
N. V. GOGOL

A HIVŐK LITURGIÁJA

A X. században Vlagyimir kijevi nagyfejedelem vezetésével keresztény hitre tért az orosz nép. Ami
kor eljutott ehhez a döntőfordulóhoz, válaszút előtt állott: Rómától kérjen-e hithirdetőket vagy Bi
zánctál. A Laurentius-krónika elbeszélése szerint a nagyfejedelem követeket küldött az egyes or
szágokba azzal a megbízatással, hogy nézzék meg az ottani népek vallását és válasszák ki a legmeg
felelőbbet. A követek visszatérésűkután így számoltak be útjukról:

"Elmentünk a bulgárokhoz, és láttuk, miként imádkoznak mecseteikben. Felövezetlenül állnak,
meghajolnak, leülnek, mindenfelé úgy tekintenek, mintha megszállottak lennének. Nem volt ott
öröm, csak gyász . . . Nemjó az ő törvényük. - Elmentünk a németekhez , és láttuk különféle isten
tiszteleteiket fl templomban, de semmi szépséget nem találtunk benne. - Elmentünk görög földre is.
Elvezettek minket oda, ahol istenüknek szolgálnak. Nem tudtuk, hol vagyunk: a mennyben-e, vagy
afö/dön. Az biztos, hogy ilyen szép látvány nincs sehol másutt afö/dön. Szavakkal elmondani nem
lehet. Azt azonban tudjuk, hogy ott jelen van az Isten az emberek között. Istentiszteletük jobb min
den más országistentiszteleténél, Szépségét elfeledni sosem tudjuk. Aki egyszer megízlelte az éde
set, a keserűt nem kívánja többé. Nem maradhatunk tovább a pogányságban!"

A mennyei liturgiának ezt a csodálatosan szép földi visszfényét ismerteti meg olvasóival Gogol
könyvecskéje, az Elmélkedések az isteni liturgiáról.

Az Úr Vacsorájának, az Eucharisztiának ünneplésérőlszóló emlékek a kereszténység történeté
nek első három évszázadából még lényegében egységes liturgiáról tanúskodnak. Nem beszélhetünk
ekkor még keleti és nyugati liturgiáról. Az ünneplés nyelve általában a görög, az akkor használt
köznyelv, de más népnyelvek is szerepelnek. A IV. századtól világosabb már az eltérés. Ennek oka a
római birodalom nyugati és keleti részre szakadása. a két rész között fennálló politikai, műveltségi,
nemzetiségi, gondolkodásbeli. egyházfegyelmi különbség - s ez a liturgia ünneplésében is mindin
kább kifejezésre jut.

Az Eucharisztia ünneplésének, a keresztény közösség imádságának különböző hagyományai a
még osztatlan kereszténység közös kincsét jelentik. A magyarországi görög katolikus templomok
liturgiája és az ortodox egyházak liturgiája ugyanazt a bizánci hagyományt őrzi, amire az idézett
Laurentius-krónika részlete utalt.

N. V. Gogol I842-ben, tíz évvel a halála előtt elhatározta, hogy elzarándokol az Úr sírjához a
Szentföldre. Ez az utazás nagy lelki vigasztalást nyújtott neki. A Revizor, a Holt lelkek írója
1843-ban Rómában jár, 'három hónapot tölt ott. Ugyanez év októberében egyik barátjának így ír:
"Ha szomjúságomat csillapltani akarod - és az olvasás iránti szomjúságom ekkora még sosem volt
-, a következő könyveket szeretném megkapni: Dmitrij Rosztovszkijtól a Nyomozást, Lazar Bara
novicstál a Szócsövet és a Lelki kardot, aztán Javorszkij műveit. Szeretnék még hozzájutni az
Orosz Évkönyvekhez is . . . " Ebben az időben a zsoltárok olvasásával és magyarázataival is foglal
kozik. Egyik ismerősének I844-ben elküldi a Krisztus követésé-t, és hozzáfűzi: .Ennéljobb köny
vet nem ismerek". Olvassa Szent Efrém írásait is, és ismeri Egyiptomi Makariosznak az imádság
ról szóló meditációit.

I845-ben Párizsba utazik, hogy meglátogassa ismerőseit. Ez a világváros számára a befelé fordu
lás helye. Egyházának istentiszteletein gyakran részt vesz. Azt tanácsolja egyik rokonának, hogy
keressen lelki megnyugvást az istentiszteletekb-en, az ortodox liturgiában. A válaszlevélben köszö
netet monda rokon, hogyfölhívtafigyeimét a liturgiára, amely elmélkedésre késztet és megpihente
ti a szívet. Valószínűlegekkor születik meg Gogolban a gondolat, hogy önálló írásban mutassa meg
az ortodox liturgia mélységét, belső összefiiggéseit, amint könyve célját a bevezetőben megjelöli.

Párizsi barátai között volt egy moszkvai egyetemi tanár, a görög nyelv professzora, aki jól ismer
te az egyházi szláv nyelvet is. F. N~ Beljajev komoly segítséget adhatott Gogolnak, aki ekkor kez-
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dettfoglalkozni mélyebben Aranyszájú Szent János és Nagy Szent Vazul liturgiájával. Feljegyzései
arról tanúskodnak. hogy görög. latin és ószláv sziivegekkel dolgozott.

Az Elmélkedések (Razmislenyija o bozsesztvennoj liturgii) első kiadása Pétervárottjelent meg,
P. A. Kulisev adta ki l857-ben. Két év múlva a könyvecske újabb kiadást ért meg. A kéziratban ön
álló elme nincs a műnek , az Elmélkedések az isteni liturgiáról cimet a kiadótól kapta.

A magyarforditás, amelybőlA hivők liturgiája cimű részletet kiizoljűk, a Moszkvában 1889-ben
megjelent Szocsinyenyija N. V. Gogolja IV. kötete alapján készült. J1liturgia szövegeit Berki Fe
ri: liturgia-forditása szerint idézzük (Liturgikon, Bp. 1955).

Korzenszky Richárd

A pap a csukott szentélyben kiteríti az oltáron az antimenziont, a terítőt, mely Krisztus halotti
leplét jelképezi. Ráhelyezi a proszkomidiában előkészített szent kenyeret és a borral és vízzel
megtöltött kelyhet, amelyet most a hivők szeme láttára hoznak át ünnepélyesen az előkészületi

asztalról. A kiterített antimenzion a keresztényüldözések idejére emlékeztet, amikor nem volt ál
landó templom, és nem vihették magukkal az oltárt sem, ezt az ereklyékkel ellátott terítőt hasz

,nálták. Figyelmeztetésül szolgáljon most is: az egyház nincs meghatározott épülethez, városhoz
vagy helyhez kötve. Olyan, mint egy hajó, amely dacol ennek a világnak a hullámaival, de horgo
nyát sosem szedi fel: horgonya a mennyben van. - Miután tehát kiterítette a pap az antimenzi
ont, odaáll az oltár elé, mintha először lépne oda, mintha csak most készülne a szent cselekmény
megkezdéséhez. Az őskereszténység idejében csak most tárult fel a szentély, idáig a katekumenek
jelenléte miatt be volt csukva és el volt függönyözve, és csak most kezdődöttmeg a hivők imája.
A pap a még becsukott szentélyben meghajol, az oltárhoz lép és a hivők két imájában saját meg
tisztulásáért könyörög. Azért fohászkodik. hogy ártatlanul léphessen a szent oltárhoz, hogy mél
tó legyen arra, hogy az áldozatot tiszta lelkiismerettel mutathassa be. A diakónus, aki a templom
közepéri az ambón áll, imára felhívó angyalt jelképezve, három ujjával fogva magasra tartja az
oráriont, és a híveket ugyanazokra az imákra szólítja fel, amelyekkel a katekumenek liturgiája
kezdődött.

Arra törekedve, hogy szívüket a békesség kiegyensúlyozott állapotába helyezzék. amely most
külőnösen is kívánatos, így könyörögnek a hivők: "Uram. irgalmazz!" Még bensőségesebben

könyörögnek a fentről való békességért, lelkük üdvősségéért. az egész világ békéjéért.Isten egy
házainak jólétéért és a mindenek egyesüléséért. Könyörögnek Istennek ezért a szent hajlékáért.
és mindazokért, akik abba hittel, áhítattal és istenfélelemmel járnak; könyörögnek. azért, hogy
mentse meg őket az Isten minden bánattól, haragtól, veszedelemtőlés szükségtől. Még hatható
sabban száll szivükből a fohász: "Uram. irgalmazz!"

A szentély mélyéről szól a pap: "Bölcsesség!" Ezzel tudomásra hozza, hogy az igazi Bölcses
ség, az örök Fiú, aki az evangélium alakjában közénk jött. hogy elvesse az igét, amely megtanít
bennünket, hogyan kell élnünk, most majd a szent kenyér alakját veszi fel, áldozatul az egész vi
lágért. A hívek erre a felszólításra irányítják figyelemmel minden gondolatukat. és felkészülnek a
legszentebb szertartásra és istentiszteletre. A liturgiát végző pap csendesen imádkozik. Meghajol
az oltár előtt, és a következő fenséges imát mondja:

"Azok kőzül, akiket testi vágyak vagy gyönyörök kötve tartanak, senki sem méltó arra, hogy
Hozzád járuljon vagy Hozzád közelítsen vagy Néked szolgáljon, dicsőség királya: mert Néked
szolgálni nagy és félelmetes dolog még maguknak az égi hatalmaknak is. Ám az emberek iránt
való kimondhatatlan és mérhetetlen szeretetedért hiánytalanul és változatlanul emberré lettél s
főpapunkként szolgáltál, és ennek a liturgikus és vértelen Áldozatnak szertartását reánk bíztad,
mindeneknek Ura. Mert Urunk Istenünk, ki a kerubok trónusán hordoztatol. aki a szeráfok Ura
és Izrael Királya vagy, aki egyedül vagy szent, és a szentek között pihensz, egyedül Te uralkodsz
égieken és földieken. Hozzád esedezem tehát, aki egyedül vagy jóságos és szívesen meghallgatsz,
tekints reám, bűnös és gyarló szolgádra, és tisztítsd meg szívemet a rossz lelkiismerettől; és a Te
Szent Lelked erejével tégy alkalmassá engem, aki felruháztattam a papi rend kegyelmével, hogya
Te szent asztalod előtt állhassak és áldozatul mutathassarn be a Te szent és szeplőtelen Testedet
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és drága Véredet. Fejemet meghajtva járulok eléd, és könyörgök Hozzád: ne fordítsd el a Te or
cádat éntőlem, és ne tagadj ki engem a Te gyermekeid közül, hanem tégy méltóvá engem, bűnös
és méltatlan szolgádat, hogy Néked ezeket az adományokat bemutathassam. Mert Te vagy a fel
ajánló és a felajánlott, az elfogadó és él kiosztandó, Krisztus Istenünk, és Néked zengünk dicső

séget a Te kezdet nélkül való Atyáddal és szentséges és jóságos és éltető Lelkeddel együtt, most és
mindenkor és mindörökkön örökké."

Az imádság közben feltárul a királyi ajtó: látható a még kitárt kar~al imádkozó pap. A diakó
nus tömjénezővel a kezében jön, hogy előkészítse az utat a Királyok Királyának. Az. illatozó
tömjénezőből sűrű füstfelhő száll fel, melyen majd a kerubokon Trónolót átviszik. A diakónus
arra int mindenkit, hogy tisztítsák meg imádságaikat; arra emlékeztet, hogy mindenki mintegy
tömjénező az Úr előtt. Arra figyelmeztet, hogy az Apostol szerint mindenki Krisztus jó illata kell
hogy legyen, és tisztának kell lennünk, miként a kerubok, hogy az Úrhoz emelkedhessünk. Az
énekkar a kóruson az egész templom nevében ezt a "kerub-éneket" énekli: "Kik a kerubokat rej
telmesen ábrázoljuk, és az életadó Háromságnak a háromszorszent éneket zengjük, tegyünk
mostan félre minden földi gondot, hogy a mindenek Királyát fogadhassuk, akit láthatatlanul kö
rülvesznek az angyali rendek".

A régi rómaiaknál szokásban volt, hogy az újonnan megválasztott imperátort a légiók kísére
tében, föléje hajtott kopják árnyékában vitték a nép elé. Ezt az éneket maga az imperátor énekel
te, aki egész földi méltóságával porba hullott a mindenek Királyának nagysága előtt, akit a keru
bok és a mennyei erők seregei hordoznak. Az ősi időkben maguk az uralkodók is alázatosan a
szolgák soraiba álltak, amikor a szent kenyeretbehozták.

Ez az ének hasonló az. angyalok énekéhez. Annak az éneknek a mása, amelyet a láthatatlan
mennyei hatalmak zengenek. A pap és a diakónus megismétli a kerub-éneket, és az előkészületi

asztalhoz vonulnak, ahol a proszkomidiát végezték. Amikor odalépnek a takaróval befedett
szent adományokhoz, a diakónus megszólal : "Emeld föl, uram!" A pap fölemeli a takarót az
adományokról és a diakónus bal vállára helyezi ezekkel a szavakkal: "Emeljétek fel kezeteket a
szentségekhez és áldjátok az Urat!" Majd veszi a diszkoszt a báránnyal, és a diakónus a fejéhez
emeli, ő maga pedig kezébe veszi a kelyhet, és a gyertyavivőket követve kivonulnak az északi aj-.
tón a nép elé ...

A mindenek Királyának tekintete előtt, akit a diszkoszon - mintegy pajzson - fekvő bárány
alázatos képében visznek, körülvéve a földi szenvedések eszközeivel- mintegy a megszámlálha
tatlan és láthatatlan seregek és hatalmasságok dárdáival, mindannyian meghajtják a fejüket és a
lator szavait imádkozzák, aki így kiáltott Ohozzá: "Emlékezzél meg rólam, Uram, ha majd el
jutsz országodba!" - A rnenet az Isten házának közepén megáll. Ezt a nagy pillanatot arra hasz
nálja föl a pap, hogy az idehozott adományok jelenlétében megemlékezzék az Úr előtt minden
keresztényről. Azokkal kezdi, akiknek vállait a legszentebb és legnehezebb kötelesség terheli,
amelynek teljesítésétől sokaknak jóléte és lelki üdvössége függ. Ezekkel a szavakkal fejezi be:
"És tirólatok is mindnyájatokról, igazhitű keresztények, emlékezzék meg az Úristen az ő orszá
gában mindig, most és mindenkor és mindörökkön örökké". Az énekesek a kerub-éneket há
romszoros allelujával zárják le, amely az Úrnak örök eljövetelét hirdeti. Most a menet elindul a
királyi ajtó felé. A diakónus, aki elsőnek lép be a szentélybe, megáll az ajtó jobb oldalánál, és
ezekkel a szavakkal fogadja a papot: .Papságodról emlékezzék meg az Úristen az ő országá
ban". A pap válaszol: .Diakónusságodról emlékezzék meg az Úristen most és mindenkor és
mindörökkön örökké". Majd leteszi a szent kelyhet és a Krisztus testét jelképező kenyeret az ol
tárra: mintegy sírba helyezi. A királyi ajtót becsukják - mintha az Úr sírjának bejárata lenne. EI
húzzák az ajtó függönyét - mintha ez a sírhoz állitott őrség lenne. A pap átveszi a diakónustól a
fejénél tartott szent diszkoszt, mintha Krisztus testét venné le a keresztről, és ráteszi a kiterített
antimenzionra, mintegy a halotti lepelre. Ezekkel a szavakkal kíséri a cselekményt: "A nemes
lelkű József, levéve a keresztfáról szeplőtelen testedet, tiszta gyolccsal és illatokkal beborítván
azt és eltemetvén, új sírba helyezte el". És a Mindenütt Jelenlévőregondol, aki most előtte a sír
ban nyugszik, és ezt mondja magában: "A sírban testileg, a pokolban lelkileg mint Isten, a para
dicsomban a latorral, a trónuson az Atyával és a Lélekkel együtt voltál, mindeneket betöltvén,
felfoghatatlan Krisztus". És arra a dicsőségre gondolva, amely a sírt betöltötte, így szól: "Mily
életteljesnek, a paradicsomnál mennyivel gyönyörűbbnek és minden királyi palotánál ragyo-
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góbbnak bizonyult valóban, Krisztus, a te sírod, a mi feltámadásunk forrása". Ekkor a kehelyről

és a diszkoszrólleveszi a takarót, leveszi a nagy takarót is a diakónus válláról, amely már nem a
kisded Jézus pólyáit jelképezi, hanem a halotti leplet, amelybe a holttestet csavarták. A tömjé
nezés után újra betakarja a kelyhet és a diszkoszt. Ezt mondja: "A nemes lelkű József, levéve a
keresztfáról szeplőtelen testedet, tiszta gyolccsal és illatokkal beboritván azt, és eltemetvén, új
sírba helyezte el". A diakónustól átveszi a tömjénezőt, megtömjénezi a szent adományokat, mi
után háromszor meghajolt előttük, és a közeli áldozatra készülve Dávid próféta szavait rnondja:
"Cselekedjél kegyesen, Uram,jóakaratodból Sionnal, hogy épüljenek Jeruzsálem kőfalai. Akkor
veszed kedvesen az igazság áldozatát, az ajándékokat és égő áldozatokat, akkor tesznek oltárod
ra borjakat."

Jeruzsálem falait lelkünk köré nem építi az Úr. Erőinkre van tehát szükség, hogy testi vágya
ink ellenére is neki áldozatot, teljesen elégő áldozatot hozhassunk. Szellemi imánk lángja nem
fog a magasba lobbanni, ha tisztátalan gondolatok ide-oda rángatják, ha a szenvedélyek roha
mai, a lázadó lélek ostromai felülkerekednek.

Előre tekintve a közeli áldozatra, saját tisztulásáért imádkozik a pap. Visszaadja a diakónus
nak a tömjénezőt, leereszti felonionját, és lehajtott fővel szól hozzá: "Emlékezzél meg rólam,
testvérem és szolgatársam". - "Emlékezzék. meg a te papságodról az Úristen az ő országában"
- válaszolja a diakónus, miközben saját méltatlanságára gondolva ő is lehajtja fejét, majd az orá
riont kezében tartva így szól: "Imádkozz értem, szent atyám!" - A pap felel: "A Szentlélek ereje
szálljon le rád, és a Magasságosnak ereje árnyékozzon be téged". - "Maga a Lélek segítsen min
ket életünk minden napján." - Méltatlanságának tudatával áthatva hozzáfűzi még a diakónus:
"Emlékezzél meg rólam, szent atyám!" A pap feléje fordul, és mondja: "Emlékezzék meg rólad
az Úristen az ő országában mindig, most és mindenkor és örökkön örökké". "Ámen" - válaszol
a diakónus. Megcsókolja a pap kezét, és az északi ajtón kimegy, hogy imára szólítsa a körülálló
kat az oltárra helyezett szent adományokért.

Arccal a királyi ajtó felé az ambóra lép. Három ujjával fogva fölemeli az oráriont, amely az
angyal szárnyát jelképezi, aki az előzőktől eltérő imák füzérét a mennybe viszi. Az oltárra helye
zett adományokért szóló imára hiv először, majd azok a könyörgések következnek, amelyeket a
Krisztusban élő hivők intéznek az Úrhoz.

"Hogy az egész nap tökéletes, szent békességes és bűntelen legyen, kérjük az Úrtól!" - kiáltja a
diakónus. A hívek az énekesekkel együtt szívből fohászkodnak: "Add meg, Uram!"

"A béke angyalát, hűséges vezetőt, lelkünk és testünk őrzőjét kérjük az Urtól!" - "Add meg,
Uram!"
"Bűneink és vétkeink bocsánatát és elengedését kérjük az Úrtól!" - "Add meg, Uram!"
"Lelkünk számára jókat és hasznosakat, és békét a világnak kérjünk az Úrtól!" - "Add meg,

Uram!"
"Ho,gy életünket keresztény módon, fájdalom nélkül, tisztességesen és békességesen fejezhes

sük be, és arról Krisztus félelmetes ítélőszéke előtt jól adhassunk számot, kérjük az Úrtól!"
- "Add meg, Uram!"

.Szentséges, tisztaságos, fölöttébb áldott, dicsőséges Nagyasszonyunkról, Istennek Szülőjéről

és örökszűz Máriáról minden szentekkel együtt megemlékezvén, önmagunkat és egymást és
egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk!"

Öszinte vággyal, hogy önmagukat és egymást és egész életüket Krisztus Istenüknek ajánlják,
mindannyian kiáltják: "Néked, Uram!"

Az ekténia fennhangon zárul: "A te egyszülött Fiadnak könyörülete által, kivel áldott vagy a
te szentséges, jóságos és éltető Lelkeddel együtt, most és mindenkor és mindörökkön örökké!"
- A kórus harsogja: "Ámen!"
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