
Az erdélyi magyar evangélikusok mai úrva-
csorai istentiszteleti rendje annak a liturgiai
megújulási mozgalomnak köszönhetõ, melynek
szellemi és lelki atyja Járosi Andor, kolozsvári
evangélikus lelkész, teológiai tanár volt. A ma-
gyarországi evangélikus liturgiától néhány
elemben eltérõ istentiszteleti rend még hosszú
évekig formálódott. Régóta köztudott, hogy a li-
turgia elsõsorban a berneucheni liturgiai moz-
galom által az 1920-as évektõl kezdve Németor-
szágban kidolgozott úrvacsorai istentiszteleti
rend hatását mutatja. Az erdélyi evangélikus li-
turgia mégsem szolgai másolata a berneucheni
liturgiának, hiszen Járosi és munkatársai, kö-
zöttük fõként id. Kiss Béla, megpróbálták az is-
tentiszteleti rendet az erdélyi gyülekezetek ha-
gyományához, a híveknek a németországi egy-
háztagoktól különbözõ lelki alkatához igazítani.
Ennek ellenére a liturgián jól felismerhetõk a
berneucheni liturgiának jellegzetes vonásai,
köztük a kenyér megtörésekor az 1Kor 10,15 pa-
rafrázisa, valamint a szertartás végén felolvasott
János-prológus néhány verse, az úgynevezett
Záró-evangélium.

Járosi Andor, majd id. Kiss Béla tragikus el-
vesztését követõen, valamint az 1944-es idõsza-
kot követõ egyházellenes megnyilvánulások mi-
att a liturgiareform az 1950-es években megre-
kedt az erdélyi magyar evangélikus egyházban.
Egy új ágenda akkorra már összeállt anyagának
csak töredéke jelenhetett meg egy kis füzetben,
melyet a gyülekezetnek szántak, s mely késõbb 2017/9
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bekerült az 1955-ben kiadott énekeskönyv függelékébe.1 Végül 1982-ben jelen-
hetett meg egy új ágenda, de csak az elõkészített anyagnak egy része, a liturgiának
minden istentiszteleti alkalomra kidolgozott ún. sajátos változó részei (proprium)
nélkül.2 Ide tartoznak az egyes alkalmak bibliai olvasmányai (evangélium, episto-
la) és az igehirdetési alapige, az introitus az azt keretezõ antifónával, a hét témáját
összegzõ bibliai vezérige (Wochenspruch), az ezzel összecsengõ hét éneke, de ide
tartoznak a különbözõ szintén alkalomról alkalomra változó imádságok is, mint a
kollekta imádság. Néhány éve a Romániai Evangélikus Lutheránus Egyház új ágen-
da kiadását tervezi, melynek elõkészítésekor elõbb össze kellett gyûjteni a Járosi-
féle liturgiareform nyomtatásban máig sem publikált eredményeit, hogy majd eze-
ket is figyelembe véve, a jelenkori helyzetre igazított, mai nyelvezetet használó új
istentiszteleti rendtartást lehessen megszerkeszteni. Az új ágenda elõkészítésének
céljával a Romániai Evangélikus Lutheránus Egyház egy lelkészkonferenciát szer-
vezett 2012 szeptemberében Brassóban, ahol elõadást tartottam A Járosi-liturgia for-
rásai és kialakulásának szakaszai címmel. Az elõadásban ismertettem a Járosi-
liturgia kialakításában szerepet játszó istentiszteleti rendeket, ágendákat, másrészt
felvázoltam a Járosi-liturgia alakulásának rövid történetét és az istentiszteleti rend
különbözõ változatait.3 Akkor már egyértelmûen megállapítható volt, hogy az elsõ-
ként a kolozsvári evangélikus gyülekezetben kipróbált új, a lutheri irányelvek men-
tén összeállított istentiszteleti rend forrása a berneucheni közösség elõbb 1923-ban,
majd 1937-ben megjelentetett ágendája volt.4 Az elõadás után felmerült a kérdés,
hogy egyáltalán miként volt lehetséges, hogy az akkoriban még Németországban is
csak szûk körben ismert úrvacsorai liturgiát az 1930-as években Kolozsváron Járosi
már alkalmazta. A 2012-ben tartott elõadás óta elõkerült néhány olyan ágendaki-
adás és néhány olyan liturgikai munka, melyek Járosi Andor jegyzeteit és bejegyzé-
seit õrzik. A bejegyzésekkel ellátott könyvek egy része Járosi magánkönyvtárából
való, más része a Kolozsvári Református Teológia vagy a Kolozsvári Evangélikus
Egyházközség pecsétjével van ellátva. Ezeket a nyomtatványokat vizsgálva fény de-
rül néhány, a Járosi-liturgiával kapcsolatos új összefüggésre, valamint érdekes rész-
leteket tudhatunk meg Járosi olvasmányairól, jegyzetelési módszerérõl. Ha össze-
vetjük a jegyzeteket tartalmazó anyagot az eddig e témában megjelent irodalommal,
Járosi úgy jelenik meg elõttünk, mint hiteles lelkipásztor és tudós teológus, aki jól
ismerte a Michaelsbruderschaft közösségét, Erdélyben pedig nevéhez is kapcsoló-
dik a Michaelsbruderschafttal rokon szellemiségû testvérközösségek szolgálata
vagy éppen megalapítása. A Járosi-liturgia alakulásában fontos szerepet játszottak
mind olvasmányai, mind pedig azok a szellemi és lelki közösségek, melyeknek tag-
ja volt, vagy melyektõl teológiát, életvezetési mintát tanult.

A berneucheni mozgalom 
és a Michaelsbruderschaft-úrvacsora liturgiája

A berneucheni liturgiai mozgalom liturgiájával és sajátos lelki élet mintájá-
val is hatott Járosi Andor erdélyi liturgiareformjára. A berneucheni közösség
ugyanis nemcsak egy megújított istentiszteleti rend kialakítására törekvõ kö-
zösség volt, hanem egy olyan lelki testvérközösség csirája (Bruderschaft),
melyben minden egyes testvér saját teljes életére és az egyház megújult életé-
re is úgy tekint mint okos istentiszteletre. Az ige szilárd alapján álló biztos ön-
tudat, és éppen ezért a mások felé is félelem nélkül nyitni tudó tolerancia jel-
lemzi a közösséget.54
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Az elsõ ágenda jellegû kiadványuk Karl Bernhard Ritter, a Michaelsbruder-
schaft egyik megállapítójának munkája, melyet Ritter a berlini Deutsche Dom
lelkészeként állított össze és jelentett meg 1923-ban, eredetileg a berlini egyete-
misták gyülekezetének áhítataira és istentisztelei alkalmaira. A kis füzetszerû
kiadvány a Der Deutsche Dom. Liturgische Ordnung für Beichte und Feier des Hl.
Abendmahls; Tages- und Abendgebet címet viseli, a gyónás és az úrvacsora rend-
jét, valamint a reggeli, déli és esti könyörgést tartalmazza.5 Ezt a kis füzetet vit-
te magával Karl Bernhard Ritter a Magdeburghoz közeli Angern várába, ahol di-
ákkonferenciára gyûltek össze az egyház megújulásáért tenni akaró, az ifjúsági
mozgalomból (Jugendbewegung) érkezõ fiatalok. A következõ találkozóra
Berneuchenben került sor, ettõl kezdve ezek a konferenciák az egyház megúju-
lásáért imádkozó és munkálkodó ifjak baráti közösségének találkozói lettek, im-
már hivatalosan is bejegyzett mozgalommá alakultak át. A közösség 1923–1927
között évente összegyûlt Berneuchenben. A berneucheni találkozások, az ima-
közösség és istentiszteleti közösség eredménye a mozgalom elvi megalapozását
nyújtó Berneuchener Buch (1926)6, valamint a Der Deutsche Dom sorozatban
megjelent több kisméretû kiadvány, melyek a liturgikus megújulás addigi ered-
ményeit dokumentálják, és az egyes liturgiákat közlik.7

Hogy a berneucheni mozgalom több volt egy csak kizárólag a liturgia megújí-
tására törekedõ reformmozgalomnál, az is jelzi, hogy a berneucheni közösségbõl
több testvérközösség is alakult. Mindebben kiemelkedõ szerepet játszott
Marburg és a marburgi egyetem. A marburgi egyetemi templom Kereszt-
Kápolnájában (Kreuzkapelle) alapította meg 22 berneucheni közösséghez tarto-
zó férfi 1931 Szent Mihály napján az Evangélikus Mihály Testvérközösséget, is-
mert nevén Evangelische Michaelsbruderschaft közösséget. A közösség egyik
vezéregyénisége, Karl Bernhard Ritter, aki már 1925-tõl a marburgi egyetemi
templom lelkésze volt, meghívta a közösséget 1931 õszére Marburgba, ahol el-
határozták a szorosabb testvérközösség megalapítását. Jellegzetes célkitûzésük a
rendszeres, úrvacsorára épülõ istentiszteleti élet, a Szentírás olvasása és tanul-
mányozása, a napi imaórák megtartása, és személyes lelkigondozás gyakorlása,
amiben az újból felfedezett gyónás is fontos szerepet játszott. A marburgi egye-
temen napjainkig hagyomány, hogy csütörtökönként és nagy ünnepeken evan-
gélikus misét, azaz a berneucheni liturgiával ünnepelt úrvacsorás istentiszteletet
tartanak. Az egyetem és a Michaelsbruderschaft szoros kapcsolata 2008-ig abban is
kifejezésre jutott, hogy 1931–2008 között mindig olyan egyetemi lelkészt választot-
tak, aki tagja volt a Michaelsbruderschaft közösségnek.8 A Michaeslbruderschaft
közösséggel szinte egy idõben született a Berneuchener Kreis, (késõbb
Berneuchener Dienst), melyben férfiak és nõk is részt vehetnek, egy olyan öku-
menikus közösség, mely a Michaelsbruderschafthoz hasonló célkitûzéseket fo-
galmazott meg. A Michaelsbruderschaftból 1989-ben vált ki egy fiatalabb közös-
ség, melyben az elõbbihez képest lényeges különbség, hogy nõk is tagjai lehet-
nek.9 Egyik közösség sem tekinti magát külön egyházszervezetnek, hanem ar-
ra törekednek, hogy a testvérközösségben szerzett tapasztalatokat és lelki, hit-
béli megerõsödést arra használják, hogy mindenki a saját egyházában építse az
Egyházat.

A berneucheni közösség nevéhez kapcsolódó kiadványok között további
ágendákat találunk, melyek között az 1950-ben megjelent Die Ordnung der
Messe10 egyetlen olyan munka, melyet ugyan a berneucheni közösség vezetõ sze-
mélyiségei szerkesztettek, de nem a berneucheni közösség, illetve a közösségbõl
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kinõtt testvérközösségek istentiszteleti és imaalkalmaira szántak. Az ágenda
csak az úrvacsora-liturgiát tartalmazza a berneucheni gyakorlat szerint (valami-
vel leegyszerûsítve), melyet abban a reményben bocsátottak ki, hogy az majd a
Németországi Protestáns Egyház (EKD) Lutheránus Liturgikai Bizottsága
(Lutherische Liturgische Konferenz) jóváhagyásával bekerül az EKD éppen elõ-
készületben lévõ új ágendájába. Az 1955-ben kiadott új hivatalos ágendába, az
ún. Agende I úrvacsoraliturgiájába végül nem kerültek bele a berneucheni úrva-
csorai liturgiai sajátos állandó elemei.11 Ennek ellenére ez a kiadvány éppen úgy,
mint az úrvacsoraliturgia elõtt már mejelentetett, az egyházi év minden alkalmá-
ra kidolgozott imádságokat tartalmazó gyûjtemény (Gebete für das Jahr der
Kirche, 1948)12 hatással volt a német lutheránus egyház istentiszteletének a há-
borút követõ idõszakban kibontakozó reformjára.

Az elmúlt évtizedekben kétszer revideálta a Michaelsbruderschaft az isten-
tiszteleti rendtartását, mivel azonban a kommunista uralom idején megszakadt a
kapcsolat az erdélyiek és a berneucheni mozgalom között, ezek az ágendák már
nem voltak hatással az erdélyi magyar evangélikus istentisztelet alakulására.

A berneucheni mozgalom úrvacsorai liturgiáin jól kimutatható a fokozatos
változás. Ez nem valamiféle bizonytalanságnak vagy pedig az istentisztelet teo-
lógiájának értelmezésében történt módosulásnak tudható be, hanem annak,
hogy a mozgalom nem csupán egy elméleti liturgiai reformot hajtott végre, ha-
nem megélt istentiszteleti életében gyakorolta a liturgiát. A mozgalom hitvallá-
sa szerint a testvérközösség tagjait, a testvéreket (Bruder) mint keresztény test-
véri, liturgikus közösséget a közös úrvacsora, az istentisztelet ünneplése, a kö-
zös imádság és gyónás köti össze. Talán éppen abban rejlik a mozgalom máig
érezhetõ hatása a lutheránus istentisztelet alakulására, hogynem csak elméleti-
leg formálják, de rendszeresen ünneplik a liturgiát. A Michaelsbruderschaft
ágendáiban található istentiszteleti rendeket ténylegesen megünnepelt különle-
ges istentiszteleti alkalmakra szerkesztették, majd az alkalmat követõen több-
ször is az adott rend szerint ünnepelték az úrvacsorát. A konventi gyûléseken,
konferenciákon tartott istentiszteletek között eltelt idõszakban folyamatosan ku-
tatták, vizsgálták a különféle liturgiákat. Ha valahol újabb, az úrvacsora evangé-
likus értelmezése szerinti lényegének még inkább megfelelõ elemmel találkoz-
tak, azt teológiailag elemezték, próba jelleggel beillesztették saját istentiszteleti
rendjükbe, majd következõ istentiszteleti alkalmaikon kipróbálták. Ha valame-
lyik liturgiai elem elméletileg is és a gyakorlatban is megfelelt, akkor egy követ-
kezõ kiadványukban már felvették az istentisztelet elemei közé.

Az úrvacsoraliturgián megmutatkozik a Michaelsbruderschaftnak az a szán-
déka, hogy újraformálja, illetve helyreállítsa a lutheránus istentiszteletet. Egy-
részt jól tetten érhetõ benne az evangélikus hagyományhoz való ragaszkodás, az
istentisztelet eredeti lutheránus értelmezése. Azonban az istentiszteleti élet
megújítása náluk nem merült ki abban, hogy maradéktalanul helyreállították
volna a 16. századi lutheri liturgiát. Az új forma keresésekor megismerkedtek a
keleti egyház liturgiájával és az óegyházi liturgiákkal, elemezték és értelmezték
azokat, hogy így a lehetõ legtöbbet megízlelhessenek az õsegyház euchariszti-
aünnepének örvendezõ jellegébõl.13 Így kerültek be a berneucheni kör liturgiájá-
ba olyan elemek, melyekkel addig lutheránus istentiszteleten nem találkozhat-
tunk, és melyeket a Didache úrvacsoráról szóló híradásából vagy éppen a keleti
egyház gyakorlatából ismerhetünk, közöttük a Didache Maranatha-könyörgése,
egy offertórium, az anamnézis és epiklézis. Ennek a gazdagodásnak köszönhetõ-56
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en a berneucheni közösségben jól érezhetik magukat a különbözõ felekezetek-
hez tartozó hívek is. Az óegyházi elemekkel a római katolikus egyház hagyomá-
nya felé nyitott a közösség, az óegyházi elemek közül a keleti egyházban megõr-
zött istentiszteleti elemeknek a berneucheni úrvacsorai liturgiába való felvétel-
ének következtében a kereszténység keleti ágához tartozók ismerhetnek isten-
tiszteleti szokásukra a berneucheni liturgiában. A többféle hagyomány együttes
megjelenítésének azonban az volt a feltétele, hogy a lutheránus istentisztelet ér-
telmezésekor ismét több hangsúly kerüljön a liturgia titokzatos (mysterium) és
jelképekben beszélõ (symbolum) jellegére.

Járosi Andor és a berneucheni mozgalom istentiszteleti rendtartása

A Járosi Andor emlékére megjelentett írások között Kiss Béla ír Járosi Andor li-
turgiai munkásságáról. Ebben részletesen szól a Járosi-féle úrvacsorai liturgia ke-
letkezésérõl és annak további alakulásáról.14 Az írásból kiolvasható, hogy Járosit
ugyanaz a szükség indította az egyház és az istentisztelet megújítására, mint amit
a berneucheni mozgalom képviselõi Németországban láttak. Amikor az elsõ világ-
háborút követõ idõszakban támaszt és erõt kerestek az egyházban, a német hely-
zethez hasonlóan egy eltorzul egyházra leltek, mely nem tudta betölteni misszió-
ját. Keserûen ismerték fel, hogy „az istentisztelet és benne a prédikáció esztétikai,
intellektuális élménnyé korcsosult Erdélyben”. Kis Béla szerint Járosi azonnal el-
kezdte liturgiai mozgalmát, miután hazatért németországi tanulmányútjáról, és
szembesül ezzel a korcs helyzettel.15 Járosi 1923-ban tért vissza Kolozsvárra, s mi-
után felettese, Kirchknopf Gusztáv evangélikus lelkész a szász egyházvezetéssel
történt összetûzése miatt 1923. december 15-én kénytelen volt elhagyni az orszá-
got,16 Járosi egy szétzilált gyülekezetet kellett újraszervezzen, majd 1926-ban lépett
elõ a gyülekezet rendes lelkészévé.17 Arról nincsenek pontos adataink, hogy Járosi
mikor kezdte el a kolozsvári evangélikus gyülekezetben bevezetni az általa kidol-
gozott Lutheri tanításon alapuló úrvacsorai rendtartást. Bár kétségtelen, hogy kü-
lönben áldatlan állapot uralkodott a lelkészétõl megfosztott gyülekezetben, egy re-
form véghezvitelére mindenképpen alkalmasabb volt Járosi számára egy olyan kö-
zösség, melynek immár egyetlen lelki vezetõje õ maga volt, és nem kellett a prin-
cipálist is meggyõzni az újítás szükségességérõl.

Ha biztosat nem is tudunk, fennmaradt azonban az 1920-as években a ko-
lozsvári evangélikus gyülekezet istentisztelet használatára összeállított gépelt is-
tentiszteleti rendje, melynek szerkezetén már egyértelmûen megmutatkozik a
berneucheni úrvacsorai liturgia hatása. Az úrvacsorát követõ hálaadó imádság
után itt már elhangzanak a Jn1, 1.2.14. versei. Mivel a nyomtatott istentisztele-
ti rend a gyülekezet számára készült, és nem tartalmazza a lelkész által mondott
vagy énekelt részeket, a felsorolás alapján azt már nem lehet rekonstruálni, hogy
az úrvacsorai részben az „Elõkészítõ imádság” tartalmazta-e az epiklézist, anam-
nézist, és azt sem állapíthatjuk meg pontosan, hogy elhangzott-e a kenyér meg-
törésekor az 1Kor 10,16.18

Az elsõ biztos adatunk arra nézve, hogy a kolozsvári gyülekezetben már az új
rendtartás szerint tartották az úrvacsorai istentiszteleteket, 1931-bõl származik,
amikor egy levélben Frint Lajos aradi lelkész, evangélikus szuperintendens arra
buzdította a Kolozsvári Református Teológiai Fakultáson tanuló evangélikus
hallgatókat, hogy igyekezzenek elsajátítani a Járosi-féle liturgiát, melyet Kolozs-
váron és már több gyülekezetben is bevezettek.19
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Az berneucheni istentiszteleti rend részletes ismeretérõl vall Járosi magánta-
nári dolgozata, melyben a németországi liturgiai reformmozgalmak között talán
a legrészletesebben tárgyalja a berneucheni mozgalom istentiszteletrõl vallott
tanítását és rendtartásuk menetét.20 Ekkor a berneucheni mozgalom közösségei-
ben már az 1926-ban Die Deutsche Messe címmel kiadott ágendában található
úrvacsorai liturgiát használták, amit ott találunk Járosi Andor dolgozatának iro-
dalomjegyzékében is.21 A dolgozatban azonban feltûnik, hogy Járosi a dolgozat
elõkészítésének, illetve kiadásának évében megjelent legújabb irodalmat is is-
merte, hiszen a berneucheni mozgalom kiadványai között felsorolja az 1931-ben
megjelent Heilige Schrift és az 1932-ben kiadott Natur und Geist címû kiad-
ványokat.22 A berneucheni mozgalom bírálatában egyúttal megtaláljuk mindazt,
amiért Járosi ennek a mozgalomnak a nyomvonalán haladt tovább. Kritikájában
nyilvánvaló elfogultsággal szól arról, hogy a berneucheni mozgalom a liturgiai
reformmozgalom irányai között a legjelentõsebb, és véleményét a berneuche-
niek Ige-teológiájával, tanításuknak tiszta reformátori elveivel indokolja. Ha
1922-ben még fõként Niebergall vonzotta Járosit Marburgba, az 1930-as években
immár nem Niebergall felé és a liberális teológiára tekint, hanem az Althaus,
Barth és Tillich által is képviselt újreformátori teológiára vagy Ige-teológiára.23

A Járosi-féle liturgiareform ezután még hosszú évekig göröngyös úton haladt
tovább. Hivatalos megbízást egy új istentiszteleti rend kidolgozására Járosi csak
1937-ben kapott, de a liturgia elõkészítésénél már ott voltak körülötte az évek fo-
lyamán az Ige, az Egyház és a liturgia szeretetével megfertõzött diákjai és lelkész
barátai. A következõkben látni fogjuk, hogy a liturgiareformba bevont munkatár-
sak esetében valószínûleg nemcsak formális, hétköznapi szóhasználatban vett
barátságról, hanem egy spirituális testvérközösségrõl beszélhetünk. Olyan mun-
katársak dolgozhattak együtt egy új nemzedék istentiszteleti rendjének kidolgo-
zásán, akik tudományos igényességgel végezték munkájukat, de nem csupán
íróasztal mellett, hanem megélt istentiszteletek megtartásával, kitartó közös
imádkozással, egymás iránti felelõsségtudattal, úgy, hogy az õszinte kritikát is
vállalták.

Járosi Andor és a könyvek

A kérdésre, hogy miként juthatott el olyan gyorsan a berneucheni közösség li-
turgiája Járosihoz, az elõzõ részben felvázoltak szerint azt válaszolhatnánk, hogy
Járosi egyszerûen ápolta a marburgi egyetemen kialakított kapcsolatait, és ezek
révén szerezte be mindig a legújabb irodalmat. Ehhez azonban elsõsorban csil-
lapíthatatlan tudományos kíváncsiságra, általában a könyvek szeretetére volt
szükség, és nem utolsósorban meg kellett legyen az anyagi áldozat vállalására
való hajlandóság is. Levelezései és életpályáját figyelemmel kísérõ társainak val-
lomásai arról tanúskodnak, hogy mindez fokozottan jellemezte Járosit. Járosi hi-
hetetlen tudásszomja és az a szándéka, hogy tudásával az egyház megújulását
szolgálja, szüntelenül újabbnál újabb kiadványok beszerzésére sarkalta õt.

Több, Járosi halálát követõen közölt vallomásban arról olvashatunk, hogy
Járosi szívesen ajánlott olvasnivalót diákjainak, munkatársainak. Benczúr Lász-
ló arra emlékszik vissza, hogy ha Járosi hosszabb utakra, konferenciákra utazott,
mindig volt a táskájában 5-6 könyv, melyeket az út folyamán el is olvasott. Ér-
dekes és színes Járosi „kézikönyvtárának” lajstroma: Tamásinak újonnan megje-
lent novellái, a Magyar Csillag legújabb száma, Pásztortûz, Helikon, valami né-58
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met teológiai tudományos munka, Guardini egyik liturgikus tanulmánya, aztán
regények, Krúdy Gyulától vagy Carossától…24 Impozáns kézikönyvtárát talán
azért is hordozta magával Járosi, hogy a hosszú vonatutakat is kihasználva ele-
get tudjon tenni publicisztikai vállalásainak, hiszen pl. a Pásztortûzben fõként
könyvismertetéseket publikált.25 Benczúr vallomásának köszönhetõen azon túl,
hogy megtudhatjuk mit olvasott Járosi utazás közben, többek között tudomást
szerzünk egy, a Járosi saját könyvtárának vagy az általa olvasott könyvek jegyzé-
kének rekonstruálásában is segítséget nyújtó adatról: Járosi úgy olvasta a teoló-
giai munkákat, hogy vékony kis vonalzó mentén aláhúzta a lényeges mondani-
valót, a leglényegesebbet pedig a lap margójára kijegyzetelte.26

Tavaszy Sándor szerint nem is kellett kérni tõle útbaigazítást vagy könyvet,
mert õ maga sietett segíteni, amint felfigyelt arra, hogy valaki új témával foglal-
kozik. Majd Tavaszy így folytatja: „Mindig volt a táskájában vagy a zsebében va-
lami olyan könyv, amire az illetõnek éppen szükséges volt. Nemcsak tudomá-
nyos érdeklõdésû férfi volt, hanem a tudományos munkát folyton segítõ igazi
szolgatárs volt, valósággal a tudományos élet misszionáriusának nevezhetjük.”27

Kiss Bélával folyatott levelezésében számos alkalommal ajánl id. Kiss Béla fi-
gyelmébe irodalmat, amit be kellene szereznie.28 A könyvbeszerzésre vonatkozó
javaslatok kölcsönösek voltak, hiszen Kiss Bélában és közvetlen munkatársai-
ban a könyvek szeretetére nézve is társakra talált. Volt rá példa, hogy a Kiss Bé-
la és társai Nagyszebenbõl vásárolt új irodalommal lepték meg Járosi Andort.
Járosi tehát a külföldi kapcsolatain kívül éppen a Brassó környékén szolgáló lel-
késztársai révén is hozzájuthatott az új, németországi német nyelvû iro-
dalomhoz.29 Máskor a kölcsönadott könyveit kéri vissza id. Kiss Bélától, vagy ép-
pen azt a tervét osztja meg munkatársával, hogy egyik vagy másik munkát le kel-
lene fordítani, vagy éppen ismertetni kellene Az Út címû folyóiratban.30

Járosi Andor levelezésében egy sor teológiai és liturgikai szakkönyvet említ,
de gyakran tesz említést irodalmi mûvekrõl, zenetörténeti munkákról vagy ép-
pen szociológiai és néprajz jellegû kiadványokról. Tárgyunk szempontjából a
liturgikai munkák jelentõsek. Az elmúlt években elõkerült néhány olyan könyv,
melyben Járosi saját kezû aláírása olvasható, leggyakrabban a könyv beszerzésé-
nek évszámával együtt. Ezek a könyvek mind a Benczúr László által említett mó-
don, leginkább ceruzával aláhúzott szövegrészekkel és széljegyzetekkel õrzik
Járosi Andor kézjegyét. A könyvek között is különleges kincs a Járosi-liturgia
alapját képezõ Michaelsbruderschaft által 1937-ben kiadott úrvacsorai ágenda
Járosi által végigjegyzetelt saját példánya.31 Az ágenda éppen abban az évben je-
lent meg, amikor Járosi megkapta a hivatalos felkérést az új liturgia összeállítá-
sára. Nem valószínûtlen, hogy Járosi még 1937-ben, tehát a megjelenés évében
beszerezte az ágendát, hiszen két másik liturgikai szakkönyv esetében így tör-
tént, amint a könyvek címlapján saját kézírásával bevezetett évszám is jelzi. Az
egyik Hans Asmussen egyházi évrõl szóló könyve (1936)32, a másik pedig
Gerhard Kunze, szintén az egyházi évrõl írt kis könyve (1937).33

A Járosi kézjegyét õrzõ könyvek között ott találjuk a római katolikus liturgiai
reformmozgalom neves teológusa, Romano Guardini írásait is. Két Guardini-
kiadvány is ide sorolható, az egyik Guardini talán leghíresebb írása, a Vom Geist
der Liturgie34, a másik a Liturgische Bildung35 címû, a liturgikus neveléssel foglal-
kozó munkája. Mindkettõben kevés bejegyzés van, többmyire a jellegzetes
Járosi-féle, vonalzóval vezetett ceruzás aláhúzások. A Liturgische Bildung címû
kötetben a legtöbb bejegyzés éppen a liturgia és szimbólum kapcsolatát taglaló
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bekezdésnél található.36 A liturgia és a szimbólum kapcsolatának kérdése azért
is érdekelhette Járosit, mert a berneucheni mozgalom az ún. szimbolikus irány-
hoz tartozott.37

Érdekes bejegyzés olvasható a Theodor Knolle és Wilhelm Stählin által szer-
kesztett, az egyházi évrõl szóló könyvében.38 A könyvben nem található sok be-
jegyzés, csak néhány helyen aláhúzott részek és két rövidebb, valamint egy
egész mondatos széljegyzet. A Rogate vasárnapjáról szóló bekezdésben Stählin
azt taglalja, hogy amíg az elõzõ (Kantate) vasárnap esetében nehezen található
kapcsolat az óegyházi perikópák között, Rogate vasárnapjának témája és a napi
evangélium közötti kapcsolat minden nehézség nélkül felimerhetõ (Jn 16, 23b-
30). Azzal a szándékkal, hogy ezt a kapcsolatot még inkább kiemeljék, a
berneucheni közösség egy összefoglaló igét, a hét igéjét illesztett a perikópához.
A részt Járosi a szokásos módon aláhúzta, széljegyzetbe pedig a következõket ír-
ta: „! A berneucheniek, akik nem tudtak mit kezdeni a többi vasárnap introitusá-
nak és perikópájának kapcsolatával, itt most ujjongva kiáltanak fel.”39

Járosi Andor – a barát és testvér

A 20. század elsõ felében a liturgiai reformmozgalmakat kisérve egymás után
alakultak a protestáns lelki közösségek és testvérközösségek. Ma már nem is-
meretlen az evangélikus életközösségek (Kommunität) létezése sem, olyan kö-
zösségek, melyeknek tagjai (férfiak, nõk, családok) egy nagy családként a szer-
zetesi közösségek mintájára rendezték be közös életüket, melyben a spirituális
naponkénti megélése az összekötõ kapocs.40 A testvérközösség ezzel szemben
csak lelki közösség, tagjai (férfiak, nõk) nem élnek együtt egy helyen, hanem a
spirituális közösséget egymástól kisebb nagyobb földrajzi távolságokban élik
meg. Járosi Andor közelébe került több ilyen lelki testvérközösségnek is. Jól is-
merte a fõként német anyanyelvûeket tömörítõ Michaelsbruderschaft testvére-
it, elveit és életvezetését. Másrészt ott lehetett az erdélyi református lelkészek
körében alakult Vécsi Szövetség41szolgálatának közvetlen közelében, melynek
mintájára õ maga is alapított egy hasonló jellegû testvérközösséget, a
Csernátfalusi Szövetséget.

Járosi Andor és a Michaelsbruderschaft testvérközösség közvetlen kapcsola-
tára még nincsenek adataink. De a közvetett kapcsolatnak számtalan nyomával
találkozunk, ha figyelmesen vizsgáljuk Járosi liturgikai munkásságát, levelezé-
sét, különbözõ könyveinek bejegyzéseit, illetve egyéb korabeli iratokat.
Járosinak a Michaelsbruderschaft közösséghez való kapcsolatának legbeszéde-
sebb jele vitathatatlanul maga a megújított erdélyi evangélikus istentisztelet,
melyet a Michaelsbruderschaft bölcsõjét jelentõ berneucheni liturgia ihletett. Je-
len dolgozat elején már felmerült a kérdés, hogy Járosi vajon miként szerezhe-
tett tudomást a berneucheni liturgiáról kialakulásának rögtön a kezdetén, és mi-
ként használhatta azt fel a kolozsvári gyülekezet istentiszteleti rendjének meg-
újításához. Egyértelmû választ valószínûleg akkor kaphatnánk a fenti kérdések-
re, ha több adatunk lenne Járosinak a marburgi tanulmányai során szerzett ta-
pasztalatairól és kapcsolatairól.

Az mindenképpen érdekes, hogy Járosi éppen abban az idõszakban tartózko-
dott Marburgban (1922–23), amikor a berneucheni közösség már ismert volt az
egyetemen, hiszen már egy év eltelt az elsõ, igen sikeres konferenciájuk óta,
1923-ban pedig Karl Bernhard Ritter már összeállította az elsõ ágendáját.60
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A Michaelsbruderschaft testvéreivel való kapcsolatra vall Kiss Béla és
Konrad Möckel, brassói szász evangélikus lelkész barátsága. Járosi elhurcolását
követõen Kiss Béla vette át a liturgia szerkesztésének vezetését, és 1949. augusz-
tus 11-én Möckelt kérte fel az istentiszteleti élet megújulásáról szóló elõadás
megtartására a Csernátfaluban megrendezett lelkészkonferencián.42 Möckel tag-
ja volt a Michaelsbruderschaft erdélyi konventjének, és 1958-ban többek között
éppen a testvérközösségben folytatott, az akkori romániai vezetés számára titok-
zatos tevékenysége miatt, illetve komoly gyülekezetépítõ, ifjúségnevelõ munká-
ja miatt indítottak ellene koncepciós pert, bebörtönözték, majd halálra ítéltek.43

Imre Lajos vallomásából tudjuk, hogy Járosi Andor nem vett részt tevéke-
nyen az erdélyi református lelkészeknek a Michaelsbruderschaft közösséghez
több tekintetben hasonlító baráti szövetsége, a Vécsi Szövetség szolgálatában.
Viszont szintén Imre Lajos vall arról is, hogy bár Járosi nem volt tagja a Szövet-
ségnek, érdeklõdött annak lényege és mûködése felõl, és 25 éven keresztül, te-
hát 1923-tól, a Szövetség kezdeteitõl fogva Járosi elhurcolásáig lehetõség szerint
minden pénteken részt vett a baráti közösség Kolozsváron lakó tagjainak biblia-
óráin „az ige tanulmányozására és együtt imádkozásra”.44 Makkai Sándor kap-
csolatot vélt felfedezni a Vécsi Szövetség által elindított református liturgiai re-
form és a Járosi által fémjelzett evangélikus liturgiai reform között, hiszen mind-
kettõ az Ige-teológiában gyökerezett. A református lelkészekkel kialakult mély
baráti kapcsolat és az imádság fontos szerepet játszhatott ebben a folyamatban,
hiszen Járosi a közösségben szerzett lelki barátokkal „együtt imádkozta és élte át
élete alapvetõ döntését, Megváltó Urának megtalálásában.”45

Járosi számára igen fontos lehetett a Vécsi Szövetség révén szerzett baráti kö-
zösség. A Vécsi Szövetséghez fûzõdõ viszonyára vonatkozóan rendelkezésünk-
re áll egy olyan adat, mely már továbbvezet minket egy hasonló baráti-testvér-
közösség megalapításához, melyet Járosi az evangélikus lelkésztársai és a litur-
giareformban munkatársai körében szeretett volna elindítani. Kiss Bélához inté-
zett egyik levelében ezt olvashatjuk: „Gyurka46 augusztusban megy le. Jó volna,
ha egy délutánban megállapodnátok, melyiken rendszeresen kijárna hozzátok,
ezt Nikodémusz47 Bácsival ki lehetne csinálni. Tartanátok bibliaórát, imaórát, és
beszélgetnétek. De errõl is szóval. Kettõtök barátságából kellene kinõnie »a
csernátfalusi szövetségnek« (vécsi szövetség). Errõl sem kell beszélni, hanem
megcsinálni...”48 A levél adatai azért is különlegesek, mert a keltezés éppen a
Michaelsbruderschaft megalakulásának évére utal. Több olyan adatot olvasha-
tunk Kiss Béla és Járosi Andor levelezésében, mely mind arra utal, hogy a
Csernátfalusi Szövetségnek elnevezett testvérközösség mûködött. Olykor új, már
Járosiékkal együttmûködõ tagok bevonásáról leveleznek, máskor arra kéri Kiss
Bélát, hogy figyeljen jobban oda egyik vagy másik „testvérre”. Jelen dolgozat ke-
reteibe nem fér bele ennek a lelkészi-testvéri szövetségnek az ismertetése. Tár-
gyunkat közelebbrõl érinti azonban egy másik adat, mely ismét a
Michaelsbruderschaft és a Vécsi Szövetség tapasztalatainak ismeretére és a li-
turgikus megújulást kisérõ imádkozó magatartásra utal. Egy keltezés és hely
megnevezése nélkül írt levélben a következõket olvashatjuk: „[…] Mátyás Béla49

írt egy hosszú levelet. […] Arra kért, hogy Fülöppel50, hárman, vagy ha Gyurka
belemegy, négyen tartsunk egyidõben egymásért imaórát.  Én proponálom a
szombat estét, amikor úgyis prédikációval, gyülekezettel, munkával van dol-
gunk. Ha jó az alkalom, írj Fülöpnek is, én is írok.”51 A levélben megbeszélt kö-
zös közbenjáró imádság gyakorlása jellemzõ a Vécsi Szövetség és a
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Michaelsbruderschaft közösségének lelki életét is. A Vécsi Szövetség barátai
péntek estéken imádkoztak egymásért,52 és ezekre az alkalmakra járt el Járosi a
Szövetség kolozsvári tagjaival. A Michaelsbruderschaft közösségében pedig
szerda estéken imádkoznak a testvérek egymásért.

Járosi Andor liturgiai munkássága nem választható el az evangéliumi hívõ
ember mindennapi élettapasztalataitól, de a mély lelki kapcsolatoktól, baráti és
testvérközösségek jellemformáló hatásától sem. Amint a fentiekben láthattuk
Járosi teológiai látását is éppen úgy formálták a marburgi tanulmányai, késõbbi
olvasmányai és a különbözõ testvérközösségekkel ápolt lelki kapcsolatai.
Mindennek beérett a gyümölcse, még akkor is, ha Járosi sajnos ezt már nem él-
hette meg. Elhurcolása után a „testvérei”, a Csernátfalusi Szövetség tagjai és más
buzgó lelkészek evangelizációkon, elõadások segítségével, de nem utolsósorban
hiteles mindennapi élettel és istentiszteleti magatartással segítették a megújított
liturgia bevezetését. Úgy nevelték imádkozásra az erdélyi magyar evangélikus
gyülekezeteket, hogy a közösségnek ereje volt hivatalos nyomtatott ágenda nél-
kül is, a liturgia további reformjának megakadályozása ellenére is élõ hitben él-
ni. Örök emlék ez Járosi Andor és reformátor lelkû munkatársai elõtt.
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