetiért, mely öröme az szerelmes anyádnak vala, mi-
koron tégedet láta, és ö neki megjelenél az dicsőséges éjjel husvét-
napjára virradóban és az az örömeiért, mely öröme ő neki vala, 
mi koron tégedet láta megdicsőülvén az isteni nagy fényességben, 
és kérlek tégedet, hogy világosíts meg engemet szent léleknek hét 
ajándékával, hogy a te akaratodat bételjesíthessem minden én éle-
temnek idejében ámen. 

Milyen könnyű a végetlen időből sáfárkodni ! 
Az imádságokkal kapcsolatban említendők a hitvallások. 
Az istentiszteletben ezeknek is nagy szerepük jut. Az 

apostoli hitforma a misében is elmondatik. Athauazras hitvallása 
pedig a vasárnapi kánoni órákon szokott mondatni. Mind a 
kettőnek találhatók fordításai a kódexekben. Mint jól ismert 
szövegek, ismertetésre nem szorulnak. 

A keresztyén egyházi ének együtt született Jézussal. A 
pásztorok a mennyei seregek énekét hallották. A Jézus is 
énekelt. Tanítványai az összejöveteleken állandósították az 
éneklést és ettől fogva a keresztyén istentiszteletnek lényeges 
alkotó eleme lett. 

Az egyházi ének egészen önkénytelenül indul meg az 
Isten szeretetével megteljesedett keresztyének ajakán. Istentől 
vett javaikért csak hálával áldozhatnak. Mikor pedig ez az 
egész mindenség az Isten alkotásainak csodás szépségében 



mutatja be a teremtő munkáját, miért ne törekednék a föld 
gyermeke is arra, hogy az ő válasza is szép legyen? Ha a 
mindenségből harmónia köszönti, miért ne legyen akkor har-
mónia az ő dalában is ? 

Philo, Jézusnak kortársa, már többféle énekekről emlé-
kezik, a melyeket a keresztyének ajakáról hallott és a melye-
ket „jó rendtartással, szerepükhöz illőén, fegyelmezve" éne-
kelnek. 1 

Római Kelemen már Pál apostol korában rendszabályokat 
állított össze az egyházi éneklésről. 

Tertullián a III. században arra is alkalmasnak találva 
az éneket, hogy az a józanság próbaköve legyen. A keresz-
tyén agapék leírásánál megjegyzi, hogy a mikor a közös 
vendégségbe a kézmosó vizet és a világító szert behozták, 
mindenkit felszólítottak sorban egy énekmondásra. Lehetett 
énekelni a szentírásból, vagy a kinek ilyen volt, a saját lelkes 
énekét is mondhatta. Erről aztán meg lehetett ismerni, hogy a 
vendégségben milyen mértékkel ivott. A III. században alexandriai 
Kelemen, Origenes és Cyprianus, a IV. században pedig Basi-
lius, Ambrosius, Augustinus, Hieronymus és Chrysosthomus 
gyakorolt nagy befolyást az egyházi zenére. 

Különösen Ambrosius hagyott erős nyomokat az egyházi 
ének történetében. Az előtte divatos szavalásszerű féléneklést 
felcserélte az ő cantus harmonicusával. Új egyházi zenéjét 
Bartalus István2 mértékesnek mondja: „Hangneme az ambro-
siusi zenének négy van : D, E, F, G. Dallamai szerkezetét 
inkább mértékesnek, mint ritmusosnak mondhatjuk. Mert a 
mai értelemben vett zenei ritmust, pl. ütenyfelosztást, az üte-
nyekből alakított egymásbavágó köröket, a régi római s álta-
lában keleti zenében hasztalan keressük, s az, mit a régi 
irók most ritmusnak, majd metrumnak neveznek, nem egyéb, 
mint minden ritmust nélkülöző mérték, t. i. a szótagoknak, 
illetőleg hangok időtartamának egymásközti aránya. Ilyen 

1 Philo : De Vita contemplativa. 
2 Szertartási énekek a XVI., XVII. században. 14. old. 



mérték az ambrosiusi dallamokban csak kétféle van : hosszú 
és rövid, utóbbi — zenei érték szerint — fele az elsőnek." 

Augustinus és Hyeroninms az egyszerűség és természetes-
ség védői voltak. Ez utóbbitól származik a chorál-éneklés. De 
az ő buzgóságukat csakhamar letörölte az egyházi énekről a 
művészeti fejlődés. 

Cyrill, jeruzsálemi püspök, csak Pál apostol szavaival 
indokolja a nők kizárását az istentiszteleti énekből, de Gelu-
riota Izidor ennek más okát is adja: „hogy a nők és lányok 
igen ingerlőleg s olynemű kellemekkel énekelnek, mi inkább 
színházba való, miért is eltiltatnak az isteni tisztelet alatti 
éneklésből". 

Az egyházi ének fejlődését az egyes nagyobb városok 
vitték előre. Ezeknek külön iskoláik voltak az énekesek neve-
lésére. Sylvester pápa is nyilvános iskolát nyitott Rómában 
elegendő számú énekesek képzésére. Az ily iskolák mesterei 
lettek a karok vezetői, tanítványaik pedig a kóristák. A mikor 
a művészi ének a népet egészen kiszorította istenadta jogaiból, 
akkor jött a második reformácziója az egyházi éneklésnek Nagy 
Gergely pápa alatt. 

Nagy Gergely részint módosította, részint eltörülte Ambro-
sius szertartásainak rendjét. Egészen ellentétes felfogást jutta-
tott érvényre. Énekeiben nincsen meg a mérték által okozott 
változatosság. Minden hang egyenlő időértékű. Innen nevezték 
el dallamait „cantus planus" névvel. E reformra a művészet 
túlkapása vezetett, a mely szerint „az egyházi énekesek inkább 
jokulátorok voltak, mint kántorok". 

Ambrosius rendszere bár az egyházban tovább nem ápol-
tatott, mégis fenmaradt. Nagy Gergelyé fölött pedig őrködött 
az egyházi hatalom és mind máig megtartotta — kevés változ-
tatással — a hivatalos használatban. 

Minálunk a hivatalos szövegeket és dallamokat terjesz-
tették a bejött papok és szerzetesek. Mindamellett Ambrosius-
nak egy pár szép éneke, a mi az egyház falai közül kiküszö-
bölhető nem volt, nálunk is meghonosult. így a szép és híres 
„Te Deum" is. 

Egészen bizonyos, hogy a magyar fülnek jobban tetszett 



A csicsói (Somogy m.) ciborium. 



a ritmusos ének a sima dallamnál. Erre mutat az, hogy a 
Kálmán király alatt tartott esztergomi nemzeti zsinaton mái-
ki kellett mondani : „Nihil cantetur in ecclesia, nisi quod 
fuerit in synodo collaudatum." Ezek az eltiltott énekek pedig 
alig lehettek mások, mint az egyházi hivatalos szöveg mellett 
fenmaradt régi latin, vagy újonnan keletkezett, nemzeti dalla-
mainkat hordozó magyar himnuszok és népénekek. Az ily 
zsinati határozatok azonban ki nem irthatták a templomokból 
a nép által kedvelt énekeket. Sőt ezeket a karok is fölvették. 
Ezt bizonyítja Mátyás király idejéből Vulturani Péternek a 
pápához írott levele, melyben nagy dicsérettel emlékezik meg 
a Budán hallott miséről, azt írva, hogy a király „missam juxta 
suorum gloriosos mores cantari fecit". Érdekes adatunk ez 
azért is, hogy a római egyház követe előtt az energikus nemzeti 
király nemcsak hogy nem félt a tilos magyar sajátságokat 
bemutatni, hanem azokért még dicséret is illette. Nemcsak 
könyvtára, hanem kórusa is híres volt. Nagy ünnepek alkal-
mával sokan keresték meg templomát, hogy a kar szép énekei-
ben gyönyörködjenek. 

Az utána következett nagy nemzeti visszaesés elsöpörte 
az ő nagyszabású reformjait. Sem a magyar agendából sem 
az ő híres énekeiből írott emlékeink nem maradtak. 

A zene fejlesztésére azonban még Mátyás utódai is gondot 
fordítottak. Ulászló évenként 200 aranyat költött zenészeire és 
énekeseire ; Lajos király karmestere pedig Stolzer Tamás volt, 
a német zeneköltészet elsőrangú művésze, a ki choráljairól 
nagyon nevezetes. A selmeczi születésű Monetarius István pedig, 
mint zeneíró, egy elméleti könyvével állott elő 1513-ban.1 

A kódexeinkben található énekmaradványok legnagyobb-
részt a XVI. század első éveiből valók. Eredetük szerint három 
csoportba oszthatók : 

I. latinból átültetett himnuszok, 
II. magyar származású énekek, 

III. zsoltárfordítások. 

1 Bartalus : Magyarok zenéje. Egyetértés, 1884. I. 



1. A fordítások latin eredetijét a legtöbbször a Breviárium-
ban találjuk meg. Csaknem mindegyik szószerinti fordítás. 
A versmérték ritkán maradt épen, a legtöbbször törik. Akkor 
még nagyon nehézkes nyelvünk, nem tudott simulni a könnyebb 
formákhoz. E korszak magyar énekei között ezek foglalják el 
a legtekintélyesebb helyet. A nagy gonddal szerkesztett „Régi 
magyar költők tára" nyomán, Szilády Áron kutatásainak fel-
használásával itt adom a fordított énekek czimeit, 

Latinból fordított egyházi énekek: 

1. Idvöz légy idvösségös hostya. 
2. Idvözlégy istennek szent anyja. 
3. Binösöknek kegyös segédség. 
4. Idvöz légy ez világnak idvös-

sége.1 

5. Idvez légy kegyelmes . . . 
6. Atyának bölcsesége. 
7. Oh kegyösségös szíz.2 

8. l lugyak3 felséges szerzője. 
9. Felséges ige származván. 

10. Jöjj nemzetnek váltója. 
11. Atyáról ige ihleték. 
12. Titk. szokásnak tanóságából. 
13. Krisztus! ki vagy nap és világ. 
14. Király zászlói terjednek. 
15. Dicsőséges viadalnak nyelve. 
16. Oh Istennek kögyelmes anyja. 
17. Idvezlégy tengernek hugya. 
18. Krisztus kapuja megnyilék. 
19. Oh dicsőséges szent asszony. 
20. Oh dicsőséges asszony. 

Ave salutis hostia.-
Ave hierarchia, 
Miserorum pia adiutrix. 
Salve mundi salutare. 

Salve benigne rex Ladislae. 
Patris sapientia. 
(Több hymmusból, pl. Dies 

est laetitiae.) 
Conditor alme siderum. 
Verbum supernum prodiens. 
Veni redemptor gentium. 
De patre verbum prodiens. 
Ex more docti mystico. 
Cliriste, qui lux es et dies. 
Vexilla régis prodeunt. 
Fange, lingua, gloriosi. 

Ave maris Stella. 

Fit porta Christi per via. 

0 gloriosa domina. 

1 Szent Bernát hymnusa a felfeszített Krisztushoz. 
2 Szent ének, ki dicséri szűz Máriát és az ő szent fiát. 
3 Csillagok. 



21. Napkeletnek kezdésétől. 
22. Naptámadásnak sarkátul. 
23. Jő szent lélek ! minden álla-

toknak teremtője. 
24. Krisztus hét igéje. 

A solis ortus cardine. 

Veni creator spiritus. 

Szabad fordítás ismeretlen 
latin eredetiből. 

Imperatrix gloriosa. 
Ave beate rex Stephane. 

Ave regina coelorum. 

25. Dicsőséges szíz Mária. 
26. Idvez légy boldog szent István 

király. 
27. Idvez légy mennyeknek ki-

rálné asszonya. 
A fordításoknál megtörtént az, hogy egyes énekek versei 

összecserélődtek, mint a 18. és 19. számú énekeknél, a hol a 
19. számú latin himnusz két versszakát a fordító a 18. számú 
ének végéhez csatolta a Festetics-kódexben. Mutatványul e két 
ének fordítását közlöm. 

0 gloriosa domina. 

0 dicsösseges szent asszon, 0 gloriosa domina, 
Csillagok felett magasztatott, 
Ki tégedet teremte nagy bölcsen 
Szent emlőiddel emtetted.1 

Melyet szomorú Éva elveszte 
Te megleled te szent szőléseddel, 
Hogy menyben menjenek siralmatok, 
Menyországnak kapuja lől. 

Te vagy királnak ajtója 
És velágosságnak fénes kapuja : 
Élet adaték szűz miatt, — 
Megváltott népek vigyázzatok. 

Excelsa super sidera, 
Qui te creavit provide, 
Lactasti sacro ubere. 

Quid Eva tristis abstulit, 
Tu reddis almo germine ; 
Intrent ut astra flebiles, 
Coeli fenestra facta es. 

Tu régis alta janua 
Et porta lucis fulgida, 
Vita data per virginem 
Gentes redemptae plandite. 

Maria Mater gratiae, 
Mater misericordiae, 
Tu nos ab hoste protégé 
In hora mortis suscipe. 

1 szoptatád. 



Gloria tibi Domine 
Qui natus es de virgine 
Cum pâtre et Sancto Spiritu 
In sempiterna saecula. Amen. 

Fit porta Christi pervia. 

Krisztus kapuja megnyilék, 
Betelek telyes malaszttal 
Általmene királ és megmarad 
Rekesztvén ment volt erökköl. 

Felső világosságnak nemzete 
Kijeve szíznek méhéből ; 
Vőlegén, megváltó, teremtő, 
0 egyházának óriása. 

Anyának tisztessége és vígassága, 
Hívőknek nagy reménsége, 
Halálnak kémén italin 
Megoldá mi bíneinket. 

Mária malasztnak anyja, 
Irgalmasságnak anyja, 
Te minket ellenségtől megoltalmazj. 
Halálunknak hóráján befogadj. 

Dicsőség néked uram ! 
Ki sziletél szíz Máriától, 
Atyával és szent lélekvel 
Erökköl erőkké. Ámen. 

2. Magyar származású énekünk igen kevés van e korból. 
Termelésüknek út jában állott az egyház, fenmaradásukat 
pedig a viszontagságos idők tették nehézzé. Ezeknek mind-
egyikén is meglátszik a középkornak pórázon vezetett bátor-
talansága. Tartalmilag és alakilag egyformán az elmaradottság 
bélyegét hordják. Bár az kétségtelen, hogy alak tekintetében 
a fordításoknak jóval felettük állnak. A szabadabb mozgás 

Fit porta Christi pervia, 
Referta plena gratia, 
Transitque rex et permanet 
Clausa ut fuit per saecula. 

Genus superni luminis, 
Pro ce s sít aula virginis, 
Sponsus, redemptor, conditor, 
Suae gigás ecclesiae. 

Honor matris et gaudium, 
Immensa spes credentium, 
Per atra mortis pocula 
Resolvit nostra crimina. 



mindjár t jobb formákat teremt, Tartalmilag azonban a lelki 
megkötöttség súlyos lánczainak csörgése hallatszik belőlük, 
a mely, mikor az Istenhez akarnának szárnyalni, vissza-
ta r t ja őket a legendákkal felöltöztetett szentek földi alacsony 
sátrai mellett. 

Eredeti magyar énekek : 

1. 0 dicsőséges szent jobb kéz 
Melyet magyar óhajtva néz, 
Draga genese népönknek, 
Nagy öröme szívönknek ! 

(Töredék 1484-ből.) 

2. Szentlélekről való imádság. 
(47 sor. Gyöngyösi-kódex 68—69.) 

3. Emlékeztető Krisztus kínszenvedésére. 
Nyolcz versszak 4—4 sorral. Vinkler-kód. 120—2.) 

4. Vásárhelyi András éneke a Szűz Máriához 1508-ból. 
(17 versszak 4—4 sorral. Peer-kód. 330-337.) 

5. Ének a Szűz Máriához. 
(Peer-kód. 236—240.) 

Mutatványul közlöm ez utolsót. 

Ének a Szűz Máriához. 

0 kegyes szíz Mária ! 
Te vagy szép tiszta rózsa. 
Bin nélkül fogantatál, 
Mert menyből te adatál. 

Anyádtul mikort sziletél 
Istentől úgy tiszteltetél, 

Hogy méhében megszenteltetél, szeretteiéi, ipöltetél 
Kétség nélkül eredet-bűntől szeplőtelen őriztetél : 

Szíz Mária ékes viola, 
Bünössöknek vigassága ! 



0 kegyes szíz Mária ! 
Te vagy szép tiszta rózsa. 
Szentháromságnak leánya, 
Istennek édes anyja. 

Gábrielnek mikoron te hül, 
Szízességedben ippölél, 
Maíasztval ottan megtelil. 

Csudálatos az szízeség kivel érdemléd 
Istenséget méhedben úgy viselhetned : 

Szíz Mária ékes viola, 
Bünössöknak vigassága ! 

0 kegyes szíz Mária ! 
Te vagy szép tiszta rózsa. 
Szeplőtelen megmaradál 
Jézust ha nekönk adád 

0 mely méltó szíz te akkor löl 
Mikor istent embert szüléd, 

Mert angyelok imádának, szereiének, tisztelének, 
Szolgálának téged, mindeneknek bódognak liirzetének. 

Szíz Mária ékes viola 
Bünössöknek vigassága ! 

0 kegyes szíz Mária ! 
Te vagy szép tiszta rózsa. 
Menyeknek dicsősége, 
Szenteknek nagy öröme. 

Halálod mikor közelejtvén 
Fiad Jézus úgy szerete, 
Hogy halálodra lé-jöve. 

Angyeloknak, mártíroknak, pátriárkháknak, 
Mend az szenteknél felette magasztaltatál. 

Oiy örvendetes az te szent fiad 
Mend örökkön örökké. Ámen. 

Sörös B. : A Magyar Liturgia Története. 



3. Zsoltárfordítások. 
A zsoltárok kezdettől fogva mindig nagy tiszteletben 

állottak a keresztyének előtt. A történeti hagyományok és 
szokások ezeket adták ajkaikra, úgy hogy a keresztyénség 
legelső énekei a zsoltárok voltak. 

Az első századok egyházi atyái és doktorai meleg szere-
tettel emlékeznek róluk. Ambrosius az első zsoltár fejtegetése 
közben, teljes elragadtatással festi a zsoltárok hatását : „Mi 
szebb — kérdi — a zsoltárnál '? Isten dicsőítése ez, s a keresz-
tyének hitvallomása. Meghagyja ugyan az apostol, hogy a nők 
hallgassanak az egyházban, de a zsoltárokat igen szépen ének-
lik. . . Az öregek feledik szigorúságaikat, komolyságukat. Fiak 
és leányok veszély nélkül énekelnek kedves hajlékony szavukkal. 
Mennyi bajt okoz az egyházban felolvasások alkalmával a nép 
csendben tartása, — de mihelyt hangzik a zsoltár, azonnal 
mindenki elhallgat. Királyok és császárok szintúgy énekel-
hetik a zsoltárokat, mint a nép. Mindén fáradság nélkül meg-
tanulhatók, s örömmel emlékünkben tartjuk. Az egyenetlenek 
között egységet szülnek, s a megbántottakat kibékítik. Ki is 
ne bocsátna meg annak, kinek szavával egyesülve emelkedik 
Istenhez ? A zsoltár egyszersmind tanítás és gyönyör. Gyönyör-
ködve énekeljük ; okulás végett tanuljuk. Nem tartós az, mit 
kényszerülve kell tanulni ; de a mit valaki örömmel tanult, 
többé el nem felejti." 

Chrysostomus megjegyzi, hogy a korabeli keresztyének, 
mivel a zsoltárokat nagyon gyakran énekelték, éneklés közben 
a zsoltárokat annyira megtanulták, hogy az egyes zsoltárok 
szövegeit mind végig könyvnélkiil tudták. A világi zenével 
Összevetve pedig azt mondja róluk: „hogy az ördögök buja 
szerelmes dalaik behozatalával mindent el ne ronthassanak, adta 
Isten a zsoltárokat, melyekben gyönyörködhetünk, s a melyek 
egyszersmind hasznunkra szolgálnak". 

Hieronymus meg gyakorlati értékesítésük kedvéért felosz-
totta a zsoltárok könyvét hét részre, a hét napjai szerint, és 
belőlük minden napon bizonyos számban, e beosztás szerint, 
kellett énekelni a betlehemi zárdában. 

Nálunk is nagy kedveltségnek örvendettek. A római 



-egyház misekönyvében az antifónák és kollekták, úgyszintén 
az orácziók nagy része is a zsoltárokból vétetett. A figyelmet 
már ez is rájuk irányította. Bibliafordítások között a zsol-
tárok átültetései a leggyakoribbak. A középkorból is szép 
emlékeink maradtak. A zsidó gondolat-ritmusokat egyik-
másik egészen ügyesen tünteti fel. Bizonyos beosztás látható 
rajtuk, a gondolat-ritmus mintha egyenlő részre szelné fel a 
versszakok első és második felét. Gyakori fordításaik, csak-
nem verses alakjaik, összevetve azzal, hogy az ének Nagy 
'Gergely rendszere szerint és a szerzeteskarok által adatott 
elő, a hol egészen kötetlen prózák is betaníthatok voltak, 
— mint a credo, az úri ima stb. — arra engednek 
következtetni, hogy ezek a templomokban ránk maradt szöve-
gükben énekeltettek. A zsoltárokat ma sem magyar verses-
formák szerint, hanem prózák alakjában éneklik,1 a melyek-
nek költői formáját csak a zsidó gondolat-ritmus érezteti. 

Kódexeink közül a zsoltárokkal a legnagyobb rendben, 
mondhatjuk bátran, hogy rendszer szerint, a keszthelyi kódexben 
találkozunk. Itt a régi Hieronymus-féle felosztás módjára nyolcz 
rész alá soroztainak. 

Első rész: I—XXV. 
Második rész: XXVI—XXXVII. 
Harmadik rész: XXXVIII—LI. 
Negyedik rész: LII-LXVII . 
Ötödik rész : LXVIII—LXXIX. 
Hatodik rész : LXXX—XCVI. 
Hetedik rész: XCVII—CV1II. 
Utolsó rész: CIX—CL. 
Külön közli mégegyszer a hét bűnbánó zsoltárt : 6., 21., 

37., 50., 101., 129., 142. 
Zsoltárokat tartalmaznak még az Apor-kódex (XV. sz. 

végéről), Döbrentei-kódex (1508) és már a következő korszakba 
átnyúlva a Kulcsár-kodex (1580—31). 

A mint a későbbi zsoltároknál, úgy itt is, összehasonlítás 
czéljából a XXIII. zsoltárt közlöm, a mely a kódex számozása 
szerint XXII-nek neveztetett. 

1 Zsikovics Ferencz : Officium Divinum 197 stb. 



XXIII. zsoltár. 

Vr byr engemeth, ees semybe nekem fogyatkozásom nem 
lezen eeltete feldnek helyen, oth engemeth zerze 

Eeltetew vyzen fel newele engemeth, een lelkemeth meg 
fordeyla 

Bee wyn engemeth w ygassaganak w newerth 
Merth ees ha een yarandok halai arnekanak kezepette nem 

felek gonozokath merth the een welem wagy 
Te wezed ees the ystapod \vk engemeth meg vygastalanak 
Zerzetheel aztalth the eleted azoknak eleue, kyk haborgathriak 

engemeth 
Meg keneed olayal een feyemeth, ees een wyaztalo poharom 

ygen lyzta 
Ees the yrgalmassagod kwuessen engemeth mynd een eletembe 
Ees hogy een lakozyam een Vramnak hazaba mynden napon 

12. §. A prédikáezió. 

Többen vannak, a kik Temesvári Pelbárton kívül ebből 
;i korszakból sem prédikátort, sem prédikácziót ismerni nem 
akarnak. Egyszerűen tagadják, hogy ebben a korszakban az 
egyházi szónoklat története anyagot találna,1 Feleletünk erre 
szintén egyszerű és csak annyi lehet, hogy a reformáczió előtt 
írott kódexek az ellenkezőt bizonyítják. Bennük prédikáezió 
czímen több egyházi beszéd foglal helyet, a melyek a prédi-
káezió létezését kétségbevonhatatlanul igazolják. 

De hogy saját maguknak egyedül álló tanúi ne legye-
nek, hivatkozhatunk a zsinatok határozataira, a melyek vilá-
gosan szólanak a prédikálás fennállása mellett erre vonatkozó 
intézkedéseikben. 

Már István király dekrétumai elrendelik, hogy azt, a ki 
fecsegéssel és illetlen magaviselettel másokat megbotránkoztat 
a templomban, vesszővel büntessék.2 így a hallgatóság, erős 

1 Kovács Albert : Homiletika, 68. oldal 
2 Péterfy : S. C. 9. 1. 



rendszabályok által, előkészíttetett. A vasárnap megünneplésére 
is szigorú törvények hozattak. Kálmán király pedig a papokra 
vonatkozólag intézkedik kellő szigorral, hogy az elszaporodott 
idegen kalandorokat kiszorítsa, a kik hazánkban nem annyira 
térítői munkát, mint inkább zsákmányt kerestek. A Xll. és 
XIII. század pápáinak sok gondot adott a szerzetesek féken-
tartása, a kik a világi papok tudatlansága által neki bátorít-
tatva, részint könnyelmű és felületes prédikáczióikkal, részint 
komoly és megfontolt írásmagyarázataikkal szolgáltattak okot 
arra, hogy az egyházi beszéd tartásától eltiltassanak. Nálunk 
a budai zsinat 1279-ben foglalkozott ezzel a kérdéssel. Figyel-
mét a tatárjárás után következett szerzetes-invázió hívta fel. 
A prédikálásra vonatkozólag kimondja: Nulliis passim recipiatur 
ad predicandum, nisi fuerit authentica persona, vei alias per 
Sedem Apostolicam privilegiata, aut ad hoc per episcopum 
design ata.1 

A prédikáczió tárgyát illetőleg rendelkezik az 1460-ik 
évben tartott szepesi zsinat. Legelső sokban nagyböjt idejére 
a püspöknek fentartott esetek ismertetését kívánja, azután a 
gyónásra vonatkozó oktatást és a mise látogatására való buzdítást. 
Az esztergomi és veszprémi, valamint a nyitrai 1494. évben 
tartott zsinat is a napi evangéliumokat ajánlják magyarázatra 
és a vándorszónokok haszonlesése ellen tesznek intézkedéseket. 

Gellért latin nyelvű, de Konrád által tolmácsolt prédi-
káczióinak híre és hatása legendájában följegyeztetett. Székes-
fehérvárott István király és az ország nagyjai előtt oly 
megragadóan beszélt Nagyboldogasszony napján, hogy a király 
fia nevelését reá bízta az idegen szerzetesre. 

Később mint csanádi püspök is híres volt beszédének 
erejéről : „a király és n é p . . . és valamennyi keresztyén mind 
álmélkodék az Isten igéjének nagy vigasztalásán". 

A mikor a szerzetesrendek vették át a prédikácziók tar-
tását, különösen a benczések, czisztercziták, pálosok, ferencziek, 
dömések és a premontreiek voltak azok, a kik e téren jelen-
tősebb eredményt értek el. 

1 Péterfy : S. C. 113. 1. 



A keresztes hadjáratok buzdító szónokai, hogy Magyar-
országon sem maradtak tétlenül, példa rá a gyujtószavú 
Capistranói János, a kinek a beszédeire, Sopronyi Péter ferencz-
rendű szerzetes feljegyzése szerint, több mint tizenegyezer 
ember tért meg. Rajta kívül még sokan voltak, a kiknek híre 
prédikáczióik révén fenmaradt, így a magyar nevű : Bávifi 
Búzád, Dósa István, Szigedy Antal, Laskó Ozvald, Segösdi 
Lukács, Fábri János, KézsmárJci János és a nevezetes Temes-
vári Pelbárt voltak e korszak legjelesebb prédikátorai. 

Középkori prédikátoraink közül a legtöbb latin nyelven 
tartotta prédikácziőját, mihelyt városban volt, Városaink kelet-
kezése után mindjárt különbséget tettek falusi és városi lel-
készség között. Ez utóbbi rendesen a képzettebb lelkészek 
számára jelöltetett ki működési térül. Abban a szomorú időben, 
— a mikor a tudományok művelése a szabad nozgás gátolása 
következtében alig állott másból, mint a régi egyházi atyák 
munkáinak másolásából, ez pedig az írásban és olvasásban 
nagyobb jártasságot kívánt, mint a mit a közönséges iskolák-
ban elsajátíthattak, — nemcsak a könyv volt kevés nálunk, 
hanem a tudósok is nagyon hiányoztak. 

Az ifjak, a káptalani iskolákban szerzett elemi ismeretek 
után, egy lelkipásztor mellé mentek a szükséges tudnivalók 
elsajátítására. Kisebb rendek feladása alig követelt valami 
előképzettséget, sőt a kanonokok között is többen voltak, a kik 
írni és olvasni nem tanultak. 1323-ban tizenegy szepesi kanonok 
közül csak négy tudta a nevét aláírni. Bertalan pécsi püspököt 
pedig 1229-ben III. Honorius pápának kellett megleczkéztetni 
tudatlanságáért. 

IV. Incze pápa, mikor Európa papjait dorgálja, hogy a 
bölcsészet és hittudomány helyett inkább a jogot tanulják, a 
franczia, angol, skót és spanyol papok mellett a magyarokat 
is bűnösöknek tartja. Ez az 1254-ben kelt levél arra mutat, 
hogy hazánkban is kevesen voltak, a kik komoly életczélul 
tűzték ki maguk elé az isteni szolgálatot. Számuk később még 
inkább kevesbedett. Nagy Lajos és felesége 1345-ben pana-
szosan fordult VI. Kelemen pápához, hogy theologiai képzett-



ségű papokra levén szüksége, Magyarországon egyetlen egy 
theologiae magistert sem talált. 

A könyvek elégtelensége és drágasága némileg menti 
ugyan e kor fogyatkozásait, de nem szabad figyelmen kívül 
hagyni, hogy ezeknek oka is csak a komoly érdeklődés hiánya 
volt. Ügy, hogy ezt inkább okozatnak, mint oknak kell tekin-
tenünk. Tény azonban, hogy megvolt e drágaság. Vid mes-
ter 1263-ban somogymegyei birtokát adja a csatári monostor-
nak egy elveszett bibliáért. Benedek kászonyi plebánus pedig 
1349-ben breviáriumát 8 márkára becsüli, míg a vele együtt 
ellopott pejlovat csak 4 márkára, Á papok legszükségesebb 
könyvei is ritkák voltak és nagy értékűeknek neveztetnek.1 

Nagyon természetes, hogy ilyen nagy szellemi nélkülözések 
mellett, a mikor a pásztorok lelke sem nyerhetett elegendő 
táplálékot, éheznie kellett a nyájnak. Éhezett is. Sőt mikor 
valamit nyújtottak is neki, abban sem találhatott lelke tápláló 
eledelt. Csupa füst és pára volt az, a képzelgő lélek szétfoszló 
termelése. 

A prédikáezió tárgyát vagy a napi evangélium, vagy 
valami ünnepnek és szertartásnak megmagyarázása, vagy vala-
mely szent életének ismertetése képezte. A kijelölt lekeziók mel-
lett ritkábban történt meg az, a mit pl. Szent Gellért legen-
dájából olvasunk, hogy ő a bibliából alapigét, — vagy jobban 
mondva — jeligét választott beszédéhez. Ez csak később, a 
XV. század közepe táján vált szokássá, hihetőleg a reformátori 
mozgalmak behatása folytán. A prédikátorok közvetlenül alig 
vettek valamit a szentírásból. Az egész korszak nem is egyéb, 
mint a minden téren való köznapi közvetítés. A helyett, hogy 
a szentírás igazságait fejtegették volna, közelebb érezték 
magukhoz Bonaventura és Szent Bernáld, Domonkos és Pelbárt 
atyákat. 

A prédikáezió anyagát is legnagyobbrészt ezeknek az 
írásaiból merítették. Kódexeink többször említik egyiknek, vagy 
másiknak nevét, A megőrzött apró tanítások, elmélkedések, az 
egymás után következő példák, a legendák, a szentek életének 

1 Dr. Mihalovics Ede : A kath. préd. tört. 98. 



gyűjteménye stb., mind használt források voltak, a melyekből a 
prédikátorok kéznélfekvő anyagot meríthettek. Ilyen felhasznál-
ható anyagokat őriznek a Winkler, Sándor, Ehrenfeld,1 Simor, 
Cornides, Teleky, Virginia, Lobkevitz és Domonkos kódexek. 
Különösen pedig a Példák könyve (80 példa) és a Debreczeni-
kódex nyújt gazdag anyagot a prédikáczió írásához. Feninaradt 
emlékeink azt mutatják, hogy ezt az anyagot nem is hagyták 
kihasználatlanul. 

A prédikáczió szerkezete győz meg bennünket erről leg-
hamarább. Bár az eszményi prédikácziótól nagyon távol áll, de 
specziális alakja miatt nagyon is megérdemli figyelmünket, 
Vegyük csak az alább közölt Szent Gergely életéről szólót, a 
mely valóságos típusa a középkori egyházi beszédnek. Tárgyát 
az ünnep adja. Neki Gergely életéről kell szólani. Keresi azért, 
hogy mi volna ennek az életnek kulcsa? Megtalálja egy kis 
erőszakolással és Dániel II. részével felnyittatja. Ez a bölcses-
ség. De hát mi is ez valósággal? Mi a bizony bölcsesség? 
Ezt már ő maga nem meri megmondani. A szentírásból sem 
tudja felkeresni. Megy tehát a szent doktorokhoz és a kérdést 
skolasztikus bonczkés alá véve, feleltet és magyaráztat velük. 
Kétség nélkül ád valami méltóságot a beszédnek ez a tekin-
télyekre való hivatkozás, a száraz feszegetés ellenére is. Meg-
határozásai szépek és bár röviden is, de mindig indokoltak. 
Az egész első rész, a maga csonkithatatlan tömörségével és 
szigorúan szabályos beosztásával valósággal például szolgálhat. 
Nem így a második. Ebben a rend már szétmorzsolódik. 
A szinte kínálkozó alkalmat, hogy a bölcsesség drágalátos 
voltáról, a hallgatókhoz közelebb jőve, ad personam szóljon, 
egészen elejti és az előbbi okos fejtegetéseit itt már a skolasz-
tikus stílus rikító színeivel váltja fel, a mikor a bölcsesség és 
a szeretet összehasonlítására megint a doktoroktól szerez aprólé-
kosságig menő érveléseket. 

A harmadik rész a beszédnek tulajdonképpeni praktikus 
oldala. Terjedelmére nézve több, mint az első kettő egyiitt-

1 Az Ehrenfeld-kódex, mely a XV. század eleiről való, többször 
emlékezik a prédikátorokról. 



A csicsói pacificale. 



véve. Feladata volna, hogy Gergely életében nyújtsa bizony-
ságát az igazi bölcsességnek. Az első két részhez az író 
anyagot a doktoroknál talált. Onnan átvette és beszédének 
körébe illesztette. A harmadik rész, az ünnepi vonatkozás, az 
egésznek rugója : Gergely élete volt. Ezt pedig vette a legen-
dából. Első tekintetre úgy tűnik fel a dolog, hogy itt az író 
egyénisége teljesen elveszett, hogy ő nem volt más, mint egy 
toldozó napszámos, a ki a kétféle kész anyagot egyszerűen 
összegépelte. Egyénisége azonban mégis felismerhető, ha csak 
a hajtásról is. Mint az ünnep tárgya, előtte volt Gergely 
élete. Úgy, a hogy azt a legendában találta. Mit látott ő 
ebben az életben, a kolostorok alapításában, a szegények segí-
tésében, a pápaságtól való huzódozásban ? Bölcsességet, a 
mely szerinte az idvesség keresésében áll. Isten megismeré-
sében, jó életben. Hogy minek nézi a legendás életet: ebben 
nyilvánul egyénisége. Ehhez keres fejtegetést, a mit a dokto-
roknál mindenre raktáron találhat. — így készültek a szentek 
ünnepeire szóló prédikácziók. 

Az evangéliumok magyarázataiból kialakult főünnepek 
prédikácziói is ugyanilyen típust tüntetnek fel. Ezeknek a 
tartalma is ugyanaz, csak a beszéd technikája különbözött 
annyiban, hogy itt a textus volt adva. De meg volt a belőle 
készült fejtegetés is, mert ez is rég megtermett a skolaszti-
kusok tanításaiban, csak fel kellett lapozni. Most azután pél-
dát kellett keresni rá valamelyik szentnek életéből, ezt a 
kettőt egy közbeékelt második részszel összeforrasztani, és 
kész volt a templomi beszéd. 

A prédikácziónak ez az egészen egyszerű alakja lélek-
tanilag teljesen indokolható és sajátszerű szerkezete, a mely 
a XV. század folytán mindinkább kidomborodik, sok tekintet-
ben hasznos útbaigazítást nyújt a mai szónoknak is. A prédi-
kácziónak mindig előnyére válik, ha az alapul vett igazsá-
got az élettel magyarázza, vagy az erkölcsi igazságokat reá 
tudja vezetni az életre. De egyáltalán nem szabad oly felüle-
tesen végezni e munkát, hogy a kettő egymást teljesen ne 
födje, mert ekkor sohasem csak az egyik, vagy a másik fél, 
hanem mindig az egész prédikáczió szenvedi a csorbát. 



A középkorban pedig nagyon gyakori eset volt, hogy 
az egyik fél túlságosan elnyomta a másikat. Megesett az. 
hogy az egész beszéd száraz fejtegetésből állott, tisztán elvont 
fogalmak tördelésével, vagy összerakásával. Viszont megtörtént 
az is, hogy az egész beszéd egyetlen példából, vagy legendá-
ból állott, De bármiként volt is, a való életet a maga igaz 
viszonyaiban egyetlen prédikáezió sem méltatta kellő figye-
lemre. Úgy, hogy a hallgató a sok csodás történetből alig-
talált valamit, a mi vele is megeshetnék. A bölcsészeti fejte-
getések felülhaladták értelmét, a szentek legendás története 
pedig az ő életkörülményeit, így hát neki tanulságul, a sok 
közül mi sem maradt. Sem bölcs, sem gyermek nem tudott 
lenni, maradt hát hitetlen, vagy lett babonássá. 

A prédikácziókat egészen a XIII. századig az oltár előtt 
tartották. Innen kezdve készítenek szószékeket és különítik el 
a prédikácziót a mise szolgáltatásától. Az említett prédikáezió 
nem áll egyedül. 

A debreczeni kódex többi prédikácziói, a melyek a 
kódex szerint is kimondottan prédikáczióknak neveztetnek : 

1. Szent Miklós püspökről való prédikáezió. 
2. A Boldog Szűz Máriának szeplőtelen fogantatásáról. 
3. Szent Tamás apostolról való prédikáezió. 
4. Karácsony estire való prédikáezió. 
5. Szent István első mártírról való prédikáezió. 
6. Szent János evangélistáról való prédikáezió. 
7. Kis Karácsony napra való prédikáezió. 
8. Vízkeresztnapi prédikáezió. 
9. Szent Fábián Sebestyén életéről való prédikáezió. 

10. A szent Annos asszonyról való prédikáezió. 
11. Szent Pál apostolnak megtérítéséről való prédikáezió. 
12. Szent Dorottya asszonyról való prédikáezió. 
13. Szent Mátyás apostolról való prédikáezió. 
14. Szent Gergely pápáról való prédikáezió. 

A Cornides-kódexben (1519) is van prédikáezió, a mit 
a kódex is így nevez, 12. Ezek mind ünnepi beszédek. Kivéve 
az egy Mária látogatása napjára és mindenszentekre írott 



beszédét, a többi a keresztyénség főünnepeire vonatkozik. 
Karácsonyi, húsvéti, pünkösdi, áldozócsütörtöki, szenthárom-
ság vasárnapjára való, vízkereszti, nagy csütörtöki stb. 

Ezenkívül van a tihanyi kódexben 8, a Kazinczy-kódex-
ben 3 prédikáczió. 

A debreczeni kódex 14 teljes prédikáczió mellett, hét 
rövid predikácziót, jobban mondva vázlatot közöl. Ezzel egé-
szen világosan a prédikálás elterjedését bizonyítja, mert a hol 
vázlatokat készítenek csak, ott egészen bizonyos, hogy a gya-
korlatnak oly nagynak kell lenni, hogy az így készített vázat 
az élő szóval való előadás könnyen ki tudja tölteni. Minden 
szónokember tudja, akár hivatásos, akár kénytelen vele, 
hogy a beszédek tartása kezdetben mindig kidolgozott mun-
kákon alapszik, csak később a gyakorlat és az ebből eredt 
bátorság engedi meg a vázlatok elegendőségét, A kódex e 
vázlatai tartalmi és szerkezeti szempontból egyformán érde-
kesek. íme egy-kettőnek a felosztása : 

Alapige : Adj számot a te sáfárságodról. (Luk. XVI.) 
Kilenczről kell számot adnunk : 
1. gondolatról, 2. szólásunkról, 3. minden művelkede-

tünkről, 4. minden isteni jóságnak elhagyásáról, 5. minden 
időről, 6. minden marhádról, 7. minden hozzád tartozókról, 
8. Istennek mindennemű ajándékáról, 9. Krisztusnak ő szent 
kínjáról és haláláról. 

Alapige : Mint a kígyót, azonképpen elfussad a bűnöket. 
(Bölcsesség k.) 

E beszédből három tanúság adatik : 
I. Mi légyen a kígyónak harapása? 
A kígyó négy rendbeli fogával négy harapást teszen az 

emberen. 
Azonképpen a pokolbeli ördög a bűnös emberen négy 

harapást teszen. 
1. Első foga a felső állán: nagy keserűséges halál. 
2. Második foga a felső állán : a bűnnek harapása, 

elválaszt minden jótól. 
3. Harmadik foga a felső állán : a pokoli nagy keserű-

séges kin. 



4. Negyedik foga az alsó állán : az ő szivének esmére-
tinek férge (a lelkiismeret mardosása). 

II. Hányféle okból ismeri meg az ember a bűnnek vesze-
delmes voltát ? 

Tizenkét okból ismerheted, mely véghezhetetlen gonosz 
a halálos bűn. Mindegyik okot felsorolja és a szentírásból 
és a doktorokból indokolja. 

III. Hányképpen való veszedelmet teszen a bűn ? 
Harmincznégyet teszen. (Itt azonban nem sorolja fel, 

hanem visszautal egy másik beszédére; ebből is látszik, hogy 
a vázlatot nemcsak maga az író, hanem mások is használták, 
mert a jegyzet :— „mykepen meg irtani az harmad: ternosson: 
Az ternosnac ötöd Leuelen:" — ezeknek a számára készült.) 

Az allegorikus magyarázat nagyon kedves volt a közép-
kori szónokok előtt. Alkalmazásuk igen gyakori és nagyon 
sokszor egészen a szertelenségbe megy át. A kor szelleméhez 
is jól illett, mert ez is közvetít. 

Szent Gergely pápáról való prédikáezió.1 

Dicsérlek Uram Isten tégedet, mert erőt adál énnekem és 
bölcsességet. Dániel II. 

Ez igéket írja Dániel próféta könyvének második részében, 
mely igéket méltán mondhat Szent Gergely pápa, kit Úr Isten keresz-
tyén anyaszentegyházban tőn nagy doktorrá és erős oszloppá az ő 
egyházába minden ördögi viaskodásoknak ellene, mert az ördög 
háromféle ostromlást tőn az Urunk Jézus hite ellen, hogy el ki 
veszthetnéje e világból. Először a pogány fejedelmeknek hatalmokkal, 
de ezek ellen az édes Urunk Jézus bocsátá a szent apostolokat és 
a szent Martirokat, kik az ő békességükkel meggyőzék őket, halálra 
adván magukat Idvezítőnk hite mellett. Másodszor a gonosz Sátán 
akará elveszteni a keresztyén hitet pogányoknak bölcsességökkel és 
a gonosz eretnekeknek hamis tanúságokkal és hamis keresztyének-
nek tettetős szentségökkel, kik ellen bocsátá az édes Úr Isten a 

1 Debreczeni kódex 208-218 . Nyelveraléktár XI : 128 - 134-ig. 



szent konfesszorokat és a nemes doktorokat és különb-különb szer-
zeteket támaszta, kik az ő szent prédikácziójokkal, szent életökkel 
s tanúságokkal a keresztyénséget igen elvilágosítanajak és az ő hamis 
tanúságokat az eretnekeknek megnyilatkoztatnajak, kikről a szent 
Evangéliumba úgy monda Urunk Jézus : én adok nektek szát és 
bölcsességet, kinek nem állhatnak ellene mind a ti ellenségtek. 
Harmadszor az ördögök törekedének a hit ellen hamis csodatételük-
nek miatta, ki legnagyobban Antikrisztus idejében leszen, kik ellen 
akkoron bocsátja Enohot és Illést bizony csodatételükkel. Miért pedig 
szent Gergely pápa igen oltalmazza szent bölcsességével a keresz-
tyénséget, méltán mondhatja az elkezdett igéket : „ . . Dicsérlek stb. 

Mely igék mellé háromrendbeli Idvességes tanúságunk leszen 
a bölcsességről : 

I. Első a bizony bölcsességről. 
II. Második annak drágalátos voltáról. 

III. A szent Gergely doktornak boldog életéről. 

I. 

Első mellé lássuk meg imez két kérdést' : 
1. Micsoda a bizony bölcsesség? 
2. Miben áll a bölcsesség ? 

1. Az első kérdésre így felelnek doktorok mind közönséggel 
s még a pogány bölcsek is : hogy a bölcsesség nem egyéb, hanem 
isteni és emberi dolgoknak esméreti, ki egyesödött a jó életnek 
tanúságához, mely magyarázatba három jelentetik. 

a) Első az isteni esmeret, a bizony hitnek miatta, mert úgy 
mond szent Ágoston doktor : te nálad nélkül Uram valamit érteni 
nem bölcsesség, de esmerni tégedet tökéletes tudomány. 

b) Második az emberi idvességnek keresése, mert az mondatik 
bizony bölcsnek, ki mind az ő idvösségét s mind egyebekét tudja 
keresni, mert hogy minden dolgoknak fölötte az élet megjobbítandó, 
ezért mondatik a magyarázatban : hogy isteni és emberi dolgoknak 
megésmereti a bölcsesség. 

c) Harmadik, ki a bizony bölcsességről jelentetik : a jó élet, 
mert szent Bernaldnak mondása szerént a tökéletes bölcsesség ez : 
«Itérai a bűnöktől és jót tenni. Ez ilyen bölcsességet dicséri a szent 



írás mondván : véghetetlen kincs embereknek a bölcsesség, melylyel 
valaki jól élt az Isten barátságába részes lett. De j a j azoknak, kik 
e féle bölcsességet nem vallják, mert ime nyilvánvaló bolondságba 
élnek és sietnek a halálra, kitől még az oktalan állatok is félnek. 

Oh én drágalátos Atyámfia ! mi lehet annál nagyobb bolondság, 
mint ki önnön magát megöli, mikoron ha akarnája, magát attól 
megoltalmazhatnája. Erre mondja a szentírás: a bolondok azokat 
kivánják, a melyek ártalmasok ö neki. 

2. Második kérdés imez : Miben áll a bizony bölcsesség? 
Felel szent Bernald doktor erre s úgy mond, hogy háromféle 

bölcsesség lelettethetik : szívnek, szájnak és téteménynek bölcsessége. 
a) A szívnek bölcsessége áll az elmúlt bűnöknek bánatjában, 

hogy ember szíve szerént bánkódjék tett bűneiről és megutálja a 
világnak szertelen gyönyörűségét s kívánja az örökké való jutalmakat. 

b) A szájnak pedig bölcsessége áll a tulajdon bűnöknek meg-
gondolásában, hálaadásokban, isteni dicséretekben és építő beszédek-
nek mondásában 

c) A mívelkedetnek bölcsessége áll a tiszta békességes és 
engedelmes életben. Ezeket mondja szent Bernald doktor : ezeknek 
szájuk, mint az Ur Isten mondja a szent Dávid királynak szája 
által : gondolják a bölcsességet, szájuk szólja az ítéletet, szívükben 
forog mindenkoron az Istennek törvénye, minek okáért nem csalat-
koznak meg az ő járásokban és dolgokban. 

II. 

Második tanuságunk a bölcsességnek drágalátos voltát jelenti, 
ki mellé kérdik doktorok, ha a bölcsességnek ajándoka drágalátosb-e 
a Szeretet ajándokánál? A kérdésnek okát a szentírásból veszik, 
mert ám úgy mond a szent lélek : a bölcsesség minden jóknak 
anyja és minden arany ö hozzá képest egy kis föveny. Az Isten 
senkit nem szeret, hanem azt, a ki bölcsességben lakozik, mert 
drágább a napnál és országoknál. Ezeket mondja a bölcsességről 
szent lélek, kikből kihámoztatik, hogy drágalátos!) a szeretetnél. 

De ez ellen vagyon, a mit szent Ágoston doktor mond, hogy 
az isteni ajándékok között semmi nagyobb nincsen a szeretetnél. 
Jó azért megtudnunk, melyik jobb ? 



Felel erre szent Bonaventura doktor atyánk s úgy mond ő 
is : semmi ajándoka az Úr Istennek ilyen nagy nincsen, mint a 
szeretet, mert a szeretetben nagyobban mutattat!k az édes Istennek 
jóvolta, hogynem mint a több ajándokában, mert vannak az áldott 
Istennek oly ajándoki, hogy kik szeretet nélkül vannak, mint erős-
ség, kegyesség, tudomány, értelmesség, s bizony dolog ez, hogy 
ezek kisebbek a szeretetnél. Vannak ismét oly ajándoki az Úr 
Istennek, melyek bennük vallják a szeretetet, miként a bizony böl-
csességnek ajándoka, mert a szeretet a nyeldeklésnek érzékenységet 
ád, hogy izesek legyenek neki az örökkévaló jók. Erre mondja szent 
Bernald doktor, a bölcsességnek kezdeti urnák félelme, vége a sze-
retet, közepe pedig a reménység. így végezi azért szent Bonaventura 
doktor a kérdést, hogy a bölcsesség szeretet nélkül nem olyan jó, 
mint a szeretet ; de amennyiben magába rekeszti és vallja a böl-
csesség a szeretetet, véghetetlen kincs és csak ezt szereti az 
Úr Isten. 

Példánk vagyon a bölcs Salamonról, ki az ő bölcsességével 
elvesze, miért az isteni szeretetet hátra hagyá az asszonyi állatok-
nak szereietökért. Nem ilyen bölcs vala a boldog szent Gergely 
doktor, mert az ö bölcsességét megékesítette vala isteni és atyafi-
ságos szeretettel, minek okáért részes lőn az isteni barátságba. 

m. 

Harmadik tanúságunk az ő életéről leszen, ki mellé tudnunk 
kell, hogy a szent Gergely pápa római dúsnak nemes nemzetségéből 
támada. Atyjának Gordian vala neve s anyjának Silvia s a pápa-
ságba tizenhárom esztendeig s hat hónapig és tíz napig éle. Ki 
mikoron még ugyan igen ifjú korában a természet szerint való tudó-
in annak a tetejire jutott volna és nagy gazdagságokkal bővölköd-
néjek, azt kezdte gondolni, hogy azokat mind elhagynája és baráttá 
lenne. De elhalasztá, míg atyja e világból kimulék, ki Szicziliát 
tartja vala a rómaiaktól. S ez szent Gergelyre maradván az ország, 
hat Idastromokat rakattata benne s Rómában még egyet szent András 
tisztességére, mely klastromokat tulajdon örökségéből igen megaján-
dékozván s mind a több marháját szegényeknek osztogatván a római 
klastromában szent Benedek szerzetében öltözék, mért még akkoron 



ott a féle szerzet vala csak, mely szerzetben rövid időnek alatta 
oly nagy szentségre juta, hogy méltán a nagy tökéletes fráterek 
közé számláltathatik vala. Oly nagy kemény élettel gyötri vala az 
ő testét, hogy gyomrában korolkodvan, alig áll vala a lábán. Néha 
sok óráig kénzódván vele, azt tudják vala a fráterek, hogy azonnal 
meghalna. S mikoron kimúlt volna a klastromnak apátja a világból, 
őtet választák az atyafiak fejedelemmé. 

S egy napon, mikor könyveket szerezvén írna, egy tengerbe 
veszett gazdag embernek képiben neki jelenék az ő őriző angyala 
és könyhullatással könyörge neki, hogy irgalmasságot tenne vele. 
S parancsola szent Gergely a sáfárnak, hogy hat garast adna neki, 
s amaz el mene. Azon napon még hozzája mene s monda e szent 
Gergely doktornak : sokakat veszték el s keveseket vők helyében. 
Szent Gergely még annyit adata neki. Harmadnapon még hozzája 
mene s nagy untató kiáltással kezdé c szent apátot kérni, hogy 
könyörülne rajta. S szent Gergely mert értvén, hogy nincsen semmi 
pénz a háznál, kit neki adhatna, egy ezüst tál vala házában édes 
anyjáé, s neki adá azt. S az angyal nagy örömmel elméne előle. 

Minekutána pedig a pápaságra választatott volna, egy napon 
a kanezeüáriusnak meghagyá, hogy tizenkét szegényeket és zarán-
dokokat hína vendéggé. S mikoron leültette volna őket, tizenhármat 
számlála Szent Gergely pápa. S mikoron mondanaja a kanczellárius-
nak : mire tettél parancsolatom ellen ? Monda amaz, hogy tizenkettő-
nél többet nem hitt volna. S meg szemlélvén e szent ember a 
tizenharmadikat, látá tehát, igen változik orczájában. Hol vénnek 
s hol ifjúnak mutatja magát. S az ebéd után magának hiván szent 
Gergely, monda neki : ki vagy te ? Felele amaz : én vagyok az, a 
kinek az ezüst tálat adtad a tengerbe veszett embernek képébe, 
mikoron még apátúr volnál csak. Bizony mondom tenéked, hogy a 
napságtól fogva választa tégedet az Úr Isten a pápaságra. S ott 
elenyészék előle. 

E szent embernek idejében, még mikoron csak kardinál 
volna, oly igen megárada a Tiberis vize, hogy a városnak kőfalán 
is bemegyen vala Rómába. Sok házakat is elveszte, ennek fölötte 
nagy sok kígyók és sárkányok termenek a Tiberis vizében, kik 
azután, hogy a víz megesék, a tengerbe menének. De a tengerbeli 
habokba meghalván és a partokra kiverettettek volna, oly igen 

Sörös B. : A Magyar Liturgia Története. 6 



megdögleték az eget, hogy nagy döghalál következek belőle, mely 
halálban legelőször is a Pelagius pápa mulék ki. S aztán a népet 
is úgy kezdé megverni, hogy Rómába sok házak pusztán maradá-
nak. S ekkoron válusztaték szent Gergely a pápaságra minden 
néptől. S mikoron megkellene ő neki szenteltetni s a nép erősen 
halna : kezde prédikállania a népnek, intvén őket a penitenczia 
tartásra és megparancsolván, hogy minden ember prosonezioba jőne 
és a litánia mondással, azaz szenteknek hívásával könyörgenének 
a jó Istennek. Mely proczesszióba két negyven ember mulék ki e 
világból, de még sem hagyá megszűnni az úr Istenhez való könyör-
gést. A prosonczio után ruháját elváltoztatván, szent Gergely titkon 
kifuta a városból s harmad napig lappanga a kő hasadékokban. 
Kinek elmenésén mind egyházi népek s mind parasztok igen meg-
búsulván, mindenütt fogák őtet keresnie. S egy pusztában lakozónak 
megjelenté az Úr Isten hol volna. Mert világosságnak oszlopa leszálla 
az égből a helyre, hol elrejtőzött vala, s azon lelék meg. Kit erő-
vel felvevén a nép, akaratja ellenére pápává szenteltete. S titkon 
levelet írván a Mauricius császárnak, ki őtet igen szereti vala, 
könyörge, hogy semmiképpen az ő választására ne engedne. De a 
városnak fejedelme elorzá a levelet s ezen képpen a császár is 
nagy jó kedvvel megkonfirmálá az ő választását. De miért még a 
halál meg nem állott vala ismegent proczessziót szerze, hogy a 
várost megkerülnejek a litániával. S az boldog szűz Márianak képét, 
melyet szent Lukács írt vala előttük viteté, mely kép ellen az égnek 
dögi — ugyan látásokra — eltisztul vala s nagy tisztán marad 
vala az ég. S hallgatni fogván mind a teljes proczesszió, angyalok-
nak sokasága kezde énekelni, mondván e kép fölött az égben : 

Menyországnak királyné asszonya örül 
Alleluja. 

Mert a kit érdemiéi viselni 
Alleluja. 

Feltámadott miképpen megmondá 
Alleluja. 

S monda szent Gergely nagy felszóval : 
Imádj ad erettünk az Úr Istent ! 

Alleluja. 



Azaz dicsértessék a jó Isten. S ezt megmondván láta a Kres-
zentias várának tornyán állani egy angyalt, kinek kezében véres 
tőr vala, de azt meg törölvén a helyibe tevé. Kin megismeré szent 
Gergely, hogy az úr Isten megengeszteltetett volna, S ottan meg-
szünék a halál s az napságtol fogva a várat angyal várának hívják. 

Oly igen alázatos vala e boldog szent ember, hogy ő lön a 
pápák közül első, hogy ki Isten szolgáinak szolgájának nevezé önnön 
magát. A szegényeken való könyörületesség annyira megolvasztotta 
vala az ő szívét, hogy egy napon sem eszik vala addig, míg valahány 
szegényeket és zarándokokat nem hivat vala asztalára Minden szegények-
nek nevöket Rómában és Jeruzsálemben, kik lakoznak vala, mind 
regestomba vezette vala s minden szükségüket megszolgáltatja vala, 
Jeruzsálemben is nagy klastromot szerzett vala s a barátokat benne 
mind ő élteti vala. Ennek fölötte háromezer szerzetes szüzeknek húsz 
híjj án száz gira aranyat ád vala életükre minden esztendőnként. 

Mikor egyszer húsvét napján Nagy Boldog Asszonynál önnön 
maga mondanaja a nagy misét s jutott volna a pax dominira, felele 
az angyal s nagy felszóval mondá utána az et cum spiritu tu o-t. 

Igen kedves szolgája vala boldog szent Gergely az Úr Isten-
nek, mert ám még a pogány Trajanus császárnak lelkét is meg-
szabaclítá az örök veszedelemtől, mert az Úr Istennel könyhullató 
imádságával feltámasztatá a Trajanost és mihelyön megkeresztelő 
meg ismegent kimúlván e világból idvezüle, S megjelenvén Úrnak 
angyala mondá : miért, hogy e pogányért imádkozál, választanod 
kell e kettőbe : vagy hogy purgatoriumba két nap kell égned, vagy 
mind teljes életedben kell korolkodnod. S ez másikat választá. 

Annak utána mindenkoron korolkodik vala, vagy köszvénynyel, 
vagy hidegleléssel, vagy gyomrának fájásával. De mind az ő kór-
ságival nem gondolván, szünetlen való munkába, szent írásoknak 
szerzésében foglalja vala ö magát. Gyakorta a vigasztaló szent lélek 
fejére száll vala galamb képében, az ő káplánának a Péter doktor-
nak látására, mikoron a könyveket szerzi vala oly mint jelönteneje, 
hogy Istennek ihletéséből ím aj a a mi idvösségünkre valókat, hamisság 
nélkül. S mikoron nagy sok szentséges dolgokat cselekedett volna, ki-
mulék e világból mikoron urunk születésének utána írnának hatszáz s 
liât esztendőben és vitetek az ő szentséges lelke a mennyei boldogságba, 
melyben méltoltassék minket is vinnie Atya, Fiú, Szent Lélek. Ámen. 

G* 



13. §. A szentségek. 

A szentségek, a római egyház meghatározása, szerint 
Jézustól rendelt látható jelek, a melyek által a velük élők 
láthatatlan malasztot és benső megszentelést szerezhetnek.. 
Hatásuk és különbségük abban nyilvánul, hogy minden szent-
ség azt a különös malasztot szerzi meg, a mely végett rendel-
tetett. Kiszolgáltatásukat az egyház fényes szertartásokkal veszi 
körül, a melyek részben az ünnepélyességet emelik, részben 
jelentőségüket tüntetik fel, részben pedig a megfelelő érzelmek 
felkeltésére valók. Egyiknél sem szabad hiányozni a keresztnek, 
a mi annak a jele, hogy e szentségek Krisztus kereszthalála 
által nyerték erejüket. 

Kiszolgáltatásuk módját mindenütt az úgynevezett Ordi-
nariusok szabályozták. Nálunk is több ily Ordinarius volt. leg-
nagyobb részben az esztergomi érsek, mint prímás, gondosko-
dott kiadásáról. Ezek a reformáczió előtt mind külföldön 
nyomattak. 

Mivel kódexeink a szentségek kiszolgáltatására az Ordi-
nariusban adott latin szövegnek magyar fordításait nem nyújt-
ják, ennélfogva kézzelfogható emlékeink nincsenek, — meg 
kell elégednünk azokkal a rendelkezésekkel, a melyeket a 
szentségekre vonatkozólag az egyes zsinatok léptettek életbe. 
Nem szabad azonban felednünk, hogy volt idő a mi nagy-
nemzeti királyunknak, Mátyásnak korában, a mikor ez az egész 
agendarius magyarra fordíttatott és a szentségek mindegyike 
magyar nyelven szolgáltatott ki. Erről már van születési 
bizonyítvány Geréb püspök levelében (6. §.), de nincsen semmi 
emlék az életéről. Hogy Magyarországon nem sokáig maradt 
fenn, azt következtetnünk lehet azoknak a tartományi zsinatok-
nak határozataiból, a melyek a XV. század vége felé, vagy a 
XVI. század elején tartattak. Ezek mindenütt csak latin szöveg-
ről emlékeznek és a nyitrai, az esztergomi, a veszprémi zsinat 
teljesen egyértelemben határoz. Úgy látszik, egy felsőbb egy-
házi intézkedés feküdt mindegyik zsinat előtt. 

Az egyöntetűség megőrzésére már kezdetben sokat tett 
az, hogy a nemzeti zsinatok karolták fel a sakramentomok 



kiszolgáltatásának ügyét. Egy megszabott agendát tettek kötele-
zővé. Erre mutat a Kálmán király alatt 1105-ben tartott eszter-
gomi zsinat „De concordantia Divinorum officiorum" czímű 
XXVI. fejezete, a mely határozottan meghagyja, hogy „divi-
norum officiorum, vei jejuniorum secundum Libellum, quem 
collaudavimus. ab omnibus teneatur". 

Az 1493-iki esztergomi zsinat hasonló értelemben paran-
csolja : Ordinem etiam baptizandi et reconciliandi, secundum 
Canonum auctoritatem, et formám ungendi infirmos et orationem 
in exequiis mortuorum, atquealia similia habere, etscire studete. 

Ebben a tekintetben a korszak elején és végén ugyanazon 
elvek vezették az egyházat. A római egyház hatalmas szerve-
zete mindenesetre nagyban elősegítette ennek keresztülvitelét, 
a minek megvalósítására a magyarországi protestánsok csaknem 
400 év eltelte után is félénken gondolnak. 

Mivel fogható magyar emlékeink nincsenek, az egyes 
szertartások részletes ismertetését e korszakból elhagyom. Száz 
év a római egyház szokásainak megváltoztatására nem nagy 
idő. A XVI. században úgy is kell foglalkoznunk a római 
agendával, a mely a szertartások alakját és lefolyását illetőleg 
teljesen egyezik a reformácziót megelőző kor szertartási könyvei-
vel, tartalmában azonban már nagyrészben magyar és a szabad 
elemekben a reformáczió hatását érezteti. Ott tehát a részben 
magyar elemek vizsgálata mellett ismertetésünk érdekesebb és 
tárgyunkhoz is alkalmasabb leend. Itt csak azokra a meg-
jegyzésekre kell szorítkoznunk, a melyeknek érintése nélkül 
e kor szertartásairól helyes képet alkotni nem tudnánk. Nézzük 
egyenkint a hét szentséget. 

1. A keresztség. A keresztséget világiak is kiszolgáltat-
hatták szükség esetén, de arra kellett ügyelni, hogy a hiva-
talos szöveg a gyermek fölött elmondassék. Az ilyen szükség 
esetén végzett keresztségre vonatkozólag mondja a veszprémi 
zsinat 1515-ben : „et si nesciat literas baptizans, vulgariter 
dicat . . . dum tarnen praemissa forma servetur verborum . . . 
Porro, ubi in articulo mortis infans baptizatur, si supervixerit 
infans, quantocitius fieri poterit, Presbytero praesentetur, qui 
digendi examinatione et inquisitione praemissa, si ipsam formain 



non esse servatam invénerit, ilïtim iuxta formain Ecclesiae 
baptizet". 

À piebania-templomok mellett a keresztség végrehajtá-
sára mindenütt keresztkútak állíttattak. Előírás szerint lehe-
tőleg kőből, de meg volt engedve érczből is. A kisebbeket 
egészen bemerítették, a felnőtteket meghintették. Később a 
gyermekek bemerítése is megtiltatott. A szertartás lefolyása 
különben akkor is ugyanaz volt, mint most, Az ide vonatkozó-
magyar zsinatok kánonai is megtartatnak. Egy azonban eltörül-
tetett, az 1105-iki esztergomi zsinat XLIII. pontja: „Nullás, 
de baptismo et sepultura pretium exigat". 

2. A bérmálás. A mint a latin szertartásban előiratött. 
végezték latin nyelven. Magyar elem nem is akadt benne más,, 
legfeljebb az adhortáczió. Nagyon érdekes, hogy az ifjaknak 
tanítását már a szabolcsi zsinat szigorúan " elrendelte. Erről 
jegyzi még Péterfi, hogy lia ezt komolyan végrehajtják, akkor 
később alig adták volna magukat oly sokan Luther és Kálvin 
tanításai mellé. 

3. Az oltári szentség. A Kálmán király idejében tartott 
nemzeti zsinat IV. fejezetében erről is gondoskodott „De 
communione Cleri et populi" czím alatt: „ut omnis populus 
in Pascha, et Pentecoste, et Natali Domini poenitentiam agat., 
et communicet, Cleri vero in omnibus majoribus festis communi-
cent." A Thewrewk-kódex 157—163. lapján van egy oltári 
szentség vétele előtti hosszú magyar imádság, apáczák számára. 

4. A gyónás. Ez már ebben az időben is az egyház 
hatalmi érdekeit szolgálta : „NuIlus alieno Sacerdoti confiteatur 
sua peccata". Mindenki saját községének papjához volt utalva,, 
a ki, lia igaz pap volt, ezt erőteljes pásztori gondviselésének 
eszközéül tekintette, ha ellenben csak a maga érdeke, vagy az 
egyház hatalma vezette, ily megszorítás mellett, nagyon sokat 
árthatott. A Vitkovics-kódex 24—45. oldalain ad szerzetesek 
részére tanítást a gyónásról. és kommunikálásról. A Gyöngyösi 
kódex pedig 41—64. oldalain mintát ád a gyónáshoz készülő-
nek, a mely szerint bűneit bevallhatja. Az első a szerzetesek 
magánhasználatára, a második pedig a laikusok részére készít-
tetett. Ez utóbbi kollektaszerű imádságokkal kezdődik, a. 



Az esztergomi kalvária feszülete. 



melyeket hét vallástétel követ, majd a bűnök bevallásának 
módja következik, a melyben először a hét halálos bűnről 
tesz gyónást, azután pedig a tízparancsolat szerint számlálja 
el vétkeit. Végül pedig penitencziát kér. Az egész a gyónó-
személyre tartozik. A pap részére csak egy rövid imádság van 
beszőve, a melyben többesszámban szólva, valószínűleg nem-
csak a gyónó vagy gyónók nevében, hanem azokkal együtt 
imádkozott. Ezt az imát, a hét vallást és a végső penitenczia-
kérést közlöm a következő sorokban: „Irgalmas Isten, ki minden 
emberi természetet halálnak keserűségével megrettentesz, kérünk, 
hallgas meg minket, kik élünk és a te szent nevedet áhítatos-
sággal hívjuk és adjad, hogy legyen te hozzád a mi igye-
kezésünk, kinek miatta adaték nekünk teljes megváltságunk 
és ez nyavalyás rothadandó testnek meghalása után adassék 
nekünk bizony feltámadásnak boldogsága Krisztus Jézusnak 
miatta. Ámen". 

Hét vallás. 

Első ez, hogy igen erilem és igen akarom, hogy ez világban 
voltomban keresztyénségben és keresztyéniségben éltem és keresz-
tyén bitet tartottam. Azonképpen vallom és alázatosan hiszem, 
mint anyaszentegyház hiszi. 

Továbbá vallást teszek, hogy ón igen irilem és igen akarom 
ez világból kimultomat ez keresztyénségnek ö bitiben. 

Továbbá vallást teszek, hogy én igen bánom és igen szánom 
én uram Istennek ellene vétettemet. 

Továbbá vallást teszek, hogy én akaratom az, hogy ha e 
kórságból meg vigaszom, továbbá bűnt nem teszek, magamat min-
den bűntől megoltalmazom. 

Továbbá vallást teszek, hogy én azt hiszem, hogy az én 
uram isten nekem irgalmas leszen és minden bűneimet megbocsátja, 
de nem az én érdememért, hanem az ő dragalatos szent vére 
hullásának érdemiért. 

Továbbá vallást teszek, hogy lia ennek utána valami gonoszt 
gondolandok, avagy monclandok Istennek ellene : nem akaratommal 
leszen, hanem ellenségim tetetik velem, avagy kórságom miatt 
mondom. 



Továbbá vallást teszek, hogy az én Uram Isten nekem irgal-
mas leszen és én ajánlom lelkemet, testemmel egyetemben atyának, 
fiúnak és szent léleknek nevében. 

És a te szent markodban ajánlom uram isten én lelkemet, 
mert megváltottál engemet bizonyságnak Istene. 

Ez a szöveg nagyon sokat árul el. Az eredetinek nyelve 
nehezen olvasható, szavaiban nagyon sok a régi magyarságtól 
elütő. Úgy látszik valami felvidéki tót szerzetes tolla alól került 
ki, mert a szavakban ugyanaz a dialektus érezhető, a mi a 
felvidéki tótok magyar beszédét még ma is jellemzi. Hogy a 
kódex a gyöngyösi egyházé volt, az is e mellett bizonyít. Tar-
talma pedig azt mutatja, hogy beteg emberek gyóntatásánál 
használtatott. Szép, erőteljes, komoly keresztyén életfelfogás 
ömlik el rajta. A középkor termékeiben hozzá hasonlót egyéb 
szertartási szövegekben is alig találhatunk. A kódex több kéz 
műve, a keresztyén életfelfogás tekintetében a többi már mind 
távolabb áll tőle. 

„Oratio pulcra" (penitenczia kérés). 

Én jó lelki atyám, én bűneim igen sokak volnának, kiket 
elmémnek rövidségének miatta, mind meg nem mondhatok, de 
miképpen tudván vagyon Istennél, én bűnössé vallom magamat, 
azért várom atyaságodnak oldozatját és Istennek irgalmasságát, 
kiből énnekem méltó legyen hagynod idvességes penitencziát. 

5. A papszentelés. Elejétől végig latin szertartás, szigorú 
meghagyás szerint. Magyar elemet nem is kereshetünk benne. 

6. A házasság. Nemcsak a házasság, hanem még az 
eljegyzés is az egyház előtt köttetett. Mivel pedig a felek 
néhanapján összetévesztették a kettőt, a zsinatok szigorúan 
distingválnak a kettő között, Az eljegyzés a templom kapu-
jában történik, a házasság megáldása pedig az oltár előtt. 
Advent első vasárnapjától vízkeresztig és a nagyhétben tilos 
volt a házasság kötése. Már ekkor háromszori hirdetés előzte 
meg és a házasságkötés akadályait vérrokonság, elválás stb. 
jelenteni kellett. Az 1493-iki esztergomi zsinat azt is meg-



határozza, hogy férfi 14, nő 12 éves kora előtt házasságot 
nem köthet. 

A szertartás végzésében magyarnak kellett lenni az adhor-
táeziónak, a kikérdezésnek és az esküformának. Emlékünk 
nem maradt. 

7. Utolsó lcenet. A mennyiben magában áll, teljesen latin. 
Ha pedig gyónással volt kapcsolatban, t. i. a betegnek még 
van ereje, a fent közölt hét vallás használtatott. 

* * 
* 

A zsinati intézkedések a szentségekkel kapcsolatban szól-
nak mindenütt az exkommunikáczióról és az exkommunikáltak 
vezekléséről és visszavételéről. Az exkommunikáczió kijelentése 
a templomban ment végbe, ugyanitt történt az ünnepélyes 
visszafogadás is, a melynek alkalmával a vezeklő gyertyával 
és kezein keresztül fektetett vesszőkkel volt köteles a templom-
ban megjelenni és töredelmes bűnbánatát ünnepélyesen bevallani. 
Egyebekben a szertartás latin volt. Az 1493. esztergomi és az 
1515. veszprémi zsinat szolgál erre nézve útmutatással. Magyar 
elemeire vonatkozó emlékünk nem maradt. 

14. §. A hórák. 

A keresztyén vallás Palesztinából kezdette meg útját a 
világ minden része felé. Ennek a földnek sok szokását öltötte 
magára. A szerte járó apostoloknak, a mikor a Jézus életének 
nevezetesebb mozzanatairól prédikáltak, hogy azt teljesen ért-
hetővé tegyék, meg kellett magyarázni az idegenek előtt a 
zsidó népszokásokat. A kegyelet és az Idvezítő iránti tisztelet 
azután sokat átvett és állandósított ezekből a keresztyén egy-
házban. Átvette a zsidóktól a napnak és éjszakának négy-négy 
részre való felosztását is, a melynek időpontjai már náluk is, 
óráknak neveztettek. A mi reggeli 6 óránk volt náluk az első óra, 
d. e. 9 óránk volt náluk a harmadik 
déli 12 „ „ „ a hatodik 
d. u. 3 „ „ „ a kilenczedik 
esti 6 „ „ a tizenkettedik óra, a napnak vége, 



a mikor az esti imádság végeztetett. így keletkezett az órákra 
osztott istentisztelet, horae canonicae, a zsidó számítás és 
őrváltás alapján. Részt vett ebben hajdan a hívek gyülekezete 
is, a keleti egyházban ma is részt vesz, nyugaton azonban 
a mise órájának és a vecsernyének kivételével a többi a szerze-
tesekre tartozott csak. 

À napot nem éjféltől éjfélig, hanem estétől estéig kell 
számítani. 

A kánoni órák a megelőző nap estéjén, előesti könyör-
gésekkel, vecsernyével kezdődnek. Mivel ezek a következő 
nap áhítatosságaihoz tartoznak, a lenyugvó napra nézve zár-
imával, completoriummal fejeztetnek be. Éjfél után következett 
régen a hajnali áhítatosság, három szakaszra osztva: 1. éjfélkor.. 
2. reggeli három órakor, 3. reggeli hat óra tájban tartatott. 
Ezt követte a nappali harmadik, hatodik és kilenczedik óra, 
a mely után a mise aj állítatott fel Istennek. Délután ismét 
jött a második zsolozsma, vagy a két nap közé ékelt vecsernye. 

A nocturnum I, Krisztus kegyelemteljes születésére, 
a. nocturnum II. egyiptomi és názáretbeli tartózkodására, 
a nocturnum III. három évi nyilvános tanítására figyel-

mezteti a híveket. 
A nappali első óra (1.) Idvezítőnk megkötöztetésére, 
a harmadik (3.) ostoroztatására, 
a hatodik (6.) fölfeszíttetésére, 
a kilenczedik (9.) kínos halálára, 
a vecsernye (12.) Krisztus utolsó vacsorája, keresztről 

történt levételére és eltemetésére emlékeztet. 
Az egyes órák alkalmával az istentisztelet zsoltárok, ó-

és újszövetségi helyek, az ünnepnapra vonatkozó olvasmányok, 
a szent atyák írásmagyarázatainak és a szentek életének fel-
olvasásából áll. 

Kódexeinkben találunk magyar nyelvű emlékeket, a 
melyeknek bizonyosan ez órák alkalmával kellett olvastatniok. 
Legelső sorban az átfordított zsoltárok, bizonyos, hogy magyarul 
olvastattak. A középkorban többször találunk utalást arra, hogy 
nemcsak a szerzetesek, de még a papok sem tudtak jól latinul. 
Az ilyen szerzeteseknek a kánoni órák alkalmával okvetlenül 



magyar szöveget olvastak. Találunk kódexeinkben fordításokat 
a szent atyák homiliáiból (Teleky-kódex, Festetich-kódex, Bőd-
kor!., Virginia-kód., Lobkovitz-kód., Miskolczi töredék, Ehrenfeld-
kód., Sándor-kód., Winkler-kód.). Ezek mindegyike e mellék-
istentiszteletekre nyújt olvasni való anyagot. Bőven adnak 
kódexeink olvasni valót a szentek életéből, példákból és legen-
dákból is, a melyek úgy a hőrák, valamint a prédikácziók 
anyagának gazdag tárházai voltak. 

Nagyszámmal találhatók imák is, melyek az egyes ele-
meket összekapcsolták. 

Ha az újabb szerkönyveket nézzük, megtaláljuk bennük 
a himnuszokat, a melyek a reformáczió előtti korban sem hiá-
nyozhattak. Meglétükről és éneklésükről tanúskodik egy latin 
himnusz magyar fordítása is, a mely egész tartalmát a hórák 
jelentőségének magyarázásából nyeri. A hórákhoz tartozó 
emlékeinkből ezt közlöm mutatványul, a mely a protestáns egy-
házakra nézve is értékes, mert nemcsak azok az énekesköny-
veink, a melyek az antifónákat és responsoriákat megtartották, 
hanem mások is felvették gyűjteményeik közé. Luther pedig 
minden héten való használatra ajánlotta a wittenbergi egyház-
nak. A római egyház énekgyűjteményeinek csaknem mindegyi-
kében feltalálható. 

Ad Matutinas.1 

Atyának bolcsesége, isteni bizonság, 
Veternének idején Krisztus megfogattaték, 
Az ő tanejtvánitúl éjjel elhagyattaték, 
Sidóknak árultaték, adaték és kénzaték. 

Ad prima m. 
Napnak első idején Jézus elviteték, 
Pilatusnak előtte hamissan vádoltat ék. 
Kezét ott megketezvén nyakon veretteték, 
Mint megprófétálták volt, arczul hagyapt&ték. 

1 A Winkler-kódex latinjában minden versszak fölé oda Íratott az 
illető óra. A magyarjánál nincsen megjegyzés, mert az mindjárt a latin 
után jön. Az itteni felírások a latin elöl vétettek. 



Ad tertiam. 

Napnak harmad idején feszejteni keálták, 
Megmevetésnek utánna bársonynyal ruházák. 
Az ö szentséges fejét tevissel koronázák, 
Kénnyát vállán viseli a kénnak helire. 

Ad sextam. 

Napnak hatod idején Jézust megfeszejték. 
Kénnyában megszomjula, epével kénzatek, 
Két tolvajnak kezette binesnek itélteték, 
A kegyetlen sidóktúl még megkáromlattaték. 

Ad nonam. 

Napnak kilenczed idején kegyes Jézus meghala, 
0 szent atyját kejáltá lelkét neki ajánlá ; 
Egy vitéz ő szent szivét ám általöklelé : 
Föld ottan megrémöle, nap megsetétőle. 

Ad vesperas. 

Keresztfáról levevék vecsernyének idején ; 
Erősége megmarada ő istenségébe. 
Elyen halált szenvede életnek orvossága, 
Oh mert am hanyatba fekszik dicsőségnek koronája! 

Ad completorium. 

Komplétának idejen koporsóba helheték, 
Krisztusnak nemes testét, életnek reménségét 
Szent kenettel kenetik : írások telének. 
Én szívemnek nagy gongya Krisztusnak halála ! 
Ez szent imádságokat ajojtatossággal 
Krisztus neköd ajánlom és hálaadással, 
Mert te nagy szerelmedből nagy ként értem szenvedél, 
Légy nekem vígaságom halálomnak idején ! 



A kánoni órák rendes menete a következő : 
1. Mi Atyánk. Üdvözlégy Mária. Versiculus Respons. 

Gloria. 
2. Zsoltár vagy himnusz. Gyakran több zsoltár, de 

ilyenkor közbe karvers jön. Minden ének után glória. 
3. Egy leetio, vagy a szentírásból, vagy az atyák írásá-

ból responsoriával. 
4. Himnuszok glóriával és időszerinti karverssel. 
5. Megemlékezések idő szerint könyörgések alakjában 

versiculusokkal és responsoriávaL 
6. Csendes Miatyánk. 
A zsoltárok fel vannak osztva minden órára, közülük 

szabadon lehet választani. Itt a liturgus szabadabb mozgást 
nyer, mint a misénél, de a korlátok azért nagyon erősek arra, 
hogy az alkalmatlan elemeket távol tartsák. A római egyház 
egysége és hatalma igen féltékenyen őrzi liturgiáját és mind 
a kettő nagyon erős súlylyal nehezedik az egyház szolgáira, 
így a mellék-istentiszteletek is csak a főczélt szolgálhatják : 
az egyház dicsőségét. 

15. §. A li tániák. 

A zsoltárok gondolat-ritmusa minden valószínűség szerint 
már a zsidóknál kifejlesztette az éneklésnek azt a formáját, 
a mely szerint a vers első felét egy előénekes, a második 
felét pedig az egész kar mondotta. 

A keresztyéhségben a zsoltárok mindig nagyrészét fog-
lalták le az istentiszteletnek. A mise alkatrészei között a leg-
több helyen zsoltárokat találunk. Ezek verselési módja, rit-
musa egészen természetesen vezet oda, hogy a mikor egy és 
ugyanazon gondolat két kifejezésben állíttatik egymás mellé, 
a melyek közül az első szelídebb, a második pedig erősebb, 
hogy akkor az elsőt magánénekes, a másodikat pedig kar, 
vagy az egész gyülekezet mondja. Ez tulajdonképpen egy 
váltóéneklés, antifóna. Olyan alkalommal, a mikor valami 
súlyos csapás nehezedik az emberekre, nemcsak a jajszó, 



hanem a könyörgés is többször ismétlődik. így történt, hogy 
egy és ugyanazon antifóna, a keresztyének súlyosabb meg-
próbáltatásának idején, többször mondatott el egymásután, a 
mi később alapul szolgált a litániának. Erre a szerkezetre is 
van példa a zsoltárban, a hol a CXXXVÍ. zsoltár minden 
sora után ismétlődik felelet gyanánt : „Mert megmarad az ő 
irgalmassága". 

A litánia eredete egy legendával van kapcsolatban.1 

Nagy földrengés támadt, a mely a népet a mezőre űzte. Egy 
gyermeket a szél magasra ragadott a fellegek közé. Az egész 
tömeg kyrie eleisont kiáltott s a gyermek teljes épségben szál-
lott vissza és elbeszélte, hogy az angyalok a következő éneket 
éneklik Isten dicsőítésére: „Szent Isten! Szent és hatalmas! 
Szent és halhatatlan! Könyörülj mi rajtunk!" Ez az esemény 
intésül szolgált és törvénynyé lett, hogy szükség idején a pap 
és a község között megosztva énekeljék. A keresztyén egyház 
ennek következtében 446 körül vette be az istentisztelet 
körébe, Antióchiában, Justinian alatt. 

A litániának ez eredetéhez híven mindvégig elegikus 
hangja van. Az emberi bajokat és panaszokat sorolja fel. 
A népéletből keletkezett, simul is ehhez mindenütt, A nem-
zeti vonásokat szövege és zenéje mindenhol érezni engedi. 
Ezt a magyarországi litániák is magukon viselik. Szövegük 
magyar nyelvű. A pap által mondott rész is teljesen magyar. 
Régi nyelvemlékeink között többet találunk, mint pl. a Thew-
rewk- és Czeh-kódexben (1513). 

A litániák már a középkorban alakilag és tartalmilag is 
különböztek egymástól. Alakilag nagyobb és kisebb litániának 
neveztettek. A nagyobb litánia a kisebből fejlődött. Nagy 
Gergely hozta be a Tiberis kiáradása és a pestis okozta nagy 
nyomor idején. A nagy litániát papok, barátok, apáczák, gyer-
mekek, az egész község tagjai énekelték. A kisebb éneklése 
csak a pap és a gyülekezet között oszlott meg. 

Tartalmi különbségük onnan származik, hogy az Isten 

1 Bartalus J. : Magyar egyházak szert, étiekei a XVI. és XVII. 
században. 



elé terjesztett kérésre kinek a közbenjárását kérik? Mert a 
mint a nagy baj idején minden menedéket megragad az 
ember, az ilyen idők imádságában a középkor minden köz-
benjárót felkért, könyörgésének támogatására. Mivel pedig a 
Jézuson kívül Mária és a szentek is közbenjárókul tiszteltet-
tek, a litániákat ezek szerint nevezték : 

1. Jézus nevéről. 
2. Boldogasszonyról. 
3. Mindenszentekről. 
A közbenjárók dicsérete mindenütt szertelenségbe csap át. 
Néhány sort a megszólításokból elhagyva a Thewrewk-

kódex Boldogasszony-litániáját1 közlöm mutatóul: 

Kyrieeleison Christeeleison. 

Mindenható atya úr Isten, irgalmazz minekünk. 
E világnak megváltója fiú úr Isten, irg. minekünk. 
Vigasztaló Szentlélek úr Isten, irg. minekünk. 
Szent háromság egy Isten, irg. 
Szenteknek szente úr Isten, irg. 
Szentséges anya Mária, imágy érettünk. 
Istennek anyja Mária, imágy érettünk. 
Krisztusnak anyja M. 
Tisztaságos anya M. 
Kegyességes anya M. 
Romlatlanságos anya M. 
Teremtönknek anya M. 
Szüzességes szűz M. 
Tisztelendő szűz M. 
Hirdetendő szűz M. 
Szépséges szűz M. 
Igazságnak tüköré M. 
Mi világosságunknak oka M. 
Tisztelendő edény M. 
Mindenszenteknek edénye M. 

1 Thewrewk-kód. 35—45. Nyelvemléktár II. köt. 273—75. 



Gyönyörűséges rózsa M. 
Erősségnek tornya M. 
Aranyos ház M. 
Napnál fényességesb M. 
Istennek szállása M. 
Lelkieknek királyné asszonya M. 
Három Agnus, Kyrie, Miatyánk, Ave Maria után : 

Yersus : A szülés után szűz Mária szeplőtelen maradál, 
Istennek szülője esedezzél miérettünk. 

Yersus : Idvezítsed uram Isten a te szolgáidat és szolgáló leányidat 
Én istenem te benned bízókat. 

Imádság. 

Oltalmazzad uram te szolgáidat és szolgáló leányidat béke-
ségnek oltalmi alatt. És a boldogságos szűz Máriának segedelmé-
ben bízókat. Minden ellenségtől és a mirigy haláltól bátorakká 
tegyed. 

Másod imádság. 

Mindenható örök isten, szomorúknak vigassága, munkálko-
dóknak erőssége ! Jussanak tehozzád mindennemű háborúságokból 
kajátóknak imádsági, hogy mindenek az ő szükségekben örüljék a 
te irgalmasságodnak jelen voltát és minden hív állatoknak lelkök 
Istennek irgalmasságának miatta békességben nyugodjanak Krisztus-
nak mi urunknak miatta ámen. 

16. §. A pass iók és s i ra lmak . 

A keresztyénségben mindig különös ünnepélyesség vette 
körül a nagyhetet. Krisztus kínszenvedése, váltsága és feltáma-
dása az apostoli kortól kezdve mindvégig a keresztyén taní-
tások központját képezte. A Jézus szenvedésének történetét 
ilyenkor a templomokban szokták olvastatni. Nagyobb egy-
házakban jól szervezett karok énekelték az evangéliumok 
megfelelő helyeit. Kisebb egyházakban pedig csak egyszerűen 

Sörös B. : A Magyar Liturgia Története. i 



felolvastatott néhány szomorú ének kíséretében. Külföldön a 
XI. és XII. században már egész passio-drámák fejlődtek. 
Mi csak a XIII. századig tudunk visszamenni. Szt Margitról 
van feljegyezve, hogy a passiót magyarul szerette magának 
olvastatni. Ez a neki felolvasott passió nem maradt fenn, de 
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Jézus bevonulása Jeruzsálembe. 

vannak későbbi maradványok, a melyeknek másolói mindig 
tartottak egy régi szöveget maguk előtt és így ezekben az 
ős régiségnek koronkint való átöltöztetését ismerhetjük fel. 
A későbbiekben már találunk megosztott karra írott passió-
kat, a melyekben minden bibliai személynek szavait más-más 
énekelte. Volt egy evangélista is, a ki a történetet, az evan-
gélista írását mondta. A reformáczió előtti emlékeinkben azon-



ban csak templomi és magánhasználatra készített passiók 
találhatók. 

Toldy Ferencz a passióhoz írott előszavában háromféle-
kép osztályozza fentmaradt emlékeinket. 

1. A négy evangélista megfelelő részeiből van őssze-

Jézus a templomot megtisztítja. 

állítva templomi használatra. Virágvasárnapon Mátéból, a nagy-
hét keddjén Márkból, szerdán Lukácsból, nagypénteken János-
ból olvasták őket, A Dübrentei-kódex (433—474) ezt a szer-
kezetet mutatja 1508-ból. 

2. A magánáhítatosságra rendeltetett. Ezt a négy evan-
gélium összevetéséből egy egészszé képezték, helyenként elmél-
kedésekkel, az egyházi atyák és doktorok mondásaival szőtték át. 



Emlékeink közül tisztán áll a Nádor-kódex (148—307) 
lapjain levő. Kisebb változtatásokkal a Winkler-kódex (141 — 

Jézus a kereszten. 

274) ugyanazt adja, a végére csatolt „ajtatos gondolatok 
avagy imádságok"-kai. Elmélkedésekkel és beleszőtt imákkal 
ad egy passiót az Érsekújvári kódex (19—103). Szól a Krisz-



tus halála gondolatának használatosságáról, ennek néminemű 
szépségű tanúságairól, a fegyverekről, melyekkel Krisztust 
kénzották. Ad egy siketpéntekre való prédikáczió! 

A Debreczeni kódexben (607—624) található töredék 
nem annyira a kínszenvedés történetének elmondása, mint 
inkább eszméitető észrevételeknek hordozója, a melyben a 
passió történetébe olyan beszövések vannak, melyek a Meg-
váltó áldozatának nagyságát akarják éreztetni. 

E passiók régi szóhasználata, különösen a Döbrentei 
kódexben található, templomi olvasásra szánt passióé, azt 
mutatja, a mit Toldy Ferencz összehasonlítása igazolt is, 
hogy ezek egy régi, XIV. századbeli bibliai szöveg átdolgo-
zásai. Az 1466-iki tatrosi másolat újtestamentomi részeivel 
való összehasonlítás tette ezt előtte kétségtelenné. 

A Toldy Ferencz által kiadott passióban egykori képek 
vannak, a melyeket, mint az Érsekújvári kódexhez tartozókat, 
közöl. Közülük hármat érdekességüknél fogva e könyvben is 
bemutatunk : a Jeruzsálembe menetelt, a templom megtisztí-
tását és a golgothai keresztet. 

Mutatványul itt a harmadik osztályba sorozott passiót 
közlöm. A templomi használatra rendeltek a biblia fordításá-
ból állanak. Mivel ezek most is könnyen olvashatók bárhol, a 
hol biblia van és a passió czélját közelebbről a középkor fel-
fogása szerint nem tüntetik föl, azért az e korra jellemző 
megjegyzéseket tartalmazó harmadik számú szerkezet bemuta-
tását véltem legjobbnak. Tekintve azt, hogy a római egyház-
ban, a hol a pap is sokszor csendben imádkozik, a hívek 
pedig a legtöbbször kegyes elmélkedéseket és imádságokat 
olvasnak, mily nagy szerepe van az áhítatot keltő írásoknak, — 
szinte szükséges is az, hogy ezek közül egyet megtekintsünk. 
Némileg ezek is a kultuszhoz tartoznak. Azonban az sincs 
kizárva, hogy a Debreczeni kódex e darabja a nyilvános 
istentisztelet alkalmával olvastatott. Sőt nagyon is valószínű 
az, hogy a szöveg közben található felkiáltások és fohászko-
dások épen azért vannak ott, hogy a hallgatók figyelmét annál 
inkább odakössék és mintegy pillanatnyi alkalmazások szere-
peljenek. Ezek az élőszóval való előadásnál a hatás biztos 



eszközei. Olvasásnál pedig csak a mélyebben gondolkodó 
emberekre bírnak értékkel és haszonnal. 

Az olvasás könnyítésére szolgáló jegyzetek Toldy Ferencz-
től származnak. 

Idvezíténknek kénjárói való írás. 

A Debreczeni kódexből. 

I. 

Uronk Jézusnak kénjának kettő vala eredete : első : zsidóknak 
irégységök, kik reá azért irégykednek vala, hogy Lázárt ő negyed-
napi halattaiból feltámasztotta vala. Minekokáért zsidók kezzül sokan 
hittek vala őbenne : azért irégységre indulván, három tanácsot 
tartának őreája : első tanácsot siketvasárnapon, mint szent János 
írta könyvének tizenegyed részében, holott azt mondá Kayphás : 
Alkolmas tinektök, hogy egy embör meghaljon az népért, hogy az 
népek mind el ne vesz szenek. Másod tanácsot tartának verágszom-
baton, holott elvégezék, hogy nem csak idvezíténk Jézust, de még 
Lázárt es megölnék, miért őérötte hisznek vala a népek őbenne. 
Harmad tanácsot tartának nagyszeredán, mely napon-es Júdás 
közikbe mene, mert ördögi mestörségnek miatta megtudta vala, 
hogy egyben gyüleköztenek volna. Azért monda őnekik : Mit akar-
tok ennököm adni : en Utet tinektök árulom. Ok kedeglen ottan 
harmic 1 ezüstpénzt igérének őneki. Ó átkozott Júdás, nemes asz-
szonyonk Mária még aranypénzt-es többet kért volna Magdal-
nától, avagy ha ő nem adott volna, munkájával-es megkereste 
volna ; lia kedeg meg nem lelte volna, még-es többet kuldult volna. 
Másod eredete Ivrisztosnak kénjának vala Júdásnak telhetetlensége. 
Mert mikoron a kicsended2 Effren nevő városkából, hova a zsi-
dóknak előtte ment vala, megtért volna, es verágszombaton poklos 
Simonnak házánál vacsorállnék, Márta a nagy szeretetből, melyvei 
idvözíténk Jézost szereti vala, szolgál vala, az ő huga kedeg, 
Magdalna, drágalátos kenetőt, lábainak könyhullatásával meg-meg-

1 harminc. 
"J kicsinyded. 



mosásának utánna, öt te 1 idvezíténknek fejére, es egyik részét 
megtartá temetésére : ezt látván a Júdás, megtüzesöle2 haragjának 
miatta, es felkeálta, mondván : Minemű veszedelmes3 dolog lön 
ez, háromszáz pénzen eladhatták volna ez kenetöt, es szegényoknek 
oszthatták volna : hazud vala, mert az ö lopásaért, es nem a sze-
gényekért mondja vala ezt. Ebből gondolá, hogy ütet elárulná, 
melyet meg-es tőn. — Azért a vég vacsoráról oszton4 elmene a 
zsidókhoz. Idvözíténk kedeglen a vacsorának utánna és a hálaadás 
után elmene kénszenvedni. Anyaszentegyház kétszer emleközik meg 
ő kénjárói szolozsmának tartásában : Elészer veternyének idején, 
mert veternyekoron három helen szenvede idvözíténk : elészer men-
vén a kertben, másodszor Annásnál, harmadszor Kayphásnál. Mon-
dám, hogy elészer szenvede, menvén a kertbe, es ben a kertben, 
holott három keserves ként szenvede ő felsége: 1. vakmerő bátor-
ságnak ellene-mondását; 2. nagy félelömnek felvételét ; 8. kededlen 
megfogást es siralmas megkötözést. Mondám, hogy elészer szen-
vede vakmerő bátorságnak ellene-mondását: mert a vacsorának 
utánna hálát adván atyaistennek, kezde kimenni a kertbe az tizen-
egy apostolokkal — mert Júdás nem vala velők —. Az úton hogy 
mennének, monda őnekik idvözíténk Jézus : Ez étszaka tű mind 
elestök enmellőlem, mert Írván vagyon Zakariás könyvének tizön-
harmad részében : Megveröm a pásztort : azaz Krisztus Jézost, es 
a csordának johai eltékoztaltatnak : azaz apastalok. Demaga5 en 
szerető tanítványon, ezen ne szomoi'kodjatok, se rettegjetök, mert 
harmadnapon feltámadok, es Galileában előlveszlek titeket Ezt 
hallván Péter, monda Jézosnak : Ha mind elesendnek temellöled, 
en soha el nem esőm. A több tanejtványok es ezönt mondják 
vala. Ó bínes embör, gondoljad meg mit szenvedött itt idvözíténk, 
mikoron az apostolok nem hiszik vala szavát. Nagy bánattal azért 
megbusulván, monda ö Pétörnek, még a többinek-es hallására : 
Bizonte mondok en neköd, Pétör, minekelőtte a kakas hármat 

1 önte. 
2 felgerjede. 
3 vesztegető. 
4 aztán. 
5 mindazáltal. 
6 mindazáltal. 



szólánd, háromszor tagadsz te el engömet. Monda esmeg Pétör : 
De ha még meg kellene veled halnom-es, soha en tegödet el nem 
tagadlak. 0 ajetatos lélök, gondoljad meg mene bánatja ebből volt 
Jézosnak, hogy szavát nem hiszi vala szent Pétör. Maga1 végre 
úgy lön, mint idvözíténk mondá. Ez lön első szenvedése. Másod, 
mert veternyekoron megalázá magát nagy félemnek2 felvételére. 
Mert úgy írja szent Máté, kenvének huszonhatod részében, hogy 
a fölil3 megmondott beszédnek utánna jöve Gethsemáni nevü faluba, 
mel vala Olivétim hegyének végében. Jeruzsálemnek es ez hegynek 
kezette vala egy kert, elmélkedésre alkalmas, melybe bemene ö 
három tanítványival, Pétörrel, Jakabval es Jánossal. Az nyolcat 
kedeglen kivil4 hagyá. Júdás kedeglen nem vala akkoron ott. — 
Monda a három tanejtványnak, kiket bevitt vala kertbe : Iljetek5 

itt, míglen elmegyek és imádkozom Elmene tölök es imádságában 
kezde félnie es rettegni. Ezt mondja vala : Szomorú en lelköm 
mind haláliglan ! Ó keresztyén lélök, valyon kiért vevé ez félelmet? 
bizony enértem es teéretted. Ezkoron aszszonyonk sziz Mária-es 
vala imádságában : ö es kezde változnia szivében es rettegnie ; 
monda Magdalnának es Mártának : 0 enneköm ! nem tudtam mi 
történt en fiamnak, mert en szivem eleped őrola való keserüsé-
gömről ; felkelek, es megkeresőm en fiamat, de ének e wada 
vagyon: 6 nem illik nekem asszonyiállat valóan,7 búdosnom. Fel-
kelek, es imádom atyaistent, es en fiamat dolgáról megbizonítsam.8 

Mikoron titok kamarájában imádkoznék, neki jelönék Gábriel angyal, 
kinek monda szíz Mária : 0 Gábriel, hol vagyon atte idvözletöd, 
melyben azt mondád : Idvöz légy malaszttal teljes, úr vagyon teve-
led. Íme keserűséggel vagyok teljes, es úr elszakadt entőlem 
Gábriel monda sziz Máriának : 0 en nömös aszszonyom, jól tudod, 

1 mégis. 
2 félelemnek. 
3 fölül. 
4 kívül. 
5 üljetek. 
6 így a kódex. Értelme úgy, látszik: éjnek kezdete vagyon. L. a 

257. 1. 2. jegyz. is. 
7 lévén. 
8 Kód. : megbizonicham. 



hogy atte fiadnak miatta kell embörök közziil angyali karoknak 
megépölni : őérettek nagy félelmes rettenetet1 vett fel a te fiad. 
Asszonyonk Mária monda : Legyön atyaistennek ő akaratja. Jézus 
azért imádván atyját, térdére hanyatt-homlok esvén az asszú 3 

földen, monda : Atyáknak atyja, mindenek lehetségesek teneköd : 
ha kedves teneköd, vedd el e kénszenvedésnek poharát énrólam ! 
mert a lélök kész volna reá, de a test gyarló. Legyen azért atte 
akaratod. — Ez imádság3 megmondván, felkele es a tanejtvá-
nyokhoz mene, leié üket hogy allonnának,4 mert megnehezölt vala 
az ö szömek. Monda Simon Pétörnek : Simon ez-é a fogadás ? 
íme egy oraiglan nem vigyázhatál5 envelem ! s felkölté őket alá-
s o k b o l . E n n e k u t á n a esmeg uronk Jézus azon helre mene, es 
másodszor mondván : En atyám, ha e kénszenvedésnek pohara el 
nem múlhatik, hanemhogy 7 megigyam — azaz megszenvedjem — 
legyön te akaratod. 0 jó Jézus, kiért töd,8 hogy ily igon reá 
engedél hamarsággal? Felel uronk Jézus, azt mondja. Ó binös 
embör, csak teérötted, hogy ördögnek hatalmából kivennélek. Esmeg 
jöve a tanejtványokhoz, leié őket hogy alonnának ; esmeg felkölté 
őket, nem dorgálá, sem porejtá meg.9 Harmadszor es elmene, es 
imádkozék, ez az imádságban halálra váló 10 verejtéke kiszármazék ; 
mert ő felségének mind nyilván való tudtára vala az sok márti-
romoknak es a sok gyenge szízeknek, kit szenvedendők valának, 
szörnyűséges kénjok. Azért a vérös verejték nagy bőséggel mint 
egy kis csergeteg monnó,11 kentesét általhatván, foly vala ő szizei1:i 

szent testéből. Ó keresztyén : a bel, holott ő felsége imádkozik 

I Kód. : rettenetesül. 
- száraz. 
3 imádságot. 
4 alunnának. 

virraszthatál. 
II alvásokból (ez igének legősibb) formája). 
7 a nélkül hogy. 
8 tevéd. 
!) piritá meg. 
10 azaz halálra váló (haldokló) embert ellepő verejtéke. 
11 mindkét (ambo ; beide). 
Li mint mennyei. Szűzi. Kód. : zizley. 



vala, megindula az ő nagy keserüségeért mind Limbosiglan ; 1 a 
szent atyák vigadának, mert megesmerék, hogy közel volna az ő 
megszabadulások. Imádkozván ezt mondá uronk Jézus : Atyám, ha 
lehetséges, vedd el entőlem e pohárt — azaz ez nagy kénszenve-
dést, — mert a lélök gyors volna reá, de a test gyarló. S f'el-
kele az imádságról, es mene a tanejtványokhoz, es leié őket aluván 
a nagy szomorúságnak okáért : es monda Pétörnek mindeniknek 
képében : Simon aloszsz ? 2 nem vigyázhatál envelem egy óraiglan ? 
Es felkölté ükét mondván : keljetek fel, menjöuk el : mert ime 
elközelget, ki engömet elárul. Ez lén másod, mit a kertben szen-
vede Jézus éröttenk.3 Harmad, mit szenvede veternyekoron, kegyet-
len megfogást es siralmas kötözést. Úgy írják az evangélisták, 
hogy mikoron még idveziténk szólna ö tanítványival, ime Júdás, a 
tizenkettő közzül egy, eljőve nagy sereggel, kit bocsáttak4 vala a 
papi fejedelmek es a népeknek véni, kiknél valának fegyverok, 
tör, colonkok 5 es meggyóttott szövétnekök es égő fáklyák az éjnek 
setétségejért. Akki kedeg ütet elárulá, jegyöt ada nekik, mondván : 
Valakit megapo landokaz a Jézus. Kissebb szent Jakabért mondá, 
ki hasonlatos vala színébe ' idveziténkhöz. Mikoron bementenek 
volna a kertben, eleikbe mene idveziténk. es megkérdé őket ; kit 
kerestok ? Felelének : Názáretbeli Jézust. Monda nekik : En vagyok. 
Es ők hátra esének. Ez három ízbe lön. Hogy harmadszor esmeg 
kérdötte volna őket : Kit kerestök ? Júdás a sereg közzül hozzája 
mene, es megapolá őtet, mondván : Idvez légy mestör. Monda idve-
ziténk nekik : Ha azért engömet kerestök, bocsássátok békeséggel 
ezeket £IZ <XZ 2L tanítványokat. — Azok reája hertelenködének.8 

Szent Pétör egyiknek elvágá filét, de Jézus megvigasztá.9 Ennek -

utána megfogák ütet, es keservesen megkötozék. Ő jó Jézus ! 

1 egész az előpokolig. 
2 az aloszon (alszikj régi formától. 
3 érettünk. 
i bocsátották. 
s Kód. : cholonkok ; kölönczök, hosszú botok. 
6 megcsókolandok. 
7 külsejében. 
8 hirtelen menének, rolianának. 
11 meggyógyitá. 



Másod ként uronk Jézus veternyekoron szenvede Annás pispeknek 
házánál, holott három keserves kénokat vön fel miéröttönk. Első : 
tanítványának megtagadását, azaz Pétörnek ; másod ; Annás pispök-
nek kevélséges kérdését ; harmad : szentségös orcájának arcel-
verését. Mondám, hogy első tanejtványának megtagadását szenvedé ; 
mert mikoron a kertben megfogták volna, es nyakon kötvén, kezeit 
háta megé szorossan kötték 1 volna, es a csergeteg vizén, ki 
akoron megáradt vala, a hideg vízbe taszítták a hídról, önnön-
magok kedeg a hídon menének, egy nagy köbe úgy ránták, hogy 
orcája eltörék, torkából es szájából a vér bőséggel kim egyen vala. 
0 en édes uram Jézus, mely igön nagy keserűség vala ez teneköd ! 
A köves uton mezétlábbal m egyen vala, a jó Jézus lábának nyom-
doka vérvei telik vala meg. Látván a szerzetös zsidók, hogy ekkép-
pen hozják, keáltnak vala : Imehol hozzák a csalárdot es a népek-
nek hitetőit ! Azért bevivék Almásnak házába, hova szent János- és 
Jézussal bemenne, PétÖr kediglen kivil áll vala Kijőve szent János, 
es az ajtótartó asszonyiállatnak megmondá, es bevivé Pétört. Es 
monda Pétörnek az ajtótartó asszonyiállat : Minemde2 te-es ez 
embörnek tanejtványi tözzül való vagy-é? Pétör eltagadá, hogy 
nem volna. Ó Pétörnek gyarlósága ! Állnak vala kedek az szolgák 
a tűz mellett, mert hideg vala ; Pétör-es ott áll vala, es fitözik3 

vala. Mondának neki a szolgák : Nemde te-es ő tanejtványi közzül 
való vagy-é ? Pétör akkoron eskvéssel tagadá meg, hogy ingyen-
sem4 esmerte volna ütet. Monda egy a szolgák közzül annak, 
kinek Pétör elvágta vala filét, rokonsága:5 Minemde en látálak-é 
tegödet vele a kertben. Pétör esmeg harmadszor meg6 eskvéssel7  

es átkozódással eltagadá, hogy ingyensem esmerte volna ütet. Ez 
dolog között immár ime a tik háromszor szóla, Péter megemleközék 
arról, holott Jézus mondta vala neki : Minekelőtte a tik háromszor 
szóland, háromszor vagy engemet eltagadandó. 0 mely keserűsége 

1 kötötték. 
2 úgy-e. 
3 fűtőzik. 
4 egyátalában nem. 
5 rokona, 
e megint. 
7 esküvéssel. 



vala Jézusnak ebben ! De Pétör kimenvén, Jézus reá tekénte, es 
Pétör nagy sirást tőn binéröl, es ottan neki megbocsáttaték bíne. 
Ez első mit Annásnál szenvede érettönk. Másodot szenvede Annás 
pispeknek kevélségös kérdéseért : mert ennekutána Annás pispek 
kérdé titet tanitványiról, miképpen őket elhitegette volna őhozzá ? 
Erre Jézus nem felele. Másodszor kérdé taníttásáról, miképen a 
népeknek predikállott volna : Monda Jézus neki, hogy ő titkon 
semmit nem predikállott volna, holott ezt mondá neki idveziténk. 
íme ebből követközik harmad, mit Annásnál érettönk szenvede: 
Harmad, mit Annásnál szenvede, szentséges orcájának arcel-verését. 
Mert úgy írja szent János, holott a fülül megírtakat mondotta 
volna Annásnak, egy a szolgák közzül, kit mondnak lenni a kösz-
vényösnek, kit Jézus megvigasztott1 vala, vaskeztyíís kezével arcél 
iité, mondván : Eképpen felelsz-e a pispeknek ! ó kemény lelkű 
embör ! oly nehez vala az arcelütés, hogy őneki mene2 foga vala, 
mind megindulának, a vaskeztyíís kéznek-es hele egészlen az ő 
szent orcáján megmarada : Jézus kedeglen békeséggel szenvedé el, 
csak azt mondá : Ha gonoszul szóltam, tégy tanubizonságot énró-
lam ; ha kedeglen jót szóltam, mire versz arcél engömet ? Ezöket 
azért másodszor szenvedé veternyének idején mi nömös uronk 
Jézus Krisztus. Harmadszor szenvede idveziténk Jézus veternyének 
idején Kayfásnál, es ő házánál ; mert Annás pispektől vivék ütet 
Kayfásnak házához, holott hármat szenvede keserűséggel érettönk : 
először hamis tanóknak vádolásit, másodszor halálnak fenyegeté-
sét, harmadszor egész ének3 nyughatatlanságát. Elsőt szenvede 
hamis tanóknak vádolását, mert mikoron idveziténk Jézus vitetött 
volna a papi fejedelmeknek eleibe Kayfásnak házánál, hamis tanó-
ságot keresnek vala ellene, de egyet sem lelnek vala, mert kik 
őreá tanúinak4 vala: nékik5 azt mondják vala, hogy látták őtet, 
hogy sok csodákat tött, mert kórokat vigasztott, es ördögöket űzött, 
többet-es ehöz hasonlókat ; nékik mondják vala, hogy hatalmas es 

1 meggyógyított. 
2 mennyi, a mennyi. 
3 éjnek. 
4 tanúságot tesznek, bizonyítanak vala. 
5 némelyek. 



használatos 1 prédikációkat tött volna ; végre eljövének két hamis 
tanók, es mondának hogy azt hallották tőle, hogy azt mondotta volna, 
hogy Salamonnak templomát eltörhetné, es harmad napeg 2 esmeg 
megépejthetné : de hazudnak vala, mert idvezíténk ezt ő testének 
templomáról mondja vala, olymint a azt mondaná : Az en testömet 
halálnak miatta elromtjátok, es harmad napon feltámasztom. Monda 
neki a papi fejedelm : Nem felelsz-e ezökre, kik ellenöd mondatnak? 
Idvezíténk kedeglen veszteg4 hallgat vala. Ennekokaért követközik 
másod kénja, kit őnála azaz Kayfásnak házánál érettönk szenvede, 
mely kén imez : Másod mit szenvede, halálnak fenyegetését, mert 
miért Jézus veszteg hallgat vala, megharagóék 5 reá Kayfás, monda 
idvezíténknek : Semmit nem felelsz-é azokra, kiket teellenöd a tanuk 
mondanak ? Idvezíténk nem szóla semmit. Esmeg felkele Kayfás 
székiből békételenségének miatta, es monda : Készerejtlek en tegöd 
élő istenre, hogy megmondjad minekönk, ha te vagy az élő istennek 
fia ? Felele idvezíténk neki mondván : Te mondád mert G en vagyok. 
Ezt arra mondá, hogy 7 istennek nevére kérdé. Ezt hallván Kayfás, 
megszaggatá ruháját, mert ez vala szokások a zsidóknak, mikoron 
isten ellen való káromlást hallanának, azért felkeálta Kayfás nagy 
torokkal : íme megkáromlá istent, mert azt mondá, hogy Isten fia 
volna. Mi tetszik ezért nektök ? Mind felkeáltának mondván : Méltó 
halálra. Kezdének a zsidók reája pekdesni miképpen káromlóra. 
0 jó Jézus, mene dohos utálatos nyálokat szenvedéd te az időben 
őnekik. Gondold meg ezt ó ajétatos lélök veternyének idején, es 
adj hálákat a kegyös Jézusnak érette. Harmad mit szenvede, egész 
ének 8 nyughatatlanságát : mert ennekutánna hogy megpökdösék 
Jézust, a papi fejedelmek titkon miképpen halálra méltót bevivék a 
templomba, es ott egy oszlophoz kötözék, es nagy keservesön, 

1 hasznos. 
2 napig ; kód. : napek. 
8 mintha. 
4 hallgatag, csendesen, némán. 
5 haragvék. 
6 hogy. 
7 mert. 
8 éjnek. 
9 ülteték. 



miképpen káromlót ostorozák. Ó kegyes Jézus, mely nagy kén vala 
az első ostorozás ! Ennekutánna egy székbe ilteték,11 melyben szokott 
vala a főpap ülni, es a szolgák beköték szömét es orcáját, hogy 
ne könyörülnének ra j ta ; kezdék arcél verni, es nyakon, es ezt 
mondják vala neki : Prófétáld meg, Krisztus, kicsoda ki tegödet 
arcél es nyakon vert? Némelyek kededlen nagy szörnyű szókkal 
illetik vala ütet, kiket az evangélisták szemérömségnek okáért meg-
nem irtanak ; mert, úgy mond szent Jeronimos, hogy az étszaka 
verradásnak előtte három órával oly igön szemérmes es szörnyű 
kénokat töttek rajta a zsidók es a ribaldók,1 hogy meg nem jelönti 
azokat isten, hanem csak ítéletnek napján. Azért mondja szent 
Bernárd, hogy egy kőoszlophoz kötözvén állott mint étszaka : Nemes 
asszonyonk sziz Mária kediglen akkoron vala Bethániában Magdalna 
házánál. Szent János elhagyá idveziténket Kayfásnál, es bemene 
Bethániába asszonyonk szíz Máriának hajiokába, es mikoron asszo-
nyonk Mária imádkoznék, csergete 1 az ajtón. Látá Jánost, neki az 
ő fia mint volna, megmondá. Elkeseredék szíz Mária, es felkele 
imádságáról, Magdalnához es Mártához mene, mondván őnekik ezt 
meg ; es azután monda : Keljetök fel, mert nincsen mastansággal 
nyugodalomnak ideje, mert az en fiamat megfogták, es nagy kénben 
ütet tartják. Ó szíz Mária, mely igön elhidegűle atte szíved, s fel-
kelének es elmenének ének ő e vadán aképpen nagy sírással 
keresik vala idveziténk Jézost. Ô ajetatos anya, ha teneköd csak 
egy fiad volna, ki tegödet táplálna, ütet akasztófára ítéltet volna 
hamissan4, valyon minemű keserüségöd volna. E módon elvégezvén 

1 Katonák, középkori deáksággal : Milites, qui prima praelia ten-
tabant ; de tesz vagabundusit is, hominos perditi, scortatores stb. Ducauge. 

2 csörgete. 
3 Ha az előbbi lapokon álló helyet (lásd a 4 jegyz.) igy 

olvasnók is országos kiejtéssel : éjnek ő vada, miután a Winkler-kódex-
ben (R. M. Nyelveml. IV. 2. a LXII. 1.) is így áll: őnek Ő vadában azaz 
éjnek ő vadában ; mégis megakaszt bennünket itt az, hogy az o-n kívül itt 
van még az e is ! De ez a leíró hibája is lehet, sőt kell hogy legyen. A 
fentebbi helyen mintha igy is lehetne e különös alkalmazalú szót értel-
mezni : az éjnek ő vadonában : mi összhangzanék Döbrentei magyaráza-
tával (a Winkler-kód. CXIII.) éjnek ö sürü sötétében. 

i Így a kód. 



veternyei imádságodat : gondolkodjál az özvegy szíz Máriának keserű-
ségéről, mer t az ö jegyöse szent József immár meghalt vala Ámen. 
Dicsértessék úristen es ő szent anyja szíz Mária. 

A passziókkal közel rokonok a siralmak. Ezeket is a nagy-
héten szokták énekelni, rendesen három napon : szerdán vagy 
csütörtökön, azután pénteken és szombaton. Legtöbbnyire tisztán 
bibliai szövegűek, a mennyibenaz ótestamentomi Jeremiás köny-
véből vétettek. 

A római egyház lamentácziói kétfélék : 
1. egyszerű kollekta stilban a faluk használatára ; 
2. művészien dolgozottak a nagyobb személyzettel rendel-

kező városok számára. 
A magyar egyházakban a faluk számára készült egyszerű 

darabok jöttek használatba. Ezeket vagy egyszerűen felolvasták, 
vagy panaszosan énekelték. Rendesen három vagy négy sza-
kaszra voltak felosztva, a melyeket a zsidó ábéczé betűivel 

jelöltek meg. 
Bartálus István az antikváriusoknál talált töredékekre 

támaszkodva, valószínűnek tartja a nagyobbszabású lamen-
tácziók meghonosodását is, a melyek az olasz városokban, 
különösen pedig Rómában, megrázó hatásúak voltak. 

Nálunk az első, egyszerű lamentáezió a XVI. században 
terjedt el leginkább, a mikor a római egyház és a protestáns 
egyházak mindegyike is egyformán ápolta. Bibliai alapja volt, 
tehát egyik sem idegenkedhetett tőle. 

17. §. Misztériumok. 

A középkor vallásos színjátékait nevezik misztériumok-
nak. a melyek tárgyukat a bibliából, a Krisztus élettörténeté-
nek főbb mozzanataiból vették. A templomokban adattak elő 
mindaddig, a míg a lassanként belopódzott világias és komikus 
elemek miatt ki nem tiltattak. 

A keresztyén liturgia már Tertullián idejében (220.) 
rejtett magában drámai mozzanatokat. A mise is misztérium. 



íi mely az áldozatban különösen, de egyébként is, teljes lefolyá-
sában drámai jelleget mutat. Az ünnepnapok pedig még inkább 
hozzájárultak a cselekvények szaporításához. Nagy ünnepeken 
a papok nem egyedül énekeltek, hanem József, Mária, pászto-
rok stb. beszédeit több személy között osztották ki. A 
jászol, a sir felállítása mind közreműködött a látvány eme-

lésénél a czeremoniák cselekvényeinek megvilágítására. A XI. 
és XII. századbeli német és franczia misztériumok latin 
nyelven, egyházi stílusban írva, arra mutatnak, hogy közös 
forrásuk az egyházi rituálé. Albrinc „ Liber de officüs ecclesia-
ticis" czímű munkájában históriai adatokkal bizonyítja, hogy 
e templomban előadott misztériumok szorosan az istentisz-
telethez tartoztak. 



A liturgiái misztérium minden valószínűség szerint Magyar-
országon is meghonosodott. A kath. kultusz egyéb czeremóniái-
val ez is bejött országunkba. A néphagyomány, mely mai 
napig is őriz karácsonyi miszteriumi emlékeket, teljesen erre 
mutat, mert népmiszteriumokról adataink, egy-két halvány 
vonatkozást1 kivéve, alig találhatók. A liturgiái misztériumok, 
mint másutt, nálunk is fölvették a nemzeti nyelvet és mint 
az istentiszteletnek részei vagy toldalékai nagy tetszésben 
részesültek. Annyira, hogy a mikor az egyház elfajulásuk 
miatt felhagyott velük, maga a nép vette át ezek rendezését, 
így maradtak ránk is a magyar misztériumok egyes töredékei. 
Nálunk azonban csak a karácsonyi misztériumoknak és a víz-
kereszti játékoknak találni nyomát, a passziói és húsvéti játékok 
teljesen hiányzanak.2 E maradványok is sokat változtak azóta, 
némelyik egészen új formákat váltott, de a modern köntös 
alól is előtűnik a régi liturgiái misztériumokhoz való nagy 
hasonlóságuk. A „Magyar népköltési gyűjtemény" 15 karácsonyi 
misztériumot és két vízkereszti játékot ismertet, melyeknek 
csaknem mindegyikében gyermekes pajkosságok és népies 
tréfák találhatók. A karácsonyiak között csak kettő van, a 
mely végig komoly marad. Ezek a legrövidebbek. Valószínű, 
hogy ehhez hasonló, de hosszabb és talán néhol gyengébb és 
simább tréfákat megengedő szöveggel voltak használatban a 
XII—XV. század istentiszteletében. Bár nagy változás és 
tömérdek elkopás történhetett rajtuk, mégis közlöm a két 
komolyabb tartalmát e liturgiái rész megismerése czéljából, 
úgy, a mint az a népköltési gyűjteménybe a nép ajkáról felvétetett, 

1 Toldy. F. : A magyar költészet története 1861. I. 98—101. 1. 
2 Gyulai Pál: Magyar Népköltési gyűjtemény I. kötet jegyz.513— 540. 
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I. 

Angyal. 
Mennyből az angyal lejöt t hozzátok, pásztorok, pásztorok ! 

Hogy Bet lehembe sietve menvén, lássátok, lássátok 

Az Is ten fiát, a ki születet t jászolba ' , 

Mellette vagyon az ő szent anyja Mária. 

Első pakulár :1 

Vedd rád pa j t á s a bundát , 

T e Geczi a furulyát ; 

Én is viszek saj tocskát , — 

Teje t , túrót, va jacská t 

Vigyünk Jézuskának ! 

Második pakulár : 
Ezt ad juk anyjának , 

Főzelékül fiának. 

Édes megváltónknak. 

Első pakulár : 
F ú d d András sípodat, 

T e Jancsi dudádat . 

Sáránykával Jancsikó, Jancsikó 

Menj bé te előre. 
Malasztit maginkra , 

Áldásit nyá j ink ra 

K é r j e d s mezeinkre. 

Harmadik pakulár : 
Pásztorok ke l jünk fel, 
Hamar indul junk el ! 

Siessünk, ne késsünk ! 

Fá radságo t ő érette ne sa jnál junk, 

Ta lán még az éjjel is reá találunk. 

1 Pakulár = juhász ; az oláh nyelvből kölcsönzött szó. 



Betlehem városába' 
Rongyos istállócskába' 
Fekszik széna-szalmába', 
Ponyvába 
Be vagyon takargatva. 

Első pakulár : 

Ja j szegény mint fázik, 
Könnyeitől ázik. 

Adjuk át e bárányt, talán elég lészen, 
Talán még az aranynál is többet tészen. 

(Gyulai Pál gyűjt. Erdély, Csomafája.)1 

Két angyal, (bejön s énekel). 
Örömet hirdetek néktek, 
Mert ma született ti üdvösségtek : 

Jézus Krisztus ! 

Mária és József (bejönnek, az előbbi egy székre ül, az ölében 
levő kis bölcsőt, melyben egy báb, a Jézuska fekszik, ringatja ; 

József az aranyos fejszével háta megé áll). 

Két angyal, (énekel). 

Második pakulár : 

II. 

1. Krisztus Jézus született, 2. Szűz i\lária nékünk 
Örvendezzünk, Szent fiát hozá, — 

Dávidnak véréből, 
Tiszta szűz méhéből 
•Született Krisztus nékünk. 

Néki öröm-éneket 
Zengedezzünk ! 

A jászolban fekszik, ki a 
Mennyet s földet alkotá ; 
Mely végtelen kegyelem 
Tőled, jó istenem, 
Hogy így szeretted az 

embereket ! 

1 A gyűjteményben ez a 4. számú. 



Az egyik angyal, (énekel). 

Mennyből az angyal Istennek fia, 
Lejött hozzátok A ki született 

Pásztorok ! Jászolban — 
Hogy Betlehembe Ö leszen néktek 
Sietve menvén Üdvözítőtök 

Lássátok : Valóban ! 

A pásztorok, (bejönnek s Mária előtt leborulva éneklik). 

Pásztorok, pásztorok örvendezve 
Siessünk Jézushoz Betlehembe, 
Mondjunk mi köszöntőt a kisdednek, 
Ki hozott váltságot az embernek. 
Angyalok szózata minket is hív, 
Értse meg ezt tehát minden hü szív, 
A kisded Jézuskát mi is áldjuk 
Miként az angyalok, magasztaljuk ! 

Mind, (énekelnek). 

1. „Dicsőség mennyben az 2. Békeség, békeség földön az 
istennek ! embernek ! 

Dicsőség mennyben az Békeség, békeség földön az 
istennek!" embernek! 

Az angyali seregek Kit az igaz szeretet 
Vígan így énekelnek, A kis Jézushoz vezet ! 
Dicsőség, dicsőség isteneknek ! Békeség, békeség az embernek ! 

(Mária a bölcsőben fekvő Jézuskát a házban körülhordja, kit a 
család minden tagja megcsókol s titkon a kis bölcsőbe mindegyik 

néhány krajczárt csúsztat s azzal eltávoznak.) 

(Török Károly gyűjt. Székesfehérvár.) 1 

1 A gyűjteményben. 6. szám. 



A karácsonyi misztériumokkal egészen rokontermészetűek 
és külföldi kútfők szerint ép úgy a liturgiához is tartoztak a 
vízkereszti játékok. Gyulai Pál is azt mondja róluk, hogyha 
„a karácsonyi misztériumokhoz hozzákapcsoljuk a pásztorok 
imádását és a három király hódolatát, ha a kettőt össze-
vegyítjük, előállanak a német és franczia liturgiái misztériumok 
körvonalai". A roueni és limogesi szertartásokhoz hasonlóvá 
teszik a mi emlékeinket az egyes szimbólumok. A fejeken levő 
korona, a csillag formái, ezeknek a késői és sokszor eltorzult 
utánzásai. 

A népköltési gyűjteménybe felvett két játékban is meg-
nyilvánul a gyermekes pajkosság. Ezért csak a beköszöntő 
versét veszem fel mutatóul mindkettőnek, a melyek mindegyikén 
erős vallásos iz és históriai jellemvonás érezhető. (Az elsőt 
Orosházáról, a másodikat Hódmezővásárhelyről Török Károly 
jegyezte föl). 

(A liárom király bejön a csillaggal s éneklik 

I. 

A szent királyok, három mágusok, 
Úr Krisztust 

Midőn szemlélik, ekép köszöntik 
A Jézust. 

Gáspár mutatja, örömmel nyújtja 
Aranyát. 

Hogy azzal vallja és magasztalja 
Királyát. 

Menyhárt is áldja, a midőn adja 
Tömjénét, 

Evvel tiszteli, szépen jelenti 
Istenét. 

Boldizsár néki elejbe tészi 
Mirháját, 

Hogy megmutassa evvel ő hozzá 
Hív-voltát. 

'Ekkor a csillagot kieresztik háromszor.) 



1. Három királyok napjá t 
Országunk egy is tápját 
Dicsér jük énekünkkel 
Vigadozó versekkel, 
Szép jel és szép csillag, 
Szép napunk támadt . 2 

2. Hol vagy zsidók királya ? ! 
Mert megje len t csillaga. 
Betlehemben találják, 
Szép Jézus t körüláll ják. 
Szép j e l és szép csillag, 
Szép napunk támadt . 

8. Királyok a jándékát 
Aranyt, t emjént és mi rhá t 
Vigyünk mi is Urunknak 
Ártat lan Jézusunknak. 
Szép j e l és szép csillag, 
Szép napunk támadt. 

1 Vízkereszt napján alkonyodás után öt-hat csoport katholikus 
iskolás gyermek vagy suhancz jár házról-házra, rendszerint hármasával. 
Az egyik hú kezében egy csillagot visz, melyet szita vagy rostakéregből 
készítenek, szines papírral vonnak be, ebből van kivágva a csillag, sárga 
papírral beragasztva, a csillag felett látható az I. H. S. betű a kereszttel 
tetejében ; belülről gyertya ég s az világítja meg ; az egészet egy kereszt-
ben csuklókra járó készülék segélyével az illető tetszése szerint előre hosz-
szan kinyújthatja s magához visszavonhatja. A három fiú közül egyik a sze-
recsen, másik a magyar és harmadik az eszkimó király, öltözetük külön-
féle ; a szerecsen király rendszerint fehér lepelbe burkolódzik, fején ara-
nyos papírból készített püspöksüveg van, arcza korommal van befeke-
títve, s ez szokta leginkább hordani a csillagot. A magyar király huszár 
ruhát visel, fején arany korona. Az eszkimó király, ki többnyire kisebb 
a másik két fiúnál, vagy lepedőbe burkolódzik, vagy csak szokott öltö-
nyében jelenik meg, fején azonban mindenkor aranyos papírból csinált 
sokágú koronát hord. Ha valamely háznál meg akarnak jelenni, egyiket 
maguk közül beküldik előre s az megkérdezi : „Szabad-e bejönni a három 
királynak ?" Igenlő válasz esetében bemennek mind a hárman, előre 
bocsátva a csillagot hordó szerecsen királyt. 

2 A csillagot — a fakészülék segélyével — minden versszak végén 
kinyújtják majd egy ölnyire. 



4. Kérjük a szép szűzanyát 
Kérje értünk szent fíját, 
Hogy békességben tartson, 
Ellenség hogy ne ártson. 
Szép jel és szép csillag, 
Szép napunk támadt. 

Ezután tréfásan elmondja mindegyik kiilön-külön, hogy 
honnan és miért jött. 

18. §. A temetés. 

A megholtak ünnepélyes eltemetése szokásban volt már 
az ó-testamentomban, a honnan a keresztyének is átvették. 
Az elköltözött testvérek hamvait és porait, mivel azok az élet-
ben a Szentlélek templomainak neveztettek, holtuk után is 
kegyeletben tartották. Istentiszteletüket gyakran kényszerülve, 
majd saját elhatározásukból is, többször tartották a megholtak 
koporsói mellett. A zsidó siratókat felváltotta a keresztyének 
gyászoló és vigasztaló éneke. Minden temetés az emberi élet 
rövidségének és az isteni mindenhatóság megismertetésének, 
tehát egy valóságos istentiszteletnek szolgált alkalmas idejéül. 
Ezért csakhamar kialakult egy temetési liturgia is, a mely a 
rendes istentisztelettől leginkább csak rövidebb voltánál fogva 
különbözött. A II. században, antióchiai Ignácz idejében a 
temetési antifónák szokásban voltak. Attól kezdve mind nagyobb 
pompát és fényt fejtettek ki e szertartás körül, úgy hogy 
vigasztaló jellegét elvesztve, ez is egy az értelem elől elvont, 
féltékenyen őrzött czeremóniává változott. Sok régi elemet tar-
talmaz, de azok, a latin szertartási nyelv használata mellett, a 
gyászoló közönség előtt értéküket vesztik. 

Nálunk az ős magyar vallás nagy tiszteletet tanúsított 
az elhaltak iránt. A túlvilágról alkotott fogalmaik nagyban elő-
segítették ezt. Temetéseknél az elhaltak iránti kegyelet, a 
keleti szokásokhoz híven, egészen kegyetlenül nyilatkozott meg 
kedves állataiknak és tárgyaiknak velük együtt történt elföl-



ölelésében. Ez a magyar ős vallás természetes hatását min-
denütt éreztette a keresztyénségben, de legjobban a temetési 
szertartásnál. 

Gellért püspök eltemetésénél is vele együtt tették sírba 
az ő kedves tárgyait : vezeklőostorát, derékövét és öltözetét. 
A temetési pompa kedvelése okozta azt, hogy már István király 
dekretumai között ennek megvonásával és így a tisztességes 
temetés elmaradásával kellett a népet gyónásra szorítani. 
„A ki megátalkodva — mi minden keresztyéntől távol legyén 
— a pap tanácsa szerint nem akarja bűneit meggyónni, az 
minden egyházi szolgálat és alamizsna nélkül temettessék el." 
Világosan mutatja e decretnm, hogy a tisztességes temetés 
elmaradása a legerősebb fenyegetések egyike volt, a minek 
elhárításáért még a bűnök megvallására is inkább készek voltak. 
Semmi sem mutatja jobban őseinknek a túlvilágba vetett hitét, 
mint az, hogy a tisztességes eltakarításért inkább felvették a 
megaláztatást ebben az életben. 

Törvényeink később is fenyegetésképpen említik a temetés 
megtagadását az exkommunikáltakkal és az eretnekekkel szem-
ben. Magának a temetésnek végzéséről kevés utasítás van, 
csak az első kornak végső zsinatai emlékeznek róla. Ezek is 
azonban tisztán a latin szertartást írják elő. Bizonyos azonban, 
hogy a mint ma is van egy nemzeti nyelven tartott ima és 
óhajtás szerint még búcsúztató ének is : úgy már a magyar 
keresztyénség kezdetén is kellett nyelvünknek érvényesülni e 
szertartásban. Sehol sem kívánta meg jobban a magyar nép 
hagyomány nyelvünk használatát, mint épen a temetésnél. 
Nem pusztán a véletlen okozza azt, hogy a legelső nyelvem-
lékünk is temetési beszéd. Sőt inkább bizonyosra vehetjük, 
hogy ezen a téren a magyar nyelv a reformáczió előtti száza-
dokban folyton tért vesztett, a helyett, hogy a latint jobban 
kiszorította volna. 

Későbbi időben a kódexeink nem vettek fel halotti beszé-
deket, mert ezek a kódexíró szerzetesekre — mint nem hasz-
nálható szertartási elemek — fontosak nem voltak. Inkább a 
világi papságra tartoztak ; ezek pedig írással vajmi ritkán fog-



lalkoztak. A Bód-kódex őriz csak egy halálról írott beszédet, 
a mit minden valószínűség szerint temetési alkalomra írtak. 

Elég azonban csak a Mátyás korabeli magyar agendára 
gondolnunk és a ránk maradt halotti beszédet elolvasnunk. 
Különösen ez utóbbi tömör és világos szerkezetével teljesen 
meggyőz bennünket arról, hogy e korszaknak nem lehetett 
egyedüli terméke, sőt inkább ebben az irányban határozott 
fejlettségre mutat, Nyelv tekintetében már nagyon sokat fog-
lalkoztak vele, annyira, hogy a felületes olvasó előtt a nyelvi 
ismertetések teljesen elterelték a figyelmet e beszéd tartal-
máról. Hogy e bennünket érdeklő oldalát megismerjük, a 
halotti beszédet itt a mai írás szerint közlöm teljes tartalmi 
hűséggel : 

A beszéd. 

Látjátok feleim szemetekkel, mik vagyunk. Bizony ! por és 
hamu vagyunk. 

Mennyi malasztban teremté eleve (Isten) a mi ősünket Ádámo-
és adta vala neki a paradicsomot házává. És az egész paradicsom-
ban való gyümölcsökkel mondá neki, hogy éljen. Csupán egy fa 
gyümölcsétől tiltá el őt. De meg is mondá neki, hogy miért ne 
ennék : „Bizony a mely napon eendel e gyümölcsből, halálnak 
halálával halsz meg." 

Hallá holtát a teremtő Istentől, de feledé. Engede az ördög 
csábításának és evék a tiltott gyümölcsből. Es a gyömölcsben halált 
evék. És a gyümölcsnek oly keserű vala íze, hogy torkát meg-
szakasztotta. 

Nemcsak magának, hanem egész fajának halált evék. Hara-
guvék Isten és beleveté őt e bajos világba és lőn halálnak és pokolnak 
fészke, még pedig egész nemének. 

Kik azok? 
Mi vagyunk, a hogy ti is látjátok szemetekkel. Bizony 

egy ember sem kerüli ki e vermet. Bizony ! mind ahhoz járók 
vagyunk. 

Imádjuk urunk Isten kegyelmét e lélekért, hogy irgalmazzon 
neki és kegyelmezzen, és bocsássa meg minden ő bűnét. És könyö-
rögjünk Máriának, a szent asszonynak és boldog Mihály arkangyal-



nak és minden angyaloknak, hogy imádkozzanak érette. És könyö-
rögjünk Szent Péter úrnak, kinek adatott hatalom oldani és kötni, 
hogy oldozza fel minden ő bűnétől. És könyörögjünk minden Szen-
teknek, hogy legyenek neki segítői urunk színe előtt, hogy az ő 
imádságuk miatt bocsássa meg bűneit, és szabadítsa meg öt az 
ördög üldözésétől s a pokol kínzásától és vezesse őt a paradi-
csom nyugalmába, és adjon neki utat a menyországba és részt 
minden jóban. 

Kiáltsátok urunkhoz háromszor : Kyrie eleison ! 

A könyörgés. 

Szerelmes barátim ! Imádkozzunk e szegény ember lelkéért, 
kit az Úr e napon a hamis világ tömlöczéből kimentve, kinek e 
napon testét temetjük, hogy az Úr őt kegyelmével Ábrahám, Izsák 
és Jákob kebelébe helyezze és az ítélet napja elkövetkezvén, őt minden 
szentei és boldogai között jobbjára iktassa. És ti benneteket is. 

Kiáltsátok háromszor : Kyrie eleison ! 

1171—1228 között, a mint tudósaink keletkezési idejét 
meghatározzák, egyedül nem állhatott. Temetési beszédeink 
mai napig is csak gyakorlott emberek ajakán válnak tömö-
rekké, a kezdő mindig terjengősen beszél. Az első halotti 
beszéd tömörsége és világossága e téren nagy gyakorlatra 
mutat. 

19. §. Az első teljes magyar biblia. 

A magyar bibliafordítás ügye a reformáczióval áll kap-
csolatban. A mint nyelvemlékeink bizonyítják, volt már a XV. 
században is teljes magyar bibliafordítás. Ezt azonban hiába 
törekedtek a római keresztyénség munkásainak kezétől szár-
maztatni, mert a mint Döbrentei Grábor1 — világos nyomokon 
járva — ismerteti, kitűnik az, hogy e fordítás a Magyarország-
ból, Kameniczről, fráter Jacobus de Marchia inkvizítor által 

1 Az első kiadás bevezetésében 1838. 



elűzött, Tamás és Bálint huszita papoktól ered, a kik „utriusque 
testamenti scripta in Hungaricum idioma transtulerunt". A 
bécsi és müncheni kódexben maradt ránk az első bibliafordítás 
másolata. Azonban a kettő sem adja a teljeset. A bécsi kódex 
az ószövetségi könyvekből adja : Ruth, Judith, Eszter, Makha-
beus (II. k. 7. és 6. rész) Baruch, Dániel, Hózseás, Joel, Ámos, 
Abdiás, Jónás, Mikeás, Nahum, Habakuk, Sofoniás, Aggeus, 
Zachariás, Malachiás könyveit. 1 A müncheni kódex az új-
szövetségből: Máté, Márk, Lukács és János evangéliumát.2 

A müncheni kódex írója Németi György, a ki ezt 1466-ban 
másolta, maga mondja, hogy Moldvában készült. Tamás és 
Bálint pedig ide menekültek és itt éltek 1436 és 39 között;J 

A középkori keresztyénség a hivatalos Vulgata mellett sehol-
sem törekedett teljes bibliát nemzeti nyelven közrebocsátani. 
Liturgiái szükség seni kényszerítette reá, Ez azonban a keresz-
tyénség őskorára visszatérő reformácziónak, így a husziták 
munkásságának is legelső és legszükségesebb lépése volt, a 
melyet tisztító törekvéseinek igazolásául okvetlen meg kellett 
tennie. Mivel a két kódex eredetileg egy fordításnak nagyon 
összeillő másolata ; csak a müncheni kódexből közlöm mutat-
ványul Luk. XV. 1—8 versét: 

Ualanac kedeg ő hozia közeleitőc a1 íeles bűnös müuelkedet-
beliec; es a' bűnösöc hog' halgatnac ötet, (2) es morognac uala a' 
leualtac es az írástudóé monduan, mert e bűnösöket fogad es ezec 
öuelec. (3) Es monda azocnac e peldabezedet mondván. (4) Ki tü 
közölletec az ember, kineo vag'on zaz iulia, es ka elueztend eg'g'et 
ezec közzöl nemde meghag'g'a e a' kilenczaz kilencet a' kietlen-
ben, es elmeg'en ahhoz ki el vezet vala, mígnem meg lel'lé azt (5) 
es micor meg lelendi azt veti ö kariara örüluén (6) es haza iövén 
eg'be hya ő baratit es ö zomzedit monduan azocnac eg'embe öröl-
letec en uelem mert megleltem en iuhomat ki el vezet uala. (7) 
Mondom kedeg tünectec hog' ug'an öröm lezen men'ben eg' bűnö-
sön poenitenciat müuelkedön inkab, hog' nem kilenczaz kilencen 
kic nem zükösöc poenitencianalkül.4 

1 Nyelvemléktár I. 1—192. Eredetileg 324 írott oldal. 
2 Nyelvemléktár I. 195—339. Eredetileg 215 írott oldal. 
3 Nyelvemléktár I. Előszó XIV 
4 U. o. I. 317. Eredetiben 147. old. 



20. §. A magyar keresztyénség- ünnepei a reformáczió 
előtt. 

A középkorban nagyon megszaporodott a keresztyénség 
ünnepeinek száma. Az első keresztyének ama jó szokása, hogy 
a Jézus Krisztus életének nevezetesebb mozzanatai számára 
ünnepet szenteltek, lassankint a keresztyén egyház vértanúinak, 
az apostoloknak és a szenteknek tiszteletére rendelt napokkal 
annyira kiforgattatott eredeti egyszerűségéből, hogy a XVI. 
század elején Máriának 7, más embernek vagy embereknek 
pedig 34 nap rendeltetett ünnepképpen. Jézus életére vonat-
kozott 9, dogmatikus jelentőségű 2, a keresztre vonatkozott 2. 
Volt tehát a keresztyén egyháznak a vasárnapokon kívül 56 
ünnepe. 

A liturgiának tekintetbe kellett venni az ünnep tárgyát, 
a liturgikus időt. Ezek mind befolyással voltak az egyes napok 
istentiszteletére. A bámulatos renddel szervezett nyugoti egy-
házban nem sok gondot okozott ezeknek vezetése, mert az 
egyes napokra vonatkozó betoldások a gyorskezű szerzetesek 
tolla alatt hamarosan lemásoltattak. Kódexeinkben, a mikor 
lépten-nyomon a szentek életével és legendáival találkozunk, 
a liturgiái szükség által támasztott szertartási elemeket ismer-
jük fel bennük, a melyeknek az egyház által megállapított 
időben, az illető szentnek ünnepén kellett a templomi közön-
ség elé terjesztetni. Innen van, hogy a legnagyobb részük a 
breviáriumra vezethető vissza. 

Kétségtelen, hogy a keresztyén hit is olyan, mint a bő 
forrás, hogyha mennél többet merik, annál tisztább vizet ád. 
De az is bizonyos, hogy nincs olyan forrás, a melynek vize 
tisztátalan edényben zavaros ne lenne. Jók az ünnepek a val-
lásos buzgóság felkeltésére, a mindennapi élet felfrissítésére, 
az Úrban való békés pihenésre. De a mikor az ü r által ren-
delt T-ik nap helyett minden negyediket elvonjuk rendelteté-
sétől, ez már veszedelmes lépés. Tisztelettel lehetünk szent-
életű keresztyén testvéreink iránt, de ha költött csodáikat és 
színezett legendáikat viszszük az Isten imádásának helyére, 
elferdítjük Istennek lélekben és igazságban való tiszteletét. 



Hasznosnak és épületesnek, sőt mi több, szükségesnek 
kell tartanunk, hogy az Isten gondviselésének és erejének, 
folyton munkáló szeretetének és kegyelmének jeleit világos 
és hozzánk közel eső példákban állítsuk a gyülekezet elé. De 
vigyáznunk kell, nehogy az Isten irgalmasságának bizonysá-
gaiból választó falat emeljünk magunk és életünk Ura közé. 
Könnyen azzal tarthatjuk távol őt magunktól, a miben leg-
közvetlenebbül nyilatkozott meg előttünk. Az emberi lélek 
nagyon hajlandó a közbenjárók keresésére. A természetval-
láshoz közeledünk mindannyiszor, valahányszor a közbenjáró-
kat szaporítjuk és a legtökéletesebb mivolta az igaz keresz-
tyénségnek épen abban nyilatkozott meg, hogy csak egy a 
közbenjáró Isten és ember között, a Krisztus Jézus. 

A keresztyénségben levő isteni erő épen itt vitte véghez 
a legerősebb reformáló munkát, Nagy szükség is volt reá, 
mert bár szép megtiszteltetés volt nemzetünkre, hogy királyi 
családunkból mindjárt oly sokan a szentek közé soroztattak, 
de bizony sok kérdés férhet hozzá, hogy nem volt-e a politi-
kának ebben több szerepe, mint a ker. buzgóságnak? 

A szabolcsi zsinat (1092) óta 36-ról 56-ra szaporodott 
az ünnepnapok száma. Igaz, hogy 400 esztendő alatt a szapo-
rulat soknak nem mondható, de elegendő volt arra, hogy az 
egyház belássa azt, hogy az ünnepek végnélküli növekedése 
közönségessé, sőt lehetetlenné teszi fennállásukat, A XVI. szá-
zaddal az ünnepek szaporítása alább szállott. Nem kis hatás-
sal volt ugyan erre a reformáczió, a minek utána a római 
egyház, volt köteles ünnepei közül, többet megszüntetett és 
helyüket nem is mindig pótolta. így támadt itt ebben is egy 
új korszak, a minek végével az 1493-ban tartott esztergomi 
és az 1515-ben tartott veszprémi tartományi zsinat a követ-
kező ünnepeket nevezi meg olyanokul, a melyeken klerikusoknak 
és laikusoknak egyformán tartózkodni kell a külső munkától : 

Január hóban. 
1. Az Úr körülmetéltetésének napja. 
6. Vízkereszt. 

25. Pál fordulása. 



Február hóban. 
2. Mária tisztulása (Gyertyasz. B. A.). 

23. Mátyás apostol napja, 

Márczius hóban. 
12. Gergely pápa. 
19. Szent József, Mária férje.1 

25. Máriának történt megjelentés eml. (Gyümölcsoltó B. A.)) 

Április hóban. 
4. Ambrosius püspök.-

22. Szent Adalbert/5 

24. György vértanú. 
25. Márk evangélista. 

A Jézus feltámadásának ünnepe két napon. Mennybemene-
tel. Pünkösd két napon. 

Szentháromság ünnepe. 
Krisztus testének ünnepe. 

Május hóban. 
1. Filep és Jakab apostol. 
8. Mihály ark. megjelenése.4 

3. A kereszt megtalálásának ünnepe. 

Június hóban. 
24. Keresztelő János. 
27. László király. 
29. Péter és Pál apostolok. 

1 Csak az 1515. veszprémi zsinat szerint. 
2 Csak az 1515. veszprémi zsinat szerint. 
3 Csak az 1493. esztergomi zsinat szerint, mert az esztergomi 

egyház patrónusa. A veszprémi is rendel a védszenteknek minden egy-
házban egy napot a csatolt végső utasításban. 

4 Csak a veszprémi szerint. 



Július hóban. 
2. Mária látogatása. 

13. Margit. 
22. Mária Magdolna. 
25. Jakab apostol. 
26. Anna, Mária anyja. 

Augusztus hóban. 
6. Az Űr színeváltozása. 

10. Lőrincz vértanú. 
15. Mária mennybemenetele (Nagy Boldogasszony). 
20. István király. 
24. Bertalan ap.1 

28. Augusztinus püsp. 

Szeptember hóban. 
8. Mária születése.2 

14. A szent kereszt felmagasztaltatása.3 

23. Máté apostol és evang.4 

29. Az angyalok napja kül. Mihály. 
30. Jeromos presbit.^ 

Október hóban. 
18. Lukács evangélista. 
28. Simon és Júdás apostolok. 

November hóban. 
1. Mindenszentek. 
5. Imre.6 

11. Márton püsp. 

1 Az esztergomi zsinat ez ünnepet 25-re tette. 
2 A veszprémi zsinat szerint 7-én. 
3 Az esztergomi zsinat szerint 21-én. 
4 A veszprémi zsinat szerint 21-én. 
5 Az esztergomiban nincs. 
9 A veszprémiben nincs. 



19. Erzsébet (viduae). 
24. Katalin.1 

30. András apostol. 

Deczember hóban. 
6. Miklós hitvalló. 
8. Mária fogantatása. 

21. Tamás apostol.2 

25. Krisztus születése. 
26. István vértanú.3 

27. János apostol és evang.4 

28. Aprószentek. 

21. §. Liturgiái külsőségek. 

A templomok. 

A Magyarországon épült legelső templomok nem az 
akkor már külföldön felkapott bizanczi, vagy román építészeti 
rendszer szerint, hanem az ős keresztyén bazilikák mintájára 
épültek. Eltérést ezektől csak a torony építése mutat, a mely 
míg a régi bazilikáknál hiányzott, nálunk szerves összeköt-
tetésben állott a templom alaprajzával. Ilyen ker. templomaink 
voltak Székesfehérvárt, Esztergomban, Nagyváradon, Pécsett stb. 

A bizanczi stílus bár nagyon közel hozzánk, Örmény-
országban, Szerbiában, Bulgáriában nagy elterjedésnek örven-
dett, nálunk a közeli szomszédság és a gyakori érintkezés 
mellett sem tudott meghonosodni. 

Magyarország építészetének a román stílus alkotja fény-
korát. Első korszaka a XI. század közepére esik, fénykorát 
pedig a XIII. század közepén befejezett jáki templom építé-
sével éri el. Jellemző tulajdonságuk az egyszerűség és a 
kicsiny alapterület. Vannak 1, 2, 3 és kereszthajós emlékeink, 

1 A veszprémi szerint 25-én. 
2 A veszprémi szerint 20-án. 
3 Az esztergomiban nincs. 
4 A veszprémiben bizonyosan tévedésből 22-én. 



bár ez utóbbiak szerfelett ritkák. Tornyuk rendesen kettő 
van. az oldalhajó folytatásában. 

A templomok főkapuját nagy gonddal képezték ki, úgy 
hogy ezek a külföld legjelesebb emlékeivel is kiállják a 
versenyt. 

Nevezetesebb emlékeink a kéthajós hajniki ; a három-
hajós lebényi, a deákmonostori, jáki, zsámbéki és a kereszt-
hajós ócsai, gyulafehérvári, arácsi, kisbényi templomok. Hogy 
mily nagy volt hazánkban a román kor építési tevékenysége, 
megvilágítja az, hogy az iszonyú pusztítások után is az eddig 
ismert román stílű építészeti emlékeink száma megközelíti a 
négyszázat. 

A román építészeti stíl nálunk különösen franczia befolyás 
alatt honosodott meg. A XIII. század közepe táján, német 
befolyás alatt, már a csúcsíves stíl kezd mutatkozni. Ez az 
átmenet természetesen nyomokat hagyott egyes emlékeinken 
is. Ide sorozhatjuk a budavári Mátyás-templom homlokzatát, a 
szepes-váraljai és a zsámbéki prépostsági templomokat. 

A csúcsíves építés elterjedése a tatárjárás után követ-
kezett be, a mikor a kipusztított helységek német telepeseket 
kaptak. Csúcsíves emlékeink a külföld ilynemű épületeivel 
egyáltalán nem vetekedhetnek. Teljesen kifejtett, harmonikus, 
nagyobb arányú emlékünk csak egy van, a kassai dóm. Fel-
említendők még a pozsonyi székesegyház, ugyanott a ferencziek 
temploma, a soproni benczéstemplom, a lőcsei, bártfai és az 
eperjesi csarnoktemplomok is. 

A csúcsíves rendszer mellett már a XV. században, 
Mátyás király idejében, a behívott olasz művészek kezei alatt 
a renaissance-építészet kezdett meghonosodni. Az országunkra 
nehezedett súlyos idők azonban az első emlékeket mind 
elsöpörték. Egyetlenegy jelentékenyebb emlékművünk maradt 
1507-ből, a Bakocs Tamás bíboros érsek által Esztergomban 
épített kupolafedésű kápolna. Kisebb emlékek e korból a 
gyulafehérvári templom kapuzata, a kisszebeni és a berze-
viczei templomajtók. 

Különös gond fordíttatott mindenütt az oltárok kiképzé-
sére, melyek a templomok keleti felén, az áldozat bemuta-

Sürös B. : A Magyar Liturgia Története. 9 



tásának kiváló tiszteletben álló helyei voltak. Kiképzéstikre 
nagy befolyással volt nagyfontosságuk, mert a templomi gyüle-
kezet szeme, az egész istentisztelet alatt az oltáron nyugszik. 

A falképek 

A falfestés mindkét neme, az al fresco = a nyirkos fal-
festés, és az al socco = a száraz falfestés, el volt terjedve a 
keresztyén egyházban. A román korban a templomot csak akkor 

tekintették befejezettnek, ha belsejét képek cliszitették. Ilyen 
képek hazánkban is szép számmal maradtak fenn Zalamegyé-
ben : Pécsölön, Turnicsén ; Vasmegyében : Dömölkön, Tótlakon 
stb., Emlékeink vannak még Mármarosszigeten, Derzsin, Sepsi-
bessenyőn. 

Harangok. 

Az egyiptomiak és görögök kisebb csengőket használtak 
istentiszteleteik alkalmával. A legenda szerint Paulinus a nolai 
templom számára csináltatta az első nagyobb harangot 394-ben. 



Egyházi czélokra való használatukat Sabinianus pápa rendelte 
el 604-ben. A harangöntés virágkorát a XV. és XVI. század-
ban élte. Rendesen az építési stílussal állott összeköttetésben. 
A harangok alakján, a melyek nyúlánkabbak, a csúcsíves, 
alacsonyabb formáin és díszítésein pedig egyéb építési stílusok 
ismerhetők fel. Különösen a harang koronája vonatott be az 
egyes korok szokásos díszítési rendszerébe. Emlékeink ezekből 
is több helyen találhatók. Ilyen a kereseti és mindszenti 
harang. A harangokat az istentisztelet és a temetés előtt a 
hívek összehívására rendesen használták. A hol torony nem 
volt, ott haranglábot állítottak számukra. 

Templomi szerek. 

A római egyház számtalan kultuszcselekvényében nagyon 
sok szerep jutott a különböző egyházi, vagy templomi szerek-
nek, melyek a keresztyénséggel együtt hozattak be hazánkba 
•és a melyek szoros összeköttetésben vannak a liturgiával. 
Ilyenek a szenteltvíztartó, oltár, szentségház, szószék, gyón-
tatószék, keresztelőkút, padok, orgona, kehely, szentségtartó 
•és mutató, harangok, tömjéntartó és füstölő, papi föveg, alba 
(fehér ing), vállkendő, stóla, casula stb. 

A pécsváradi apátság alapító okmánya, mely még a XI. 
században készült, az isteni szolgálathoz tartozó templomi 
szereket, miseruhákat, gyertyatartókat szőnyegeket stb. oly 
nagy számban sorolja föl, hogy ilyen mennyiségben ma is 
alig találhatók a klastromokban. Később pedig még mindig 
jobban szaporodtak, mert elidegenítésük törvények által tiltva 
volt. Kálmán király constitutiói a papi ruha köteles haszná-
latát előírják: „Nullus qui clericus aestimatur, vestibus utatur 
laicalibus". (Caput XVIII.)1 

A misedíj (stipendium, eleomosyna missarum). 

Az első keresztyének kenyér- ós boráldozatából ered. 
Pénzre váltása már a XI. században megtörténik, nálunk tehát 

1 Péterfi. : S. C. I. 48. 



mindjárt ilyen alakjában lett ismeretes. Nagyságát a szokás 
és az egyházi törvény állapította meg. Alapítványképpen is 
adható volt a misedí j. 

Misekönyvek. 

A misekönyvek régebben, különösen a XI—XV. század 
végéig, legnagyobb részben csak az egyes részleteket tartalmazták, 
így volt külön antifonarium lectionarium stb., a melyeket később, 
a XVI. század elején kezdtek egyesíteni és teljes missalenak 
nevezni. E részleges misekönyvek, bár mindegyiknek a Ger-
gely-féle liturgia képezte alapját, egymástól több dologban 
különböztek. Már a bázeli zsinat foglalkozott egységesítésükkel, 
de ezt keresztülvinni még a tridenti zsinatnak sem sikerült, 
hanem 25. ülésében a breviárium és a rituálé kibocsátásával 
együtt a pápára bízták. 

A misekönyvek másolataiban, a kezdőbetűk és egyes 
díszítések rajzaiban találjuk meg a korszak festészeti emlékeit. 
Különösen Mátyás király korában emelkednek ez emlékek 
művészi színvonalra, a mikor művelésük nálunk legjobban 
virágzott. 

A liturgiái idő. 

Az istentisztelet rendesen csak vasárnapon tartatott, még 
pedig a délelőtti órákban. Erre vonatkozólag a helyi viszo-
nyokat kellett tekintetbe venni. István korában be kellett 
várni, a míg a tíz falu népe egybe sereglett a vasárnapi ünnep-
szentelésre. Később a templomok szaporodásával az istentisz-
telet ideje korábbi órákra tétetett. A hórák közül az esti 
vecsernye tartatott meg a hívek számára. 

A papok is csak a vasárnapi misére köteleztettek. A 
köznapi órák és litániák nagyobb figyelemben és látogatásban 
nem igen részesültek. 



A temető. 

A középkor temetői majdnem kivétel nélkül templomok 
közelében, leggyakrabban a templom kerítésén belül találhatók. 
Nevezetesebb emberek, főpapok és főurak a templom falába, 
vagy a templom alá temetkeztek. Királyaink sírja is a tem-
plomokban talált helyet. Koporsóul többször használták az antik 
sírládát, kövekből faragva. A sírokat fából, vagy kőből készült 

Kereseti harang. 

kereszt jelölte, csak úgy, mint mai napság. Szokásban volt 
ezenkívül az elhaltak kiábrázolása a sírfedő kőtáblákon. A sír-
feliratok rajtuk latin nyelvűek vltak. 

22. §. A reformáezió előtti ker. istentisztelet hatása. 

A magyar liturgia történetének első korszakából maradt 
emlékeink nyomán meggyőződhetünk a felől, hogy e korban, a XI. 
századtól a XVI. század eíső negyedéig, bár magyar liturgia-



ról, mint a nyilvános ker. istentisztelet harmonikus rendjéről 
nem szólhatunk, de nyelvünk hódító kísérlete még sem maradt 
eredmény nélkül. Természetes, hogy a felhozott példákból és 
mutatványokból általanosítanuk nem szabad. Ezek inkább csak 
tünemények voltak, a melyek az egyházi hatalom fegyverei 
előtt vagy összetörtek, vagy meghajolva menthették csak meg 
életüket, Reánk nézve azonban a magyar liturgia kialakulásai-
nak vizsgálatánál nagy fontossággal bírnak, mert részben ezek 
szolgáltak mintául, részben pedig megszokás köttötte sokáig 
a lelkeket egyik vagy másik régismert kultuszelemhez, melyek 
aztán a protestáns istentiszteletben is még hosszú ideig fen-
maradtak. A két sákramentum kiszolgáltatásánál a szertartás 
majdnem minden ízében kimutathatjuk a kapcsolatot a hitújítás 
és a középkori római keresztyénség között. 

A középkori istentisztelet főjelleme a minden téren ural-
kodó közvetítés. Az Istenhez csak a szentek közbenjárásával 
fordulnak. A szentírást csak a doktorok szemüvegén keresztül 
nézik. A keresztyénség életerőinek hatását a legendákon át 
keresgetik és éreztetik. A papi rend és a miseáldozat egészen 
érthetően irányította és vezette ezt a fejlődést — ha ugyan 
ezt vezetésnek és fejlődésnek nevezhetjük, — mert mind a 
kettő magában is közvetítést képez. Az egyház egységéért és 
a hit tisztaságáért követelt latin nyelvről nagyon jól tudták 
az áldozárok, hogy ez a nép előtt teljesen ismeretlen és min-
den, a mit beszél vagy cselekszik, meg nein értett marad. 
Ezért hát nem is találunk az istentiszteletek tartása körül 
nagyobb buzgóságot. Kényszer volt ez a papokra nézve éppen 
úgy, mint arra a szegény népre, a melyiknek büntetés terhe 
alatt végighallgatnia kellett. Puszta czeremoniává vált a pap 
előtt, a nép igen nagy része pedig mit sem törődött vele. Az 
istentisztelet mélyebb erkölcsi hatását ilyen körülmények között 
hiába keressük. Ez magyarázza meg, hogy a reformátori törek-
vések Magyarországon már a XV. században igen kedvező 
fogadtatásra találnak. Az egyes legendák beszélnek ugyan a 
prédikáczióknak nagyszerű hatásáról, mint pl. Gellért püspök 
csanádi beszédeinek komoly, megható voltáról, de ezek prédiká-
cziók voltak, és tegyük hozzá, nagyon ritkák voltak. Épen az, 



hogy olyan különös emlékezetben maradtak és belőlük legen-
dák támadtak, arra mutat, hogy vajmi kevesen jártak nyomá-
ban. a kik a lelkeket érintették. Beszédeik inkább az előírás-
nak megfelelő robotot rótták le, semmint hogy építeni és táplálni 
elég erősek lettek volna. A hívek kedvet igazán csak az ének-
ben találtak. Itt aztán oly erős is volt nyelvünk hódítása, hogy 
az általánosan megkedvelt, latinból fordított énekek még a 
protestáns egyházakban is évszázadokig fenmaradtak. 

Az egész korszak legfényesebb pontja Mátyás király 
uralkodásának ideje volt. Az ő világos látása, mint sok más-
ban. a liturgiában is megtalálta azt, a mivel nemzetének javát 
előbbre vihette, A tudomány felkarolása, az énekkar, a magyar 
agenda, nemcsak a nemzetnek adott nemesebb tartalmat, 
hanem az egyháznak és a királynak dicsőségét is egyformán 
emelte. Mint valami magas torony az apró házacskák közül : 
úgy emelkedik ki az ő uralkodása az őt megelőző és követő 
idők lanyha tespedő szakából. Utána a liturgia terén szinte 
botrányos visszaesés támad. Úgy látszik, hogy a mi magyar 
földünkön e téren is többet tehet egy népeinek élő, nemzeti 
király, mint a csalhatatlan tekintélyű pápa. Egymást érik a 
pápai intézkedések, de a lejtőn megindult egyházi sülyedést 
és az ezt kisérő nemzeti pusztulást megállítani ezek nem képe-
sek. A török nyomasztó kezének kellett ránk nehezedni, 
hogy a veszedelem életre ébreszszen. Ámde Isten büntetését 
vigasztalása is csakhamar követte. A lenyugvó nap még min-
dig felkelt, lia az álmatlan szenvedők esztendőket számítottak 
is egyetlen éjszaka alatt. 



II. RÉSZ. 

A magyar liturgia története a reformáczió 
századában. 

1526—1600. 

I. SZAKASZ: A PROTESTÁNS EGYHÁZAK SZERTARTÁSAI. 

23. §. A reformáczió hatása az istentiszteletre. 

A reformácziót a római egyház visszaélései inditották 
meg. Komoly és érett gondolkozású embernek meg kellett 
ütköznie az egyház kialvó lelki életén, az üzérkedések elszapo-
rodásán és az erkölcsi élet aláhanyatlásán. De másoknak is. 
Ha egyházában és ennek ajándékaiban nem találhatta meg a 
kereső lélek Istennek országát, ha a keresztyén vallás vele 
szemben rendeltetését nem teljesítette, lia az iires czeremóniák, 
a léleknélküli közvetítések epedő lelkének szomját nem oltották: 
hideg közönybe burkolva mondott le minden keresésről, oda-
dobta életét a világ örömei közé, majd pedig magányba temet-
kezett, hogy a vezeklés által jusson üdvösségre. De mind a 
két úton meg kellet állania. Egyházával meghasonlott, mert a 
mit igért, az üdvösséget, meg nem adta, sőt kereskedést és 
gúnyt űzött belőle. Hiába kereste a világban is. Az elsőt a 
második csalódás követte és azután még egy harmadik szomorú 
felfedezést is meg kellett ismernie, hogy hiábavaló minden 
fáradsága, minden törődése, a mint lelkéből a vágyat ki nem 
törülheti : úgy annak kielégítése sincs az ő hatalmában. Vissza 
kellett tehát menni az elhagyott úton, mert mindig távolabb 



jutott. Az egyházban hallott még legtöbbet üdvössége felől; a 
világ már egyebet kinált, a lélek tiszta örömeiről alig emlé-
kezett. Végre egyedüllétében, az elhagyatottság érzései között, 
az élet megvetése által került legtávolabb Istenétől. Az emberi 
lélekben levő ős vonzalom pedig Istenét kereste. E visszamenő 
úton nem is állott meg az egyház falai, szertartásai és meg-
kövült dogmái mellett. Többet kivánt látni. A mint a Krisztust 
keresve, a visszaéléseket fosztogatta, reátalált az elrejtett írásra. 
Ez megtanította, hogy az Úr most is él, mint élő kiván hatni 
és nem a mindennapi megáldoztatással. Itt aztán találkozott a 
reformáczió buzgó hirdetőivel, a kiknek lelkére az Istennek 
igéje, testükre pedig a pápának máglyája hintette világát. Az 
első reformáló igazság az volt : a Krisztus él, tanít és cselek-
szik. Mint hajdan az apostolok, úgy a reformátorok is arra 
hivattak, hogy erről bizonyságot tegyenek. Az apostolok azt a 
biztatást nyerték, hogy ha akkora hitük lesz, mint egy mustár-
mag, hegyeket mozdítanak. Hitük volt és egy világot mozdí-
tottak meg. A reformáczió is hitből élt és nagy hegyeket 
döntött le. Ereje abban volt, hogy a Krisztus él. Tanítása 
abból állott, hogy a Krisztust engedte szólani. Munkája 
gazdagon gyümölcsözött, mert benne és általa Krisztus csele-
kedett, 

Munkáját itt is azzal kezdette, a mivel Jeruzsálemben. 
Legelőször a templomot tisztította ki. Zwingli volt az eszköze. 
Kiűzte a kufárokat, kihordatta a képeket, szobrokat és sok 
helyen eltörülte az oltárokat is. Közönségesen ismert e tekin-
tetben a későbbi német és helvét reformáczió álláspontja. 
Luther mindent megenged az egyházban, a mit a szentírás 
nem tilt, így az oltárt, gyertyákat, oltárképet, keresztet, orgo-
nát stb. Kálvin ellenben mindent szükségtelennek és helytelen-
nek tart, a mit a szentírás nem parancsol. így lettek a svájczi 
templomok megtisztítva mindentől, a mi bennük a római egy-
ház visszaéléseire emlékeztethetett. Kezdetben a szász és helvét 
reformáczió csak e két főelvet hangoztatta, hogy a külső szer-
tartások önmagukban nem kedvesek Isten előtt és hogy az 
istentiszteletben az evangéliom hirdetése a fődolog. A protes-
tánsok Augsburgban 1530-ban még kijelentették ellenfeleiknek, 



hogy ők készek a kiilszertartásokat megtartani, csakhogy a 
vallás lényegét a római egyház azokba ne helyezzze. 

Még sem lehetett el sokáig a javított egyház megváltoz-
tatott liturgia nélkül. Az istentisztelet rendjét maga Luther 
állapította meg „Deutsche Messe und Ordnung Grottesdienstes" 
czímű 1526-ban megjelent könyvével. Luther szerint mindent 
meg kell tenni az Isten igéje érdekében, hogy az felkaroltassék 
és a lelkek buzdítására, bátorítására és felüdítésére hasson. 
A hol az ige nem prédikáltatik, jobb volna, ha nem is énekel-
nének, nem is olvasnának, sőt össze sem jönnének. Ez vezette 
őt, hogy a vasárnapi misében előforduló episztolával és evan-
géliummal meg ne elégedjék, hanem az írás olvasását a köz-
napi vecsernvékre és a mindennapi misére is elrendelje. így 
osztotta fel lekcziókra Máté és János evangéliumát és az apos-
tolok leveleit. Luther ez olvasások alkalmával mindig egy rövid 
magyarázatot kivánt, prédikácziót csak szerdán és pénteken. 
Hogy a szabadság féktelenségbe ne menjen és az ige tiszta-
sága megmaradjon, úgy intézkedett, hogy a prédikátorok német 
Postillákat használjanak és ezt olvassák, mintsem hogy „kék 
kacsákról " pré dikálj anak. 

Kálvin a szertartásokról szólva azt mondja : két dologra 
kell figyelnünk, hogy sértetlenül és csonkítatlanul megmaradjon 
Krisztusnak az ő tisztessége és hogy a bűnök bocsánatáról 
biztosított lelkiismeretnek békessége legyen az Istennél. Ez 
vezette őt arra, hogy minden emberi hagyománytól megtisztítva, 
állítsa vissza az Istennek lélekben és igazságban való tiszte-
letét úgy, a mint azt a Krisztus tanította. Reformátori működését 
tanítással kezdette. Nem istentiszteletet tartott, csak írást magya-
rázott. Mikor genfi lelkész lett, a tanácsnál keresztülvitte, hogy 
a város minden polgára esküt tett le egy hitvallásra, a mely-
nek tárgyunkra vonatkozó pontjai a következőket tartalmazzák : 

Egyedül a Szentírást kell követni minden vegyítés nélkül. 
Az Isten lélek ; lélekben kell tehát őt imádni. Szertartásokra, 
külső szokásokra, képekre semmi szükség. Egyedül Istent 
kell segítségül hívni. Közbenjárónk csak maga a Krisztus. 
Érthető nyelven szívből kell imádkozni. Sakramentom csak 
kettő van. Az emberi hagyományok, búcsújárás, böjt stb. nem 



érnek semmit. Az Úrvacsorája évenként necsak néhányszor, 
hanem ha leliet, minden vasárnap, vagy legalább minden hónap-
ban egyszer kiszolgáltassék. Kivánta a közönséges istentiszte-
leten a gyülekezet egyetemes éneklésének életbeléptetését. 
Zwingli szintén hasonló szellemben tanított. 

A reformáczió tehát nem elégedett meg a külsőségek 
félretételével, hanem .magának az istentiszteletnek lényegét 
érintve, annak áldozati jellegét eltörülte és az Isten lélekben 
és igazságban való imádását kereste. Hatása az istentiszteletre, 
különösen a Szentírás hitet építő és erkölcsiséget érlelő erejé-
nek feltárásában állott. Híveit ez által nevelte, oktatta. így a 
bibliai alapra tért vissza és erről irányította minden további 
működését. 

Alkotásaiban, úgy látjuk, hogy határozott elvek vezették, 
melyek aztán a protestáns istentiszteletnek általában jellem-
zői lettek. 

Ilyen közös elvek voltak mind a két protestáns egyház 
liturgiájának megállapításánál : 

1. Legyen történelmi alapja, 
2. Legyen lélektanilag indokolt. 
3. Bírjon hitet építő erővel. 
4. Legyen erkölcsi hatása. 
5. Legyen szabad. 
6. Legyen érthető, tiszta és igaz. 
7. Legyen nyilvános és közös. 
8. Rendet és összhangot adjon. 
9. Legyen ünnepélyes. 
Ezek közül az első négy inkább a belső tartalmi oldalt, 

az utolsó négy pedig a külső formai szépséget szabályozza. 
Köztük a szabadság elve, a mely mindkét oldalra egyaránt 
hatQtt. 

Az első elv keresztülvitelénél Luther elfogadta a római 
egyház által nyújtott históriai emlékeket. Kálvin ellenben 
az apostoli korra ment vissza és csak a bibliából és az ős 
keresztyénségből merítette a kultusz elemeit, 

A második elvnél Luther is, Kálvin is abból indult ki, 
a mit kéznél talált, Luther a római egyház miseáldozatát tiszti-



totta meg oly elemektől, a melyeket károsaknak ítélt. Nehogy 
a lelkekben háborúságot indítson, óvatosan járt el, az átmene-
tet lassúvá tette. 

Kálvin teljesen szabad téren állott, Fárel már megszün-
tette a római czeremoniákat, úgy hogy Kálvin ez előnyöseid) 
körülmények között, a kultusz berendezését teljesen szabadon 
eszközölhette. így aztán az ő liturgiája az őskeresztyén ele-
mekből egy oly harmonikus rendet teremtett, melyben a 
bűnös ember Istennel való megbékélése nyer világos kifejezést. 

A harmadik és negyedik elv keresztülvitelénél egyformán 
jártak el. Mindkettő az igehirdetést tette az istentisztelet köz-
pontjává ; mindegyik az Isten erejével akart építeni. 

A szabadság elvét Luther inkább a formai, mint a tar-
talmi elemekben juttatta érvényre. Kálvin a formát kötötte és 
a tartalomban nyújtott nagyobb szabadságot. Mindkettőt pedig 
a szentírás és az ige tisztasága iránt való gondosság vezette. 

A külső formákat szabályozó elvek mindkettőnél meg-
kívánták a nemzeti nyelvet, a nyilvános összejöveteleket, a 
gyülekezet részvételét, a kultuszelemek összhangját és ünne-
pélyes voltát. 

A mint a reformáczió terjedt, ez elveket is magával 
hordozta. Hazánkban is az újítás elleni első panasz a mise, 
képek, gyertyák és búcsújárások megvetése miatt keletkezett. 

Itt a reformáczió nagyon gyorsan hódított, a minek okát 
abban találjuk, hogy a reformátori törekvések nálunk a wal-
diak és a husziták által előkészített talajra találtak. Egy 
magyar mártírjuk is volt a waldiaknak, a Bécsben megége-
tett Sálig Simon. A mohácsi vész, az utána keletkezett zavaros 
politikai és egyházi állapotok mind siettetői voltak az új val-
lás terjedésének. Külföldről visszajövő ifjaiuk és kereskedőink 
magukkal hozták az újítás hírét és ha mindjárt a reformátori 
tanokat nem hirdették is, de az istentisztelet megtisztításának, 
a nemzeti nyelv érvényesülésének már puszta híre is elég 
volt arra, hogy a lelkekben ez után minálunk is vágyakat 
ébreszszen. így indul meg a liturgia megmagyarosodása. A 
zavaros időkben, hiányos ellenőrzések mellett, a római egy-



A szepes-bélai kehely. 



háznak igen sok papja tett kísérletet az istentiszteletnek ily 
módon való felélénkítésére. 

Erdősi Sylvester János biblifordítása már liturgiái szük-
ségből állott elő. Erről írja Révész Imre, hogy a sárospataki 
főiskola birtokában levő példányon egy későbbi kéz (1563) 
az illető lapok széleire mindenütt feljegyezte, hogy melyik 
pont micsoda ünnepen olvastatott, úgy hogy ezen jegyzetek-
ből igen kevés hijjával, az egész évi lectionariumot, vagy 
perikopa-folyamot össze lehet állítani. Ez pedig mindazoktól 
különbözött, a miket a római egyházban szoktak olvastatni és 
egyezik Luther sorozatával. így hát a protestáns papok által 
használtatott. 

A magyar reformáczió első évtizedeiből liturgiái emlé-
künk nagyon kevés maradt. Történeti adataink is nagyon 
hiányosak, a melyek az istentiszteletre vonatkozólag útbaiga-
zítanának. Későbbi emlékeink azonban kétségtelenné teszik, hogy 
a protestáns kultusz minden nagyobb háborúság nélkül alakult 
át a római liturgiából. Luther nyomán haladt a magyar liturgia 
fejlődése egészen Huszár Grálig. Azokat az elemeket, a melyek 
a prot. hitbeli meggyőződésnek útjában nem állottak, az isten-
tiszteletben megtartották. így történt, hogy oly sok breviariumi 
fordítás vegyült reformátoraink iratai közé. Nemzeti szeren-
csétlenségünk, a török-terjeszkedés meggátolta elődeinket abban, 
hogy az istentisztelet berendezését közös megegyezéssel, 
egyenlő renddel végezzék. A háromfelé tagolt hazában kiki 
saját belátása szerint igyekezett" kedvet találni Isten előtt. 
Egy volt csak közös, a szentíráshoz való ragaszkodás. Ezen 
az alapon indultak meg a század közepe felé azok a törek-
vések, a melyek az istentiszteletbe is bizonyos állandóságot 
és rendet teremtettek. Ezt a munkát a protestáns zsinatok 
végezték. 

Mivel a magyar liturgia kialakulását a reformátori iratok, 
a zsinatok és az érvényben levő gyakorlat mozdították elő, 
azért ennek történetében e három faktor érdemel különös 
figyelmet. így hát külön fogunk megemlékezni minden egyes 
elem tárgyalásánál e három faktor közrehatásáról. 



24. §. Az istentiszteletre vonatkozó zsinati intézkedések. 

Az 1545-ben tartott első erdödi zsinaton összejött lelki-
pásztorok a keresztyén szabadságról szólván, a VIII. czikkben 
a keresztyén szabadság negyedik fokául vallják : 

Mi minden emberi hagyományoktól, szertartásoktól és a 
püspökök rendeleteitől, melyeket a lelkek lenyügözésére mint 
szükséges isteni szolgálatokat követelnek, szabadok vagyunk. 
Egyébiránt a jórend kedvéért kegyesen megtarthatók azon 
szertartások, a melyek valóban közvetlenül megkívántatnak ; 
-— minők a szükséges isteni tiszteletek, — a melyekről mi azt 
tartjuk, hogy azok keresztyén szabadsággal megtartandók. 

A beregszászi zsinat 1552-ben az oltárok felett folytatott 
vita után elhatározta, hogy a mely helyen már a reformáczió 
napról-napra való gyarapodása folytán az oltárok lebontattak 
és a templomokból kivettettek, nem kell azokat többé visszaálli-
tani ; a hol pedig még megvannak, használhatják azokat a 
lelkészek, ha a hallgatók makacsul kívánják azok megtartását, 
csakhogy sértetlenül megtartsák az Ürvacsoráról való tisztább tant. 

Az Óváriban, 1554-ben tartott zsinat szerint, az oltárok 
lerontása a törvényhatóságok kötelessége (4. p.) ; teendőjükbe 
nem avatkozik. Az egyházba eddig bevett ünnepeket (8. p.) 
meg kell tartani, hogy taníttassék a nép az Isten akaratára. 
Elhatároztatott az is (9. p.), hogy szuperintendenseket és espe-
reseket kell tenni a tudományban és a szertartásokban való 
egyetértés és a tisztességes fegyelem végett. 

A második erdödi zsinat 1555-ben a szertartásokról szóló 
XV. czikkében rendeli, hogy ügyelni kell arra is, hogy az egy-
házban sem a könyörgésekbe, sem a himnuszokba, sem a fel-
olvasásokba (lectione) sem a prózákba be ne vétessék semmi, 
a mi a kanonikus könyvekben és bevett szerzőknél megírva 
nem találtatik, s hogy azon külszertartások, melyek a kegyes-
ségre, rendre és az egyház nyugalmára hatással vannak, meg-
tartassanak ; és hogy míg a templomokban az egyházi szer-
tartások folynak, addig házi vagy világi dolgokat sem maguk ne 
végezzenek, sem pedig házaiknál végeztetni ne engedjenek, hogy 
így együtt énekelvén, dicsőíttessék folytonos dicséretekkel az Isten. 



Különös figyelmet érdemel e zsinat XVIII. czikke, a mely-
nek czíine „Fenséges Második János (Joannes secundus) feje-
delem parancsáról". Az még nincsen tisztába hozva, hogy e 
parancs kitől származik. Bod Péter Perényi Gábortól, Jakab 
Elek pedig Báthori Györgytől származónak mondja, mert János 
Zsigmond akkor Lengyelországban tartózkodott. Elég az hozzá, 
a parancs megvan, a fejedelmi beavatkozásról, e jognak elismeré-
séről és a szertartásoknak a rendelkezés ellenére fennálló külön-
féleségéről világosan tanúskodik. „Fejedelmünknek, II. Jánosnak 
parancsa, mely a mint átlátható, az egyház tekintélyéről szól, 
ez : hogy ezután senki ne merészeljen az ő nagyságos ural-
kodása alatt álló birodalomban bármely egyházat annak meg-
szokott és törvényes szertartásaiban valamivel megújítani, abban 
valamit megváltoztatni, rendül szabni, eltörleni, a felsőbbeknek 
a felőli megkérdezése, vagy beleegyezése nélkül, avagy a kér-
désnek a gyűlés elé terjesztése nélkül. Azt pedig, hogy a minap 
Óváriban az Úrvacsora kiszolgáltatásában az oltár lebontásával 
és az asztal behelyezésével változás történt a nélkül, hogy a 
fejedelmet a felől megkérdezték volna, a kinek hatalmával 
azt tenni kellett volna, a mi egyházunk felette rosszalja és az 
ily újítás szerzőjének nagy bűnéül tulajdonítja. S bárha urunk, 
a nagyságos fejedelem, a maga fejedelmi kegyéből a mi meg-
torlásunk mérvét ez alkalommal megenyhítette ; mindazáltal 
ezt az újítási vakmerőséget jövőre a maga birodalmában sehol 
megengedni nem fogja. És az esperesek nézete is az, hogy 
mindenek, a melyeknek szabályszerűen történniök kell, a főtől 
rendeztessenek és hogy intézkedni kell, miszerint a tudomány-
ban és a hit lényeges részeiben különböző érzelmek ne kelet-
kezzenek, a melyek, a hol létrejönnek, a legveszélyesebbek. 
A szertartásokról pedig nem kell annyira vetélkedni, mint a 
melyek nem is igen lehetnek mindenütt hasonlók, a mi egy-
házunkban azonban már régen bizonyos rendbe vannak hozva, 
s nem is könnyen engedjük meg, hogy azt a rendet valaki 
valami módon, még nagyobb botránynyal, mintha azt fentartjuk, 
megzavarja ; megtartjuk azért ezt a szabályt. A rendezetlenek 
engedjenek a rendezetteknek, s nem a rendezettek a rende-
zetleneknek. 



Az egervölgyi vallástétel az oltárokat illetőleg kimondja, 
hogy ezek az ószövetség áldozó papságához tartoztak és az 
áldozattal a Krisztus halálát és keresztjét, vagyis megáldozta-
tását jelentették. Jelképek, árnyak, vágy példázatok voltak és 
az ároni ruhákkal együtt a Krisztus papságát és eljövetelét 
jelentették. Tehát a Krisztus elküldetésével úgy megszűnt az 
ó áldozárság, áldozat és ruházat, minden az ószövetségi pap-
sághoz tartozó szertartásokkal együtt, mint a sötétség elfut a 
nap jöttével. 

A böjtre vonatkozólag e hitvallás a belső böjtnek meg-
tartását sürgeti a külsővel szemben. 

A mise, mint iszonyú bálványozás, elvetendő. 
A kegyesek templomainak, legyenek bár azok fából vagy 

kőből építve, mindenütt fényűzés- és babonanélkülieknek kell 
lenni. Ne legyenek azokban bálványok, botrányos képek és 
festmények, hamis tantételek, pogány szertartások és az Isten 
igéjével ellenkező emberi hagyományok. Faragott képek s oltár 
nélkül legyenek a templomok. 

A szenteket tiszteljük és becsüljük polgárilag és külső-
leg. nem a segélyülhivás, szolgálat vagy imádat tiszteletével. 

Az Istent lélekben és igazságban, igaz hitben, az Űr 
igéje szerint a Krisztus Jézusban hívjuk segítségül, s tisztel-
jük belsőleg és külsőleg az Istentől parancsolt cselekedetekkel. 

Gonoszságot cselekesznek, a kik a holtakért imádkoz-
nak, áldoznak, mert nincs azok megkegyelmeztetéséhez többé 
semmi remény, a kik hitetlenségben haltak meg. Ördögi 
hazugság, hogy a holtak lelkei kóborolnak, pártolást és ala-
mizsnát kérnek. 

Bizonyos, hogy az ó egyházban a Salamon templomában 
a hangszerek használata be volt véve. Most Krisztus eljővén, 
a régi papsággal és áldozattal s a törvényhez tartozó többi 
ábrázolattal együtt megszűnt, mint az árnyék, a hangszereknek 
a templomokban való használata. Nincs is az orgonákról 
emlékezet az újtestamentomban. sem arról, hogy a tisztább 
•egyház azokat bevette volna, hanem csak a szinészies misé-
ben, valamint a szemtelen játékokban kéjelgő pápák hozták 
azokat be a bohóczok ugrándoztatására. 

Sörös B. : A Magyar Liturgia Története. 10 



Gonoszságot cselekesznek, a kik a kánonszabta órákat,, 
mint a cselekvény elvégzése folytán magukban is érdemmel 
bíró babonás fecsegéseket, az Isten előtt bolondoskodva lemor-
molják. Hétszer mondani dicséretet az Istennek, azt teszi,, 
hogy az Istent mindig imádjuk. 

À szertartásokban vannak oly szabad tények, melyek 
szabad öntudatból eredtek, de a szent törvények és tekintélyek 
által nem parancsoltattak, a melyeket a választottak szabadon, 
tisztességesen, jó rend és épülés végett hitből cselekesznek, 
csak tisztességesen, épületesen és botrány nélkül történjenek.. 
Szertartásunk kevés van ; szent énekeinket és a litániákat 
együtt énekeljük. 

Ä hetedik napot, a Krisztus születésének, körülmetélke-
désének, szenvedésének, a húsvétnak, pünkösdnek ünnepeit 
megtartjuk, bizonyos okokból* babona nélkül. 

Az 1566-ban tartott göncei zsinat elrendeli, hogy senki 
önfejének költeményeit, avagy a Sátántól támasztott új tan-
tételeket ne tanítsa. Igyekezzenek a lelkipásztorok, hogy legyen 
bibliájuk és semmit se forgassanak úgy kezeikben és ne 
olvassanak, mint a szentírást. Senki ne tanítson hívás, válasz-
tás és felavatás nélkül, vakmerően, rút nyereség végett. A 
lelkészeknek megtiltjuk a világi foglalkozásokba való elmerii-
lést, s határozzuk, hogy a feslett életűeket le kell tenni. Az, 
egyház beleegyezése nélkül senki ne merészeljen újítást kí-
sérlem. Azon egyházakban, a melyek a bűnök ellen Isten 
igéje szerint feddődő és a jó cselekedetekre intő lelkészek-
nek nem engedelmeskednek, valamint azokban, a melyek az, 
uralkodó bűnök közt élnek, s lelkipásztoraikat fel sem véve, 
bérekben megcsalják, kettős tisztességgel nem illetik, az egész 
egyházi szolgálatot betiltjuk. 

Az istentiszteletnek és a szertartásoknak határozott és 
erélyes rendezésére legtöbbet tettek az 1567. évben tartott debre-
czeni zsinatból származó nagyobb cziklcek. Ezek közül az V. 
kimondja : Senki se merészeljen a hitágazatokban és. a keresz-
tyén vallás más alaptételeiben, rendtartásokban és sakramento-
mokban magánlag és öntekintélyével, sokak botrányára és meg-
ütközésére, valemely változtatást avagy újítást tenni. Hanem 



ha valami újítandó vagy változtatandó, vagy kijavítandó a szo-
kott tudományban és szertartásokban van : azt törvény szerint, 
az egész egyház beleegyezésével tegyék, előbb összehíván az 
egyház zsinatját, azokban az Isten igéjével és atyákkal kegye-
sen vessék össze és vitassák meg a dolgokat. A kik pedig 
hiú dicsvágy, önhittség és szájhősködésből nem szűnnek meg 
valamit rendellenesen kierőszakolni: azokat az egyházi törvény-
szék és a polgári hatóság által megbüntetendőnek ítéljük. Mert 
meg vagyon írva, hogy „a ki titeket meg nem hallgat, engem 
nem hallgat meg; ha a gyülekezetet meg nem hallgatja, legyen 
előtted olyan, mint a pogány, vagy a publikánus". A gonosz-
ságot pártolják azon főemberek és lelki pásztorok (VI. ez.), 
kik a hamisságok és hazugságok prófétáiéit meg nem tiltják, 
hanem megengedik, hogy az Úr szőlejét a vaddisznók dúlják 
fel. Szükséges, hogy a lelki pásztorok a sakramentomok egy-
szerű igazságában és azok kiszolgáltatásának az igében kifeje-
zett szertartásában és alakjában megegyezzenek, egy értelem-
mel és akarattal legyenek, hogy ne legyenek szakadások és 
versengések. Miként az Úrv vacsorának, úgy a keresztségnek is 
nyilvános helyen, a prédikáezió után kell történni. 

A herczegszölősi czikkek (1576) azt rendelik, hogy ha 
valami nehéz dolog támadna valamiből a keresztyének között, 
abban semmit a tanító önnönmagától ne cselekedjék, hanem 
mindjárást az Isten igéjére és a régi keresztyéneknek Isten 
igéje szerint való kánonira vagy reguláira tekintsen és a szerint 
tegyen minden dolog felől ítéletet. Továbbá azt kívánjuk, hogy 
minden prédikátornak könyve legyen, a kiben a megkeresztelt 
gyermekeknek nevöket és esztendejöket fölírja, a házasságban 
való sok zűrzavarnak eltávoztatásáért. Azt pedig a könyvet, ha 
onnan elmenne is, el ne vigye, hanem az utánavalónak hagyja. 

A csepregi czikkek (1587) az istentiszteletek idejére és 
berendezésére így határoznak : (XV.) Úrnapokon reggel prédi-
kácziót tartsanak vagy az evangéliomokból vagy a prófétákból. 
Ebéd után pedig vagy a Pál leveléből kell magyarázatot tar-
tani. vagy a gyermekekkel kell kátét felmondatni. (XVI.) A 
népesebb gyülekezetben legalább hetenként kétszer kell beszé-
deket tartani és a kátét magyarázni. 



A felsőmagyarországi czikkek 1595-ből nagyrészben az 
előbbi zsinatok rendelkezéseit ismétlik, új mindössze is csak 
annyi van bennök, hogy a felnőttek megkeresztelése előtt ezek 
katekhizálását és a keresztyén vallásban való megerősítését 
követelik meg, a keresztséget is csak délelőtt kívánják kiszol-
gáltatni, hogy a sakramentom méltósága el ne silányuljon. 

A borsod-gömör-kishonti czikkek elrendelik, hogy az Úrnak 
napját, mivel az Isten tiszteletére, t. i. az ige hirdetésére, 
sakramentomok kiszolgáltatására, könyörgésekre és hálaadá-
sokra van szentelve, mindenki szentül megtartsa és a Krisztus 
megtestesülését dicsőítő többi ünnepekkel együtt megünnepelje, 
az apostoli hitvallás sorrendje szerint, jelesen : a Krisztus 
születésének, körülnietéltetésének, szenvedésének, feltámadásá-
nak és a pünkösdnek ünnepeit. A szentek ünnepeit pedig, 
melyeket sem megváltó urunk nem rendelt, sem az apostoli 
iratok meg nem hagytak, a pápistákhoz utasítjuk vissza. Es 
mivel az ünnepnapok isteni tiszteletre vannak szentelve, el 
kell azokon kerülni a testi és mezei munkák folytatását, me-
lyekkel az élelemre s más az életre megkívántatokat keresik. 
Hasonlólag meg kell szüntetni a heverést, játékokat, részeges-
kedést, vendégségeket, kézfogói lakomákat, perlekedéseket, 
czivódásokat, adóhajtásokat, a többi vétkekkel együtt, melyek-
kel a szent nap megszentségteleníttetik és az Isten haragja 
felidéztetik. 

A Reczés-féle sopronmegyei kánonok 1598-ból már enge-
dékenyebbek az ünnepek dolgában, a mikor (10.) azt mondják, 
hogy a nevezetes evangéliumos szentek napját megtartjuk 
propter históriám. Végeztük, — mondja tovább a 11. czikk 
vége — hogy az ünnepnapokat nagy szentségben, józanságban 
az atyafiúi szeretetnek gyakorlásában szenteljék meg. 

Törvényeinkből világosan kitűnik, hogy még a második 
erdődi zsinatig, 1555-ig, gondosabb ellenőrzés alá néni kerültek 
az istentisztelet szertartásai. Már az óvári zsinat szükségét 
látta ugyan ennek, de a superintendens törvények nélkül vál-
toztatást senkire sem kényszeríthetett. Az 1555. évi erdődi 
második zsinat után megkezdődött a tisztogatás munkája, a 
melynek elvégzésénél a hittani nézetek különbözőségének igen 



•nagy szerep jutott: A szakadás a szászok között kezdődött 
Erdélyben, 1557-ben. Onnan jött át a magyarországi részekre 
az 1559-iki vásárhelyi, medgyesi, az 1561-iki kolozsvári, nagy-
váradi és debreczeni zsinatok után. 

A liturgiái szétválás csak később követte a hittanit és 
ezt sem annyira a főistentiszteletben, a melyben mindkét fél 
közös énekeket használt és a melyben a prédikáczió keretében 
bármely hitbeli felfogás érvényesülhetett, hanem a sakramen-
tumok kiszolgáltatásában és más szertatásokban kezdődött az 
eltérés. 

Mindkét fél különös tisztelettel viseltetett annak a refor-
mátornak intézkedései iránt, a kinek hitbeli nézeteit osztotta. 
Ez természetesen a szertartások berendezésénél is éreztette 
hatását, bár e tekintetben hazánkban meglehetős Önállóságot 
találunk. Kultuszformáinkat e században inkább a természe-
tes és Önálló megfontolás, mint a külföld utánzása hozta létre. 

25. §. Áz istentisztelet berendezése, 

A reformácziónak első dolga volt a római miseáldozat 
megszüntetése. Zwingli ezt kettéválasztotta. A tanítóelemből 
alkotta meg a főistentiszteletet, a mely a gyülekezeti éneket 
sem fogadta be egészen a XVI. század végéig. „Morém cantandi 
ni ultis de causis ecclesia Tigurina non recepit : tempus sacris 
destinatum coetibus, duntaxat auscultationi verbi Dei et precibus 
iinpendens, Interim tarnen moderatum Cantum, sive publice in 
coetibus sacris fiat, sive privatim donii, nequaquam improbat." 
A misének az írásból vett elemeit azonban Zwingli szigorú 
konzervativizmussal tartotta meg az úrvacsora kiszolgáltatásánál, 
a melyet ő csak a nagy ünnepek alkalmával engedett meg. 
Zürich az istentiszteletben ily sorrendet állapított meg : 1. Ima. 
2. Miatyánk. 3. Prédikáczió. 4. Bűnvallás. 5. Könyörgés. 

Luther a prédikáczió helyére nézve eleintén ingadozott ; 
először az istentisztelet elejére tette, csak később helyezte az 
evangélium után. a mint e helyen azután állandósult is az 



evangélikus egyházban. Az általa úgynevezett német mise a 
következő lefolyású volt :2 

1. Az introitus, a nap fontosságáról szóló ének, ezt ren-
desen a gyülekezet, ünnepnapokon azonban a kórus énekelte. 
Néha bűnvallás előzte meg. 

2. Kyrieeleison. 
3. Gloria in excelsis — et in terra . . . 
E kettőt „responsorie antiplionatim" énekelte a pap a 

kórussal. 
Az utóbbit néha a gyülekezet éneke: „Allein Gott in der 

Höh' sei Ehr'" helyettesítette. 
4. Collecta. Ezt antifóna vezette be. A végén a gyüle-

kezet a pappal együtt „Ámen"-t mondott. 
5. Epistola. Ezt Graduale és Halleluja vagy Tractus, 

Prosa és Sequentia követte mint kórus-ének, de lehetett gyüle-
kezeti éneket is választani. 

6. Evangéliom. Erre az apostoli hitformát énekelték, vagy 
Luther énekét: „Wir glauben all an Einen Gott". 

7. Ima. Ez lehetett énekalakú is. 
8. Frédikáczió. 
9. Ének. Ezt helyettesíthette egy befejező imádság Mi-

atyánkkal is. 
Eddig egészen a mise rendjét követte az istentisztelet, a 

mely itt be is végződött, mert a következő részek már az 
úrvacsorára szolgáltak átmenetül. A kettő együtt adta a minden 
vasárnapra és ünnepre szóló liturgiát. Ezért itt az úrvacsora 
rendjét is érintenünk kell. 

10. Gyülekezeti ének, a mely az offertoriuni helyét pótolta. 
11. Agendai intés. 
12. Gyónás. 
13. Absolutio. 
14. Consecratio. A szereztetési igék énekszerű olvasása, 

Sanctus, Miatyánk, „Friede des Herrn" a német „Agnus". 
15. Distributio. Ez alatt a kórus énekelt. Az osztás alatt 

1 Lavater : „De ritibus et institutis". 42. old. 
2 Hörk J. : Liturgika 3 8 - 4 4 . 



a pap így szólt : „Nimm hin und iss, diess ist der Leib Christi, 
der für dich gegeben ist", — Nimm hin und trink', diess ist 
das Blut des neuen Testamentes, das für deine Sünde ver-
gossen ist. 

16. Salutatio és responsorium. 
17. Hálaadó collecta, gyülekezeti ima. 
18. Aroni áldás. 
Kálvinnak vasárnapokra adott liturgiája a „nagyszerű 

egyszerűség remeke".1 Az evangéliom hirdetése, az abból folyó 
beszéd képezi központját. Minden a mi ezt megelőzi, erre 
készít elő és átmenet a köznapi életből az evangéliom világába ; 
minden, a mi ezután következik, ismét átmenet a kegyelem 
hirdetéséről a szent életre. 

Kezdődik a törvény felolvasásával. 
1. Tízparancsolat. Felolvasását nem a lelkész, hanem a 

lektor teljesiti. 
2. Bűnvalló imádság. A tízparancsolat után a lelkész szó-

székbe lép s imádkozik a gyülekezettel együtt, nyíltan vallást 
téve a bűnről és a kegyelem szükségéről. 

3. Zsoltárok, a melyeket Kálvin tett a gyülekezet énekeivé 
és dicséretek. 

4. Ima megvilágositásért. 
5. Textus alapján egyházi beszéd. 
6. Könyörgés az Isten országa eljöveteléért. 
7. Apostoli hitforma felolvasása. 
8. Ének. Ezt később vette föl. 
9. Áldás. 
Külföldön tanult lelkészeink e liturgiákat jól ismerték. 

Egyik az egyikkel, másik a másikkal rokonszenvezett. így 
lassanként nálunk mindegyiknek voltak barátai. Kezdetben 
egészen 1560-ig Luther nyomán indultak el az istentisztelet 
berendezésében. Ebből az időből maradt emlékünk a Batthyányi-
kódex, a melyet nyelvészeink a XVI. század közepéről valónak 
mondanak és a mely ezidőszerint a legrégibb protestáns énekes-

1 Tóth M. : Egyházszertartásban 11. old. 



könyv. A breviáriumból vett zsoltárok, az év főünnepeire szóló 
himnuszok, antifónák és prózák foglaltatnak benne. 

Arra mutat e gyűjtemény a maga protestáns hittani fel-
fogásokat nyújtó énekeivel, hogy a sima átmenetnek ilyen 
egyengetői voltak hazánkban. A hol az istentiszteletnek teljes 
megváltoztatását keresztülvinni nem lehetett vagy a lelkipásztor 
vagy a gyülekezet vonakodása miatt, ott ilyen átmeneti kultusz 
lépett életbe, a melyik a római egyház szertartási anyagát 

A csécsi ref. templom falfestménye. 

alakította át az új hittani nézetekhez. Nemcsak Wittenbergből 
került papjaink tartották meg ezt továbbra is, sőt inkább a 
helvét hitvalláshoz ragaszkodók között még hosszabb ideig 
maradt fenn. Legelőször hagyták el a Tisza mentén és leg-
utoljára Erdélyben. A hol a megszokás kényszerítette a refor-
mátorokat ezek megtartására : ott ez nem is engedte kiirtani. 

Ez volt a reformáczió korában született magyar liturgiának 
legelső típusa, a mely a mise idomai szerint képzett széles 
keretével mindig inkább összezsugorodott. Történetére nézve 
jellemző adatokat szolgáltat az Öreg Graduálnak visszapillantó 



előszava, a melyben Gel ei Katona István panaszkodik, hogy 
a Breviáriumok, Officiumok, Rosariumok, Marialék, Missalék 
telve vannak elforgatott zsoltárokkal. 

„Mi a szent Próféták Soltári mellett az Isten beszédéből, 
az szent írásból formáltatott, és a közönséges hitnek ágazatihoz 
alkalmaztatott hymnusokat, lelki dicséreteket éneklyük szivünk-
ből az Urnák, az minnen nyelvünkön, egymásnak tanúságára 
és intettetésére, az Istennek az ő velünk való jó téteményiért 
való hálaadásra. Az mellyeket noha a mi boldog eleink, az 
Pápistaságból való kijövetelük után, az mintegy elsőben ollyan 
hirtelenséggel, az Evangéliumi vallásnak szelidségéhez képest, 
az Reformationak első üszögében, lehetett, az Deákból Magyarra 
elég illendőképpen fordítottanak, de osztán egygyik exemplárból 
másokban való sokszori által s meg által irattatások miatt 
közéjök sok tapasztalható és elszenyvedhetetlen fogyatkozások 
ögyeledtenek, az exemplárok is egymással sokban nem egyez-
tenek, mert az énekek egyben sokkal többek, s külömbek vol-
tanak, mint másban " Ez adott okot az Öreg Graduál 
kiadására 1636-ban. 

„Az Lamentatiókat, avagy az Jeremias siralmit (mellyeket 
én nem tudom mi okon vötték volt fel az mi eleink, hogy az 
Nagy Héten énekellyék) az Passiót, avagy az mi meg váltó 
Urunk Jesus Christusnak értünk való kínszenvedésinek históriá-
ját, az szent Máté szerént, egy Húsvéti ücinepre én corrigáltam 
vala meg, osztan csak abban maradának. Sok rút vétségeket 
hánytam belőlök ki, mind az írásnak módjára s mind a matériára, 
avagy historiara nézve, mert szent Mátlie szerént volt ugyan 
az titulussá az Passiónak, de sok volt közzé elegyíttetve az 
több Evangélistákból is, ugy hogy sem egygyik, sem másik 
szerint nem volt igazán, hanem egészen le kelletett írnom igéről 
igére a szent Máthéból, s ugy kellett ujjonnan meg szólál-
tatnom . . . . Az Prosakat, Antiphonakat, Te Deumot, Litániát 
és több kotás caeremoniakat is nem bántotta,1 hanem csak az 
előtti állapattyokban hagyta, maga bizony azokat is megolvasni 
igen szükséges lött volna . . . 

1 Keserűi Dajka János az Öreg Graduál másik rendezője, a ki 
maga is ügyes verselő volt. 



Némely tidnepi caeremoniakot, melyek még az Írotthoz 
(írott Graduál Bethlen Gábor pártfogása mellett Gyulafehér-
várott) kévántattak, vagy másunnan felkeresgettem, és sok 
bennek levő fogyatkozásoknak szemetektől nagy munkával meg-
tisztogatván, az nyomtatotthoz ragasztottam, úgymint az négy 
Evangélisták szerént való hosszú Passiót, és az vasárnapi 
Evangéliumokból való Antiphonákat, az mellyek az kézzel írott 
Gradualban nintsenek ; azok nélkül pedig, melly tsorbás és 
liijjános lőtt volna a Graduai, akárki elgondolhattya. & 

E történeti visszapillantás elénk állítja azt a veszedelmet, 
a mi az ilynemű szertartások mellett állandóan kisértett, a 
római visszaélések újabb életrekelése által. Folytonosan őr-
ködni kellett felettük és ez a folytonos őrködés egyúttal foko-
zatos egyszerűsítés lett. Gelei Katona, sokat panaszkodik a 
képzetlen kántorok miatt, a kik az éneklést vezetni és tanítani 
nem tudják. A XVI. században még kevésbbé tudták és az 
egyszerűsítést ez is hathatósan segítette elő. 

Ennek az istentiszteletnek rendjét a mise azon alkat-
részeiből, a melyek protestáns egyházi íróink munkáiban fen-
maradtak, — mert teljes képet nyújtó liturgiát még nem 
ismerek, — a következőképpen állíthatjuk össze : 

1. Introitus: antifóna, zsoltár és glória. 
2. Hymnus. 
3. Collecta : Rendes imádság. 
4. Graduai : zsoltár, vagy hymnus. és próza 
5. Lectio : Episttóla és evangélioni. 
6. Prédikáczió. 
7. Credo. 
8. Imádság, néhol ének, vagy az ú. n. versiculus respon-

soriával. 
9. Benedictio. 
Ott, a hol minden vasárnap kiosztatott az Úr vacsorája, 

a credo utáni imádság bűnvalló imává vált. A 4. és 5. pont 
egymással felcserélhető volt. A minden vasárnapi úrvacsora-
osztás azonban nálunk már 1560 és 70 között ritkábbá vált. 
A svájczi reformáczió hívei megelégedtek azzal, hogy szabott 
ideje legyen és előre kihirdettessék. 



Ez volt az antifonás istentisztelet tipusa Magyarországon 
és mint ilyen, a magyar liturgiának első közönségesen elter-
jedt alakja. 

Zsinataink sokat foglalkoztak az istentisztelet külső 
követelményeivel, de ennek belső rendjét pontosan meg nem 
állapították. A liturgia egységesítésére törekedtek, de ezt meg 
nem valósították. Meghatározott liturgiát a főistentiszteletre 

A zsegnyei evangelikus templom. 

vonatkozólag az egész XVI. századból csak egyet találtam, 
Bornemisza Péterét, a ki minden egyes prédikáczió mellett 
teljes útbaigazítást ad az egész istentisztelet végezésére. Egye-
beknél az istentisztelet berendezését illetőleg semmi útmutatást 
nem kaphattam. Említeni szokták1 Heltait, Méliut Beythét 
Károli Pétert és Huszár Gált, mint liturgiaírókat. Heltai és 
Mélius azonban épen úgy, mint a keresztúri agenda, csak a fő-

1 Tóth M. és Csiky L. Egyházszertartástan. 



istentiszteleten kívüli szertartások rendjét állapítja meg-. Károli 
Péter: ..Boni Pastoris optimns vivendi agendique modus" czímű 
könyvének Szabó Károlynál semmi nyomát sem találtam. Egyéb 
katalogusok sem vezettek reá, Beythe agendáját Fabó András 
ismertette1 Beythe István életrajza czímű könyvében, de ide 
vonatkozó adatot nem nyújthatott, mert ez is csak a sakramen-
tomok és más szertartások rendjét állapítja meg. Huszár 
Gál énekes könyvének egyetlen ép példányát, a melynek végé-
ben állítólag liturgiális útmutatást is találhatni, szintén nélkü-
löznöm kellett. A „Magyar Könyvszemle" 2 szerint ez 1573-ban 
jelent meg. 

Tizenhat esztendő telt hát el azóta, hogy Huszár Gál, 
mint óvári lelkész, írt Bullingernek 1557-ben, a ki akkor tigu-
rumi (Zürich) lelkész volt, hogy az odavaló egyház liturgiáját 
küldené meg. Levelére 1559-ben Lavater zürichi lelkésznek 
„De ritibus et institutis ecclesiae tigurinae" czímű munkája 
érkezett feleletül. Ha tehát Huszár Gál énekeskönyve valamit 
ez irányban csakugyan tartalmaz, az bizonyosan a tigurumi 
rendtartás jellegét viseli magán. Már az maga is figyelemre-
méltó, hogy e tekintetben ide fordult útmutatásokért. 

Istentiszteletünk egyszerűbb rendjének csak egy emlékét 
találjuk tehát Bornemisza Péter könyveiben. Ez képezi a 
XVI. századbeli magyar liturgiának második típusát. Berende-
zése egészen egyszerű, de lélektanilag teljesen indokolt. A 
lelkész a gyülekezet vezetője marad az egész istentisztelet alatt. 
Legelső sorban kijelenti az elmélkedés tárgyát, ő rendelkezik 
az éneklés felől teljes szabadsággal. Feltűnő az, hogy a beszéd 
előtti imádság minden egyes alkalommal egy és ugyanaz marad. 
A beszéd rendszeresen tagolt ; a végén pedig kérdések vannak, 
a melyekre a gyülekezetnek felelnie kell, mígnem az egészet 
imádság Miatyánkkal és ének zárja be. A gyülekezet minden 
egyes alkalommal vallást tett Bornemisza liturgiája szerint, csak-
hogy e vallástétel inkább' csak a hitbeli ismeretekben, mint a hit-

1 Akad. Ért. 1 8 6 8 - 6 4 , 210—244. és különlenyomat. 
2 1881. évf. 2 4 6 - 4 7 . old. 



életben vitte előbbre gyülekezetét. A dogmatikus elem túlsá-
gosan volt e liturgiában előtérbe tolva. 

Az isteni tisztelet berendezése Bornemisza szerint : 
1. Az úrnapi tárgy kijelentése. 
2. Felhívás éneklésre. I—3 ének. 
3. Imádság. (Egy és ugyanazon minden alkalommal.) 
4. Prédikáczió. 

A) az evangéliumról : 
a) summácska. (az evangélium veleje) ; 
b) az evangélium felolvasása ; 
c) rövid értelme (Saját szavaival elmondja) ; 
d) magyarázatja (felbontása a tanúságok szerint) ; 

1>) a tanúság okról : 
a) a felosztás ; b) az első ; c) a második ; d) a har-

madik tanúság stb. 
C) Mit tanuljunk? 

(összegezi röviden pár szóban az egyes tanúságokat.) 
D) Kérdések. 

K. ; A keresztyéni tudománynak melyik részéhez való ez 
Evangéliom ? 

F. : Az apostoli hitformának megfelelő helyével felel kö -
zösen a gyülekezet a lelkészszel. 

K. : Miképpen ? 
F. : A lelkész előniondása után a gyülekezet felel, hogy 

mely bizonyságát szolgáltatja az evangélium a 
Credónak. 

5. Imádság, (igen rövid) 
6. Miatyánk. 
7. Ének. (Egy ének) 

A prédikácziónak e feltagolásával Bornemisza határozott 
iskolát csinált. Az 1567-ben kiadott debreczeni nagyobb czik-
kek is ezt a tanítási módot ajánlják. 

Vasárnap délután is rendesen tartatott istentisztelet, a 
mely ha prédikáczióval volt összekötve, mint Bornemiszánál, 
a délelőtti rend szerint tartották. Lehetett ez pusztán énekelés, 
és imádkozásból álló, a mikor az imádság az énekek között 



foglalt helyet. Lehetett felolvasással összekötve, a mikor a 
gyülekezet éneke után a lelkész vagy a bibliából olvasott fel 
egy részt, vagy valamely értekezést, igen gyakran pedig egy-
egy hosszabb verset, tanulság okáért pl. Skárosi Horváth And-
rásnak „Az átok"-ról és „A fösvénység"-ről írott verseit, a mikor 
ismét gyülekezeti ének zárta be az órát. 

Legtöbbnyire azonban a gyermekek és ifjak tanítása 
történt az Űrnap délutánjain, a mikor a rendes éneklés után, 
a lelkész a hit ágazatait magyarázta előttük és kérdezgette 
tőlük a gyülekezet előtt. Tanítás után a gyülekezet a lelkész-
szel és a gyermekekkel együtt imádkozott az ő előmenetelükért 
és az Isten országának terjedéseért. így kapcsoltattak egymás-
hoz a lelkek és a keresztyénség nemesítő erői ekképpen vitettek 
be a hívek életébe. Az ige pedig gyümölcsözött. 

26. §. A textus. 

A textusra vonatkozó hivatalos intézkedéseket legelőbb 
az egervölgyi vallástételben és a debreczeni nagyobb czikkek 
között találunk. A többi rendelkezés, a mi zsinatainkból eredt, 
rendesen ezeknek a felújítása volt. 

Az egervölgyi vallástétel e tekintetben kimondja, hogy 
az úrnapi evangéliumokat, leveleket a pápista felszabdalás 
szerint nem folytatjuk, s nem magyarázzuk az esztendő kör-
forgása szerint mindig csak ugyanazokat ismételve, hanem 
előadjuk azokat a tanulatlanok és erőtelenek előtt, midőn 
lehet. Ekképpen nem válogatjuk az alapokat a gyülekezetek-
ben. hanem János vagy más evangélistáknak egész evangé-
liumát hirdetjük. Azonban azokat és a körülményeket tekintő-
leg : vannak Krisztus születésére, szenvedésére, feltámadására 
s mennybemenetelének idejére való történeteink, magyarázzuk 
az illetőket az időhöz képest. Mindazáltal eltávolítva a babo-
nát, botrányt, avagy rendetlenséget, a tudomány corpus elő-
adásának módját szabadon megállapítjuk. Ha úgy látja jobbnak 
az építésre való tekintetből, adja elő az egész egybefüggést 
a szövegben, ha pedig úgy hozza magával az alkalom, alkal-



niazza az időhöz, hallgatói míveltségéhez és életéhez : azonban 
a bizonyságtételeket az írásból épen s nem megcsonkítottan 
válogatva ki (a lelkész). 

Első rendben a Pál apostol, Péter, János írásait s leve-
leit hirdetjük a gyülekezetben, mert ezek a többiek felett 
hasznos okmányai az egyháznak és ezekben az egész tudo-
mány alapja világosan elő van adva. Ezsaiásnak egész írását 
vagy a többi próféták és evangélisták írásait előadjuk, és úgy, 
rendiben tanítjuk. 

A debreczeni nagyobb czikkek (1567) elrendelik, hogy 
egyedül csak a szentírást, azaz a próféták és apostolok írásait 
kell az egyházban magyarázni : nem pedig az apokrifusokat, 
minők a Sirák, Bölcsesség, Tóbiás könyvei 2. Pét. 3., úgy az 
írásmagyarázat ne legyen magán, kinek hogy tetszik avagy 
látszik, hanem az írás magyarázza meg az írást, a megelőzők 
a következőkkel hasonlittassanak egybe a szövegben. Az igaz-
hitű atyák, a hasznos és józan magyarázatok használtassa-
nak fel. 

Mindegyiken meglátszik Mélius keze. Az előtte szokásban 
volt postilla-rendszertől ő szabadította fel a szószéket. Előtte 
a római egyház által előírt napi lekcziókat vagy a lutheri 
reformáczió által kiválasztott „ szász-wittenbergi perikopák"-at 
magyarázták. E szabadság nem jelentette azt, hogy most már 
ezzel teljesen fölhagytak, sőt maga a reformáczió terjesztésének 
érdeke kívánta, hogy ezeknek a római egyházban szokásos 
helytelen értelmezése helyett világos magyarázatukat adják. 
A nagy szabadsággal választott textusok könnyen arra vezet-
hették volna a hallgatóságot, hogy az oly számos éven keresztül 
hallott bibliai részek helyett, most, a mikor egészen újakat 
hallanak, nem a keresztyénség megtisztítása, hanem egy egé-
szen új vallás áll előttük. Ezért elődeink bölcs mérséklete a 
reformátusoknál váltogatva használta az ót és újat, az ágos-
taiáknál pedig vagy a lutherit vagy a rómait tartotta meg. Itt 
közlöm Bornemiszának egy évi beszéd-tárgyait, a melyeknél 
a textus-választásban némi szabadságot követ : 

Advent 1. Máté XXI. Az Úr Krisztus eljöveteléről. (I.) 
Advent 2. Lukács XXI. Az Úr Krisztus eljöveteléről. (II.)« 



Advent 3. Máté XI. Ker. János tudakozása. 
Advent 4. János J. Nem János, hanem Jézus Krisztus. 
Karácsony előtt 3 nappal János L Az ige. 
Karácsony este Máté I. A fogantatás. 
Karácsony Lukács II. A pásztorok. 
Karácsony utáni vasárnap. Luk. II. A pásztorok hitéről 

és a Krisztus elhirdetéről. 
Karácsony után 8 nap. Luk. II. A köriilnietélkedés. 
Első vasárnap kiskarácsony után. Lukács II. Minek-

utánna heteiének tiszt, napjai. 
Vizkereszt. A kijelentés a pogányoknak Máté II.1 

1-ső Űrnap vízkereszt után : Luk. II. A Jeruzsálem be-
menetel. A templomban tanúsított bölcseségről, az ünnepszen-
telésről, szüleinek tiszteletéről. 

2-od Űrnapja: János II. Kánai mennyegző. 
3-ad Űrnapja: Máté Y III. A poklos, a kapernaumi szá-

zados. 
4-ed Űrnapja : Máté VIII. Jézus lecsendesíti a tengert. 
5-öd Űrnapja: Máté XIII. A konkolyos búzáról. 
6-od Űrnapja : Máté XX. A szőlőművesekről. 
7-ed Űrnapja : Lukács VIII. A magvetőről. 
8-ad Űrnapja: Lukács XVIII. Jézus halálra késziil. A 

vak meggyógyítása. 

1 Bornemisza Péternek 1573-ban beszédeinek 435. lap második 
oldalán „Erez meg eszt" czímű felhívással ezeket mondja a következő 
textusról, amely a Heródes elöl Egyiptomba való menekülésről szól 
Máté II. részében : „Az mely Evangéliom következik, szoktac praedi-
kalni apro szentec napian. De azkorra inkab illic, hogy egy nihany nap 
egy mas vtan, az Christus születéséről legyenec predikaczioc, az mint 
ez könyübe rendöltiic. Ez Ewangeliom penig miért hogy mingyart köuet-
kezic az vizkereszt napi Euangeliom utan, melto hogy vtannais predi-
kaltassec. Azért noha második napian vizkereztnec, nem volt edig 
röndölt ünnep, de iol inielic az hinec, ha egy oraig vagy kettőig, a 
nap, predikaczio kedueiert meg sziinnec a testi mukatu1. A predikaczio 
meg leuen, az utan ki ki mind dolgara mehet. 

Vizkereszt után másodnapra : (ki ez evangéliumért ünnep lehet, 
mert az Isten igéje szerzi azt Petrus Abstemius 1573. Postillak 436 
lap első old. széljegyzet). Máté II. A betlehemi kis gyermekek. Jézus 
hazatérése. Neveltetése Nazarethben. 



Históriája az Úr Krisztus 
kínszenvedésének. 

9-ik Úrnapja: Máté IV. A Krisztus böjtje. 
10-ik Űrnapja : Máté XV. A kananeabeli asszony. 
11-ik Úrnapja : Lukács XI. Az ördög kiűzése 1—7. 
12-ik Űrnapja : János V. Öt kenyér és két hal. 
13-ik Úrnapja : János VIII. Az Úr Jézusnak igaz Krisztus 

voltáról. 
Hétfő iudica vasárnap után1 

Szerda iudica vasárnap után 
Péntek iudica vasárnap után 

14. Űrnapja, Palmarum : Máté XXL Az Ur Krisztusnak 
kínra és halálra menéséről. 

Hétfő ! 
Kedd \ I. Cor. XI. vagy Lukács XXII. A? Úr vacsorájáról. 
Szerda J 
Csütörtök : János XIII. A lábmosogatásról. 
Péntek : A Krisztus kínszenvedésének okáról. (Text, nélkül.) 
Húsvét vasárnap : Márk XVI. A Krisztus feltámadásáról. 
Hétfő : Lukács XXII. Feltámadását megjelenti két tanít-

ványnak. 
Kedd : János XX. Máté XXVIII. Apostolságra szenteli 

tanítványait. 
1-ső Űrnapja a feltámadás után (Quasimodo) : János XX. 

A mi testünknek feltámadásáról. 

1 Érez meg-! czimen Bornem. P. Detrekő 1584 Postill. CLXXX. 
lap 2. old. E héten csak históriáját tanuljuk meg a Jézus Krisztus kín-
szenvedésének, kit három napi prédikácziónkra rendelünk. A következő 
héten pedig azokból megint három prédikácziók lesznek, egynéhány 
fődolgoknak megmagyarázatjára. 

E héten mi választottuk Hétfőt, Szerdát és Pénteket a históriák-
nak megtanulására. A más héten Szerdát, Csütörtököt, Pénteket. Te a 
melyiket ismered alkalmatosabbnak, azokat rendelheted, Szerdára az Úr 
vacsorájának prédikáczióit rendeltük, de miért hogy arról három pré-
dikáczióba is szólunk, azért ottan kedden kezdj te el. Csütörtökön a 
láb mosásáról. Pénteken az Úr kínszenvedéséről szólunk. Ha szombaton 
is prédikálni akarsz, a másik Postillából igen jeles megmagyaráznod 
Ésaiasnak prófétálásit, az Cr Krisztus kínjáról, haláláról és feltámadá-
sáról Esaias 53. Itt mi rövideden akaránk írni, de ha a szükség mutatja, 
te többel is jó kedvvel építsed a híveket, magadat is. 

Sörös B. : A Magyar Liturgia Története. 11 



2-od Űrnapja (Misericordia) : János X. A Krisztus jó 
pásztorságáról. 

3-ad Űrnapja (Jubilate). János XYI. A kevés ideig való 
siralom és hosszú örömről. 

4-dik Űrnapja (Cantate) : János XVI. Az Úr Lelkének e 
világot megfeddéséről. 

5-öd Űrnapja (Vocem iucunditatis) : János XVI. A keresz-
tyéni imádkozásról. 

Áldozócsiitörtök : Márk XVI. Az Úr Krisztus mennybe-
menésérőh 

6-od Űrnapja (Exaudi) : János XV. és XVI. Az Ur Lelke 
vigasztalásiról. 

Pünkösdvasárnap : Cselek. II. Az Úrnak pünkösdi aján-
dékáról. 

Pünkösdhétfő : János XIV. Az Úrnak pünkösdi ajándékáról. 
Pünkösdkeddre : János XIV. Az Úrnak pünkösdi aján-

dékáról. 
Szentháromság vasárnap : János III. Az újonnan szüle-

tésről és a Szentháromságról. 
1-ső vasárnap Szentháromság után : Lukács XVI. Az 

istentelen Gazdagról és az istenes szegény Lázárról. 
2-od Űrnapja : Lukács XIV. A nagy vacsorára hívottak-

nak mentségekről. 
3-ad Űrnapja : Lukács XV. Az elveszett és meglelt juhról, 

pénzről és fiúról. 
4-dik Űrnapja : Lukács VI. Egymáshoz való irgalmas-

ságinkról. 
5-öd Űrnapja : Lukács V. Lelki testi halászásról és az 

apostolságról. 
6-od Űrnapja : Máté V. Isten előtt való megigazulásról. 
7-ed Űrnapja : Márk VIII. Hét kenyérnek csuda bölcs 

áldásáról. 
8-ad Űrnapja : Máté VTL A hamis próféták eltávoztatásáról. 
9-ed Űrnapja : Lukács XVI. A tékozló és álnok sáfárról. 
10-ik Űrnap : Lukács XIX. Jeruzsálem veszedelméről. 
11-ik Űrnap: Lukács XVIIÍ. Példa a farizeusról és a 

publikánusról. 



12-ik Úrnap : Márk VII. Süket-néma meggyógyulásáról. 
13-ik Úrnap : Lukács X. A Krisztust látni nagy boldogság. 
14-ik Úrnap : Lukács XVII. Tíz poklos közül egy hálaadóról. 
15-ik Úrnap : Máté VI. A hitetlen szorgalmatosságról. 
16-ik Úrnap : Lukács VII. A halottak feltámadásáról. 
17-ik Úrnap : Lukács XIV. Az innepszentelésről és az 

alázatosságról. 
18-ik Úrnap : Máté XXII. A nagyobbik parancsolatról és 

Dávid fiáról. 
19-ik Úrnap : Máté IX. A megbocsátásról. 
20-ik Úrnap : Máté XXII. Az Úr Krisztusnak lelki meny-

nyegzőjérőL A választásról. 
21-ik Úrnap (Szt Kár. után) : János IV. A király udvará-

ból valónak kicsiny hitiről. 
22-ik Úrnap : Máté XVIII. Egymásközt való megbocsátásról. 
23-ik Úrnap : Máté XXII. Istennek és a császárnak meg 

kell adni az övéket. 
24-ik Úrnap : Máté IX. A vérkórságOs gyógyításáról és 

a leányzó feltámasztásáról. 
25-ik Úrnap : Máté XXIV. Zsidóság és • az egész világ-

veszedelme előtt való jelekről. 
26-ik Úrnap: Máté XXV. Az utolsó ítéletről. 
27-ik Úrnap : Máté XVII. Az Úr színe változásáról és az 

örök életről. 
Az alapige bármennyire meg volt is határozva, egyforma-

ságát mégsem igen találjuk, mert hivatalos használatra meg-
állapított bibliaszöveg e században nem volt. A liturgiái szükség 
többfelé teremtett bibliafordításokat és ezek egyes dologokban 
nagyon is eltértek egymástól. 17 ilyen fordítás szolgálta a 
XVI. századbeli magyar liturgiát. Egyszerre milyen gazdag-
munkásság indul, mihelyt az élet vizének forrását megnyitották ! 
1590-ben pedig már a teljes biblia együtt található. Az oly 
sokszor éretlennek nyilvánított nyelvünk, reformátoraink pár 
évtizeden keresztül folytatott buzgó munkája után, már az 
Isten beszédét is el tudja hordozni. A textus fordítását a szónok 
igen sokszor maga végezte, a bibliafordítások nem mindenütt 
használtattak. Innen van a szövegek nagyon is eltérő volta. 
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Mutatványul Máté Y. részéből közlök Bornemisszától és Erdősitől 
egy bibliarészletet : 

Bornemisza P. Az irgalmasságról 
irott beszédeinek textusa 1578. 

Luc. 6. 

Matth. V. 

Hallottatoc, hogy az regieknec 
azt mondottac : Ne ölly, a ki 
kegig ölend, melto iteletre. En 
kedig mondom ti nektec hogy 
valaki az ö attyafiara megharag-
szik ok nekiil, melto iteletre. Aki 
kedig attyafianac azt mongya, 
Raeha, melto tanatsra, A ki kedig 
azt mondangya : Bolond, melto 
a pokolbeli tűzre. Azokaert mikor 
a te ajandekodat az Oltárrá vi-
szed, es ot megemlekezel, hogy 
az te atyadfianac valamié vagyon 
te ellened : Had ot az Oltár előt 
a te ajandekodat, es mennyel el 
előszer bekellyel meg a te atyad-
fiaual, ackor iöyel es vidfel a te 
ajandekodat. Bekelyel meg a te 
ellensegeddel hamar, mig ö vele 
az uton vagy. Hogy a te ellen-
seged valamikor teged az Bironac 
ne adgyon, es a Biro az hoher-
nac, es vettessel a tömlötzbe. 
Bizony mondom te neked ki nem 
iösz onnan, mind addigis, mig 
nem mindaz utolso fillejerig meg-
fizetsz. 

Sylvester János Uj Testamentom 
jobbított kiad. 1574. 

Mathe V. 

Hallottatok hogi meg volt mon-
datuan az righieknek Gilkos ne 
lig. Valaki kediglen gilkossagot 
tiszen karhozatra kötelezi ű ma-
gát, de en ezt mondom tynek-
tek, hogi valaki meg haragszik az 
ü attia fiara oktalanul, es mil-
tatlan, karhozatra kötelezi ü ma-
gat. Valaki kediglen az ü attia-
fianak ezt modgia Py te tünia 
es hitvan ember, erre kötelezi ü 
magat hogi ü rea tanacz giülliön. 
Valaki kediglen ezt rnondangia, 
Te esztelen, az gehcnnek igő 
tüzire kötelezi ü magat. Annak 
okairt ha fel viended az oltárrá 
az aiandikot melliet az Istennek 
szerzettél, es ot megemlekezendel 
hogi az te attiadfianak valami 
nehessighe vagion te read, had 
ot az te aiandikodat az oltarnak 
előtte, es menniel, leld keduit 
először az te attiad fianak, es 
annak vtanna oda menüin, aldoz-
zad az aiandekot, melliet az Isten-
nek szerzettel. Az te ellenséghed-
uel hamar meg bikilliel mikoron 
vton vagi Ii vele, hogi valami-
koron teghedet az te ellensighed 



az itiíő mesternek kezibe ne 
aggion, es liogi az itilő mes ter 
t ighedet az varas szolgaianak 
kezibe ne aggion, es bogi az 
tömlöczbe ne vettessel. Bizon 
mondom teneked hogi ki nem 
fogsz mehetni onnan mind ad-
iziglan es, mig nem fizetist téssz 
az vtolso pinziglen, mely pinz 
quadransnak mondatik. 

27. §. Magyar bibliafordítások. 

1. Komjáthi Benedek: Epistolae Pauli lingva hungarica 
donatae. Az Zent Paal levelei magyar nyelven. Krakkó. 1533. 

M. N. M. 
2. Pesti Gábor : Nóvum Testamentum seu quattuor evan-

geliorum volumina lingua Hungarica donata. Wij Testamentum 
magijar nijeluen. Bécs. 1536. M. N. M. 

3. Sylvester János: Vij Testamentum Magyar nelwen, 
mellyet az Görög és Diak nelwből oyonnan fordijtank, az 
Magyar nipnek Keresztyény hiitben való ippülisire. Sárvár 1541. 

Kecskeméti réf. coll. 
4. Székely István: Soltár könyu. Krakkó 1548. 

M. T. Akad. 
5. Reliai Gáspár : A Biblianac első része, az az Mosesnec 

öt könyve. Kolozsvár 1551. Erd. Múz. 
6. Jesus Sirah könyve Magyar Nelven Kolozsvár 1551. 

Pesti egyetem. 
7. Bölts Salamon Iciralnac könyvei. I Prouerbia. 2. Ec-

clesiastes. 3. Canticum Canticorum. 4. Sapientiae. Magyar Nyel-
ven. Kolozsvár 1552. Erd. Múz. 

8. Heltai Gáspár: A Biblianac negyedik resze. Azaz a 
prophetakhac írások. Kolozsvár 1552. M. N. M. 

9. Heltai Gáspár : A Jesus Christusnak Wij Testamen-
toma. Kolozsvár 1561. Pesti egyetem. 



10. Heltai Gáspár: A Biblianac másodic Része, (Josue, 
Birák, Ruth, Sámuel I. II ; Királyok I. II ;) Kolozsvár 1565. 

M. N. M. 
11. Melius Péter ; A Szent Job könyvenek a Sido nielv-

ből, es a bölcz magyarázók fordításából való fordítása Magiar 
nielure. Várad 1565. M. N. M. 

12. Melius Péter: Uj Testamentom. Szeged. 1567. 
Egyetlen példány sem ismeretes. 

13. Sylvester János: Uj Testamentum. Az 1541-ben ki-
bocsátott sárvári kiadásnak „megigazittatot" második kiadása. 
Bécs. 1574. M. N. M. 

14. Félegyházi Tamás : A mi Vrunc Jesus Christvsnac 
Vy Testamentoma awagi frigie, Görögből Magiar nielure fordít-
tatott. Es niluan való ertelemvel nemeli nehez helieken rövi-
deden megh magiaraztatott. Debreczen 1586. M. N. M. 

15. Az Evangeliómoe es az epistolae : Mellyeket Esztendő 
által szokták az keresztyéneknek gyülekezetibe olvasni, es 
hirdetni. Monyorókerék 1589. Ráday ktr. és Pesti egyet. 

16. Károlyi Gáspár: Szent Biblia az az: Istennec ó és 
wj testamentomanac prophétác és apostoloc által meg íratott 
szent könyuei. Vizsoly 1590. M. N. M. 

17. Evangéliumok és Epistolák, melyeket esztendőnkét 
minden vasárnapon szoktak olvasni. Szeben 1597. 

Egytlen példány sem ismeretes. 
18. Evangeliomok és Epistolák XVI. századbeli nyomtat-

vány. Csonka példánya a debreczeni réf. coll. ktárában van. 
Betűi a debreczeni nyomdára vallanak. 

19. Heltai Gáspár: Evangéliumoc és Epistolae. Csonka 
példány. Valószínűleg 1550—52 között jelent meg. Ujabb kia-
dása 1570 körül történt. 1589-ben utánnyomata készíttetett 
Manliustól Monyorókeréken. Erd. Múz. 

A bibliai fordítások mellett kell megemlítenünk a Vizsoly-
ban 1593-ban megjelent, Mantskouit Bálint által fordított és 
nyomatott Index Biblicust, a mely mint az egész Szentírás 
könyveinek kincsére vezérlő mutató és indító lajstrom, betű-
rendes beosztással segítette a szónokokat a Szentírás egyes 
helyeinek felkeresésében. M. T. Akad. 



Fordításaink közül az első kettő a római egyház, a többi 
pedig a protestánsok használatára készült. Ez utóbbiak négy 
tudós reformátor nevét őrzik, a kik közül Erdősié volt az első 
hazánkban nyomtatott biblia. Könyv is csak egy jelent meg 
előtte, ugyancsak Erdősinek a grammatikája. Heltai bibliája 
részekre van osztva és oldaljegyzetek kisérik. Melius a feje-
zeteket versekre is felosztotta. Nagy önállósággal végzett mun-
káját világos magyarázó jegyzetekkel látta el. Félegyházi Tamás 
újszövetségét Gönczi Kovács György superintendes osztotta 
versekre, meghagyva a fordító hit- és erkölcstani jegyzeteit, 
a ki a nyomatás ideje alatt 1586 jún. 16-án hunyt el.1 Károlyi 
a teljes Szentírást adja az apokrifus könyvekkel együtt. A 
mint Sz. Molnár Albert előszava mondja, sok imádság mellett 
készült; Károlyi többször fohászkodott fel „csak Isten addig 
éltessen, mig ez bibliát kibocsátsam, kész leszek meghalni és 
a Krisztushoz készülni". Az úr által meghallgatva, boldogan is 
írja olvasóihoz : Szabad mindennek az Isten házába aján-
dékot vinni, egyebek vigyenek aranyat, ezüstöt, drágaköveket. 
Én azt viszem, a mit vihetek, t. i. magyar nyelven az egész 
bibliát". Ajándéka ma is kedves, emlékezete kegyelettel áldott. 

28. §. A prédikáczió. 

1. Zsinati intézkedések. 

A prédikáczió bár első rúgó volt a reformáczió terjesz-
tésében, a zsinatok közül mégis csak a hatodikon, az erdődi 
második zsinaton képezi intézkedés tárgyát, 1555-ben. Mivel 
a prédikátor egyéniségén, ennek hitén, beszédének erején és 
életének tisztaságán fordul meg a prédikáczió hatásos vagy 
hatástalan volta, — a zsinat több pontban foglalkozik a lelki-
pásztorok tisztével és életével.2 Mindjárt az első czikk kimondja, 

1 Balogh Ferencz : A magyar prot. egyháztört. részletei. 163. old. 
2 Ezzel foglalkozott már az 1549-ben tartott első tornai zsinat is, 

a mint azt Geleji Katona István Páriz Pápai és D. Ember Pál feljegyezte, 
de a pontok még eddig elő nem kerültek. 



hogy csak alkalmas egyének vétessenek fel, legyen a supe-
rintendenstől és tiszttársaiktól bizonyságlevelük. A Szentírást 
forgassák kezökben éjjel-nappal. Megtartsák az igaz beszéd 
módját, megvetve a haszontalan meséket és a kötölődz-
ködő kérdéseket. A lelkipásztoroknak (VI. cz.) komolyan kell 
vigyázni arra, hogy erkölcsük és életük az ő hivatalukhoz 
méltó legyen. Minden emberekkel, a mennyire lehet, békében 
éljenek s magukat ne merítsék a világ gondjaiba, sem pedig 
üzérkedések, avagy más nemtelen nyerészkedésekbe. Vigyázza-
nak továbbá, hogy nejeik ne legyenek szemtelenek (IX. c.), 
fecsegők, hazugok, haszontalan beszédűek avagy költekezők, 
hanem inkább legyenek olyanok, minőknek lenni kell a kegyes-
séget jó tetteikben feltüntető asszonyoknak. 

A mi az igehirdetést illeti, azt minden vetélkedés nélkül 
terjeszszék. Minden tévelygést teljességgel kerüljenek, a hamis 
tudományt czáfolják, az igaz tudományhoz pedig ragaszkodja-
nak állhatatossággal. Sarlójukat más búzájába ne vágják. 

Az egervölgyi vallástétel (1562.) a tanításra vonatkozólag 
kimondja, hogy az evangélium és törvény tanításában a pró-
fétákat és apostolokat, legfőképpen pedig a mi mesterünket, 
a Krisztust követjük. A próféták írását nem kiszedegetve, szag-
gatva tanítjuk, s azokból csonka bizonyságokat nem veszünk, 
sem pápista módra, mint a tölteléket, össze nem vagdaljuk, 
vagy meg nem bénítjuk, hagyományok közbevegyítésével szét-
nem tépjük, hogy így más értelemre ne csavartassanak. A 
törvényszerű, prófétai, mennydörgős beszédeket is megragadjuk, 
midőn a nép bűneit eláradni látjuk. A törvény és evangélium 
beszédit nem zavarjuk össze, mint a különböző leveseket 
összetöltő szakács, hanem Pállal ós a prófétákkal világoson a leg-
tisztábbanmegkülönböztetjük. A gyülekezetben, nyilvános helyen, 
vagy a bálványoktól, bálványozástól, oltároktól, pápista szennyek-
től kitisztított templomokban, vagy más helyen szabadon és 
épületesen tanítunk, anyai nyelvünkön értelmes beszéddel, 
énekelünk, imádkozunk meghatározott időben és órákon kegye-
sen, vallásosan, elkerülve a bohóczos viseletet és öltözetet ; 
hajóhoz illő kiáltozásokat nem teszünk ; a paraszt, míveletlen, 
trágár, illemtelen beszédeket mind a nyilvános szónoklatban, 



mind magánlag kerüljük. A szöveget rendesen megmagyarázzuk, 
hozzáadva az írás köz- és használatra fordítandó helyeit ; első-
ben a rendezést végezzük s a szöveg értelmét, tanúságait ki-
vonjuk; de a szöveg mellőzésével pápista szokás szerint oda 
nem illő tanúságokat, meséket, a szövegből különböző haszon-
talan beszédeket fel nem hordunk. Az írást az írással magya-
rázzuk. egyeztetjük, csatolva az atyák és újabb tudósok 
magyarázatait. 

A debreczeni nagyobb czikkek (1567) szerint a magyará-
zat szabálya általában ez legyen, hogy helyesen hasogassák 
az Isten igéjét. Különböztesd meg az időket és összeegyeztes-
sed az írásokat ! Ne csak a posztillákban foglalt úrnapi evan-
géliumokat és leveleket, hanem a tökéletesek között, azaz a 
hitben és vallásban megerősödöttek között a próféták és apos-
tolok írásait is előadják. A szónokok a kerítésen kívül ne 
futkossanak és össze nem férő dolgokat, a bibliából felvett 
szöveg mellőzésével, ne tanítsanak, hanem a szöveg rendjével 
a vonások, pontok és versek sorrendi szerint tárgyaljanak és 
magyarázzanak ; és midőn a szöveget felvették, adják elő a 
beszédnek summáját, azután rendben magyarázzák meg a 
szöveget és nyújtsanak a népnek a szövegből hasznos tanú-
ságokat. És egy órán túl ne nyújtsák a beszédet, nehogy 
unalmat szüljön. Azokat kell csak tanítani, a mik a Szent-
írásban foglaltatnak ; a balga és haszontalan kérdéseket ki kell 
kerülni és azokat, a mik az írás igazságában nem foglaltatnak, 
nem kell, — mint a szőrszálhasogató emberek szokták —-
keresni. Mindazokat, a melyek a pápaságban és az Antikrisz-
tus országában az isteni tanokból rút visszaéléssel megszeplősí-
tettek és fertőztettek, a tiszták és szentek a szennyből kivehetik, 
megtörülhetik, megtisztíthatják, letörülve a pápista szennyeket 
és szeplőket. Valamint az Isten igéje nincsen megköttetve : 
úgy balgatag dolog az igehirdetést egy helyhez kötni. És 
valami csak az Istené volt, mindazt vissza lehet a pápista szeny-
nyekből foglalni, elvetve a visszaélést. A misés templomokban 
is egyedül a czélt és visszaélést kárhoztatjuk, az anyagot pedig 
és az alakot soha nem kárhoztatjuk. 

Az 1576. évben negyven prédikátorok jelenvoltában írott 



herczegszölösi czikkek közül a 6. a prédikátorok szolgálatba 
helyezéséről azt rendeli, hogy a kik az anyaszentegyházban 
szolgálni akarnak, azok először megpróbáltassanak, minek előtte 
a szolgálathoz kezdenének. Ezokáért azt kívánjuk, hogy senki 
se prédikáljon, se ne kereszteljen, míg az ő tudománya az 
anyaszentegyház előtt meg nem próbáltatik. Mindazáltal ezt 
hozzáteszszük, hogy a senior esküvés alatt megengedheti a 
prédikálást egy ideig azoknak, a kiknek tudja mind tudomá-
nyukat, mind jámborságukat. 

A Reczés-féle sopronmegyei kánonok 22. czikke úgy szól, 
a prédikátori hivatal tekintélye érdekében, hogy a tunya és 
hivalkodó prédikátort, a ki csak vasárnap veszen könyvet kezé-
ben, a több napokon pedig haszontalanul semmi fejében imitt-
amott curittol, ha egyszer-kétszer megintetvén, jobbá nem 
leszen, tisztitől megfosztjuk. Azt akarjuk, minden Űrnapján 
minden tanító kétszer prédikáljon, az evangéliumos innepeken 
délelőtt egyszer, délest a katekhizmust prédikálja, kihez az ő 
hallgatóit hozzászoktassa és édesítse. így ő maga is az ő tudo-
mányában épülhet, a község is prédikáczióra inkább reá szokik. 

Ezek az intézkedések nagyjában adják az egész prédi-
káczió történetét, a megírására és előadására vonatkozó utasí-
tásokkal együtt. Akkor még a zsinatok és hitvallások tanítot-
ták a homiletikát, meg az a gyakorlat, a mit ifjú prédikátoraink 
az öregek oldala mellett sajátítottak el. 

2. A prédikáczió tárgya. 

Egész 1562-ig kötött textusról prédikáltak ; szabad válasz-
tás csak ezután következett. Altalánossá nem lett, de elterje-
dése azért széles körű volt, A visszaélések elkerülése, a rend meg-
óvása feletti őrködés e tekintetben is a seniorokat és superin-
tendenseket illette, a kik nagy gonddal vigyáztak is reá, hogy 
a prédikáczió alapját mindig a Szentírás szolgáltassa. A textu-
sok beosztását az ünnepkörök szabályozták. így a prédikáczió 
tárgyát tehát rendesen ezek történetei szolgáltatták. 

A textus magyarázásáról is rendelkeztek zsinataink. Mivel 
egyes kiragadott verseket alapigéül felvenni nem engedte k 



hanem csak nagyobb összefüggésben : a prédikáezió — a mely 
szigorúan csak az igének hirdetésére, jobban mondva, magya-
zására szoríttatott, — nem is választhatott volna más előadási 
módot, mint a textusnak apróra szedett részenkénti tárgyalását. 
Elvétve találhatunk egy-két synthetikus beszédet is. A kor 
prédikáczióit azonban az analysisnek és synthesisnek egymással 
való szoros kapcsolata jellemzi. Érdekes itt megvizsgálnunk, 
hogy mint készült és miképpen alakult ki a prédikácziónak 
ez a formája ? 

3. A prédikáezió alakja és szerkezete. 

Fentebb az istentisztelet berendezésénél látható volt Bor-
nemisza prédikácziójának váza. Ha az ott közölt formát nem 
tette is minden prédikátor magáévá, mégis nagyrészben fel-
találhatók a többi egyházi beszédíróknál is a kort jellemző 
rokonvonások. Az egyes Űrnapokra adva volt az úrnapi tárgy. 
Ki volt jelölve hozzá az úrnapi textus is. Ezekből kellett tehát 
a szónoknak kiindulni. A kiindulásra jellemző Kulcsár György 
eljárása, a ki a beszédek elején közölt textus mellett, szél-
jegyzetekben közli a belőle vont tanúságokat. Első dolog tehát 
a textus elemzése volt. (Analysis.) Belőle az úrnapi tárgy 
szerint kellett a tanúságokat kivonni és ennek mint főtételnek 
aláhelyezni. (Synthesis.) Minden tanúságot a szövegnek abból 
a részéből, a melyből kivonatott, csaknem szavankint kellett ma-
gyarázni és fejtegetni. (Analysis.) Minden tanúságot a Szentírás 
egyéb helyeiből megindokolni. (Synthesis.) 

Ilyen szigorú és sokszor szőrszálhasogató elemzés mellett 
aztán könnyen megeshetett az, hogy a mikor Kulcsár a Jézus 
Jeruzsálembe meneteléről prédikált, még a szamárra ülésből is 
tanúságot vont le, hogy a mint arra a Jézus feliile, úgy kell 
minekünk is a mi szamarunkat (magunkat) ő neki alája vetni. 

A tanúságok kifejtése után még egy összefoglalás és 
egy rövid intés következett, a melylyel a prédikáezió véget 
ért. A beszéd egyes részeinek elrendezése többféleképpen vál-
tozott. A legtöbbnél a zsinati rendelkezéshez híven textus, be-
vezetés, summa, felosztás, egyes részek tárgyalása, összefoglalás 



és intés adják a sorrendet. De a textus több helyen a summa 
és felosztás között foglal helyet. A dogmatikus beszédek egy-
némelyikénél pedig az intés megelőzte az összefoglalást. Az 
evangéliumok szakaszos magyarázata sok esetben az egyszerű 
homilia készítését segítette elő, a mi ügyes kézben gyakran 
hatásosabb lehet, mint a fő- és altételekbe osztott rendszeres 
beszéd. 

4. A prédiTcáczió anyaga. 

A Szentírást a Szentírással kell magyarázni ; ez volt a 
XVI. század egyik főelve. így hát a prédikáczió anyagát is 
első sorban a Szentírás szolgáltatta. A zsinatok ajánlották ezen-
kívül a régi és az ujabb doktorok hasznos könyveit. Origenest, 
Tertulliánt és különösen Ágostont nagyon gyakran is idézik 
szónokaink. Anyagot szolgáltatott a természet, a történet és a 
mindennapi életnek különböző viszonyai, kisebb-nagyobb örö-
mei vagy bajai. Bornemiszánál pl. ott találjuk, mikor a haragról 
szól. egyik beszédében ezt az alkalmazást : 

„így most is sok mérgesek, kik fogukat szokták csikor-
gatni haragjukban, török kezébe adatnak és ott a sok kín 
között fittyet hánynak reá, mint Török Bálintról mondják: hogy 
ugyan kopogott, mint egy hal, vagy medve, oroszlán, mikor 
csúfolták az törökök, és azonban meg is verték. Ki az Isten-
nek csuda ítéletéből lett, mert ő is igen kegyetlen volt a 
keresztyén vért ön kezével levágván, törökhöz való hívséget 
mutatván. így sok jeles vitézek csoda keményen kínoztatnak, 
azért, hogy ők is kegyetlenek voltak, verekettek, nyúztak, 
foztogattak. " 

Morális oktatásainál néha egészen közelből veszi az élet 
által szolgáltatott példákat, hogy azokhoz fűzze tanácsait : „Nézd 
el egy kis dolgon két baba, két menyecske, leány, gyermec, 
két tiszttartó, szomszéd ur elkezdik a feddődést, és végét 
nem érnék a sok választételnek, szitoknak, lia őket meg nem 
szólítanák. Azért a bölcsek szép módokat rendeltek. Hogy mi-
dőn valaki megharagszik, az míg húszat vagy negyvent nem 



lépik, addig semmit ne szóljon, avagy mig az Abc-t el nem 
mondja. És mikor haragja enged, dolgához úgy kezdjen." 1 

Hevesebb temperamentuinú szónokaink, mint pl. Melius, 
nagyon sokat foglalkoznak a római egyház visszaéléseivel, azok 
támadásával és kigúnyolásával. Az unitáriusokkal szemben való 
védekezés is többször található a század egyházi beszédeiben. 

5. Nevezetesebi prédikátoraink. 

A reformáczió fegyvere az igehirdetés levén, ezt mindjárt 
megindulásakor nagy erélylyel folytatták: Dévai Biró Mátyás, Syl-
vester János, Gyulai István, Ozorai, Yizaknai, Omláczi. Kálmáncsehi 
Sánta Márton. Peregi Lőrincz,FodorBálint, Szegedi Lajos, Szegedi 
Gergely, Czeglédi György, Szegedi Kis István, Skaricza Máté, 
Túri Pál. Dávid Ferencz, Kárádi Pál.2 Könyveket is hagytak 
hátra : Huszár Gál debreczeni, óvári, majd pápai lelkész, a ki 
előszavában panaszkodik, hogy a török kívülről, az Anti-
krisztus pedig belülről szaggatja a nemzet testét. Melius vagy 
Juhász Péter, de Horki, debreczeni lelkész és superintendens. 
Az egész XYI. század magyar reformátorai között a leghatal-
masabb egyéniség. Tanult, bátor ember volt. Csatázó lélek, a 
ki mohó kedvteléssel ragadott meg minden alkalmat, a hol 
Rómán, pápáján, vagy bálványozó miséjén csak egyet is 
üthetett. Beszédei alapos írásmagyarázatok, de néha, mint a 
prédára talált sas, merész biztonsággal csap le a világos értel-
met elcsavaró hamis tanítókra és csak úgy áradnak belőle a 
foszlányokra tépő kegyetlen vágások : mint mikor a lég királya 
a karmai közé szorított áldozatnak tollát gyors igyekezettel 
tépi és ereszti a szélnek. Heltai Gáspár kolozsvári lelkész. 
Tudós, munkás ember, a ki férfikorában tanulta meg nyelvün-
ket és buzgó fáradozással a magyar reformáczió liturgiájának 
első mestere volt, Károli Péter váradi lelkész tudós fejtegeté-
seivel emelkedik ki a kor szónokai közül. Beszédének majd-
nem minden egyes része egy fölvetett kérdésre felel. Decsi 
Gáspár, tolnai lelkész, az erkölcsi tanítások kedvelője, a melye-

1 Bornemissza az irgalmasságról szóló beszédében. 
2 Farkas József : A magyarorsz. prot. egyli. tört. 19. 



ket buzgó lélekkel világos nyomokon vezet. Czeglédi György, 
váradi lelkész, prédikáczióiban is inkább harczol, mint épít. 
Kulcsár György éles, bonczoló és világosan rendező elmével 
kezeli az evangéliumok történeteit. Szereti az allegorikus ma-
gyarázatokat, A textus magyarázásában pontos, rendet tartó, 
de néhol túlságba is hajló.1 Buzgó, hivő lelke azonban még a 
hideg sorokon is átmelegít. Szenczi Molnár Albert is az övét 
tartotta legjobbnak az általa ismert posztillák között. Szikszai 
Hellopeus Bálint, egri és debreczeni lelkész, kiváló tudós, a 
kinek híre itthon és külföldön is egyaránt ismert volt. Félegy-
házi Tamás, debreczeni lelkész és Sóvári Soós Kristóf szintén 
nagy tudásuk és képzettségük által váltak ki társaik közül. Még 
két kiváló férfiú az, a kik munkás és buzgó pásztorságuknak 
írott emlékei után különösen hálánkat bírják : a szelíd lelkű és 
sok lelketlen támadást elviselt Beythe István és a csodálatosan 
termékeny és fáradhatatlan Bornemisza Péter. Egyéniségével 
legnagyobb és legbefolyásosabb volt Melius, a ki mindenütt 
meglepő változtatásokat eszközölt, de az építő munkában leg-
kitartóbb, önállóságban és gondosságban a legtiszteletreméltóbb 
ez a két szelidebb férfiú. 

Beythe István prédikáczióit ugyanaz a szigorú textushoz 
tapadó felosztás jellemzi, mint Bornemisza beszédeit. Tárgya-
lása azonban sokkal rövidebb. Rendesen kérdéseket vet föl és 
ezekre felel. Úgy hogy az egész prédikáezió egy olyan kate-
chizáczióvá alakul át, a melyben mind a kérdéseket, mind a 
feleleteket maga adja. Néha a rövidség kedvéért nehezen ért-
hetővé válik. Tömör, dogmatikus nézetekkel megrakott felele-
teivel a hallgatók szigorú figyelnie mellett számíthatott csak 
arra, hogy beszédével hat és épít, A mint az én általam látott 
példány mutatja, beszédeit sokan használták. Egyes jelek arra 
engednek következtetni, hogy a felvetett kérdések közül a 
főbbekre a gyülekezetnek is válaszolnia kellett, Sőt igen való-

1 A. Jézus elé vezetett szamár, a melyik igába való volt, jelenti a 
zsidó népet, a melyiknek igája a törvény. Vemhe pedig, a melyik szaba-
don teher nélkül járt, jelentette a pogányokat, a kik a törvény által meg-
kötve nincsenek. Mindegyiknek a Jézushoz kell menni és neki szolgálni. 



szinű, hogy oly helyeken, a hol az antifónák használatban 
voltak, e beszédek használata alkalmával a lényegre tartozó 
kérdés és felelet énekeltetett is. A jelzések ezt is következ-
tetni engedik. Sok beszédet írt a szentek ünnepeire. E beszé-
dek azonban mindig megmaradtak az Isten igéjének hirdetése 
mellett és sohasem szolgáltak emberi érdemek dicsőítésére. 
Beythe azokból való volt, a kik igazán buzgó lélekkel, nem 
földi indokoknak, hanem Isten vezetésének engedelmeskedtek. 

Bornemisza Péter galgóczi, szemptei lelkipásztor, utóbb 
vágvidéki superintendens, az ág. ev. egyházhoz tartozott. Beszé-
deiben ennek több helyen találjuk nyomát. Négy könyvecské-
jében pedig maga is megmondja. Önállóan és rendszerrel dol-
gozott, Minden ünnepre több beszédet ad. Rendesen hármat. 
Ezeket érdekes jegyzetek kisérik, a melyek a XVI. századbeli 
magyar liturgiának elsőrendű forrásai. Legfőképpen a világos 
magyarázat jellemzi, a melyet találó példák és hasonlatok 
élénkítenek. A prédikácziói korában mintául szolgáltak. Szer-
kezetüket zsinatok ajánlották a lelkészek figyelmébe. 

Hogy tömérdek munkája milyen nehézségek között került 
forgalomba, arról maga emlékezik meg első könyve végén a „Hála 
adásra való intés "-ben: Szép okokért mieli ezt az Isten, hogy 
minden hasznos es iduösséges munkát nagy fáratsaggal szerez-
tessen meg. Hogy az munkás szüntelen az ő dolgaba segit-
segül hina az Yr Istent, Es midőn veghez vinne, ne maganac 
hanem az Yrnac tulaydonitana. Es arról ő neki örömmel 
halat adna. 

Enis soc ideie hogy farattam az egez esztendő altal való 
predikacioknac megirasaban, kinec czac az első reszet is soc 
kölczegel, futosassal, es hol betegseg miat, hol háborúság miat, 
sok törödessel vittem vegre, nem en, hanem bizony czac az 
Yr Isten, ki soc keppen vgyan erőuel keszeritet reaia. Meg 
negy enni, mint e könyü vagyon ide hatra, Aztis czac ö viheti 
vegre. Azért mind az el vöt iorol melto halat adnunc, mind 
az követközendö szükségünkről melto könyörgenünc. Kire intek 
is minden hiu keresztyeneket, hogy en velem egyetembe halat 
agyon, es könyörögiön ö szentfölsegenec. A könyv itt egy hála-
adás és könyörgéssel végződik, a melyben az író és az olva-



sók a könyv kinyomtatásáért adnak hálát és a többi részeknek 
gondjaviseléseért könyörögnek. 

Istennek különös kegyelméből e korszak emlékei már 
nagyobb számmal maradtak. Kár , hogy a bennük rej lő kincse-
ket a legtöbbnyire csak nyelvészeti szempontból keresik. Pedig 
a valláserkölcsi élet számára is sok becseset adnak. Bennük 
vannak lerakva azok az erők, a melyeknek csendes és szor-
galmas ültetgetése készítette elő a XVII. század nemzeti ellen-
állását, a hitet, a vallást, az országot és a nemzetet pusztító 
kettős ellenséggel szemben. 

Mutatványul itt Meliusnak egy húsvéti beszédét közlöm 
a „Válogatot predicatiok"-ból : 

A feltámadásról első prédikáczió} 

Lut. 24., Máté 28., Márk 16. 

Egynéhány asszony állatok visszatérvén a koporsóiul készíte-
nek jó illatú szerszámokat és keneteket. És akkor az innepen 
vesztegségben lőnek ez Úrnak parancsolatja szerint. (Ezsd. 16, 
20. 23.) 

Az hét innepnek penig első napján sötét hajnalba menének 
a koporsóhoz, elhozván a jó illatú keneteket, a kiket készítettek 
vala. (Num. 15.) 

Valának ő vélek több asszony állatok is. Úgy találák pedig 
a követ, a ki vala a koporsón, hogy elvonattatott hát a koporsóról, 
és bemenvén a koporsóba nem találák meg az Úrnak testét. És 
mikor ezen a dolgon tévelygenének és gondolkodnának, lőn ez, 
hogy imé két férfiak tündöklő ruhákban ö melletek megállanak. 
És mikor ez asszony állatok igen felette megijedtek volna, és az 
ő orczájukat a föld színére lehajtották volna, mondának a férfiak 
az asszony állatoknak. Miért keresitek az élőt a holtakkal? Nincsen 
itt, hanem feltámadott. Emlékezzetek meg róla a miképpen szólott 
tinektek, még akkor, mikor Galileába volt, Jézus. Bizonyával így 
szólt: szükség, hogy az embernek fia a bűnös emberek kezébe 
adattassék, és megfeszíttessék és hogy harmadnapon feltámadjon. 

1 Melius P. : Válogatott prédikácziói, 242—257. 1. 



S megemlékezének az asszony állatok a Jézus beszédiről. 
Visszatérének a koporsótól és megizenék ezeket a tizenegy tanít-
ványoknak, és mind a több atyafiaknak és tanítványoknak. Az asszony 
állatok pedig ezek valának : Mária Magdalena és Johanna és Jakab 
anyja Mária, és a több asszony állatok a kik ezekkel valának, 
ezek mondják vala ezeket az Apostoloknak. Es az Apostoloknak 
mint egy ész nélkül való beszéd ugyan láttatik ez asszony állatok 
szava, és nem hívének az asszony állatoknak. 

Felkele azért Péter és futamék a koporsóhoz és betekintvén 
es kakucsolván, látá, hogy csak keszkenők és ruhák valának ott 
helyheztetvén. Magához térvén Péter, csudálkozik vala ezen, mi 
dolog volna az, a mi lett. 

Sommája: 

1. Azt mondja meg, mint készültek az asszony állatok Jézust 
látni és mint je lent meg nékik a két féfiu, vagy Angyalok a férfiúi 
képben. 

2. Mit prédikállott az angyal, az asszony állatoknak a Krisz-
tus felöl. 

3. Az asszony állatok mit mondtanak a tanítványoknak. 

Magyarázat. Visszatérvén készítének. 

Mikor Mária Magdalena a több asszony állatokkal öszve 
nagypénteken napnyugat előtt megkémlették volna amint a Krisztus 
testét eltemeté József és hol temeté s mi módon, pénteken este a 
József kertéből a ki Jeruzsálemen kívül vala, a mely kertbe Krisztust 
temették vala, az új koporsó, onnat a Jeruzsálembe térének és 
úgy készítének jó illatú patika szerszámokat, balzsamot, spikinar-
dot és egyéb jó illatú keneteket. Mind egy az aroma és kenet itt 
e helyen. Noha az aroma mindenféle patika szerszámot jegyez, de 
itt jó illatú kenetért vétetik. A régieknek ilyen szokások volt, hogy 
a kinek értéke volt reá, mint a pátriárkák, királyok, megkenték a 
holt testeket. A halandóságnak és a jövendőben való feltámadásnak 
bizonyságaiért, mint Máté 26. Engem ez asszony az én halálomra 
kene meg, azt bizonyítván, hogy meghalok, és eltemetnek engem. 
A patika szerszámokból, a kit aromának hívnak, abból csinálták a 

Sörös B. : A Magyar Liturgia Története, 12 



jó illatú keneteket. (Exod. 25. 30.) Ez itt a tanúság: Mint az 
asszonyállatok szorgalmatosok a Krisztus teste eltemetésében : mi 
is eltemessük a mi holtunkat. A Krisztus teste itt e földön az 
anyaszentegyház, a hívek jó illatú áldozattal, azaz hitből, Krisztus 
érdeméből jött alamizsnával, jó cselekedettel kenjük a szűkölködő-
ket, mint Rom. 12. 15., II. Kor. 78. bőséggel szól szent Pál, és 
jó illatú áldozatnak hívja az alamizsnát. Krisztus is Máté 10. 28. 
25., Luk. 6. 7. 11. parancsolja, hogy ne hagyjuk, hanem alamizs-
nálkodjunk a szegényeknek. 

Megtérvén az innepen. 

A zsidók pénteken este kezdették el a húsvét innepet. A 
Máriák pénteken készítették a kenetet, szombaton estig veszteg 
voltak. Vasárnap sötét hajnalba mentek ismét másodszor a Krisztus 
koporsójához. Mert kétszer voltak ott, először azt látták, hol temes-
sék, másodszor, hogy megkenjék az Úr testét, azért menének. Azért 
nyugodtak, mert az első nap fő innep volt, akkor semmit nem 
munkálkodtak. (Exod. 20.) Erre tanít itt e nyugovásba. Mint az 
Isten hat napig munkálkodók, hetediken megszünék a munkától : a 
Krisztus is addig munkálkodók, míg meg nem hala, szombaton nyu-
govék. Azért az innepen meg kell minekünk is a mi munkáinktól 
szűnnünk, a testi szorgalmatosságtól, és Istennek kell munkálkod-
nunk : az Isten áldásába, tiszteletibe, az ő igéje hallgatásába, az 
innep szentelésbe, mint Zsid. 3. 4- Szt. Pál tanít, Krisztus mine-
künk ezzel, hogy elnyugovék, hogy meghala miértünk, megölé és 
eltemeté a mi ellenséginket, örök nyugodalmat és békességet szerze. 
A szombat innepen teljes egész napig mind nyugovának, Krisztus 
teljes napon szombaton nyugovék, miért nekünk is egy napunk, 
egy szombatunk lészen, a kibe örökké inneplünk, nyugoszunk az. 
Isten országába. (Zsid. 3. 4. 5. Esaiás 65. Exod. 20. Dent. 5.) 

Valami munka az isteni tisztelettől és az atyafiúi szeretettől 
elvonszon nem jó. De valami az atyafiúi szeretetet, a szükséges 
munkára valót meg nem tiltja. (Máté 12. 15., Hoseás 6., Luk. 14. 15.) 
De a pörlés, törvénytétel, patvarkodás, részegség, tobzódás, hival-
kodás, nem menni az Isten igéjére, nem hallgatni az Isten igéjét, 
hanem aluszol, pénzt olvassz, játszol, sétálsz, tánczolsz, az Istent 



elmulatod, átkozott munka az. Mikor menyegzőbe tombolsz, akkor 
menyegzösz, mikor a te lelked menyegzöjébe és a Krisztussal való 
lakodalmadba kellene lenned. Somma mikor a te akaratodat, kíván-
ságodat, dolgodat míveled az innepnapon, nem az Istent, hanem azt 
elmulatod, átkozott munka az. (Esaiás 58.) Noha bizonyos naphoz 
nem kötelesek a hívek, de erre kötelesek, hogy a hét nap közül 
egyet válaszszanak, a kit megszenteljenek, a kin az Úr igéjét hall-
ják, mert a tíz parancsolatba írva vagyon, a ki mindenekre néz. 

A szombatoknak egyikére. 

A szombat zsidóul nyugodalom. A Saba = nyugovék. A hét 
napot, a kibe a húsvéti bárányt megették, szombatoknak látták. 
A szombatok kétfélék : innepek szombatja, mint Mát. 26., Luk. 24., 
Márk 16. a kovászos innepek első napján, azaz az Úr törvénye 
szerint csütörtökön esett, a ki az újhold után tizennegyed nap volt. 
Krisztus csütörtökön este, egy nappal előbb a zsidók számlálások 
szerint, a mint mi mondjuk, két nappal előbb. A zsidók a babiló-
niai fogság után megakadának a húsvét innepe számlálásába. Mikor 
szombatnak előtte betölt is, az első újhold után, a ki volt böjtmás 
hónak, gyakorta az ő első havának tizennegyedik napján, azaz, 
mikor a hold még tölt, tizennegyednapon tölt meg az újság után, 
ők azért vígan szombatra vártak, szombaton kezdték el a húsvét 
innepet. Maga hogy Krisztus megevé a húsvéti bárányt, akkor tizen-
negyed napja vala az újholdnak, akkor tölt vala be, de a zsidók 
egy nappal vitték tovább a szombatért, hogy a szombattól fogva 
ismét szombatig legyen az innep, azért. Itt az una Sabbaton értsd 
a hétnek első napját, a vasárnapot. (Máté 28., Márk 15., Luk. 22.) 
A prima azimorumon értsd ott a csütörtök estét, a mikor elkezde-
tett a húsvét ünnepe. Hét szám szerint a csütörtök ötöd nap, de 
a heted innep bejövése szerint volt első innep, kovásztalan innep. 
Amb. Agust. Chry. Theophil. Tigurini. így magyarázzák. Calui In 
Har. Erről ez után. 

Igen jó reggel. 

Sötét hajnalba mennek azért, hogy megkenjék a Krisztus 
testét Szt. Máté este mondja; mert mihent szombaton a nap elnyu-
godott, ottan kimentek Jeruzsálembe, és hajnalba mentek. Este 
indulnak el szombaton, de aztán hajnalkor mentek oda 



Találók a követ. 

Krisztus még hajnal előtt feltámadt vala. Az evangélisták 
meg nem írják, ha az angyal hogy elvonta a követ az után támadt-e 
fel, vagy az előtt? A doktorok: Ágost. Chrysost. Amb. azt mond-
ják, hogy az előtt. E pedig a dicsőült testnek természete a lelki 
testnek, a ki fogható volt Krisztusba (Luk. 24., Máté 28., Ján. 20.), 
hogy semmi meg nem tartóztathatja, noha egy helyen lehet, nem 
mindenütt. De Krisztus teste a feltámadás előtt is járt a tengeren 
természet ellen, elenyészett, kiment az emberek közül, a Lázár 
testét is a bezárt sírból kihozá. De minthogy Krisztus meghala, 
megnyilának a koporsók, feltámadának a holtak. A tenger, e Jordán 
vize kétfelé állott a zsidók előtt (Exod. 12. 14., Psalm. 78. 105.), az 
után össze ment : így az istenség ereje mívelte ezt, hogy a Krisztus 
fogható testének, a koporsó köve, a bezárt ajtók utat adtak, két 
féle állottak, s meg helyére ment (helyükre mentek). Az angyal alá 
szállá, az voná el a követ; hát még rajta volt. A zsidók bezárák 
a Krisztust, nagy kővel, hogy soha fel ne támadjon; hóhér kato-
nákkal erősíték, és pecsétlék. Mint most is Papi-kardínalok, Papok, 
Baratok, a hitben fejedelmekkel meg csúfoltatják, eltemettetik a 
Krisztust, bezáratják a kaput Krisztus előtt, Krisztusra támasztják 
(Psalm 2. 24., Act. 4. 13., I. Kor. 1. 2. 3.) Feltámad az ö igéjébe, 
isteni hatalmával prédikáltatja Szent igéjét és csúfolja a fejedel-
meket. (Psalm 82. 88. 146.) Az Isten a törvénynek igaz ítéleti 
szerint mindnyájunkat a bíín alá zárt vala, a nagy kő Isten haragja, 
a törvény, a kibe zárt vala. A hóhéroknak: a bűnnek, ördögnek, 
a halálnak kezébe és hatalmába adott vala, a kik minket a bűnbe, 
mint hóhérok halálra tartanak vala, semmi jóra, életre, mint rabokat 
nem bocsátnak vala, mert a bűnnel megkötöztek vala. (Rom. 3. 5. 
6. 7. 8., Gal. 3. 4., I. Kor. 1., Esaiás 43. 53. 64., Eféz. 2., Kol. 
1. 2. lásd.) De még földindulás támad, hogy az angyal alájő, azaz 
Isten az ö angyalát, az ő szent fiát az ő istensége erejével elbo-
csátván, a bűnt elrontá, megszabadítá a törvény átkától, Isten harag-
jától, a Sátántól, haláltól, pokoltól (Róm. 3. 8., Gal. 3. 4., 2 Tim. 1., 
Koloss. 1. 5.), minden erejét, hatalmát elrontá a bűnnek, ördögnek 
(Ján. 16., 1. Ján. 3. 4., Psalm. 46. 68., Eféz. 2. 4 . ) ; a Krisztus 
a fátyolt, az ördög hatalmát, a bűnt elrontá. (II. Kor. 3.) Most is 
az angyalok, a prédikátorok alászállván, a nagy követ a Krisztus 



koporsójáról, azaz a bűnt, pápa hitit, tudományát, szerzését, miséjét, 
böjtit, oltárát, ganéját, a ki bűn, sötétség, — a Krisztus érdeme, 
igéje, szerzése mellől hogy elvonszák, nagy földindulás lészen, meg-
háborodnak a papok, urak. 

Nem találák ott a Krisztus testét. 

Hát nem lehet mindenütt a Krisztus teste, mert nem találják 
a koporsóba '? Az angyal is azt mondja a Krisztus dicsőült teste 
felől : itt nincsen, feltámadott. A dicsőült test nem volt ott, hanem 
csak a halandó test ruhája. Ha pedig a lelki test volt volna, nem 
a halandó, hát így két teste volna Krisztusnak '? Nincs egy testnél 
több ; a ki megholt, az meg is dicsőült. (Ján. 20.) Szt. Tamás 
megtapasztalta azon Krisztus testét. Mi is azon testbe támadunk 
fel, a ki eltemettetik, csakhogy megdicsőül ; az állatja azon leszen, 
de köntöse más leszen. (Jób 19., Dániel 9. 12.) A hol nincs a 
Krisztus teste, mi sem találjuk ott. Nem bútt a monstrancziába,1 

sem ereklyébe, a hol a korpet tartjátok, a vacsora kenyerébe sem 
bútt, bizony ha ott keresed, a hol nincs, meg nem találod. Az égbe 
ment láthatóképpen, Atyja jobbjára, ott kell enni Krisztus testét 
az ígéretbe, hit által, lélek szerint. A credo mondja. (Ján. 6. 16. 
20., Act. 1. 3.) Rakva vele az írás, hogy testét felvitte az égbe és 
ott fenn kell lenni a testnek az ítéletig. Valamennyi doktorok van-
nak, deákok, görögök egy szájjal mondják (Com. Mát. 18. 26. 28., 
Ján. 3. 16., Kol. 3., Phil. 3., Act. 1. 3.), hogy Krisztus istensége 
szerint jelen itt, de embersége szerint atyja jobbján ott fenn az 
égbe, nem itt e földön jelen. De a test ereje érdeme az istenség-
gel az Ígéretbe jelen, mint a nap teste fenn az égen, de ereje itt 
e földön. (Lásd Ireneust, Tertulliust. Cypria. Őrig. Cyrill. Chry. 
Theophy. Athansi. Amb. Hierony. August. Vigil. Damascenus. 
Hilarius ) Mind egy szájjal ezt tanítják, a mit ám mondék. Hát 
bizony nem eszed te a Krisztus testét, puszta jegyet eszel a vacso-
rába, ha ott akarod enni Krisztus testét, a hol nincs. Az ígéretbe, 
mint egy csatornába a lélek a hittel eszi lélek szerint. Ti test-
rágók, kik" foggal akarjátok porczogatni Krisztus testét a kenyérbe, 

1 Szentségmutató, szentségtartó. 



puszta jegyet esztek. A hol a bor, kenyér, ott egei, a hol nincs 
a homokon, nem lakik a hal, nem ehetel ott. 

Be menének. 

Kősziklából kivágott sír volt, mint egy bolt, nem rakott sír 
volt. Belé mehettek fennállva, mert Jeruzsálemen kívül nagy kő-
sziklák voltak, s abból volt kivágva. Mint egy nagy hordót, úgy 
hajtották reája a nagy követ. Nem rakott sír volt, (Máté 27., Luk. 
23., Márk 15., Ján. 19.) 

Elálmélkodának. 

En do diaporis hae autas, azaz mikor búsonganának, sok 
képpen vélekednének, és elméjekbe háborganának. 

íme két férfiak. 

Két angyal volt férfi képében. Szt. Máté egyiket említi, mint 
Luk. 2. egy angyal szól a pásztoroknak, de sokan vannak véle. 
(Act. I.) Kettő azért vagyon, hogy inkább higyjék szavát. (Ján. 7. 8.) 

Két ember szava által bizonságnak kell lenni. (I. Tim. 5.) 
Mikor mi nem tudunk mit mívelni, elfogyunk a mi erőnkbe, az 
Isten akkor küld segítséget. (Esaiás 49., II. Kor. 6., Psalm 121., 
Para. 20.) A te szükségednek idején meghallgatálak, és megsegí-
télek idvességed napján. 

Miért keresitek az élőt ? 

Itt feddi az angyal Máriákba a hitlenséget. Maga megmondta 
Krisztus, hogy szükség meghalni, harmadnap feltámadni, ím mégis 
kételkednek. Azt tudják, hogy holt a Krisztus, nem támadott fel. 
Most is hát feddeni kell azokat, a kik ölni, áldozni akarják a 
Krisztust, holtnak vélik, rontani, foggal akarják rágni. (Ján. 6., 
Róm. 6., Zsid. 6-) 

így mint az írás feddi. A Krisztu örökké él, meg nem halhat. 
Ne kösd hát a pápa holt-hitlen, bün-sötét érdemével és szerzésé-
vel, cselekedetivel. Krisztus igazság, élet és világosság. Erdeme, 
igéje, szerzése is élet, igazság, szentség. Hát a rossz holt hitlen 
pápáéval ne zárd össze, ne fogd egy járomba. (II. Kor. 6.) A holt 
kenyérbe, borba az élő Krisztus testét te húsrágó ne keresd ! Miért ? 
Mert azt mondja az angyal : 



Kincsen itt, mert feltámadt, menybe ment. 

Uc estin hode. Hát ne zárd a kenyérbe, a Krisztus testét 
se csináld istenné ! Ha a Krisztus teste véghetetlen volt volna, hát 
a koporsóba is ott volt volna. De nem volt ott a dicsőült test, 
hát nem véghetetlen. 

Emlékezzetek meg. 

A Krisztus lám megmondta tinektek Galileabeli asszonyok, 
hogy szükség neki meghalni, azaz Isten elvégezte örökkévaló taná-
csával, kegyelmessegéből, hogy az Isten szava, dekretoma és vége-
zése beteljék és igaz legyen. Melyik? Ez hogy az ember a bűnért 
átok, bűn legyen és örökké való kint, halált szenvedjen mint kezes 
az emberekért. Mert ha Isten az embereket örökké kezdi ölni, nem 
élhetnek örökké. (Esa. 43. 53., Psalm. 40. 45. 6 9 , II. Kor. 5., 
Róm. 3. 8.) Ha szükség volt meghalni Isten végzése szerint, hát 
nem történet volt halála. Nekünk is hát szükség meghalnunk. 

Feltámadni harmadnapon. 

Azaz, Isten irgalmassága elvégezte, hogy Krisztus örökké 
éljen, igazság, élet, szentség legyen, feltámadjon, örökké élőkké 
tegye az embereket, feltámassza azt, a mit elvégeztek, és mindent 
megépitsen, valamit Ádám az esettel megronta. (Kol. 2., Efez. 2.) 
De miért volt szükség meghalni és feltámadni? Hogy az Istennek 
örökkévaló végzése igazsága szerint, hogy meghaljunk a bűnért, 
mint bíró azt végezé. (Gen. 3., Rom. 5., Gal. 3.) Irgalmassága azt 
végezé, hogy éljünk örökké. (Efez, 1., Psalm 89. 103., Esaias 54.) 
Azért hogy Istennek igaz legyen beszéde, beteljék minden mon-
dása, e szükség az Isten megváltozhatatlan tanácsa volna : hát 
mint Krisztusnak szükség volt meghalni, úgy nekünk is ő vele, 
mint ö feltámadt, mi is úgy. Hát szükség a harag edényinek elveszni 
az ő bűnökért, mint Krisztusnak szükség lön meghalni a bűnért. 
(Esaiás 53., lásd ezt Rom. 3. 8., Máté 5.) Egy jóta egy apex nem 
múlik el a törvénybe, a kinek be nem kell telni. Ha azért a 
Kisztusnak szükség volt a mi bűneinkért halállal fizetni, szükség 
volt az Istenért, az igazságért és életért feltámadni. (Rom. 4.) Bezzeg 
hát szükség, hogy mi választottak idvezüljünk és el ne veszhessünk. 



(Ján. 6. 10. 17., Esaiás 54., Psalm. 89. 103.) Ha szükség volt 
Krisztus felöl mindennel betelni, mi Krisztus tagjai vagyunk. Hát 
minden dolgaik Istentöl végezésbe vannak és nem történhet semmi 
dolgunk. (Rom. 8. 15.) 

Meg emiékezének, megtérének. 

Ez asszonyállatok megemlékeznek vala a mit hallottak, hát mi is 
megemlékezzünk. Az asszony által a halál először, immár a halál, bün 
ellen való diadalmat, az asszony állat által prédikáltatja Isten. Hát sza-
bad prédikálni az asszony állatnak ? Nem szabad közönséggel prédi-
kálni, í. Tim. 2. De szabad, a mit hall a prédikátortól, egymásközt, 
házanépének, és egyebeknek azt kijelenteni. (Efez. 6. 7., I. Pét. 3.) 

Láttat ék mintegy. 

Mint egy bolond, tévelygő beszéd, úgy tetszik a tanítványoknak 
az asszony népek szava. Hát vagy prédikátor, vagy próféta ugyan 
bolond, siketnéma, holt őmagába, hanemha Isten az ő lelkével 
nyitja meg elméjét (Esaias 6. 62.), úgy hallhatja és hiheti a mi taní-
tásunkat. (I. Kor. 2., II. Kor. 3., lásd Máté 16., Ján. I. 6. 12.) 
Péter az én Atyám jelentette meg. Megmondák Péternek a Krisztus 
támadását. Miért? Mert ő háromszor tagadta meg a Krisztust ; hogy 
kétségbe ne essék, ezzel Isten biztatni és erősíteni akará Pétert. 
Hát a kik választottak, soha Isten azt kétségbe esni nem hagyja. 
(Ecl. 1. 7., Psalm 28. 39.) Ha elesik Isten meg feltámasztja, és 
össze nem romol. (Rom. 8. 9., Ján. 6. 10.) A kik inkább estek, 
betegbek, inkább szűkölködnek gyógyítás nélkül, mint jó orvos a 
Krisztus, legelőször a Krisztus azokat gyógyítja meg. (I. Kor. 6. 
12. 13.) 

Mária Jak obi. 

János és Jakab Zebedeus fiai valának. Az anyjok Mária vala, 
a szűz Máriának a Jézus anyjának nénje vala, mint Máté 20. Eker 
vala fiainak uraságot Hierony., Máté 20. 28. Jakab anyja volt a 
Mária, nem Jakab felesége Theo, szűz Máriától érti, mintha Jakab 
mostoha fia volt volna. De álom, hazugság ez. 



Futamék Péter, be kakuczola 

Parahypsas, azaz fejét behajtván a koporsóban be tekinte, 
kakuczola, látá csak a keszkenőt. Hát nem volt ott a Krisztus 
teste. Péternek inkább kelle az orvos, inkább szereté a Kristust, 
mert senkinek annyi vétkét nem bocsátá meg Isten, mint Péternek. 
Péter azért Krisztust inkább szereté, mint ő véle jól. tett Krisztust. 

Magába tére. 

Itt mint ember, Péter nem támasztja magát az Isten szavára 
és igéretire, nem nézi jól, hogy feltámadt, csak csudálja, hogy 
ott a keszkenő lepedő, a kikbe takarták vala. Hát bolondság tévely-
gés, a mikor az Úr szava mellől elmégy, a te bolond fejedbe, 
tudományodba akarsz bölcselkedni az Isten dolgába. A miénk bolond-
ság Isten előtt. Krisztus feltámadván elhagyta a ruhákat. Hát a 
mi lovaink, ruháink, öltözetink, vala test és vér romlandó állat, 
Isten országába nem leszen. Szépek leszünk ott, nem kell ruhával 
kívül ékesíteni magunkat. (I. Kor. 15., II. Kor. 3., Phil 3.) Mint 
az eset előtt ruha nélkül voltunk mezítelenek, az után is úgy 
leszünk. (Gen. 2. 3.) 

Vége. 

29. §. Prédikáeziós könyvek. 

1. Huszár Gál: Az Ur Jesus Christusnac Szent Vacho-
raiarol, kin szenvedeseröl es dichöseges fel tamadasarol való 
Predicacioc. Magyar-Ovár. 1858. Bécsi csász. könyvi 

2. Melius Péter : A Christus Körbe Járásáról Való Predi-
cacioc. Debreezen. 1561. M. N. M. 

3. Melius Péter : A Szent Pal Apastal levelenec niellyet 
a Colossabelieknec irt predicacio szerent való magyarázattya. 
Debreezen. 1561. Erd. Múz. 

4. Melius Péter : Magiar Predikatioc, kit Postillanac ne-
veznee, a Prophetac es Apostolok irassabol, a regi Doctorok-
nac, Origenes, Chrysostomus, Theophilactus, S. Ambrus, Hiero-
nymus, S. Ágoston, es a mastani bölez Doctoroc magiarazasoc 
szerint. Debreezen. 1563. M. N. M. 



5. Melius Péter : Valogatot praedikatioc a prophetac es 
apostoloc irassabol, mind egész esztendő altal való fő inne-
pekre, es minden fele szükseges dolgokrol es artikulusokrol 
a regi es mostani Doctoroknac magyarazasoc szerint. Debre-
czen. 1568. M. T. Akad. 

6. Melius Péter : Az Szent Janosnac tőtt ielenesnec igaz 
es iras szerint való magyarazasa prédikatioc szerint, a iambor 
bölcz es tudós emberec irasabol szereztetet. Várad. 1568. 

M. N. M. 
7. Dávid Ferencz : Első Resze az szent irasnac külen 

külen részéiből vöt predicaciocnac az atya istenről, ennec kedig 
az ő fiarol az Jhesüs Christusroi, es az mi öröcsegüncnec 
peczetiről az szent leiekről. Gyula-Fehérvár. 1569. M. N. M. 

8. Károli Péter : Az eg igaz Istenreol, es az Jesus Chris-
tusnak eoreok istensegereol es fiusagarol való praedicatiok. az 
szent irasbol szedetettek. Debreczen. 1570. 

Sárospataki réf. coll. könyvt. 
9. Bornemisza Péter : Első resze az Evangeliomokbol es 

az Epistolakbol való tanusagoknak, Mellyeket a keresztyenek-
nec Gyülekezetibe szoktanac prédikálni minden ünnepnap. 
Komjathi és Senipte. 1573. M. N. M. 

10. Kulcsár György : Fostilla, az az : Evangéliumoknak, 
mellyeket esztendő által keresztyének gyülekezetibe szoktak 
olvasni és hirdetni, Praedikátzio szerint való magyarázattya. 
Alsó-Lindva. 1574. Ujabb kiadása 1574. és 1579-ben volt 
Bártfán. M. N. M. 

11. Bornemisza Péter : Masic Resze. Az Evangeliomokbol 
es az Epistolakbol való tanusagoknac. Sempte 1574. 

M. N. M. 
12. Bornemisza Péter : Harmadic Resze Az Evangelio-

mokbol es az Epistolakbol való tanusagoknac. Sempte. .1575. 
M. N. M. 

13. Bornemisza Péter : Negyet lie Resze az Evangeliomok-
bol, es az Epistolakbol való Tanusagoknac. Sempte. 1578. 
Két kiadása volt ugyanezen esztendőben. Pesti egyetem. 

14. Bornemisza Péter : Ördögi Kisirtetekről, avagy, Rötte-
netes Utalatossagarol ez megferteztetet világnac. Es azbol való 



ki tisztogatasarol az mi Urunc Jesus Christusnac. Sempte. 1578. 
Pápai réf. coll. 

15. Bornemisza Péter: Igen szép es sziikseges prédiká-
ció, az Istennec irgalmassagarul, es az mi egymáshoz való 
Irgalmassaginkrol. Sempte. 1578. M. T. Akad. 

16. Bornemisza Péter : Oetoedic es utolso resze. Az 
Evangeliomokbol, es az epistolakbol való tanusagoknac. Detrekő. 
1579. M. N. M. 

17. Becsi Gáspár : Az utolso iidöben eginehani regnáló 
bűnökről való praedikatiok (t. i. bűnről, részegségről, parázna-
ságxól, tánczról). Debreczen. 1582. 2-dik kiadása 1584-ben 
Váradon történt. Sárospataki réf. coll. 

18. Károli Péter : Az Apostoli Credonak avagy Vallasnak 
igaz Magiarazattia. Praedicatiok szerint. Debreczen. 1584. 2. 
kiadása Debreczenben 1600-ban volt. M. N. M. 

19. Bornemisza Péter : Praedikatioc, Egész Esztendő altal 
minden vasarnapra rendeltetet Evangeliombol. Detrekő és 
Rárbok. 1584. M. N. M. 

20. Beythe István : Az Evangeliomok magyarázatii kiket 
az köröztyeni gyöleközetben eztendő altal zoktak Praedikallani. 
Német-Újvár-. 1584. Sárosp. réf. coll. 

21. Beythe István : Eztendő altal való Vasarnapi Episto-
lak, Magyarázattyokkal özve. Német-Ujvár. 1584. M. N. M. 

22. Beythe Istrán : Az Zentök Jó Innepiiröl való Evan-
geliomok, magyarazattyokkal özve. Német-Ujvár. 1584. 

M. N. M. 
23. Beythe István : Fő Innep Napocra való Epistolac 

magyarazatij. Német-Ujvár. 1584. Pesti egyetem. 
24. Sóvári Soós Kristóf : Postilla, az az : Epistolaknak, 

melyek eztendő altal minden vasarnap és fő fő Innepeken az 
Keresztiének gyülekezetiben szoktanak olvastatni Praedikációk 
szerint rövid magyarázatia. Bártfa. 1598. M. N. M. 



30. §. Az imádság-. 

A tizenhatodik századbeli protestáns istentiszteletben a 
tanító elem uralkodott. A prédikáezió nemcsak központja volt 
az istentiszteletnek, hanem ennek legnagyobb részét töltötte 
be. Ez alig lehetett másképpen, mint egyéb kultuszelemek 
visszaszorításával. 

Mindszenti harang (Csongrádm.). 

A római egyház az imádságokat többször ismételtette. 
Protestáns elődeink ezzel szemben azt vitatták, és azt is juttat-
ták kifejezésre a liturgiában, hogy Isten a legegyszerűbb imád-
ságot is megérti és könyörgésünket, lia csak egyszer mondjuk 
is, erre is figyelmes. Jól mondja Bornemisza az Úri imáról 
szólván, hogy igen sokszor mi nem is tudjuk azt, hogy mit 
kérünk benne, de tudja az Isten, a ki a mi erőtelen szavunkat 



is érti. Ilyen felfogás mellett természetesen arra törekedtek, 
hogy inkább publikánusok legyenek kevés szóval és igaz bűn-
bánattal, mintsem kárhoztatott sok beszédű farizeusok. Rövidség 
és egyszerűség jellemzi e században a protestáns 'gyülekezeti 
imádságokat és hozzátehetjük, hogy szépség és igazság is. Az 
istenfélő lélek vetette oda magát ezekben az Isten trónja elé. 
Nem is igen változtatták a könyörgéseket. A rengeteg prédi-
kácziót összeírt Bornemiszának valamennyi beszéde előtt egy 
és ugyanazon imádsága volt, 

így a többieknél is rendesen állandó maradt. Jellemző 
e kor imáira az is, hogy a történeti alapot ebben is megtart-
ják. Az Úri imát gyakran használják. Azok az imádságok, a 
melyek az egyházi beszédet követték, rendesen az ige foga-
natosságát kérik meleg bensőséggel az írás kenetes szavaival. 
Bornemisza itt is csak egy-egy imádságot ad mindenütt az ugyan-
azon tárgyra vonatkozó három beszéd után. De ezzel már 
minden Űrnapnak megvolt a maga imádsága. 

A kálvinisták imáikban is szabadabbak voltak. Melius. 
Károli Péter, sőt Beythe is szabadon, előírt szöveg nélkül 
imádkoztak ; a lutheránusoknál nagyobb volt a kötött kultusz-
formák iránti előszeretet. 

A lélek buzgó, egyszerű szavai mellett, néhol a latinból 
fordított szebb himnuszok is használtattak gyülekezeti imád-
ságokul, mint a Veni sancte fordítása. 

Mutatványul közlöm Bornemiszától a beszéd előtti állandó 
imádságot, egyet a prédikáczió utániakból és a Yeni sancte 
fordítását az ismeretlen szerzőtől Debreczenben 1589-ben kiadott 
„Fons Vitae "-bői : 

Rendes prédikáczió előtti imádság} 

Öröc, Mindenható, Wr Isten sziveknec, kegyes és kegyelmes 
megvilágosítója : Kérünk tegedet, világosíts meg az te szent Lelked-
del, az mi elmenknek, szivünknec homályos setétséget. Hogy a te 
szent igédet hallhassuc és érthessüc, értvén meg is tarthassuc : Te 

1 Bornemisza Péter „Négy könyvetske" Sempte, 1577. 



szent felségednek Nevenec dieséretire és Lelkiinknec örök Iduös-
segere. így tégy Wr Isten, mi kegyelmes Atyanc, az mi urunc 
Jézus Krisztusnac érdemiért Ámen. 

Advent első vasárnapján prédikáezió után :1 

Ur Isten mi mennyei szent Atyánk, Mio hogy uolta szerent 
hálát adgyunc teneked, diezerüne es magasztallyunc tegedet mind 
öröché : Ezért hogy minekünc nyaualyas embereknec, kiknek bun 
miatt az halalnac es az ördögnec birtokaban kellet uolna lennünk, 
a te szent fiadat adtad Királyul ki igassagos engedelmes es iduö-
zitö : Ki minket a mi bűneinkből az ő halalaual meg szabaditott, s 
a halaltolis késsz megotalmazni. Kerünkis tegedet, a' te szent Lel-
kednek altala vilagosits meg minket, es igazgass, Hogy mi czak ez 
igaz es iduözitő Királyhoz ragaszkodgyunc. Es eckeppen ő benne 
ualo erős bizodalom altal, mind öröckön öröché élhessünc. Ezt 
adgyad minekünk, uagyon azon te szent fiadnak a mi Yrunc Iezus 
Christusnac altala, ki te ueled es a Szent Leleckel egyetembe él 
es uralkodic mind öröckön öröché, Amen. 

Fons Vitae. Az Szent Leieknek hozzánk ioueteliröl való Imádság. 

Jövel szent Lélek úr Isten. Töltsd be tieidnek szivét Vilá-
gosságnak világával, Jövel szegényeknek Atyja, Jövel ajándék osztó, 
Jövel sziveknek világa. Te vagy lelkünknek vigasztalója és édes 
vendége, és igaz tanítója, fáradtságban nyugodalom, heusegbe szép 
kegyesség, Siralomban vigasztalás. Te a hitnek egyenességére gyűj-
tesz minket, melylyel hiszszük, hogy csak Krisztus legyen a mi 
idvessegünk, kikben te nem vagy egyéb, de azok külömb külöm 
cselekedetekből akarunk idvezülni, 

Oh te igaz világosság, adjad hogy világosítson közöttünk az 
ige, melyből ismerhessük meg az Istent, adjad hogy szívünkbe 
nevezhessük az Istent mi Atyánknak, Es Krisztust mi idvessegtink-
nek lenni. Te szivünknek édes világossága és tanítója, Szüntelen 
minket taníts és világosíts, hogy hihessÜk Krisztusban való hitnek 
általa bizonynyal idvezülünk Ámen. 

1 Postilla I. 1573. 



Imádságos könyvek : 
1. Melius Péter: A kisértet és a bűnös ember párbeszéde 

és különféle könyörgések. Debreczen. 1562. 
Marosvásárhelyi Teleki-kvtár. 

2. Heltai Gáspár: Isteni dicséretek és könyörgések. 
Kolozsvár. 1570—74. Erd. Múz. 

3. Huszár Dávid: A kerestyen Hitről Való Tudomannac 
Rövid Kerdesekben foglaltatott Sommaja . . . Ugyan ezzenec 
az végen mingyarton imadkozo könyuet is nyomtattunc 
Pápa, 1577. Festetics-kvtár. 

4. Károlyi András : Zep ekes koniorgesek Caroli Andras-
twl Craccoba Írattattak 1580. 

5. Fons Vitae. Az eletnek kntfeye. Debreczen. 1589. 
M. Akad. 

6. Szalaszegi György : Hetetszaka mindennapra megh 
írattatott imádságok. Sicz. 1593. M. N. M. 

7. Gyulafi János: Hárfák hárfája. Debreczen. 1599. 
Egyetlen pld. sem található. 

8. Debreczeni Szűz Gáspár: Aitatos imádságok.Bártfa. 1599. 
M. n. M. 

Ezek nagyobbrészt magánhasználatra készültek, de mivel 
imádságos könyveink alig voltak, a nyilvános istentiszteletben 
is használtattak. 

31. §. A li tánia. 

A római egyházból a litánia — mint az imádság egy 
különös neme — átjött a protestáns egyházakba is. Átvételé-
nél megtisztogatták minden olyan elemtől, mi a Szentírással 
ellenkezik. A háromféle litániából kettőt elvetettek, mert a 
Szentírás csak egy közbenjárót ismer Isten és emberek között, 
így tehát Máriának és a többi szenteknek segítségül hívása 
teljesen elesett, Maradt még a litániának egy neme : a Jézus 
nevéről nevezett. Ezt, némely szükségtelen és fölösleges elem-
től megtisztítva, bevitték a protestáns istentiszteletbe ; és úgy, 
a mint azt a régiek használták, a nagy szükség és nyomor 



idején és azonkívül is nagyobb időközökben, a lelkész és a 
gyülekezet váltogatva imádkoztak. A litániák tartására pedig 
a XVI. század bőven nyúj tot t ilyen szomorú alkalmat. 

Emlékünk maradt a Batthyányi-kódexben (33—46. old.) 
az 1541—63. évek közötti időből, valamint az 1589-ben 
kiadott „Fons Vitae"-ben és a boroszlói könyvtárban talált, 
Szegedi Gergely énekeskönyvéhez kötött kéziratban is. 

Mutatványul a „Fons Vitae "-ben talált litániát közlöm : 

Az keresztyenöknek közönseges imadsaga kit Litanianak hinak, az 
az, Istenhez való könyörgésük. 

Mi edes Vrimk Istenünk Christus, Irgalmaz nekünk, Mi edes 
Urunk Istenünk Christus, haigas meg minket. 

Terömtő Mennyei Attya Isten, Vigasztaló szent Lelek Isten, 
Meg valto Fiu Isten, Irgalmaz nekünk, kérünk legy kegelmes nekünk 
bűnösöknek, Minden bűneinktől. Minden teuelligessegtől. Minden 
gonosztol. Hertelen halaitól. Dög halaitól. Hadtol Es gylkosagtol 
Ragadozastol Es haragossagtol. Meny ütő kőtől Es kő esőtől. Ördög-
nek czalardsagatol, örök halaitól. Az te emberi testednek felvetelen. 
A te szent születeseden. A te keresztsegeden. Böytöleseden És kiser-
tetedőn. A te veres vereitőkedön Es kin szenvedesseden. A te hala-
lodon És temetessedön A te Fel tamadasodon Es Menybe fel 
menesödön Szent Leieknek iövetelen. Minden haborusagnak ideyen. 
Minden boldosagunknac ideyen. Halalunknak orayan. Itelet napyan 
Szabadicz meg műnket bűnösöket, Hogy az te Anya szent Egyhazadat 
biryad es igazgassad. Hogy az Egyházi embereket az te idueseges 
Igedben Es szent eletben megtarcz. Hogy minden hamis tudományokat 
kigyomlali. Hogy teueligöket És el hitetöket az igaz útra hozzad 
Hogy az ördögöt labaink ala nyomiad. Hog a hv beresseket az te 
Aratasidra ki boczasd. Hogy az te Igeidnek öregbtiléset És szent 
Leieknek gyümölczet adgyad a halgatoknak. Hogy az elesteket fel 
emeld Es alottakat megerősicz. Hogy erőtleneket Es keserőtteket 
megvigasztalli. Es meg segicz. Hog kiralliok Es feyedelmek közöt 
eggyesseget és békösseget adgy. Hog az mi Kiralliunknak és Feye-
delmünknek örök győzedelmet adgy az ő ellensegi ellen. Hogy az 
Feyedelmeket, az öveivel egetembe igazgassad es oltalmazzad. Hogy 
az mi Népünkét meg algyad Es meg őrüzzed. Hogy szegeni nyo-



morultakra ra tekincz. Hog vizén es földön iarokat minden vesze-
delemből meg őrizzed, Hogy szülőknek boldog szülést adgy. Hogy 
gyermeköket és betegöket eltes és őriz. Hogy aruakat Es özuegye-
ket oltalmaz es taplali. Hogy földnek és szőlőnek termeset adj. 
Hogy minden embereknek irgalmaz. Hogy ellensegünknec habor-
gatoinknac es rágalmazóinknak megboczas, es őket meg tericzed, 
Hogy az te szent Vaczoradnak hasznat nekünk adgyad kérünk 
teged halgas meg minket Istennek Baranya ki elveszed e Vilagnak 
bünet Irgalmaz nekünk, Irgalmaz nekünk. Aadgy nekünk bekös-
seget Christus mi edes Vrunk Istenünk Irgalmaz nekünk. Minden 
nyomorusaginkban Es kisertetinkben legy nekünk segítsegül. Uram 
Isten ne fizes nekünk az mi gonoszsaginknak erdeme szerent, De 
az te nagy irgalmassagodbol boczasd megh minden bűneinket, 
Tekincz reánk es halgas meg minden haborusaginkban őriz meg 
minket Testnek, ördögnek es ez Vilagnak kisertetiből, Adgyad, 
hogy az te Anya szent Egyhazodban maradhassunk. Es neked 
mindenkor halakat adhassunk, A mi Urunk Jesus Christusnak altala, 
Amen. Segicz minket mi iduözitő Urunk Istenünk, Irgalmaz nekünk 
az te nevednek diczősegeért. Mindenható Ur Isten, kinek szent 
Lelkevel Anya szent Egyháznak egesz teste szenteltetik és birat-
tatik, Halgasd meg nekünk a mi könyörgesiinket És minden rend-
beli embereket, Had az te lelkednek ayandekaval minden emberök 
neked tiszta hiitből szolgaihassanak paranczolatod szerent, az te 
nevednek dicziretire, az mi Urunk Jesus Christusnak altala, Amen. 

Vetkesztünk a mi Attyainckal, Hamissan czeleköttünk es 
gonoszságot tettünk, Uram Isten, ki örülsz a bőnösnek nem elve-
szessen, Hanem meg teressen es ellien, Kerlek az erdemlőt Ostort 
es kinzast ved el rollunk es irgalmaz nekünk A mi iduözitő és 
Közbeiaro Urunk Christusert. 

Uram Isten, ne iteld a te szolgadat, Mert senki te előtted 
meg nem igazulhat czelekedetekből. Mindenható Isten, ki minket 
enyi sok veszedelemben Es bűnökben helihesztettel, az emberi 
gyarlósagert, Tudod hog meg nem maradhatunk előtted Es czele-
kedetből meg nem igazulhatunk, Azért kérünk tellies szivünkből, 
irgalmaz nekünk, Es az te irgalmassagodbol minket idvözicz, Amen. 

Sö rös B. : A Magyar Liturgia Története. 13 



32. §. Az egyházi ének. 

Az egervölgyi hitvallás 1562-ben egyrészről a római egy-
házzal szemben, másrészről pedig az ének eltörlését sürgető, 
túlzó puritánok ellenében, az egyházi éneklésről a következőket 
tartalmazza. 

A Szentírásból szerkesztett énekeknek, lelki versezetek-
nek, zsoltároknak, dicséreteknek a szentek gyülekezetében 
szívvel-lélekkel, valamint a gyülekezeten kívül is szívből, hit 
által Isten kegyelmével való éneklését mind a hallgatók, mind 
maguk az éneklők épülete és oktatása tekintetéből helybe-
hagyjuk, mint az istentisztelet részét az egész Szentírással 
együtt. Az éneklésben pedig három kívántatik meg. Először, 
hogy az írásból merített kegyes énekeket énekeljünk, józanon, 
szerényen és épületesen. Másodszor, hogy szívvel-lélekkel a 
jelenlevő néptől megérthetőleg ismeretes nyelven énekeljünk, 
hogy a hallgatók tanulhassanak és okulhassanak, mint az 
apostol az I. Kor. 14. parancsolja. Harmadszor, hogy lélekben 
és igazságban kellemesen és a nép hitbeli épületével énekel-
jünk Isten magasztalására és dicsőítésére, mint a Kol. 3., 
Efez. 5. mondja Pál. 

Az énekléssel foglalkozott az 1567-iki debreczeni zsinat 
is, azt mondván, hogy az Isten lelke az egyházbeli keresz-
tyének között való szép énekléseket ez .okokkal bizonyítja : 

1. A negyedik parancsolat azt mondja : megszenteld az 
ünnepet . . . Szent Dávid ugyan parancsolja : minden népek, 
mindenféle nemzetségek énekeljetek az Úrnak, dicsérjétek az 
Urat szép énekszókkal. 

2. Szent Pál parancsolja (Efez. 5., Kol. 3.), hogy hym-
nuszok, pszalmusok és lelki énekek által dicsérjék az Urat. 
Sőt ugyan azt mondja : En a gyűlésben éneklek lehellettel, 
szóval, éneklek ugyan értelemmel haszonra és nem úgy baalok 
(ordítozok), mint a pápa Bál papjai rékattyák a misét. 

3. A Krisztus, Próféták, Pátriarchák éneklettek, dicsérték 
az Urat. 

4. Az angyalok is énekelnek a Krisztus születésén örven-
deztek, fenn énekszóval éneklettek. 



5. Istennek kedves, sokat épít az éneklés, gyakorta foga-
natos!) a gyöngék között az éneklés, hogy nem mint a tanítás, 
mert erre rája mennek és meghallják, sokakat Isten éneklés 
által térít meg. 

6. Az Isten az embernek ékes szavát nem hiába terem-
tette, hanem azért, hogy az Istent dicsérje vele. Hát mint a 
pápa értelem nélkül való bőgését, ekegését tiltja az írás, úgy 
szégyeníti azokat, a kik tiltják a szép dicséreteket, a kiket 
Isten szeret, kéván, parancsol. 

A debreczeni nagyobb czikkek aláírói az éneklést, mint a 
tudománynak, buzdításnak és isteni tiszteletnek részét a Szent-
írás szerint beveszik ; de úgy, hogy megértett nyelven énekel-
jenek. Mert az apostolok szerint esztelenkednek és rontanak, 
a kik a gyülekezetben ész nélkül, értelem nélkül tanítanak, 
énekelnek, — a bárgyúk és barbárok előtt ismeretlen nyelven 
visszabőgnek. A hitformát, imákat, vagy angyali énekeket, 
antifónákat kegyesen énekelni lehet, Az Antikrisztus tánczol-
tató miséjéhez alkalmazott hangszereket pedig a képekkel 
együtt kihányjuk, mivel azoknak semmi hasznuk nincsen az 
egyházban, sőt jelei és alkalmai a bálványozásnak. 

E két hitvallás előtt csak a megy esi zsinat (1545) emlé-
kezik az éneklésről, a mikor a németországi istentisztelet 
rendjét ajánlja és a második erdődi zsinat, a mely kimondja, 
hogy együttes énekléssel dicsőíttessék az Úr. E hitvallások után 
pedig csak azokat ismételik, a melyek ezekben kimondattak. 
Az énekek liturgialis beosztásáról tehát itt adatot nem talál-
hatunk. Egyes zsinati határozatok és hitvallási tételek azonban 
más forrásokhoz utalnak bennünket, t. i. a reformátorok eljá-
rásának vizsgálatához. Ezek közül Luthernek álláspontja, sőt 
rendelkezése is ismeretes. 0 a gyülekezetben az éneklésnek 
nagy szerepet juttatott, Maga is nagyszámú éneket írt. Hatása 
alatt állott a megyesi zsinat és az erdődi is 1555-ben. Ettől 
kezdve azonban már a svájczi reformáczió befolyása kezd érvé-
nyesülni. Jelentkeznek olyanok, a kik az éneklés ellen fog-
lalnak állást és ezt elhagyni kívánják olyankor, a mikor az 
ige hirdettetik. Ez ellen a Zwinglihez hajló felfogás ellen 
érvel az egervölgyi hitvallás, a mikor az éneklés fentartása 
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mellett több rendbeli indokokat hoz fel. Kálvin az alkalmas 
énekeket meghagyta, de leginkább a zsoltárokat kedvelte. 
A magyarországi reformáczió mindjárt második tizedében két 
énekeskönyv között is választhatott. Grálszécsi István és Székely 
István énekei jelentkeztek először a fennálló szükség pótlá-
sára, Istentiszteletünket kezdő éveiben kizárólag a római egy-
ház himnuszaiból látták el énekekkel. Később egyik vagy másik 
himnusz dallamára új magyar szöveg is készült, a melyre, egé-
szen bizonyosra vehetjük, hogy a zsoltárnak nagy hatása volt. 

Ezért a Kálvin által kedvelt zsoltárok csakhamar meg-
honosodtak nálunk is, még pedig csaknem egyszerre a prózai 
és költői fordítás alakjában. Székely István még prózában 
fordít, de azért ellátja zsoltárát azzal a kótával, a mire a gyü-
lekezetben énekelni lehet. Úgy látszik, a zsoltárok gyüleke-
zeteinkben kezdetben csak a pap, vagy a hol kórus volt, a 
kórus által énekeltettek. Úgy, mint a római egyházban. A gyü-
lekezet ajakára valószínűleg akkor kerültek, a mikor ezeket a 
régi himnuszok és a nép ajkán élő énekek dallamaira, vagy 
pedig épen újonnan szerzettekre énekelték. A legnagyobb rész-
ben Sztáray Mihály1 működésére kell ezt visszavezetnünk. 
A gyűjteményes kiadások mindegyikében ott vannak az ő sza-
badon átdolgozott zsoltárai kellemes ritmussal és vigasztalást 
váró csendes bánatukkal. Az ő pályája, mely 1540—-1574-ig 
terjed, mint költőt, zenészt és mint térítőt egyaránt nagynak 
tünteti föl. Mellette Szegedi Kis István és Kálmancsehi S. 
Márton és Batizi András emelkednek ki. Egyházi énekeink a 
század második felében már szép számmal voltak, úgy, hogy 
minden egyes alkalomra már könnyen lehetett választani. Sőt 
ezeket a magánélet különböző viszonyaira is beosztották. 

Bornemisza Péter Detrekőben 1584-ben kiadott Postillái-
ban a CII. lap első oldalán osztályozza az ismertebb énekeket. 
„Negy rendben tarez őket mindenkor eszedben: Hogy avagy 
ördög : avagy az bűn : avagy ez világ : avagy az halál miatt 
bántatol . . . Hogy valamikor valamellic miat lenne háborúd,-

Balog Ferencz : M. prot, Egykt. részletek szerint 17 egyházi 
ének szerzője. 





ackor azokat mondogaluan vigaztald is magadot, És az Úr Isten-
hez kialcz, nagy Toroc szóual, mint az Apostolok is az Tengeri 
haboru közt. 

Mikor közönséges háborúságaink vannak : 
Hallgasd meg mostan fölséges. . . . 
Buzgó szívből te fiaid kegyes . . . (Hadán Balázs.) 
Hallgasd meg Atya Isten . . . 
Légy Irgalmas úr Isten mi . . . 
Mikor az Sidó nemzet tartatnék. . . . 
Sok jó téteményen nagyon . . . (Stáray M.) 
Az Úr Istent magasztalom . . . (Németi Ferencz.) 
Nagy hala adassal . . . (Németi Ferencz). 
Benned bíztam Uram Isten . . . (Tordai Benedek.) 
Az ki veti Segedelmét . . . 
Kegyelmez meg nekünk. . . . 
Úr Isten kérünk az te Szent . . . 
Keresztyéneknek Istene. . . . 
Minden allat dicsér. . . . 
Jer emlékezzünk . . . 
Úr Isten légy most mivelünk . . . 
1. Mikor ördög haborgat: 
Tudni atta nyilván Szent Pál . . . 
2. Mikor a bűn háborgat : 
Szent Dávid király bűnei ellen így . . . 
Nagy bánatban Dávid mikoron . . . (Szegedi G-ergely.) 
Felséges Isten hozzád . . . 
Keserves szívvel Magyarországban . . . 
Emlékezzél mi történék uram . . . 
Megszabadultam már én . . . 
Tekints reánk immár . . . 
Ihon vagyok édes uram . . . 
A jui életünknek közepette . . . 
Emlékezzünk mi keresztyén népek . . . 
Háborúsága Dávid királynak (Hartyáni Imre). 
Bűnösök hozzád kiáltunk , . . 
Boldog az illyen ember ez világon . . . (Szegedi István). 
Úr Isten irgalmazz . . . (Skaricza Máté). 



Mindenható Úr Isten szívünk retteg . . . 
Mindenható Úr Isten mi bűnös . . . 
Magasztallak én Istenem . . . 
3. Mikor ez világ háborgat auagy szorgalmatossagaual, 

auagy kep mutatosagaual, auagy kegyetlenyivel : 
Segetsegöl hiyuc az Menbeli Istent . . . 
Oh mely igen rövid volt lám ez világ . . . 
Zúgódik dul ful magában ez világ . . . (Zeleméri László.) 
Oh Úr Isten tekincs . . . 
Emlékezzél meg Úr Isten az mi . . . 
Szabadíts meg és tares meg . . . 
Hogy panaszkodik . . . 
Soc nyilvánvaló bizonyságokkal . . . (Sztáray M.) 
Felséges Isten neked . . . 
Meghallgassad az én imádságomat . . . (Sztáray M.). 
Számkivetésre Dávid megyen vala . , . (Szegedi Lőrincz). 
Úr Jézus Krisztus ne hagyj elvesznünk . . . 
Hallottuk Úr Isten . . . (Batizi András.) 
Fényességes tengernek csillaga (Latinból). 
Az Izraelnek népe . . . 
Kegyelmes Úr Isten te hozzád kiáltunk . . . 
Mennynek és földnek kegyes . . . 
Örök Isten figyelmezzél . . . 
Irgalmazz Úr Isten immáron . . . (István Deák.) 
4. Mikor az halál háborgat : 
Siess nagy Úr Isten en segitsegemre . . . (Barát István.) 

A pásztori gondnak e bölcs jele mellett Bornemiszánál 
az énekek istentiszteleti használatára vonatkozólag is találunk 
útmutatást. Nála a gazdag prédikácziós könyvekben az egyes 
beszédek mellett mondandó énekekek czímei is feljegyeztettek. 
Ezekből állítottam össze egy másik sorozatot, advent első vasár-
napjától kezdve, végig menvén az énekek kezdő sorának leírá-
sával egy évi anyagon. 

Ezeket az énekeket majdnem mind feltalálhatni az ő 
általa kiadott énekeskönyvben. Előfordul ugyan több helyen, 
hogy Huszár Gál énekeskönyvére utal a sajátja mellett. Ebből 



mindenesetre következtetnünk lehet, hogy Huszár Grál könyve 
abban az időben a közhasználatban nagyon ismert és elterjedt 
volt, Enekeskönyveink nagy száma általában azt mutatja, hogy 
magyar népünknek a biblia mellett ez volt legkedvesebb olvas-
mánya. Az ősök buzgósága azonban addig is, míg ezt elegendő 
számban bocsáthatták közre, gondoskodott róla, hogy a gyüle-
kezeti énekben mindenki részt vehessen. A templomokban 
soronként diktálták a szöveget és a nép úgy énekelt és az 
éneket úgy sajátította el. Az iskolákban az új nemzedéket 
már ezeken nevelték és a gyermeksereg a zsoltárnak még 
számát sem ismerte, de már énekelte. Az anyák gyermekeiket 
ezekkel ringatták. Bizony szép idő volt. 

Az énekek czímével együtt közlöm Bornemiszának a rájuk 
vonatkozó széljegyzeteit is, a mi sok tekintetben világossá-
got nyújt. 

Enekczímek Bornemisza prédikácziói előtt. 
Adgyunc hálát mindnyájan az Atya Űr Istennek. 
Hálát adunc neked mindenható irgalmas Wr Isten. 
Hálaadásunkban rólad emlékezünk. 
Jer mi kérjünk Szentlelket. 
Jámbor hazasoc meg hallgassatok.1 

Boldogok azok, kik Istent félik . . . 
Hallgasd meg mostan felséges Isten. 
Jer emlékezzünk keresztyén népek. 
Az ki veti segedelmét az Istennek. 
Oh mindenható Isten, ki . . . (Szegedi K. István). 
Mi kegyes Attyánk ki uagy menyekben . . . 
Boldog az ollyan ember ez világon . . . 
Mindenható Úr Isten szivünk retteg . . . 
Úr Isten irgalmazz nekem a te irgalmasságod szerint. 
Hogy panaszkodik az hatalmas Isten. 
Idvöz légy örök Úr Isten. 
1 Ezt Bornemisza újra átdolgozta éneklésre és Detreköben 1584-ben 

kiadott Postillájában a 90-dik lap első oldalán meg is jegyzi. Es Enec 
meg wagyon ez könywbe meg corrigahva, liogy Templomba is énekel-
hetni. Eddig csak a népnek volt szánva. 



(Batizi András.) 
Hiszünk mind egy Istenben . . 
Jer dicsérjük az Istennek fiát . 
Tudni atta nyilván Szent Pál. . . . 
Szent Dávid király bűnei ellen így panaszolkodik 
Segítségül hívjuk a mennybeli Istent . . . 
Szent Dávid próféta éneklő könyvének . . . 
Zugódik dúl fúl magában ez világ . . . 
Mennyi sokat szól az Isten embernek . . . 
Dicsőség, dicséret és tisztesség1 . . . 
Én Istenem, ón Istenem miért hagyál . 
Jézus Krisztus mi idvességünk . . . 
Valaki Krisztusnak vacsoráját veszi . . 
Mindenható Úr Isten mi bűnös emberek 
Csodálatos nagy bölcseség, hogy Isten . . . 
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosa és kiket ő . . . 
Krisztus feltámada igazságunkra . . . 
Szent Esaias igy ír Krisztusnak feltámadásáról2 . . . 
Krisztus feltámada, nekünk örömet ada . . . 
Krisztus feltámada, ki értünk- meg holt vala . . . 
Krisztust megfeszíték, kegyetlen Zsidó népek . . . 
Krisztus a mi bűneinkért meghala . . . 
Krisztus menybe felméne . . . 
Szent Esaias így ír Krisztusnak nagy győzelméről... 
Krisztus mennyekbe felméne . . . 
Minden népek Örülvén tapsoljatok . . . 
Jövel szentlélek Úr Isten. Lelkünknek. . 
Könyörögjünk az Istennek szent lelkének 
Keresztények kik vagytok . . . 
Jövel Szent Lélek Úr Isten ki Atyával . 
Szent Háromság és csak egy Istenség . 

nagyheti. 

pünkösdi. 

1 Born. Pét. Postilla Detrekő 1584. CXC. lap 2. old. Huszár Gál 
énekeiből is rendelheted im ezeket Hymnus : Dicsőség, dicséret és tisz-
tesség etc. Psal. XXII. Én Istenem, én Istenem miért hagyál etc. 

2 Húsvétkor a rendesnél többet énekeltek. Erre mutat az ének 
kijelölése. Érthető is a húsvéti örömünnep alkalmával az éneklés nagyobb 
kiterjesztése. 

3 A himnuszok közé tartozik : latinból fordíttatott. 



A ki akar idveziilni, életet . . . 
Minden embernek illik ezt megtudni . . . 
Imádunk mi téged Szent Háromság . . . 
Valamely ember idveziilni akar . . . 
Boldog az olyan ember az Istenbe . . . 
A mely embernek jó hiti vagyon . . . 
Kérlek és intlek most tégedet . . . 
Háborúsága Dávid királynak egykoron . . 
Úr Isten irgalmazz nekem . . . 
Csak te read Ur Isten kell magunkat . . 
Tanuld meg te az uton elmenni . . . 
Oh mely igen rövid volt lám ez világ . . 
A ki az Istent megismerheti . . . 
Mint bízik a világ ő csalárdságába . . . 
Felséges Isten neked jelentjük . . . 
Emlékezzél mi történik . . . 
Keserves szívvel . . . 
Tekints reánk immár . . . 
Mikor a Zsidó nemzetség . . . 
Jersze emlékezzünk . . / 
Menynek földnek nemes teremtője . . . 
Nagy hálaadással magasztal . . . 
Meg értsétek, keresztyének . . . 
Például nekliuk . . 

Röttenetes Istennek nagy haragja . . .2 

Szent 
Háromságról. 

1 Imez hoszszu eneket mulatsag közt ; az nap dellyest (10. úrnap 
szent háromság után) illendő volna elmondani. Az enekeket megtalálod 
másutt való Énekes Konywbe, az melyet ehöz nyomtattam. B. P. Postella 
1584. Detrekő Ccccxcni. U. o. Cccccin. Mulatságért Predikatio gyanant 
lehet, ha dellyest imaz hosszu eneket elmondod : Mely igen illendő az 
mai Evangéliumhoz: Jersze emlékezzünk az Öröc Istennec csudalatos 
nagy hatalmassag etc. Ismot Az ATokrol imezt is ; RÖTTENETES ez 
világnak mostan minden dolga, mellyeket meg talalsz az én Énekes 
könyvembe is. 

2 Déllyest mulatságba énekeld imez két éneket : Az TÉKOZLÓ 
Fiurol es MANASESRÖL. Az en énekeskönyvembe meg találod Born. P . 
(11. úrnap sz. hár. után.) 



Szegény keresztyénség kezdel megvakulni . . } 
Az Ur Krisztus panaszkodik emberi állatra2 . . . 
Röttenetes bűn lam volt a fösvénység3 . . . 
Csuda dolgot beszélek3 . . . 
Hallgathatja ember ez igéket4 . . . 
Régen s törvénybe . . . 
A hatalmas Isten . . . 

Prédikáczió után : 

Áldott az Úr Isten, örökké mennyegben . . . 
Mi urunk Jézus Krisztus, mint meg vagyon írva . . . 
Emlékezzél Úr Isten híveidről . . . 
Hálát adunk te neked örök Isten . . . 
Felséges Isten hozzád kiáltunk . . . 
Vedd el Úr Isten rólunk haragodat. 
Erős várunk nekünk az Isten . . . 
Semmit ne bánkódjál Krisztus szent serege . . . 
Felséges Isten mennynek földnek . . , 
Atya Isten tarts meg minket . . . 
Dicsérd az Istent te hív keresztyén . . . 
Mindenek meghallják . . . 
Oh te meghalandó emberi nemzet . . , 
Megbántunk Isten szüntelen tégedet. 

Bornemisza énekeskönyvében (Énekek három rendbe,) 
abban a példányban, mely a nemzeti múzeum tulajdona, a 
könyv végén találtam debreczeni Nagy Gábor jegyzeteit, a ki 

1 Az Spira Ferencz Énekét ha el mondod dellyesti mulatsagba, 
tanulhatsz arról. Ki nyelueuel az Istent meg tagadgya vagy káromolya. 
Megtalálod az en Énekes könyvembe is fol. CCXLI. így kezdődik : Sze-
gény keresztyenseg stb. 

2 Déllyesti mulatságos tanulasra, mondd el imaz éneket. Az Ur 
Krisztus stb. Lásd az én énekeskönyvembe is fol. 228. 

3 Az első Bornemisza énekes könyvéből, délesti elmondásra szánt 
ének volt, a másikról pedig azt mondja: „Ezt a Melius Péterebe keresd". 

4 Déllyesti mulatsagba szép tanusagot vehetsz imez hosszú énekből. 
Megtalálod az én Énekeskönyvembe folio 211. 



a versfőkböl, a mennyire lehetett, összeállította az énekek 
szerzőinek névsorát. Vannak ugyan köztük olyanok is, a kik-
nek nevét csak tiszteletből szerzette egyik vagy másik éneke-
sünk a versfőkbe, mint ezt maga Bornemisza is tette Sulyok 
Annával, de ez a névsor a legnagyobb részben mégis a tizen-
hatodik századbeli egyházi énekköltők neveit adja. Mindegyik-
nél megjelöltem azt, hogy e gyűjteményben hány ének van a 
neve alatt : 

1. Balassi Jánosné Sulyok 25. Nyilas István 1 
Anna 2 26. Palaticz György 1 

2. Bánczai Mátyás 4 27. Paniti János 1 
3. Baranyai Pál 1 28. Pesti György 1 
4. Barát István 1 29. Radán Balázs 2 
5. Batizi András 8 30. Sámboki Anna 1 
6. Battyáni Urbán 1 31. Sulyok Anna 2 
7. Benedictus 1 32. Suklosid Mihály 1 
8. Bornemisza Péter 2. 33. Szegedi István 4 
9. Chasee Miklós 1 34. Szegedi Gergely 6 

10. Czirjáki Balázs Deák 1 35. Szegedi Lőrincz 1 
11. Dési András 6 36. Szepethneki János 1 
12. Dobai András 1 37. Szeremlényi Mihály 1 
13. Dóczi Ilona 1 38. Skaricza Máté 1 
14. Hartyáni Imre 1 39. Sukliosi Mihály 1 
15. Horváth András 1 40. Sztárai Mihály 13. 
16. István Deák 1 41. Szuhodolil András 1 
17. Janus Pannonius 2 42. Tinódi Sebestyén 1 
18. Kádas György 1 43. Tolnai György 1 
19. Kákoni Péter 1 44. Tordai Benedek 1 
20. Luther Márton 1 45. Tőke Ferencz 1 
21. Mágocsi Gáspár 1 46. Török Bálint 1 
22. Massai Ágnes 1 47. Valkai Kelemen 1 
23. Meliusz Péter 1 48. Zeleméri László 1 
24. Németi Ferencz 3 

A XVI. század protestáns istentiszteletének két típusa 
két liturgiát ad. Ezek közül az elsőben úgynevezett szertar-
tásos énekek is vannak, melyeknek gyűjteményei az egyes 



gracluálok. Róluk, mint a római egyház liturgiájának marad-
ványairól később leszTszó, a köznapi istentisztelettel kapcsolat-
ban. Itt csak az úgynevezett „gyülekezeti énekeket" kell 
tárgyalnunk, a melyeknek éneklésében mindenki részt vehetett. 
Ezek az istentisztelet, második tipusai az őskeresztyén gyüle-
kezet szokása szerint hozattak be és énekeltettek az isten-
tisztelet kezdetén és végén. A történeti alaphoz való szigorú 
ragaszkodás ezért nyújtja legelőször is a zsoltárok könyvét. 
Reformátoraink szükségét érezték annak, hogy az őskeresztyén-
séggel való összefüggésüket ezzel is bizonyítsák, a bennük 
levő építő erőt pedig az új vallás terjesztésénél felhasználják. 
A melyik a himnuszok közül a hívek tetszését megnyerte, 
azt is megtartották. Ezekből alakult ki a protestáns gyüleke-
zeti énekek három neme: 1. a zsoltár, 2. a latin himnuszok 
fordítása és 3. az eredeti magyar énekek. 

Mivel a két első már a mult századból bővebben ismer-
tetve volt, itt a fejlődés kitüntetéseért mindenikből csak mutat-
ványt közlök. 

1. Psalmos. 
Hoszanharmadic Dauid i n e k e . 1 

Sommaia. 

Ha la t ad istennec Dauid az anyaszenteé'haz kipibe, minden testi es 
lelki aiandekokrol . 

Az vr az en pásztorom : azért semibe meg nem fogyatkozom. 
Gönörüsiges es ftiues heléken ingemet le feköt : es kyes vizec 

melle viszen engemet. 

1 Benczédi Székely István Soltárkönyvéből, a honnan e mutat-
ványt vettem, az éneklésére vonatkozólag a következőket olvassuk a 
könyv előszavában : 

„Az Soltár olvasoknak. 
Ez Soltarnac utana nehez hellyeket rövid beszeddel megmagya-

raztam, kire tigedet Psalmosonkint rea viszen, es igazgat, az margón 
kiviil kijegyeztetöt hasonlatos kota, mint az első Psalmosnac az első 
versnec ellenebe kin az margón irtam égy kotat, ugyanazonkippen az 
magyarázatba keresd meg az elso Psalmost, es a hol ahoz hasonlatos 
kotat talalsz az margón, hat ot keresd az versnec magyarázatát." 

Én azonban az Akadémia példányában a kótát nem találtam. 



Az en lelkemet hatra hozza : es viseli az igazsagnak ösuinin 
az ü neueert. 

Meg hog ha az halalnac arnekos völgen iarandoc nem felöc 
az gonosztol, mert te en velem vag : az te veszsződ, es az te 
botod vigaztalnac ingemet. 

Asztalt szerzesz en előttem azoc ellen, kik ingemet habor-
gatnac : meg hizlalod az ólaiba az en femet, es az en poharomat 
bősigesen megtöltőd. 

Bizoúaual az te is voltod, es kegelmessiged köuetnec ingemet 
minden eletömnec ideiebe : es lakozom az vrnac hazaba hozzu ideig. 

2. Latin 
E világnak fényessége 
Krisztus Jézus egy reménye, 
Földnek mennynek teremtője 
Es szenteknek idvessége. 

Kegyetlen halált meggyőzvén 
ördög hatalmát elvevén, 
pokol torkát be rekesztvén 
bűnünket rólunk elvevén. 

Te általad megváltattunk 
te általad szabadultunk, 
te általad igazultunk 
te általad idveztiltünk. 

átdolgozás.1 

Alázatos könyörgéssel 
kérünk téged szíveinkből, 
hogy minekünk segítséggel 
bűnünk bocsásd kegyességgel. 

Szent Léleknek ajándékát, 
örök életnek jutalmát 
engeszteld Atyádnak haragját 
láthassuk ő szent irgalmát. 

Te vagy mennyországnak kapuja 
és idvességnek ajtaja, 
bűnösöknek szószólója, 
és nekik közben járója. 

Dicsőség Atya Istennek 
dicséret fiú Istennek, 
tisztesség Sz. Lélek Istennek 
Szentháromság egy Istennek. 

Az idegenből hozott termékek bármily szabadsággal ültet-
tettek is át, sohasem férkőzhettek annyira a magyar nép szívé-
hez, mint azok, a melyeknek hangjai magyar földön, magyar 
szívből fakadtak . A magyar lélek komoly méltósága, a magyar 

1 Batthyányi-kódex 72., 73. 



nyelv dallamos szépsége, a tartalom fenséges egyszerűsége 
valami vonzó és megkapó erőt kölcsönöz nekik. Legyen itt 
mutatványul Sztárai éneke : 

Praedicatio korra isteni diczeret 1 

Hálaadásunkban rólad emlékezünk, 
Kegyelmes Istenünk tégedet tisztelünk 
Te nagy jóvoltodért el felmagasztalunk, 
Haszontalan szolgák, mert ezzel tartozunk. 

Hajtsd le füleidet, értsd meg kérésünket 
Mi édes Istenünk, ne nézd bűneinket, 
Tiszta szívvel kérünk, mi könyörgésünket, 
Vedd hozzád Úr Isten esedezésünket. 

Gerjezd fel igédnek szerelmét lelkünkben, 
Szent Lélek Istennek szentségét szívünkben, 
Adj igaz értelmet bőséggel elménkben 
Téged szolgálhassunk e földön éltünkben. 

Tanúságra erőt csak te tőled kérünk, 
Kire mi most gyűlünk, mindnyájan készültünk, 
Hogy te istenséged dicsértessék tőlünk, 
Engedd szent fiadért ezeket mi nekünk. 

Igazságnak atyja, ki lakol mennyekben, 
Magad kötelezted szent Ígéretedben, 
Szent Máté könyvének hatodik részében 
Tudjuk, hogy megmaradsz örökké ezekben. 

IIa ki szent országod először keresi, 
A te beszédedet mindenben becsüli 
Vagy testit, vagy lelkit tud tőled kívánni 
Semmiben nem leszen fogyatkozás neki. 

1 Szegedi Gergely énekeskönyvében (1569) az úrvacsorai énekek 
között foglal helyet a fenti czímmel. 133. old. 



Azért gyorsaságot elkezdett dolgunkban, 
Végig megmaradást mi hivatalunkban, 
Szorgalmatosságot, hűséget testünkben, 
Egymás szeretetét plántálj, itt éltünkben. 

Engedd meg ezeket szent Atyánk Krisztusért 
Mi idvezítőnkért, kegyes táplálónkért, 
Ki egy hatalomban Szent Lélek Istennél 
Élsz és uralkodol örökön örökké. 

A reformáczió korának ez erős hittől dagadó és keresz-
tyéni hűségre vezető énekei, jó volna, ha korunkban is kézen 
forognának. Protestáns egyházainknak bizonyára nagy nyere-
ségére szolgálna, ha az ősök buzgóságának ezek a világos és 
kedvelt bizonyságai ma is a szívekhez szólanának. A mi népünk 
konzervativizmusával nem csak annyiban kell törődnünk, hogy 
a gyülekezeti közénekből két verset énekeltessünk, ne hármat 
vagy egyet és a zsoltárok számait X-ekkel jelöljük, hanem a 
lélek e régiekhez való szeretetét tápláljuk és elégítsük ki azzal, 
a mire neki és protestáns egyházunknak is nagy szüksége 
van : a múltban kipróbált, szilárd históriai alapon álló, a bibliá-
ból fakadó és az ősök erejét nyújtó régi énekekkel. 

Mostani énekeskönyvünk felvette a gradualokból a húsvéti 
és pünkösdi invocatiónak szövegét, a melyet az 5. dicséret 
dallamára rendesen énekelni is szoktunk. A Batthyányi-kódexben 
van ugyanerre a dallamra egy karácsonyi szöveg is, a mely a 
többiek mellett szintén megállja helyét. Mutatványul közlöm : 

Karácsonyi invocatio. 
Karácson ünnepében : 
Karácson ünnepében, 
Örvendezzünk szívünkben : 
Mert Isten ö szent fiát 
Mert Isten ő szent fiát : 
Adta meg nekünk testben. 
Ki az ö népét megszabadítá a bűnöktől : 
és a régi kígyótól. Megmenté : 
nekünk a dicsőséget megnyeré, 
Legyen örök boldogság, a mi királyunknak. 



33. §. Énekeskönyvek.1 

1. Gálszécsi István : Énekes könyv. Krakkó. 1536. 
Ismeretlen. 

2. Székely István : Istenes énekek. Krakkó. 1538. 
Ismeretlen. 

3. Székely István : Soltar könyv. Krakkó. 1548. 
M. T. Akad. 

4. Hofgref-féle Énekes könyv. Kolozsvár. 1554. 
M. T. Akad. 

5. Huszár Gál : Isteni dicséretek és psalmusok. Debre-
•czen. 1560. Ismeretlen. 

6. Huszár Gál : A keresztyéni gyülekezetben való isteni 
dicséretek és imádságok. (Komjáthi.) 1573. Eperjesi ág. ev. coll. 

7. Heltai Gáspár : Soltár, azaz szent Dávidnak és egyéb 
profetáknak psalmusinak avagy isteni dicséreteknek könyve. 
Kolozsvár. 1560. II. kiadás 1561-ben. Erd. Múz. 

8 . Szegedi Gergely: Énekes könyv. Debreezen. 1562., 
II. kiadás 1569., III. 1569—74 és még másik négy kiadást is 
ért, összesen 7-et. Szilády Áron fac-similés kiadása. 1893. 

M. N. M. 
9. Melius Péter : Igaz szentírásból kiszedettet Ének. 

Debreezen. 1576. M. T. Akad. 
10. Dávid Ferencz énekeskönyve. Teljesen ismeretlen. 
11. Bornemisza Péter: Énekek három rendbe: külömb-

külömbfélék. Detrekő. 1582. Pesti egyetem. 
12. Gönczi György: Keresztyéni énekek. Debreezen. 1590. 

Összesen 30 kiadást ért. M. T. Akad. 
13. Az keresztény gyülekezetben való Isteni dicsiretek 

egyben szedegettetet, újonnan nyomtattatot, einendáltatot és 
sok szép dicsiretekkel megöregbittetet. Bártfa. 1593. 

Binder Károly birtokában. 
14. Újfalvi Imre : In exequiis Defunctorum. Halót teme-

téskorra való énekek. Debreezen. 1598. Összesen 9 kiadást ért. 
Marosvásárhelyi ref. coll. 

1 Erdélyi Pál: Énekes könyveink a XVI. és XVII. században. 

Sörös B. : A Magyar Liturgia Története. 14 



15. Gyula fi János : Hárfák hárfája. Debreczen. 1599. 
Ismeretien. 

16. Beythe István : Énekes könyv. Ismeretlen. 
17. Kálmáncsehi Márton : Énekes könyv (antifónás). 

Ismeretlen. 
18. (Cantiones funebrales) töredék. M. N. M. 
E nyomtatott énekeskönyvek mellett kéziratban is marad-

tak fenn gyűjtemények : 
19. Batthyány-kódex 1541—63. 

Gyulafehérvár. Batthyányi kvtár. 
20. Nagydobszai Graduai. XVI. század közepéről. 

Nagydobszai ref. egyház. 
21. Felvinczi György Énekes könyve. Torda. 
22. Sárospataki (Patay) Graduai. XVI. század vége 

(antifónás). Sp. ref. koll. 
23. Csáthi Graduai XVI—XVII. sz. Sp. ref. koll. 
24. Bod Péter Gradualja. 
25. Thoroczkai Máté. Graduai. 

34. §. A katekhizáezió. 

Az 1555-ben tartott erdődi második zsinat kimondja : 
Akarjuk, hogy a kátét is a mi egyházainkban a déká-
nok, avagy az egyházi szolgák mindenütt tanítsák, úgy 
mindazáltal, hogy a lelkész mindenütt ügyeljen fel, hogyan 
oktattatnak a tanulatlanok és hogy a megvizsgálandók vizsgáik 
és vallástételeik után tartsanak ugyanott a jelenlevőkkel imád-
ságokat, a kátéfejtegetéssel foglalkozó és azt tanuló gyer-
mekekért. 

Tizenegy év múlva a gönczi zsinat (1566) már tovább 
megy, a mikor elrendeli, hogy az apostoli hitvallást és úri 
imádságot kátészerűen kell magyarázni és nemcsak az úrnapi 
evangéliumokat kell mindig tartani, hanem egész könyveket 
felvenni, vagy a prófétákból, vagy az apostolokból és minden 
nap, avagy legalább a három szokott napon hetenkint tanítani 
vagy prédikálni. 



A borsocl-gömör-kishonti czikkek meghagyják, hogy az 
egyházban a gyermekekről és ifjakról gondoskodni kell. Azért 
a káténak apostoli hitformának, úri imádságnak és tízparan-
csolatnak, összevont és rövid magyarázását fenn kell tartani, a 
nyilvános gyülekezésben a szokott órákon és időben elő kell 
adni az egyházakban. Elsőben Batizi, azután Siderius kátéját 
kell tanítani. 

A herczegszolősi kánonok és az ezeket követő Reczés-féle 
sopronmegyei artikulusok egyértelműleg és ugyanazon sza-
vakkal azt írják elő, hogy a szent dolgokra a keresztyének 
inkább reászokhassanak és az igaz tudományban naponként 
öregbülhessenek : azt akarjuk, hogy minden tanító nemcsak 
prédikáljon, hanem a gyermecskéket is a keresztyénségnek fun-
damentomára tanítsák, miképpen a régi szent atyák cseleked-
tenek az ecclesiában. 

Ezek a hivatalos rendelkezések már az egyes helyeken 
meghonosult katechizálások után hozattak. A kik e kornak lelki-
pásztorai közül külföldön megfordultak, azok mind látták azt, 
hogy mily nagy gondot fordítottak ott a jövő nemzedék meg-
nyerésére, a gyermekek lelkiismeretes tanítására. A mieink 
is megértették, hogy a kié az ifjúság, azé a jövő. E czélból 
ők is készítettek tankönyveket arra a mintára, a melyet oda-
kint láttak. Luther régóta katekhizált a wittenbergi parochialis 
egyházban. Már 1518-ban (De Decalogo et sacra Domini coena), 
majd 1520-ban latinul írt : „De Decalogo Symbolo et Oratione 
dominica" czímű munkájában gondoskodott róla. 1529-ben 
pedig kiadta két katekhizmusát, a nagyobbat a tanítók, a kiseb-
bet a tanulók számára. Utána még Melanchton ós Brentz 
János adtak kátét híveik kezébe. 

Lavater ez irányban azt írja : 
Singulis diebus Saturni, hora tertia ad vesperam, Catechista 

in primo templo, pueros ex omnibus Scholis, Latinis et Ger-
manicis a Praeceptoribus eo deductos, docet primaria capita 
Christianae religionis, Decalogum, Orationem dominicam, Sym-
bolum Apostolomul, et brevem summám de Sacramentis. Quod 
si aliquo usque in Catechismo progressis fuerit, die dominico 
hora tertia pomeridiana, a pueris (quorum nomina in scheda 
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descripta a ludimagistris accepit) in templo, publice inquain 
magna hominum frequentia, illa exigit, quae propofuit, ac docet 
pueros ad propositas quaestiunculas apte respondere : simul 
etiam propter plebis concursum, quae pueros familialiter docuit, 
pluribus inculcat. 

Kálvin 1536—38—45-ben adta ki a genfi kátét. Oeco-
lampadius és Leo Judae 1534., Bullinger Henrik 1530., Ursinus 
Zakarias és Olevianus Gráspár pedig 1563-ban bocsátotta ki a 
„Heidelbergi katekhizmust", a mely nálunk is különös tiszte-
letben és szimbolikus könyv tekintélyében részesült, 

A miéink tehát jól ismerhették, sőt gyakorolták is már 
a katekhizmusi oktatást, a mikor a zsinati intézkedések tételét 
ez irányban megkezdették. Bizonysága ennek Grálszécsi István-
nak és Székely Istvánnak 1538-ban Krakkóban kiadott két 
kátéja. Minthogy azonban nemcsak a gyermekek, hanem a 
felnőttek is reászorultak, hogy az újított vallást jobban ismerjék 
és hitükben erősödjenek, a káté nemcsak az iskolában, hanem 
a templomban is elfoglalta a maga helyét. Akkor még nem 
volt kötelező az iskoláztatás, a gyermekek, kivált ha nagyobbak 
voltak, vagy épen a serdülő ifjak köznap idején csak nehezen 
voltak összegyűjthetők, ezért kínálkozott különösen kedvező 
alkalmul a vasárnap délutánja, a melyen a Luther által vasár-
napra előírott három beszéd közül kettőt csakhamar kiszorított 
a katekhizmus. Kezdetben egyes helyeken, a hol tanító volt, a 
délutáni istentiszteletek előtt, másutt az istentisztelet után tar-
tották. Lassankint azonban, hogy a felnőttek is okulhassanak, 
a templomban tartották a gyermekek vasárnapi tanítását. Ren-
desen az azon napra előírt úrnapi tárgy és prédikáezió felől 
kérdezték ki őket. Végül pedig a gyülekezettel imádkoztak 
értük. Rövid idő múlva e szokást már rendszeresebbé tette az 
apostoli hitformának és az úri imának magyarázata, mígnem 
a borsod-gömör- és kishonti czikkekben állandó fentartása ren-
deltetett el a nyilvános gyülekezetekben. Minden valószínűség 
szerint ének és ima előzte meg és zárta be, úgy hogy a 
katekliizálás az istentisztelet második típusában a prédikáezió 
helyét foglalta el. Erre mutat az, hogy külön énekeket e 
korban a katekhizáczióhoz nem írtak. Mutatványul csak két 



kérdést és feleletet közlök. Az egyik Szikszai Hellopeusz Bálint 
kátéjából való és a külső védelemre vonatkozik. 

K. Sakram entarius vagy tehát és Zwinglianus ? 
F. : Én keresztyén vagyok, mert a Krisztus nevében keresz-

telkedtem meg és ő az én mesterem is, de a kevély emberek 
mintegy Sectariusokat vagy más szerzeten valókat neveznek minket, 
így hogy az ő tévelygő tudományukat nem akarjuk vallani, hanem 
inkább azokat követjük, kiket az Isten lelke jobban megvilágosított, 
ennek a sakramentomnak az írás szerint való magyarázatjára, mint 
voltak : Zwinglius, Calvinus, Melanchton Filep, Petrus Martyr és 
Helvetiában sok tudós emberek, kikben megbecsülvén az Isten aján-
dékát, örömest élünk munkájokkal és nem szidalmazhatjuk őket ; 
Sakramentariusoknak, ha egyebet nem akarunk benne ámbátor 
nevezzenek, mert ez annyit teszen : mint a kik a Sakramentomról 
igazat értenek, mi is könnyen nevet találnánk ő nekiek, de mi hasznát 
veszsziik afféle villongásoknak és szidalomságnak. Jobb, hogy mi 
az igazságot keressük ám vagy sakramentáriusoknak vagy minek 
hínak bennünket. 

A másik mutatványt Bornemisza Négy könyvecskéjéből 
veszem, a felnőttek oktatására rendelt második könyvből. 

K.: Egy-e a haszna a keresztségnck és az Úr vacsorájának? 
F. : Főképpen csak egy . . . Mindazáltal ez különbség bennek, 

hogy csak egyszer keresztelkedünk meg, mert egyszer születni igaz 
elég. De az Úr vacsorájával igen gyakran élünk, mert untalan, 
megéhezik és megszomjúhozik lelkünk, megzökkenvén a bűn és az 
ördög miatt. így e világ szerint is, a ki egyszer születik, azután 
gyakran szopik . . . 

Katekhizáláson kívül a délesti istentiszteleten szoktak 
tartani felolvasást, mint Bornemisza tette, hogy nagyobb éne-
keket olvasott fel hallgatóinak. Ezek valósággal verses prédi-
kácziók voltak. Ennek a helyét is töltötték be. Szoktak tar-
tani litániát, a melyik az imádságot és beszédet helyettesítette. 
Ha pedig prédikáczió volt, ennek sokkal rövidebbnek kellett 
lenni, mint délelőtt. Ezért jegyzi meg Bornemisza1 egyik dél-

1 Detrekőben kiadott Postillája (1584.) XLIV. első oldalán. 



esti beszédénél : „Ha sokallod által olvasni, felét ottan hadd 
más prédikáczióra. De lia reggel által olvasod, másszor is 
megolvasni, sőt szüntelen róla gondolhatni nagy épületedre 
lesz. A katekhizmust se hagyják a tanítók és a cselédesek!" 

Ez a jegyzet is arra mutat, hogy a század vége felé 
már a fősúly a délutáni istentiszteleteken a kátén feküdt. De 
erre vall még a katekhizmusoknak nagy száma is. Majdnem 
minden nevesebb reformátor bocsátott ki egyet a maga gyüle-
kezetének használatára. Bizonyos, hogy még több van ismeret-
lenül, de azért az előkerültek is csinos számra rúgnak. 

35. §. Katekhizmusok. 

1. Gálszécsi István : A keresztyéni Tudományról való 
rövid Könyvecske. Krakkó, 1538. Ismeretlen. 

2. Székely István: Keresztyénségnek fundamentumáról 
való tanúság. Krakkó, 1538. Ismeretlen. 

II. k. 1544. III. k. 1546. Ismeretlen. 
3. Keltái Gáspár: Catechismus Minor, Azaz a keresz-

tyéni tudomanak rövideden való summája. Kolozsvár, 1550. 
Erd. Múz. 

4. Batizi András : Keresztyeni tudomanrul való köny-
veczke. Krakkó 1550. H. k. 15^5. 

M.-vásárhelyi Teleki-kvtár. 
5. Heltai Gáspár : Catechismus, mellybe a mennyei 

tudomannac. Sommáia, a derec szent írásból es sok keresztyén 
Tanitóknac Írásokból rövideden egybe szerzetettöt és befoglal-
tattot. Kolozsvár, 1553. II. k. 1593. Lőcse ev. gymn. 

6. Melius Péter: Catechismus. Az Egész keresztyeni 
tudomannac fondamentoma és • sommaja. Debreezen, 1562. 

M.-vásárhelyi Teleki-kvtár. 
7. Basilius István: Egynehani kerdesec a keresztieni 

hitről. Gyulafehérvár, 1568. M. N. M. 
8. Szikszai Hellopoeus Bálint : Az egri keresztien ania 

zent eghaznak es azzal egiétemben az többinek is tanusagara 
irattatot rövid Catechismus Debreezen, 1574. II. k. 1587. 

M. N. M. 



9. Huszár Dávid : A keresztyen Hitről Való Tudomannac 
Rövid Kerdesekben foglaltatott Sommája. Pápa, 1577. 

Keszthelyi Festetics-kvtár. 
10. Bornemisza Péter: Négy könyvetske. Sempte, 1577. 

M. T. Akad. 
11. Félegyházi Tamás : Az Keresztiem igaz hitnek részéi-

ről való tanitas, kerdesekkel és feleltekkel, ellenvetesekkel 
es azoknak megfeitesivel. Debreczen, 1579. Összesen 5 kiadást 
ért. 1580. 1583. 1588. 1601. M. T. Akad. 

12. Beythe István: Köröztyeni Tudomannak reuid Sum-
maya. Német-Ujvár, 1582. M.-vásárhelyi. réf. coll. 

13. Erasmus Rotterdamus : Civilitas Morum Erasmi . . . 
Az erkölcznec tiztesseges (emberseges) volta, kire tanit Eras-
mus, mey röuid kerdisehre ozlattatot, es megöregbittetet Rein-
hardus Hadamarius altal Excudebat Joannes Czaktornyaj. Deb-
reczen, 1591. Kézsmárki, ev. liez, kvtár. 

14. Pathai István: Az sacramentomokról in genere. H. n. 
1592. M. N. M. 

15. Vízaknai Gergely: Az Keresztyeni Tudomannak eg 
nehany fő Articulasirol való könyveczke. Sicz, 1593. 

S.-pataki réf. coll. 
16. Siderius János : Kisded gyermekeknek való catechis-

mus, azaz a keresztyéni hitnek fő agazatiról rövid kérdések 
és feleletek által való tanítás. H. n. 1597. Ismeretlen. 

17. Dévai Mátyás: At tiz parancsolatnac, ah hit aga-
zatinac, am mi atyánknac AEs ah hit petsaetinec röviden 
való magyarázattja. Krakkó, év nélkül. Erd. Múz. 

36. §. Az egyházi beszéd és katekhizáczió magyar 
nyelvű forrásai . 

Mint mindennek, a ki vagy a mi élni akar, a szónoknak 
és tanítónak is táplálkoznia kell. még pedig nemcsak testi, 
hanem lelki eledellel is. Ezért az első zsinatok mindjárt elren-
delik a Szentírás olvasását, hogy a lelkész ezzel gazdagítsa 
lelkét és tudjon mindig készen lenni mások lelkiszükségének 



kielégítésére is. Később az újított vallás képzett papjaitól több 
olyan könyv jött forgalomba, a mely vagy a szentírás meg-
értésére, vagy az újított vallás védelmére, vagy a keresztyén 
hit összefoglalására, vagy pedig az egyes lelkek valláserkölcsi 
építésére szolgált. Azoknak a lelkészeknek kezében, a kik a 
külföld iskoláit nem látogathatták, nagyrészben ezek képezték 
a prédikáczió és a gyülekezeti katekhizáczió forrását. Mivel 
pedig ezeknek csaknem mindegyike érdekes emlékeket tar-
talmaz, a melyek a mi egyházi életünk szempontjából nagyon 
kevéssé szolgáltak vizsgálat tárgyául, tárgyunkat pedig nagyon 
közelről érintik, annyira, hogy a liturgia tartalmának a protestáns 
szabadság mellett bizonyára sokszor voltak kiegészítő részei, 
azért e könyvek jegyzékét is közlöm, a mely az e könyvben 
közlött jegyzékekkel együtt teljes képét adja a XVI. század 
komoly protestáns egyházi munkásságának. 

1. Ozorai Imre: De Christo et eius Ecclesia item de 
Anticliristo et eins Ecclesia. Krakkó, 1546. M. N. M. 

2. Heltai Gáspár : A reszegsegnek es tobzódásnak vesze-
delmes voltáról való Dialógus. Kolozsvár, 1552. 

Gy.-fehérvári Batthyányi-kvtár. 
3. Heltai Gáspár: Yigaztalo könyvetske keresztyéni intés-

sel és tanítással, miképpen kelljen az embernec készülni keresz-
tyéni és boldog e Világból való kimúláshoz. Kolozsvár, 1553. 

M. N. M. 
4. Meilus Péter : Az Aran Tamas hamis es eretnec tevel-

gesinec . . . . meg hamissítási. Debreczen, 1562. M. N. M. 
5. Károli Gáspár : Keet könyv minden orzagoknac es 

kyraloknakio es gonosz szerenczeieknec okairól. Debreczen, 1563. 
M. N. M. 

6. Dávid Ferencz : Rövid Magyarázat, miképpen az Anti-
christus az igaz Istenről való tudománt meghamisította. Gyula-
fehérvár, 1567. M.-vásárhelyi réf. coll. 

7. Dávid Ferencz : Rövid útmutatás az Istennek igeienec 
igaz ertelmere. Gyulafehérvár, 1567. M. N. M. 

8. Basilius István : Az Apostoli credonac Rövid Magya-
rázattya. Gyulafehérvár, 1568. Kolozsv. unit. coll. 



9. Császmai István : Thordai Sándor András Irasara való 
felelet. Gyulafehérvár, 1568. Kolozsv. unit, coll. 

10. Dávid Ferencz: Az szent Irásnac fundamentomabol 
vött Magyarazat . . . Gyulafehérvár, 1568. Kolozsv. ref. coll. 

11. Czeglédi György és Károli Péter : Az egész Világon 
való keresztyeneknec Vallasoc. Debreczen, 1569. 

Debr. ref. coll. 
12. Dávid Ferencz : A Váradi Disputacionac . . . . elő-

számlálása. Kolozsvár, 1569. Kolozsv. ref. coll. 
13. Melius Péter : Az egész szentírásból való igaz tudo-

mán. Debreczen, 1570. Sárospataki ref. coll. 
14. Melius Péter : Krisztusnak, Sz. Péternek, Sz. Pálnak 

és Pápának egymással való beszélgetései. Debreczen, 1570. 
Ismeretlen. 

15. Dávid Ferencz : Könyvetske Az igaz keresztyéni 
keresztségről. Kolozsvár, 1570. M. N. M. 

16. Heltai Gáspár: Halo (a spanyol keresztyének üldö-
zéséről). Kolozsvár, 1570. M. N. M. 

17. Sasvári Gergely : Az Szent Vallásnak igaz Titka. 
Várad, 1570. Ismeretlen. 

18. Dávid Ferencz: Az Egy ő magatol való Felséges 
Istenről . . . Kolozsvár, 1571. M. N. M. 

Egy kötetben van vele Dávid F.-nek egy 
unit. vallástétele is. 

19. Balassa Bálint: Betegh Lelkeknek való fűwes ker-
tecyke. Krakkó, 1572. Bártfa, 1580. S.-pataki ref. coll. 

20. Kulcsár György: Az Halaira való készöletről Rövid 
Tanossag. Also-Lindva, 1573. M. N. M. 

21. Kulcsár György: Az ördögnec a penitencia tartó 
Bűnössel való vetekedéséről. Alsó-Lindva, 1573. M. N. M. 

22. Szikszai Hellopoeus Bálint : Az My Kerestieni Intőnk-
nek es vallasonknak Három Fő Articulussáról. Debreczen, 1574. 

M. N. M. 
23. Károli Péter : A Halairól, Fel Tamadasrol, es az örök 

eletröl. Debreczen, 1575. Debr. ref. coll. 
24. Bornemisza Péter: Fejtegetés (Sempte) 1577. 

Ismeretlen. 



25. Károlyi András : Ez mostani wisza wonasokrwl való 
kis konwecke. Krakkó, 1580. Pesti egyetem. 

26. Sibolti Demeter : Vigasztaló könyvecske (G-algócz), 1584. 
M. N. M. 

27. Sibolti Demeter: Lelki Hartz. (Galgócz), 1584. 
II. k. 1682. M. N. M. 

28. Czáktornyaj János: Dicta Graeciae Sapientium . . . 
Debreezen, 1591. M. T. Akad. 

29. Bock Mihály : Beteg lelkeknek való füves kertecske. 
Sicz. 1593. S.-pataki réf. coll. 

30. Gyarmati Miklós: Keresztyeni feleletMonozlai András 
Vesperini Püspök es Posoni Praepost könyve ellen. Debre-
ezen, 1598. " M. N. M. 

31. Summaja Azoknak az Articulusoknak, kikreol vete-
kedesek tamadtanak az Augustana Confessioban való tanettok 
között . . . Keresztúr, 1598. Kassai püsp. kvtr. 

37. §. A köznapi istentiszteletek. 

Reformátoraink az istentisztelet berendezésénél akár az 
őskeresztyén, akár a római egyház szokásait vették alapul, 
mindenütt megtalálták a köznapi istentiszteletet. Ezt tehát ők 
is iparkodtak megtartani. Mivel pedig a szokás hatalma leg-
inkább a naponként ismétlődő dolgokban kötötte híveiket leg-
erősebben, azért kényszerültek itt különösen a használatban 
volt formák megtartására. Megállapított rendet itt sem találunk, 
hanem csak a megmaradt emlékek egymás utánjából és a 
római egyház liturgiájából következtethetünk a XVI. századbeli 
magyar egyházak istentiszteleti rendjére. Legjobban útbaigazít 
e tekintetben az Öreg Graduál, a mely ha 1636-ban jelent is 
meg, de igen nagy részében a XVI. század termékeit tartal-
mazza. Köznapi himnuszai a Batthyányi-kódexben is feltalál-
hatók. Az Öreg Graduál 173—227. lapjain közli a köznapi 
istentisztelet alkatrészeit. Az istentisztelet rendje ezek szerint 
a következőképpen alakulhatott. 



1. Introitus. 1 

A) Uram mindenható Isten, az te irgalmasságodban mi keresz-
tyének mindenkoron bízunk, Örvendez az mi szivünk az te megh-
szabadításodon. Énekelünk uram tenéked, mert mi velünk jól tettél. 
B) Vallyon migh feletkezel el Uram mi rólunk mindörökké ; migh 
fordítod el mi előlünk az te színedet. C) Dicsőségh Atyának és 
Fiúnak, és szent Lélek Istennek. Miképpen kezdetben dicsőséges 
vala, most és mind örökkön örökké. 

2. Prosa. 

Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, itt ez földön kösztünk 
vagyon Atya Istennek szent fia ; Atya Istent mi imádgyuk, Jézus 
Christust segítségül híjuk, gyakorta a mi szíveinkben. Jézus Christus 
az te neved örökké legyen nekünk oltalmunk, kinél nincs boldog-
ságosb. Megh jelentéd földieknek nevedet, ki terjesztéd mennynek 
fényességét, kinél nincs gyönyörüségesb. Jöjjön mi hozzánk az te 
szent országod, hogy mi tehozzád mind felemelhessük az mi szí-
veinket. Téged királyt, minket igazgatót, az te népedet megoltal-
mazót, mindörökké hogy láthassunk. Légyen rajtunk akaratod, mi-
ként vagyon az Angyalokon, mennyei hatalmasságod. Ki lelkünkben 
és cselekedetünkben, minden helyen, minden üdőben, dicsérjük 
ayttatossan. Az mi élő kenyerünket, adgyad nékünk naponként 
valót, ki nélkül mi el nem élhetünk. Halgas megh minket kegyes 
Atyánk, kik tenéked könyörgünk, hogy bocsásd meg bűneinket. 
Adgyad nékünk az igaz kenyeret és engedgy nékünk jó erkölcsö-
ket, méltókat az te dicséretedre. Kérünk tégedet ne vigy kisirtetbe, 
meg oltalmazz pokolbéli ördögtül, ki miat megh erőtlenültünk. 
Közöld mi velünk az te halálodat, hogy ne árthasson mi nékünk 
minden ellenségh, mind ez világi, s mind pokolbeli, ezektül minket 
megőrizz. És megszabadíts minket gonosztul, értelmünket igazgassad, 
erkölcsünket bírjad es megh fedgyed, cselekedgyil Jézus Christus 
velünk irgalmassan. Az te Atyád nékünk parancsolván, imádságod 

1 Az introitus áll : A) egy antifónából, váltóéneklésböl, B) egy 
zsoltárból, C) glóriából. 



által megli oltalmazván, szent haláloddal már megh váltottál, idvö-
zits örökkön örökké. 1 

3. Lectio. 
Itt a mise alkatrészei között az epistola következik. Bár 

erre vonatkozólag a Graduál nem szól semmit, a protestáns 
szempontokat figyelembe véve fel kell tennünk, hogy a bibliá-
hoz való ragaszkodás, az isten igéjének olvastatása ez a leg-
lényegesebb elem a protestáns istentiszteletből nem hiányoz-
hatott. Mivel pedig ily epistolák magyar fordításban jelentek 
is meg, okvetlenül itt kellett helyet foglalniok az istentisztelet 
keretében, a hozzájuk csatolt rövid magyarázattal együtt, 

4. Antifóna} 
Az öreg Graduál ez antifónái között találjuk a még 

most is használatban levő köznap reggeli kezdő énekünket : 
Könyörülj rajtunk Ur Isten és halgasd megh, az mi imád-
ságinkat. A többi is ehhez hasonló, csak egy pár szóval liosz-
szabb, mint péld. : 

Mennynek földnek nemes teremtője, híveknek örök világa, ki 
az mi bűneinkért igazán haraguszol, légy kegyelmes tehozzád kiál-
tóknak, Uram Isten irgalmazz minékünk, ez világnak teremtője 
könyörüly raytunk, és az te egyetlenegy Fiadnak Jézus Christusnak 
esedezéséért adgy nékünk testi és lelki békességet, hogy ismer-
hessünk megh, mert csak te vagy felseges Úr Isten mind örökké. 

5. Responsoriák. 

Jézus Christus élő Istennek szent Fia, 
Irgalmazz minékünk. 

Ki ülsz Atya Istennek jobbján, 
Irgalmazz minékünk. 

Dicsőség Atyának, Fiúnak és szent Léleknek. 

1 Mind a Introitus, mind a próza szépen kótásva van az öreg 
Graduálban. 

2 Antifóna és a resp. kótái az Öreg Graduálban. 



6. Versiculi. 

Christus Jézus élő Istennek szent Fia 
Légy segítséggel minékünk. 

És szabadíts meg minket 
A te szent nevednek dicsőségeért. 

Jusson tehozzád Úr Isten 
Az mi imádságunk. 

És tégy mi velünk 
Irgalmasságot. 

Áldott legyen az Úrnak neve 
Most és mindörökkön örökké. 

7. Benedictio. 
Áldjuk és felmagasztaljuk az Christus által az Atya Istent 

az ő országának dicsőségében. Hálát adgyunk az Atyának, ki 
Christusért minket szeret és szent Lélek ajándékával éltet minket. 

Ezek a reformáczió korszakában az istentisztelet szorosan 
vett szertartásos elemei. A graduálok kótát is közölnek mel-
lettük, a melyben egyik a Gergely-, másik az Ambrozius-féle 
éneklési módot követi. Reformátoraink leginkább az ambroziusi 
zenének voltak hívei és a kultuszban is ezt honosították meg. 

Minden napnak megvolt a maga himnusza, még pedig a 
teremtés történetének feldolgozásával. 

1. nap. Felséges Isten mennynek földnek Ura 
És mindeneknek nagy bölcs alkotója 
Világosságnak csudálatos Attya 
És formálója. 

Hogy megmutatnád te nagy jó voltodat, 
Bölcseségedet és nagy hatalmadat 
Te foghatatlan világosságodat 
Boldogságodat. 

Az mennynek földnek ö teremtésében. 
Hogy még ez világ volna sötétségben, 
Világosságot teremtél az égben 
Szép tündöklésben. 

Összesen 9 versszak. 



2. nap. Mennynek és földnek nemes teremtője, 
Minden dolgoknak bölcsen rendelője 
Az égh a földdel hogy együtt ne lenne 
De külön lenne. 

Te elválasztád másodnapon őket 
Az égli s a föld közt szerzel messzeséget, 
Az fellegeknek tágas ürességet, 
Az high egeket. 

Összesen 6 versszak. 

3. nap. . . . Hogy bővölködgyék mindenféle fákkal 
Sok külömb külömb nagy szép virágokkal 
Es gyümölcsözzék éltető sok jókkal 
Drága magokkal. 

Akkoron lének az széles tengerek 
Az egész földön nagy szép folyó vizek 
Csörgő patakok és kedves kútfejek 
Az kik éltetnek. 

Összesen 8 versszak.1 

4. nap. Óh magas mennynek szentséges Istene 
Széles egeknek megerősítője, 
Negyedik napon szépen építője 
És rendelője. 

Ki fejünk felett, mint egy felvont sátort, 
Megh ékesítéd az nagy magosságot 
Akkor teremtéd te az fényes napot 
És az szép holdat. 

Összesen 6 versszak. 

5. nap. Óh nagy hatalmú felséges Úr Isten, 
Ki csudálatos úr uagy az egeken, 
Onnét teremtéd kik járnak az éghen 
S az víz fenekén. 

1 A többi versszakok bűnbánatra és kegyelemkérésre vonatkoznak. 



Eötödik napon adál madarakat, 
Szép kívánatos szárnyas állatokat 
0 velek együtt az vízben valókat 
És sok halakat. 

Vallyon s nem elégh csuda é ez nékünk,1 

Azon egy vízből mit adtál minékünk, 
Kiknek nemellyik égen jár felettünk 
Meszsze mi tőlünk. 

Nemellyik penigh vizeknek fenekén, 
Széles tengernek az ő nagy ösvényén 
És örvényeknek mélységes sok völgyén 
Szabadon élvén. 

Adgyad minékünk bűnös fiaidnak, 
Te szent Fiadban megli igazultaknak, 
Vethessünk véget minden álnokságnak 
És gonoszságnak. 

Ne bírjon minket az lelki nagy vakságh, 
És bálványozó szertelen nagy kábaságh 
És az pogányi sok utálatosságh 
Semmi hamisságh. 

6. nap. Emberi nemnek teremtő Istene, 
Minden dolgoknak szépen rendelője, 
Valamit éltet az egész föld színe 
Te vagy szerzője. 

Hatod napon adád az fene vadakat 
Akkor teremtéd földből az barmokat 
Az csúszó mászó földi állatokat 
És az Ádámot. 

Összesen 6 versszak. 

1 Közlöm az egész éneket, hogy az átmenetet a gyülekezet 
dicséretmondására és kérésére illusztrálja. 



7. nap. A hetedik napra is van egy nagyon szép ének a 
többi után 11 versszakkal, ugyanazon dallammal, mutatványul 
legyen itt a 4-ik és 9-ik. 

Nagy hálát adunk kegyes Atyánk néked, 
Hogy te ez napon nékünk ezt engedted, 
Nagy szép békével élnénk te előtted 
Dicsőség néked. 

Tartsd tisztán Uram testünket lelkünket, 
Őrizz megh bűntől álmunkban is minket 
Az álnok ördögh ne bírjon el minket 
Erőtleneket. 

38. §. Ag-endás könyveink. 

Legelső reánk maradt nyomtatott emlék Keltái Gáspár-
nak 1559-ben megjelent „Agenda"-ja „az az szentegyházi 
cselekedetek, melyeket követnek közönségesképpen a keresz-
tyéni miniszterek és lelkipásztorok". Munkájának ez már 
„újonnan nyomtattattot" kiadása. A mint a munka czíme is 
mutatja, ő az általánosan elterjedt szertartási formákat adja, 
ezekben találjuk meg tehát a magyar liturgiának a szertartá-
sokra vonatkozó legelső rendjét. Semmi kétségünk nem lehet 
az iránt, hogy ezeknek legnagyobbrésze azt a formát tünteti 
fel. a mi hazánkban a reformáczió első évtizedeiben szokás-
ban volt. 

Különösen okot ad erre a feltevésre Heltainak egyéni-
sége, a ki a környezet befolyása alatt állva, hitfelekezeti állás-
pontját is rendesen a tömegekkel együtt változtatta. Hite volt, 
dolgozni szeretett, a külső mázt lényegesnek nem tartotta. A 
mint előszavából kitűnik, a lelkipásztori méltóságot akarta 
emelni munkájával. „Mert hol lehet nagyobb és méltóságos!) 
tiszt és nagyságosb nevezet, mint mikor valaki valamely város-
nak, avagy falunak, plebanosnak, avagy lelkipásztornak, avagy 
az anyaszentegyház szolgájának írja magát Minek okáért 
az, a ki meggondolja az ő tisztinek méltóságos és nagyságos 



voltát, nyilván nem nevetséggel, kácsogással, sem valaminemű 
csúfsággal jár el az ő szolgálatjában, hanem mind lelki s 
mind testi félelemmel, becsülettel és rettegéssel : mert tudja, 
hogy a felséges Úr Isten ő maga vagyon jelen a keresztyéni 
gyülekezetben. . . . Minden Istennek igéje szerint elrendelt 
pásztorság, még egy kicsiny falucskában is, az élő Istennek 
háza és palotája". A reformáczió terjedésének örül, mert ott 
az Úr Isten jelen vagyon és a szent Lélek ereje által cselek-
szik. De a lelkipásztorok nem becsülése miatt keservesén 
panaszkodik : „mert mind a fejedelmek, mind a nemes urak, 
a polgári rendekkel egyetemben, semmire kevesebb gondot 
nem viselnek, mint a szentséges Istennek minisztériumára. Mi 
oka ennek? Ez, mivel hogy nem tudják annak szükséges és 
drágalátos voltát, és nem tudják, quam suauis sit Dominus". 
A lelkiismeretes lelkipásztori szolgálattal kiván a bajon segí-
teni, ezért adja agendáját, „melyeket követnek közönséges-
képpen a keresztyéni miniszterek". 

Van benne egy keresztelési agenda, egy egyházkelési 
forma élő és meghalt gyermek szerint való változattal, egy 
házasságkötési szertartás, egy menyasszony beajánlására való, 
egy lelkész előtti és egy közönséges gyónási rend, az utóbbi-
nak két változatával, a betegek látogatásának és vigasztalásai-
nak több módja, öt halotti beszéd, külön temetési textusok, 
a foglyok tanításának és vigasztalásának öt módja. 

Mint a magyar liturgiának első nagyobb emléke, a szer-
tartások fejlődésének történetében kiváló figyelmet érdemel. 

Második nyomtatott emlékünk Melius Ihász Péternek 
1563-ban megjelent „Valogatot praedikatioc a prophetac es 
apostoloc irassabol" czímű könyve, a melyben „Ugian ezen 
Praedikatioc vegebe, a keresztelésnec, Vr vaczoraia osztogata-
sanac, eskütesnec es egyeb egy hazi rend tartasnac igaz 
moggya, praedikatioc szerint" szintén feltalálható. 

Előszavában előbb a római egyház ellen támad, az ő egyéni-
ségéből folyó tépő vehemencziával, azután pedig a hitetlenség 
ellen panaszkodik. Csaknem ugyanazon bajokat emlegeti 
még világosabb feltárásban és nyíltabb őszinteséggel és bátor-
sággal, mint Heltai Gáspár. Van benne prédikáczió a kereszt-

Sörös B. : A Magyar Liturgia Története. 15 



ségről, az Úr vacsorájáról, a beteg vigasztalásáról, a házas-
ságról, az elválasztásról, a kiátkozásról. Ezek természetesen 
nem rendes prédikácziók. Igen valószínű, hogy ama belső okok 
mellett, a melyet a protestáns prédikátorok szegénységéből 
folyó képzetlensége nyújtott, ennek ilyen formában való meg-
jelenésére és a szertartásoknak a gyülekezet előtt ily szerű meg-
magyarázására a római egyházban elterjedt hasonnemű beszédek 
szolgáltattak okot, a melyeket az egyes tartományi zsinatok 
már a XV. század végén is sürgettek. Ezeknek hatását akarta 
ellensúlyozni és ellensúlyoztatni Melius a szertartásoknak a 
gyülekezet előtt való magyarázásával. Melius vagy Ihász Péter 
de Horhi Döbrötzöni Szigen káplán aláírással, Magoczi Gáspar-
nénac, Maassai Eulaliának ajánlva, bocsátotta ki „Válogatót 
praedikatioc a prophetac és apostoloc irassaból" czímű beszé-
deit, a melynek előszavában a többi között ezt mondja:. . „Látja 
ő felsége e világnak nagy háladatlanságát, az ő fiának és igé-
jének megutálását, jámbor prédikátorainak meg nem becsülését. 
Sőt mint a Zsidók elhíztak vala, és az Urat mint a kövér 
tulok megrugák. . . . A fejedelmek kezdtek arczal támadni a 
Krisztusra. Unásba ment náluk az ige. Nincs arra főgondja, 
hogy jámbor és tudós prédikátori legyenek. . . . Sőt nyúzzák, 
kínozzák a szegénységet, . . . Sok helyen a szegény jámbor 
tanítók éhen halnak, telhetetlen neveket költik, hogy az ő 
béreket kérik. Ha nem szánt, kapál, nem ehet. Ebből immár 
következik, hogy a csép, kapa, világi munka elvonsza a tanu-
lástól a szegény tanítókat. Oskolák megszűnnek, mert az ország 
jövedelme füstbe, fösvénységbe, here néma ebek1 miséző, 
pilisses barátokra, papokra, apáczákra, játékra, tánczra, tékoz-
lásra, hizelkedőkre kell. . . . írtam e válogatott prédikácziókat, 
hogy a tudatlan községek, magyar irás olvasók és azok a kik 
fogságban vannak, vagy predikacziót nem hallhatnak, vagy 
prédikátort nem kaphatnak, hogynem mint a nélkül legyenek, 
vagy misére menjenek, játszanak, hivalkodjanak, ezeket olvas-
sák, tanulják. A kik pedig bölcsebbek, inteni azokat, hogy Írjanak 

1 Ügy látszik, Melius jól ismerte a magyar ker. törté etét. Régen 
kapták e nevet, még Kálmán király idejében. 



prédikácziókat, magyarázatokat, mert látjuk országunkban az 
oskolák, tanítók megfogyását, és a község háladatlanságát. 
A kinek többet adtak, többet vigyen az Úr temploma építé-
sére, én tőlem legyen elég az Úrnak". 

Harmadik agendás könyv volna a Tóth Mihálynál említett: 
Huszár Gál-féle énekeskönyv. Ezt azonban nem láthattam. 
Sem az erdélyi múzeum csonka, sem az eperjesi kollégium 
ép példányát, de úgy sejtem, hogy ez inkább graduai, mint 
agenda. 

Negyedik agendás könyv: Bornemisza Péter-nek 1577-ben 
Szempten megjelent „Négy könyvetske a keresztyeni Hitnec 
Tudományáról" czímű könyve, a melynek 111. részében az 
predikatoroknac rövid tanúságokra irva, szól a gyónás, az 
úrvacsora kiszolgáltatása ; a házasságkötés, a keresztyéni 
mosogatás módjáról és a betegek vigasztalásáról. 

Az ötödik agendát Beythe István adta ki Németujváron 
1582-ben: „Miképpen a koroztyéni gyeuleközetben az körözt-
ségöt, Vr vacsorájat, hazasok eskottetéset, oldozatot, gyontást, 
etc. Zolgaitassanak az egy házi taijtok, arról iratot könyvechke". 
Egyetlen példányát a marosvásárhelyi ref. collegiumtól a nem-
zeti múzeum hivatalos megkeresésére sem kaphattam meg, 
mert az elöljáróság határozata értelmében csak helyben hasz-
nálható. Fabó András B. I. életében (különlenyomat) adott 
ismertetéséből azt lehet következtetni, hogy Melius hatása 
alatt állott. 

Hatodik a keresztúri agenda. 
A XVI. század vége felé, a mikor az egyházi tanban 

nyilvánult különbségek miatt a protestánsok kétfelé válása 
megtörtént, egészen természetesen következett mindegyik rész-
ről a szertartások pontos megállapítása is. A különbségek 
ebben is kifejezésre találtak ; a válaszfalakat ezzel is emelték. 
A mikor pedig az elkülönítés mindenütt és mindenben szük-
séggé vált, egészen érthetőleg merült fel mindegyik fél előtt 
a szabályozás alá kerülő egyházi szertartások egységesítése is. 

A sopron-, vas- és zalamegyei ág. evangélikus egyházak 
lelkészei számára 1598-ban bocsátottak ki egy agendát, a mit 
közönségesen „Keresztúri Agendának" neveznek, Reczés János, 
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Tokoych György, Widos Lénárt és Klazekovich István seniorok. 
Határozottan a liturgia egységesítése vezette őket a kibocsá-
tásban, a minek az első latin, valamint a második magyar 
nyelvű előszóban kifejezést is adtak. 

..Hinc ergo et nos soliciti servare unitatem Spiritus in 
vinculo pacis, primuin in doctrina, dein de etiam in ritibus 
Ecclesiasticis vobis universis et singulis tideliter ac sincere 
annuentibus, consentientibusque unitatem constituimus scien-
tes quod : 

Cum pia "coniungit socias concordia mentes, 
Tnnc iure de quo nemo queratur habet." 

A végén pedig: ..Dens autem patientiae et solatii det 
nobis id ipsum sapere secundum Jesum Christum, ut unanimes 
uno ore honorificemus Deum et patrem Domini nostri Jesu 
Christi." 

A magyar előszó pedig egészen megvilágítja az Agenda 
kibocsátásának okait. Mint a liturgia történetére nagyon jel-
lemző és egyéb tekintetben is érdekes históriai emléket, a 
mit a múzeumi könyvtár egyetlen példánya őriz, szükségesnek 
látom, hogy egész terjedelmében közöljem : 

„A keresztyén és istenfélő olvasóknak a Szent Lélek 
Istennek bőséges ajándékit kívánják és szolgálatjokat ajánlják. 

Mivelhogy ez előtt való időkben, míg még a Kalvinus 
veszedelmes tudományának hintegetői el nem szakadtanak vala 
az Anyaszentegyháznak élő tagjaitól, minden egyházi szolgá-
latokban sok zür-zavar, sok visszavonás, sok egyenetlenség 
találtatott itt a mi hazánkban való egyházi rendek között, a 
híveknek nagy botránkozásával. Nem akartuk ezt a viszálytató 
egyenetlenséget tovább elszenvedni a mi gyülekezetinkben 
(kiváltképpen minekutánna immár Istennek segítségéből egyéb 
vetekedések is kedves egyességgel megszüntenek legyen közöt-
tünk), hanem összegyűlvén és Istenünket buzgó lélekkel segít-
ségül hiván, írtuk közakarattal ezt az Agendát, azaz a Sákra-
mentumoknaks egyéb egyházi szolgálatoknak kiszolgáltatásának 
igaz módját. Mert nem akartuk, hogy gondviseletlenségünk 
miatt, az erőtlenek e dologban való különbözés miatt meg-
botránkozzanak. Végezett akaratunk pedig minékünk e köny-



vecske felöl imez, tudniillik, hogy a mi gyülekezetünkben, ez 
időtől fogván, immár ennek utánna, minden egyházi szolgála-
tokat igéről igére e szerint szolgáltassuk ki, mindenféle változás 
nélkül, hogy úgy is jelentessék meg a mi keresztyéni tudo-
mányunkban való egyességünk és egymás között lelki békes-
ségből származó atyafiúi szeretetünk. Melynek követésére és 
gyakorlására int Szent Pál is bennünket, mikor azt mondja : 
Idem sapiatis, eandem charitatem habentes, unanimes, idipsum 
sentientes : soliciti servare unitatem Spiritus in vinculo pacis. 
Phil. II. 2. 

Ne vélje pedig senki, hogy valami új dolgot hoznánk be 
az Istennek anyaszentegyházában e cselekedetünkkel, mert 
nem új dolog ez, hanem inkább az anyaszentegyháznak régi 
szokása, kit követnek Németországban még most a keresztyén 
tanítók, egy bizonyos renddel és móddal vivén véghez minden 
egyházi szolgálatukat. Követni akarjuk azért mi is tehetségünk 
szerint ezt az anyaszentegyháznak régi jó szokását, ha szintén 
a mi káromlódó szomszéd nem barátink e cselekedetünket 
visszamagyarázzák is. 

Mert ezzel nem a vakmerő ellenmondóknak akarunk szol-
gálni, hanem az engedelmes tanulóknak, és az igaz tudomány-
nak jó kedvvel és hálaadással való vevőinek. Rágalmazzon 
azért bár az, ki a rágalmazásban gyönyörködik, semmit bizony 
nem gondolunk vele, sőt nagy állhatatossággal semminek állít-
juk azt, meg nem szűnvén ebbeli igyekezetünktől. Kiváltképpen 
miért hogy a Szent Pál nagy édes szóval int fejenként ben-
nünket az egyenlő beszéddel való szólásnak és tanításnak 
nemére, mikor így szól : Kérlek titeket atyámfiai, a mi urunk 
Jézus Krisztusnak neve által, hogy ugyanazont mondjátok 
mindnyájan és ne legyenek ti közöttetek visszavonások, legye-
tek pedig teljesek ugyanazon értelemben és ugyanazon tudo-
mányban. I. kor. 1. 

Tégedet pedig immár egyességnek és minden jó rend-
tartásnak Istene, alázatossággal kérünk, tisztítsd meg az igaz 
hit által szíveinket, hogy minden egyenetlenséget szorgalmasan 
távoztatván, kövessük csak azokat, melyek a békességre és 
az épületre valók. A mi keresztyéni szabadságunknak pedig 



és békességünknek felháborítóit, avagy térítsd meg, ha meg-
térhetek, avagy az Anyaszentegyháznak több botránkozásival 
egyetemben összekötvén őket, tedd semmivé a te igaz Ítéleted 
szerént. Ámen. 

Fejenként az Istennek Anyaszentegyházában 
igazán munkálkodó keresztyén tanítók. 

A legelső, a mit ez előszóból megállapítanunk kell, az, 
hogy az egyházi szertartások végzésénél a németországi szoká-
sokat keresték. 

A második, hogy szigorú egységet kívántak a liturgiában. 
A harmadik, Kálvin követőivel való szakítás a liturgiá-

ban is. 
Az első pontot illetőleg azt találjuk, hogy a nevezett 

seniorok mégsem mentek el egészen Németországig, hanem 
megelégedtek azzal, hogy Heltai és Bornemisza agendáiból 
állítsák össze csaknem szórói-szóra és betűről-betűre a keresz-
túri agendát. Ez ismét két dolgot magyaráz meg : 1. hogy 
Heltai agendája, a mit a legtöbb szertartásban követnek, 
németországi eredetű és e németországi agendának voltak 
hívei Heltai idejében a magyarországi reformátorok ; 2. hogy 
Reczés János és társai új agenda-fordítást nem végeztek és 
így, a míg kárhoztatták Beythe Istvánnak és társainak, a kik 
Kálvin tanításai felé hajlottak, a szertartásokban való eljárá-
sukat azért, mert ők más meggyőződésen voltak és ezt kimon-
dani nem átallottak: másrészről elmentek az ekkor már unitárius 
Heltai Gáspárhoz,1 hogy a kálvinista eretnekséggel szemben az 
unitárius ember könyvével védjék igazukat. Igaz, hogy Heltai 
a mikor könyvét írta, még az ág. ev. egyházhoz tartozott, de 
Beythe István nem különben. Csakhogy jobb volt a távoli 
Heltaival állani szóba, mint a közeli Beythe Istvánt követni. 
Ugyanilyen következetlensége volt Reczés Jánosnak az, a 
mikor az ő kánonai összeállításában az általa gyűlölt kálviniz-
mus herczegszőlősi artikulusait vette alapul és fogadtatta el 
kevés változtatással. 

1 Heltai 1560-ban lett unitárius. Székely Sándor : Unitári vállás-
tört. 91. old. 



Az agenda előszava másodsorban az egységesítést emeli 
ki. Ebben nagy igazságuk volt, a történtek után nem is lehe-
tett másképpen cselekedniük. Hanem az időnek szellemét nem 
értették, szemüket a Formula Concordiae-val bekötve, az addig 
békességben élt két protestáns testvéregyházat a legnagyobb 
egyenetlenségnek és veszedelemnek tették ki. 

A fertővidéki superintendentia kettéválását a keresztúri 
agenda fejezte be. A magyar előszó végén található imádság 
jellemzi a könyvet kibocsátó senioroknak a testvéregyházzal 
szemben tanúsított elfogultságát és gyűlöletét. Ez már való-
sággal Reczés János buzgóságának gyümölcse. Fabó András 
nagyon reávilágított az ő egyéniségére. Különösen Thesaurarius 

A magyar-dályai ev. ref. templom falfestményeiben előforduló virágok. 

Pál kőszegi papnak R. J.-hoz 1596 április 5-én írt levelét,1 

a mely arra enged következtetni, hogy az ő békételenségének 
legnagyobb részben hiúsága volt oka és rugója. Hosszú ideig 
piszkálta a talajt Beythe István lába alatt, mígnem elérkezett 
az idő, hogy a két ellenfél nyíltan álljon szembe egymással. 
Az erre kijelölt időben azonban Reczés János helyett Sculteti 
Severin, bártfai lelkész, ment a csatába 1591. június 2-án. 
Beythe visszavonult, a szakadás elkerülhetetlen volt. 

Mennyivel másképp végezhette volna keresztyén felada-
tát a XYI. századvégi protestáns egyház, ha egyesült erővel 
a közös ellenségre, az akkor már minden fegyverrel dolgozó 
jezsuitákra veti magát és az ország legnagyobb részben pro-

1 Akad. Ért. (1863—64.) 250. old. 



testáns lakosságával — a semmit sem használó dogmatizálás 
helyett — a keresztyén élet erkölcsi erőit ismerteti és fogad-
tatja el. 

A protestáns keresztyénség felfogásában, ennek az életre 
átvitelében, a keresztyénségnek az erkölcsi életben gyümölcsöz-
tetésével, első hely illeti meg Bornemiszát, a kinek a kor 
szellemét értő és soha sem csüggedő, az ő urához hű lelke és 
munkássága mindannyiunk kiváló tiszteletének tárgya. A his-
tória megadja neki, a mire reá szolgált. De bármily erős 
egyéniség volt is Melius Péter, bármennyire előre vitte is a 
reformáczió ügyét az ő vehemens természete, a mely minden-
kor ellenségeit rázta, nem képezheti sem a liturgusnak, sem 
a keresztyén embernek példányképét. Reczés János pedig 
az ő kötekedő konzervatizmusával csak elrettentő, gyászos 
példa lehet. 

39. §. A keresztség. 

1. A keresztség kiszolgáltatására vonatkozó zsinati intézkedések. 

Legelső zsinatunk az 1545-ik évben Erdődön tartatott, a 
melynek idevonatkozó VI. ezikke a következőket mondja : 

A két szentségnek, tudniillik a keresztségnek és úrvacso-
rának kiszolgáltatásában követjük a Krisztus és az ősegyház 
rendeletét s valljuk, hogy a keresztség eltöröl minden bűnö-
ket és közli az Isten kegyelmét. Akarjuk pedig, hogy a 
Krisztus rendelete minden egyházban anyai nyelven, illő tisz-
telettel, egy szertartással és ugyanazon alakban hajtassék 
végre és szolgáltassák ki. Kárhoztatjuk azokat, a kik cseké-
lyellik az eredendő bűnt, és azokat, a kik azt állítják, hogy 
nem kell megkeresztelni a kisdedeket. 

Az óvári zsinat (1554) felveti a kérdést, hogy vájjon 
szükségesek-e a keresztszülék a kisdedek megkeresztelésének 
idején ? Felelete (5. p.) az, hogy keresztszülék a kisdedek 
keresztségénél részint a szükség, részint a könyörgés, és a 
mi legfőbb, a végett kellenek, hogy a már felnevekedett meg-
kereszteltek lelkiismeretéről gondoskodva legyen. 



Az egervölyyi vallástétel 1562-ben belső és külső kereszt-
ségről szól. A belső keresztség a Krisztus vérének fürdője, a 
külső a vízzel való megmosás. Ez a bűnök bocsánatának, 
azaz a belső keresztségnek külső jegye. A keresztelésbeli 
eljárás a kibékülés módja és oka felől a következő négyet 
jelenti : A víznek kitöltése s a kisdednek megmosása jelenti, 
hogy a Krisztusnak miérettünk kiontott vérével a mi bűneink 
el vannak mosatva. A megkeresztelendőnek lehajtása, hogy a 
Krisztus érettünk testet vett fel, szenvedett, megholt, a mi 
bűneink megfeszíttettek, eltemettettek a Krisztusban. Róm. 6., 
Kol. 2. 3. A megkeresztelendőnek felemelése, hogy a Krisztus 
feltámadott a mi megigazulásunkra, Róm. 4. 1., Kor. 15., hogy 
mi is a Krisztussal a lélek és test halálából feltámasztattunk 
új életre. A megkeresztelkedőnek a megmosatás után való 
betakarása ós felöltöztetése jelenti, hogy felöltöztük a Krisztus 
igazságát és az új életet s annál fogva a kegyelembe befogad-
tattunk. Róm. 6., Kol. 2. stb. A Szentlélekkel együtt meg-
tiltjuk az ige és sakramentumok, keresztség és úrvacsora 
kiszolgálását az asszonyoknak és törvényesen nem hivatott és 
fel nem avatott személyeknek. A bábák keresztelését elvetjük 
azon hamis vélemény miatt, hogy a külső megmosás által 
idvezülnek, a nélkül pedig elkárhoznak a meg nem keresztel-
kedett kisdedek. Azok is hibáznak, a kik az anya méhében 
a még el nem szült kisdedet megkeresztelik. 

Keresztelünk tisztességesen a templomban, vagy az egy-
háztól, avagy a lelkipásztortól kiválasztott helyeken. Először 
oktatjuk a keresztszülőket a keresztség felől : mi az ? mi 
haszna van, miképpen használ, mi jelentetik és mi kivántatik 
ott ? Nem kívánunk semmi fogadást a keresztszülőktől ; hanem 
mi mondjuk el nekik az újszövetséget az ő köteleztetéseik-
kel és megszabadíttatásaikkal ; s hogy az Isten és Krisztus 
kötésének foglalatja az evangéliomban és törvényben van 
befoglalva. A fogadás : a hitformában és tízparancsolatban. 
Ezeket elvégezvén, a levetkőztetett megkeresztelendőket a 
medenczéből kezünkkel meglocsolva, vagy a vizet a korsóból, 
kancsóból rájuk töltve megöntöztük, avagy vévén a kisdedet, 
a keresztelő vízbe, az edénybe vagy fördőbe (a mi az apos-



tolok és atyák különös példája) bemártjuk, bementjük. Ekkép-
pen még röviden imádkozva és megáldva a megkereszteltet, 
rövid intésünkkel elbocsátjuk. A megöntözés közben a kereszt-
ség igéjét elmondjuk és a kisded nevét reá adjuk. 

A fenti zsinati határozatokat az 1567-ben tartott debre-
czeni zsinatból kelt nagyobb czikkek megismétlik és még azzal 
toldják meg, hogy mint az egyházi szónoklaton sokan meg-

A menyöi keresztelő-kút. 

jelenhetnek, úgy kegyesen fognak cselekedni, ha e szent 
cselekvényen is minél többen megjelennek és a keresztelés 
tanúi lehetnek. A keresztszülőket jóakarók és tanuk gyanánt 
helyeseljük, de nem a pápisták szokása szerint. 

Miután a beszédet elvégzi a keresztségben a lelkipász-
tor, könyörögjön és áztassa meg, merítse be a vízbe a gyer-
meket, mossa meg azt e szavakat mondva, én tégedet moslak, 
förösztelck „Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevébe". Elvé-



gëzve a keresztségét, áldja meg a megkeresztelteket, hogy a 
hitben, szeretetben, jó cselekedetekben megmaradjanak. Es lia 
lehet, egészen mártassék, meríttessék be a kisded, a mint 
Keresztelő János és az apostolok is kereszteltek. Kárhoztatjuk 
azt a balgatag ellenmonclási fogadást, mely, a milyen hazug-
ság volt, épen olyan lehetetlenség. De ostobaság is Ígérni 
valaki helyett, a ki felől, hogy milyen lesz, nem tudhatni. Ez 
igéri amazért a jámborságot, és az maga lesz a bűn. Vala-
mint azért a törvény betöltése emberi erővel lehetetlen, úgy 
az ellenmondás is, azaz akarni, hogy a bűnnek, világnak, 
ördögnek valaki saját erejével, az isteni kegyelem védelme 
nélkül, ellentálljon, gonoszság. De megvetjük azokat is, a 
kik tagadják, hogy volna valami ellenmondás ; sőt az elválasz-
tás, megtérés, újjászületés és megigazulás, mint ok az ered-
ményt, szükségképpen vonja maga után az ellenmondást. Mert 
ha megigazíttatunk, szükség, hogy a gonoszságot és bűnöket, 
tagadjuk meg. 

Hogy minden korbeli embereket, kisdedeket, nagyob-
bakat, kik még nincsenek megkeresztelve, minden teremt-
ményeket, azaz minden embereket minden korból tanítani és 
megkeresztelni kell, a Szentírás parancsolja. Azért mi is az 
egyháznak ajánlkozó, a tudományt és vallást bevevőket, a 
kik nem ebek és nem malaczok, tanítani és megkeresztelni 
tartozunk. 

A herczegszölösi kánonok 36. czikke a keresztelésre 
vonatkozólag úgy rendeli, hogy a keresztelés, jóllehet bizonyos 
helyhez nincsen köteleztetvén, mindazáltal az Isten szerzésé-
nek böcsiiletes voltáért azt akarjuk, hogy a templomban 
legyen, a hol a keresztyének az Isten igéjének hallgatására 
összegyűlnek. A gyermekeknek atyja, rokonságival, barátival 
egyetemben jelen legyen. Ha pedig valamely faluban, a hol 
tanító, sem pedig templom nem leend, ott egyéb helyen is 
meglehet a keresztelés, csakhogy korcsomán avagy egyéb 
tiszteletlen helyen ne legyen. 

A lierczegszőlősi artikulust követi a Reczés-féle sopron-
megyei kánonok 43. czikke, a következő megtoldással : A 
keresztatyákat és anyákat kívánjuk, hogy meglegyenek bizony-



ságul contra sectas anabaptistarum. Propter sacramenti digni-
tatem kivánjuk azt is, hogy mind az edények s mind a víz 
tiszták legyenek ; az edény ugyancsak arra tartassék, abbúl 
se ne mosódjanak se igyanak. A keresztelő vizet a tanító 
tiszta helyre töltesse. 

A zsinati határozatok magukban teljesen hű képét adják 
a keresztelés történetének. Egyes határozataik azonban, hogy 
miképpen foganatosíttattak és hajtattak végre, arról az agen-
dák világosítanak föl bennünket. Itt mégis meg kell jegyez-
nünk és föl kell sorolnunk pár szóban azokat az elveket, a 
melyek e sakramentum kiszolgáltatására vonatkozólag az első 
században irányadóul szolgáltak : 

1. anyai nyelven és ugyanazon alakban szolgáltassék ki. 
2. a kisdedeket is meg kell keresztelni, 
3. a keresztszülők a ker. nevelés előmozdítása czéljából 

kellenek, 
4. csak a lelkész szolgáltassa ki. 
5. a szükségkeresztség elvetendő, 
6. a kiszolgáltatás gyülekezetben történjék, 
7. tiszta víz és tiszta edény használtassék, 
8. a kisded egészen megmosattassék. 
Feltűnő, hogy a jelképes cselekményektől irtózó Melius 

a keresztség kiszolgáltatásában nagyon is messzire megy ezek 
megtartásában. Az egervölgyi vallástétel és a debreezeni 
czikkek az ő felfogását és eljárását adják. Kétségtelenül sok 
dogmatikai és morális kapcsolatot lehet találni e szertartás 
végezése alatt arra, hogy az alkalmat megragadva, a hallga-
tóknak építő tanúságot nyujtsunk. Melius eljárása is ebben 
leli magyarázatát. 0 a gyülekezetben, a hol keresztelt, mind-
járt szemléltető oktatást is tartott a keresztyén megújulásra 
vonatkozólag, a gyermek levetköztetéséhez, megmosatásához 
és felöltöztetéséhez fűzött oktatásaiban. 

2. A keresztelés szertartása. 
Heltai agendája szerint először kérdgye meg a miniszter 

a komákat, miért hozták a gyermeket. És minek utána felel-
nek, mivel hogy keresztelni hozták, kérdgye meg őket a név-



ről, kinek akarják keresztelni? Annak utána eképpen szólítas 
őket : „Miért hogy szerelmetek ide hozta a gyermecskét, hogy 
megkereszteltessék, és az szentegyháznak társaságába bevé-
tettessék, halljuk meg az úrnak igéjéből, minemű böcsü-
letben legyenek a mi Urunk Istenünknél a gyermecskék 
és minémú gondja legyen a Chrisztus Jézusnak ő rólok". Itt 
aztán szól a gyermekek megáldásáról, a gyermeknek a tanítvá-
nyok elé állításáról (Máté X. és XVIII. rész), a mit könyör-
géssel végez. Az imádság, a mely itt három különböző rész-
ben található, nagyon érezteti még a róm. katli. szertartás 
hatását, a mennyiben az ördögnek ellenemondásról és ellen-
állásról emlékezik. A só, gyertya stb. használata említve 
sehol sincs. 

Az imádság után a miniszter térdre esvén, a komákkal 
egyetembe imádkozzék a Mi Atyánkkal, annak utána a miniszter 
szólván a komáknak, eképpen intse őket : Szerelmes atyám-
fiai, kik e keresztélésbe jelen vattok és e gyermecskének 
képébe feleltek, intlek titeket, hogy e gyermecskére gondot 
viseljetek, mert tisztetek szerint tartoztok vele. Hogy ha 
nyavalyas, időnek előtte árva lenne minek előtte okosságával 
élhetne, tehát ti szorgalmatosan és hívséggel tanítsátok. 

Először a tízparancsolatra . . . 
Másodszor a hitnek ágaira . . . 
Harmadszor az imádságra, 
Továbbá teljes életetekben, tehetségtek szerint intsétek 

istenes és keresztyéni életre, főképpen, ha látjátok, hogy e 
fogadásokat, melyeket ti itt ő képébe fogadtok, meg nem áll 
és eleget nem teszen, hanem istentelen és gonoszságos életbe 
foglalja magát, melytől oltalmazzon minket mindnyájan az 
atya mindenható Úr Isten az ő szent Lelkének általa, Ámen. 

A szertartásnak eddigi része mind a templomon kívül, 
leginkább a lelkipásztor lakásán történt. Most, a mint a tem-
plomba bemennek, jön az előfohász : 

Az Úr Isten őrizze a te bemenésedet és kimenéseclet 
mostantól fogva mind örökkön örökké. Ámen. 

A keresztelő vízhez lépve, a lelkész a következő kérdé-
seket teszi fel : 



K. : Kivánjátok-e, hogy e gyermecske a szent kereszt-
ségnek általa megszabaduljon az ő vele született veszedelemből 
és újonnan születtessék és a mennyei örökségbe beiktattassék '? 

F. : Kivánjuk. 
K. : Fogattok-é azt a gyermeknek képébe, hogy az 

Istennek akaratjából és segítségéből ellene áll az ördögnek, 
minden ő cselekedetinek és igyekezetinek ? 

F. : Fogadjuk. 
K. : Fogattok-é azt, hogy az Istennek segítségével ellene 

áll e világnak és annak minden kevélységinek ? 
F. : Fogadjuk. 
K. : Fogattok-é azt is, hogy az Istennek segítségivei 

ellene áll az ő testének minden gonosz kívánságainak és indu-
latainak ? 

F. : Fogadjuk. 
K. : A mi Urunk Jézus Krisztus e szentségnek szerzője 

ezt mondja: valaki hiszen és megkeresztelkedik üdvözül, -
kérdlek az okért hiszsz-é Istenbe stb. Itt négy kérdésben 
végigmegy az egész apostoli hitformán, az Istenre, Krisztusra. 
Szent Lélekre és az Egyházra tartozó kérdések szerint, s aztán 
folytatja : 

K. : N. Akarsz-e megkeresztelkedni ? 
F . : Akarok. 
Ennek utána a miniszter keresztelvén a gyermeket ezt 

mondja : 
IST. Keresztellek tégedet Atyának és Fiúnak és Szent 

Léleknek nevébe. 
Továbbá így imádkozék a miniszter : 
Az örök mindenható Úr Isten, a mi Urunk Krisztus 

Jézusnak szent atyja, ki tégedet víznek és Szent Léleknek 
általa újonnan szült és minden bűnödet megbocsátotta, meg-
erősítsen tégedet az ő kegyelmességének ajándékinak általa, 
hogy mind testedbe, s mind lelkedbe felnevelkedjél és az új 
és szentséges életbe öregbedjél, hogy te általad és mi általunk 
és mind a keresztyéneknek általa az ő szent neve mindenütt 
és mindenkoron szenteltessék és az ő országa terjedjen és 
öregbedjék a mi Urunk Krisztus Jézusnak általa. Ámen. 



Benedirtio : 

Áldjon meg tégedet az Atya Úr Isten, őrizzen meg tégedet 
a Fiú Úr Isten, szenteljen meg a Szent Lélek Úr Isten ez 
igaz hitben, hogy ennek általa a mennyei boldogságnak örök-
ségét vehessed és bírhassad, mind örökkön örökké. Úgy legyen. 
Az Úrnak békessége legyen veled mind örökké. Ámen. 

Heltai agendája a szertartás külsőségeiről vajmi keveset 
említ, mindössze is a térdreborulást. E tekintetben Meliusnak 
a keresztelésről tartott beszéde ad felvilágosítást, a mely a 
korábban tartott zsinati végzések szem előtt tartásával szól a 
szertartás értelméről és részleteiről. Legelőször azt kell 
megtudni szerinte, hogy akár kicsiny, akár nagy, méltó-e a 
keresztségre, görögöt, oláht, czigányt nem szabad megkeresz-
telni, sem pogányt, vagy pápistát, hacsak vallást nem tesznek 
hitükről. A keresztyén emberek kicsiny magzatjai megkeresz-
telhetek, mert lia szent a gyökér, szent a választott ág is. 
„Vidd a keresztelőket a gyülekezet helyére,1 a hol prédikál-
hatsz, ne pápista templomba, ne fördőházba, vagy korcsoniára". 
A keresztelési beszédet, mert ő mindjárt ezzel kezdi, három 
részre osztja, hány legyen, miért szereztetett és mit használ a 
keresztség. Beszédének második részében foglalkozik azokkal 
a dolgokkal, a melyeket fogadni szoktak, de ő, mivel a gyü-
lekezet előtt való keresztelést kívánja, ezt maga mondja el, 
mint minden keresztyénnek elemi kötelességét. Valósággal az 
egész gyülekezetet a gyermeknek keresztszülőivé teszi. 

Ezután mondjad : Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak 
Istene, a mi Urunk Jézus Krisztusnak szent atyja megáldja e 
gyermeket, az ő szent Fiáért és az ő szent Lelkét adja neki. 
a kivel tartsa meg az új frigybe, vezesse, pecsételje az örök 
életre és vigye be az ő országába, legyen kegyelmes Atyja, 
a mit igért teljesítse be az ő fián mind örökké. Ámen. 

Ti Atyák, Anyák ! abba neveljétek fel. a mire a gyermek 
e jegy által fogadást tett és megeskütt isteni félelembe, tudo-
mányba neveljétek fel. A gyermek a Szent Háromság nevébe 
áll a Krisztus zászlója alá, azt jelenti, annak igéjét vevé fel. 
hogy ő hiszen az egy Istenbe, a ki Atya, Fiú, Szent Lélek 
egy bizony alkatú Isten. 



Bornemisza Péter így adja a szertartást : 
Mentül előbb könyörögjünk az Úr Istennek. 
1. Miatyánk. 
2. Örök Mindenható. 
3. Tanúság. 

1. Mi legyen a keresztyéni mosogatás? 
2. Mire való legyen? 
3. E gyermeknek is miért kell megmosogattatni ? 

4. Kérdések az apostoli hitformából és a Credo egészben 
egyszerre,- vagy pedig részekben való elmondása a kereszt-
szülők által. 

5. A lelkipásztor elmondja a szereztetéési igéket és utána 
megmossa a gyermeket, a ki ha egészséges, e mosogatás az 
egész testére kiterjed. Beteg gyermeknek csak a fejét mosták 
meg. Egyéb idevonatkozó igék is mondatnak. 

6. Imádság. Rövid, egészen alkalomszerű, minden feles-
leges elem kizárásával. 

7. Áldás. 
Ennek van rövidebb és bővebb alakja. Elmaradhat a 

1-ső ós 2-ik pont az egyik minta szerint. Bővülhet a 4-ik és 
5-ik pont között egy hosszabb imádsággal. Vagy ha a felek 
azt kívánják, itt egy hosszabb prédikáczióval is. Hogy a kereszt-
ség kiszolgáltatása körül mily nagy szabadságot enged Bor-
nemisza, az e változatokból könnyen kitetszik. Azonban ugyan-
csak az ő megjegyzéseiből azt is megláthatjuk, hogy a szülők 
kívánsága, a vendégek, a tanításra való alkalom igen sokszor 
csábíthatta a prédikátorokat arra, hogy e szertartásnál a beszéd-
del túlságba menjenek. így szól a keresztelési agenda mellé 
csatolt jegyzetében : „Nem a sok szóba, sem a sok pepecse-
lésbe áll a keresztyéni mosogatás. A mint az Úr is igen rövi-
deden szerzette. Azonképpen a Miatyánkot igen rövideden 
tanította, kibe minden kérések megvannak, kit elég mélyen 
ért az Isten, lia mi nem értünk is oly mélyen. Csakhogy mind-
azáltal mi is értelmesen lelkiindulattal mondjuk. Azért úgy 
mint a gyermekért a sok szó nem szükség a keresztyéni moso-
gatásban is, ki abban semmit nem hall, hanem az Istennek 
lelke cselekszik ő benne. 



Mindazáltal, a mi nagy romlott voltunkért szükség, hogy 
a Krisztusnak minden dolgairól gyakran és bőven szóljunk, 
a mint Szent Pál is int. Azért a hol feles nép vagyon, azok-
nak tanúságokért bővebb szóval és bővebb kérdezkedéssel és 
bővebb pepecselő mosogatással, mint kellessék cselekednünk, 
arról is módot írok az együgyű tanítóknak és községnek." 

A keresztúri agenda csaknem szórói-szóra Heltai keresz-
telési szertartását adja, legfeljebb egyik elemet, pl. az imád-
ságot a beszéddel felcseréli és az egész szertartást egyfoly-
tában, a templomban végezteti : Sorrendje : kérezkedés, imád-
ság, beszéd, térden állva mondott imádság a Miatyánkkal, 
a komák kikérdezése és felelete, keresztelés, imádság, intés, 
áldás. 

40. §. Az Úrvacsora. 

Az istentisztelet berendezésénél már emlékeztünk arról, 
hogy Luther ezt a rendes vasárnapi istentisztelethez kapcsolta és 
ennek keretében szolgáltatta ki. 

Zwingli úrvacsorai szertartása, harmonikus beosztásával 
a református egyház agendái között a legelső helyet foglal-
hatja el szépség és ünnepélyesség tekintetében. Ez a római 
egyház miséjének megtisztításából állott elő. Sorrendje akként 
alakult, hogy a bevezető ima „In nomine Dei", után jött egy 
rövid könyörgés. Azután epistola : I. Korinth. XI. Erre a nagy 
Gloria következett a lelkész és diakónus közötti váltóénekléssel, 
majd az Üdvözlet, a mi után evangéliumul János VI. részét 
olvasta a diakónus ; ezt Deo glória és a Credo váltóóneklése 
követte. Ekkor a lelkész komoly intései készítették elő a híve-
ket az úrvacsorához., a mit a közös úri imádság, utána hála-
ima (térdreborulva) követett. A szereztetési igék olvastattak. 
„Post haec per totam ecclesiam ministri azymum panem in 
catinis circumferunt, et accipit quisque sua manu particulam 
de exhibito pane, et postea reliquam partém dat proxime 
assidenti. Deinde sequuntur alii ministri cum poculis et cantharis, 
ac praebet alius alii poculum dominicum : atque sic omnes de 
uno pane, et de uno poculo participant. 

Sörös B. : A Magyar Liturgia Története. 16 



Az Úrvacsora vétele alatt az egyik lelkész a Jézus vég-
vacsora melletti beszélgetését olvasta fel János ev. XIII. feje-
zetén kezdve. A jegyek vétele után térdreborulva jött a hála-
adás. Ezt a 113. zsoltár1 olvasása követte, a mit a diakónusok 
respondeálva végeztek. Rövid intés után a gyülekezet elbo-
csáttatott. 

Zwinglinek ez az ünnepélyes liturgiája kisebb helyeken 
így nem volt végezhető. Ezért Lavater könyve 2 'idevonatko-
zólag is ad útmutatást. Valószinű, hogy nálunk azokon 
a helyeken, a hol az Úrvacsora kiszolgáltatása körül Zwinglit 
követték, ezt a formát választották. „In illis vero parochiis 
agri Tigurini quae carent diaconis, pastores omnia illa (quae 
in urbe duo vei très) soli recitant. Deinde singuli, qui com-
municare volunt, ad mensam in teniplo positam accedunt, viri 
primum, deinde mulieres: magnaque reverentia panem ex ministri 
manu acceptum manducant, ac de vino bibunt : aliquando 
ipsi ministri in os accedentium panem inferunt, et poculum 
ori adniovent". 

Zürichben az Úrvacsorát évenkint csak háromszor szol-
gáltatják ki : karácsony, húsvét és pünkösd ünnepén. 

Kálvin szerint az Úrvacsora minden vasárnap kiosztható. 
Az úrvacsorai szertartás pedig igen egyszerű. Legelőször a 
szereztetési igéket olvasták fel. Ezeket hosszú tanítás követte. 
Erre a gyülekezet kis csoportokban a templom közepén álló, 
terített asztalhoz ült és a lelkész intése mellett : „Emeljük fel 
szíveinket ! Azok a dolgok, a mikről mi beszélünk, az lélek és 
élet". „A kenyér, melyet megszegünk, a Krisztus testében való 
közösség, a bor, melyet veszünk, a Krisztus vérében való 
közösség" — szavak kíséretében mindenki kenyeret és bort kapott. 
E közben idevonatkozó szentírásbeli helyek olvastattak és zsol-
tárokat énekeltek. Hálaima után áldás fejezte be a sakramen-
tum kiszolgáltatását. 

Magyarországon, a mint emlékeink mutatják, mind a három 
reformátor eljárásának voltak hívei. 

1 Ezt olvasták a zsidók a páscha ünnep alkalmával. 
2 De ritibus et iust . . . 59. old. (M. N. M. Lit. 1056. sz. pld.). 



A protestánsok kettéválása e szertartásban volt leg'elsőbben 
érezhető. Kálvin és Zwingli értelméhez ragaszkodók a gyónást 
egyesítették az úrvacsora kiszolgáltatásával. Luther követői 
azonban kölön agendát nyújtottak mind a kettő számára. A 
keresztúri agenda azonban már náluk is összefoglalta e két 
eljárást egy liturgiái rend alá, Tárgyalásunkban külön fogjuk 
közölni : 

1. a gvónásra vonatkozó zsinati határozatokat, 
2. az elkülönített gyónás módját, 
3. az Űrvacsorára tartozó intézkedéseket, 
4. az Úrvacsora kiszolgáltatását, 
5. végül pedig az agendás könyveken kívül maradt ide-

vonatkozó emlékek közöltetnek. 

1. A gyónásra vonatkozó zsinati intézkedések. 

Mi háromféle bűnvallást állítunk, mondja az első erdődi 
zsinat IX. czikke. úgymint 1. istenit, 2. atyafiságost és 3. fülbe-
vallást. Egyébiránt az Isten és Atyafiak előttit mondjuk isteni 
jogúnak, a fülbevallást pedig nem. Bárha pedig nem kívánjuk 
is a fülbegyónásnál a bűnök elsorolását, részint a lehetetlenség, 
részint a lelkiismeret nyűgözése miatt, mindazonáltal megtar-
tandónak tartjuk azt az egyházban hármas hasznáért: 1. a 
tudomány, 2. a vigasz és 3. a felmentésért, s a nélkül senkit 
sem bocsátunk az Űrvacsorához. 

Az 1552-ben tartott beregszászi zsinat már tovább ment, 
elvetette a fülbegyónást és megállapította a nyilvános bűnvallást. 
Az óvári zsinat 1554-ben újra visszaállítja, A magán-feloldo-
zást, miként eddig is fentartották a kegyes egyházszolgák, úgy 
jövőre is fenn kell tartani, hogy a bűnök megismerése miatt 
megrémült lelkekről gondoskodva legyen és a botránkozások 
eltávolíttassanak (3. p.). 

A második erdődi zsinat már bővebb magyarázatát adja 
le egy évvel későbben a magánbűn vallás megtartásának IV. és 
V. czikkében. 

A szent vendégséghez senkit sem kell addig bocsátani, 
míg a lelkipásztor, avagy dékántól (lelkészsegéd) nyilvánosan,. 



avagy magánlag meg nem gyóntattatott és fel nem oldoztatott ; 
a mikor sokan kérnek tanácsot és bizonyos esetek felől fel-
világosítást, nyernek többen. 

Ha rossz erkölcsűek volnának, azokat tiltsák el a szent 
vendégségtől. A lelkipásztor is hívja fel a hatóságot a maga 
kötelességére, hogy ha valamely szentségtelen nem akar járulni 
az Úr asztalához, azt az első esetben intsék meg, azután ha 
nem engedelmeskedik, a gyülekezetben nyilvánosan feddjék 
meg és tekintsék úgy, mint kiközösítettet ; de ezt nem magán-
gyűlöletből, hanem testvéri indulatból tegyék, „hogy mások is 
megféleineljenek. " 

Tudva van, hogy a magán-feloldozást a mi egyházaink-
ban a lelkipásztorok templomi gyóntatásaért védelmezik. Azért 
az egyes bűnbánók és bűneiket megvallani kívánók járuljanak 
a lelkipásztorokhoz, vagy dékánokhoz, a kik őket készséggel 
hallgassák ki, bűneik felől kérdezzék meg, oktassák és ha 
szükségesnek fog látszani, elkövetett gonoszságukért dorgálják 
is meg. Azonban nem kell a lelkeket tőrbe ejteni s lelkiisme-
retet elrémíteni. Nem kell továbbá a hibákat a bűnök kötekedő 
és lehetetlen elszámlálásával megrögzetni. Mert nem akarjuk 
az öntudatot azzal a pápai avagy szerzetesi törvénynyel ter-
helni, a mely akár az összes, akár csak néhány bűnök elsoro-
lását, mint szükséges dolgot követeli. 

Az egervölgyi hitvallás 1562-ben a bűnvallásnak két 
nemét állapítja meg : magánbűnvallást és nyilvánost. A nyilvá-
nos vallástételnél ismét különbséget tesz a szerint, a mint abban 
résztvesz az egész egyház, tehát mindenki, vagy pedig egyesek 
a kiközösítettek, a midőn az egyháztól nyilvános visszavételt 
kérnek, komoly bűnbánat és gonoszságaikról való vallástétel 
után, Istentől és az egyháztól bocsánatot kérve. A hitvallás a 
fülbegyónást elveti. 

A Reczés-féle kánonok 50. czikke kimondja, hogy a 
konfessziót megtartjuk a mi gyülekezetünkben keresztyéni 
módon, nem a rómaiak módjok szerint. 



2. A gyónás módja. 

Holtai agendája először a magángyónás és áldozás mód-
ját írja elő. Itt különbséget tesz a tudatlan és már lelkiisme-
retre ébredt emberek között. Az elsőt feddi és bűnei meg-
ismerésére vezeti romlottságának és az ebből fakadó vesze-
delemnek feltárásával. A másodikat hálaadásra buzdítja Isten 
iránt, a kinek kegyelme néki a szabadulás reménységét adta. 
Az oldozás igéi könyörgés alakjában kérik az Isten bocsánatát 
és hirdetik azt a „Jézus nevében, az ő igéjének hatalma 
által". 

Az elbocsátás e szavakkal történt : „Menj el békességgel 
és ennekutána ne akarj vétkezni". 

A közönséges gyónás előtt hosszabb intést és tanítást 
intéz az ő „Istenbe szerelmes attyafiai"-hoz, Péter apostolnak 
első prédikácziója alapján. 

1. Tartsatok penitencziát. 
2. Ismerjük meg a bűn gonoszságos voltát. 
3. Jézusban a szabadítás. 
4. Engedjünk azért az Isten akaratának. 
A beszéd formálisan felosztva nincs, de a gondolatmenet 

ezt a szó]) utat követi, a mit bátran nevezhetünk az idvesség 
útjának. A tanítást egy igen szép egyszerű bűnvalló és bűn-
bánó imádság követi, a mely a reformáczió idejének a lélek 
mélyére néző őszinteségével könyörög Istenhez. Imádság után 
jön az áldozás formulája : A mindenható irgalmas és kegyel-
mes Úr Isten legyen kegyelmes hozzátok és az ő szent fiához 
való szerelméért bocsássa meg minden bűneiteket. És az ő 
szent parancsolatjából hirdetem néktek az evangéliomot, ezt az 
örvendetes követséget, mivel hogy az ő szent fiának haláláért 
kegyelmes hozzátok és bűneiteket készen megbocsátotta és 
elfeledkezett rólok, miért hogy hisztek és bíztok az ő fiába, a 
mi Urunk Krisztus Jézusba, ki az ártatlan bárány, mely viseli 
és elvészi e világnak bűnét. Menjetek békességgel. Ámen. 

Heltai a gyónás után nem közli az Úrvacsora kiszolgál-
tatásának módját. Erre vonatkozólag betegek látogatása körüli 
utasításaiban találunk adatokat. 



Legelső sorban a szereztető si igéket olvassa fel. A kenyérre 
vonatkozó igénél adja a kenyeret, a pohárra vonatkozólag 
pedig nyújtja a kelyhet, mindkettőt ugyanazon szavak kísére-
tében, a melyek Bornemisza agendájának alább következő 
ismertetésében találhatók. 

Melius pedig a gyónást az Úrvacsora keretébe illeszti, 
ezért erről külön nem rendelkezik. 

A gyónás Bornemisza Péter Négy könyvetskéje szerint 
háromféle. 

L Midőn magához az Istenhez fohászkodunk ^ 
2. Midőn felebarátunkat követjük meg í 
3. Midőn a lelkipásztor előtt, vagy vele együtt mindnyá-

jan vallást teszünk bűneinkről. A czélja e harmadiknak : 
a) hogy vigasztaljon, 
b) hogy oldozzon „a hatalommal, kit az Úr Jézus 

Christus ő nekie adott." 
c) és ezt meg is pecsételje a mennyei étellel és itallal.1 

A lelkipásztor előtt, avagy vele együtt való közgyónásnak módja. 

Mondjátok el én velem egyetembe a közgyónatöt szive-
tek szerint : Gyónom te neked én Istenem : Mert te vagy 
énnekem uram, teremtőm és én édes megváltóm, vagyok bűnös 
te szent felségednek: vakságomban, hitetlenségemben, békételen-
ségemben, te benned való kétséges voltomban, régi nagy sok 
Bálvány-imádásomban, testemnek fertelinetes voltában, te szent-
séges nevedet segítségül nem hívásomban, hálaadatlanságomban. 
te szentséges igédet buzgó Lélekkel nem tanulásomban. És 
minden engedetlenségeinben : szómban, szándékomban, látásom-
ban, hallásomban, irigységemben, rágalmas voltomban, harag-
tartásomban, hamisan hitemet mondásomban, a te szent Paran-
csolatidat meg nem tartásimban és mindennemű gonosz bűneim-
ben, hagyom te szent felségednek bűnössé magamat. Szánom, 

1 „Tehát jól meglássa minden szive szándékát, hogy ha a szájával 
meggyónik, lelkében is szíve szerint fohászkodjék az Úr Istenhez." Ez a 
gyónás előtti intés világosan megmutatja, hogy a pap a „nekiadott hata-
lommal" nem a római egyház értelmében végezte az oldozást. 



bánom, minden gonosz bűneimet. De kérem te szent felségedet, 
mint Uramat, teremtőmet és én édes megváltómat, hogy a te 
áldott szent fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak dicsőséges 
szent haláláért, szent vére hullásáért légy kegyelmes, légy 
irgalmas énnekem, szegény nyomorodott, bűnös embernek. Es 
bocsásd meg az én bűneimet, kikkel te szent felségedet meg-
bántottam volt. És adjad Szent Lélek Istennek ajándékát, kit 
az én bűneimért én tőlem elszakasztottál volt, kivel világosítsd 
meg az én megromlott természetemet. Uram Isten adjad a te 
szent ajándékodat, hogy az én bűneimet igazán gyűlölhessem, 
tégedet örök Isten mindeneknek fölötte szerethesselek és fele-
barátomat, mint önnön magamat. Adjad Uram Isten, hogy 
rendelhessem életemet, a te szent Parancsolatod szerint és 
élhessek e világon te neked tisztességedre, felebarátomnak 
-élőmerttére és énnekem idvességemre. Adjad Uram Isten, te 
neked tisztességedre mind holtom napiglan hálát adhassak, 
holtom után mennyországban tégedet láthassalak és örökké 
dicsérhesselek. Ámen. 

Mi Atyánk stb. 

Oldoz ás. 
A mi Urunk Jézus Krisztus ezt parancsolá az ő tanít-

ványainak és minden Egyházi szömélynek, Hogy a megkese-
redett szívűeknek bizonynyal hirdetnék az ő érdeme által bűnök-
nek bocsánatját. Erre ily nagy hatalmat adván nekik : Hogy a 
menyországnak kulcsa: azaz, az ő halála érdemének hirdetése 
Lelki kezekbe, azaz száj okba lenne, hogy valakit (a ki töre-
delmes SZÍVŰ) megoldoznának, az oldozva lenne, a kinek bűnét 
e földön megbocsátanák, annak bűne menyben is bocsátva 
lenne. Viszont valakit (a ki kemény szívű) meg kötöznének, az 
kötözve lenne. A kinek bűnét megtartanák e földön, annak 
bűne menyben is tartva lenne. 

Én is azért, ki az Evangeliomnak hirdetésére választott 
szömély vagyok: Ti nektek, kik az ti bűnötöket megismertétek, 
szántátok és bántátok és a Jézus Krisztusban egy idvesség-
teken hisztek, hirdetem az Atya Istentől szent Fiáért bocsánat-
ját, hogy oldozván legyetek menyben és földön : Atyának, 
Fiúnak és szent Léleknek nevében. Ámen. 



Kötözés. 

Továbbá, ugyanazon Evangeliomnak hatalmával, eltiltok e 
szent vacsorától minden Bálványozókat és Eretnekeket: hamis 
hitűeket és Isten igéjének utálóit: háborúság szerzőt és enge-
detlen fiakat ; prédálókat és lopókat, paráznákat és fösvényeket, 
részegeseket és szitkosokat, babonásokat és bájolósokat, éjjel 
járókat és ördöngösöket. Mert ezeknek, kik mégis ezekben 
élnek és élni akarnak, semmi részük nincsen a Krisztussal. 

Ti pedig, kik Istenhez tértetek áldjátok az Úr Istent mind 
örökké, Ámen. 

3. Az Úrvacsora kiszolgáltatására vonatkozó zsinati intézkedések. 

Mindjárt az első erdődi zsinatunk 1545-ben intézkedik a 
protestáns egyházak ez egyik legfontosabb kérdésében, a mikor 
a keresztséggel kapcsolatban a két szentség kiszolgáltatásáról 
szól. Az Úrvacsoráról a VI. czikk azt mondja: 

Valljuk, hogy az Urvacsorában valósággal adatik a Krisztus 
teste és vére. Kárhoztatjuk továbbá minden megsértőit a Krisztus 
rendeletének, s megszentségte 1 enítőit az Úrvacsorának, és a kik 
az egyik elemet megvonják a világiaktól, és az Úrvacsora tör-
vényes élvezését a mise iszonyú arúba bocsátásává s utálságává 
változtatják. Valamint kárhoztatjuk mindazon káromlókat is, a 
kik Krisztusnak ez intézményét, mely a mi egyházainkban 
fennáll, az ördög miséjének nevezik. Azért e gyűlés ezt a 
káromlást megszüntetni és az ily káromlókat megbüntettetni 
parancsolja. 

Az óvári zsinatnak (1554.) legelső kérdése volt, hogy mi az 
Úrvacsora sakramentomának kegyes és katholikus értelme ? A 
feleletben a valóságos jelenlétei mellett, de az átlényegiilés 
ellen nyilatkoznak. A kiosztásra vonatkozólag (2. p.) elhatá-
rozzák, hogy meg kell tartani a kovásztalan kenyeret azért, 
mert az leginkább megközelíti a Krisztus rendeletét. 

Az egervölgyi vallástétel szigorú dogmatikus alapon, hossza-
san foglalkozik az Úrvacsora sakrainentomával és azt tanítja, 
hogy a Krisztus teste és vére jelen van az Úrvacsorában, de 
csak a hivő léleknek hit által, és nincs jelen a kenyér által. 



a kenyérben, a kenyér alatt, hanem az ígéret által az ígéret-
ben. A kiszolgáltatás eszközeiről pedig azt mondja, hogy az 
írás ivóeszközről vagy pohárról emlékezik. Tehát mindennemű 
edényeket, akár üveg, akár fa, akár arany, ezüst és cserép 
legyenek, vagy rézből és bármiféle érczből készültek, elfoga-
dunk, csak a visszaélés, fényűzés, babona és botrány legyenek 
eltávoztatva. A pápista kelyheket, tányérokat elvetjük a babonás 
visszaélés miatt. 

Krisztus mind a két jegyet adta az apostoloknak. Tehát, 
igaztalanul vonják meg az áldozó papok az egyik jegyet, t. i. 
a bort. A régi zsinatok maga Ágoston, Chrysostomus, Cyprian 
a Pál példájára I Kor. 11., 16. azt parancsolják, hogy Űrnapo-
kon éljünk az Úrvacsorával, mert az apostolok az Űrnapokon 
éltek vele. Az Úrvacsorát a Krisztus rendelése szerint osztjuk 
minden vasárnap, előrebocsátott beszéd s intés után, a mely-
ben tárgyaljuk, hogy mi az Úrvacsora, miért veszik azt, mi-
képpen veszik, kiknek használ, kiknek kell járulni az Úrvacso-
rához ? Ezt elvégezvén imádkozunk, a közhitvallást gyakran 
elmondjuk, gyakran elhagyjuk. A részesülőkhöz kegyes kérdé-
seket intézünk, a melyekkel azokat tanítjuk. A míveletlenebbe-
ket megvizsgáljuk, és a méltatlan ebeket, disznókat vissza-
vetjük. Azoknak a gyermekeknek pedig, a kik az Úrvacsora 
értelmét és hasznát nem tudják, és más olyanoknak, a kik 
vizsgát tenni és magukat megpróbálni nem képesek, az Úr-
Vacsoráját fel nem adjuk. A bűnben élőknek, felebarátjukra 
haragvó, még ki nem békülteknek, kiközösítettéknek ki nem 
szolgáltatjuk. A nyilvánosan és magánlag részesülőket, ha 
kívánják, hogy magánosan oktassuk, oktatjuk, vigasztaljuk, 
nyilvánosan feloldozzuk, sőt magánosan is, ha a magánfel-
oldoztatást kérik, azt a Krisztus példája és nem a pápista, 
szokás szerint teljesítjük. 

Elmondva a vacsora igéit, adjuk a megtört kovászos vagy 
kovásztalan kenyeret és magunk is veszsziik, midőn lehet. 
Azután adjuk a poharat a borral. A bornemiszáknak sem 
adjuk csupán az egyik jegyet, hanem ha nincsenek megelé-
gedve a lelki evéssel és a jegyeket is kivánják, helyettesítjük 
a borral élést. A víz és életből készült sör használatát nem 



veszszük be, hacsak az oly országokban nem, a hol bort 
semmiképpen nem lehet kapni. A betegekkel egyedül nem 
részesülünk, mivel az apostol azt kivánja, hogy a gyülekezet-
ben vegyük az Úrvacsorát. A betegek köré is gyülekezet ala-
kuljon. A betegeket meglátogatjuk, vigasztaljuk, oktatjuk. 

Az Urvacsoráról való balga kérdéseket : hiszed-e, hogy 
a kenyér lényegesen test? hiszed-e, hogy a kenyér alatt a 
kenyérrel valósággal adatik neked a Krisztus teste? elhagyjuk; 
hanem megkérdezzük: mit veszen, miért veszi azt? vájjon 
hiszi-e, hogy a Szent Lélek kezéből úgy veszi hittel igéretileg 
a jegyeztetett dolgokat, a mint az egyházszolgák kezéből szá-
jával veszi a jegyeket? 

Az Úrvacsora kenyerét illetőleg az 1567. évben tartott 
debreczeni zsinat magyar szövegű hitvallásában találunk meg-
állapodást. „A vacsora közönséges a híveknek, egyesülést pél-
dáz ; hát közkenyérrel kell osztani. Mert noha Krisztus a hús-
véti bárányt hamuba sült pogácsával ette, de az Úrvacsorában 
azután kenyeret mond. Valahol valaminemű kenyérrel élnek, 
csak magból legyen, akár zab, köles, árpa, rozs, búza mind 
szabad. A pogácsát, hamuba sültet az írás megengedi a gyen-
géknek a keresztyéni szabadságért és épületért. De a pápa-
átkozott ostyáját tiltja." 

Az előbbivel egy évben és egy zsinatból kelt debreczeni 
nagyobb czikkek az Úrvacsora kiszolgáltatásának egész rendjét 
adják. Első a beszéd, a melyben a kettős vacsoráról értekezik 
a lelkipásztor: 1. a lelki; 2. a külső vacsora. Ez utóbbi ismét 
három részre oszlik : a) mi a külső vacsora ; b) mit jelent ; 
c) miképpen kell vell élni. Miután a beszédet elvégzi a lelki-
pásztor, könyörögjön és a kenyeret könyörgés után kezébe 
véve, a Krisztus és az apostolok példája szerint mondja el az 
igék alakját (a szereztetés igéit, melyek az Úrvacsora alakjához 
tartoznak) és aztán a kenyeret és poharat oszsza ki ugyanaz 
a lelkipásztor : és az osztás közben tehet fel kegyes kérdéseket, 
oktathatja a népet. Az osztás végeztével imádkozzék és úgy 
bocsássa el a népet. 

A szikszói zsinat 1568-ban elrendeli, hogy az Úrvacso-
ráját a közönséges, vagy a Szentírásban megerősített kovász-



talan kenyérrel kell kiszolgáltatni, a pápista ostyát pedig vissza-
veti, mert ez fődolog a bálványozó misében. 

A herczegszölösi kánonok is kimondják : Kivánjuk az 
Úrnak nevével, mind férfiaktul, mind asszonyi állatoktul, valakik 
arra valók lesznek, hogy az Úrnak vacsorájához gyakorta 
járuljanak és azt el ne mulassák. A tanítók pedig először azt 
a népnek megjelentsék, hogy minden idején magát hozzá 
készítse. (?8.) 

Miért hogy az egymással való haragtartás és gyűlölség 
igen ellene vagyon mind az Istennek, mind az ő szerzésének, 
az ő szent vacsorájának : ezokáért a haragosakat és az egymás-
sal való gyülölködőket a prédikátor az Úrasztalához ne bocsássa 
mindaddig is, míg egymással meg nem békélnek. Erre pedig 
a tanítónak gondjának kell lenni. (39.) 

Miért hogy az Evangélisták, mind pedig a szent Pál azt 
mondják, hogy a Krisztus a végvacsorán kényért vett kezében, 
azt adta tanítványinak mind a borral egyetemben : ezokáért 
mi is az ő vacsoráját nem a pápa ostyájával, hanem a kenyér-
rel és borral akarjuk kiszolgáltatni. (40.) 

Ezt is a tanítóktól megkívánjuk, hogy az Úrvacsorájá-
nak osztogatása korán a keresztyének előtt szent intéseket és 
tanításokat tegyenek, még pedig mennél nyilvábban lehet, hogy 
az Úrvacsorájáról való tudományt sok kerengő és homályos 
beszédekkel meg ne homályosítsák. Erre is gondot viseljenek, 
hogy meglássák, kiket kelljen oda bocsátani. Mert ha olyakat 
bocsátanak, a kiket méltán elűzhetnének, nem különben vétkez-
nek, mintha az Úrnak testét az ebeknek és disznóknak hány-
nák. (41.) 

A kik semmiképpen nem akarnak élni az Úrvacsorájá-
val, azokat először a tanító megintse, és ha meg nem jobbul-
nak, a keresztyének közül kitiltassanak. (42.) 

Az apró gyermekeket, kik sem meg nem tudják magukat 
próbálni, sem az Úrnak teste között és egyéb külső étel között 
választást nem tudnak tenni, az Úrasztalához nem bocsát-
juk. (43.) 

A Reczés-féle sopronmegyei kánonok azt akarják, hogy 
az Úrvacsorájának sakramentornát tiszta és közönséges helyen 



adminisztrálják tulajdon hozzárendelt eszközökkel, t. i. oltárral, 
abroszszal, pohárral, tányérral. A közönséges kovászos kenyér-
rel tiltjuk, hogy ne adminisztráltassék, hanem a szokott kovász 
nélkül való kenyérrel adattassék. Azt is kívánjuk, hogy a meg-
áldott kenyér és bor annyi legyen, mennyi a kommunikáns ; 
ha mi elmaradna benne, a tanítók vegyék magokhoz. Egyéb 
intézkedései a herczegszőlősi és egyéb helvét irányú czikkekkel 
egyeznek. 

4. Az Úrvacsora kiszolgáltatásának módja. 

Az Úrvacsora kiszolgáltatására vonatkozólag Melius azt 
az utasítást adja prédikácziójában, hogy annak rendelt ideje 
legyen, akár minden harmad, negyed, vagy akár minden vasár-
nap is. Azonban egy héttel előbb meg kell hirdetni, hogy 
készülhessenek hozzá. Mindig prédikáezió előzze meg. Erre 
útmutatást ad hármas felosztású beszédében : 

1. Tanuljuk meg hányféle legyen az Úrvacsorája? 
2. Mire való mind a külső, mind a belső ? 
3. Mint kelljen hozzá készülni ? 
A beszéd végén jött a szereztetési ige, a melyet a mél-

tatlanul járulók veszedelmeit feltüntető rövid figyelmeztetés 
követett. Azután könyörgés úri imával. Ekkor három kérdésre 
kellett válaszolni : 

1. Hiszitek-e, hogy Krisztus egyszer való áldozatjával 
tinéktek örök idvességet, kegyelmet, békességet lelt, és hogy 
csak ő idvözíthet? 

2. Hiszitek-e, hogy ti magatokban bűnösök vagytok, és 
semmi jó érdemetek nincsen, hanem kárhozatra méltók vagy-
tok a tiétekbe, — de Isten tett méltókká minden jóra ? 

3. Hiszitek-e, hogy e vacsora Krisztus jószágával, és az 
anyaszentegyházzal való egyesülésnek, szent életnek, a bűntől, 
örgdögtől, pápa liititől, tudományitúl, e világtól való elszaka-
dásnak, háborúnak, e világ gyűlölségének, Isten szerelmének 
jegye ? No azért két szájjal jöjjetek e két vacsorára, Én tőlem 
a külső vacsorát vegyétek el a testi kézzel, szájjal, Krisztus 
halála emlékezetire. A belső lelki vacsorát a ti lelketek vegye 
el hittel az Ígéretbe a Szent Lélek kezéből. Ámen. 



Mikor osztogatod, a férfiak egyféle álljanak. Azok jöj-
jenek egyenkint renddel elő, a kényért az asztalról darabon-
ként osztogasd, kezébe adjad a kényért annak, a ki kommu-
nikál. A pohárt is úgy, s azt mond mikor a kényért adod : 
emlékezzél Krisztus haláláról ; mikor a bort : emlékezzél a 
Krisztus vére kiontásáról. Hogy elvégezed, áld meg őket : 
Ábrahám, Isák, Jákob Istene, a ki a mi Urunk Jézus Krisztus-
nak szent atyja, megáldjon titeket és az ő szent lelkével 
lakozzon bennetek s a mely jóknak pecsétes levelét néktek 
adta, a jószágot is adja, és tartson meg az ő jószágiba : 
testi lelki veszedelemtől megoltalmazzon. Ámen. 

Bornemisza szerint az oldozás és kötözés végeztével a 
lelkipásztor így szólt gyülekezetéhez : Immár járuljatok az 
Úrnak asztalához, a ti gyenge hiteteknek erősítésére és idves-
ségteknek megpecsétlésére. Kire legyen segítség ő szent fel-
ségének Lelke. 

De mentül előbb halljátok meg az igéket, a melyekkel 
a mi Urunk Jézus Krisztus szerzé az ő mennyei szent ételét-
italát. 

1. A szereztetési ige I. Kor. XI : 23 s köv. 
2. Tanúság. 
a) Ez igék először arra tanítanak, hogy ez ételt, italt, 

ő maga az Úr Jézus szerzette, azért hívjuk Úrvacsora]ának. 
b) Másodszor, hogy az éjjel szerzette, a melyen Júdás 

által elárultatott és megfogattatott, és halálra vitetett és akkor 
ugyan Testamentomul hagyta minden híveinek. 

c) Harmadszor arra tanítnak ez igék : Hogy itt kétféle 
étel, ital adatik, külső és belső, külső a kenyér és bor, belső 
az Úrnak teste és vére, melyeket a mi bűneinkért szenvedett, 

d) Negyedszer, hogy ezt az ő halálának emlékezetére 
együk és igyuk. 

E tanúságok rövid fejtegetése után jön a könyörgés 
által való készülés. 

3. Imádság. 
Bornemisza szokásától eltérvén, itt hosszabb imádságot 

nyújt híveinek, a mely valóságos készület, a keresztyén lélek 
igaz és őszinte bűnbánatához méltó egyszerű szavakkal ; a 



gyermeki hitnek és rendületlen bizodalomnak nemes meg-
nyilatkozása. 

4. Miatyánk. 
5. Intés. 
Bánatos szivetekben legyen öröm is, mert a Jézus meg-

fizetett értünk és győzedelmet vett a mi bűnünkön, ördögün-
kön, halálunkon. A ti nevetekben való hitetekről tegyetek 
vallást. 

6. Kérdések. 
a) Hiszitek-e, hogy az Úr Krisztusnak teste ti érettetek 

adatott halálra ? 
b) Hiszitek-e, hogy az Úr Krisztus vére a keresztfán a 

ti bűnötök megtisztítására és annak bocsánatjáért ontatott ki? 
c) Hiszitek-e, hogy az Atya Isten az ő szent Fiának 

egyszer való áldozatjáért megbocsátotta és megbocsátja a ti 
bűnötöket ? 

A kérdésekre egyszerűen „ hiszem"-mel felelt a gyüle-
kezet. E felelet után buzdító szavak következtek, mígnem így 
szólt a lelkipásztor : „Jöjjetek elő azért mind renddel. Először 
a férfiak, azután az asszonyok. És mind végig megvárjátok 
egymást, több szép tanúságnak és hálaadásnak okáért. 

7. Szolgáltatása az Úrvacsorának. 
Mikor a lelkipásztor nyújtja az Úr kenyerét és az Úr 

testét, mondja ezt : 
Emlékezzél a Krisztusnak éretted való haláláról ! 
Midőn eszi, ezt mondja : 
A mi Urunk Jézus Krisztusnak szent teste, mely te éret-

ted halálra adatott, erősítsen meg tégedet a te hitedben, hogy 
az által mindörökké élhess ! 

Mikor az italt szolgáltatja, ezt mondja : 
Emlékezzél a Krisztusnak éretted való vére kiontásáról ! 
Midőn iszsza, ezt mondja : 
A mi Urunk Jézus Krisztusnak szent vére, mely a te 

bűnödért kiontatott, erősítsen meg tégedet az igaz hitben, 
hogy az által mindörökké élhess ! 

8. Utolsó intés. 
Erőteljes megrázó beszéd. „ A mint ő mindnyá-



jiinkat szeretett, magához hitt, hazafogadott, bűnünk meg-
bocsátotta, tart, éltet, oltalmaz, segít mindenekben és beviszen 
az örök életbe : így mi is mindenben irgalmasok, engedelme-
sek, jótevők mind szánkkal, mind téteményünkkel lennénk. 
Ne hamisak, ne csalárdok, ne egymás nyomorgatók, hanem 
igaz életűek lennénk, ki ki mind az ő tiszti szerint 
Magunkat is ezután megbecsüljük . . . Emlékezeteteket vigyé-
tek el haza és róla el ne feledkezzetek ! 

9. Hálaadás. 
10. Miatyánk. 
11. Áldás.1 

A keresztúri agenda, a mely nagyrészben Bornemisza 
Négy könyvecskéjének nyomán készült, gyónásnál és az 
úrvacsora kiszolgáltatásánál abban különbözik a mintául vett 
agendától, hogy a kettőt egyesíti. A közgyónást egy hosszabb 
beszéddel vezeti be, a melyben Pál apostolnak az első korin-
thusi levele XI. része alapján penitencziatartásra hívja fel az 
előállított gyónó személyeket. Mivel ez „igéről-igére" kötelező 
volt a három dunántúli megye papjaira (Vas, Sopron és Zala), 
a felosztást közölni szükségesnek tartom : „Áll pedig az igaz 
keresztyén penitenczia kiváltképpen ím e három dologban : 

1. a bűnnek ismeretiben, annak megbánásában és azokért 
való igaz szívbeli bánkódásban, 

2. azoknak Krisztus érdemiért való megbocsánatjának 
erős bizodalommal való hitelében, 

3. életünknek megjobbításának igyekezetiben." 
Mindegyik részt a szentírásból vett idézetek világosí-

tanak meg és indokolnak. A beszéd után a lelkész a gyónó 
személyekkel együtt térdre borulva, mondta el a közgyónást. 
Ennek szövege tökéletesen egyez Bornemiszáéval. 

1 Az Úrvacsora felöl való különbségek arra kényszerítettók Bor-
nemiszát, a mint ő a jegyzetben mondja, hogy az agenda mellé még 
egy úrvacsorai beszédet is csatoljon, a miben a tévelygőkkel szemben 
hasznos tanúságokat adjon. Azt a vitát, a mi Bornemisza kálvinistasága 
vagy lutheránussága felől folyt, e beszéd világosan az ő lutheránussága 
mellett dönti el. Még hivatkozik is reá. A beszéd 10 részre oszlik és 
mindegyik részt bőven magyarázza. 



A közgyónást mindjárt a kérdések követték. Ezek eltér-
nek Bornemisza kérdéseitől. 

K. : Vall játok-e és hagyjátok-e magatokat Isten előtt 
bűnösöknek és a bűnért a kárhozatra méltóknak lenni? 

F. : Vallom és hagyom. 
K. : Hiszitek-e, hogy az Atya Isten, az ő szent Fiának 

egyszer való áldozatáért megbocsátotta és megbocsátja minden 
ti bűnötöket? 

F. : Hiszem. 
K. : Igyekeztek-e immár azon ennek utánna, hogy bűneite-

ket elhagyván, szentül és isteni félelemben éljetek, minden 
jóban foglalatoskodjatok és a bűnt távoztatjátok? 

F. : Igyekezem. 
Erre így szólt a lelkipásztor a bűn bocsánatát hirdetve: 
„Ez igaz tökéletes és állhatatos hitben és állhatatos 

gyekezetetekben tartson meg benneteket a felséges Isten a 
ti életeteknek végéig. 

En pediglen, ki az Evangéliumnak hirdetésére választott 
személy vagyok, a Krisztusnak parancsoló engedelme szerint, 
a hol azt mondja : Valakinek megbocsátandjátok bűnöket e 
földön, meg lesznek bocsáttatva mennyegben is, és valakinek 
megtartándjátok bűnöket e földön, meg lesznek tartva mennyeg-
ben is, mondom e szerént a Krisztusnak mondása szerént, 
tinéktek, kik a ti bűnötöket megismertétek, szántátok és bán-
tátok, és a Jézus Krisztusban, egy idvességtekben hisztek, a 
ti hitetek szerént hirdetem minden bűnötöknek az atya Isten-
tűl, Szent Fiúért megbocsánatját, hogy oldozván legyetek 
mennyben és földön, Atyának és fiúnak és szent léleknek 
nevében. 

Immár járuljatok az Úrnak asztalához, a ti gyenge hite-
teknek erősítésére és idvességteknek megpecsétlésére. De 
mindeneknek előtte vegyünk rövid tanúságot az Űrvacsorája 
felől is, hogy megérthessük ki szerezte ezt a szentséget, mit 
szerzett, mi végre szerzette és minémű hasznunk vagyon 
ezzel a szentséggel való élésünkben." 

Mindegyik részszel röviden foglalkozik. Az Úrvacsorának 



hasznait pedig a IX. pont alatt egyszerűen felsorolja. Azután 
ima és a szereztetési igék felolvasása következett.1 

A kiosztás kevés változtatással ugyanaz, mint Bornemi-
szánál. 

Az Úrvacsora vétele után ismét térdre borult a lelkész a 
gyónó személyekkel, hogy hálát adjon. E szép imádság egy-
szerűségével és közvetlenségével ma is mintául szolgálhat : 

„Hálákat adunk tenéked, a te véghetetlen irgalmassá-
godért mindenható Úr Isten, hogy minket szegény bűnösöket 
meg nem utáltál, hanem drága áron, a te szent fiadnak testén 
és vérén az örök haláltól megváltottál, és te magadnak válasz-
tottál, megáldottál és megszenteltél. Mely kegyelniességedből 
a mi megéhezett, rettegő szívünket ma is éltetted és meg-
elégítetted azon te szent fiadnak testével és vérével, egyesítvén 
azt a mi testünkkel és vérünkkel, hogy így is bátorítanál és 
biztatnál minket a te édesatyai jóvoltodban. 

Kérünk is tégedet kegyelmes atyánk, hogy ez után is 
tartsd meg a te jó kedvedet mi hozzánk, hogy a mi Urunk 
Jézus Krisztusnak szent testének és szent vérének drága étele 
és itala lehessen mind végig a mi hitünknek erősségére a te 
jó akaratodban lelkünk biztatására és minden förtelmes gonosz 
kivánságnak, bujaságnak, kevélységnek, torkosságnak, irigy-
ségnek, gyülölségnek és minden utálatosságnak eltávoztatására. 

Minden atyafiúi szeretetre, irgalmasságra, alázatosságra, 
tisztaságra és minden szentséges tiszta életre legyen kegyelmes 
Istenünk a te szent fiadnak testének és vérének eledele, és 
ezután a mi lelkünknek örömére, édességére, csöndességére és 
örökké való békességére. 

Kinek szent testének és szent vérének érdemében szün-
telen lelkünkben örvendezvén, tisztelhessünk és dicsérhessünk 
tégedet most és mind örökkön örökké. Ámen. 

Mi Atyánk. Áldás. 
Bár a liturgiái eltérés legelőször az Úrvacsoránál történt. 

1 Ezt az imát nem lehet tudni, hogy nem Bornemiszától vette-e 
át, mert a könyv lapja itt hiányzik, a meglevő pedig a szereztetési ige 
végével kezdődik. Innen sejthetjük az egyes részek menetét. 

Sörös B. : A Magyar Liturgia Története. 17 



a mint a tanbeli különbségek itt pattantak ki a két protestáns 
felfogás között, mégis — a mint a zsinati határozatok és a 
szertartási agendák mutatják — az eltávolodás nem ment nagyon 
messze, a gyónás különválasztása mellett leginkább csak a 
tanbeli eltérés hangoztatása és kinyilvánítása történt meg, a 
liturgiái rendet azért nagyobbára fentartották. A kovászos és 
kovásztalan kenyér használata sem volt tisztázva. Egyik zsinat 
így, a másik amúgy határozott. Az ingadozás pedig az egész 
századon keresztülhúzódott. A tanbeli felfogás és az erkölcsi 
hatás nagyobb kérdései mellett a jelképek, még ha zsinati 
tárgyalásokra adtak is okot, nem képezhettek főkérdést a 
sakramentomok kiszolgáltatásánál. E kort általánosan jellemzi 
az, hogy inkább maguk az egyes fogalmak mennek keresztül 
átalakuláson, mint azoknak kifejezései. 

Az agendák ismertetéséből láttuk a lelkész által teljesí-
tett funkcziók rendjét és lefolyását, most hátra van még azok 
felkeresése, a melyekben a gyülekezet is hozzájárult ahhoz, 
hogy a liturgia harmonikus, ünnepélyes és építő volta teljessé 
tétessék. Ezeket az elemeket énekeskönyveinkben kell fel-
keresnünk. Szegedi Gergely énekeskönyve ad éneket az osztoga-
tás idejére három részben, ad egy éneket a bűnökről való 
vallástételre, ad egy himnuszt „ad coenam" és még más négy 
éneket az Úrvacsorájáról. A himnuszt a Batthyányi-kódex is 
közli. Egyéb énekes könyveinkben is vannak ilyen alkalomra 
írott darabjaink, a melyeknek a kiszolgáltatás rendjébe való 
beillesztése által körülbelül a következő liturgiái rendet nyerjük 
e század Úrvacsora-osztásáról, — mint e sakramentom kiszol-
gáltatásának típusát : 

1. A rendes istentiszteletről átvezető bűnbánati ének. 
2. Penitencziára hívó beszéd. 
3. Közgyónás imában, Miatyánkkal. Oldozás és kötözés. 
4. Bűnvalló ének. 
5. Szereztetési igék, tanúságok levonásával. 
6. Imádság a méltó részvételért. 
7. Kérdések. 
8. Bűnbocsánat-hirdetés. 



9. Kiosztás (igemondással és gyülekezeti énekléssel 
összekötve). 

10. Utolsó intés. 
11. Hálaadó ima Miatyánkkal. 
12. Áldás. 

• 13. Elbocsátó ének. 
Az ágostai evangélikusoknál eleitől végig, a reformátu-

soknál pedig a 3. ponttól végig volt használatban e rend több 
és kevesebb módosítással. 

Mutatványul egy úrvacsorai éneket is közlök, a mely 
himnusz czímen a legtöbb énekeskönyvben feltalálható : 

Úrvacsorai ének. 

Úrnak vég vacsorá já ra , 
és ö á ldozat jára , 
keresztyén népek menje tek , 
hogy erős legyen hitetek. 

Már mi ju ta lmunk a Krisztus 
kinek halála foganatos 
ő szent Attyánál érdemes 
mindenkoron kellemetes. 

Kinek ő szentséges teste 
magos keresztfán epede, 
rózsa szinti szent vérével 
szabadíta bűneinkből. 

Tégede t kérünk Úr Isten 
ez üdvösségnek idején, 
te népedet oltalmazzad 
szent Lelkeddel bátorí tsad. 

A verekedő angyaltól, 
és kegyetlen Pharaótól , 

Nálad nélkül mi elveszünk 
és semmi jó t nem tehetünk, 
bűnben igen eláradtunk 
ördög miatt csalatkoztunk. 

veres tengert általmenvén 
oltalmaza kegyelmesen. 

Oh bizony méltó áldozat, 
ki által pokol töreték 
elveszett nép szabadula, 
örök életre indula. 

Bocsásd meg mi bűneinket 
engeszteljed szíveinket, 
hogy téged minden időben, 
dicsérhessünk dicsőségben. 

Dicsőség legyen Atyának 
és egyetlen egy Fiának 
ezeknek a jándékának 
a dicső szentháromságnak. 



Mint ide vonatkozó emléket, érdekesnek találom közölni 
a boroszlói könyvtárban Szegedi Gergely énekeskönyvéhez 
kötött, eddig még nem ismertetett kéziratból a Luther nyomán 
haladó Úrvacsora-osztásnak magyar „Sanctus"-át és a Zwing-
livel is közös „Gloria"-ját, 

« 

Sanctus angelicus. 

Szentnek angalok meniorszagban isten teged diczernek. 
Szentnek földön minden nemzetségek tegedet mondnac. 
Szentnek föld es men}^ myndenkoron teged vr Isten dyczer, 
mert mynden allatoknac vag vra es istene. 
Tellies meniorszag es az szeles föld az te dyczősegeddel, 
kérünk teged hatalmas attia Isten leg kegelmes niomorodot 

kereztieneknek. 
Aldot leg christus keges szozolonc ky atyanac kebeleből 
le szallal szwz marianac meheben es megualtal szenth 
uerednec kedves arraval. 

Gloria. 

Duczeseg magassagban Istennek. Es ez felden bekesseg es 
io akarat embereknek diczerunk teged áldunk teged imádunk teged 
diczöitunk teged. Halakat adunk teneked az te nag duczésegedert. 
Wr Isten menniei kirali attia mindenható vr istennek egetlen eg 
fia Jesus Christus. Vr Istennek barania attia Istennek fia ki el 
wezed ez wilagnak bűnét irgalmaz minekünk, ki elvezed ez wilag-
nak bünet fogagad az mi keniergesunket, ki tilz attia istennek 
iobiara irgalmaz minekünk. Mert czak te magad vag szent te magad 
vag vr te magad felseges Jesus Christus az szent leleckel egemben 
atia istennek duczesegeben mind erecken erecke eelz uralkodol 
Amen. 



41. §. A házaságkötés. 

1. A házasságkötésre vonatkozó zsinati intézkedések. 

Az egyházi rendtartás érdekében 1554-ben tartott óvári 
zsinat veszi tárgyalás alá először a házasságkötés ügyét s 
elhatározza (7. p.), hogy azoknak, a kik házasságot kötnek, 
meg kell eskiidniök, hogy szilárdabb legyen egybeköttetésük. 

Az erdődi második zsinat (1555.) már több dologra kiter-
jeszti figyelmét a házassági esetekről szóló XI. czikkben : 

A lelkipásztorok, a közemberek közti házasság esetében 
gondosan figyelmezzenek az életkor egyezésére és igyekezze-
nek kitudakozni az atyafiság fokozatának miként állását, hogy 
senki ne vegyen 14 éven alóli leányt, s mielőtt a házasságot 
megkötnék, hirdessék is ki azt kétszer, vagy háromszor a 
gyülekezet előtt. A házassági esketés pedig legyen a gyüleke-
zet előtt illően, nem titkon. Óvakodjanak attól is, hogy össze 
nem illő személyeket összeeskessenek. Ne is hagyjanak addig 
helyben semmi kézfogást, míg azt a helységnek jó, tisztes és 
idősebb polgárai a törvény és saját tekintélyök szerint el nem 
intézték. Továbbá ezután senki ne merészeljen a házasági ese-
tekben valami ítéletet mondani, hanem halaszszon minden váló-
pert a következő zsinat idejére. 

A debreczeni nagyobb czikkek megtiltják, hogy a lako-
dalmak Űrnapokon tartassanak, mert ez a negyedik parancso-
lat elleni bűn : szenteld meg az Úrnak a szombatot. Az Űr 
Istennek tetsző napnak és Isten előtt kedves szombatnak azt 
nevezi, melyen testünknek kényét és kívánságát nem teszszük. 
Ennélfogva az esketést szombaton sem engedjük oly joggal 
meg, hogy a lakodalom az Űrnapján tartassék ; hanem akkor 
nap hajtassék az végre : másként szombaton se történjék eske-
tés. (XXII. cz.) 

Ámbár a szerződő személyeknek, felsőbbjeiknek vagy 
szüleiknek szabad, törvényes, nem kényszerített s nem csalárd 
beleegyezése csinálja a házasságot s nem az esküvés által 
kötött papi kötelék : mindazáltal az eskiit, mint a házasság 
megerősítését helyben hagyjuk és fentartani kívánjuk, de meg 
kell jegyeznünk, hogy ez okoknál fogva: 1. mert a házasulok 



minden törvényes egyetértése már magában foglalja az esküt, 
mint a gyűrű, a jegy és a jobbkéz kölcsönös egybekapcsolása 
mutatja; 2. mert Maiak. 2., I. Móz. 21. és több más helyeken, 
mint Ezek. 6. meg van írva, hogy a nőket fogadással, vagy 
esküvel kötötték egybe; 3. hogy a lelki egyház Krisztússali 
házasságának (mely hittel lesz) helyesen megfeleljen. (XXIII. ez.) 

Egyenlő személyek eskettessenek, de a hitvestársukat 
elhagyó férfiak és nők ne eskettessenek össze ; hanem a sza-
bad személyeket meg kell esketni, azonban azoknak szabadsá-
gát eskii és hiteles tanuk s kezesek által kell igazoltatni. Az 
elválasztott házasságtörő személyeket el akarjuk távolítani, hogy 
a szabad személyekkel egy helyben ne maradjanak, s ha csak 
erőszakkal ellent nem állanak, eltiltjuk őket az Isten igéje 
szerint. I. Kor. 7., II. Kor. 2., Thess. 3. És bárha az írás nem 
tiltja a házasságot a másod s harmad fokon : mindazáltal, hogy 
a gyengék meg ne botránkozzanak, a harmadik fokon belül 
nem engedjük meg a házasságot. (XXIY. cz.) 

A közönséges fogság, mely nem megbélyegzett gonosz-
tettért mondatott ki polgárilag a törvény értelmében, hanem 
törvénytelenül, erőszakosan, közclulás és pusztítás közben tör-
tént, mindaddig nem bontja fel a házasságot, míg a fogoly 
személy él és indulatát nem változtatta. Még az egyik házastárs-
nak tolvaj sága se válaszsza el a házasokat, ha csak a tolvaj 
halállal nem büntettetik vagy megszökve elhagyóvá nem lesz. 

A kik az egyházi törvények ellenére egymáshoz nem 
illő törvénytelen korú személyeket esketnek össze, letételre és 
kiközösítésre büntettetnek. Ifjú emberekkel tizenhárom évesnél 
ifjabbakat, érettebb és megélemedett férfiakkal tizenhat vagy 
tizenöt éven aluliakat nem esketünk össze, mert mind a termé-
szet, mind az isteni s mind a fejedelmi törvények ez időt 
mondják alkalmasnak a házasságra, mint Ezekielnél (Iß.) 
mondatik : íme a te időd szeretésre és házasságra való idő 
vala stb. 

Az 1568-ban tartott szikszói zsinaton a többnejűséget 
tagadják és állítják, hogy a házastársakat esküvel kell össze-
kötni a kölcsönös szövetség és a házastársak hűtlensége és 
könnyelműsége miatt. 



A herczegszölösi kánonok a házasság körüli visszaéléseket 
tárgyalva a 31—35. czikkekben elrendelik, hogy mindenek 
élióra és józanon esküssenek és esküdjenek. Senki egyenetlen 
személyeket idővel, még fejedelemtől való féltében is össze 
ne ésküttessen. Ha pedig különben cselekszik, tisztit elveszti. 
Továbbá azt akarjuk, hogy a tanítók Istennek könyvéből és 
a természet törvényéből tegyenek ítéletet a házasságnak dol-
gairól, nem a pápa decretomából. 

Miért, hogy a titkon és alattomban való mennyegző 
szörzésből és kézfogásból, sok gonoszságok, visszavonások, 
gyakorta vérontások is támadnak : ez okáért azt akarjuk, hogy 
senki titkon mennyegzőt ne szerezzen, avagy kezet ne fogjon, 
hanem ezek tisztességbeli emberek előtt legyenek, lia min-
denkor a tanító ott nem lehetne is. A mennyegző szerzők is 
pedig jól meglássák, kiket szerzenek össze, és ha valami két-
séges dolog volna benne, addig meg ne szörzzék, míg a taní-
tónak hírré nem adják. Az asszonynépeknek is a mennyegző-
szerzést meg nem engedjük. 

A mely személyek immár kezet fogtanak, lia azután egyik 
a másikat megutálnája, addig őket össze senki ne esküttesse, 
míg meg nem békélnek. Ha pedig egymástul való elszaka-
dásuknak igaz oka leend, mint hogy ha szintén megesküttenek 
volna is, egymástól elválhatnak. így a ki ok nélkül el akar 
az ő jegyesétől válni és semmiképpen szót nem fogad, sem 
pedig békességet nem akar, kötélben marad, a másik pedig 
szabad ember leszen. 

Ugyancsak az egyenlőtlen házasságnak akarják eleit venni 
a felső-magyarországi czikkek, kimondván : minthogy az egyen-
lőtlen házasságból igen gyakran terhes viszályok, perek és 
nyilvános botrányok származnak, midőn a vén banyák és 
részeges asszonyok hasuk kedvéért, csakhogy annál kényel-
mesebben élhessenek, hozzájuk nem illő személyeket kényszerí-
tenek a velők egybekelésre : igyekezniük kell a lelkészeknek 
a magok polgártársaikkal, hogy minden városban és faluban 
biztos és tisztességes személyek állíttassanak, mint házasság-
rendezők -— násznagyok — kiknek vezérletök alatt alkalmas 
és összeillő egyének köttessenek össze. E czikkek a lelkészek 



házasság körüli mulasztásait először 12—14 forint büntetéssel, 
azután hivataluktól való megfosztással sújtják. 

A Reczés-féle sopronmegyei kánonok e tekintetben is a 
herczegszőlősi artikulusok nyomán járnak. Eltérés vagy pótlás 
mindössze is csak ennyi akad bennük : a házassági dologhoz 
minden tanító ordine szóljon, barátságért, kedvért, ajándékért 
senki hamisat ne pronuncziáljon, mint annakelőtte történtenek 
a minisztériumok gyalázatjára az előljáró tanítóktul. A meny-
nyegzőszörzést pedig meg nem engedjék az asszony-népeknek, 
miért, hogy az asszony-népeknek hosszú a hajók s rövid 
az elméjek. 

A házasságkötés, mint a római egyház szentsége, teljesen 
hozzáforrott az egyházhoz. Származott pedig onnan, hogy már 
a pogány népek bizonyos vallási czeremóniák között tartották 
ezt, a mit a keresztyénség erkölcsi okokból magáévá tett. A 
görögök Junó templomában kötötték a házasságot ; a rómaiak 
bár polgári szerződésül tekintették azt, mégis a pontifex maximus 
által szentelték meg, sőt még a törököknél is az Imán tart 
könyörgést a házasok felett.1 

A keresztyén egyházban már korán meghonosult. Antiochiai 
Ignácz illendőnek tartja, hogy ez a püspök hozzájárulásával 
tartassék meg. Szigorúbban ítélt e tekintetben Tertullian, 
kimondván azt, hogy a mely házasság nem a vallás nevében 
s az egyház helybenhagyásával köttetik, nem tartja szabados-
nak s egyenlő előtte a paráznasággal. 

Törvényes kellék azonban csak a VIII. században lett 
az esketés. 

A templomi hirdetést pedig a lateráni zsinat mondotta 
ki 1215-ben. Erkölcsi okokból a reformátorok is megtartották. 

A mi a házasságkötés liturgiái oldalát illeti, azt refor-
mátoraink a külföldi példák után rendezték be és honosították 
meg. Hontérnek a szászok részére, Heltainak a magyarok szá-
mára kiadott agendája egészen a németországi szokásokat követi, 
a melyek megint a római egyház szertartásának megtisztításá-
ból eredtek. A zürichi egyház agendájának hatása a házasság-

1 Tóth Mihály: Egyházszert. 88. old. 



kötés magyar nyelvű szertartásainál ki nem mutatható. Zsinati 
határozatainkat e tekintetben az erkölcsi ellenőrzés és a komoly 
keresztyén életfelfogás diktálta. Kivitelüket pedig a buzgó lelki-
pásztorok vigyázó és őrző gondja a legszigorúbban teljesítette. 

A mezőtelegdi ref. templom falképe. 

2. A házasságkötés szertartása. 

Heltai agendája „ A velegenyeknec es mennyaszszonnyoknac 
öszue szenteléseknec es meg áldásoknac módgya" ezímén közöl 
egy esketési szertartást, a melyet azzal az utasítással kezd, 
hogy mikor a vőlegény és a menyasszony a miniszter eleibe 
jőnek a templomba, kérdje meg mindkettőnek nevét. Annakutána 
így szólítsa a vőlegényt : 



K. : Istenbe szerelmes atyámfia N. Akarod-e e jámbor 
személyt, az N. asszonyt, Istennek törvénye szerint, örök házas-
társul venned? 

F. : Akarom. 
K.: Emlékezel-e róla, hogy ha valakinek e jámbor sze-

mély kívül, adtad hitedet? 
F.: Nem adtam. 
Ugyanezeket kérdi a menyasszonytól is. Utána a minisz-

ter fogja össze kezeket és így szóljon először a vőlegénynek : 
Istenbe szerelmes atyámfia ! Miért hogy e jámbor sze-

mélyt, Istennek törvénye szerint, örök házastársul veszed 
magadnak, mond utánam az esküvésnek igéjit : Én N. eskü-
szöm ma az igaz és élő Úr Istennek előtte és az ő keresz-
tyéni gyülekezetének előtte, hogy e jámbor személyt, az N. 
asszonyt, örök házastársul veszem magamnak, miképpen is 
vettem, az Istennek törvénye szerint, és mind halálig el nem 
hagyom, sem jó sem gonosz szerencsébe. Az Isten engemet 
úgy segítsen, ki Atya, Fiú és Szent Lélek, egy bizony Isten. 

Ugyanígy szól a menyasszonynak is. Ennek utána össze 
szentelje őket a miniszter, ezt mondván : 

Miért, hogy e tiszteletes személyek az N. uram, és az 
N. asszony, egyenlő akarattal, az Úr Istennek törvénye sze-
rint örök házasságba akarnak egymással lakni és ezt hitökkel 
és kezüknek összefogásával, mind Isten előtt, s mind a keresz-
tyéni gyülekezetnek előtte vallják és megbizonyítják : ezokáért 
én is összeszentem őket. (Itt a miniszter tegye a jobbkezét a 
vőlegény fejére és balkezét a menyasszony fejére.) Atyának, 
Fiúnak és Szent Léleknek nevébe, hogy valakiket az Úr Isten 
összeszerkesztett, azokat ember egymástól el ne válaszsza. 

Itt az oktatás következik, szólván az ember teremtéséről 
és a házasságnak az Istentől szereztetéséről, négy tanúságot ad : 

1. A házasságot Isten szerezte. 
2. Mit parancsolt a házasfeleknek ? A férfinak szeretetet. 

Az asszonynak engedelmességet. 
3. Mindkettőnek van szenvedése és munkája. 
4. Vigasztalásuk, hogy állapotuk az Istentől megszentel-

tetett. A beszéd a 128. zsoltár felolvasásával vézgődött. 



Utána rövid imádság* és áldás (áldomás) következett : 
Áldjon meg titeket az Úr Isten és megőrizzen. Adja 

tinektek az ő ismeretit, és kegyelmes legyen tihozzátok. Tart-
son meg az ő igéjébe, és adjon békességet tinektek. Menje-
tek el Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek nevébe. Ámen. 

Meliusnak a házasságról szóló prédikácziója foglalkozik 
a házassággal történeti és jogi szempontból is. Fejtegeti, hogy 
erre parancsolat nincs, hogy a házasulok összeeskettessenek, 
de a keresztyének végzése szerint fentartják. Esküttetjük szabad 
akaratból, szabadságból, nem rabi kötélből, mintha a nélkül 
meg nem lehetne. De ezt vélni, hogy a házasság nem házas-
ság a pápa eskiitése kívül, vagy hogy a hit legyen oka a 
házasságnak, pápai babonás hazugság. Avagy, hogy csak pap 
uram esküthesse, egyéb esküt jámbor nem eskütheti, hamisság. 
Avagy, hogy a kiket jámborok Isten szerint, igaz consensus 
szerint összeszerzöttenek, házasság nem volna, avagy hogy el 
nein hálhatna véle, miért hogy pap uram össze nem bűvölte 
pápai módra a stólával, a templomba nem illette ; avagy, hogy 
elválhatnának, a kiket Isten szerint, Isten összekötött, átkozott 
babonás ember legyen (ki ezt véli). Nem az esküvésből áll a 
házasság, hanem Istennek szerzéséből és az igaz consensusból. 

Mikor azért te eskütni akarsz, így cselekedjél : Meghir-
desd az előtt egy héttel, avagy bizonyos emberek, hites sze-
mélyek legyenek, a kik mind a két személy szabadságát tudják, 
Ezt lássák meg a házasságszerzők. Csalárdul se erővel az 
atyják. anyák ne adják gyermeküket ahhoz, a kit a lány nem 
szeret, A lány is, a fiú is, atyja anyja híre nélkül el ne adja 
magát, senkihez ne menjen, mert ez felbomol. Fia korát „ag 
babanac" mint Váradon, ne adjad. Se leánya korát „ag ducha" 
el ne vegye. így e hármat, midőn megbizonyítva látja, hogy 
a házasságot az Isten és nem az emberi számítás szerezte, hogy 
a felek összeillők, hogy végül szabadok, akkor a gyülekezet 
előtt szól hozzájuk három részre osztott tanítással : 

1. Ki szerzette a házasságot, mi legyen, hányféle legyen? 
2. Micsoda okai ós végei a házasságnak? 

a) egymásnak segítsége, 
b) magzatok szaporodása, 
c) paráznaság eltávoztatása. 



3. Micsoda tisztek a házasoknak? 
E harmadik részt, részben érdekes, részben rövidithetlen 

tömörsége miatt egészen közlöm : 
Tiszti a házasoknak ez : A férfiú tiszti a) hogy szeresse 

feleségét úgy mint Krisztus az anyaszentegyházat (Efez. 5.) ; 
b) hogy tanítsa, táplálja, őrizze, segítse és gondját viselje ; 
c) a bűnéről feddje, ha nem fogadja, megverje, úgy mint 
ő testét, fejét be ne törje, lába alá se tapodja, hanem 
hogy jobbá legyen, mint a Krisztus az ő jegyesét bünteti a 
bűnért, de szerelméből ; d) az ő társát, fiait, házanépét isteni 
félelembe és tudományba nevelje. Prédikátor legyen az ő háza 
népe közt. Arra tanítsa, hogy az Istennek országát és az ő 
igazságát először keressék. A Credót, a tízparancsolatot, Miatyán-
kat megmagyarázza és ezekre megtanítsa. 

Kati asszony tiszti ez : a) az ő jámbor férjét, mint fejet 
és urat úgy szeresse, tiszta szívből : b) engedjen az ő jámbor 
urának és minden jóba szavát fogadja, a mint az anyaszent-
egyház enged a Krisztus Jézusnak (Efez. 5.) ; c) híven szol-
gálja az ő urát, legyen jó hasonló segítség ; az ő hivataljába 
híven járjon, az ő férjét urának hívja, tisztelje, semmi nyava-
lyájába el ne hagyja, meg se utálja ; a szövés, fonást, fűtést, 
takargatást tudja ; d) tékozló, lopó, morgódó, röst, tunya ne 
legyen, hanem gyors legyen s fiait Isten tisztességére tudo-
mányba és isteni félelembe nevelje, az ura marháit őrizze, 
házának gondját viselje. 

Ezek a házasság okai és végei, a többi pápai kelepcze, 
szemfényvesztés, pironkodjék. 

Melius e beszéd első és második részében erős támadá-
sokat intéz a római papnőtlenség ellen. Szavai valósággal 
villámokat szórnak, kíméletlenek, de erősen találók. 

Beszéde végével az esketésre megy át : No im értitek a 
házasok tiszteket, Isten összekötött és megáldott, mert Isten 
szerint házasultatok. Azért soha már ember el nem választhat. 
De mégis, hogy a ti házasságtok e világ előtt is erősb legyen, 
im összeeskütlek. Fogjátok egymás kezét. 

No mondjad Grál biró, Isten téged úgy segéljen, a ki 
egy állatjába, személyibe három : Atya, Fiú, szent Lélek egy 



bizony Isten, mindennek teremtője és éltetője, a híveknek 
Krisztusba idvezítője. Kegyelmes, igaz, hatalmas, minden jószág-
kútfeje. Hogy te e Kati asszonyt szereted. Istennek szerzése 
szerint vetted el, igaz házastársul. S arra kötöd magadat, hogy 
őtet el nem akarod hagyni sem egészségébe, sem szükségébe 
el nem szököl mellőle, mint a Krisztus el nem hagyja az ő 
jegyesét, lia Isten reá segél és ő vele együtt tart. Isten téged 
úgy segéljen, úgy tartson meg, szent fiáért az igaz hit által. Ámen. 

No Dorko néne mondjad te is, Isten téged úgy segéljen . . . 
Hogy te a te jámbor uradat szereted s arra kötöd magadat, 
hogy sem egészségébe, sem betegségébe, ő tőle el nem szököl, 
el nem hagyod, hanem neki engedsz és neki szolgálsz, mint 
az anyaszentegyház Krisztusnak, ha Isten teneked erőt ad és 
ővele együtt tart. Isten tégedet úgy segéljen, idvezítsen szent 
fiáért az igaz hit által. Ámen. 

Meg nem állhatja, hogy a végével még oda ne tegye : 
Ama pápai módot elhagyjátok. A S. Evangeliom, szt. Péter, 
Pál, római szent szék szerint, az ő erejére se esküsd : Isten 
téged úgy segéljen, hogy teljes tehetséged szerint el nem 
hagyod. Czigány lova futtatás ez. 

Mikor összeeskiittek, úgy könyörögj : Ábrahámnak, Isák-
nak és Jákobnak Istene, a mi urunk Jézus Krisztusnak szent 
atyja, titeket az ő szent fiáért igéreti szerint megáldjon, szapo-
rítson, hogy láthassátok unokáitokat, megoltalmazzon titeket 
lelki és testi veszedelemtől. Ámen. 

Bornemisza Péter „Négy könyvecske"-je legelőször egy 
utasítással kezdi: 

„Mikor házasokat hoznak a lelkipásztor eleibe, először 
jól végére menjen, hogy tisztességbeli személyek legyenek, ne 
nyalkák, de olyak, kik az Istent szeretik és a házasságbeli hitet 
és intést megbecsülik és kik máshoz magukat nem kötelezték. 

Ez meg levén is, mindazáltal a többinek is fenyitékiért 
vagy meghirdesse a keresztyén személyeknek házasságukat, 
vagy kezeseket kívánjon, kik feleljenek tisztességes maguk 
tartásukról. Az után ily tanúsággal intse őket. Ha felesen1 

1 Vegyes társaságnál. 



vannak bő szóval ; ha helye és ideje nincs a sok szónak, rövid 
sommáját szedje ki imez következendő tanúságoknak". 

1. Mentül először könyörögjünk az Wr Istennek. Mi 
Atyánk stb. 

2. Ez után a rendes prédikáezió előtti imádság követ-
kezik : Örök Mindenható stb. 

3. „Tanúság" czímen a felekhez intézett beszéd, a mely-
nek az elején adott vázlata 1 a következő ; „A mi urunk Jesus 

Krisztusnak tiszta és ártatlan kiontatott vérével megtisz-
títtatott hív keresztyének ! Vegyétek eszetekbe, mit kell főképpen 
tudnotok, a szent házasság felől. 

Két dolgot főképpen : 
Először : Mi legyen a házasság ? 
Másodszor : Mire való legyen ? 
A házasság nem egyéb, hanem Istentől egybe szentelte-

tett társaság, a férfiú és asszony között, elválhatatlanul, oly 
nagy egyességben, hogy a férfiú és asszony szinte úgy szeressék, 
tiszteljék és éltessék egymást, mint magokat. A férj előljáró 
levén minden jóban, Istennek parancsolatja szerint. A feleség 
viszont hallgatván és követvén mindenben, a miben Isten meg 
nem bántatik. 

Okai pedig a miért szereztetett ím ezek : 
Először a Krisztussal való társalkodásunknak és hozzánk 

való szerelmének példázatjára. 
Másodszor egymásnak segítségeiért. 
Harmadszor tiszta és fedhetetlen erkölcsért, és fertelmes 

életnek eltávoztatásáért. 
Negyedszer istenfélő fiaknak és hiányoknak felneveléseiért. 
Ezeket nyilvábban is értsétek meg ! E felszólítás után a 

fenti tételeket alaposan és világosan megmagyarázza, Mivel 
így a szertartás nagyon hosszúra nyúlt és fárasztó is volt, Bor-
nemisza szükségét is látta, hogy az esketési agenda végén 
jegyzetképpen megmondja újból : „Ha nincs helye a sok 

1 Bornemisza itt is követi azt a szokást a mit prédikáczióinál, 
hogy a beszéd elején kijelenti egy rövid vázlatban beszédének fö 
tartalmát. 



szónak, a summáját szedegesd ki ezeknek és ad eleikbe 
rövideden". 

4. Imádság. A beszéd tartalmához illő rövid könyörgés. 
5. Mi Atyánk. 
6. Kérdések. 
„Imár feleljetek az én kérdéseimre és abban legyenek 

bizonyságink, mind a jelenvaló személyek. 
K. : Emlékezel-e róla, ha valakinec ez iambor szömelv kívül, 

másnac attad hitedet? 
F. : Nem attam. 
K.: Akarod-é ez iambor szömelyt Isten Törwénye szerint 

iámbor hazas társul hozzad venned ? 
F.: Akarom. 
(Ezenre kérdezze meg az Lelki Pásztor az másik szömélyt 

is és az után mondja nekic :) 
Fogiatoc egy mas kezet, es mondgyad te férfin : 
7. Eskütés. 
Isten téged ugy segellyen, Atya, Fiu és Szent Lélek, 

egy bizony Isten, Hogy ez Ersebet aszonyt szereted, És Isten 
paranczolatja szerint, iambor hazas társul hozzad veszed. Hol-
todig, holtáig nem akarod hadni semmi nyavalyaiaba, Isten 
teged ugy segellyen". 

(Az után mondja az asszony is igenkent).1 

8. Gryűrűzés. 
Ez a gyűrűk kicserélésében állott. Mivel pedig az akkori 

jegygyűrűk nem voltak mind karikagyűrűk, Bornemissza itt 
nem ad meghatározott beszédmintát, hanem csak jegyzet-
képpen mondja a következőket : „Ha ezüst vagy arany a gyűrű 
és ha drágakő vagyon benne, abból is az értelmes prédikátor 
szép áldást és intést mondhat, hogy a mely tiszták és becsü-
letesek azok és mint a kő egygyé lett az aranynyal, hogy immár 
a kettő egy gyűrűnek mondatik: így ők is egyesek, egymás 
szeretők, tiszták és becsületesek legyenek, mind Isten, mind 
emberek előtt, 

1 A menyasszony esküje „hozzád veszed" helyett „hozzá mégy" 
kivételével ugyanaz. 



9. A község előtt való vallás felőlük : 
Mivel hogy ez ket tiszteletes szömely Peter uram es 

Erzsebet asszony, Isten törvényé szerint öröc hazassagban 
akarnac egymassal lakni, es azt kezeknec öszve fogasavai, 
hiteckel, es annak ielevel, gyűrűvel ielentic és vallyac, mind 
Isten előt, mind az ő Anya szent Egyhaza előt kegyelmetek 
előt. Es azt senki sem ellenzette, Azért en is Istennec aka-
rattyábol, az ő kepebe, az ő szent áldomasaval öszvekötöm 
őket. Hogy az kiket az Wr Isten öszve szerez és öszve szentel, 
ember azokat egymastul el ne valasza. 

10. Áldás.1 

Egy az írásból vett áldás kibővítve a házasokra vonatkozólag. 
A keresztúri agenda a házasságkötésnél is a régebbiek-

ből merít, csakhogy itt nem Heltait, hanem Bornemiszát követi. 
Az egyes elemek csaknem szórul-szóra vétetnek át. Mindössze 
a sorrenden történt változtatás, a mely ez agendában a követ-
kező : 1. Felhívás imára. 2. Térden állva mondott Miatyánk. 
3. Beszéd. 4. Kérdések. 5 Esketés. 6. A község előtt való 
vallás felölük. 7. Miatyánk. 8. Imádság (Ez mivel Bornemiszá-
nál nem volt, azért Heltaitól vétetett át egy kis sallangozással.) 
9. Áldás. 

1 „Ismét ere meg." 24 fol. Néhol szokás, hogy az elhálás után is 
egyházi személyhez hozzák a menyecskét. Mely szertartást tanulásért jó 
megtartani. Azért az értelmes lelkipásztor meg is emlékeztesse szépen 
tisztiről. Es meg áldván a menyecskét, mondja el avagy a felső imád-
ságot vele egyetembe, avagy mást ahoz hasonlatost. 

Ha pedig a község is a menyegző házban prédikácziót kiván : 
bővebb értelemmel magyarázza meg a házasoknak négy féle tiszteket, 
avagy a menyegzőről való Evangeliomot, kiről én is írtam az én Postil-
lamban. Az is többi közt segítség lehet. 

(Immár lássuk a keresztelésnek is szertartásit, miért hogy az 
házasság után a szülés következik.) 



42. §. Az egyházkelés. 

1. Az egyházkelésre vonatkozó zsinati intézkedések. 

Legelőször az óvári zsinaton találjuk nyomát 1554-ben, 
a mikor a zsinati végzések 6. pontja kimondja, hogy a gyermek-
szülőknek szülés utáni bevezetését, egyházkelését meg kell 
tartani, hogy gond fordíttassék azoknak a jámbor életben meg-
maradására, s nyerjenek jó intést gyermekeiknek kegyességben 
leendő nevelésére. 

Az egervölgyi vallástétel már más nézet érvényesü-
lését árulja el : A gyermekszülőknek nevetséges, haszontalan 
pápistás bevezetését kárhoztatjuk. A Mózes-féle megtisztulás 
rendtartását különös értelemben, mint szertartásos törvényt 
meg nem tartjuk, de általában igen, az Isten és törvénye 
szerint. A gyermekszülő hálaadását helyhez és időhöz nem 
kötjük. Ha magát egészségesnek, megtisztultnak érzi, menjen 
el az igének hallgatására, akképpen, mint a szülés előtt, szaba-
don ; nem mintha mindaddig tartoznék a dologtól, munkától és 
hitvestársi kötelességtől magát visszatartani, még ha megtisztuló 
s egészséges is már, míg a prédikácziót meg nem hallgathatja. 
A házastársakat az esketéskor akarjuk oktatni, nem az eskü 
után csúfot űzni belőlük. 

A herezegszölösi czikkek 7. artikulusa azt mondja : Az 
asszonyállatoknak beavatásukat (miért hogy az ó törvényhez 
való dolog volt) nem akarjuk az új testamentomban megtartani, 
sem nem kötelezünk senkit 40, avagy 80 napra, mint az ó 
törvényben, hanem csak intjük őket a természet szerint való 
tisztaságiiak megtartására. 

A felső-magyarországi czikkek pedig már határozottan 
kimondják : Az új házasok és gyermekágyasok úgynevezett 
bevezetését el kell hagyni, mert amaz pápistás, ez pedig zsi-
dós dolog. 

A JEteezés-féle canones ecclesiastici, a melyek a túl a 
dunai ág. liitv. ev. egyház intézkedéseit tartalmazzák a két 
egyház elválása után, a reformáczió helvét irányával szemben 
elrendelik (9.), hogy a gyermekszülő asszonyoknak beavatásu-

Sörös B. : A Magyar Liturgia Története. 18 



kat a templomba megtartjok propter bonum ordinem et déco-
rum et propter sanitatem recuperandam. 

E tárgyban szintén különbség támadt a lutheri és a 
kálvini reformáczió között. Míg Luther követői megtartották e 
szokásokat, a kálvinisták elhagyni rendelték, még pedig mind-
kétnemü bevezetést, a gyermekszülőkét és menyecskékét egy-
formán. De e határozatoknak nem mindenütt volt foganatja. 
Dunántúl még ma is szokásban van a gyermekszülők beveze-
tése. A menyasszony beajánlását azonban lassankint mindenütt 
elhagyták, de a XVI. század végén Kcczés kánonai még min-
den jó izlés ellenére e szokás fentartását rendelik el. 

2. Az egyházkelés módja. 
Heltai : „Az asszonyi állatnak a keresztyéni gyülekezetbe 

való beajánlása" czímen két agendát közöl, az első akkor 
mondandó, a mikor a gyermek él, a második, lia meghalt. Az 
első igen szép keresztyén tanítással kezdődik, a mely az 
Isten közellétéről bibliai alapon szól két oldalon, a harmadik 
oldalon a 128. zsoltárt közli, a melyet a beszéd után kellett 
felolvasni. Ezt pedig végül egy megható könyörgés zárja be, 
a melylyel őt gyermekével együtt, a midőn a gyülekezetbe 
bevezeti, rájuk az Isten oltalmát és áldását kéri. A második 
agenda menete ugyanaz, csakhogy itt a beszéd elejétől végéig* 
vigasztaló és a 128. zsoltár helyett Jób k. XIV. részéről 
emlékezik. Az imádság után itt találjuk a szertartást záró 
„introductio"-t : „Jöjj be Istennek leánya a szentegyháznak 
közönséges helyére és imádjad üdvözítő Istenedet és hálákat 
adj ő neki, ki őrizzen tégedet mostantól fogva mindörökké 
Ámen". 

Melius és Bornemisza erre vonatkozólag szertartási uta-
sítást nem adnak. A keresztúri agenda pedig itt is, mint 
egyebekben, csaknem betűről-betűre Heltai beszédét és imád-
ságát adja. Eltérés csak ennyi : az imádságra vonatkozólag 
megkívánja, hogy azt a lelkipásztor a jelenvalókkal együtt 
térden állva mondja és térdrül felkelvén ezt az introductiót 
rendeli : „Jöjj be Istennek áldott leánya a körösztyéni gyüle-
kezetnek közönséges helyére. Imádjad és tiszteljed közben-



járódat, a mi Urunk Krisztus Jézust, ki bizony Isten s ember, 
hogy ő tégedet minden utaidban megőrizzen és minden gonosz-
tól megoltalmazzon. Ámen." 

A vámosi puszta templom. 

Bornemisza Péter következőleg rendelkezik a gyermek-
szülőknek tanításokról.1 

1 Ez iutésre kényszerit minket az atyafiúi szeretet és sok régi 
jámboroknak példájok, kiért az Isten is ó-törvényben törvényt szabott volt. 
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1. Tanúság. 
A szokás történeti ismertetése után három pontban tanít 

az agenda : 
Először : tanuljátok meg, a ti gyermekiek miért született 

nagy fájdalommal, miért nevelitek sok keserűséggel és miért 
haltok meg velők egyetemben. 

Másodszor : mindezekben micsoda a ti vigasztalástok ? 
Harmadszor: a ti gyermeketeket mint neveljétek? 
2. Imádság. 
3. Mi Atyánk. 
4. Áldás. 

3. A menyasszony beajánlása. 

Heltai „A menyasszonynak a keresztyéni gyülekezetbe 
való beajánlása" czimen közöl egy agendát, a melylyel az új 
asszonyt az esküvő utáni napok egyikén a gyülekezetbe be-
vezetni szokták. Az agenda beszéddel kezdődik itt is ép úgy, 
mint a keresztúri agendában is, a melyet Reczésék itt is csak-
nem betűről-betűre vettek át Heltaiból. A mi eltérés van, az 
csak az eredetinek elrontása. Heltai a beszédet a hatvanhete-
dik zsoltár felolvasásával végzi, azután imádságot és „áldo-
más-"t ád. 

Mint csupán históriai emléket, mert Melius és társai 
erélyes fellépése után már a XVI. században a legtöbb helyen 
eltöröltetett, ma pedig már alig ismeretes, mutatványul egész 
terjedelmében közlöm Heltai könyvéből. 

Istennek leánya hallgass reá. Miért, hogy most jelen vagy 
és újonnan beajánltatol a keresztyéni gyülekezetbe, ebből ne 
vélekedjél valamit, mivelhogy a házasságbeli közösködés az 
Ur Isten előtt fertelmes, avagy tisztátalan dolog volna, melyet 
az Úr Isten gyűlölne, avagy megtiltott volna, ezt ne véljed, 
meg se hidjed. Mert tegnap az Úr Istennek igéjéből hallottad, 
mivelhogy ő a házasságnak szerzője és rendelője. Valamint 
pedig a felséges és bölcs Úr Isten szerez és rendel, az nem 
bűn, Iranern ő előtte tiszta és szent dolog és kedves ő nála. 
És meg akarja oltalmazni az ő rendelését és kegyelmesen 



megáldani, csakhogy a keresztyének, a kik abba élnek, igaz 
hittel ő tőle függjenek és ő tőle tartván és félvén tisztán élje-
nek, miképpen szent Dávid inti őket, a Zsoltárkönyvnek tizen-
harmadik részébe : Ne legyetek — úgymond — mint a lovak 
és öszvérek, melyeknek nincsen értelmük. 

Jelen vagy ezokáért Istennek leánya, hogy a keresztyéni 
gyülekezetbe hálát adj az Úr Istennek az ő jóvoltáért, mivel-
hogy az ő személyére teremtett tégedet és gyermekségedtől 
fogva megoltalmazott és immár az ő szerzésébe, a szent házas-
ságnak rendibe beszerzett. 

De mivel az ördög felette igen gyűlöli az Úrnak szer-
zését és minden igyekezettel erre siet, hogy azt megbontsa és 
megindokolja, minekokáért is számtalan kísérletekkel meg-
terhesiti a házasokat, hogy őket fertelmességre és tisztátalan-
ságra vihesse, avagy békételenségre hozhassa. Ezért könyör-
genünk kell keresztyéni egyességgel, hogy az Úristen vezéreljen 
tégedet teljes életedben, hogy ártatlanul, vétettlentil és szentül 
élhess, az ő szent nevének tisztességére, neked pedig örök 
üdvösségedre. Ámen. 

A LXYIL zsoltár olvastatott. 
Utána következett az imádság : 
Könyörögjünk sz Úr Istennek ! 
Úr Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk, ki férfiat 

és asszonyállatot teremtettél és a házasságnak rendire válasz-
tottad őket és annak fölötte a te szent fiadnak a hű keresz-
tyénekkel való egyesülését az ő házasságokba inegjelöntötted, 
azt is parancsoltad, hogy azokat, kiket te összeszenteltél, 
ember egymástól el ne válaszsza. Kérünk tégedet, a te egyet-
lenegy szerelmes szent fiadért, a mi Urunk Krisztus Jézusért, 
hogy áld meg őket az ő házasságokba és ne engedjed, hogy 
a pokolbeli ördögtől a te szent szerzeted megrútíttassék és 
valami módon megrontassék, hanem az ő erősségébe és szent-
ségébe örökké megmaradjon ugyanazon te szent fiadnak, a mi 
Urunk Krisztus Jézusnak általa, ki te véled él és országol a 
Szent léleknek egyességébe, mind örökkön örökké. Ámen. 

Áldomás. 
Jöjj be Istennek áldott leánya a keresztyéni gyülekezet-



íiek közönséges helyére, imádjad és tiszteljed Üdvözítődet, a 
mi Urunk Krisztus Jézust, ki az Atya Úr Istennel és a Szent 
Lélekkel egy bizony Isten, hogy ő tégedet minden útaidban 
megőrizzen és minden gonosztól megoltalmazzon. Ámen. 

E szokás eltörlésére különösen az adott okot, hogy mint 
liturgikus formát, a gyülekezetben kellett végezni és ennek 
éretlenebb eleme, — a mint Melius megjegyzi — ebből csúfot 
űzött. Mint az esketés után szükségtelen és teljesen felesleges 
czeremónia, a református egyházban tartós alapra soha sem 
talált, az evangélikus egyházból is száműzte az időnek és a 
fejlődésnek tisztogató ereje. 

43. §. A betegek vigasztalása. 

A herczegszöl.ősi kánon 45. czikke erre vonatkozólag azt 
mondja : Miért, hogy a beteg ember körül az ördög igen for-
golódik, hogy mivel őtet kétségbeejthesse az Istennek irgal-
massága felől és bűnének bocsánatja felől : ezokáért minden 
tanítótól megkívánjuk azt, hogy mikor a beteg ember e vigasz-
talást kívánja és őket hivatja, elmenjenek és az Isten igéjének 
orvosságával gyógyítsák az ő leiköket, erősítsék és bátorítsák 
őket az ördögnek kísérteti ellen, hogy kétségben, ne essenek 
és a Sátánnak prédái ne legyenek, hanem nagy bátoron és 
vigan múljanak ki a világból. 

A borsod-gömör-Jcishonti czikkek is ugyanazon érte-
lemben szólnak : A betegekről és ördög által meglepettekről 
gondoskodni kell, azért lia a lelkészek azoktól hivatnak, tar-
toznak hozzájok elmenni és őket az Isten igéjéből vigasztalni. 

A jEeczés-féle sopronmegyei kánonok e tekintetben is tel-
jesen a herczegszőlősi artikulusokat követik, úgy hogy az ide-
vonatkozó lierczegszőlősi czikket csak e pár szó toldalék kiséri : 
„vígan múljanak ki az világbul és mehessenek be Ábrahámnak 
kebelében". Az 54. czikk mutat némi eltérést a helvét hit-
vallású zsinatok határozataitól, a midőn azt mondja : ha az 
Úrvacsorájával beteg emberek akarnak élni, azt akarj ok, 



hogy nekik adassék, kiváltképpen azoknak, a kik annak előtte 
is gyakorta éltek vele. 

E zsinati intézkedések egészen természetesen fakadtak 
fel azon a talajon, a hol az élet vize oly bőséggel töltötte el 
a szíveket. Ha a Jézusnak különös gondja volt a betegekre 
és szenvedőkre, nem hagyhatták őket az ő követői sem ; sőt 
az ő hitüknek erejét és hatását ezek vigasztalásában próbálták 
ki és bizonyították meg. 

A betegek látogatása tárgyunkra csak annyiban tartozik, 
a mennyiben az liturgikus cselekménynyel áll kapcsolatban. 
Ilyen volt pedig az Úrvacsorájának kiszolgáltatása, a mit, 
Meliusnak és az ő közvetlen barátainak kivételével, mindenütt 
feltalálhatunk. E cselekménynek liturgikus jellegét épen az 
adja, hogy mindig a beteg köré gyűjtött gyülekezetben volt 
kiszolgáltatandó. így tehát közössége és nyilvánossága meg-
őriztetett. 

A betegek vigasztalásának módja. 
Idevonatkozólag különös figyelmet érdemel Heltai uta-

sítása: Mikor a miniszter, vagy lelkipásztor, a beteg ember-
nek rokonsága avagy szomszédai által elhivattatik, a betegnek 
vigasztalására, hozzá vévén kámfáját, kelyhét, menjen el az 
emberekkel, a kik elhitták őtet, és beköszönvén hagyja meg, 
hogy szépen abroszt terítsenek az asztalra, és bort tegye-
nek reá. 

Annakutána kérdje meg a miniszter a beteget, ha vagyon 
valami titkon való dolga, mely az ő lelki ismeretit furdalja 
és háborgatja, mely felől az Istennek igéjéből tanúságot avagy 
vigasztalást kiván. Es a több embereket kiküldvén szorgal-
matossággal a gyónásnak módja szerint cselekedjék, feddvén, 
avagy tanítván, avagy vigasztalván őtet, miképpen a hív és 
bölcs lelkipásztornak tudni kell. 

Nagy külömbség vagyon a betegek között . . . Némelyek 
megismerik a bűnöket, és rettegnek a kárhozattól, némelyek 
bátorságosak, némelyek nagyobbnak vélik a testi fájdalmat a 
lelki dolgoknál. Efféle esetekben bölcsnek kell a miniszternek, 
avagy lelkipásztornak lenni, hogy a személyeknek mivoltok 



szerint rendelje az ő tanítását, és igazán osztogassa az Úr 
Istennek igéjét. Azaz, hogy a testi bátorságbelieket és az 
engedetleneket rettegesse az Istennek ítéletivel és haragjával. 
A megrettent eket pedig vigasztalja és erősítse az Úr Istennek 
kegyelmességével és annak irgalmasságának hirdetésével. 

Minekutána ezokáért a beteget tanította, feddette, avagy 
vigasztalta, hívja be a több népet is, mely jelen levén, kezdje 
a beteget tanítani, oktatni, inteni ilyen módon. 

Legelői egy beszéd áll négy részre osztva. Ezt a gyónó 
imádság követi, a mely után az oldozás, ezután ismét imádság 
jön, még pedig térdre borulva, a jelenlevők mindegyikével 
együtt mondandó, a melyet az Úri ima zár be. Szereztetési 
ige és mellette az osztás. Ennek végével az Isten könyöriile-
tességére figyelmeztető pár szó, azután bibliaolvasás követ-
kezik. János III., VI., a CHI. zsolt. vagy a XCL, CXVII. zsolt. 
Összesen négy agendális beszédet tartalmaz Heltai könyve a 
betegek vigasztalásáról, a mi azt mutatja, hogy ennek ő nagy 
fontosságot tulajdonított. Mindegyik beszéd 7—9 oldalon ke-
resztül egyszerű és világos szavakkal fordul a beteghez és a 
keresztyéni vigasztalásnak mindegyik szép és igaz gyöngyeit 
tartalmazza. így például az utolsó 5 pontban szól Jézus hívá-
sáról és az Istennek Ígéretéről. 1. Ki az, a ki minket hív? 
2. Kihoz hív? 3. Mindnyájunkat hív. 4. Különösen a bűnösö-
ket és betegeket. 5. Miért hív? Igaz örömre, örök boldogságra. 

Melius már a zürichi szokás felé hajolt, a mit Lavater 
könyve nálunk is nagyon ismertté tett: „Quia Satan nun quam 
nobis magis insidiatur, quam si calamitates nos premunt, et 
hora fatalis imminet, ministri afflictos et aegrotantes accedunt, 
ut eos ad verarn poenitentiam adhortentur, et verbo Dei erigant. 
Eucharistiam, quia publica totius coetus est celebritas, morituri 
non ministrant : sed docent, quomodo et in quem finem a 
Christo instituta sit, queinqu. fructum ipsi inde percipere 
debeant, quod in publico coetu cum aliis piis hominibus, cor-
poris et sangvinis Christi symbolis participarünt. " 

Melius a betegek vigasztalásánál tőlük vallástételt kiván. 
Fölvetett kérdései, a melyekre vallom, vagy hiszem szavakkal 
adatott a felelet, — kissé dogmatikus ízzel ugyan — de a 



hit bizonyosságát fokozatosan erősítve vigasztalták a beteget. 
Nyolcz ilyen feleletet kivánó kérdés után így szól : „No menjél, 
Isten viseljen békével ; Lázárnak, a szenteknek mondj köszö-
netet tőlünk, kik itt nyomorgunk s kérjed Istent itt, e siralom 
völgyéből minket is vigyen oda. A vacsorát lélekkel megetted 
ez előtt, a jegyet is vetted, mást nem szükség, hanem csak 
a kit egésségedbe vettél, azzal élj, arról is emlékezzél. Ámen." 

Ez mindenesetre érdekes változás. A keresztyénség benső 
erejének jól átértett ós világos kifejezése. E felfogás vallói 
és követői azonban nem számoltak az emberi lélek ama köve-
telményével, a mely mindenben valami foghatót keres, még a 
hit dolgában is, hogy bizonyosságának ez legyen jele és alapja. 
Melius eljárása sokkal mélyebb intelligencziát kívánt, mint a 
mit az ő kora megérteni és felfogni tudott. Ez volt az oka 
annak, hogy tartósabb szokássá és állandó gyakorlattá nem 
válhatott. 

A betegek vigasztalásával minden agenda-írónk foglal-
kozik. A legnagyobb részben valamennyi megegyezik egymás-
sal. Bornemisza Péter eljárását azért most elhagyva, hogy a 
századvégi gyakorlat álljon előttünk, még a keresztúri agenda 
előírását kell megtekintenünk. 

A keresztúri agenda elől szintén egy beszédet közöl, 
azután öt kérdést. 

Fájnak-e teneked szived szerint a te bűneid? 
Hiszed-e hogy a mindenható Isten a te bűneidet meg-

bocsátja kegyelméből, a Jézus Krisztusért, az ő szerelmes 
fiáért ? 

Megbocsátasz-e szíved szerint azoknak, a kik megbántot-
tanak tégedet? 

Yagyon-e jó szándékod a bűnöknek elhagyására és éle-
tednek megjobbitására ? 

Hiszed-e, hogy az oldozatban, a miképpen hirdettetik a 
bűnöknek bocsánatja, azonképpen valóban meg is bocsáttat-
nak azok? 

Itt a miniszter a beteg fejére tevén kezét, a következő-
leg szólott : 



A mint hissz, úgy legyen teneked. Én úgy mint az evan-
geliomnak hirdetésére választott személy, a mi Urunk Jézus 
Krisztusnak hagyásából, hirdetem neked minden bűneidnek 
bocsánatját és megszabadultnak mondlak tégedet minden bűneid-
ből, Atyának és Fiúnak és szent Lélek Istennek nevében. Ámen. 

Három részből álló rövid intés és Miatyánk után a sze-
reztetési igék felolvasása, azután a kiosztás igéje, rövid hála-
adásra való felhívás, imádság és záróbeszéd végzi a szer-
tartást. 

A betegek látogatása és vigasztalása a keresztyéni köte-
lességek komoly átértését és szeretetteljes gyakorlását bizonyítja 
e század magyar liturgiájának történetében. 

44. §. A foglyok lelki gondozása. 

Heltai, a mint agendájából kitűnik, erre nagy gondot for-
dított. Öt módját közli ugyanennyi beszédben az ő lelki taní-
tásuknak és vigasztalásuknak. Legelői a halálra való fogoly 
tanítása és vigasztalása áll. Első dolog -— írja — megtudni, 
hogy volt-e prédikáczióba ? Ismeri-e az Istennek tízparancso-
latját. Ha nem, akkor keménységgel feddje meg a miniszter 
az ő istentelenségét, mint nagy szégyenének okát. Ha igen, 
akkor mutassa meg, hogy bűne annál nagyobb, mert tudva 
vétkezett. Kérdezze meg, hogy mit csinálna fiával hasonló 
bűn miatt ? Ez útmutatások után megfelelő, a végső szavakban 
biztató szöveget is ad, a mely egészen rövid ; és utána talá-
lóan jegyzi meg : „Ennél többet nem művelhet a Miniszter 
egyelőszer efféle vakmerő fogolylyal ; ezokáért magának kell 
hadni egy falka ideig, hogy gondolkodgyék róla a mit hallott, 
és hogy őmagába gyötrődgyék és kénzódgyék". 

A második beszéd azok számára való, a kik bűneik 
ismerete által megrettennek. Nagyon szép, szívhezszóló, okos 
és alkalmas beszéd. Azt sejteti, hogy Heltai többször teljesített 
lelkészi szolgálatot ilyen esetekben. 

A harmadik beszéd a szidalommal szemben vigasztalja. 
A negyedik olyan fogolyhoz intéztetik, a ki ellenségének semmi-



képpen sem akar megbocsátani. Az ötödik egy rövid általános 
vigasztaló beszéd. A negyedik beszédnek meggyőző és meg-
indító végső szavai után ezt az útmutatást találjuk : „Ha azt 
feleli a fogoly, hogy kívánja (t, i. a megbocsátás lelkét), de 
hogy az ő szivét semmiképpen erre nem hozhatja, és hogy 
bánja, hogy ezt nem teheti : intse a Miniszter, hogy könyörög-
jön az Úr Istennek, hogy az Úr Isten lágyítsa és világosítsa 
meg az ő szívét, szent lelkével, hogy ezt művelhesse. Annak 
utána hívja elő, a kik ott vannak és jelentse kevés beszéddel 
azoknak a fogolynak szükségét és annakutána térden állva, 
mind a jelenvalókkal imádkozzék. (Közli az imádságot is.) Ez 
imádságot elvégezvén a miniszter mondja el a közgyónatot és 
mindent aképpen cselekedjék, mint ennek előtte a betegekkel 
való kommunikálásba megjelentettük." 

Utána a többi agendákban a rabok gondozására vonat-
kozó utasítást nem találunk. Ennek hármas oka van. Egyik 
az, hogy Heltai talpraesett eljárása általános tetszésben része-
sült azoknál, a kiknek szükségük volt reá és újabb agenda 
szükségét nem érezték. Másik oka volt a börtönök szigorú 
elzárása, a mely még a papot — különösen a szabad vallás-
gyakorlattal törvényesen nem bíró protestáns papot — be 
nem engedte. Harmadik pedig az egyházi fenyíték alkalma-
zása, a mely a czégéres bűnökben lel edzőket, a nyilvános 
bűnösöket az Isten igéjétől eltiltotta. Ez a XVI. század folya-
mán mindig szigorúbb lett ; a kiközösítésre nagy szükségük 
volt reformátorainknak, mert ez volt az új vallás rostája, a 
mely a fennállást és terjeszkedést veszélyeztető selejtes eleme-
ket eltávolította. Mivel pedig szabad emberek között is elég-
tág tere nyílt az evangélium terjesztésének, a századbeli lelki-
pásztoraink itt voltak elfoglalva hivatásuk teljesítésében. Ez 
azonban nem vonta el őket teljesen attól, hogy a török vagy 
a német rabságában élő híveiket leveleikkel és könyveikkel 
felkeressék. Vigasztaló irataik és könyveik teljesítették akkor 
azt a szolgálatot, a mit 111a már az élő igehirdetés végez. 
A fogságba kerültek pedig örömmel vitték magukkal e 
könyveket, közöttük a nép bibliáját, az énekes köny-
vet is, hogy magános keserű óráikat az Isten közellété-



vei és szabadító erejével vigasztalják. Ezt látva, került be 
bizonyosan Bornemisza énekeskönyvébe is néhány, a foglyok 
vigasztalására szolgáló ének, a mely a protestantizmus nemes 
lelkimunkásságának gyönyörű emléke. E tekintetben is bátran 
és önérzettel mutathatunk reá multunkban a keresztyéni köte-
lesség lelkiismeretes és pontos teljesítésére, mert a XVI. század-
beli protestantizmusnak legelső agendás könyvében megtalál-
juk már azt, a mit olv sok kegyetlen, éretlen és oktalan 
akadályozás után, csak a XIX. század emberséges gondol-
kozása tudott rendszerré fejleszteni. íme egy újabb bizonyság 
arra, hogy a Szentíráson nyugvó keresztyénség a világ vilá-
gossága ! 

» 

Palatitz György éneke.1 

Uram benned meg az en remensegem, 
minem tellyesseguel el fogyot hitem, 
noha mostis ostorodat szenuedem, 
ugyan te vagy azért az en Istenem. 

Panaszolkodasom semmi nints nekem, 
en Istenem mert ellenod vetkeztem, 
azért az mit ream boczat felseged, 
el kelly tűrnöm mert erdemlettem tőled. 

Az te io voltodat hozzam soc keppen, 
meg ielented ez földön eletemben, 
de nem tudam tőled venni io neuen, 
azért adal büntetni pogány kezben. 

Latuan Vram hozzam nagy io voltodat, 
noha ream boczattad ostorodat, 
meg akarsz tartani engem szolgadat, 
hadd kezdgyem el immár imadsagomat. 

1 Mely a keresztyén rabok könyörgésének formája. Nótá ja : Egyik 
az Abigail énekének melódiája. Bornemisza Péter : „Enekec három 
rendbe" 1582. Detrekő várában kiadott énekeskönyve CLIII. f. 



Áldott légy Vr Isten ki velem eszt tőd, 
bennem az bűnt, hogy vgyan itt meg verőd, 
temagadot velem meg esmertetöd, 
ezzel szegeny lelkemet te m e g mentőd. 

T e előtted en meg nyitom sziuemet, 
iöy be Vram lasd meg betegsegemet, 
tapogasd meg mindcniit sebeimet, 
törüld el mar ortzamrol könyueimet. 

Imme hozzad nagy biztomba kialtoc, 
fogadasot szerent minden iot varoc, 
noha minden k ínra nagy melto vagyoc 
alazatos sziuet hozzad mutatoc. 

Czac tegedet en hiwlak segitsegre, 
noha haragnttal szegen feiemre, 
eletemet te ad tad biintetesre, 
terien Vram haragod kegyelemre. 

Hiszen te vagy az könyörülő Isten, 
kineo sziue esic az bűnösökön, 
lia te elhadtz ki velem ? senki nintsen, 
ki fogságból engem megszabadítson. 

Giakor fohaszkodasim mert lelkemnec, 
nagy keservet fel indítat sziliemnek, 
közepiben erős büntetesednec, 
held adgy Vram nagy kegyelmessegednec. 

Oeröc Isten te meg ölsz az kie akarsz, 
az holtbolis te eleuent tamaszthat tz , 
rabba tehettz i smeg megszab adíthattz, 
mind addig gyöt t resz míg nein hozzad haytasz. 

Í íaytam igaz boszudat meg ne allyad, 
ostorodat soha ray tam se tartsad,, 
tagaimat kimelue fuytogassad, 
mer t haragod ellen lelkem meg heruad. 



Gondold meg ker lek kegyelmessegedet , 
t ekentsed meg nagy keserüsegemet , 
szabadí ts meg fogságból en feiemet, 
k iér t dicsérhessem szent felsegedet. 

Igaz es igen i rga lmas Vr Isten, 
ki mind haragodat az te nepeden, 
mind irgalmassagodat hiueiden, 
Szoktad meg mutatni a bűnösökön. 

Szivem mert meg hasad nagy banat imban, 
hogy nints reszem az napnak vi lagban, 
en tagaim vadnac nagy faydalomban, 
nehez vasnak aleg hordozataban. 

Halgass meg Vram e hűs könyörgésben, 
m e r t nem czac magamer t könyörgöc ebben, 
azokert is kic velem egyetemben 
reszesülni kevannac is te tedben. 

Ezé r t öt szaz es hetven esztendőben, 
czonka toronnac erős tömlötzeben. 
az k i szerze igen bizic Istenbe, 
hogy nem hadgya socka az büntetesben. 

H o g y ez az é n e k B o r n e m i s z a P é t e r é n e k e s k ö n y v é b e 
f e l v é t e t e t t 1 5 8 2 - b e n , ez a r r a m u t a t , h o g y a n é p , a m e l y e t az 
o ly g y a k o r i t ö r ö k f o g s á g s o k s z o r f e n y e g e t e t t , ez t j ó l i s m e r t e 
é s m e g s z e r e t t e . A 11. é s 12 . v e r s s z a k o k m i n d e n f o g s á g o t 
s z e n v e d ő k e r e s z t y é n n e k e r ő t e l j e s v igasza i . V a n m é g m á s k é t 
é n e k is e g y ű j t e m é n y b e n , u g y a n c s a k a r a b s á g o t é s n y o m o r ú -
s á g o t s z e n v e d ő k v i g a s z t a l á s á r a . 1 

1 Az egyik 1566-ból való. A versfejek szerint : „Szegedi fecit 
Egrenn. Czíme : „A MAGIAROKNAC Siralmas Éneke a' Tatar rablasa-
ról." Iszonyú kegyetlenségekről emlékezik. 



45. §. Az egyházkövetés. 

Az egyházkövetést megelőző kiközösítésről, a bűnvallással 
kapcsolatban, a zsinatok többször emlékeznek, de bővebben 
legelőször az egervölgyi vallástétel szól róla. Ez a kiközösítésnek 
három faját különbözteti meg. 1. A kiátkozás, midőn a hit-
tagadó személy, a ki káromlásával a szent Lélek ellen vét-
kezett, átadatik a sátánnak, a végveszedelemre szánatik, hon-
nan többé nem nyílik út az egyházba. 2. Az elkülönítés, midőn 
valaki valamely nyilvános botrány s nem főbenjáró bűn miatt 
különíttetik el az egyháztól, vagy tétetik le hivatalából egv-
időre, a míg meg nem jobbul és a botrány elhárításával ki 
nem békíti egyházát. 3. Kiközösítés, a maga tulajdon értel-
mében, midőn az Isten és az egyház egyessége ellen nyilvá-
nosan vétkező, bűnös ragály által meglepett és nyilvános 
romlottság által megfertőztetett keresztyének kilöketnek az egy-
házból. átadatnak a sátánnak a test veszedelmére, hogy meg-
szégyeníttetvén, vezekeljenek, térjenek meg és lépjenek vissza 
ismét az egyházba. Kik, ha az egyháztól rájuk mért nyilvános 
elégtételt teljesítik, az egyháztól megkegyelmeztetve, vétes-
senek vissza előbbeni állapotjukba. 

Eljárásunkban elsőben a kiközösítendők vétkeit vizsgáljuk 
meg ; ha magánosan vétkeztek, a Krisztustól jelzett fokozatokat 
vesszük tekintetbe ; ha nyilvánosan vétkeztek, mi a fokozatokat 
Pállal nem vizsgáljuk, hanem őket az egyházból kivetjük. 

Egyedül az Úr szájából származó igével sújtjuk a vét-
kezőket. Csak az Úrvacsorában részesüléstől fosztjuk meg, 
csak a nyilvános gyülekezetből és közegyüttélés, barátság és 
társaságból vetjük ki, hogy járjanak az egyházon kívül, a hol 
érezzék az Isten haragját a sátán hatalma alatt. Adunk nekik 
az életre szükségeseket, megintjük őket atyafiságosan, hogy 
valóban bánják meg bűneiket és javuljanak meg ; azonban 
nem vétkezünk együtt s nem társalgunk velők. Nem fosztjuk 
meg őket feleségeik, gyermekeik s más testi javaiktól. Nem 
is hagyjuk a valódi bűnbánókat kívül az egyházon soká nyo-
morogni a sátán országában, hanem mihelyt megjavultak, 
visszahívjuk. Mert a bűnben élők büntetése a kiközösítés, s-



orvosság az, nem halál, a mint Ágoston mondja. Ezt azért 
cselekeszsziik, hogy a sátántól meg ne környékeztessenek, 
hogy a felettébb való szomorúságtól meg ne emésztessék az 
olyan ember. 

A debreczeni nagyobb czikkek már megnevezik a kiközö-
sítésre okot adó bűnösöket is. Mint a tolvajokat, paráznákat, 
szitkozódókat, hamis esküvőket, úgy a részegeseket is egy 
vagy két megintés után kiközösítéssel büntetendőknek nyilvá-
nítjuk a szentírás szerint. 

A herczegszölősi zsinatnak idevonatkozó 28. czikke azt 
mondja, hogy a keresztyéni gyülekezetből való kitiltást (mi-
képpen hogy eleitől fogva megtartatott az Isten népe között) 
most is meg akarjuk tartani. Annakokáért az Isten igéjének 
tanítása szerint kitiltunk minden nyilvánvaló és czégéres bűn-
ben heverő embereket, a kik életüket soha meg nem akarják 
jobbítani, mint a részegeseket, hamisan esküvőket, szitkos 
átkozókat, lopókat, paráznákat és a kik uzsorával kereskednek, 
kik az anyaszentegyházban botránkozást tesznek, hogy a kik 
megjobbulhatók, megjobbuljanak. A kik pedig jobbulni nem 
akarnak, több gonoszságban és nagyobb veszedelemben essenek. 
Ezt is hozzáteszszük, hogy a kik kitiltatnak, addig be ne 
bocsáttassanak, míg az Istent és a keresztyéneket meg nem 
követik. 

A legvilágosabban szólanak és a legtöbbet mondanak e 
tárgyban a borsod-gömör-kishonti czikkek. Minthogy azért az 
egyházi fegyelem az igaz egyház testvéries jegyei szerint egy, 
és a nélkül az igaz egyház fenn sem állhat : a mit a Krisztus 
rendelt és az apostolok megtartottak, vissza kell venni az 
egyházba s minden lelkésznek hűségesen megtartani és gya-
korolni. Szokásban volt pedig az új testamentomban (az ős-
egyházban), hogy az iszonyú és nyilvános gonosztettekkel fer-
tőzötteket, midőn magukat visszavétetni kérték, a templom 
bizonyos helyén gyászruhában közszemlére állították. Ennél-
fogva közegyetértéssel elhatározzuk, hogy minden egyházban 
legyenek bűnbánati székek és gyász vagy fekete ruhák, részint 
a mások intéséül és rémítéSéül, hogy a hason megeséseket 
kerüljék el, részint hogy legyen az némi vizsgálatul, hogy 



vájjon a bűnbánók igazán kívánnak-e visszavétetni. Azokat, 
a kik a kegyes és szent régiség e szokásának nem engednek, 
a lelkészektől megfosztandóknak ítéljük. 

A Reczés-féle canones ecclesiastici 1598-ból az egyház-
követést illetőleg egészen a herczegszőlősi kánonok értelmében 
rendelkeznek. így hát mindkét protestáns egyház az ágostai 
és a helvét hitvallást követők egyforma nézetet tápláltak az 
egyházi fegyelemre nézve. Bár az kétségtelen, hogy ennek 
alkalmazásában a svájczi reformáczió hívei messzebb mentek. 

Zsinati végzéseink híven feltüntetik a kiközösítés okait, 
a kiközösítendőkkel szemben követendő eljárást. A borsocl-
gömör-kishonti czikkek pedig a visszavételre, az egyházköve-
tésre vonatkozólag nyújtanak felvilágosító rendelkezéseket. 

Agendáink közül azonban csak Meliusnál találunk idevágó 
utasításokat. A többiek hallgatnak e kérdésben. Érdekes, hogy 
a következő században az egyházkövetést nemcsak egyházi, 
hanem világi bíróságok is elrendelik. Még pedig rendesen e 
két alternativa elé állítván a büntetendőt, hogy vagy egyházat 
követnek, vagy községüket végleg elhagyják. Rendesen az 
előbbit szokták elfogadni. Ez azonban nagyobb bűnöknél, ha 
világiak által rovatott ki, a legtöbbször egyéb megszégyenítő 
büntetéssel is járt, a melyek, sokszor egészen a vad ember-
telenségig, kegyetlenek voltak. így aztán az egyházkövetés 
tiszta keresztyéni bűnbánatra serkentő hatása nagyon alá-
szállíttatott. 

Minket közelebbről e két eljárásnak : a kiközösítésnek 
és egyházkövetésnek a gyülekezet előtt való lefolyása érdekel, 
mint liturgiái rész. E tekintetben álljon itt Melius útmutatása. 

Így excommuniJcálj : Vasárnap, mikor mind az egész 
gyülekezet együtt vagyon, mondjad : Atyámfiai ennek a sze-
mélynek, illyen vétkei vannak, részeges, hamis hitű, parázna 
gyilkos, Isten káromló, megtagadta Istenét. Azért mint ó tör-
vénybe Isten a papokkal kirekesztette a frantzus varasokat, 
koszosokat, most is parancsolja Krisztus, hogy megkössük, 
azaz a keresztyének közül Krisztus Jézus nevébe és hatal-
mába kivessük az engedetleneket, haragosokat, a kik a keresz-
tyén szín alatt czégéres bűnbe élnek. Azért Gált, Katit, a 
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szent háromság nevébe Krisztus hatalmával vessük ki. és 
űzzük ki mint rihes juhot az Úr országából, az ő lelki kenye-
rétől, az Isten igéje hallgatásbul. mint az ó törvénybe, hogy 
ugyan nem bocsátották a gyűlésbe, az áldozatra azokat, a 
kiket kirekesztettek. Azért űzzük a Sátán országába, adjuk a 
Sátánnak, legyen kötve az ő bűne, ha Isten országából kiment 
és az ördöghöz adta magát a bűnnel, mint Ádám. Lássa mái-
mi izű a bűn, az ördög országa, és birodalma, a törvény átka 
alatt lenni. Azért mindaddig, míg nem igazán megtér, az Urat 
és az ő anya szentegyházát meg nem engeszteli, meg nem 
gyógyul az ő frantzus vétkéből, átkozott legyen, bírja és gyö-
törje őtet a Sátán. Az Isten igéjét ne hallhassa, a gyülekezet 
helyire ne jöjjön. Vele se egyetek, se igyatok, nyájasságtok 
vele ne legyen, Szent Pál mondja, Szent János is. Neki se 
köszönj, mert azok is olyan bűnösek, kivetettek, átkozottak 
legyenek, a kik pártját tartják. Ha pedig látjátok megtérését, 
siralmát, jámbor életit, könyörgését az ő vétke megutálását és 
hogy kívánja a mennyei kényért, az Isten kegyelmét, egy 
vagy két hét után nekem megmondjátok, én is meglátom, 
ezután megoldjuk, ki vegyük a Sátán kezéből. Ezt ne hagy-
játok, ételt adjatok neki, italt is a testit, de véle ne egyetek. 
Ha penitencziáját látjátok, vigasztaljátok életi jobbítása után, 
mint S. Pál (II. Kor. 1., 2.) cselekedék a paráznával, sőt paran-
csolja is (II. Tess. 3.) hogy a ki megtér, nem vakmerő, nem 
marad meg a bűnbe, mint atyánkfiát úgy tartsuk. Pápai mód 
az, hogy távol üljön a prédikáczión, mosdatlan mezítláb, zsák-
ban, borzas fővel. Ugyan se távol, se közel ne hallja. Hiszem 
az a ki vétkes, mikor a lelki kenyértől elfogod, ördögnek adod. 
szent Pál mondja (I. Kor. 5., 6.), a kit ördögnek adnak nem 
hallja az Isten beszédét. 

il likőr beveszed így tégy : Ez a mi Atyánkfia vétett vala. 
De Isten megkegyelmezett neki, mint a tékozló fiúnak az 
atyja. Az atya szerelméből fiáért szent Lelkével, ez elveszett 
tékozló fiat megtérítette, hazajött, az akolba behozta az Úr az 
elveszett juhot. Az ő rihes, santa, vak bűneiből meggyógyí-
totta, a kinek igéjét, az ő böjtit és alázatosságát, azaz jámbor 
életét, hitit jól látjuk. Vegyük be azért, mint atyánkfiát. Adjunk 



hálát ezért, hogy Isten megtérítette és mint az angyalok örül-
nek a bűnös ember megtérésén, mint szent Pál bevéteté a 
paráznát, mi is oldjuk meg bűneit, terhét, kívül bizonyság 
szerint, jegy szerint bocsássuk meg bűnét, mert Isten megoldozta 
belül. Könyörögjünk, hogy minket eféle bűnöktől ő vele egye-
temben oltalmazzon. Rontsa el bennünk a bűn, a Sátán, a 
test, e világ uraságát. Ne bírjon a bűn, hanem mi bírjuk a 
bűnt ; tartson meg az igaz hitbe. Miatyánk ki vagy stb. 

Atyámfia a Jézus Krisztus nevébe én teneked az anya-
szentegyház előtt hirdetem bűneid bocsánatát s bizonyságot 
teszek, hogy Isten megbocsátotta minden bűneidet. 

Kövesd meg az Urat : Örök mindenható Atya Isten, a 
te szent fiadért, a Krisztusért hálát adok, hogy nekem meg-
kegyelmeztél és az akolba behoztál. Bocsásd meg minden 
bűneimet, számlálj a te híveid közé, adjad a te szent lelkedet, 
a kit megtarts én bennem. Ámen. 

Ti is hívek, keresztyének a Krisztus nevéjért megbocsássa-
tok és az Úrnak én értem hálát adjatok és könyörögjetek, 
hogy a Sátánt reám ne bocsássa. 

Az egervölgyi vallástétel a temetés dolgában így nyilat-
kozik : a meghaltakat tisztességesen eltemetjük a községen 
kívül vagy a közgyülekezet helyén, a hol tisztességesen bekerí-
tett nyughelyiség van ajtókkal ellátva. El vannak onnan tiltva 
a szennyek és közdolgok fölvigyázat mellett. A holtak csontjait 
eltemetjük. Kerüljük a fölöttébb való jajveszékelést és babonás 
pompákat. A holtakért semmi lakomákat, könyörgéseket, ala-
mizsnákat nem csinálunk; hanem kegyes énekekkel, a nép 
rövid oktatása mellett elrejtjük az ő sírjokba — a port a 
porhoz. A halálról és a feltámadásról énekelünk, a temetéssel 
tanítunk. Az ordítozást, a harangoknak pápistás szokás szerint 
való babonás zúgatását sok okból kerüljük. Azonban mégis a 
holtakról jelt adunk, tudniillik kevéssel a temetés ideje előtt, 
melyik lesz annak meghatározott órája, tudnüllik egy fekete 



lobogónak a közhelyen való felemelésével, avagy egy harang-
nak igen rövid meghúzásával vagy az órának meghatározásá-
val : a mint az egyház szabad tetszése hozza magával. 

Az 1567. évben tartott debreczeni zsinat szerint az írás 
nem kötelezi egy helyre a temetést, hanem mindenütt szabad. 
A pápisták azért temetkeznek a szentelt varázslott földbe, mert 
azt szentebbnek vélik. Hát ha te is ott temetkezel a varázslott 

földbe, ottan nyűgöt, gáncsot vetsz az erőtlennek, azt mondja 
pedig szt. Máté (18. r.), senki senkit meg ne botránkoztasson. 

Tiszta helynek, nem dögösnek kell lenni, a hol prédikál-
nak. Soha ott a helyen, sem áldoztak, sem prédikállottak az 
atyák, apostolok, a hol temetkeztek . . . Soha Salamon templo-
mában senkit nem hagytak temetni. Az atyák a városon kívül 
temetkeztek, Krisztust is a városon kívül temették. Hát nem 
jámborul mívelik, a kik a bűvölt dögös földben temetnek. 

< 

A szamosujvár-németii síremlék. 



Gonoszul cselekednek azok is, a kik a prédikáló helyet pro-
vátává, disznóóllá teszik és tisztán nem tartják. Hát tiszta 
legyen a hívek gyűlésének helye. 

A felsömagyarországi czikkek szerzői 1595-ben elhatá-
rozták, hogy a kik az Isten igéjét és a keresztyén vallás alap-
igazságait megvetik, sőt még csak az úri imát s magát az 
apostoli hitformát sem ismerik, az Istent megvetik, a minők 
sok czigányok és a hasonló elvetemültek : azoknak, mint a 
keresztyén hittől idegeneknek, a keresztség és Úrvacsora sakra-
mentomait is meg kell tagadni. Sőt ha meghalnak is, nem 
kell őket tisztességes temetéssel eltakarítani, „mert a mi szent, 
azt nem kell az ebeknek adni, sem pedig a gyöngyöt a disz-
nóknak odavetni". A makacs és fenyítéket nem tűrő emberek 
kiközösítés után a köztemetőtől is eltiltatnak. 

A temetés protestáns egyházainkban csak úgy meghono-
sodott, mint a római keresztyének között. A holtak iránt való 
kegyelet azonban itt nélkülözni kivánt minden pompát. Mivel 
protestáns felfogás szerint a meghalt ember lelkéért már senki 
semmit sem tehet, mert az az Istentől azonnal megítéltetett : 
a temetés nem lehetett más, mint az élők tanítása. így is kez-
dődött mindjárt legelső agendánkban a temetési szertartás 
előírása. 

Temetési szertartás. 

Heltai öt temetési beszédet nyújt agendájában, a melyek-
nek mindegyikét az úri imádság elmondására való felhívással 
végzi. Ezt pedig, a mit együtt mondott a gyászoló közönséggel, 
egy alkalmi imádság követi egy oldalon. 

Az első beszéd abból indul ki, hogy a ki Krisztusban 
hisz, ha meghal is, él. A második a halálból feltámadott Lázár 
történetéhez fűzi oktatásait. A harmadik Jób könyve XIV. r. 
alapján az emberi élet rövid és nyavalyás voltáról szól három 
részben: 1. az ember kezdetiről; 2 a kisértetek megsokasu-
lásáról ; 3. az életnek végéről. A negyedik beszéd, a._ mely 
valami fiú vagy leány eltemetésekor szolgált mintául, nagyon 
praktikus berendezést mutat. Van egy közös bevezetés, a mi 



után a fiú temetésénél a naimi ifjú története, a leány temeté-
sénél pedig Jairus leányának feltámasztása olvastatott fel és 
mindkettőből ugyanazon tanúságok levonása szolgált a hit erő-
sítésére és ezáltal a gyászolók vigasztalására. Az ötödik beszéd 
döghalál idejére való, ennek okát és magyarázatát keresi a 
keresztyén ésetfelfogás mellett. A szertartás menete mindenütt 
ugyanaz : beszéd, Miatyánk, imádság és végül elbocsátás. Az 
elbocsátásra két mintát ád. íme az egyik : 

A mindenható örök és kegyelmes Úr Isten kegyelmes 
szemmel tekintsen mi reánk, és erősítse meg mi bennünk a mi 
hitünket, és megajándékozzon az ő szent lelkével, hogy elkezd-
hessük a szent életet, és abban mind éltig megmaradhassunk, 
hogy a mi hitünknek végit vehessük, mely az örök idvösség, 
a mi Urunk Jézus Krisztusnak általa. Amen. Menjetek el békes-
séggel. 

A halotti beszédek végével hat oldalon keresztül teme-
tési textusokat közöl. Ilyenek : G-en. 3., 23., 25., II. Sám. 12.5 
14., I. Kir. 2., II. Kir. 20., stb. A hely megjelölése után a 
szöveget is közli. 

A század hatvanas éveiben Melius, az ő puritánizmusával 
itt is több újítást létesített. Debreczenben a sirató harangok 
elnémultak. A gyászbeszédeket is több helyen beszüntették. 
Egyedül csak a fekete zászló és a kitett koporsófödél maradt, 
hogy a halál aratásának hírnökei legyenek. Fekete zászló fel-
emelése adott jelt a gyászsereg indulására, mely a maga megújuló 
énekével csaknem egészen szertartás nélkül kisérte halottját 
a temető helyére. Beszédet itt sem mondott és nem is hallott 
senki, legfeljebb imát, de az Úrnak házában ki lett hirdetve 
az, hogy az élő Isten kit szólított el a hívek társaságából. 
Magát Meliust is halotti pompa nélkül temették el.1 Beszédei 
között is azért nem találunk temetésre szólót, mert az ő puri-
tánizmusa ezt nem tűrhette. 0 nem a halálról, hanem az élet-
ről prédikált. Utána ugyan újra megkezdődött a református 
egyházban is a temetési szertartás kibővítése, de agendáink-
ban — Beythéjét nem láttam, — ezeknek nyomát nem talál-

1 Révész Imre : Melius Péter emlékezete 1— 2. 



juk. Halotti énekeink vannak. Ezek korán meghonosultak mind-
két evangéliumi egyházban, mert a közös gyászban és a közös 
vigasztalásban egyformán osztozni kivánt a halotti sereg, a 
mely ezeket ajkaira vette. 

Hogy a halottakat a templomba vigyék, azt e században 
meg nem engedték. Sem azt, hogy ott beszéljenek felettük, 
sem azt, hogy oda temessék. A mi a halottak templomba 
vitelének alapjául szolgált, az a zürichi félreértett temetési 
szertartás volt, a melynek egyszerűségéből és tisztaságából 
nálunk zavaros halotti pompát fejlesztettek. A zürichi rend-
tartás szerint : Postea obitus alicuius tribulibus significatur.... Ilii 
hora constituta veniunt ad aedes defuncti, liberis, cognatis et 
affinibus ipsins, dolorem suum testantur, accedunt et vicini et 
alii cives. Tandem funus in coemeterium defertnr : sequuntur 
liberi, cognati, amici et cuiuscunque ordinis homines : mox et 
mulieres magna modestia. Ubi ad coemeterium ventum est, 
nullae habentur funebres conciones, vel laudationes : sed tri-
bunus, nomine cognatorum, paucis verbis omnibus agit gratias, 
quod funus honeste decluxerint, ipsorumque operám tam tris-
tibus quam laetis rebus, vicissim promittit. Huic itur in tem-
plum, ubi tacitae preces sunt ab his qui funus comitati sunt, 
non pro defuncto, sed pro eius familia, utque Dominus omni-
bus largiatur, quo huius vitae miserias expendant, et acl coe-
lestem anhelent. Sequenti die dominico, in publico ecclesiae 
coetu nominatim honoriíica defuncti sit mentio, omnesque sor-
tis humanae admonentur. 

A história itt ismét komoly intéssel szolgálhat azok 
számára, kik a természetes egyszerűség helyett a pompa bará-
tai ; valamint azoknak is, a kik temetéseknél megszokták az 
Isten kérése helyett a holtak magasztalását hirdetni. 

A temetési szertartásból egy halotti éneket közlök úgy, 
a hogy azt a boroszlói könyvtárnak már fentebb említett kéz-
irata adja : 



Cantio funebralis. 

Tudgyuk Vram Isten, hogy mind megh kell halnunk 
de hiszsziik hogy örök eletre i smegh mind fel 
t amadunk, mer t te uagy eletônk, te benned 
halalonk, te uagy fel tamadasunk. 

Soha szem nem latta, f w l nem hallotta, 
embereknek sziue gondolattya azt megh nem 
gondolhattya, mely nagy dwczössege t az 
Vr Isten szerzet, az ótet szeretőknek. 

El tórli az Isten kóny hullatasunkat , es el 
tavozt tya mi to lónk mi keservvsegönket, 
mer t banat nem leszen faydalom sem leszen 
czak nagy dwczössegh leszen. 

l lolot uralkodik az Atya Vr Isten, az ó aldot 
d w c z ô szent fiaual az mi vrunk christussal, 
Szent lelek Istennel mind egy hata lomban 
mind ö rökön ôrôkke . 

47. §. A lelkészek felavatása. 

A lelkészek felavatásánál három dolgot veszünk gon-
dolóra — mondja az egervölgyi hitvallás : — a tanítói hiva-
talra való megválasztást, mely az egyház által az Isten akaratja 
szerint lesz ; a meghívást, midőn a választottak már nyilváno-
san meghívatnak az egyháztól ; harmadszor a megpróbálást. 
A hívás és választás kiváltképpen a hallgatókat, magát a 
népet illeti ; a megpróbálás az egyházat. Nem kötjük ez ava-
tást a római curiához, püspökökhöz és bibornokokhoz, vagy 
egy hely, avagy egy személyhez ; hanem megengedjük, hogy 
a Krisztus minden egyházában szabadon történhessék. Az 
apostolok és atyák példája szerint az avatás azon egyházi 
szolgákat illeti meg, a kikre az egész szolgálat bízva van. Az 
apostol is Timótheusnak és Titusnak a papsággal együtt adta 



a hatalmat, hogy avathassanak. A felavatás szertartását az 
egyház előtt vegyék fel. A lelkészek vizsgája után, könyö-
rögvén, kezeinket (az apostolok közös példája szerint) azok 
fejére vetjük, s azon hatalomról, melyet nekik az Úr taní-
tásra és sakramentomok kiszolgáltatására adott, bizonyságot 
teszünk, eleikbe kegyes kötéseket teszünk, őket buzdítjuk, és 
mindezeket babonaság nélkül cselekeszszük. 

A debreczeni nagyobb czikkek a fentebbiek ismétlése mel-
lett kevés új rendelkezést tartalmaznak. Ezeket a 19. czikk 
adja. Valamint a felavatást nem kötjük egy meghatározott 
helyhez a pápisták módjára, úgy próbát és vizsgát tenni a 
Szentírás alapjából nem engedjük meg az erre nem képesített 
tanulatlanoknak és míveletleneknek. Mátyás az apostolok gyű-
lésében ; Pál és Barnabás a gyülekezetben és zsinatban válasz-
tattak el. Tehát a felavatást vagy a vének tanácsában, vagy 
a zsinatban teljesítsék az egyház tudós és gyakorlott főpapjai 
és szuperintendense. 

A Reczés-féle kánonok azt írják elő, hogy a kik minisz-
terré akarnak lenni, minek előtte felszentöltettessenek, annak 
előtte kívánjuk, hogy a scliolabeli mesterektűi megexaininál-
tattassanak igazán és úgy jöjjenek a felszentelésnek helyére. 
Miért hogy sok az aratás, kevés az arató, nem mindnyájan 
lehetnek jó deákok, és félelmes helyek is vannak : ha erköl-
csében, magaviseletében jó, s tudja a magyar írást, értse a 
keresztyénségnek fundamentomát, olvassa a magyar bibliát, 
bátorságosan felszentelhetik, mert látjuk szükségét a keresz-
tyénöknek. 

A mint kánonaink mutatják, a felszentelésnek a gyüle-
kezet előtt kellett végbemenni, a seniorok kézrátétele mellett. 
A felszentelendők előtt tanítást tartottak, őket feleskették. 
Énekünk is maradt, a melyet ilyen alkalomra írtak. 

Hogy a sorrendet a cselekvények között miképpen álla-
pították meg, arra vonatkozó adatunk e századból nem maradt. 
Emlékeink között található egy esküminta 1 valamivel későbbi 
időből, a melyet adhortatio előz meg és benedictio, majd 

1 Mokos Gyula : Herczegszőlösi kánonok. 265. 



admonitio követ. Valószinűnek tarthatjuk, hogy a XVI. század-
ban is ilyen rendje volt — a mint ekkor nevezték — az 
ordinálásnak. 

Mutatványul egy felavatási éneket közlök a boroszlói 
kéziratból : 

Pulchra Cantio ordinationis. 

Tekin t s reánk Vr isten, ne hogy nekünk 
el veznunk , vigaztali meg minket az te 
zent igeddel, nagy keserésegûnkben. 

Raytunk Vagion Vr isten, az sok kegiet-

lenseg, h a te nem lez nekünk nagy 

erős segetseg, nem leszen az bekesegh. 

Ha te minket Vr ; i s t en niomorgaz buneynkert , 
ne ved el mi twlunk a te zent igedet, 
Vigaztald meg ziuünket. 

Agy my nekünk Vr isten, agy igaz propheta-
kat , agy m y nekünk igaz lölky pász-
torokat es jámbor tanytokat . 

Bi ryad e w k e t Vristen, te zent ayandekyd-
dal igazgassad evvket az te t anachwdda l , 
erőssich hatalmaddal . 

Hogy tegedet Vristen es a te zent f i j ada t , 
Predical l iak nekünk minden batorsaggal , 
es lölky vigasaggal. 

Enged nekik Vristen, iarhassanak tiztekben, 
vigiazzanak ertünk az t e zent igedben 
épülhessünk lelkünkben. 

T a r c h y megh wke t Vristen sok niomorusagok-
ban, es segychied wke t minden munkaiok-
ban, es fara tsagokban. 



Ezeök altal Vristen, epüllien az te neped, 
neuekedgiek az te zent giülekezetöd, 
zenteltessek te neued. 

Ismerhessük Vr isten, az te igassagodat, 
tavoztassok twlunk az nagi hamissagot, 
eördeogy nagi vaksagot . 

Tyztelhesswk Vr isten es dichirhessunk 
tegeöd hadgiak ha t ra maar az hamis 
tiztélétet, kyert nem zerecz minket. 

Algy megh minket Vr isten, minden my 
eletünkben, hogi zeressunk tegeöd my 
tellies ziuinkben es my tellyes elinenkben. 

Diehirtessel Vr isten, az magas menior-
zagban, t izteltessel twlunk az te 
zent f i jaddal es az the zent 
lelköddöl. 

finis. 

A mint későbbi példák is mutatják, többször megesett 
az, hogy a felavatás szertartása latin volt. Ilyen latin nyelvű 
avatási imádság maradt is reánk. Fel kell azonban tennünk, 
hogy a protestáns elv szerint közönségesen a templomi gyüle-
kezet által értett nyelvet használták, ezek az emlékek inkább 
csak előírt mintául szolgáltak. 

48. §. Az ünnepek. 

Kezdetben a római egyház ünnepeit csaknem mind meg 
kellett tartaniok protestáns elődeinknek. Sokféle ok hatott 
közre ezek megtartásánál. A katholikus üldözés, a jobbágyok 
pihenés utáni vágya, valamint a tanításra nyíló alkalom is. 
De e bizonytalan külszínt csakhamar felváltotta az egyháznak 
határozottabb állásfoglalása. Heltai agendája idején már különb-



séget tettek a szentek ünnepei között. A z o k n a k ünnepét, a kik 
a Szentírásban megneveztetnek és a Jézus életével valami 
módon kapcsolatba hozattak, megtartották ; a többi későbbi 
származásúakat pedig elvetették. így aztán csak az úgynevezett 
evangéliumi szentek ünnepei maradtak meg. Az óvári zsinat 
ezeket még meghagyja. E tekintetben is az egri szövetkezés, 
a kálvini irány lép fel határozott tisztítással, a mikor csakis a 
Jézus életének nevezetesebb mozzanataira vonatkozó, Karácsony, 
Nagypéntek, Húsvét, Áldozócsütörtök és Pünkösd ünnepét ren-
deli el az újított egyházban. A református egyházban ez mind-
végig így is maradt. Egyes helyeken azonban, a hol a két 
protestáns felekezet még szét nem vált, mint pl. Beythe szuper-
intendencziájában : az ünnepeket szabad tetszés szerint tart-
hatták. Beythe is prédikált az evangéliumi szentek ünnepein. 
A kettéválás után, lutheránus részen az evangéliumi szentek 
ünnepeit az egész században a legtöbb helyen megtartották. 
Voltak ugyan olyan önállóan gondolkozó bátor férfiak, mint 
Bornemisza Péter is, a kik ezt teljesen kiküszöbölték. 

Az ünnepeknek lajstromát Heltai agendájának elején 
találtam : 

Esztendőnek általa rendelt ünnepek. 

Januáriusba. Azaz Boldogasszony havában. 
Kiskarácsony napja. 
Vízkereszt napja. 
Szent Pál megtérésének napja. 

Februáriusba. Bőjtelő havában. 
Szűz Máriának beavatásnak napja, 
Szent Mátyás apostol napja. 

Márcziusba. Böjtmás havában. 
A mi Urunk Jézus Krisztus fogantatásának napja. 

Áprilisba. Szent György havában. 
Nagypéntek. 
Húsvét napja. 
Húsvét hétfő. 
Húsvét kedd. 



Piiikesd havában. 
Szent File]) és Jakab apostoloknak napja. 
Áldozó napja. 
Szent Iván havában. 
Pinkesd napja. 
Pinkesd hétfő. 
Pinkesd kedd. 
Keresztelő Szent János napja. 
Szent Péter és Szent Pál apostoloknak napja. 
Szent Jakab havában. 
Szent Mária Erzsébet meglátogatásának napja. 
Szent Magdolna asszony napja, 
Szent Jakab apostol napja. 
A mi Urunk Christus. Jesusnak színe változá-
sának napja. 

Augusztusba. Kisasszony havában. 
Szent Bertalan apostol napja. 
Keresztelő Szent János fővételének napja. 

Szeptemberbe. Szent Mihály havában. 
Szent Máté apostol és evangélista napja. 
Szent Mihály és mind a Szent Angyaloknak 
napja. 

Októberbe. Mindszent havában. 
Szent Simon és Juda apostoloknak napja. 

Novemberbe. Szent András hava. 
Mindszenteknek avagy a közönséges anyaszent-
egyháznak napja. 
Szent András apostolnak napja. 

Deczemberbe. Azaz Karácsony havában. 
Szent Tamás apostolnak napja. 
Karácson napja. 
Szent István napja. 
Szent János apostol és evangélista napja. 
És esztendőnek általa minden vasárnap. 

Májusba. 

Júniusba. 

Júliusba, 



49. §. Római maradványok. 

Ezek közé sorozhatjuk legelső sorban a passzió-kat, 
melyeket a protestáns egyházakban is rendesen olvasni, vagy 
énekelni szoktak. Kisebb helyeken olvasták, nagyobb egyhá-
zakban énekelték. Az öreg Graduai előszava szerint ezek a 
XVL században rendesen szokásban voltak. Bornemisza is beosz-
totta olvastatásukat a nagyhét napjaira. Különbség azonban 
volt a római egyház és a protestánsok passziói között. Míg 
ott apró beszövésekkel toldozták az eredeti bibliai szöveget : 
addig minálunk csak a biblia egyszerű fordítását olvasták és 
énekeltették. Vannak passziók a Batthyányi-kódexben is, a melyek 
a protestánsoknál énekeltettek. Sok gondot okozott ez kánto-
rainknak, mert éneklése nagy zenei jártasságot és figyelmet 
kivánt. Ezért fakadt ki valaki közülük a gyöngyösi egyház 
graduálja 1 végén : 

Passió mondása vajha nem lett volna 
Szegény mestereknek kisebb gondjok volna 
De mivel ez torok tisztító bejuta. 
Szegény kántorokat nem kicsiny gond fogta. 

Ilyen, a római egyházból maradt, kultuszelemet képeztek 
a lamentácziők is. Ugyancsak nagyhéten olvasták ezeket is 
Jeremiás siralmaiból. A Batthyányi-kódex nyolcz ilyen lamen-
tácziót ad, a melyek mindegyike rövid 5—12 sorból áll. Ének-
lésük vontatott, fájdalmas jellegű volt. Közmondásossá is vált, 
a panaszos és siránkozó beszédet a mindennapi életben is 
lamentácziónak nevezték. A lamentácziók szövege teljesen hű 
bibliai fordítás. 

Itt újra fel kell említenünk a litániát, a credo és symbolum 
éneklését, a kyriet, gloriálcat és agnusokat. Sőt a mise záradé-
kául szolgáló ,,ite missa est" mintájára is találunk éneket a 
következő kornak elejéről, minő Gelejinél a dimissio peracta 

«communione czím alatti, vagy a Patay kódexben : 

1 Öreg Graduai az akadémiai könyvtárban. 



Menjetek el békességgel 
Úr Istennek örökösi, 
Min denkoron dicsérj étek 
Az ti szent atyátokat. 

Azokat a játékokat pedig, a miket a karácsonyi misz-
tériumok és a vízkereszti királylátogatások képeztek, mint 
templomba nem illő hiábavaló czeremóniákat teljesen elvetették, 
így haltak ki ezek minálunk a reformáczió gyors terjedése 
folytán. A mint a római egyház egyes kultuszelemeit a protes-
tánsok átvették : éppen úgy a náluk hasznosnak bizonyult ige-
hirdetést, a gyermekek vallásos nevelését, a szertartások meg-
értetését ott is lassan-lassan terjeszteni kezdték. Úgy hogy a 
XVII. század elején már a protestánsok fegyvereit is kezdték 
alkalmazni a velük szemben folytatott elkeseredett védelmi, 
majd támadó harczokban. Azoknak átvétele tehát, a melyek 
hasznosaknak találtattak, kölcsönös volt. 

50. §. Liturgiái külsőségek. 

A templomok és oltárok. 

Már az egervölgyi vallástétel megemlékezett a templo-
mokról, mint a melyek a czifraságok nélkül megtarthatók. 
Az 1567. évben tartott debreczeni zsinat magyar szövegű hit-
vallása is azon az alapon, hogy Krisztus és az apostolok is 
megfordultak a hitetlenek templomában, megengedi, hogy a 
pápa miséjére rakott templomot is, harangot is megtarthatják 
a hívek. 

A protestáns templomoknak egy részét épen a római egy-
ház áttérő főuraitól nyerték elődeink. Ezek a földjeiken épített 
templomokat minden különösebb nehézség nélkül bocsátották a 
protestánsok rendelkezésére. A városi templomokról a városi 
polgárok mondották ki ugyanezt. 

Egészen természetes, hogy a templomok használatba véte-
lével azokból minden fölösleges czifraságot, mint az Isten tisz-



teletére nem szükséges és reá nem tartozó, sőt a templomot 
megszentségtelenítő bálványozást onnan kihordottak. 

Az első zsinatok még nagyon óvatosan nyúlnak csak a 
templomi oltárok és orgonák kérdéséhez. Határozataikból azt 
látjuk, hogy az eljárás velük szemben nem volt egyöntetű. 
Egyes helyeken meghagyták, másutt lerombolták. Ez utóbbi 
esetben már a beregszászi zsinat megtiltotta azok újraépítését. 
Az óvári zsinat a törvényhatóságok körébe utalja az oltárok 
eltávoztatását, ugyancsak ilyen értelmet tanúsít a második 
erdődi zsinat is. Az egervölgyi vallástétel pedig már határozott 
eltávolításukat sürgeti, mert több mással együtt ezek is csak 
árnyak, példázatok voltak, a mik a Krisztus megjelenésével 
megszűntek. 

E tekintetben válópontot találunk a két protestáns egy-
házban 1562-ben. Az ág. ev. egyház hívei az oltárt megtartják, 
sőt új templomaikat is oltárral építik. A református egyház 
pedig a régiből eltávolíttatja, az újakba be nem állítja. A mi 
e korszak építészetét illeti, arról alig van mondanivalónk. 
Külső csínyt, tetszetős formákat a fiatal hitújítás nem keresett. 
A belső, a lényeg foglalta le munkálkodásának minden erőit. 
Ezért és még a hazánkra nehezedett súlyos idők miatt is, nem 
találunk e korszak építészeti emlékei között kiemelkedő nagy 
alkotásokat. Czélszerűség, komolyság és tisztaság jellemezték 
a protestáns egyházi építkezést. 

A falképek. 

A római egyháztól átvett templomok falain a legtöbb 
helyen falképek voltak. Ezeket a protestáns felfogás meg nem 
tűrhetvén, rendesen bemeszelték. így vették elejét a babonás 
képzelődéseknek. 

Előfordult több helyen, hogy a templomot közösen hasz-
nálták a római egyházhoz és a protestánsokhoz tartozik, mint 
Szegeden és Kecskeméten, a míg ez utóbbi helyen egyes-
séget1 nem kötöttek a teleknek oly módon való felhasználá-
sára, hogy az mindkét fél ezéljait szolgálhassa. 

1 Földvári László: Adalékok 155. old. 
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A topporczi templom. 



Az újabb idő históriai kutatása több ilyen átmeszelt fal-
képet hozott elő, közülük néhányat képeink is bemutatnak. 

Az orgona. 
Kezdetben ez is megtűrt római maradvány volt. A magyar 

reformátorok között ugyan többen voltak, a kik mindjárt a 
hitjavítás kezdetén állást foglaltak ellene. Az oltárokkal együtt 
akarták kipusztítani. Melanchtonnak egy levele azonban ettől 
visszatartotta őket. De később Melius egész hévvel támadt 
ellene ennek is : ,,Az orgona muzsikákat pedig, mint a melyek 
az Antikristus tánczos miséjéhez valók, a bálványképekkel 
együtt kivetjük". Meliusnak e nézetét azonban nem osztották 
mindenütt a reformátusok sem. Gelei Katona pl. az Öreg 
Graduai előszavában arról emlékezik, hogy az orgona sok 
helyen megmaradt. A hol a puritán felfogásnak hívei voltak, mint 
Debreczenben, ott kihordották ; a hol pedig ebben nagyobb 
veszedelmet nem láttak, mint Erdély városaiban, ott megtar-
tották. 

A harangok. 
Melius azt mondja az Apologiában, hogy a harangot 

meg lehet tartani az ős keresztyének trombitája helyett, hogy 
t. i. mint hajdan a trombita vagy kürt hangjával : úgy most 
az egyszerű harangszóval —• simplici pulsu — hivattassanak 
össze a keresztyének. Ezt azonban csak a nyilvános istentisz-
teletre hívóul használták. A halottak felett való harangozást 
a legkeményebben visszavetették. E tekintetben Meliusszal a 
protestánsok csaknem mindenütt egyetértettek. 

A homokóra. 
Meg kell emlékeznünk e különös templomi kellékről, a 

mely néhány példányban fenn is maradt. Mivel a hosszú pré-
dikácziók nemcsak a szónokot, hanem gyülekezetét is kifárasz-
tották, zsinati határozatot hoztak arra, hogy a prédikáczió 
egy óránál hosszabb ne legyen. Ezt pedig a homokórával 
mérték, a melynek lepergése emlékeztette a prédikátort a beszéd 
befejezésére. Vannak templomok, a hol ma a bevezetett villany-
óra teljesíti ugyanezt a szolgálatot. 



A papi öltözet. 
Az írás tiltja, — mondja az 1567-iki debreczeni magyar 

hitvallás — hogy barátok ruháját, szemfényvesztő, bálványozó 
ruhát, idegent a természettől és hittől, csalóka ruhát királyok-
hoz, király udvarába lakókhoz való deli, gyönge és friss ruhát 
ne viseljünk. A tiszthez illendő méltó ruhát viseljen minden. 
Az ó törvénybeli papoknak is volt valami különbség öltözetükbe, 
a kikbe különböztek a polgároktól, a községtől, mint az Illés 
istóriája is megmondja, minémű öltözeti és palástja volt. Hát 
lia tanító vagy, katona, udvar módra, deli módra czifra ruhát 
ne viselj. Feleségednek is hántaljú, garádicsos szoknyát ne 
csenáltass, azt mondja szt. Pál, szt. Péter : más az ő öltözetek, 
tisztaság, jámborság. Gyöngés fedélt se hagyj viselni. Akármi 
szinű ruhát viseljen a pásztor, mind jó, csak meglássa, hogy 
a szabadsággal ne rontson, gonoszul ne éljen, de meglásd, 
hogy a szabadság botránkozás ne legyen. Ne híjának czifra 
papnak. 

Az ugyanezen évben kelt debreczeni nagyobb czikkek 
hasonló értelemben mondják, hogy a misemondó ruhákat, a 
misebeli ostyával, oltárokkal megvetjük, de a természetnek 
használatos természeti és polgári öltönyök kelméjét és alakját 
a keresztyén szabadság ítéletére bízzuk, úgy hogy azoknak 
használata a természeti szükségekhez alkalmazott és a tisztes-
séggel s józan középszerrel összeillő legyen. Csak a fény-
űzést, gőgöt, pompát és a bálványozok babonáit távoztassuk, 
miként az ótestamentomban a bohóczok és kamuriimok1 öltö-
zetei el valának tiltva. Az ótestamentomban is csak az ároni 
áldozári öltözetek voltak a maguk alakjuk és szabályaik által 
meghatározva. A közönséges polgári és mindennapi ruhái pedig 
a papoknak, a természet szükségéhez és tisztességhez voltak 
alkalmazva. Tehát valamint a babonás öltözetek, úgy a költ-
séges fényűző és a piperkőczökhöz s katonai rendhez illő öltö-
zetek is tiltva vannak az egyházak lelkészeinek. 

Az 1570-ben tartott csengeri zsinat után kiadott hitvallás 

1 Ezek voltak a Baál papjai, a kik babonás ruháikkal csalták a 
tanulatlanokat. 



az egyházi szolgáknak sein az ó-, sem az újszövetségben meg-
nem határozott ruháiról azt mondja : esztelen és kegyetlen 
dolog, hogy azokat, a kik Istentől minden teremtmények örö-
kösivé és uraivá tétettek, a ruházatban, babonás étkezésben 
és ivásban szolgákká tegyük. Mindezekben tehát a tisztesség-
nek, illemnek és szükségnek megfelelő kegyes és szent közép-
szert kell a körülményekhez képest megtartani. 

A későbbi zsinatok is kiterjesztik e tárgyra figyelmüket, 
de valamennyi között legbővebben, ezeket mintegy összefog-
lalva, szólnak a Reczés-féle kánonok 52. és 53. czikkei : Kéván-
jok ezt is bizonyos okokért, hogy a tanítóknak legyen bizo-
nyos tisztességes öltözetek, köntösök az ő személyekhez és 
tisztekhez, hogy még abbul is megismertessenek Krisztusnak 
szolgáinak lenni ; hajdúkat, haramiákat, katonákat, drabonto-
kat, mészárosokat, prókátorokat, nemeseket, polgárokat, urakat, 
fejedelmeket, kalamárokat, tőséreket, török katonákat, jancsá-
rokat, szpaiakat, kadiakat és kocsákat egyátaljában nem akar-
jok, hogy kövessenek, hanem minden öltözetiben, magaviselé-
sében, magatartásában minden ember azt akarjok, hogy csak 
a Krisztust kövessék. 

Ezt is kévánjok, hogy a tanítóknak feleségeknek öltö-
zetek felül ne haladja az ő uroknak személyeknek tiszteknek 
méltóságoknak öltözetit, hogy ugyan megtessék: imez az Isten-
nek igaz szolgája, amaz az Istennek igaz szolgálóleánya. 

Azt is kévánjok, hogy a schola mesterek a scholához 
hasonló öltözetben járjanak a deákoknak a scholában való 
beédesgetésiért. Az deákok is az scholában való habitusra 
viseljenek gondot ; több gondok legyen a könyvek szerzésére és 
abbul való tanulásokra, hogy nem mint a külső köntös szerzésére. 

Papi egyenruha nemcsak a külső életben, de még az 
egyházi szertartások végzésénél sem volt. Az ág. evangélikusok 
több helyen megtartották a fehér inget, de hogy e felől zsinati 
határozatot kellett hozniok, ez arra vall, hogy e szokás nem 
volt általános. 

Hiteles arczképe maradt e korból Szegedi Kis Istvánnak,1 

1 Révész Imre : Meliusz Péter emlékezete 15. old. széljegyzet (26). 



a mely őt rövidre nyírott hajjal, nyilt homlokkal, szakállal, 
bajuszszal, kihajtott inggallérral, lapos zsinóros alsó s hasított 
ujjú prémes felső ruhában mutatja. Tehát nem valami papi 
egyenruhában, hanem oly tisztességes honi öltözetben, a minőt 
Kálvin, Beza, Melanchton, Knox és Bullinger is kerestek az ő 
viszonyaik között. 

51. §. A protestáns istentisztelet hatása . 

A reformáczió, mihelyt a nemzeti nyelvet tette az isten-
tisztelet nyelvévé, a szívekhez vezető utat megtalálta. A keresz-
tyén buzgóságnak azok a belső erői, melyek a kegyes lelkeket 
megtöltötték, el nem tömhető forrásként fakadtak föl itt és 
bőven ontották a szomjúhozó lelkek számára az őket dagasztó 
életnek vizét. Önkénytelenül is arról az erőről tettek bizony-
ságot, a mely őket hajtotta, prédikálták az evangéliumot, a 
mely Istennek hatalma, minden hivőnek idvességére. A ben-
nük érzett erkölcsi hatásokat kívánták átültetni másokra is, a 
minek eszközéül és alkalmául legelső sorban az istentisztelet 
kínálkozott. 

A nemzeti nyelvet mindenki érthette, az igére minden-
kinek szüksége volt. így került a kultusz központjába a 
magyar nyelvű prédikáczió. Isten akaratának keresésévé vált 
az istentisztelet ; ennek főrészévé pedig a kijelentés igéinek 
magyarázata. Ehhez készült elő a gyülekezet, a mikor énekelt 
és imádkozott. Ennek megtartásáért könyörgött és ennek áldá-
sáért zengett hálát, a mikor eltávozott. 

Minden istentisztelet a mennyei atyával való találko-
zásnak volt a kifejezője és a vele való összeköttetésnek lett 
erősítője, így hát az erkölcsi építő hatást már magában hor-
dozta. Jellemző sajátsága volt e kor istentiszteletének az 
értelmet foglalkoztató komolyság, a tanítói elem széleskörű 
térfoglalása és a nyugodt méltóság beszéde. Lélektanilag tel-
jesen indokolt ez az eljárás, mert abban az időben, a mikor 
a szenvedélyeket oly sok izgalom hozta háborgásba, ez volt 
az egyedüli mód, a mely az emberek lelkéhez férhetett. 



A szenvedélyeket mindig csak a nyugodtság győzi meg. Kálvin 
Jánosnak a gondviselés által adott erős egyénisége vezette 
erre az útra a reformácziót. 0 az értelmet győzte meg az 
isteni kegyelem elfogadásának szükséges voltáról ; a szív 
meggyőzését az Isten kegyelmére bízta. Az újkor keresztelő 
Jánosa volt, a testté lett Ige : a Szentírás hatása előtt egyen-
gette az utat. Nem pusztán a véletlen, hanem a gondviselés-
nek sok irányú közrehatása tette azt, hogy a mi magyar föl-
dünkön, különösen magyar népünk szivében a svájczi reformáczió 
vert gyökeret. Első sorban Kálvin határozott egyénisége, aztán 
latin nyelvű munkái, a német iránti gyűlölet, a magyar nép 
faji tulajdonságai, tanításának világos és meggyőző volta mind 
befolyással volt arra, hogy nemzetünk zömét a svájczi refor-
máczió mellé csatolja. Ennek természetesen az istentisztelet-
ben is kifejezésre kellett jutnia. A mint Kálvin e tekintetben 
eltért Luthertől, úgy a magyarországi reformáczió német és 
svájczi iránya is eltérést mutat. Ez azonban sokkal inkább 
jelentkezett a tanban, az ige magyarázatában, mint az isten-
tisztelet rendjében, tehát a liturgia alaki részében. Hiszen 
ebben a korban a fogalmak sokkal inkább változtak, mint 
azok kifejezései. 

Elég csak arra hivatkozni, hogy Isten kegyelme alatt 
mást értett Róma, mást Luther és ismét mást Kálvin. Az oly 
sok vitát keltett unitárizmus is kezdetben csak a meglevő 
kifejezések és formák alá vitt be új tartalmat. Magyarországon 
az unitáriusok meg is tartották az Isten tiszteletének régi 
rendjét ; liturgiát külön nem képeztek, csak a belső tartalom 
ment át változáson : széllel bélelték ki a kincstartó tömlőket. 

Új magyar liturgiát, a mely az istentisztelet lefolyását 
híven adja, csak Bornemisza készített. Ebben minden az ige-
hirdetést szolgálta, a többi elem csak a főrész kíséretében 
jelenik meg. Bár nagyon egyoldalúnak látszik, a kultuszra 
vonatkozó bibliai kívánalmaknak mégis teljesen megfelel és a 
benne levő rend harmonikus beosztást és összhatást mutat. 
Egyszerűsége folytán kedvelt volt mind a két protestáns egy-
házban. Alapot beszédjéhez a Szentírás szolgáltatott, a belőle 
vont tanúságokat pedig az apostoli hitformán keresztül szűrte 



le. A másik kultuszforma, a melyet e század protestánsai szin-
tén közösen elfogadtak és követtek, a mise megtisztításából 
állott; sem eredetisége, sem tisztasága, sem harmóniája nem 
levén olyan világos, az értelemre való hatásában is hátrább 
maradt. Már pedig az evangéliumi keresztyénségnek komolyabb 
életczélt kellett maga elé tűzni, mint ideig tartó hangulatkel-
tést ; ezért az egyszerűbb meggyőző kultusz élte túl a szívet 
foglalkoztató idősebb kortársát, de mindig éreztette szükségét 
annak, hogy egyoldalúságának kipótlására valamit még tenni kell ! 

A magyar nyelven kívül istentiszteleti nyelvvé lett még 
hazánkban a német és szláv nyelv is. A németországi refor-
máczió leginkább ezek között terjedt, és ezek kultuszában is 
legnagyobb részben a néniét reformáczió liturgiája honosodott 
meg. A X'VI. század vége felé tartott felvidéki lutheránus 
zsinatok határozatait épen azért kellett mellőzni e munka 
keretében, mert azok, lia a magyar liturgiára vonatkoznak, az 
előbbi zsinatok határozatait ismétlik, a mennyiben pedig mint 
az 1590 körül hozott murányi czikkek VII. pontja értelmében 
határoztak : „Missa sine eommunicantibus non célébra tu r. nec 
in administratione sacramentorum alia, quam vulgaris sclavonica 
utatur lingva, eaque clare et distincte, ut onines au dire intel-
ligereque possint" — tárgyunkat nein érintik. 

Egyébként e kornak törekvései, különösen a magyar-
lakta vidékeken, még a tanok különbözősége mellett is egyesíteni 
tudták a két egyház híveit ; különösen pedig az istentisztelet 
volt az, a mi még a szétválás alkalmával is mindenütt érez-
tette rokonvonásait. A czél azóta is egy mind a két fél előtt. 
Eszközeik is ugyanazok. Közös ellenség fenyegeti mindegyiket. 
Testvéri békesség munkálja mindkettő javát. Egyetértésük 
építi Istennek országát. A mult tanulságos, a jövő reményekkel 
teljes, de mind a kettő egyet kiván : Vállvetett erőket ! 



MÁSODIK SZAKASZ. 

A RÓMAI EGYHÁZ MAGYAR NYELVŰ KULTUSZELEMEI. 

52. §. A római egyház istentisztelete a reformáczió 
korában. 

A reformáczió gyors terjedése a római egyháznak óriási 
veszteségével járt, Belső és külső okok egyformán elősegítet-
ték ezt a veszedelmet. A mohácsi vész után főpapjai nagyon 
kevés számmal voltak. Tanultabb klerikusai a reformáczió 
híveivé lettek, a többiek pedig a gyorsan változó hullámokra 
bízták életüket. 

A reformáczió nemzeties törekvéseire nekik is felelni 
kellett. Ott, hol az értelem meggyőzése, a magyar nyelv hasz-
nálata a liturgiában méltánylásra talált : ezeknek útján a refor-
máczió is csakhamar jelentkezett és könnyedén hódított. Ott 
pedig, a hol ezt visszautasították, a gyanús elzárkózás még-
inkább felkeltette a lelkek szomjúságát. Abban a korban, a 
mikor a vallási kérdések, a hitbeli meggyőződések — ha pusz-
tán a nagy összeütközések miatt is — egyetemes érdeklődésre 
számíthattak, a titkok zárait kettőztetni egészen czéltalan törek-
vés volt. 

Pedig az újításokkal szemben a legtöbb helyen ezt a 
védelmet keresték. A magyar reformáczió épen e miatt igye-
kezett arra, hogy a hasznos történeti alapokat (zsoltár, credo, 
symbolum) megtartva, a tisztítás munkájával védekezzék az 
újítás vádjával szemben. 

Egész Európa érezte azt, hogy a római egyháznak a 
reformáczió ügyében intézkednie kell. A tridenti zsinat (1545— 
63.) teljesítette is ezt, de azzal a szigorú elsánczolással, a mi 



csak a régi magatartást védte és minden újabb, nemesebb, 
tisztító elem felvételét lehetetlenné tette. 

Bennünket nem annyira ez a zsinat érdekel, mely a litur-
giával alig foglalkozott, hanem azt 25. teljes ülésében a pápa 
gondjaira bízta, mint inkább az az 1570-ben megjelent missale 
és breviárium, ajmely ennek gyümölcse volt. A magyarországi 

A topporczi kehely. 

különös viszonyok, a politikai szétválások, a reformáczió széles-
körű térfoglalása nemcsak a tridenti zsinat végzéseinek kihir-
detését nehezítették meg az egyház papjainak, hanem a litur-
giában is teljesen a régi határok között kellett mozogniok. 
Valósággal álomba merült Magyarországon e század római egy-
háza. Az az alig néhány férfiú, a ki az alvó betegnek ágya 
körül állott, alig tehetett egyebet, minthogy fel-felrázza a régi 



mediczinát és hogy a gyógyszer nagy adagja meg ne ártson, 
azt kicsinyeknek és nagyoknak, a „doktorok" előírása szerint, 
cseppekben méregesse ki. 

Hogy a tridenti zsinat végzései hol és mikor lettek 
kihirdetve, azt még most sem sikerült pontosan megállapítani. 
A mohácsi csatában elesett főpapok (Szalkay esztergomi érsek, 
Tomory kalocsai érsek, Perényi váradi, Paksi Balázs győri, 
Csaholi Ferencz csanádi, Palinaeus György boszniai és Moraens 
Fülöp pécsi püspökök) székhelyei sokáig üresek maradtak. 

Hoztak ugyan törvényeket az eretnekség ellen, de a kiknek 
ezt végrehajtani kellett volna, azok legnagyobbrészt protestánsok 
voltak. A protestantizmus hódítására jellemző Zigerius Imrének 
Flacius Mátyáshoz írott levele 1549-ből, a melyben azt írja Tolná-
ról : „A város népe két részre szakadt, egy része Krisztushoz, 
másik a pápához ragaszkodik . . . Voltak ugyan sok és komoly 
bonyodalmaink velük, de az Úr csodálatos módon oltalmazott 
meg tőlük a török nagyok ós kormányzók által, a kik kitünőleg 
látszanak kedvezni nekünk, valamint a kádi nevű ozmán jog-
tudósok is". Huszár Gál is azt írja Magyarországról 1557-ben: 
„A török a meghódított helyeken annyira kedvez az evangélium 
hű szolgáinak s oly becsülettel bánik velük (mi kétségtelenül 
Istentől van), hogy soha akadályt nem vet nekik . . . Sőt gyak-
ran történik, hogy az ozmánok egyházi gyülekezeteinkbe, 
midőn a keresztyén néphez beszéd tartatik, seregesen jönnek". 
Ha a törökök érdeklődését ennyire kihívta a reformáczió, 
még inkább a súlyos megpróbáltatás alatt élő, Istenét szorongó 
szívvel kereső magyar népét. 

Mivel a római egyház a régi falak közé vonulásával a 
magyar liturgiának útját vágta, így ebből a korból egyáltalán 
nem is nyújthat főistentiszteletének köréből tárgyunkhoz anya-
got. Az egyházi beszéd azonban, mint a kultusznak változás 
alá eső eleme, továbbra is figyelmünket igényli,úgyszintén a szent-
ségek kiszolgáltatása, valamint a temetés körüli eljárás is, a 
melyeknek magyar elemeiről e századból emlékünk maradt. 
A többi mult korszakból ismertetett magyar nyelvű kultusz-
részek vagy kivesztek, vagy pedig a reformáczió által újjá 
képeztettek, de a római egyházban való továbbfejlődésük meg-



gátoltatott. így hát erről kiilön szólanunk sein nem szükséges,, 
sein nem lehetséges. 

E század beteg katholiczizmusából egyedül csak a prédi-
káczió, mint a kultusznak fejlődés alatt álló magyar nyelvű 
alkotórésze és a Telekdi Miklós pécsi püspök előszavával ellátott 
nagyszombati „Agendaríus-" tartozik tárgyunkra, mint a melyek 
a reformáczió magyar liturgiája mellett, részben ennek hatása 
alatt, vagy erre való vonatkozásaikban áttekintésre várnak. 

53. §. A prédikáezió. 

A XVI. századbeli katholiczizmus csak későn kezdett 
intézkedni arról, hogy a reformáczió hatalmas fegyverét, az ige-
hirdetést ő is felvegye. Az 1542-iki országgyűlés kezdte a had-
sereg lelki gondozása czéljából sürgetni a prédikálást, a mire 
41. czikkében minden kolostorból két embert rendelt ki. A pré-
dikátorok biztonsága ügyében az 1553-iki törvényczikkely rendel-
kezett, a mely bántalmazásukat eltiltja. Oláh Miklós esztergomi 
érsek alatt tartott nagyszombati zsinat huszonnegyedik fejezete 
pedig kimondja, hogy a plébánosok a népnek betűszerinti értel-
mében magyarázzák az evangéliumot és epistolákat, mert mint 
tudjuk, a hitújítók a bibliával dobálkoztak, mintha a katholikus 
egyház a kinyilatkoztatott tantól eltért volna. A kik kellő képes-
séggel bírnak, szónokoljanak, fejtegessék a katekhizmust, az 
apostoli hitvallás, az Úr imádsága és az angyali üdvözlet 
nyomán.1 Ugyanez a fejezet óva inti a papokat az eretnek-
könyvek használatától. Intézkedik, hogy a szerzetesek, a kik 
a rendes lelkészek helyét akarták a prédikálás által elfoglalni, 
korlátok közé szoríttassanak. A kolduló szerzetek még e zsi-
naton eltiltattak a prédikáczió tartásától. 

Nevezetesebb szónoka e században alig akadt a római 
egyháznak. Az egy Telegdi Miklós emelkedik ki magasan a 
többi fölött, bár a protestáns papok képzettségével, nyomon-
járó és hatásos beszédeivel még az övéi sem állják ki a ver-

1 Péterfi : II. 105. 



senyt. Rajta kívül említendők : Arator Szántó István, a „tüzes 
paripádnak nevezett jézsuita, kit társainak kellett fékezni, 
nehogy heve nagyon elragadja; Draskovich György pécsi püspök, 
Du dich Endre, Frangepán Ferencz, Gregoriancz Pál, Ramocsa-
házi Mihály, Forgách Ferencz, Monoszlai András, Lépes Bálint. 

A prédikáezió tárgyát legtöbbször a protestantizmus elleni 
védekezés képezte. Zsinati határozatok, főpapi utasítások szó-
lottak mellette. így részint támadó, részint védő szerepe volt 
a század szónokainak. 

Anyagot a prédikikáczióhoz leginkább a külföld szolgál-
tatott, Reuchlin: (1503) „Liber cöngestorum de arte praedicandi" 
czímű műve : Dungersheim Jeromos : „Tractatus de modo dis-
cendi et docendi ad populum sacra seu de modo praedicandi" 
(1514) czímű munkája, a melyeknek mindegyike erősen érez-
tette hatását hazánkban is. A prédikátorok még mindig nagyon 
bizonytalanul indulnak, mintha még mindig járni tanulnának. 

A prédikáezió alakja is sok kívánni valót hagy hátra. 
Mivel leginkább polemikus beszédek voltak, az egyes kedvencz 
gondolatokon lovagoltak és így egyik rész a másik rovására 
sokszor nagyon is hosszúra kinyúlott. 

Ilyen sokat hánytorgatott tárgy volt az ország szenve-
dése is, a török kegyetlensége és pusztítása, Ezeket mind az 
eretnekség miatt küldött büntetések gyanánt tekintették, mire 
a protestánsok részéről meg a pápista babonaságot és istente-
lenséget hozták fel okul. 

Sok vereségét annak tulajdoníthatja leginkább a római 
egyházi szónoklat, hogy a míg protestáns ellenfelei biztos ala-
pon az írás tisztaságára támaszkodva szólhattak, addig a római 
egyház hitszónokait az egyház dogmái, a számtalan czeremó-
niák és az írásból ki nem mutatható egyházi hagyományok 
kötötték, a melyek nemcsak szabad mozgásukat gátolták, hanem 
nyomasztó súlyukkal még egy bizonyos elfoglalt állásponton 
is ingadozókká tették őket. Valóban olyan képet nyújt e század 
róni. katli. prédikáczióinak csaknem mindegyike, mint az a 
súlyosan megterhelt ember, a ki vállának terhe alatt, ingadozó 
lépésekkel halad tovább és sohasem tudhatni, hogy lesz-e elég-
ereje teljesíteni a feladatot, a mire vállalkozott. 



Mivel a protestáns prédikácziók közül Meliusnak a feltáma-
dásról írott beszédét közöltem, a melyben erősebb támadásokat 
intéz a római egyház tanításai és intézményei ellen, itt meg 
Telegdi Miklóstól közlök kisebb kihagyásokkal egy kath. pré-
dikácziót, a mely pedig a védekező sereg fegyverforgatását 
mutatja be. 

Praedicatio : Melyben megbizonyíttatik, hogy a Pápa, azaz a 
Romai Püspök nem Antichristus. De azok, a kik ötet annak neve-
zik, az Antichristusnak tagjai. 

„Az Luter Márton scholájából származott eretnekeknek, semmi 
szájokban és nyelvükön gyakrabban nem forog, mint az, hogy a 
Pápa Antichristus. Oka pediglen nem egyéb annak, hogy az anya-
szentegyháznak főpásztorát káromolják és ilyen névvel illetik, hanem 
csak az, hogy a községgel ötet könnyebben megutáltassák. Mert 
csak a neve is iszonyú az Antichristusnak és minden valaki a 
Krisztust ismeri és vallja, utálja ötet, mint urának ellenségét. Lát-
ván tehát, hogy semmiképen hamarább a Pápa ellen fel nem indít-
hatják a világot, mintha ezt elhitetnék az emberekkel, hogy ö a 
Krisztusnak ellensége, minden tehetségűkkel azon vannak, hogy 
mindenekkel elhitessék, hogy senki nem egyéb, hanem a Római 
Püspök amaz Antichristus, melyről Dániel Propheta, Krisztus az 
Evangéliumban, szent János az ö látásáról írott könyvekben és 
szent Pál Apóst, az ő levelében szólottanak. 

Ezek ellen megmutatom én e praedicatióban : először azt, 
hogy a Pápa nem Antichristus ; másodszor, hogy azok, a kik a 
Pápát annak nevezik, az Antichristusnak tagjai. 

Az elsőriil. Elég bőven szólottam az Antichristusról a Szent 
Háromság napja után való huszonötödik vasárnapi praedicatióban. 
Holott azt is megmondottam, hogy minden hamis próféta, sőt min-
den ember, valaki vagy tudományába, vagy életébe ellenkedik a 
Krisztussal, Antichristusnak mondatik : mindazáltal a többi között 
egy bizonyos, igen gonosz, csalárd, hitető, hamis és kegyetlen ember 
támad világ végezete előtt, ki az Isten egyházát sokkal inkább meg-
háborítja és nyomorítja, hogy sem mint valaha egyéb időkben hábo-
ríttatott és nyomoríttatott volna, ki ugyan szinte pusztaságnak iszo-
nyúsága, azaz a hitnek és isteni tiszteletnek pusztítója leszen. És 



annak okáért, úgy mint az, a ki leginkább fog ellenkedni Krisztus-
sal, főképen az hivattatik Antichristusnak, és őróla szólanak mind 
Dániel az ő jövendömondásában, mind Krisztus az Evangeliomban, 
mind szent János az ő látásában, s mind szent Pál az ö levelében. 
És nem Pápárul. Mert nem egy pápa volt eleitől fogva eddig az 
anyaszentegyházban, hanem többen voltanak kétszáznál és ki tudja, 
még hány leszen még a világ végezetéig . . . 

Annak fölötte szent Pálnak tanítása szerint, akkor jelenik meg 
az Antichristus, mikor eljő a szakadás, azaz minden nemzetségek, 
melyek a római birodalomhoz hallgatnak, tőle elszakadnak, és mikor 
ugyanazon római birodalom, mely az Apostoloknak idején e világon 
uralkodott, közbül vettetik, azaz elpusztul, elfogy, semmivé leszen. 
Mert hogy a római császárnak engedelmességétől való elszakadásá-
ról szóljon ott szent Pál és a római fejedelemségnek végéről, bizo-
nyítom szent Hieronymussal és Tertullianussal, kik azt az Aposto-
loknak mondását úgy értik. És szent Ambrussal, ki magyarázván 
ugyanazon mondást, azt írja, hogy az római birodalomnak elfogyása 
és kitörlése után jelenik meg az Antichristus, kikkel egyaránt jár 
Aranyszájú szent Jánosnak (n. 2. Tess. c. 2.) és szent Ágostonnak 
(1. 20. c. 19. de civ. Dei) értelmök. Azt pediglen tudjuk, hogy a 
pápaság nem oly időben kezdetett, melyben vége lett a római feje-
delemségnek, hanem mikor leghatalmasbak voltak a római császá-
rok. Sőt még az mai napon is nincsen annak vége, mert Istennek 
kegyelmességéböl mind császár vagyon, mind pedig egyéb fejedel-
mek vannak a római birodalomban és megmutathatjuk azokat ugyan 
személyök szerint is. 

Továbbá az Antichristusnak eljövetelét oly közel mondja 
Urunk, hogy leszen a világ végéhez, hogy egyikről ugyanarról 
úgymint bizonyos jelről ismerhetik meg az emberek az ítélet nap-
jának elközelgetését, nem külömben, mint az fügefának levelezéséről 
a nyárnak közel voltát. 

Hogy mondhatnók tehát, hogy a Pápa Antichristus, ha ezer 
esztendőnél több vagyon csak annak is, hogy Constantinus császár 
Rómát és az olaszországi birodalmat a pápáknak engedte. Annak 
előtte is voltanak a pápák, noha nem olyan nyugodalomban és 
békességben, mint Constantinusnak idejétől fogva, mert az hitetlen 
császárok alatt sok háborút és nagyobb részre inkább mind halált 



szenvedtenek a Krisztus hevéért. Annak okáért bizony megcsalatnak, 
valakik hisznek amaz káromlóknak, kik a Krisztus egyházának fő-
pásztorát Antichristusnak nevezték, holott az Antichristus eljövetelé-
nek ideje nem illik a pápákhoz. 

Azt is írja szent Pál az Antichristus felöl, hogy ellenkedik 
Istennel. Kérlek, miben ellenkedik? Abban, hogy felemelkedik min-
dennek fölötte, a mi Istennek hivattatik és tiszteltetik. Mi módon 
emelkedik föl ? Úgy, hogy az Istennek templomában ül, mutogatván 
magát Istennek lenni. Azaz sokakat kihitet az Isten egyházából, 
kiket igaz anyaszentegyháznak és Isten templomának nevez. Azok 
között úgy viseli és tisztelteti magát, mintha ö volna a Messiás. 
Sőt végezetre Isten gyanánt akar imádtatni. Ilyenképen veti magát 
Isten ellen a kegyetlen Antichristus, kit soha egy pápa sem mívelt. 
Mert legelőször nem ő maga emelkedett fel a pápa, hanem a 
Krisztus emelte fel arra a tisztre, melyet az anyaszentegyházban 
visel, a mint a másik predikáczióban megbizonyítok. Továbbá nem 
emelkedik fel az Isten ellen, hogy mint ki sem Istennél nagyobb-
nak nem vallja lenni, sem egyenlővé nem teszi hozzá, hanem alább-
valónak tartja és nemcsak az Istennek, de még az ő szolgáinak 
szolgájának nevezi magát. Annak fölötte az Isten templomába, mely 
az anyaszentegyház, ül ugyan, mert ha annak kívüle ülne, nem 
hogy főpásztor, de csak juh sem lehetne ; de nem úgy ül, hogy 
Isten gyanánt mutogatná magát, hanem úgy, mint az apostolok és 
a többi között szent Péter ültenek. Mint hív és bölcs szolga, a kit 
az úr az ő háza népén fővé tett. Igen akarnám látni, lia meg-
mutatnák a pápa ellenségei, hogy ö mint Isten ül a szent gyüle-
kezetben : kit, mivelhogy meg nem mutathatnak, mi sem hisszük 
azt, hogy Antichristus volna. Az eretnekek, kik az Apostoloknak 
idejéből voltanak, és a kik azután is lesznek, mind Antichristusok, 
és amaz fő Antichristusnak, kiről most szólunk, előtte járó serege, 
kik által szent Pálnak mondása szerint immáron az ő álnokságának 
titkait cselekedj, mert a Krisztusnak igaz ismeretét ő hazugságával 
homályosítja az emberek közt és az Istennek városát, az anya-
szentegyházat, rabolja és pusztítja. Tehát ha a pápa volna az 
Antichristus, ezek mind ő vele tartanának, az ő ügyét forgatnák 
és ő érette hadakoznának. De nem azt mívelik, hanem a mint az 
históriákból megtetszik, a régi eretnekek, Arius, Manichaeus, Dona-



tus, Vigilantius, Jevinianus és a többi egyetembe mindnyájan egye-
temben ellene voltak az római egyháznak és püspöknek. Ő ellenök 
is pediglen a pápák és azok a szent doctorok vitézkedtenek, melyek 
a pápákhoz hallgatának. És mostaniak azonképen valahol valameny-
nyien vannak, noha önköztök sem értenek egyet, mindazáltal mind-
nyájan Pápát szidalmazzák és az ö engedelmessége alatt való egy-
házat ellenzik. Hogy a Zvingliánusok és Calvinisták eretnekek 
legyenek, Luter Mártonnal és az ö követőivel bizonyítom. Megint, 
hogy Luter Márton és azok, kik vele egyet vallanak, tévelyegjenek, 
Zvingliussal és Calvinussal. Georgius Maiornak, hogy nem igaz val-
lása legyen az jó cselekedetek felől, Vigandus sok helyen írja. 
Viszontag Maiornak úgy tetszik, hogy Vigandus tévelyeg. A Trini-
tariusokat pediglen mindenik eretnekeknek ítéli lenni, úgy, hogy az 
ő magok ítéletök szerint, ha mi nem mondanók is, ezek mind eret-
nekek és az Antichristusnak szolgái. De vájjon mint tartják mago-
kat a pápához? Nem szükség arról sokat szólani, tudja mind az 
egész világ, hogy nem vele, hanem ellene vannak ő neki. Annak 
okáért lehetetlen dolog, hogy a pápa legyen az Antichristus, mert 
lia az volna, az Antichristus szolgái ő reá nem törnének, hanem 
az ő pártját követnék . . . 

Több bizonyságát is hozhatnám ennek, mind a derék szent-
írásból, mind a szent doctoroknak könyvökből, de nem akarok 
hosszú beszédet szaporítanom. Annak okáért elég legyen ez erről 
és immár azt bizonyítom meg, hogy azok, a kik a pápát Antichris-
tusnak nevezik, az Antichristusnak tagjai. 

Az másodikrul. Ne bánják a pápa ellenségi s nem is bán-
hatják, ha megmutatom, hogy ők az Antichristusnak tagjai. Mert 
megérdemlik, hogy a mit ok nélkül másra költöttének, az innen 
maguknak fejökre térjen. Legelőször azért, ebből tetszik meg, a 
mit felölök mondok, igaznak lenni, hogy miképen az Antichristus 
nem az Atyaistentől bocsáttatik, hanem Krisztus urunknak mondása 
szerint saját nevében jő, azonképen a Luterek és egyebek, a kik 
a pápát Antichristusnak nevezik, nem Istentől küldetnek, hanem 
önönmaguktól jönnek. És olyanok, mint a kikről az Isten panasz-
kodik a prophétánál, mondván : Nem küldök vala prophétákat és 
ők futnak vala; nem szólok vala nekik és ők prophétálnak vala. 

Ha pediglen azt akarják velünk elhitetni, hogy Istentől bocsát-



tatnak, mikép Üdvözítőnk megbizonyító maga felöl, hogy ötet az 
Atya boesátá, azonképen ezek is tartoznak megbizonyítani. Kétképen 
szokott az Isten az anyaszentegyházba tanítókat és egyházi szol-
gákat bocsátani. Némelyeket bocsátott elein innen maga magátul, 
közbevetés és eszköz nélkül, mint a prophétákat az ó törvényben 
és az apostolokat az evangeliom alatt, kiket senki egyéb által nem, 
hanem tulajdon szájával választa és boesátá Isten és a Krisztus 
az ő szent igéjének hirdetésére. És a kik így bocsáttatának, azok 
csodatételekkel bizonyították meg, hogy Isten küldte őket. Mely 
bocsátásnak módja az apostolokban szűnt meg. Némelyeket pedig 
eszköz által bocsátott, mint Titust, Timotheust, Kelement, Dénest 
és sokakat egyebeket, kiket az apostolok által, megint azután a 
többi igaz lelki pásztorokat és praedicatorokat, kiket a törvény 
szerint való püspököknek és egyházi fejedelmeknek által választott 
és küldött, és a mai napon küld, ő szent felsége az anyaszent-
egyházhoz, hogy ö követei legyenek és igazgatói a hív kereszté-
nyeknek. A ki evvel a második bocsátásnak módjával mondja, 
hogy bocsátott Istentől, szükség, hogy megmutassa, kik által bocsá-
totta legyen Isten őtet. Mint szent Pál, kiről azt írja szent Lukács, 
hogy a pogányok között való predikálásra az Antiochiabeli prophé-
ták és doctorok által választatá őtet és Barnabást az Isten. 

Immáron azt kérdem a pápa ellenségeitől, kitől küldettenek 
ők, hogy prédikáljanak? Azt felelik, jól tudom, az Istentől. De 
mi módon ? IIa a bocsátásnak első módja szerint mondandják, ottan 
azt kívánom tőlök, hogy csodával bizonyítsák meg, Kit még eddig 
nem míveltenek, s nem is mívelhetnek. Azért inkább hiszem, hogy 
eszköz által fogják mondani, hogy bocsáttatának. Annak okáért én 
is arra kötelezem őket, hogy mutatnák meg azt az eszközt. És ha 
némelyek Uebreczenben, némelyek Kolozsvárott, némelyek Semptén, 
némelyek Vittenbergában, némelyek Genevában, némelyek Novinbergá-
ban, némelyek Brigában, némelyek egyebütt mondják, hogy választatá-
nak a tisztre az ott lakozó superintendensek avagy prédikátorok által; 
akarom értenem, ezeknek is kitől adatott legyen az a hatalom, hogy 
egyházi szolgákat válaszszanak és prédikátorokat küldjenek, mert 
félek rajta, hogy nem az ajtón, hanem másunnan hagytanak be az 
akolba, és annak okáért nem pásztorok, hanem orvok és tolvajok. 
Noha azt vitatják, hogy törvény szerint való szolgák, mivelhogy (a 
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mint ők mondják) a többi tudós és jámbor egyházi népektől valasz-
tattanak reája, hogy az Isten szöllejébe munkásokat bocsássanak. És 
netalán mindadddig, s addig mennek hátra az időkben, hogy szinte 
Luter Mártonra viszik (ha vihetik) az ö eredetöket. Mert Lu ter is 
sem csodatétellel meg nem bizonyította, hogy tisztán ő magától Isten-
től küldetett volna, sem embei'ét nem adhatja, ki által választotta 
Isten őtet annak az Evangéliomnak, melyet hirdetett, hirdetésére. 
Hanem az ő tulajdon nevében jött, és az ördögnek késztetéséből 
kezdett új tudományt hirdetni a község közé (miképen ő maga is 
vallja), kinek oly igen tetszék a különbözés az ő agyának gondo-
latja után való járás, hogy noha midőn a római egyháztól elszakada, 
valának egyebek is, kik onnan kiszakadtanak vala, úgymint a görö-
gök és a hussiták, de azokhoz sem álla egyikhez is, hanem ugyan-
csak egymagának valék, és az ő tetszése szerint raka egy synago-
gát az Antichristusnak. Annak okáért mind Luter s mindazok, a 
kik ő tőle származván, sok felé oszlanak, az Antichristusnak tagjai. 

Tovább azt beszéli Üdvözítőnk szent Máténál, hogy az hamis 
prophéták mondják: imitt-amott a pusztában avagy a rejtekhelyek-
ben lenni a Krisztust Kit, mivelhogy a pápa ellenségei mívelnek, 
kétségkívül nem igazak, hanem hamis prédikátorok. Mert nem imitt 
vagy amott mutogatják-e urunkat, a kik mind ez óráig sem alkud-
hatnak meg rajta, melyik sectában találtassék meg az igazság? 
Mindenik magának tulajdonítja, és egyik sem engedi a másiknak 
az Evangéliomnak igaz értelmét. Nem együtt, hanem ki a Confes-
sionistáknál, ki a Calvinistáknál vitatja, hogy vagyon az Istennek 
igéje. Ez ám a Krisztust imitt vagy amott mutogatni. Megint ugyan-
azok vallják a pusztában is, avagy a rejtekhelyekben lenni. Mert 
holott a Krisztus az ő egyházában szokott legyen lakni és attól 
soha el nem távozik, valaki az egyházat a pusztába és rejtek-
helyekbe rekeszti, a Krisztust is oda rekeszti. Luter M. pedig azt 
műveli, úgymint ki azt írja, hogy a pápának országa alatt (mely 
az Ő vélekedése szerint legkevesebbet ötszáz esztendőt tartott) egyet-
len egy püspök sem volt, ki az ő tisztében eljárt volna, és csak 
egy concilium sem lett, kiben az Istentiszteletről végeztek volna. 
Mindazáltal megtartotta Isten ezek alatt is az ő egyházát, de úgy, 
hogy így egyháznak sem mondatott. 

Béza is hasonlatosképpen cselekszik, mert azt meri mondani, 



hogy az híveknek gyülekezetét néha majd csak ő maga az Isten 
tudja és ismeri, senki egyéb. Hiszen elég pusztában és elég rejtek-
helyeken lehetett az anyaszentegyház, ha annyi ideig, míg Luter 
mondja, sem igaz püspök, sem igaz concilium egy sem találtatott. 
Hogy annyira volt a szent gyülekezetnek ügye, hogy így csak egy-
háznak sem hivatott. Ha, a mint Beza beszéli, néha Istennél több 
senki sem tudhatja, hol legyen. 

Nem arra taníta bizony minket a Krisztus, hogy oly igen 
elnyomattatnék és temettetnék valaha az ö egyháza, hamis püspö-
köktől, hogy még csak a neve sem maradna meg. Hogy oly igen 
eltitkoltatnék, hogy azt sem tudnák az emberek, mely helyen lap-
pangana. Sőt azt mondta, hogy az egyház ellen, melyet az erős 
kőszálon épít, a pokolnak kapui soha hatalmat nem vehetnek. Hogy 
a hegyen építtetett város, az anyaszentegyház el nem titkoltathatik. 
Esaiás azt prédikálja, hogy az Istennek egyháza mindenkoron az ő 
egyházának neveztetik. Új névvel neveztetett — úgymond — melyet 
az Úr szája nevezett. Nem hivattatol többé elhagyatottnak, hanem 
az én nevem ő benne. Mely mondást magyarázván szent Hieroni-
mus, azt mondja, hogy az új név semmi nem egyéb, hanem az, 
melyet urunk ada a szent gyülekezetnek, így szólván Péternek : 
Te vagy a kőszál és ezen a kőszálon építem az én egyházamat. 
Mivelhogy azért Luter és a többi pápára morgó eszeveszettek imitt-
amott mutogatják a pusztában és rejtekhelyeken prédikálják lappan-
gani Krisztust az ő egyházával egyetemben, és avval bizonyítják, 
hogy ők hamis prophéták, kétség nélkül a fő hamis prophétának, 
az Antichristusnak tagjai. 

Az Istennek szolgái Krisztusból kriszlianusoknak neveztetnek, 
azaz keresztyéneknek és nem akarja szent Pál, hogy valakitől egyéb-
től neveztessenek. Sőt igen dorgálja a Corintusbelieket érte, hogy 
ő köztök ki Pálénak, ki Apollóénak mondja magát. Kiből megtet-
szik, hogy ez tulajdonsága az igaz prophétáknak, hogy nem maguk-
nak, hanem Krisztusnak gyűjtenek sereget, és az ö tanítványok nem 
vesznek ötölök nevet, hanem a Krisztus nevétől vétetett névvel 
hivattatnak. De a páparágalmazóknak tanítványi, kiki mind az ö 
mesteröknek nevöket viselik, és Lutertül lutereknek, Calvinustól 
calvinistáknak, Zvingliustúl zvinglianusoknak neveztetnek. Szent Hie-
ronimus pedig azt beszéli, hogy valahol azt hallod, hogy azok, a 



kik Krisztusénak mondatnak, nem az Úr Jézus Krisztustúl, hanem 
valakitől mástól neveztetnek, tudjad, hogy ott nem a Krisztusnak 
egyháza, hanem az Antichristusnak synagógája vagyon. Aranyszájú 
szent János azt írja, hogy az eretnekek az ő eretnekségök találói-
tól neveztetnek. Honnét az következik, hogy mind a Luterek, s 
mind a Calvínisták, mind a Zvingliánusok és egyéb eíféle nevekkel 
bélyegeztettek az ő mesterökkel egyetemben Antichristus tagjai és 
az ö bélyegét viselik. 

De tán elő fog állni valamely sipos és azt fogja mondani, 
hogy mi is pápától pápistáknak neveztetünk, mint hogy ők Luter-
től, Calvinustól, Zvingliustól, Lutereknek, Calvinistáknak, Zvingliánu-
soknak neveztetnek. Tudom, hogy a hittől szakadtak úgy hívnak 
minket, de mennyi ideje vagyon, mióta ezt a nevet reánk adták ? 
Avagy mindattól fogva volt-e a pápistáknak neve, hogy vannak-e 
a világon, kik ugyanazt vallják a mit vallunk ? Nem volt, hanem 
Luter M. boszúból és gyűlöletből neveze minket pápistáknak, maga, 
a mint az ő vélekedése tartja előtte is majd 500 esztendővel, ha 
igazat akart volna pediglen adni, 1500-nál -többel, sőt világ kez-
detétől fogva mindenkor volt ez a hit, melyet mi tartunk. De ők 
mindattól fogva, hogy vannak, ezekkel a nevekkel, melyeket elő-
számlálék, hivattatnak. 

Továbbá a pápista név nem valamely embernek tulajdon-
avagy vezetéknevétől vétetett, mint a Lutereknek, Calvinusoknak, 
Zvingliánusoknak nevök, hanem tiszttől, melyet minden főpásztor 
visel az anyaszentegyházban. Tehát a külömb a mi nevünk még az 
is, melyet nem régen és irigységből adtanak reánk a mi ellensé-
geink, az ő nevöknél, ebből is megtetszik, hogy a kik e mostani 
időkben a pápát Antichristusnak nevezik, az Antichristusnak tagjai, 
hogy mïképen az Antichristus országa nem sokáig, hanem csak 

negyedfél esztendeig fog tartani, azonképen ezek között sem talá-

lok senkit olyat, kinek tudománya hosszú ideig épen megmaradt és 

becsületben tartatott volna. 

Luter M. 1515. esztendő táján támada, de nem dicsekedhetik 
vele, hogy sokkal tovább országolt volna békességes nyugadalom-
ban annál, a míg az Antichristus országolhat. Mert 1522. esztendő 
forgásában fölemelkedék ellene egj^ tanítványa, Zvinglius és orszá-
gának nagy részét magának foglalá, elvitetvén ő tőle sokakat, kik 



annak előtte az Luter vélekedését nemkülönben tartották, mintha 
menyből adatott volna nekik. Annak utána támadának ugyanazon 
Luternek scholájából az Anabaptisták, Osiandrinusok, Svenkfeldianu-
sok, Maioristák, Libertinusok, Calvinisták, Puritánusok, Unctusok, 
Trinitáriusok és sok egyéb visszavonó tévelygők, kik között annyira 
eloszla az ő mesteröknek országa, hogy magának így semmi sem 
marada benne. 

Mert ugyan nem tudom, hol maradott volna meg épen a 
Luternek tudománya és a ceremóniák hol szolgáltatnának szintén 
ugyan, mint ő tőle szolgáltatnának. A Zvinglius bolondsága sem 
sokat tarta, mert Calvinus és Beza mélyebben menének és külömb 
módot találának abban, a mit ő elkezdett vala és eltávozván Zving-
liustól, melléjök vonnak inkább mindazokat, a kik őtet követik vala. 
De Calvinus sem mindenütt hosszú ideig uralkodhaték, mert Len-
gyelországban és Erdélyben a Trinitáriusok kivonák szájából a 
koncznak jobb részét. És azonközben ezek is oszlani és romlani 
kezdének, holott Dávid Ferencz, ki főember köztök, tovább ment 
immár a tévelygésben és az ő társaitól sok részében külömböző 
vélekedést vett elő, melyért mostan úgy tetszik, érdeme szerint a 
tömlöczben tartatik. A többinek is így vagyon dolguk és naponként 
egyik a másiktól megemésztetik, kiből akárki is eszébe veheti, hogy 
ez az Antiehristusnak tagjai. 

Az Anticbristusról azt mondók nem régen, sőt Dániel régen 
megmondotta vala, hogy elveszi a szüntelen avagy mindennapi áldo-
zatot. Azt müvelik a pápa rágalmazói is, kik rutolják, bálványozás-
nak nevezik és minden tehetségökkel azon vannak, hogy semmivé 
tegyék a mi Urunk Jézus Krisztusnak szent testének és szent véré-
nek áldozatját, mely a misében áldoztatik. Kivel megbizonyíták, 
hogy az Antiehristusnak seregébe valók. Mert ha ez az áldozat, a 
mint Aranyszájú szent János írja, bizonyítja, hogy a Krisztus mi 
érettünk föláldoztatott, általán fogva valaki ennek ellene szól, a 
Krisztus halálát tagadja és avval megmutatja, hogy ellensége a 
Krisztusnak. 

A kik e világ végezete felé támadnak, azokat hamis prófé-
táknak, azaz Antichristus tagjainak nevezi a Krisztus. Luter és a 
többi ő tőle származott pápa ellenségei, ím nem régen támadának, 
midőn elkezdett immár közeledni a világ vége. Annak okáért semmi-



képen el nem mehetnek előtte, hanem ugyan rajtok marad az, hogy 
ők az Antichristusnak tagjai. Hagyjanak békét tehát a pápának és 
viseljenek magukra gondot. Térjenek meg és tartsanak penitencziát. 
Mert ha mindvégig ugyanazon vakságban maradnak, az Antichristus-
sal, az ő fejőkkel egyetemben megöli őket az Úr az ő szájának 
lelkével és semmivé teszi az ő fényes eljövetelével. 

54. §. A nagyszombati Agendarius. 

Azt a hatást, a mit a protestáns egyházi beszédek kel-
tettek, a római egyháznak ellensúlyozni kellett. A templomi 
prédikáezión kívül szükségesnek látta még Telegdi Miklós, 
hogy az egyes szertartásoknál is, mint pl. a szentségek kiszol-
gáltatása, legyen egy alkalmi beszéd, a melyben ezeknek lényege 
megmagyaráztassék, így jött létre a nagyszombati Agendarius 
1583-ban, a mely több beszédében a protestánsok világos hatá-
sáról tanúskodik. 

Czíme : Agendarius. Liber continens rítus et caeremonias, 
quibus in administrandis Sacramentis, benedictionibus, et aliis 
quibusdam Ecclesiasticis functionibus, parochi, et alii curati, 
in Dioecesi et provincia Strigoniensi utuntur. Quibus additae 
sunt, Lingua vernacula, piae et catholicae aliquot exhortatio-
nes, ad eos, qui utuntur Sacramentis, et qui eorum administra-
tioni intersunt. 

Vegyük sorba az egyes előírt szertartásait : 

A keresztség. 

A keresztségben, a dolog természeténél fogva, többrend-
beli magyar elemekkel találkozunk. Magyar volt mindjárt az 
exhortatio ad circumstantes. Mivel pedig a római egyház a 
keresztség sákramentomának kiszolgáltatásánál nagyon sok 
jelképes cselekvényt végeztet: ez a hallgatókhoz intézett beszéd 
a legnagyobb részben a szertartás egyes jelképes részeinek 
magyarázatából állott. Az Agendarius 9 oldalas beszédéből 
5 oldal a sónak, a gyertyának, a fül és orr sárral illetésének, 
az ördögűzésnek czeremóniáit magyarázza. 



A pap magyarul kérdezte : Ki neved? Ellene mondasz-e 
az ördögnek? stb. A felelet magyar volt szintén, de benne 
mégis párhuzamosan mind a két nyelven (latin és magyar) 
megtaláljuk a kérdéseket és feleleteket, úgyszintén a Credo-1 
is, a melyet a gyermek helyett szintén a keresztszülők köte-
lessége volt elmondani. 

A latin nyelvű imádság után egy magyar nyelvű záró-
beszéd következett : 

Szerelmes atyamfiai, adg'unc halat az Istennec hog' ezt 
a' mi fiunkat, a' pokolbeli ördögnec rabsagábol meg szabad it-
uan, keg'elmebe fogatta, es az ti g'önörüseges igaiaba befogta, 
Miuel hog' peniglen, ti ii neki lelki szülei vattoc, lia az Vr 
Isten addig elteti ütet, hog' okossaga es ertelme kezd lenni, 
et testi szülei meg halnac, auag' ha elnenek is, de sem azoc, 
sem attyafiai erre gondot nem viselnenee, ti tartoztoc a' g'er-
nieket a' mi atyankra, Iduözleg' Mariara, az hitnec agazatira, 
es a' tiz parancholatra megtanitani. Annac fölötte Isteni fele-
lőmre, aietatossagra, minden iora, es iamborsagra oktatni, es 
igazgatni. Kit hog' meg mivellyetec, sziuem szerent kerlec, es 
intlec titeket. 

Ez után következett az anyakönyvi bejegyzés,1 a mely-
lyel a keresztség szertartása véget. 

A bérmálás. 
A bérmálás egyedüli magyar eleme az „exhortatio ad 

suscipiendum sacramentum eoníirmationis " volt. A mintául 
adott beszéd2 13 oldalon keresztül erős érvekkel bizonyítja, 
hogy a keresztség mellett szükség van a hitben erősödésre. 

Az ó- és újtestamentomból, az egyházi atyák és a marty-
rok írásaiból vett idézeteket hoz fel állítása mellett. A kereszt-
ség és a bérmálás közti különbségre vonatkozólag azt mondja: 
„A keresztség ü maga és iduözeti azokat, a kic mindiarast a' 
más vilagnac bekesegére mennec, a Bérmálás penig, feg'uer-

1 His dictis, compatrum seu patrinorum nomina ia librum ad hoc 
destinatuin référât, Agend. 29. old. 

2 Agend. 38. 1. 



kezteti azokat, kic é világon valo tusakodasokra, es viadalokra 
touab meg tartatnac". 

A házasságkötés. 
A házasságkötés is egy exhortatióval veszi kezdetét. Ez 

az exhortatio ad sponsum ex sponsam, ac alios circumstantes, 
de B. Matrimonio 1 szintén a nép nyelvén, nálunk is magyarul 
tartatott. Az Agendariusnak mintául adott beszéde Krisztusnak 
az anyaszentegyházhoz való viszonyából 5 pontban vonja le a 
házasulandókhoz intézett tanácsát. 

1. Krisztus és az anyaszentegyház között szeretet és békes-
ség van. Szeretetnek és békességnek kell lenni a házas embe-
rek között is. 

2. Krisztus feje az anyaszentegyháznak és az anyaszent-
egyház engedelmességgel hallgatja a Krisztust. A férfiú is 
Isten rendelése szerint feje az ő feleségének és Pál apostol 
azt tanítja, hogy az asszonynépek az ő férjeiknek, úgy mint 
az Úrnak engedelmesek legyenek. 

E pont végén, nehogy a férfiak zsarnokokká legyenek, 
nagyon szépen mondja: miképpen az édes Christus nem kegyet-
lenseggel, hanem kegyesseggel biria, es igazgattya az Anya-
szentegyhazat. Ez ám a' mit szent Peter szol' együt monduan. 
A férfiak is vgy lakianac felesegekcel, a' mint ertelmeseknec 
illic, es tistesseget tegyenec az asszonyallat edennec, vgy mint 
'erőtlembnec, es vgy mint azoknac, kic iikis örökösi az Isten-
nec kedueből adatot eletnec.2 

3. Krisztusnak és az anyaszentegyháznak lelki házas-
sága mogoldhatlan, válhatatlan. Nem én parancsolom, hanem 
az Úr, hogy az asszonyember el ne váljék az ő férjétől. 

4. Krisztus és az anyaszentegyház között oly tiszta 
házasság van, hogy egyik a másikon kívül egyébbel nem tár-
salkodik. Ezenképpen kell a keresztyén3 házas embereknek is 

1 Agendarius 55—63. 
2 Nagyon 'erősen megérzik raj ta a protestánsokkal való érintkezés 

és a szentírás forgatása. 
3 Az eredetiben is keres tyen van írva. 



magokat egymáshoz tartaniok. A házasságtörők Istennek orszá-
gát nem veszik. 

5. Krisztus, a nemes és tiszteletes vőlegény nemcsak a 
földön tartja a menyekzŐt, hanem az örök életnek dicsőségé-
ben is. Ugy kell a' keresztyén házas embereknek is életeket 
a földön viselni, hogy ez idő szerint való és elmúlandó 
gyönyörűség miatt ki ne rekesztessenek a mennyei dicsőségnek 
mennyekzőjéből. És úgy ne járjanak, mint ama nem igen jó 
házas, ki azt mondta, hogy ő nem mehet a vacsorára, mert 
megházasodott. 

Nagy dolgok ezek, de Isten segítségével teljesíthetők. 
Például hozza fel Ábrahám, Izsák és Zakariás házasságát. 

A beszédet szintén magyar nyelvű kérdések követték, a 
melyekre vonatkozólag a következő utasítást adja említett 
könyvünk: Hac exhortatione finita, sacerdos interroget spon-
sum, et sponsam lingua vernacula, haec quae sequuntur, 
illique similiter, ut sequitur, respondeant. p]t primo quidein 
sponsuni hoc modo : 

Sacerdos : Ki neued ? Sponsus : János. 
Sac. : Kérdlek tegedet a' te kerestyen hitedre, mond 

meg igazan, nem köteleztede magadat valakinec másnac, e' 
tisztesseges szemelynek kívüle (ostendendo sponsam) hazas-
sagra, auagy nem töttele egyebnec fogadast, hogy utèt hazas-
tarsul elakarnad venni? Sponsus: Nem. 

Sac. : Szeretede ezt e szemelyt? Sponsus: Szeretem. 
Sac. : Akaródé házastársul hozad venni ? Sponsus : 

Akarom. 

Sac. : Mégis hitedre kérdlec, ninchene ti közöttetek 
valami atyafiság, sogorság, komaság, auagy egyéb oly dolog, 
ki miat hazassagra egybe nem adhatnatoc ? Sponsus : Ninchen. 

Deinde Sacerdos eodem modo interroget sponsam, et 
illa respondeat. 

A kérdések ugyanazok, a menyasszonyhoz is, csak a 
harmadikban van egy kevés változtatás : 

Sac.: Szeretede e' iambor legent? Sponsa: Szeretem. 
A kérdések után gyűrűiket lehúzták és az oltárra helyez-



ték. Ekkor latin nyelvű könyörgés jött, ezt követte a bene-
dictio, a psalmus (128) és ismét oremus. 

A házasságkötés kinyilvánítása a jegyesek kezének stolá-
val való átkötése mellett szintén latin nyelven történt, de már, 
a mint azt a szükség is magával hozta, az esketés1 magyar 
nyelven ment végbe. 

Az eskü mintája : Isten engemet úgy segéljen. Boldog-
asszony. Istennek minden szenti, hogy e tisztességes személyt 
szeretem. Szeretvén hozzám veszem házas társul, Istennek 
rendelése szerint, a keresztyén anyaszentegyháznak szokása 
szerint. És hogy ötet el nem hagyom holtomiglan s holtáiglan 
semminemű nyavalyájában Isten engemet úgy segéljen. 

Eskü után a pap áldásával a szertartás véget ért. 

A gyónás. 

E szentség kiszolgáltatása a bűnbánó lélek jelentkezésé-
vel veszi kezdetét, a ki a lelki atyjához a confessio generális-
sal közeledett. Ennek a szövege a következő : Gyunom Vram 
Istennec, Boldog aszonnac, szent Peter Apostolnac, szent Pal 
Apostolnac, es mind a töb szenteknec. Vallom magamat vet-
kesznec lenni, soc szantalan gonosz gondolatimba beszédeimbe 
és cselekedeteimbe. Mindennemű bűneimbe hagyom Isten előt 
bünősse magamat. Kerem Uram Istent bochassa meg bűneimet. 
Kerem aszonyomat szűz Mariát, szent Peter Apostolt, szent Pál 
Apostolt és mind a töb szenteket, támadgyanac mellettem imad-
gyonac Istent érettem. Kérlec tegedet is lelki atyam, imadgy 
Istent érettem, halgasd meg az én gyunasomat, es bűneimül 
való vallasomat, és oldoz meg engemet az Ur Istentűi neked 
adatot hatalommal.2 

1 Agend. 69. old. Postremo pro more in hac'patria vsitato, dex-
tris ipsorum, super Sanctis reliquiis collocatio, faciat sacerdos eos sin-
gillatim iurare . . . 

2 E generalis confessio nagyon régi. Erre mutat a szöveg maga 
is, de erre kell következtetnünk a fölé írt latin útmutatásból is : Postea 
iubeat ut confessionem generalem recitet, quam, si poenitens ignoraret, 
sacerdos eum praecat dicendo. Lehet több százados maradvány. 



Szenteltvíz-tartó. 



Ezután a pap rövid magyar beszéde következett, a mely-
ben az egyetemes bűnösség hangsúlyozása után bűneinek 
megvallására inti és biztatja : „Ha Isten előt, ki mindeneket 
lát, nem szegyenletted megnúvelni a bűnt, ne szégyeneid én 
előttem is megvallani. Job hogy én előttem, ki szintén ollyan 
bűnös vagyoc mint te, pironkodgyal egy keues ideig, hogy 
sem mint itelet napian az öröc biro előt, a szent angyaloc 
előt, es mind az egesz világ előt szegyenkedgyél. A mirűl 
most igaz gyunast tesz, azt akcor szemedre nem vetie, de ha 
valamit most el titkolsz, es el tagacz, akcoron öröc szegye-
nedre, es karhozatodra szemedre hanyatic" . . . 

Ezt követte a tízparancsolat szerinti kikérdezés. Minden 
parancsolathoz számos kérdés tétetett fel. I. p. 22 kérdés ; 
11:10; III : 8; IV: 17; Y: 16; VI: 12; 7 :22 ; VIII: 14. Ezután 
a 7 halálos bűn felől való kérdések következtek: 1. a kevély-
ségről 16 ; 2. a fösvénységről 13 ; 3. a parznaságról 6 ; 4. az 
irigységről 7 ; 5. a haragról 6 ; 6. a torkosságról 13 ; 7. a 
jóravaló restségről 14 kérdés. 

E kérdések között nagyon sok van, a mi látni engedi, 
hogy e nagy hatalommal, a gyóntatással is, miképpen igye-
keztek gátat vetni a hitjavítás messze kiható munkájának. 
Ilyen kérdések vannak pl. az első parancsolat körül csopor-
tosítva : 

4. Oluastade az eretnekeknec könyuöket, es irásokot? 
5. Tartottal alfele könyueket, auagy mostan tartasze 

nallad ? 
6. Hallgattade a Romai hittűi szakat praedikatorokeac 

praedikatioiokat ? 
7. Kedveztele valaha az Eretnekeknec, mentettede es 

oltalmaztade üket? 
9. Vetekettele parazt lenen a' hit felől ? stb. 
Másfelől azonban e kérdések nagyon alkalmasak voltak 

arra, hogy komoly keresztyén tanítások és nemesen irányító 
erkölcsi oktatások fűzessenek a gyónó feleleteihez. Mikor 
bűnei felől kikérdeztetett, akkor állapota felől kellett tuda-
kozódni, hogy hol, mikor és mily czélból követte el vétkét ? 
•Csak ezután következtek a tulajdonképpeni penitenczialis kér-



dések : Bánodé színed szerent, hogy Isten ellen vetettel ? 
Akarsze meg térni, es magadat meg iobbetani? Akaródé ez 
vtan oltalmazni bűntől magadat? 

A mint a felelet megadatott a pap vigasztaló szavai követ-
keztek. Oly szép, a keresztyén életnek annyira a mélyén járó 
e kedves rövid vigasztalás, a mely a protestáns egyházak tem-
plomában is bátran elmondható, hogy szükségesnek találom 
pár sorát idézni azért is, hogy ez is igazolja azt az állítást, 
hogy a XYI. században a magyarországi róni. kath. egyház 
nagy mértékben érezte a reformáczió hatását és ennek jelei a 
liturgia változás alá eshető elemeiben meg is találhatók: „Úgy 
vagyon szerelmes attyamfia, á mint megvallád es meggyunád, 
hogy igen megbántottad Istent a te soc gonosz bűneiddel es 
annak okáért meltan kesergesz, meltan félsz es meltan rettegsz. 
De mind az altal ne essel ketsegbe, mint Gain, avagy mint 
Judas, hanem higygyed hogy kegyes, es irgalmas az Isten, kesz 
a te bűneidet meg bochatani, es tegedet keduebe fogadni, cliac 
meg téry es meg iobbech életedet. (Pld. Dávid bűne Úrias 
feleségénél és Magdolna) , . . Péter is, minekutanna keser-
uesen sirt volna, megvigasztaltatéc, es irgalmassagot talala 
maganac. így leszen nekedis dolgod, chac téry meg valóba, 
es ne essel ketségbe, hanem erős hittel, es bizodalommal iaruly 
Istenhez, es esedezzél neki, hogy az ő irgalmassaga szerent 
könyörüliön rajtad : ne nezze á te bűneidnec sokaságát, hanem 
tekenchen az ii szerelmes szent fianac orczaiara, es erdemire, 
ugy chelelcedgyek te veled mint a Christus erdemli, es nem 
vgy á mint te erdemled. Annac vereuel hindién es mosson 
meg tégedet, es megtisztulsz. Vgy attyamfia vgy, es ketseg-
nelkul megbochattatnac a te bűneid". 

A vigasztalás után bűnbánatra buzdít, majd penitencziát 
szab ki e szavakkal : Iduesseges poenitentiád ez legyen X. N. 
Ezt a latin absolutio követi, majd az ismét magyar nyelvű 
elbocsátás : Mennyel Istennec hireuel, es többe ne vétkezzél. 

A ritus absolvendi ab excommunicatione maiori, sive a 
canone, siue ab homine in externo foro lata csak egy rövid 
formulával bővíti a gyónást, a mi így hangzott : Isten tegedet 
ugy segellyen, Boldog asszony, es mind az töb szentec, hogy 



ennec vtanna a te egyházi birad elöt törvenyhez allasz, az 
anyaszenteg'haznac engedelmes lesz es a mit törueny szerint 
teneked a biro paranchol, azt megmiueled. Isten tegedet ugy 
segellyen. 

Az Urvacsorája. 

A miseszolgáltatás mindig megelőzte a ritus eucharistiae-t, 
a melyet mint az utasítás1 mutatja, ezzel kapcsolatban, sőt 
vele együtt szolgáltattak ki. Mivel pedig a mise latin nyelvű 
adminisztrácziőja az ezt nem értő közönséges népnél az Űr-
vacsorájához kellő előkészítőül nem szolgálhatott, innen szár-
mazott az a rövid beszédre adott felhatalmazás, a melyet a 
pap az oltári szentség kiosztása előtt a néphez buzdításul intéz-
tetett a maga nyelvén.2 

Ez is a protestantizmus nyilvánvaló hatására mutat, a 
mely minden jelképes cselekvényt magyaráz és annak meg-
értésére kiváló gondot fordít. Hogy pedig ez a szabad elem 
az Agendariusban adott mintában mennyire viseli magán egy 
protestáns úrvacsorai agenda bélyegét, arra vonatkozólag elég 
tartalmát megnéznünk. 

Kezdi azzal, hogy ez miérettünk bűnösökért készíttetett, 
mert „éhec és szomnyuac vagyunc, es szükölködünc lelkink-
nec tapIalasara e nemes étel es ital nélkül Együc 
azért, es igyuc szerelmes attyamtiai, mert vg'anis nekünc, kic 
gyarló, es bűnös allatoc vagyunc teremtette meg asztalat, 
nekünk keszetette ezt é vendegseget az emberi nemzetnec 
meg valtoia. 

Nem az angyalokkal, hanem amaz szegény paraszt, es 
erőtelen apostolokcal, kik ottan hamar megbotrankozandoc 

1 Nullusalius, nisi Sacerdos a legitimo Episcopo ordinatus. Et is, 
quoque non secus, quam vestibus iis indutus, quas Ecclesia Catholica 
ad sacra conficienda instituit, . . . . neque extra missam, sed in ipsa 
tantum missa, quam lingua Latina celebrare debet, sanctissimum Eucha-
ristiae Sacramentum consecrare audeat. Agend. 118. old. 

2 Antequam petentibus Sacerdos Eucharistiam distribuât, poterit 
bis aut similibus verbis, ad pie et religiöse sumendum hoc Sacramentum 
eos adhortari. 



valanac ii benne, ül vala az asztalnal Jézus, midőn veve a 
kenyeret. (Az alapige következik, a mint Mát. 26. r. meg-
íratott.) . . . . Annakokáért ha üc vettéc, mies vehettyüe, ha 
üc eltenec a' mennyei kenyerrel, es a' mennyei poharral, 
élhetüne mies lelkünknec idvössegere. " Hangsúlyozza azután 
a megpróbálás szükséges voltát. Erre idézi a korinthusi első 
levél X. és XI. részének megfelelő helyeit és így folytatja : 
„Annakokáért attul igen kel magatokat oltalmaznotoc, hogy 
az Vrnac asztalahoz szeretettül üres lélekcel, g'iilölseggel es 
haraggal meg rakodot sziuel ne iarullyatoc." 

Hivatkozik az oldozásra, azután kijelenti, hogy veszik a 
Krisztust mint igaz Istent és embert, testestől-lelkestől. Majd 
ennek hasznáról szólva, beszédét igy végzi : „Allazzatoc meg 
azért magatokat, es lia keszec vattoc hozza, iarullyatoc ide. 
Vegyetec, egyetec, es igyatoc a1 Christustul nektec keszettetet 
dragalatos eledelt es italt. 

Essetec térdre, vessetec keresztet reiatoc, es mondgyatoc 
vtannam a közönseges gyónást. Itt következik a fentebb meg-
írt generalis confessio ; utána a latin absolutio, majd a három-
szori alázatos precatio : Vram nem vagyoc melto, hogy én 
heilekomba iüy hanem cliac paranchol a te szent igeddel es 
meg vigaszic az én lelkem. Ezután a hitfelőli kérdés és felelet : 
Hiszitek-e, hogy e' szentségbe a Christus Jezusnac szent teste, 
es szent vére bizonyai jelen vagyon ? Mondgyatoc feienkent : 
Hiszti c. 

Itt az utasításban megint egy érdekes dolgot találunk, 
a mi a néphez való közeledésre mutat, mivel a római egyház-
ban levő hivatalos latin szövegnek magyar nyelven mondását 
engedi meg. Et sic- tandem distribuât ipsis Sacramentum ad 
un um quem que, dum ei porrigit, dicens : Corpus et sanguis 
domini nostri Jesu Christi, conservet animam tuam in vitam 
aeternam. Amen. A ut si magis piacet lingua vernacula hoc 
modo : A mi Urunknac Jesus Christusnac szent teste, es szent 
vere őrizze meg a te lelkedet az öröc életre Amen. 

Yégiil egy latin benedictio zárja be a szertartást. 



Az utolsó kenet. 

E szertartásnál előírt belépés és latin üdvözlés után egy 
beteghez intézett vigasztaló beszéd tartatott. Ez az Agendarius-
ban négy oldalra terjedve, szentírásbeli történetekkel foglal-
kozik. Magyarázza az utolsó kenet eredetét, természetesen 
szükségét látja a magyarázatban annak is, hogy ez apostoli 
útmutatás által létesült szentség miként lehet valódi sákramen-
tummá. Ezzel a szertartás magyar elemét a változás alá nem 
eshető latin szövegek követik, a melyek zsoltárból, litániából, 
könyörgésből állanak. 

Temetés. 

A temetés szertartására megállapított hivatalos latin szö-
veg1 mellett magyart ismét csak a változás alá eső részben, 
tehát a halotti beszédben vehetett fel az Agendarius. Míg 
egyéb szertartásoknál a néphez intézett beszéd, tehát a magyar 
eleni a reformácziót megelőzőleg nagyon kevés helyet nyerhe-
tett : addig a temetésnél megszokott és igen kedvelt volt a 
mi magyar földünkön. A holtak iránti kegyelet, a mely őseink 
pogány vallásában oly nagy és nemes tiszteletben állott, a 
keresztyénségben is megmaradt és a halotti beszédek népszerű-
ségében különösen megnyilatkozott. Az Agendarius két beszé-
det is közöl. Egyiket az ordo sepeliendi mortuos leírásánál, a 
másikat „Temetéskor való praedikatio" czímmel a könyvnek 
végén. Az első inkább síri beszéd, a mely dicséri a keresztyén 
részvétet, azután tanulságokat keres. 1. Meg kell halnunk. 
2. Eletünk rövid. 3. Azért dolgoznunk kell. 4. Készen kell 
lennünk a halálra. A készület: „hit, es minden halalos bűntől 
meg tisztettatott io lelki esmeret". A praedikáczió ugyané gon-
dolatoknak bővebb kifejtése és a szentírásból, valamint az 
egyházi atyáktól vett idézetekkel való megvilágítása. 

1 Oremus. Invitatorium. Antiphona. Missa pro defunctis. Ez utóbbi, 
a templomban a holttestnek a templom közepére helyezése után mondatott. 



Több mint száz esztendő telt el, liogy a Mátyás király 
által engedélyézett és Geréb László által elrendelt magyar 
agenda foglalkoztatta a magyar kath. egyház férfiait. Annak 
pedig éppen kétszáz esztendeje volt ekkor, hogy az Erdélyben, 
Demeter Mancia által, használatba vétetett. És íme kétszáz 
esztendő óta nyelvünk az akkor meghódított térből, a XVI. 
század végével, alig hogy valamit megtarthatott. Ez pedig nem 
jelentett kevesebbet, mint azt. hogy a szertartásokat az egyház 
hívei csak ennyiben érthették meg. Ily makacs ellenállás után, 
kétszáz esztendőnek az emberi értelem és nemzeti haladás elé 
gördített ilyen hátráltató-stagnálása után, nem lehet egyetlen 
magyar sem, a ki a reformáczióban vallási és nemzeti szem-
pontból haladást ne látna. 

i 

H e r v a r t ó i f a t e m p l o m . 

Sörös B. : A Magyar Liturgia Története. 22 



A KEPEK MAGYARAZATA. 

A magyar keresztyénség egyházi művészetéről, az álta-
lunk felvett időből is, sok régi emlékünk tanúskodik. Ezek 
közül szükségesnek tartottam bemutatni néhányat, melyek a 
liturgiával összefüggésben vannak. Engem érdekeltek ; azt 
hiszem mások is úgy vannak vele, hogy a mi megtekint-
hető, azt inkább szeretik látni, mint leírását olvasgatni. 
Mivel a szöveg közben magyarázatukra ki nem terjeszkedhet-
tem, a legszükségesebbeket itt jegyzem meg róluk : 

Elefántcsont-tábla a nemzeti múzeumban. 19. oldal. Magassága 
0-232 m., szélessége 0 -084 m. A kereszt két oldalán Mária és János. 
Alant az úrhoz menő nők, kiket angyal fogad. A kereszt sarkában Soi 
és Luna mellképei ábrázoltatnak. A X. századból való. (L. Arch. Ért. 
u. f. XVI. k. 195. old.). 

Ereklyetartó szekrény a nemzeti múzeumban. 21. oldal. Ez a kes-
keny oldala. Szerkezete fából készült. Hossza 0237 m., magassága a 
tető széléig 0-079 m. A szent sírra emlékeztet. Apostolok és szentek 
faragott álló alakjai veszik körül minden oldalát. Valószínű, hogy a 
Rajna mentén készült a X, század körül. (L. Arch. Ért. u. f. XVI. k. 
214., 215. old.). 

Márk és Lukács evangélisták domborművű arczképe. 24. oldal. 
Elefántcsontból készült két kisebb táblácska van a nemzeti múzeum 
tulajdonában, a melyek eredetileg egy evangeliarium tábláját képezték. 
Később ketté választattak. Az egyik táblán János és Máté, a másikon 
Márk és Lukács vannak. Képünkön Márk és Lukács evangélisták lát-
hatók, fejeik fölött jelképek vannak. A tábla, a melynek minden oldala 
0-067 m., a X. század körül készült, valószínűleg a Rajna mentén. 
(L. Arch. Ért. u. f. XVI. k. 2., 11. old.). 



Keresztyén kőszarkofág a nemzeti múzeumban 27. oldal. Székes-
fehérvárról származik. Az antik sírládák nagyságát közelíti meg. Legérde-
kesebb figurális díszét a keskeny oldal mutatja. Egy repülő angyal az 
elhunyt lelkét mint kisdedet viszi fölfelé. A VII—IX. századbeli longo-
bard emlékek mintájára készült, valószínűleg szent István idejében. 
(L. Arch. Ért. u. f. XIV. k. 50. old.) 

Pásztorok a pécsi székesegyház dombormüvén 35. oldal. A pász-
torok XIII. századbeli viselete látszik rajta, a melynek alapjául a hor-
vátok öltözködése szolgált. A pécsi altemplomban volt félig elfalazva. 
(L. Arch. Ért. u. f. VII. k. 12. old). 

Mátyás és Beatrix arczképe a római vatikáni Corvin-Breviarium-
ban 1487—1492. 38. oldal. A könyvet 1487-ben másolta Faventinus 
presbiter. De festését csak Mátyás halála után eszközölték. így a festő 
ismeretlen. (L. Arch. Ért. u. f. VIII. k. 108. old.). 

Ereklyetartó kereszt a zágrábi székesegyházban. 43. oldal. A XV. 
században készült, kövekkel díszített, aranyozott ezüstből való. Magas-
sága 49 cm. Lábazatának átmérője 17 cm. A zágrábi székesegyház 
kincstárába 1426 — 1546 évek között került. (L. Arch. Ért. u. f. XI. k. 
199. old.). 

Dombormű a kassai templom kapuja fölött. 52. old. Jelenet szent 
Erzsébet életéből. A XIV. század derekától a XV. század derekáig 
készült. Az úrvacsorára való előkészületet ábrázolja Erzsébetnek a felső 
képe, — az alsó pedig, a mint egy szegény betegnek kenyeret ád. 
(L. Arch. Ért. u. f. VI. k. 219. old.). 

A csicsói (Somogymegye) ciborium. 59. oldal. A XV. század végén, 
vagy a XVI. század elején készült. Anyaga fehér ezüst. Magassága 
330 mm. A tornya később lett ráillesztve. (L. Arch. Ért. u. f. XV. k. 
216. old.). 

A csicsói pacificale. 73. oldal. Fehér ezüst. 277 mm. magas, 119 mm. 
alapátmérővel. A XVI. század elején készült. Legérdekesebb műtörté-
neti szempontból a kereszt mellső lapját betöltő ornamentum. (L. Arch. 
Ért. u. f. XV II. k. 217. old.). 

Az esztergomi kálvária. 87. oldal. A reneszansz-kor ötvösei való-
ságos művészek voltak, a mint akkor annak is tekintettek. Munkáikból 
csak az egyes kincstárak őriztek meg emlékeket. Ezek közül súlyra, 
nagyságra, mübecsre nézve egyik sem mérkőzhetik az esztergomi kál-
váriával, a mely Mátyás király rendeletére készült Olaszországban. Cor-
vin János elzálogosította Bakács Tamásnak 5600 arany forintért. Bakács 
prímás a székesegyháznak hagyta. A régi inventáriumok kifejezése 
szerint 1 röf (pontosan 0"718 m.) és 1520 aranyat nyom. 1594-ben tizen-
hatezer forintra, 1678-ban 45,000 aranyra becsülték. A régi mythos 
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alakjainak felhasználásával, Péter, Pál, Jakab arczképeivel, egy csinos 
csúcsíves kápolnával, a próféták alakjaival ékített műemlék tetején áll 
a kereszt Máriával és szent Jánossal . (L. Arch. Ért. u. f. VI. k. 
223. old.). 

Jézus bevonulása Jeruzsálembe. 98. oldal. 

A templom megtisztítása. 99. oldal. 

Jézus a kereszten. 100. oldal. 

E három passziókép az érsekújvári kódexben található. Mint 
magyar kéztől eredő emlék érdemel figyelmet. 1530—31-böl való. Egé-
szen primitív volta mellett sem lehet megtagadni egyiktől sem, hogy a 
megrajzolt jelenetek eléggé kifejezők. 

Homoród-szentmártoni freskó. (112/ és 130. oldal. A Margit-
legenda ábrázolásai. Homoród-Szent-Mártonban most unitárius kézen levő 
templomban, a mészréteg alól bontattak ki. Az első egy király előtti 
jelenetet ábrázol, állítólag valami eljegyzés. A második a leányához 
siető magyar királyt és apródját. A XV—XVI. századból való mind-
kettő. (L. Arch. Ért. u. f. VI. k. 123—134. old.). 

Kereseti harang. 133. oldal. Szeged városának határában az úgy-
nevezett templomhegyi dűlőn volt valaha Kereset község. Ennek maradt 
egy harangja, mely csúcsíves koronájával a XIII—XV. századra mutat. 
Sokáig használták iskolai harangnak a neszürjhegyi iskolánál. (L. Arch. 
Ért. u. f. XI. 89. old.). 

A szepes-bélai kehely. 141. oldal. Minden ízében magyar. Fölirata : 
gróf hanus de Bella 1515. A kehely magassága 0'21 m. A közönsége-
sebb és kezdetlegesebb öntések közül való. Vele körülbelül egyidejű 
Balatonmellékén, a veszprémi ref. egyházmegyében levő b. kövesdi egy-
ház kelyhe. (L. Arch. Ért. u. f. XI. k. 3 1 - 3 8 . old.). 

A csécsi ref. templom falfestménye. 152. oldal. Meszelés alkalmá-
val bontották ki. A templom a XIII. század második felében épült. 
A falfestmények színezete vörös, sárga és barna. Az első alak egy 
különálló férfi a szentélyben, valószínűleg szent László király. A hajó 
keleti falán három szent képe látható. Kettő könyvet tart kezében, a 
harmadik valami gömbölyűséget. A negyedik, a sisakos alak, ki pallo-
sát suhintásra emeli, egy más képhez tartozik, a mely valószínűleg 
szent Borbála vértanúságára vonatkozik. (L. Arch. Ért. u. f. XIII. k. 
326. old.). 

-I zsegnyei evangélikus templom. 155. oldal. A XlII-ik század 
második feléből származik. Ablakai inkább lőréshez hasonlítanak, fent 
félkörivesek. A kapu már csúcsíves. A tatárpusztítás utáni időben épül-
hetett. A XVII. században került protestáns kézre. Főhajója 8-50 m. 
hosszú, 8-10 m. széles. (L. Arch. Ért. u. f. XIV. k. 408. old.). 



Mindszenti harang. 188. oldal. 1881-ben találták Mindszenten Cson-
grádmegyében. A középkor jellegzetes emléke. Közelebbi meghatározása 
sem a hely, sem az időre vonatkozólag nincsen. (L. Arcli. Ért. u. f. 
XI. k. 167. old.). 

A bögözi (Udvarhelymegye) ev. ref. templom nyugoti falának felső 
képsora, szent László legendájának kezdete. 197. oldal. A fehér lovon ülő 
király fogadást tesz. A leeresztett hídon Nagyváradról a püspökkel egy 
sereg nő jön, a királyra áldást kérnek. Meszelés alkalmával találták e 
festményeket, a melyek a székely templomokból ritkán hiányoztak. (L. 
Arch. Ért. u. f. XVIII. k. 391. old.). 

A magyar-dályai ev. ref. templom falfestményeiben előforduló virá-
gok a XVI. századból. 231. oldal. (L. Arch. Ért. u. f. VIII. k. 51. old.). 

A menyöi keresztelő kút. 234. oldal. Firenzei János magyarországi 
műve, Szilágymegyében. A csúcsíves templomban Menyön több vörös-
márványból való renaissance emlék maradt fenn. Igy e keresztelő kút 
is, a mely a nagyváradi Ipolyi múzeumnak ajándékoztatott. (L. Arch. 
Ért. u. f. XIII. k. 250. old.). 

A mezÖ-telegdi ev. ref. templom falképe. 265. oldal. A templom déli 
és keleti falán a régi román templomból maradt falképek vannak. A pokol 
torkában Luczifer várja a széttépendő zsákmányt. Az elkárhozottakat 
két vigyorgó ördög lánczczal összefogva húzza. Hátuk mögött Gábor 
arkangyal van vasba öltözve. (L. Arch. Ért. u. f. XII. K. 386. old.). 

vámosi puszta-templom, Somogymegyében, egy fensikon, Vámos 
község határában állott. 275. oldal. Belső hossza 14-20 m., szélessége 
5 m. A sanctuaríumot diadalív különítette el, szélessége 4'50 m. volt. 
A XIV. századból való. (L. Arch. Ért. u. f. XVI. k. 71. old.). 

A szamosujvár-németi síremlék. 292. oldal. A XIII. századból 
való. Egy domborművű nőalak látható raj ta ; idomai a sík fölé nem emel-
kednek. Viselete a XIII. századbeli német viselet. A sírlapot a helybeli 
országos fegyintézetből, a hova Vajna Károly igazgató közbenjárása foly-
tán került, ugyancsak az ő ajándékozása folytán, a helybeli gymnasiumba 
vitték át megőrzés végett. (L. Arch. Ért. u. f. XVI. k. 155. old.). 

A topporczi templom (Szepesm.). 1292. évben épült, a Görgey 
család ősi fészkén. 305. és 313. oldal. A mennyezet gerendáinak díszí-
tései mtítörténeti szempontból nagyon érdekesek. Van a templomnak egy 
régi kelyhe, a mely még a XIV. században készült. Felirata : benedictus 
maria qui venit in nomine domini. Magassága 18'5 cm., átmérője fent 
9-9 cm. (L. Arch. Ért. XIII. k. 241. és 247. oldal.) 

Szenteltvíz-tartó. 331. oldal. A Pethe László-féle szenteltvíz-tartó a 
pozsonyi káptalan kincstárában van. A XVI. századból való. Külföldről 
hozták be. Magassága 0'18 m. Karimáját úgy kívül mint belül étetett 



arabeszkek borítják. Teste hatoldalú. Két áttört fülben mozog a szentelt-
víz-tartó ívalakú fogantyúja. Díszítései a század ötvösmunkáin a legtöbb-
ször feltalálhatók. (L. Arch. Ért. u. f. XI. k. 37. oldal.) 

Hervartói fatemplom. 337. oldal. Hazánk nemcsak legrégibb, de 
legérdekesebb faépítménye. A bártfai levéltárban már 1460-ban említik 
a községet. Egy mellékoltáron a készítési év 1518 fel van jegyezve. 
A főoltár díszítései is a XVI. század elejére utalnak. (L. Arch. Ért. 
il. f. XIV. k. 241. oldal.) 
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