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A SZENTMISE BÖlCSOKORA
l..ényegileg minden mise az utolsó vacsora megismétlése, an

uak a szent cselekménynek ünneplése, amely megjeleníti a K(l
reszt áldozatát, mégpedig azzal, hogy titokzatos módon a valósá
got> Krisztust áldozat alakjában a szentségi színek leple alatt
fe!.ajánJju a mennyei Atyának. A mise minden egyéb tulajdonsá
ga csak körülveszi, díszíti, magyarázza a voltaképpen egyetlen
pillanat alatt történő szent cselekményt. Ez a járulékos anyag,
miut minden az Egyház történetében, ami nem a lényeghez tar
tozik, a fejlődés törvényének van alávetve; a századok folyamán
az Egyház lassanként kifejleszfette, létrehozta azt a sok szépsé
get, oktató elemet, mely alkalmas rá, hogy az emberek hívő lel
két a szentmisében történő lényeg megismétlésére és befogadásá
ra előkészítse.

Tévedés volna azonban azt vélni, hogy ebben az "őskorban'"
tizennyolc, vagy tizenkilenc századdal ezelőtt minden egészen
más volt. A mise ugyanis nemcsak lényegében, hanem liturgiája
:fC'S vonásaiban is erre a korra mutat vissza: a Kr. u. 33-150 kö
sötii évtizedekre.

A legelső szentm'ise

az volt, amelyet Krisztus Urunk runtatott be a Coeuaeulum
ban. abbari az emeleten fekvő ebédlőteremben, mely János-Márk,
a későbbi evangélista édesatyjának házában volt s ahol Jézus az
atolsó vacsorán a kenyér és a bor konszekrálásával bemutatván
a legelső szentmisét, az "új husvétnak új törvényét" megszerezte.
A Ieg'újabb kutatók szer-int nagyon valószínűnek kell vennünk,
hogy a legelső szentmise teljesen a husvéti szent vacsora kere
tébe illeszkedett bele. Husvét előestáié volt ugyanis, midőn a
Tizenkettő összegyűlt, nem is sejtve, mily nagy intézmény meg
szűietésének lesznek szerntanúi, résztvevői és majdan folytatói.

Szokatlan volt, amit .Jézus e vacsora előtt tett: a lábmosás,
.aikor sajátkezűleg mosta meg- tanítványainak lábát, az aláza
tosság példaadására s a lelki tisztaság jelképéül. Utána a zsidó
husvéti vacsora szokása szer-int nagy kőzös serlegbe bort töltöt
tek, a családapa megáldotta, és mindnvájan ittak belőle. Kéz
mosás után megáldotta az asztalon lévő ételeket: a husvéti bá
ránvt, melyet nvárson, egészben. sütve tettek föl, a keserű salátát,
az ecetet, a kovásztalan kenyereket és a kharóswt nevű mártást,
ameh almából, dióból. fügúből és borból készült. Előétel gyanánt
ill családapa a kharószetbe mártott keserű salárából evett és min
denkinek nyujtott belőle.•Júzus nyilván -ennél az első serlegnél
moudotta: "Vágyva-vágytam ezt a husvéti vacsorát enni veletek,
mielőtt szenvedek!" .

A második serleg megtőltése vezette be a szent vacsora 111&
-odik részét, mert mialatt megtöltötték. fl leg:ífjabbnak meg kel-



lett kérdeznie, mire valók ezek a szekatlan szertartások. Az utolsó
vacsorán ezt a kérdést nyilván Szent Já.nos tette fel. A felele!
a husvéti Haugada volt, azaz oa családapa megmagyarázta a:.;
egyiptomi szolgaaág korát s a szabadulás történeté t a Vörös ten
geren át való átkeléssol együtt. Hálaadásul a jelenlévők eléne
kelték a Kis Hallelt, vagyis a kis dicséretet: a 112. Zsoltárt s It'
113. első felét: "Allelujal Dicsérjétek az Urat. ti szolgái, alleluja!
Áldott légyen az Úr neve, alleluja! Most és miudörökre, alleluja!
Napaeretrot napnyugatig, alleluja! Dicsértessék az nr neve, alle .
luja!' A zsoltárdicséret befejezése után megitták It második
serleg bort s elkezdték a tulajdonképeni étkezést.

Asztalhoz telepedtek. vagyis. az akkori szokás szerint keréve
tekre dőltek. A családapa kezébe vette a kovásztalan kenyeret
- (mely éppen az Egyiptomból való kivonulás emlékére volt
kovásztalan, hiszen a gyors menekülés rniatt a zsidók nem értek
rá a kenyér kovászolására) - darabokra törte, "megszegte" ét.;
kozben ezt mondia: "ime, itt a nyomorúság kenyere, melyet
atyáink ettek, mikor ·Egyiptomból kivonultak!" Az utolsó va
csorán itt történt az első jelentős változás. Jézus ugyanis aligh»
mondta el ezeket a szavakat; de mindenképpen ekkor, midőn ke
zébe vette a kovásztalan kenyeret, jelentette ki: "Vegyétek él-'
egyétek, mert ez az én testem, mely érettetek udatik l'' A kovász
talan kenyér kiosztása után elfogyasztották a husvéti bárányt,
vele a keserű salátát és a khárószetet. Szent Lukács és Szent PáL
elbeszélése szerínt (Lk. 22, 15-20 és 1 Kor. 11, 23-25) biztosra
vehető, hogy a kenyér konszekrálása és magukhoz vétele, azaz e.
legelső szentáldozás után, Krisztus és tanítványai folytatták ll.
husvéti vacsorát, vagyis megették a husvéti bárányt. Pál apostol
és kedves tanítványa, Lukács világosan utalnak erre azzal, hog~

először a kenyér konszekrálásának szavait közlik, utána a kehe
lvét, de az utóbbiét ezzel a megjegyzéssel: "Miután megvacsorál
tak" (meta to deipnésai), amin az újabb magyarázók szer-int
(Hanssens, Goossens, Sickenberger, Schiirmann, Meinertz, J. A
Jungmann) egyértelműen a husvéti rituális vacsora folytatását
kell érteni.

A szent vacsora lakomás részét a harmadik serleg megtől
tésével és megáldásával fejezték be. E serlezet "az áldás serlege
nek" nevezték, mert különleges, hosszabb áldással áldották meg
Az utolsó vacsorán ekkor történt a bor konszekráció ia, .Jézus
ugyanis - felegyenesedve a kerevetről, mint a családapa szok
ta ez alkalommal - a megtöltött serleget kezébe vette, kissé fel
emelte es ezt mondta: "Ez fi kehely az új saövetsóg az én vi,
rem által, mely értetek kiontatik." Amint a régi, r-i tuái ls vacso 
rán a jelenlevők erre megitták "az áldás serlegénc-k" tartalmát.
úgy a bor konszekrációja után az apostolok is magukhoz vették
.Iézus szent vérét. Hálaadásul minden husvéti lakomán a Nagy
Hallelt, vagyis n nagy dicséretet énekelték el (H3. zsoltár, 9-117,
29.) Hogy az utolsó vacsorán is megtartották e szokást, Szent
Máté és Márk evangéliuma tanúsítja CMt. 2H, 30 és ~Ik. 14, 26
kai hymnésantes, miután a szent éneket elmondották).

Ilyen volt a legelső szentmise, mely teljesen ugyanezen r
tussal soha többé nem ismétlődött meg,
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·4~ apostolok miséje
Gustav Bickell óta voltak, akik azt vélték, hogy az apostolok

-'!oz utolsó vacsorának a husvéti szent vacsora által adott kereteit
ismételték meg. Ez a. nézet azonban ma már tarthatatlan. Tgaz,
bogy az apostolok ezt a. parancsot vették: "Ezt cselekedjétek az
Óli cmleaezetemre r' Ez azoliban nem jelenthette azt, hogy betűről
hetűre mindent úgy tettek, amint az utolsó vacsorán történt. Ezt
már abból is láni lehet, hogy az evangélisták - éppen nemze
dékük liturgikus praxisa miatt - alig közölnek valamit a hus
véti vacsorából. amint azt a zsidók az ő korukban még ünnepel
ték, Mintha csak azt akarták volna jelezni ezzel, hogy 'azt a szent
rituet, melyet az apostolok nemzedéke "kenyértörésnek" (klasis
IOIl artou) nevezett, mi pedig' rnisének hívunk, nem a husvéti ri
tuális vacsora szertartásaival vették körül. Ez természetes is, ha
meggondoljuk, hogy Jeruzsálem pusztulásáig (Kr. u. 70) a jeru
ssálemi zsidó-keresztények megtartották az ószövetség ceremoni
ális törvényeit, eszerint pedig husvéti vacsorát csak évente
egyszer tarthattak, ők viszont a "kenyértörést" naponkint é" há
zankint végezték, mint az Apostolok Cselekedetei mondják (2.
46). Hozzátehetjük, hogy még az apostolok idejében megtörtént
a kenyér és a bor konszekrációjának egymás mellé helyezése,
legalábbis mint fakultatív eljárásmód, amint Máté és Márk el
beszéléséből látható, akik elhagyják a kehely konszekrációja
előtt a "miután ruegvacsoráltak" szavakat. A mise tehát nem a
husvéti vacsora ritusa szerint folyt le. Sajnos az apostolok után
mintegy száz évig alig tudunk valamivel többet a szentrniséről,

mint azokat a vonásokat, melyek még nagyjából az apostolok
dső nemzedékének idejéből maradtak meg.

Ezek II jellemző vonások a következők:

A mise uj voltát ékesen bizonyítja az új név: "kenyértörés",
mely mind a korabeli zsidó, mind a hellénistn irodalomban isme
retlen. Ehhez hozzújárul az a tény is, bo~y a jf'ru'l:sá1emi tem
plom liturgiáján résztvettek, de a kenyértörést házanként, tehát
kisebb csoportokban végezték. Szent .János apostol halála után

.a.lig' néhány évvel Antiochiai Ignác már arra buzdít, hogy ameny-
nyire lehet, "törekedjenek egy eucharisztiával élni", azaz nem kis
csoportokban, hanem lehetőleg HZ egész közösséz. E." a kenyér
törés imádsáatutl. járt eautltt, amint az Apostolok Cselekedetei
mutatják: "Állhatatosan kitartottak az apostolok tanításaiban. a
kenyértörés közösségében és az imádságban" (2, 42). Az ,,apo801ok
tanításán" azt e beszédet kell érteni, melyet tU kenvértöréssel,
tehát a misével kapcsolatban tartottak. Annál is inkább, mert
egés70en biztos, ho!!'y Szent Pál ilyen hosszúra nyúló beszédet
mondott a régi Trója romjain épült új kikötővárosban, 'I'roasban,
amint Lukács, a szemtanú megírta: "A hét első napján pedig
(azaz szombat estétől kezdve), midőn egybegyültünk a kenyérsze
Il'ésre. Pál ... a beszédet egész MféIig nyujtotta" (20, 7).

!Jeg'jellemzőbb vonása azonban az apostolok miséfének, hogy
- az utolsó vacsora példájára -, a szentmisét vacsora keretében
ünnepelték. Első és biztos bizonyítéka ennek Pál apoatol tanú
~ágtétele, melvet az ókori Korinthos híveiről tett. Eg'észen nvil
vánvaló, hogya szentmisérőlvan szó e klasszikus helyen, (1 Kor.
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ll, 20-34), mivel az "ur vacsorája", kyriakon deipnon ti. neve,
melyen "aki méltatlanul eszi ezt a kenyeret, vagy issza az Úr
kelyhét, vétkezik az Ur teste és vére ellen" (ll, 27), márpedig kö
söuseges emlékvacsorán nem lehetne szó a szentség'töres e bűné

ről. Viszont éppen olyan biztos, hogy ez a szeut cselekmény va
lódi étkezés kosben bonyolódik le, mert él dolog nem léven jól
megszervezve, a tehetősebbek dőzsőlnek s "míg az egyik éhezik,
a niasik ittas" és igy "meg is szégyeniti azt, akinek nincsen" {ll,
21 k.). Megjegyzendő, hogy Pál apostol nem magát a gyakor
latot itéli el: hogy tudniillik a szentmise Ilyen, később "agapé
nak", szeretetlakomának nevezett étkezéesel kapcaolatos. hanern
a vele való visszaeiest, Biztosra vehető az is, hogy Korinthos
városában -- és nyitván II többi szentpali egyházbau is - a ke
nyér és a bor konszakrációja még el volt egymástól választva
(Kiváló újabb kutatók: K B. Allo, továbbá, .1. Arnold és főkép

J. A. Jungmann így értelmezik e helvet.)

Az apostolok utáni száz esztendő

Az r. század közepétől .JustinOl';ig, aki Kr. u. 155 körül u'l
Első Apologiájában a szeutmise első koronatanúja, száz éven át
csupán töredékek és következtetések segítenek eíöre a szentmisc
rCJ.uuescllcR rsmerotóben. 1\.20 eiso, amit meg állajnthatunk, a há
laadó imádság erős hangsúlyozása. Ennek görög "eucharistia'
neve már az I. század utolsó évtizedeben nemcsak a hálaadó
imadsagot jelentette, hanem magát a szentmisét, illetve az arra
egybegyült gyülekezetet, valamint a szent ételt is, amelvat ott
magukhoz vettek. Hogy hálaadó imádságot nemcsak a zxidó ri
tu., .. 1>1"1 L II rnurg.ucus Iaaouianáí, az magából a keresztény lel
kiségből következik. Hiszen aki eledelt és italt vesz magához, ter
mészetadta kötelességnek tartja, hogy hálát adjon a mindenek
Teremtőjének, az lUZ étkezés pedig, melyen az utolsó vacsorán
nyujtott mennyei eledelben részesül, kótszeresen megérdemli íJ

hálaadást. Magától értetődő volt tehát a hálaadó imádság fokoza
tos kiépítése és christologiai tartalommal való megtöltése. Krisz
tus az, aid ezt a szent vacsorát szerczto, ő jelon ik meg a szont
színek alatt, tehát hálát kell neki adni. Ily hálaadás nyomait ta
Iáljuk a Szentírás után legrégibb keresztény iratban, az L szá
zad utolsó évtizedében írt Didachéban. Nem bizonyos, hogy maga
t8 szöveg valóban szoros értelemben liturgikus-e; általában azt
vélik, hogy csupán étkezési imádságok; leghelyesebb talán Pe
terson véleménye, ki azt tartja, hogy a Didoeké étkezési imád
ságai egy ókeresztény kenvértörési imádság utánzása. :\z imák
ezek:

,,Ami pedig a hálaadást (eucharístiát) illeti, ekként adjatok hálát.
(eucharitésate). Eiőször a kehe.yről: Há.át adunk neked, Atyánk.
a te fiadnak, Dávidnak sző.őtőjéért, amelyet megísmertetté; ve-
lünk a te fiad Jézus által, néked :égyen dicsőség míndörökkél A
megtört kenyérről pedig: Há.át adunk neked, Atyánk, az életért
és az ísmeretért, me::ye: megsmertettél bennünket a te fiad, Jé·
zus által, neked légyen dicsőség mindörökké! Amiként ez a ke
nyér szétszórva volt a hegyekben és összegyűjtve ej:t~yé lett: ek-.



ként legyen összegyűjtve oa te egyházad oa fö:d határaitól a te or
szágodba, mert tiéd a dicsőség és a hatalom Jézus Krisztus á.tat
mindőrölcké, Senki se egyék és igyék a ti eucharístiátokbó., csak
akik 'meg vamnak keresztelve az Ur nevére, az i:yenekről mon
dotta ugyanis az Ur: Ne vessétek a szent dolgot az ebek elé,'

Aligha tóvediink, ha igazat adunk Potorsonnak: itt csakugyan
iiturgikua imádság nyomai maradtak ránk, mégpedig abból az
időből, mikor Szont .Iúnos evangéliumát írta. Különősen érde
kes maga a cím: "A húlaadásért pedig így adjatok hálát" - ez
a betű szer-inti fordítás: rni nthu itt már az "eucharisztia" magát
a szent ételt jelentené. IGzcnkivül erre utal, úgy látszik, a ren
delkezés, ho,~y csak mog kereszteltek vehetnek részt e lakomán. A
tüstént kövotkező hálaadási imádság móg inkább ezt mutatja
(Didaché 10. fej.), ebben ugyanis a cím: "A jóllakás után ekként
adjatok hálát"; és az imádságban többek kozötf hálát ad. hogy
.,megajándékoztál bennünket szellemi étellel és i tall al és az örök
élettel a te fiad, Jézus által."

A hálaadó imáuaág' mellett azonban más imádságok is szo
kásban voltak már ebben az időben: azok, amelyeket a II. század
közepón .lustinos közö:; imáknak, vagy közösségi imáknak nevez.
lb-en közös imádság RZHyai visszhangzanak Római Szent Kele
rnen levelében, melyet Kl". U. 9G-97 körül írt ca kor-iuthosi hívoknek ;

.,Kérünk téged, Urunk, :égy segítőnk, oltalmazónk! Akik közti
tünk szorongattatást szenvcdmek, azokat tedd szabaddá, az aláza·
tosoknak il-ga:müZ'Z, az elesetteket karold fel, segítsd az inségese
ket, gyógyítsd él betegeket, népednek tévelygő.t térítsd meg! Táp
lá:d az éhezőket, vá.tsd ki a fog.yokat, támogasd a támasz nélkül
va.ókat, vigasztald a kislelkűeket, Hadd ismerje meg minden nem
zet, hogy csak Te vagy az Isten és a te fiad, Jézus Krísztus, rní
pedig néped és :egelődmek juhai vagyunk i , , Adj egyetértést ~
békét nekünk és minden fő.d.akónak, mint ahogy megadtad atyá
inknak, kik hitben és igazságban könyörögtek hozzád. Adj békét
nekünk, kik mcghajo.unk erővel te.ies 'és mindenható neved e.őtt.

és engedelmesek vagyunk ura.kodóinknak, és e.ő.Iáróínsnak a föl
dön. " Csak magad adhatod' meg ezeket és a többi jókat, téged
magasztalunk a mi le.künk pártfogója és főpapja, Jézus Krísztús
által, kiben Neked l,~gyen dicsőség. fe:ség, most és nemzedékeken
s oa századoknak századain által, Amen." (Ad. Cor. I. 59-61)

Ebben a száz esztendőbon azáltal is fejlődött a szeutmíse,
hogy lassanként elvesztette étkezéssel kapcsolt voltát. A kor-int
hosi viszun yok már rámutattak azokra a visszaélésekre, melyek
ezt az eredeti állapotot megszüntetendőnek javallták. Csakugyan
az I.-II. század fordulóján mind . több lett a keresztények száma;
nagy tömegnek pedig, külőnősen miután sürgették miní
láttuk ~ a lehetőleg- kőzös részvételt, nem Iehetett megoldani a
közös étkezést. Lassan tehát megszünt a több asztal a gyüleke
zetben, ehelyett csak egyetlen "mensa" maradt, melyet majd ké
sőbb oltárnak neveznek. Mint kivétel az agapes (lakomával kap
esolatos) mise még sokáig megmaradt a régi, tiszteletre méltó
RWkás emléke gyanánt. Igy például Afrikában még Szent Agos-



ton korában (t 431) is megvolt Nagycsütörtökön' az utolsó vacsora
emlékére, s a házakban megünnepelt misék sokáig még étkeeéssel
kapcsolódtak.

Valami azonban már ebben II században kifejlődött, amit .a,
155 körül írt Justinos-féle Apologia már feltételez és mások rész
IAte'wbben ismertetnek: II mai előmise terebélyes őse, II vigilia,
Belőle lesz majd az aranykorban. a TV. század folyamán a zso
lozsmás vigilia, azaz az éjszakai officium, a mise előtt pedig
csökevényként az eredeti terjedelmességéről röviditett előmise.

A m,isét 'f/l.cgelőző "vigilia"

Szent .Iustinos. az első keresztény filozófus, ez a kedves és
bátor ember, aki Kr. u. ]20 körül Názáretben járva mée látta
azokat a fa-ekéket és isrákat, amelyeket ma/ta a Názáreti késaí
tett, Jrta le először részletesen a korabeli vigiliát, majd az utána
következő misét, 155 körül Antoninus Pius császárhoz intézett
egy Anoloziát, melynek vég-én ír e koreszténv intézménvekről.

hogy megértesse: nines semmi elvetendő ezekben la dolgokban.
A vigiliáról ezt írja:

"A Napról elnevezett napon (vasárnapon) összegyülekeznek rnínd
azok, akik a városban vagy a fa.vakban é:nek, a közös ünneplésre,
Olvasnak az Apostolok' em.éktrata'bó., vagy a próféták írásaiból
annyit, amennyi az időbő; futja Ha a felolvasó befejezte szolgá
latát, az elü.járó beszédet mond, arnelvben arra buzdit, hogy amit
éppen hallottunk, a SZ€p tanításokat az életben is kövessük,"
(Apol. I, 67, 5),

, A dies solis, a Napról nevezett nap akkor munkanap volt:
csütörtökön volt a dies J ovis, Jupiter napja, szűnetnap. Ezért,
meg az üldözések miatt is, csak éjnek idején jöhettek össze. A
vasárnapra virradó éjszaka volt tehát a gyülekezet, melvet ép
ezért vigiliának hivtak, .Iustínos erről nem szól, mert ez nem
érdekelte a császárt; épp úgy nem szólt arról sem, hogy ra keresz
tények énekeket is mondanak e gyülekezeten. Pedig ez mind
megvolt .Justinos ideje előtt, az apostolok ideje óta; egy pogány
Író, Plinius tudósít róla jelentve császári barátjának, hogy II val
latásnak alávetett keresztényektől ezt tudta meg:

.,Azt állították, hogy vétkük vagy tévedésük mindőssze abból ál
lott, hogy bizonyos mapon pirkadás e.őtt össze szoktak jönni. és
egymással váltakozva (secum invicem) Krisztusnak m.nt Istennek.
éneket (carmen) mondottak, esküvel pedig magukat nem valamí
gonosztettre kötelezték, hanem arra. hogy lopást, rablást, házas
ségtörést nem követnek el, hogya hűséget meg nem szegik. s fi

törvény elé idézett óvadékját nem tagadják meg. Ezek után széjje]
szoktak menni, majd ujbó; összejöttek étkezésre, ez azonban kö
ros és ártatlan dolog volt; de rendeletem után jazzel felhagytak."

Mindebböl teljesen világos, hogy II mise elötti istentisztelö vir-
rasztás, a vigilia. már az apostolok idejében is mogvolt, - mint
Pál apostol idézett példára 'I'roasban tanúsítjn -, s hogy rendes:
állandó szokássá vált. Közelebbit azonban csak a IL-III. századi
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J,útfök mondanak róla. Elsősorban a IL-III. század fordulóján
i'lő Tertullianus,

Háromféle vigilia volt már ekkor szokásban, Az első a vi.Qi
Ha dominicalis, a vasárnapi virrasztás, mely minden szombat
ról vasárnapra virradó éjjelen volt szokásos. Éjszaka folyamán
'ísszeb"Yűltek a keresztények és hosszas vi~dliájuk után hajnal
lelé a szontmise következett. - A második vigilia a 1,inilia sta
tionalis: sfatiónak, állomáshelynek hivták laz előre kihirdetett
,,,"yűlekezőhelyet. Ezek a virrasztások Tertullianus szerinf szer
dán és pénteken voltak szokásban. Ösi mivoltukat mututja a Di
daché buzdítása az L század végéről, hogy szerdán és pénteken
hüjtöljenek a keresztények. Ez magánájtatosság-ra való buzdítás,
'1'; sok századon át megmaradt; még a szerdai félbőjt is divott az
pgész közéokoron út, 't\minek nyoma mai napig Európa sok or
:-.zÚgú.baIl a szcrdai "tésztás nap". - A harmadik virrasztás fl·
ci.'}ilia coemeterialis, fi temetői virrasztás. A keresztény felfogás
-zerint a halál csak ideiglenes állapot és nemcsak fi lélek marad
!!Jeg, hanem ti világ vége után a test is feltámad, ezért keresz
iény őseink a halált álomnak, szüuetelésnek mondották, (dormi
tio, pausaiio, görögül koménis), a coemeterium, görögiil koimé
!(rion tehát alvóhelyet jelent. Mivel a római törvény szer-int a
,~\metkezési helyek sérthetetlenek voltak: a keresztények is épí
,dek szeretteik sír.iu fill,> síl'ho1tnt R í,!y temefbetlék el a v';rla
iúkat. Sírjaiknál a halál évfordulóján összejöttek és vigíliával
úeg misével ünnepelték meg azt.

Szent .Iustinos csak (~gészen röviden szól e vigilia menetéről,

T'ert.ulliunus ellenben lemondin lefolyásút: "A gyiilekezetben
ecelesia) az Ür titkainak ünneplése közben zsoltárokat énekelnek.

Irásokat olvasnak, kérésokot küldenek az égbe." Az őskeresztény
kor fi) énekeskönyve a Zsoltárok könyve volt. Jóhangú előénell-es

énekelte eg~{ES sorait. II hívek pedig minden egyes sor után
usryauuzt az egy refrént énekelték. Meg-lehetősen hosszadalmas
:',jtatosság volt ez, dc a név aktiv részvételét tökéletesen biztosí
iotta. A zsoltáréneklést megszakitották az olvasmányok II Szent
irásból. Az ószövetségbdl, az apostolok leveleiből, végfil pedig
innepélyesen az evangéliumból olvastak. Az olvasmányok után
Ll: elüljáró beszélt - városokban ez mindig az episkopos, a püs
;Jök. Akárháuvszor elűf'ordult, hogy mir-den szentír{lRi olvas
'Hány után volt magyarázó beszéd, ezt görögiil hamiluinak; latin
szolgai fordításban enarratiónak, elbeszélésnek hivták. Szent
A.goston gyönyörü könyve: "Fjnarrationes in Psalmos" semmi
,'gyéb, mint az istentisztelet alkalmával a zsoltárokról mondott
-zentbeszédek.

A vizi lia után következett az első három században:

.... luyesztény ősök .~zentmiséj~'

.1 ustinos így írja le ezt la császárnak írt Apologiájában:

"Utá!lla (a vigilia után) va:amennyienfe~ke:ünk és imádságokat
mondunk, Az imádságok végén csókkal köszöntjük egymást. Az
után a testvérek elü.iáróiának kenyeret hoznak és vízzel kevert
bort. ezeket ő e;,fogadja s \a míndenek Atyjának dicséretet és dl-



csőséget küld az égbe a Fiú és a Szentlé.ek nevében és hOSS'LélS ba
Iaadást (eucharistiat) mond, hogy erre méitatott minket. Ha befe
jezte ezeket az imádságokat s a há.aadást, az egész [e.en.évő nén
helyeslően kiá.tja: Amen. Amen héber szó és ezt jelenti: Igy le
gyenl Miután az e.ü.iáró há.át adott, s az egész nép erre ráfelélt
azok, akiket ná.unk diakonusoknak h.vnak, minden je:en:évőnek

adnak a kenyérbő: és a vizes borból, me.vre a hálaadást e.mondot
ták (szórór-szóra: "az eucharisztizált kenyérbő:" stb.}, s a távol
maradottalenak is visznek be.ő.e, Bs ezt az ételt nálunk eucharisz
tiának nevezik." (Apol. I. 65-66.)

A közös imádságok következtek tehát ti vigilia után. Már Ro
mai Szent Kelemennél találtunk ilyen szővegeket; a következő

két században pedig garmadával vanmak nyomai ilyen szépR0'
ges imádságoknak. Ilyen imádság-foszlány Kr. ll. 240 körül:

"Imádkozzunk, hogy Jézus uralkodjék' fő.öttünk, hogy országunk
ban szünjenek meg a háborúk l üljenek el bennük a testi vágya
kozások kísértései s ha mindez megszünt, találjon p'henést kik
szőlője, fügefája és o.airáia a.att, Az Atvának, a Fiúnak és "
Szerit.éleknek árnyékán pihenjen meg a .e.künk, me.y helvreá.li
totta magában a békességet a testtel és a lélekkel." [Origenés
Hom. 22, 4 im .Iesu Nave.)

A békecsák. a szent áldozat előtt a közösség érzésének kih~·

jezése, és Jézus ama intelmének követése: "Ha ajándékodat ar..
oltárra viszed és ott eszedbe jut, hogy atvádfiának van cl1em\li
valamije ... eredj előbh mevbéküln i atyúdfiával" (Mt, 5, 28). A?
ősezes keleti rttusú liture-iákban a béke-ritus helye a hívek mi
séje előtt van, a római rítusban a szentáldozás elé került.

Ezután következett a szentséges áldozat. A felajánlás, az at
ferlO1"ium égeszen egyszerű volt, amint J ustinos leírásábóJ Iát
ható. Mihelyt az agaves Iakomaíc rnegszűutek s megkezdődtek a,7
énálló szentmisék, nungvárt megtaláljuk az offertoriumot. A
gyülekezet egyetlen szellt asztala - az oltár --- mellett áll, kis
sé távolabb tole a prothesis . asztala, erre tették Je a hivek ado
mányaikat. Elsősorban kenyereket hoztak, kis ampullákban, kan
csókban bort; ezenkívül sok miudent, Az adományok fela.ián
lásának kettős célja volt. Az egyik az ókereszténység karitász
gyüjtése a szegények s a papság részére, a másik mái szakrálís
az ószövetség] zsenge-áldozat folytatása. Minden termésnek ele
jét, ~az. zsengéjét (primitiae) felajánlották Istennek. Egy-e~")
kévét az aratás után, a legszebb szőlőfürtöket, gyümölcsöt, nw
darakat, viaszt, mézet, tejet, gyapotot, olajat, A III. század fo
lyamán o felajánlás annyira túlfejlődött. hogy a IV. században
rendezni kellett, Az aquileiai dóm mozaik-padozata egy 317-ből
való offertorium-jelenetet ábrázol. A kép közepén u7. euchar-isz
tia jelképe látható: kosárkában kenyerek, melletto bor. Kisebb
emblémák veszik körül; ezek embereket ábrázolnak. amint a ke
zükben ajándékokat visznek: bort, kenyeret, gyümölcsöt, mada
rakat. Itt állott valamikor a dómban a prothesis asztala; most
is látható még az asztal lába.inak mélyedése.

Az offertórium után az anaphoro, oblaiio -- vagyis fi fehil



dosás imádsága következett, regr nevén az euchar-isatikus imád
"ág. Ebbe a numadasua agyaz~aK bere az utorsó vacsora szavait,
meryex az ajanucuokbol krvutaszfott kenyeret és bort Jézus ~es"
téve és véreve vánoztattak at. Bnnek az euchar-isztikus esucs
imádságnak ~t szuvege az elso harom században teljesen szabad
vort; a püspök maga komponálta. Neha Je is írta és ha nagyon
szépnck tanuták. másutt 18 h aszilál ták. . Az eddig ismert legré
~il)j) eucharisatikus imádság Kr, u. ~15 körül Hómai 87Rnt Hip"
I}olytosé.

"Há:át adunk neked Istenünk, szeretett fiad, Jézus Krsíztus által,
akit az idok te.jeben, miru lVlegvd.wt, Udvozrtőt és akaratod köve
tét kü.dté, e., O a te e.vá.aszthatat.an Igéd, aki á.ta, m.ndent al
kottál és kiben neked kedved te•.ett A"L. egbő, a Szűz méhébe küí
dörted őt. Testet ö.tött és anyai méhében Mária hordozta őt. ki a
Szentlé.ektől s fi Szuztő. szü.etvén mmt Iiad mutatkozott meg .;;J
viiágban Te.jesiterii óhajtotta akaratodat, tenéked szent népet
akart szcrezrrl, ezért szenvedésében kitárta karjait, hogy a beIllll.eÖ
hívőket a jcinoktó, megszabadl tsa. Önként engedte magát gyötörni.
hogy Ie.ü.eme.kedjék a haá.on, széttörje a sátán b.iincseit, e.ta
possa az a,vi.ágot, az igazaknak világosságot gyujtson, és feltárna
dását nyí.vánvalóvá tegye, Míndezeken Ie.ü, kezébe vette a ke
nyeret, há.át adott neked és Igy SZÓlt: Vegyétek és egyétek, ez az
én testem, me.y megtöretik értetek. Hasonlóképen kezébe vette a
ke.yhet és mondotta: Ez az én vérem, me.y kíontatík értetek. Va-
lahámyszor ezt teszitek, az én emlékezetemet ünnepedtek. Megern
lékeztünk az ő haláláról és teltámadásáró., s most kenyeret és bort
ajánlunk fel neked és há.át adunk neked. hogy mé.tónak tartottál
minket arra, hogy e.őtted ál.iunk és tenéked szelgáljunk Egy..
szersmínd kérüink, küidd .e Szent.e.kcdet a szent egyház áldoza...
tára! Vá:jék az kegve.medbő. m.ndenknek megszente.ésére, és fl

Szeritlélekkel való elte.ésre, az igazságba vetett hit megerősödésé

re, hogy dicsérjünk és magasztaljunk fiad, Jézus Krisztus által, aki
á:.tal tisztelet és dicsőség legyen neked, az Atyának és a Fiúnak ~

SzenCé:ekkel egyetemben most és mindenkoron Amen:' Apostl))i!{'(,
Paradosis 68--71>'

Nem ez az egyetlen eucharisztikus csúcsimádság a három el
ső keresztény századból. Jungmann már ebben az ősidőben há
rom tipus kialakulását fedezte fel. Hippolytosé a chrlstologiai
tipus. Van emellett 18. zsinagógás imádságokon iskolázott thmf'
is, ebben a hálaadás a teremtés tényével kezdődik, az ószövetsé
g-i nép kegyes vezetésével folytatódik, mely áttér azután raz uJ
:-l3övetség'l'e és ebben mondja el az utolsó vacsora szent szavait.
Az Izajás próféta látomásánál ,(6. fej.) hallott háromszoros
"Szent, szent, szerit ...u éneke az utolsó vacsora szavai előtt
csendül fel a népnek ajkán. A harmadik tipus a hellentisatikus
bölcselet szókincsével látja el ezt a hálaadó imát. Istent .Jcelet
kezésnélkülinck. kifürkészhetetlennek, kimondhatatlannak, fAl
foghatatlannaku maeasztalva.

Az eucharisztikus csúcsinládSIÍ'! után következik n szent ál,
dO?:ás, ennek g-erince már Híppolvtosnál m e!!'l elhető. A püspök
öUSkészítő szavakat szól, nyilván imádsávot: későbbi források em
!1tik. h<mY a nép közben fejét meghajtva áll. Azután IL piiBp~Ur

H



~egtöri 18. szent kenyeret, -- tehát ekkor már egészben konszek
rálta - s az egyes részeket szétosztja, mondván: "Mennyei ke
uyér Krisztua Jézusban", mire az áldozó ámennel felel. A pa
pok - (ha nincs elég pap, a diákonusok) - kelyhekből nyujtják
a szent vért; a hívek ezúttal is ámennel válaszolnak. A IV. szá
sad első felében Jeruzsálemi Szent Cyrill mondja el bővebben
ezt az ősi áldoztatást. Bizonyos, hogy már a III. században így
történt, és nem Cirill hozta be a szokást:

"Tedd bal kezedet tr6nussá a jobb kéz számára, melv a Királyt
fogadja majd be, homorítsd tenyeredet, fogadd Krisztus testét, é~

mondd rá az áment. Azután szente.d meg szemeidet a szent test
te: és azután vedd magadhoz, de ügyelj. hogy semmi le ne hulljon
belő.e, mert ha valamí leesnek, az o.van, mintha saját tested egy
tagja menne veszendőbe!" (Catech, rnystag. 5, 21).

Ugyancsak Cyrill említi az áldozás utáni hálaadó imát, mely
szintén egészen bizonyosan megvolt már a három első században.

Egységes voIt-e ekkor ez az ősi egyszerű r-itus l Igen is, meg
nem is. Egységes volt annyiban, hogy a vázolt keret mindenűtt
-a világon egységes volt. Szent Polykarpua szmirnai püspök
(t 159) Rómában járván, Anicetus pápa jelenlétében végezte H
szerrt áldozatot; semmi nehézség, mai nyelven szólva, rituskü
lőnhség nem volt. Ha a keretek tartaimát nézzük,' azaz az imád
ságok szavait, ezek rö'gtönzöttek voltak, olyanok, mint manap fl

szentheszéd : készültek rá, de szabadon adták elő, mint .Iustlnos
.mond.ia, "amennyire kiki képes erre."

Egészen biztos viszont: hogy 'vannak elemek, melyek az apos
tolok ideje óta - bár nem tartoznak a rnise dogmatikai lénye
j{éhez - mindig megvoltak s ll. mai napig megvannak Kelet él'
Nyug"at minden liturgiájában. Ezek a következők: a püspök, vagy
ti pap a népet "Dominus vobiscum"-mal, az "Ur legyen veletek"

".-ó"7.övetségi áldásformulával köszöntötte, mire . a nép "Et cum
spir-itu tuo" - "És a te lelkeddell", Szent Pálleveleiből vett kí
vánsággal felelt. Minden imádság végén volt már záró-doxolo
gia, azaz dicsőítés, mínt 'az idézett szővegakböl láthattuk. Ezek
ben szinte mindisr benne van az örőkkévalóság'ra való utalás:
"in saecula saeculorum" - "a századoknak századjain" keresztül,
tehát az örökkévalósácon át tart Isten uralma és az örök élet. Az
euchar-isztikus imádsáeot mindenütt dialogussal vezették be:
"Sursnm corda" - ,.Fel a ssivekkel" és II "Gratias agamus Do
mino -Deo nostro" felszólítással, melyre a maival azonosan fe
leltek. Kezdettől fOg'Va megvolt a "8.,,ent, szent, szent ..." éneke,

. fl szentmise keretei pediz, mint láttuk, ~Ríráját képezték annak
:1 p'yönyörű ezertartásnak amely a hívő nép épülésére ll. IV, S11/,
'.mdtól kezdve szinponpásabbú és tartalmasabbá gazdagodott.
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