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Az Isteni Liturgia és az Eucharisztia gyakorlata a Román Ortodox Egyházban, 

különös tekintettel az Eucharisztiában használt kenyérre 

 

 

Összefoglalás: 

Mielőtt a „mi Urunk és Istenünk és Üdvözítőnk Jézus Krisztus drága és szentséges 

Testévé” alakulna, az úgynevezetett eucharisztikus kenyér, vagyis az a kenyér, amit az 

Eucharisztia bemutatásához „elkészítünk” és „használunk”, először egyfajta megszentelésben 

részesül, hogy alkalmassá váljon e Szentség celebrálására. Ezt az évszázadok során összetett 

folyamattá érlelődött szentelést nevezzük a „proszkomidia szertartásának”. Az alábbi tanulmány 

leginkább, de nem kizárólag arról kíván szólni, hogy miképpen készül az Eucharisztia céljára 

felajánlott kenyér. 

 

Kulcsszavak: Eucharisztia, proszkomidia, proszfora, rítus, szertartás, adomány 

 

1. „Az eucharisztikus kenyér” – az egyházi egység szimbóluma 

 

Az „eucharisztikus kenyérre”, vagyis arra a kenyérre, amelyet az oltárhoz 

hoztak, hogy az Eucharisztia szentségének bemutatásakor használják, mindig is úgy 

tekintettek, mint “Krisztus testének” “előképére”, és már a kezdetektől, az apostolok 

idejétől az egyházi egység szimbólumaként értelmezték: 

„A kenyér, amelyet megtörünk, nemde a Krisztus testében való részesedés? Mi ugyanis 

sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mivel mindnyájan egy kenyérből részesülünk.” (1Kor 10,16-

17.) 

Ez az értelmezés nagyon hamar behatol az „egyetemes keresztény tudatba”, 

mivel az Egyház eucharisztikus gyakorlatának is része lesz. Ahogyan a Szíria nyugati 

részén Kr. u. 50 vagy 90–100 körül megszövegezett egyházi rendtartás, a Didakhé 9,4 

fejezetében, a kenyér megtörésénél mondandó imában olvashatjuk: 

„Ahogyan e kenyértöredékek szét voltak szóródva a hegyeken és eggyé váltak 

összegyűjtve, úgy gyűljön össze egyházad királyságodban a föld határairól!” 1 

                                                 
1 Didakhé (ford. Vanyó László), in Apostoli atyák (Ókeresztény írók III), szerk. Vanyó László, Budapest, Szent 

István kiadó, 1988², oldalszám IV, 9 (a fejezetszámra utalunk) (ford. Vanyó László). – A dokumentum 

datálásával kapcsolatban ld.: Diacon Ioan I. Ică jr., Canonul Ortodoxiei. Vol. I. Canonul apostolic al primelor 

secole [Az ortodox kánon. I. Az első évszázadok apostoli kánonja] (Sibiu: Deisis, 2008) 565. – „A hegyeken 

szétszórtan növekedő, majd egyetlen kenyérré összeálló gabona szép allegóriája segítségével a Didakhé is 

felmutatja a kenyér és az Egyház egységének kapcsolatát, ám nem beszél az egyetlen kenyér és az Egyház 

egysége közötti ok-okozati viszonyról.” Stefano Maria Moschetti, Sacramento dell’Eucaristia: Proposta di un 

trattato nella luce della Esortazione apostolica post-sinodale, Sacramentum-Caritatis (Pontificia Facoltà 

Teologica della Sardegna, 2008) 73. 
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Stefano Maria Moschetti atya sokkal kidolgozottabb gondolatmenete ugyanezt 

látszik hangsúlyozni: 

„Az Eucharisztia bemutatása a kezdetektől fogva a keresztények valódi közösségi 

összejövetele, amelyhez az első időkben „agapé” is társult. Az egységnek és az összetartozásnak 

ebből a tudatából sarjad a Világegyház tökéletes egységéért könyörgő fohász – ahogyan a 

Didakhé 9,4-ben olvashatjuk. Az ima a búzaszemek sokaságából megszülető kenyér 

szimbolizmusán alapult; s ugyanez a kép jellemzi a 1Kor 10.16-ban is megjelenő allegóriát.”2 

Antiochiai Szent Ignác (†107 körül), aki az apostolok közvetlen tanítványa volt, 

ugyanezt az igazságot fogalmazta meg: 

„Arra törekedjetek, hogy eukharisztiátok egy legyen. Egy ugyanis a mi Urunk Jézus 

Krisztus teste, és egy a kehely az ő vérének egységére, egy az áldozati oltár, ahogyan egy a püspök 

a presbitériummal és a diakónusokkal, hogy Isten szerint cselekedjétek, amit cselekedtek.”3 

Pár évszázaddal később, amikor már az „Isteni Liturgia ismeretének 

elmélyültebb teológiai felfogásáról” beszélhetünk,4 az egyházi egység szimbólumaként 

értett „eucharisztikus kenyér” páli értelmezése immár magában az Anafora5 (vagy más 

néven: a Nagy Eucharisztikus Ima) szövegében is visszaköszön; Thmuiszi Szerapion 

(†362) Eukhologionában így jelenik meg:6 

„Felajánljuk Neked ezt a kenyeret, az Egyszülött testének mását (…) És ahogyan ez a 

kenyér szét volt szórva a hegyeken, majd összegyűjtve eggyé lett, úgy gyűjtsd egybe a Te szent 

Egyházadat minden nemzetből, minden vidékről, minden városból, minden faluból és minden 

házból, s így tegyél minket egyetlen élő katolikus Egyházzá.”7 

A Kr. u. 380 körül Antiochiában megszövegezett Apostoli Konstitúciók8 a liturgia 

történetében igen jelentős állomást képeznek. A VII. könyv 25. – Misztikus hálaadás9 

című – fejezetében ugyanez a kép jelenik meg: 

                                                 
2 Stefano Maria Moschetti, Sacramento dell’Eucaristia..., 168. 
3 Szent Ignác levele a filadelfiaiakhoz (ford. Vanyó László), in Apostoli atyák (Ókeresztény írók III), szerk. Vanyó 

László, Budapest, Szent István kiadó, 1988².  
4 Ciprian Ioan Streza, Anaforaua Sfântului Vasile cel Mare. Istorie – text – analiză comparată – comentariu 

teologic (Sibiu: Editura Andreiana, 2009), 358. 
5 „Anafora (anaphorá = felhozni, felajánlani): az Eucharisztia központi, legfontosabb része, a prefációtól a 

doxológiáig, az eucharisztikus ima szinonímája…”, D. Sartore, A. M. Triacca, C. Cibien, Liturgia (Milano: 

Edizioni San Paolo, 2001) 2094. 
6 „Euchologhion: az eucharisztikus közösség imáit tartalmazó könyv. Kiemelendő Szerapion (†360 körül) 

szertartáskönyve. A keleti egyház legfontosabb liturgikus könyve, amennyiben tartalmazza az imaórák 

szövegeit, az Eucharisztia, a szentségek, a halotti zsolozsma, a szerzetesi fogadalom, a konszekráció és az 

áldások rendtartását. A latin Szakramentárium és Rituale megfelelője.” D. Sartore, A. M. Triacca, C. 

Cibien, Liturgia, 2106. 
7 Diacon Ioan I. Ică jr., Canonul Ortodoxiei [Az ortodox kánon]…, 872. 
8 Diacon Ioan I. Ică jr., Canonul Ortodoxiei [Az ortodox kánon]…, 597. 
9 Diacon Ioan I. Ică jr., Canonul Ortodoxiei [Az ortodox kánon]…, 720. 
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„Mindenható Urunk, Örök Isten, ahogyan ez szét volt szórva, majd össze lett gyűjtve, 

hogy egyetlen Kenyér legyen, úgy gyűjtsd egybe Egyházadat királyságodba a föld határairól (Mk 

16,19).”10. 

Meg kell jegyezni, hogy az egyházi egység szimbólumaként értett 

„eucharisztikus kenyér” Pálig visszanyúló motívuma az egyház szent atyáinak 

kommentárjaiban is feltűnik, amikor allegorikusan utalnak olyan tevékenységekre, mint 

a vetés, betakarítás, őrlés és a kenyérkészítés.11 Ez a hosszú elkészítési folyamat az 

egyház atyáinak véleménye szerint azok fáradalmait jelképezi, akik a katekumeneket 

próbálják a keresztény tanításba bevezetni, hogy aztán részesülhessenek az úgynevezett 

keresztény beavatási (vagy húsvéti) szentségekben.12 

Itt szedjük csokorba az egyház szent atyáinak néhány jelentős gondolatát a fenti 

kérdésekkel kapcsolatban: 

a) Karthágói Szent Ciprián (†258) gyakran utal a témakörre; s egy helyütt így 

fogalmaz: 

„Végül az Istennek bemutatott áldozatok is az állhatatos és felbonthatatlan szeretettel 

összekapcsolódó keresztények elméjének egységét bizonyítják. Hiszen az Úr is, amikor saját testét 

a szemek sokaságának egyesülésével készített kenyérnek nevezi, akkor az áldozatot bemutató 

népünk egységét kívánja kifejezni.”13 [LXIX (69). Levél]. 

b) Boldog Ágoston (†430) allegorikus képben állítja elénk a témát: 

„Miért van tehát [Krisztus teste] a kenyérben? Itt mi nem mondunk semmit saját 

kútfejünkből; hallgassuk inkább az apostolt, aki e szentségről szólva, így fogalmaz: Habár sokan 

vagyunk, váljunk egy kenyérré, egyetlen testté. Próbáljátok ezt megérteni és örvendezzetek. 

Egység, igazság, irgalom, szeretet. Csak egy kenyér: ki ez az egyetlen kenyér? Habár sokan 

vagyunk, váljunk egy kenyérré, egyetlen testté. Emlékezzetek, hogy a kenyér nem egyetlen 

búzamagból készül, hanem sokból. Amikor átestetek az ördögűzésen, akkor – mondhatni – 

megőröltek benneteket; amikor megkereszteltek titeket, akkor – mondjuk így – megkeltetek; majd 

                                                 
10 Diacon Ioan I. Ică jr., Canonul Ortodoxiei [Az ortodox kánon]…, 720; „Σὺ δέσποτα παντοκράτορ, Θεὲ 

αἰώνιε, ὥσπερ ἦν τοῦτο διεσκορπισμένον καὶ συναχθὲν ἐγένετο εἷς ἄρτος, οὕτως συνάγαγέ σου τὴν 

Ἐκκλησίαν ἀπὸ τῶν περάτων τῆς γῆς εἰς τὴν σὴν βασιλείαν”, M. Metzger, Les Constitutions 

apostoliques, tome III, Livres VII et VIII, Sources Chrétiennes 336 (Paris: Cerf, 1987) 54. 
11 Ld. továbbá: Stefano Maria Moschetti, Sacramento dell’Eucaristia..., 168-169; általában a kenyérre is igaz, 

de az Eucharisztia során használt kenyérre még inkább, hogy az a különleges odafigyelés, amely a 

készítését jellemzi, egészen a mai napig a román nép nemzeti tudatának fontos összetevője, miként a 

későbbiekben majd látni is fogjuk. 
12 Fericitul Augustin [Boldog Ágoston], “Cuvântările” [Beszédek], in La Dottrina eucaristica di Sant’Agostino. 

Edizione bilingue. Introduzione, note e versione italiana di Gerardo Di Nola, in Bibliotheca Patristica 

Eucharistica (Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1997) 281-283, 301-303; vö. továbbá: Stefano 

Maria Moschetti, Sacramento dell’Eucaristia..., 169. 
13 Scrisoarea LXIX (69) [LXIX (69). levél], in Sfântul Ciprian, Episcopul Cartaginei [Karthágói Szent 

Ciprián], Scrisori [Levelek]. Traducere din limba latină de: prof. Ion Diaconescu şi prof. dr. Ovidiu Pop 

(Bucureşti: Editura Sofia, 2011) 332-333. 

http://www.laprocure.com/collections/sources-chretiennes-336-0-5434.html
https://www.ibs.it/libri/collane/bibliotheca-patristica-eucharistica-p200358
https://www.ibs.it/libri/collane/bibliotheca-patristica-eucharistica-p200358
https://www.ibs.it/libri/editori/Libreria%20Editrice%20Vaticana
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amikor megkaptátok a Szentlélek tüzét, akkor – mondjuk így – kisültetek. Ez az, amit az apostol a 

kenyérről mond… És így igaz: ahhoz, hogy valódi kenyeret készítsünk, nagyon sok búzaszemet 

kell összegyúrnunk, hogy aztán valóban eggyé váljanak (mintha csak így valósulna meg az, amit 

a Szentírás mond a hívekről: egy lélekkel és egy szívvel dicsőítették Istent)...”14 [272. beszéd]; 

„Benne vagyunk ebben a testben, részesülünk ebből a testből, és ismerjük azt, amit 

kapunk. Ti, akik még nem ismeritek, majd megismeritek; és amikor majd megkapjátok, adja Isten, 

hogy ne kárhozatotokra vegyétek magatokhoz ezt a testet. Aki méltatlanul eszi és issza ezt a testet 

és ezt a vért, az önnön ítéletét eszi és issza. Tökéletes az a test, amelyet magunkhoz veszünk, s mi 

is tökéletesek leszünk e testben.”15 [Kommentár a 39. zsoltárhoz, 12); 

„Az apostol ugyanis így fogalmaz: mivel egyetlen kenyér van, mi, noha sokan vagyunk, 

egyetlen testet alkotunk. Így magyarázza az apostol az Úr vacsorájának szentségét. Mivel 

egyetlen kenyér van, mi, noha sokan vagyunk, egyetlen testet alkotunk. És ez a kenyér arra tanít, 

hogy szeretnetek kell az egységet. Az a kenyér talán egyetlen búzaszemből készült? Nem inkább 

nagyon sok gabonaszemből? Dehogynem, ám mielőtt kenyérré váltak volna, a különálló szemeket 

bizonyos módon megőrölték, majd víz felhasználásával eggyé formálták. És bizony, ha a 

búzaszemet nem őrlik meg és vízzel nem dagasztják össze, akkor nem lesz belőle az, amit mi 

kenyérnek hívunk. És ilyen volt a ti helyzetetek is korábban: meg lettetek őrölve a böjt alázata és 

az ördögűzés szentsége által, majd jött a keresztség és a víz, mintha be lettetek volna dagasztva, 

hogy felvehessétek a kenyér formáját”16 [227. beszéd]. 

c) Alexandriai Szent Cirill (†444), a János evangéliumához írott Kommentárjában 

(XI. könyv 11), az „egyetlen kenyér” általi megszentelődést Krisztus szent áldozatában 

való részesedésként tárja elénk:17  

„Azért tehát, hogy Istennel és felebarátainkkal is egységbe tudjunk lépni és össze tudjunk 

forrni annak ellenére is, hogy mind testben, mind lélekben különbözünk egymástól, az 

Egyszülött, a rá jellemző bölcsességgel és az Atya akarata segítségével kigondolt egy módszert. A 

szentáldozás révén egyetlen testtel, vagyis a sajátjával áldva meg azokat, akik hisznek benne, 

magával és egymással is egybeforrasztotta őket ebben a testben. És hát ki tudná szétválasztani és 

felbontani azok kölcsönös egységét, akik e szent test révén egymással és egyben Krisztussal 

egyesültek? Hiszen ha mindannyian egyetlen kenyérben részesülünk, akkor egyetlen testet 

alkotunk: Krisztust nem lehet részekre osztani. Éppen ezért mondják az Egyházat Krisztus 

testének is, melynek – ahogyan Szent Pál írja – mi vagyunk az egyes tagjai. És mivel 

mindannyian elválaszthatatlanul eggyé lettünk az Ő szent teste által, ha testünkhöz vesszük Őt, 

az egyet és oszthatatlant, akkor a tagjainkat inkább Neki, semmint saját magunknak 

köszönhetjük.”18 

                                                 
14 Cuvântările [Beszédek (272)], in La Dottrina eucaristica..., 301-303. 
15 Comentarii la Psalmi [Kommentár a Zsoltárokhoz] (Ps. 39, 12), in La Dottrina eucaristica..., 189. 
16 Cuvântările [Beszédek (227)], in La Dottrina eucaristica..., 261-263. 
17 Ld. továbbá: Stefano Maria Moschetti, Sacramento dell’Eucaristia..., 169. 
18 Sfântul Chiril al Alexandriei [Alexandriai Szent Cirill], Scrieri [Írások]. Partea a patra [Negyedik rész]. 

Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan [Kommentár Szent János evangéliumához]. Traducere, introducere şi 
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d) Nagy Szent Leó pápa (†461), amikor azt állítja, hogy „azzá leszünk, amit 

magunkhoz veszünk”, nagyon mély értelmű megjegyzést tesz Krisztus testével és 

vérével való egyesülésünkkel kapcsolatban: 

„A Krisztus testéből és véréből való részesedésünk nem eredményez mást, minthogy azzá 

tesz bennünket, amit magunkhoz veszünk; és teljességben – lélekben és testben is – hozza el 

hozzánk Őt, akivel együtt meghaltunk, eltemettettünk, és akivel együtt feltámadtunk.”19 [63. 

beszéd 7]. 

e) Nem ok nélkül hagytam a végére Aranyszájú Szent János (†407) 

kommentárját, hiszen itt kétségtelenül nagyon mély és nagyon pontos leírással 

találkozhatunk:20 

„Mi valójában a kenyér? Krisztus teste. Mivé válnak azok, akik magukhoz veszik? 

Krisztus testévé; ám nem sok testté, hanem egyetlen testté. És valóban, ahogyan a kenyér 

egységet alkot, noha sok búzaszemből készül, melyek ha nem is látszanak, mégis benne vannak, és 

különbségeik eltűnnek a kölcsönös és tökéletes egyesülés okán; hasonló módon alkotunk mi is 

egységet egymás között és Krisztussal. Nem az történik tehát, hogy egyikünk az egyik testből, 

másikunk pedig egy másik testből részesül, hanem mindannyian egy és ugyanazon testből 

részesülünk. Éppen ezért mondta Szent Pál, hogy mindnyájan egy kenyérből részesülünk.”21 [24. 

homília a Korinthusiaknak írt első levélhez]. 

                                                                                                                                                             
note de Preotul Profesor Dumitru Stăniloae, in Părinţi şi Scriitori Bisericeşti [Egyházatyák írásai] 41 

(Bucureşti: Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 2000) 1059-1060. – „Ἵνα 

τοίνυν εἰς ἑνότητα τὴν ὡς πρὸς Θεὸν καὶ ἀλλήλους συνίωμέν τε καὶ συναναμισγώμεθα καὶ ἡμεῖς 

αὐτοὶ, καίτοι τῇ καθ’ ἕκαστον νοουμένῃ διαφορᾷ διεστηκότες εἰς ἰδιότητα καὶ ψυχαῖς καὶ σώμασιν, 

ἐμηχανήσατό τινα τρόπον ὁ Μονογενὴς, διὰ τῆς αὐτῷ πρεπούσης ἐξηυρημένον σοφίας καὶ βουλῆς 

τοῦ Πατρός. Ἑνὶ γὰρ σώματι, τῷ ἰδίῳ δηλαδὴ, τοὺς εἰς αὐτὸν πιστεύοντας εὐλογῶν, διὰ τῆς μυστικῆς 

μεταλήψεως, ἑαυτῷ τε συσσώμους καὶ ἀλλήλοις ἀποτελεῖ. Τίς γὰρ ἂν καὶ διέλοι καὶ τῆς εἰς 

ἀλλήλους φυσικῆς ἑνώσεως ἐξοικιεῖ τοὺς δι’ ἑνὸς τοῦ ἁγίου σώματος πρὸς ἑνότητα τὴν εἰς Χριστὸν 

ἀναδεσμουμένους; Εἰ γὰρ οἱ πάντες ἐκ τοῦ ἑνὸς ἄρτου μετέχομεν, ἓν οἱ πάντες ἀποτελούμεθα 

σῶμα. Μερίζεσθαι γὰρ οὐκ ἐνδέχεται τὸν Χριστόν. Διὰ τοῦτο καὶ σῶμα Χριστοῦ κεχρημάτικεν ἡ 

Ἐκκλησία, μέλη δὲ καὶ ἡμεῖς ἀνὰ μέρος, κατὰ τὴν τοῦ Παύλου σύνεσιν. Ἑνὶ γὰρ οἱ πάντες ἐνούμενοι 

τῷ Χριστῷ διὰ τοῦ ἁγίου σώματος, ἅτε δὴ τὸν ἕνα λαβόντες καὶ ἀδιαίρετον ἐν ἰδίοις σώμασιν, αὐτῷ 

δὴ μᾶλλον ἤπερ οὖν ἑαυτοῖς τὰ ἴδια χρεωστοῦμεν μέλη”, PG 74, 560. 
19 „Non enim aliud agit participatio corporis et sanguinis Christi, quam ut in id quod sumimus 

transeamus: et in quo commortui, et consepulti, et conresuscitati sumus, ipsum per omnia et spiritu et 

carne gestemus…”, Douzième Sermon sur la Passion du Seigneur (prononcé le mercredi), Léon le Grand 

[Nagy Szent Leó], Sermons [Beszédek], tome III, Traduction et notes de Dom René Dolle, in Sources 

Chrétiennes 74 (Paris: Les Éditions du Cerf, 1961) 84. 
20 Stefano Maria Moschetti, Sacramento dell’Eucaristia..., 236. 
21 Omilia a 24-a la Epistola întâi către Corinteni [24. homília a Korintusiaknak írt első levélhez], in La dottrina 

eucaristica di Giovanni Crisostomo [Aranyszájú Szent János tanítása az Eucharisztiájól]. Edizione bilingue. 

Introduzione, note e versione italiana di Gerardo Di Nola, in Bibliotheca Patristica Eucharistica (Città del 

Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1997) 277. – „Τί γάρ ἐστιν ὁ ἄρτος; Σῶμα Χριστοῦ. Τί δὲ γίνονται οἱ 

μεταλαμβάνοντες; Σῶμα Χριστοῦ· οὐχὶ σώματα πολλὰ, ἀλλὰ σῶμα ἕν. Καθάπερ γὰρ ὁ ἄρτος ἐκ 

πολλῶν συγκείμενος κόκκων ἥνωται, ὡς μηδαμοῦ φαίνεσθαι τοὺς κόκκους, ἀλλ’ εἶναι μὲν αὐτοὺς, 

https://www.ibs.it/libri/collane/bibliotheca-patristica-eucharistica-p200358
https://www.ibs.it/libri/editori/Libreria%20Editrice%20Vaticana
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A folytatásban Aranyszájú Szent János– véleményem szerint – rettenetes 

végkövetkeztetésre jut, s e konklúzió egzaktsága meglepő módon nem csupán saját 

korában volt érvényes, hanem ma még inkább: 

„Mármost, ha mindnyájan ugyanazt a kenyeret esszük és mindnyájan ugyanazon 

dologgá válunk, akkor miért nem ragyogtatjuk fel ugyanazt a szeretetet egyazon testté válván? 

Ez bizony megvalósult elődeink idejében, amikor mindazon sokaság, akik a hitre tértek, egy szív 

és egy lélek voltak. Ma már nem így van; sőt az ellenkezőjét látjuk. Mindenütt különböző 

háborúk dúlnak, és az egyik ember a vadállatoknál kegyetlenebbül támad a másikra. Nos, 

Krisztus magához emelt, noha te nagyon messze voltál tőle; te pedig – holott nagy igyekezettel 

ezt kellene tenned – még a testvéredet sem vagy képes magadhoz engedni, sőt eltaszítod 

magadtól, miközben az életedet és ezt a nagy szeretetet az Úrtól kaptad.”22 [24. homília a 

Korinthusiaknak írt első levélhez] 

Nagyon fontos aláhúzni e helyütt, hogy az az „eucharisztikus meggyőződés”, 

amely az „eucharisztikus kenyér” egységét és ezzel összefüggésben az Egyház egységét 

vallja, már az apostolok idejétől fogva egyfajta eszkatológikus távlatot is magába 

foglalt:23 

„Valahányszor ugyanis e kenyeret eszitek, és e kehelyből isztok, az Úr halálát hirdetitek, 

amíg el nem jön” (1Kor 11,26). 

Egy másik nagyon fontos és igen aktuális szempont, hogy az egyházi egység 

szimbólumaként értett, és a proszkomidia szertartása folyamán (az első 

„felajánláskor”)24 már előkészített „eucharisztikus kenyér” valójában igazi értelmét, 

                                                                                                                                                             
ἄδηλον δὲ αὐτῶν εἶναι τὴν διαφορὰν τῇ συναφεία· οὕτω καὶ ἀλλήλοις καὶ τῷ Χριστῷ συναπτόμεθα. 

Οὐ γὰρ ἐξ ἑτέρου μὲν σώματος σὺ, ἐξ ἑτέρου δὲ ἐκεῖνος τρέφεται, ἀλλ’ἐκ τοῦ αὐτοῦ πάντες· διὸ καὶ 

ἐπήγαγεν· Οἱ γὰρ πάντες ἐκ τοῦ ἑνὸς ἄρτου μετέχομεν”, La dottrina eucaristica di Giovanni Crisostomo..., 

276; ld. továbbá: PG 61, 200. 
22 La dottrina eucaristica di Giovanni Crisostomo..., 277. – „Εἰ δὲ ἐκ τοῦ αὐτοῦ, καὶ τὸ αὐτὸ γινόμεθα 

πάντες, διὰ τί μὴ καὶ τὴν αὐτὴν ἀγάπην ἐπιδεικνύμεθα, καὶ γινόμεθα καὶ κατὰ τοῦτο ἕν; Καὶ γὰρ καὶ 

τὸ παλαιὸν ἐπὶ τῶν προγόνων τῶν ἡμετέρων τοῦτο ἦν. Τοῦ γὰρ πλήθους τῶν πιστευσάντων, φησὶν, 

ἦν ἡ καρδία καὶ ἡ ψυχὴ μία. Ἀλλ’ οὐχὶ νῦν, ἀλλὰ τοὐναντίον ἅπαν· πολλοὶ καὶ ποικίλοι μεταξὺ 

πάντων οἱ πόλεμοι, καὶ θηρίων χαλεπώτερον πρὸς τὰ ἀλλήλων διακείμεθα μέλη. Καὶ ὁ μὲν Χριστὸς 

τοσοῦτόν σε διεστηκότα ἑαυτῷ ἥνωσε· σὺ δὲ οὐδὲ τῷ ἀδελφῷ ἀξιοῖς ἡνῶσθαι μετὰ ἀκριβείας τῆς 

προσηκούσης, ἀλλὰ ἀποσχίζεις σεαυτὸν, τοσαύτης καὶ ἀγάπης καὶ ζωῆς ἀπολαύσας παρὰ τοῦ 

Δεσπότου”, La dottrina eucaristica di Giovanni Crisostomo..., 276; ld. továbbá: PG 61, 200-201. 
23 Ld. továbbá: Stefano Maria Moschetti, Sacramento dell’Eucaristia..., 73. 
24 Az „ezeket az adományokat” [τὰ προκείμενα δώρα] kifejezés, úgy tűnik „nagyon elterjedt a bizánci 

kulturális hagyományban” és „megjelenik Aranyszájú Szent János és Szent Jakab liturgiáinak anaforáiban 

(Prex Eucharistica, 226 és 250); vö.: Ciprian Ioan Streza, Anaforaua Sfântului Vasile cel Mare [L’Anafora di San 

Basilio il Grande]…, 358 és 358, valamint 985. jegyzet. – „Mindkét anaforában a Liturgia folyamán a 

harmadik és utolsó alkalommal az adományokat a pap fennhangon ajánlja fel mintegy az anamnézis 

konklúziójaként: Tieidet a Tieidből Néked ajánlva fel mindenestől és mindenekért.” Pr. Prof. Petre Vintilescu, 

“Anafora sau ritualul Sfintei Jertfe euharistice” [Az Anafora avagy az eucharisztikus Szent Áldozat 

szertartása], in Biserica Ortodoxă Română [Román Ortodox Egyház], LXXIX (1961), no. 7-8, 752. 
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végső célját csak az epiklésziszben25 nyeri el, amikor egyszerre esdeklünk az Egyház 

„jelenvaló” és „eszkatológikus” egységért: 26 

„… szálljon a Te Szent Lelked reánk és ezekre az Előtted fekvő Adományokra (…) 

lelkünk, testünk és szellemünk megszentelődésére, hogy egyetlen testté és lélekké váljunk, és részt 

és örökséget kapjuk az összes szentekkel, akik időtlen időktől kedvedben jártak.”27 

Témánk szempontjából nagyon pontos és kidolgozott Ciprian Streza 

megjegyzése: 

„Az epiklészisznek ez a záró részlete azt jelzi, hogy az eucharisztikus szöveg fő hangsúlya 

nem arra esik, hogy miként változnak át az adományok a Szentlélek alászállása által, hanem az 

átváltozás céljára, vagyis a hívek megszentelődésére és a jelenlévők, valamint az Isten előtt 

világba jövetelük óta mindig kedves összes szentek egyesülésére. Ez a szövegrész az összes 

eucharisztikus anaforában megjelenik, s bár a megfogalmazásban vannak különbségek, az 

egységért való fohász mindben központi jelentőséggel bír, hiszen ez az epiklészisz konklúziója, s 

egyben az átvezetés a közbenjáró imák kérései felé.”28 

A Római Kánon első eucharisztikus imájának ősi szövegében az Egyház 

egységéért fohászkodó ima közvetlenül a Sanctust követi:29 

„Könyörögve kérünk tehát, jóságos Atyánk, a te Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által: 

fogadd el, és áldd meg ezeket az adományokat és ajándékokat, ezt a szent és tiszta áldozatot. 

Elsősorban szent és katolikus Egyházadért ajánljuk fel néked: tartsd meg békében, őrizd épségben, 

erősítsd egységben, és kormányozd az egész földkerekségen…”30 
                                                 
25 „Epiklészisz (az epikaléo = lehívni igéből): az epiklésziszben az Egyház különleges fohászokkal 

könyörög az isteni hatalomhoz, hogy a hívek által felajánlott adományokat szentelje meg, s azok 

változzanak Krisztus testévé és vérévé, s hogy az a szeplőtelen áldozat, amelyet az áldozás folyamán a 

hívek megukhoz vesznek, a benne részesülők üdvére váljék.” D. Sartore, A. M. Triacca, C. Cibien, 

Liturgia, 2105. 
26 Így fogalmaz erről a liturgiatörténész: „Az eucharisztikus imák epiklésziszében egyszerre kéri a fohász az 

Egyház jelenvaló és eszkatológikus egységét, s mindez nagyon jellemző a szír-bizánci anaforákban.” Stefano Maria 

Moschetti, Sacramento dell’Eucaristia..., 168. 
27 „§ 4. Szent Bazil Liturgiájának anaforája”, C. Giraudo, Eucaristia per la Chiesa. Pospettive teologiche 

sull’eucaristia a partire dalla „lex orandi” (Roma: Gregorian University Press, 1989) 430, 432; ld. továbbá: 

Ciprian Ioan Streza, Anaforaua Sfântului Vasile cel Mare [Nagy Szent Bazil anaforája]…, 339-341. [Magyarul: 

Nagy Szent Vazul Isteni Liturgiája, in Liturgikon, I. kötet, ford. Berki Feriz, Budapest, 1980, 158–160 o. 

alapján.] 
28 Anaforaua Sfântului Vasile cel Mare [Nagy Szent Bazil anaforája]…, 362. 
29 „Sanctus (= Szent): Triszágion a görögöknél; forrása a szeráfoknak az Iz 6,3-ban leírt himnusza. Ez az 

akklamáció zárja le a prefációt, s egyben szükségessé teszi az akklamáció után a Vere sanctus (Valóban 

szent vagy) kifejezéseket, hogy az eucharisztikus ima félbeszakított logikai menete helyreálljon.” D. 

Sartore, A. M. Triacca, C. Cibien, Liturgia, 2123. – „A Római Kánon is – közvetlenül a Sanctus után – 

fohászkodik az Egyház egységéért.” Stefano Maria Moschetti, Sacramento dell’Eucaristia..., 168. 
30 I. Eukarisztikus ima, vagyis a Római Kánon, in Missale Romanum - A II. Vatikáni Egyetemes Szent Zsinat 

határozata szerint megújított, VI. Pál pápa tekintélyével kihirdetett Római Misekönyv (Az Apostoli Szentszék 

Könyvkiadója, Budapest, 19912) 437. Ld. továbbá: Diacon Ioan I. Ică jr., Canonul Ortodoxiei [Az ortodox 

kánon]…, 906. 
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Végiggondolva az eddigieket, úgy vélem, kijelenthetjük, hogy a mindenkori 

Egyház, s még inkább a jelen Egyháza számára a nehézség egyáltalán nem abban áll, 

hogy milyen módon fejezze ki a fohászt, amely azt kéri, hogy az Eucharisztiában „egyek 

legyünk Krisztusban”, hiszen ez minden Isteni Liturgiában megjelenő könyörgés. A 

nehézséget inkább az jelenti, hogy töretlenül és elszántan fenntartsa e vágyat – arról 

pedig nem is szólunk, hogy a mindennapokban mily tökéletlen módon valósul meg e 

vágy tettekre váltása. 

Bár még számos más forrásban megjelenik az úgynevezett „eucharisztikus 

kenyér” és a hozzá kapcsolódó szimbolizmus, jelen tanulmányban megelégszem a fenti 

rövid összefoglalóval, s a következőkben inkább azon források és tanulmányok 

elemzésének számok teret, amelyek a Román Ortodox Egyházban az Eucharisztia 

gyakorlatát mutatják be. 

Az egyházi egység szimbólumaként fölfogott „eucharisztikus kenyérről” szóló 

fenti gyors áttekintés zárásaként néhány rövid gondolatot idézek, amelyek az 

„eucharisztikus kenyérnek” a kifejezetten román vallásos tudatban betöltött szerepét 

mutatják, s amelyek bár több, mint egy évszázada íródtak, fölöttébb aktuálisak ma is: 

„Azt a proszforát,31 melyet a mi [román] hívő népünk keresztény életének tizennyolc 

évszázada alatt szerény magtárából a szent prothesziszre32 helyezett, mi hajlamosak vagyunk 

nem csupán egyszerű vallásos jellegű felajánlásnak, hanem a román nemzet szimbólumának és 

nemzeti adománynak tekinteni. 

… a proszfora nem csupán [román] népünk vallásos érzésének mértékét jeleníti meg, 

hanem sokkal inkább a népnek az egyházhoz és az egyház ősi törvényeihez fűződő 

ragaszkodásának és szeretetének záloga. 

Noha kicsiny áldozatról van szó, a proszfora értéke valójában abból a különleges 

többletjelentésből fakad, amellyel az évszázadok során felruházódott: a proszforát tekinthetjük a 

nép és az Egyház, a nyáj és a pásztor közötti erős és szoros kapcsolat kifejeződésének.”33 

 

 

2. A proszfora – a hívek áldozati adománya 

 

A proszfora hosszú és a bonyolult előkészítési folyamaton megy keresztül, amíg 

az oltárra kerül mint áldozati adomány. Az egyház szent atyáinak értelmezésében e 

                                                 
31 „Proszfora (= felajánlás, ajánlat): a keleti szertartásban használt kovászos kenyér, melybe Krisztus 

nevének betűit nyomják, és amelyből a proszkomidia szertartása közben letörnek darabokat, melyeket 

aztán megáldanak.” D. Sartore, A. M. Triacca, C. Cibien, Liturgia, 2121. 
32 „Protheszisz (próthesis = kitétel, kiállítás): a bizánci szertartásban az a kicsiny asztal, amelyre kiteszik az 

áldozati adományokat; tágabb jelentésben az adományok előkészítése (proszkomidia)”, D. Sartore, A. M. 

Triacca, C. Cibien, Liturgia, 2121. 
33 Gh. Tulbure, “Prinoasele dela altar” [Az oltár adományai], in Revista Teologică [Rivista Teologica] 3 

(1909), 1. szám, 29-30. 
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folyamat pontosan kidolgozott szimbolizmussal utal azok fáradalmaira, akik a 

katekumeneket készítik fel arra, hogy méltóképpen fogadják a beavatási szentségeket.34 

Ugyanakkor az olyan ősi dokumentumok, mint például az V. század elején 

Szíriában keletkeztett Testamentum Domini nostri Jesu Christi35 nem csupán szimbolikus 

módon utalnak arra, hogy a katekumenek milyen felkészülésre van szükségük a 

beavatási szentségek vételét megelőzően; és felidézik azt az ősi egyházi gyakorlatot, 

amely szerint a keresztségben részesülendő katemumenek engedélyt kaptak, hogy 

Húsvét éjszakáján kenyéradományukat (egy proszforát) az oltárhoz vihesssék: 

„Az utolsó szombaton éjjel – amikor a katekumeneket exorcizálják – a híveknek 

virrasztaniuk kell, egészen szombat éjfélig. Azok pedig, akik a keresztségre készülnek, ne 

hozzanak magukkal semmit, hacsaknem a kenyeret az Eucharisztiához.”36 Nagyszombat 

vigiliáján továbbá a gyülekezetből való távozásukkor a keresztelendők kaptak egy 

darabot a megszentelt kenyérből, mintegy ama „élő kenyér” (Jn 6,51) előzetes 

megízlelésére, ami maga Krisztus, vagyis az Eucharisztia, s ami majd a keresztség 

felvétele után betölti őket: 

„Először is: a katekumenteket úgy bocsássák haza, hogy kapjanak kenyéráldást 

[antidoront] a kenyértörésből.”37. 

Ha kezdetben a liturgiára hozott kenyér formáját tekintve nem is különbözött 

attól, ami a mindennapi étkezések alatt is a családi asztalra került38, idővel és liturgikus 

felhasználásának köszönhetően különleges státuszra tett szert. Már igen korán – a II. és 

III. század folyamán39 – megszületett a szokás, hogy a kereszt jelét rajzolták a kenyérre 

                                                 
34 Ld.: Fericitul Augustin [Boldog Ágoston], “Cuvântările” [Beszédek], in La Dottrina eucaristica… 281-283, 

301-303; vö. továbbá: Stefano Maria Moschetti, Sacramento dell’Eucaristia..., 169. 
35 Diacon Ioan I. Ică jr., Canonul Ortodoxiei [Az ortodox kánon]…, 783. 
36 “Celebrarea botezului” [A keresztség celebrálása] (Cartea a 2-a, cap. VIII/ Második könyv, VIII), in Diacon 

Ioan I. Ică jr., Canonul Ortodoxiei [Az ortodox kánon]…, 826. – Sabbato autem ultimo vigilent nocte (fideles 

in ecclesia) cum exorcizantur catechumeni, usque ad mediam noctem ejusdem sabbati. Suscepturi 

baptismum nihil secum afferant, praeter unum panem ad eucharistiam”, Testamentum Domini Nostri Jesu 

Christi, nunc primum edidit, latine reddidit et illustravit Ignatius Ephraem II Rahmani (Moguntiæ: 

Sumptibus Francisci Kirchheim, 1899) 127. 
37 “Reguli pentru Săptămâna Mare și noaptea Paștelui” [Előírások a Nagyhétre és Húsvét éjszakájára] (Cartea a 2-

a, cap. XIX/ Második könyv, XIX), in Diacon Ioan I. Ică jr., Canone dell'Ortodossia [Az ortodox kánon]…, 831; 

„A Testamentum Domini (második könyv, XIX. fejezet) így fogalmaz, amikor a keresztelendő 

katekumenek számára előírja, hogy a Húsvét vigiliáján, vagyis keresztségük vigiliáján darabokat 

vihessenek haza az áldásból (a proszforából): ’Mindenekelőtt úgy bocsássák haza a katekumenket, hogy 

kapjanak áldást (eulogiát) a kenyértörésből’”, Pr. Prof. Petre Vintilescu, “Anafora sau Antidoron” 

[Kenyéráldás vagy Antidoron], in Studii Teologice [Studi Teologici] 5 (1953), 1-2. szám, 120-121. – “Primo 

dimittantur catechumeni, suscipientes benedictionem ex fractione panis (i.e. eulogiam)”, Testamentum 

Domini Nostri Jesu Christi…, 141. 
38 Pr. Prof. Dr. P. Vintilescu, Liturghierul Explicat [A Szertartáskönyv magyarázata] (Bucureşti: Editura 

Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1998) 122. 
39 Pr. Prof. Dr. P. Vintilescu, Liturghierul Explicat [A Szertartáskönyv magyarázata]..., 122. 
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(vagyis a sütés előtt egy keresztet metszettek a tésztába)40, vagy a görög ábécé X 

betűjét41 rótták fel rá – ezek a „panes decussati”, azaz „kereszttel ellátott kenyerek”).42 E 

szokás előlegzi a majdani kenyérpecsét (szphragisz – ἡ σφραγίς) használatát. 

A „Pszeudo” Szofroniosz, Jeruzsálemi pátriárkának tulajdonított 

Liturgiamagyarázat43 szerint Nagy Szent Bazil (†379) vezette be azt a gyakorlatot, hogy az 

eucharisztiához használt kenyérre a kereszt jele pecsételendő: 

„A proszforára nyomott kereszt alakú pecsét (τὸ δὲ σφραγίζεσθαι τὴν προσφοράν)44, 

gyakorlatát Nagy Bazil hagyományozta ránk”45. 

Meg kell itt jegyezni, hogy az első keresztény évszázadokban a szent liturgiára 

egész kenyereket vittek és konszekráltak, ugyanakkor a VIII. századból (sőt talán már a 

VII. század végéről)46 olyan források maradtak fenn, melyek szerint az Eucharisztiához 

immár nem az egyszerű kenyeret, hanem a proszforát (προσφορὰ) használták, vagyis a 

„hivatalos felirattal” ellátott kenyeret:47 

„… a VIII. század előtt a proszkomidia során használt kenyeret kizárólag a proszfora 

(προσφορά) kifejezéssel nevezték meg; ebből származott – hangtani módosulások után – a 

román „prescură” hangalak, amit így immár szakszóként használunk.”48 

A proszfora vallásos jellegét nem csupán felhasználásának módja és (általában 

kerek)49 formája, hanem leginkább a tetejére metszett lenyomat (ἡ σφραγίς), vagy 

„pecsét”50 szentesíti: 

                                                 
40 Arhidiacon Prof. dr. Ioan Zăgreanu, “Pîinea şi vinul liturgic” [A liturgikus kenyér és bor], in Mitropolia 

Banatului, Anno XIV (1964), 4-6. szám, 271. 
41 George Galavaris, Bread and the Liturgy: The Symbolism of Early Christian and Byzantine Bread Stamps 

(Madison, Milwaukee, & London: The University of Wisconsin Press, 1970) 73, 74. 
42 „10o Repas, cinq convives, un serviteur, huit panes decussati (fig. 9366 – ’Sarcophage du musée du 

Latran’)”, H. Leclercq, “Pain”, in Dictionnaire d’ Archéologie Chrétienne et de Liturgie, t. XIII, première partie: 

OS-PAPYRUS (Paris - VI: Librairie Letouzey et Ané, 1937) 453; 451-452; Ld. továbbá: Pr. Prof. Dr. P. 

Vintilescu, Liturghierul Explicat [A Szertartáskönyv magyarázata]..., 122; valamint Pr. Prof. P. Vintilescu, 

Liturghiile Bizantine privite istoric în structura şi rânduiala lor [A bizánci liturgiák szerkezete és szertartásrendje 

történeti szempontból] (Bucureşti: Tipografia Cărţilor Bisericeşti, 1943) 22, 1. jegyzet. 
43 „Pszeudo” Szofroniosz, Jeruzsálemi pátriárka Liturgiamagyarázatának datálási kérdéseiről: „Comentariul 

liturgic al lui Sofronie, Patriarhul Ierusalimului” [Szofroniosz jeruzsálemi pátriárka Liturgiamagyarázata], trad. 

Pr. Prof. Nic. Petrescu, in Mitrolpolia Olteniei 16 (1964), 5-6. szám, 351-353. 
44 “Τὸ δὲ σφραγίζεσθαι τὴν προσφορὰν ὁ μέγας Βασίλειος παρέδωκεν”, Sophronius Hierosolymitanus, 

Commentarius liturgicus, in PG 87/3, 3989B. 
45 “Comentariul liturgic al lui Sofronie, Patriarhul Ierusalimului” [Szofroniosz jeruzsálemi pátriárka 

Liturgiamagyarázata], 363. 
46 Iromonah Petru Pruteanu, Liturghia ortodoxă: istorie și actualitate [Az ortodox liturgia: a múlt és a jelen] 

(București: Editura Σοφία, 2013) 67. 
47 Prot. Ieremia B. Ghita e pr. Constantin Cilibia, “Importanţa liturgică a elementelor materiale ale Jertfei 

euharistice” [Az eucharisztikus áldozat anyagi jegyeinek liturgikus jelentősége], in Altarul Banatului 1 

(1990), 3-4. szám, 85. 
48 Pr. Prof. Dr. P. Vintilescu, Liturghierul Explicat [A Szertartáskönyv magyarázata]..., 123. 
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„A proszforák vallásos jellegét, többek között, a rányomott pecsét (lenyomat) jelzi, amely 

a keresztet és az Üdvözítő monogrammját tartalmazza.”51 

A pecsét egy belemetszett kereszt52 két karja segítségével négy egyenlő részre 

osztott négyzetet jelenít meg; a felső két kisebb négyzet közül a bal oldali a „Jézus” [IC], 

a jobb oldali pedig a „Krisztus” név első betűit [XC] tartalmazza. Az alsó négyzetek a 

„NIKA” (győz) görög ige betűit jelenítik meg – a bal és jobb oldali részben egyaránt 

kettőt.53 (Ld. az 1. ábrát.) 

 

 
1. ábra 

 

A búzalisztből, kovászból (vagy tésztából),54 sóból és vízből készült proszfora 

lehet egyrétegű (vagy egyszerű),55 de állhat két részből, vagy rétegből („ahogyan 

                                                                                                                                                             
49 Badea Cireşanu úgy véli, hogy a proszfora „kerek” formája a hagyományos, mivel ezzel találkozunk a 

IV. század nagy liturgiamagyarázóinak írásaiban. Vö.: Tezaurul Liturgic al Sfintei Biserici Creştine Ortodoxe 

de Răsărit [Liturgikus hagyomány a keleti keresztény ortodox Szentegyházban]. Tomul III cu 62 ilustraţii [III. 

kötet 62 illusztrációval] (Bucureşti: Tipografia „Gutenberg“, Joseph Göbl S-sori, 1912) 171. 
50 V. Mitrofanovici – Teodor Tarnavschi, Prelegeri academice despre Liturgica Bisericei Dreptcredincioase 

Răsăritene [Akadémiai előadások a Keleti Egyhát liturgiájáról] (Cernăuţ: Societatea Tipografică Bucovineană, 

1909) 474; Arhidiacon Prof. dr. Ioan Zăgreanu, “Pîinea şi vinul liturgic” [A liturgikus kenyér és bor], 270-

271; Badea Cireşanu, Tezaurul Liturgic [Liturgikus hagyomány]... (III. kötet) 171. 
51 Pr. Prof. Dr. P. Vintilescu, Liturghierul Explicat [A Szertartáskönyv magyarázata]..., 138. 
52 Ld. még: V. Mitrofanovici – Teodor Tarnavschi, Prelegeri academice despre Liturgica [Akadémiai 

előadások]..., 473. 
53 Pr. Prof. Dr. P. Vintilescu, Liturghierul Explicat [A Szertartáskönyv magyarázata]..., 123; és Pr. Prof. P. 

Vintilescu, Liturghiile Bizantine [A bizánci liturgiák]..., 22; ld. még: Arhidiacon Prof. dr. Ioan Zăgreanu, 

“Pîinea şi vinul liturgic” [A liturgikus kenyér és bor], 270-271. 
54 Az ősi gyakorlat szerint a „kovászt” megfelelő mennyiségű lisztbe keverték (vö.: Mt 13,33;  Lk 13,21); s e 

kovásztól az egész tészta megkelt (vö.:. 1Kor 5,6; Gal 5,9). 
55 Arhidiacon Prof. dr. Ioan Zăgreanu, “Pîinea şi vinul liturgic” [A liturgikus kenyér és bor], 270. 
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leginkább a Görög Egyházban használatos”)56, utalva ezzel a Megváltó kettős 

természetére:57 

„Az Egyház gyakorlatában a kezdeti időktől fogva az a hagyomány, hogy [a proszforát] 

kerek formára sütik, két egymásra helyezett rétegben, ezzel szimbolizálva a Megváltó 

személyének kettős természetét.”58 (Ld. a 2. ábrát) 

 

 
2. ábra 

 

Az „eucharisztikus kenyér” ilyen felfogása a kezdetekig nyúlik vissza az 

Egyházban, egészen a II. századig. Az Eucharisztiának azt a képét, amely a két 

valóságot – az istenit (az égit) és a földit – egyben ábrázolja, már lyoni Szent 

Iréneusznak (†202) az Eretnekek ellen írott művében is megtaláljuk [IV. könyv 18-5]: 

„Mivel az a kenyér, melyet a föld ad, miután megkapta Isten elhívását, immár nem a 

közönséges kenyér, hanem a két valóságból, égiből és földiből álló Eucharisztia, így a mi testeink 

is, melyek megukhoz veszik az Eucharisztiát, immár nem romlandóak, hiszen él bennük a 

Feltámadás reménye.”59 

 

                                                 
56 Arhidiacon Prof. dr. Ioan Zăgreanu, “Pîinea şi vinul liturgic” [A liturgikus kenyér és bor], 270. 
57 „According to the Liturgy of Saint John Chrysostom, the eucharistic bread, usually known as prosphora, 

is a round cake made of one or two pieces. When, as in the Russian Church, there are two pieces, 

symbolizing the twofold nature of Christ, the upper part is smaller than the lower”, George Galavaris, 

Bread and the Liturgy…, 65. 
58 Pr. Prof. Dr. P. Vintilescu, Liturghierul Explicat [A Szertartáskönyv magyarázata]..., 123. 
59 „Quemadmodum enim qui est a terra panis, percipiens | invocationem Dei, jam non communis panis 

est, sed Eucharistia, | ex duabus rebus constans, terrena et caelesti; sic et corpora | nostra percipientia 

Eucharistiam jam non sunt corruptibilia, spem resurrectionis habentia |”, Irénée de Lyon, Contre les 

hérésies. Livre IV. Édition critique d’après les versions arménienne et latine. Tome I. Introduction, notes 

justificatives, tables, in Sources Chrétiennes 100 (Paris: Les Éditions du Cerf, 1965) 610-612. 
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3a. ábra 

 

A felső réteg általában öt pecsétet tartalmaz, melyek úgy rendeződnek el, hogy 

egy kereszt alakot formázzanak,60 s a kereszt bal karjában van annak a részecskének a 

rajzolata, amiről a Szent Szűznek, és a szemben lévő jobb oldali területen találhatóak 

azok a részecskék, melyeket a kilenc mennyei sereg számára kell letörni. (Ld. a 3. 

ábrákat.) 

 

 
3b ábra 

 

Egészen a közelmúltig használatos volt Egyházunkban a négyvégű vagy 

négykarú, vagyis kereszt alakú proszfora, amelynek mindegyik végére nyomtak 

                                                 
60 „This circular stamp includes five medallions arranged in the form of a cross”, George Galavaris, Bread 

and the Liturgy…, 100. 



14 
 

pecsétet, sőt az esetek többségében a közepére is. Erről a szokásról Thesszalonikai Szent 

Szimeon (†1429) is megemlékezik (ld. a 4. ábrát): 

„Az isteni liturgiára készített kenyér négy részből álljon [vagyis ne kerek és kovásztalan 

legyen, ahogyan a latinok készítik], mert így lesz tökéletes. Mégpedig azért, mert Isten tökéletes 

emberré lett, lélekből és a természet négy eleméből; mert a világ négy tájra oszlik, és Istennek 

ezen igéje az a test, melyet Krisztus magára öltött, és az Ige a világ minden határát megszentelte; 

valamint azért, mert az ilyen formájú proszfora Krisztus Keresztjét is jelképezi.”61 

 
4. ábra 

 

Szokás továbbá ötágú proszforát készíteni, megemlékezve ezzel a pusztai 

kenyérszaporítás csodájáról (vö.: Mt 14,17;19; Mk 6,38;41; Lk 9,13;16), s egyben a 

gyakorlatban is eleget téve a proszkomidia szertartásához szükséges proszforák számát 

előíró szabálynak. 

A proszfora formájáról – és nem csupán a formájáról – mélyreható és, 

véleményem szerint, nagyon fontos megjegyzést olvashatunk Ioan Zăgreanu atya egyik 

írásában is: 

                                                 
61 “Partea a IV-a [Pentru Sfânta Liturghie], Capitolul 87: [Pentru ce este în patru corpuri prescura care se aduce 

la Liturghie?]” [IV. rész (A Szent Liturgiáról), Capitolo 87: (Miért áll négy részből a Szent Liturgára vitt 

proszfora?], in Sfântul Simeon Arhiepiscopul Tesalonicului. Tratat asupra tuturor dogmelor credinţei noastre 

ortodoxe, după principii puse de Domnul nostru Iisus Hristos şi urmaşii Săi [Szent Szimeon, Thesszaloniki érseke. 

Értekezés ortodox hitünk dogmáiról, a Mi Urunk, Jézus Krisztus és követői által lefektetett elvek szerint]. Volumul 

I, in Colecția „Din frumusețile viețuirii creștine” [A keresztény élet szépségeiről] 2 (Suceava: Editura 

Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, 2002) 137. – “ΚΕΦΑΛ. ΠΖʹ. Διατὶ τετραμερὴς ὁ προσφερόμενος εἰς 

ἱερουργίαν ἄρτος.  Τετραμερὴς δὲ ὁ ἄρτος, ἀλλ’ οὐ κυκλοτερής τε καὶ ἄζυμος, ὡς ὁ παρὰ Λατίνων 

θυόμενος, ὅτι καὶ τέλειος, ὡς εἰρήκαμεν, διὰ τὸ τέλειον τὸν ἄνθρωπον ὅλον ἔκ τε ψυχῆς καὶ τῶν 

τεσσάρων στοιχείων τὸν Θεὸν προσλαβέσθαι· καὶ ὅτι τετραμερὴς πᾶς ὁ κόσμος, καὶ αὐτὸς ὁ Λόγος 

τοῦ κόσμου δημιουργός· καὶ ὅτι ἐκ τεσσάρων στοιχείων τὸ σῶμα ὅ προσελάβετο ὁ Χριστός· καὶ ὅτι τὰ 

πέρατα πάντα τοῦ κόσμου ἡγίασε σαρκωθεὶς ὁ Λόγος, καὶ τὰ οὐράνια καὶ τὰ ἐπίγεια· καὶ ὅτι τούτου 

τὸ σχῆμα αὐτοῦ τύποι(!) τὸν σταυρὸν...”, Symeonis Thessalonicensis Archiep., De sacra liturgia [Περὶ τῆς 

ἱερᾶς λειτουργίας], in PG 155, 265C. 
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„Ami a proszforát illeti, természetesen meg kell különböztetnünk minden más kenyértől. 

E megkülönböztetést bizonyos értelemben már puszta természete, jellege és liturgikus használata 

miatt is meg kell tennünk. Ami a konkrét formát illeti, a proszfora lehet kerek, egyrétegű 

(egyszerű), vagy állhat két egymásra helyezett rétegből is (ahogyan főképp a Görög Egyházban 

használatos), de lehet keresztalakú, négy karral, ahogyan Thesszalonikai Szent Szimeon ajánlja.62 

Ezekből az alapformákból származnak a bonyolultabbak, melyek a szent liturgia megfelelő 

végzéséhez előírt proszfora-számmal vannak összefüggésben. Így a kerek formából származik az a 

kerek proszfora, amelynek közepén egy kisebb, szintén kerek kenyér van, körülötte, egymáshoz 

kapcsolódva öt vagy hét hasonló kenyérrel. A négykarú, kereszt alakú proszforából pedig a hét 

vagy nyolcágú szögletes forma származik. Ez utóbbi, többágú proszfora-forma önmagában is 

biztosítja a szent liturgia előírásszerű lefolyását abban az esetben is, ha a papnak nincs meg az 

előírásszerű öt proszforája, figyelembe véve, hogy minden ág (illetve kenyérvég) önálló 

proszforának is tekinthető.”63 

A proszfora minőségével kapcsolatban meg kell továbbá jegyezni, hogy 

kiválónak kell lennie: 

„… szükséges, hogy a proszfora természetes vízzel, tiszta, nem túl öreg, módosítatlan és 

adalékok nélküli búzából készüljön, hogy aztán jól átsüljön természetes és finom ízűvé váljon.”64 

„Nyilvánvaló, hogy a proszfora alapanyaga a kiváló minőségű, tiszta búzaliszt, ahogyan 

azt a vér nélküli áldozatok tekintetében az Ótestamentum törvénye is előírja.65 A liturgikus 

kenyeret (a proszforát) továbbá nem csupán keleszteni kell, hanem repedések és hasadások nélkül 

meg is kell sütni (de nem szabad megégetni), oly módon, hogy a felajánlók jószándékán túl a 

elkészítés során mutatott különleges odafigyelés is látszódjék rajta.”66 

 

 

a) A proszfora megnevezései 

 

A proszforát a román nyelvben különböző elnevezésekkel illetjük: „eloghii” 

[eulagia – áldás]67, „turtişoare” [pogácsácska]68, „turte” [pogácsa]69 o „pâinişoare” 

[kenyérke]70. 

                                                 
62 Sfântul Simeon Arhiepiscopul Tesalonicului. Tratat asupra tuturor dogmelor credinţei noastre ortodoxe [Szent 

Szimeon, Thesszaloniki érseke. Értekezés ortodox hitünk dogmáiról]..., (vol. I) 137; ld. még: Symeonis 

Thessalonicensis Archiep., De sacra liturgia [Περὶ τῆς ἱερᾶς λειτουργίας], in PG 155, 265C. 
63 Arhidiacon Prof. dr. Ioan Zăgreanu, “Pîinea şi vinul liturgic” [A liturgikus kenyér és bor], 270. 
64 Pr. Prof. Dr. P. Vintilescu, Liturghierul Explicat [A Szertartáskönyv magyarázata]..., 124. 
65 Vö.: Kiv 29,2; Lev 2,1;7; 24,5. 
66 Arhidiacon Prof. dr. Ioan Zăgreanu, “Pîinea şi vinul liturgic” [A liturgikus kenyér és bor], 270. 
67 Robert F. Taft, A History of the Liturgy of St. John Chrysostom. Volume VI: The Communion, Thanksgiving, 

and Concluding Rites (Orientalia Christiana Analecta 281, Roma: Pontificio Istituto Orientale, 2008) 708. 
68 Arhim. Scriban, „Câte prescuri la proscomidie?” [Hány proszforát használunk a proszkomidia során?], 

in Biserica Ortodoxă Română [Chiesa Ortodossa Romena] 58 (1940), 1-2. szám, 97. 



16 
 

Teljes listáját a proszfora megnevezéseinek, többek között, abban a 

Liturgiamagyarázat címen fennmaradt iratban olvashatjuk, melyet a szakértők 

„Pszeudo” Szofroniosz, Jeruzsálemi pátriárkának tulajdonítanak: 

„Azt, ami a szent proszkomidia során létrejön, sokféle névvel illetjük: monhatjuk 

áldásnak (εὐλογία), proszforának (προσφορά), első adománynak (ἀπαρχή) és kenyérnek 

(ἄρτος). Azért nevezhetjük áldásnak, mert ez vezetett azon átkunk eltörléséhez, amely őseinkre 

hullt; azért nevezhetjük proszforának, mert mi általa azt visszük a szent oltárhoz, aki minden 

emberi lény legjobbika, ahogyan az Isten, a Teremtő iránti legmélyebb tisztelet megköveteli; azért 

nevezhetjük első adománynak, mert ez a legszentebb és legbecsesebb adomány, minden Istennek 

felajánlott adományok közül. De nevezhetjük kenyérnek is, mert a felajánlott adományban 

megmutatkozik az égi kenyér, amely lelki táplálékká válik, amikor magunkhoz vesszük az 

áldozáskor.”71 

Konstantinápolyi Szent Germánosz (†730) alábbi megjegyzése – amely egyébként 

az első a proszfora megnevezéseiről szóló írások sorában – kétségkívül igen eredeti és 

nagy hatást gyakorolt a későbbi korok liturgiamagyarázóira: 

„És a proszforát (προσφορά), mondjuk kenyérnek (ἄρτος), áldásnak és első 

adománynak is, melyből az Út testét vesszük, és a mindörökké Szűz Istenanya képével fogadjuk, 

aki – az Atya kegyelméből, az ő Fia, az Ige egyetértésével és az isteni Lélek látogatása után – 

önmagába fogadva a Szentháromság egyik személyét, Isten Fiát, az Igét, világra hozta a tökéletes 

Istent és tökéletes embert.”72 

 

 

b) A proszforák száma 

                                                                                                                                                             
69 Arhim. Scriban, „Câte prescuri la proscomidie?” [Hány proszforát használunk a proszkomidia során?], 

98. 
70 „Keleti rítusú román Egyházunkban a leghagyományosabb és legősibb adomány, melyet az Úr 

oltárához viszünk, az kétségkívül a Bárányhoz elkészített kenyér, melyet mi a proszfora néven ismerünk.”, 

Gh. Tulbure, “Prinoasele dela altar” [Az oltár adományai], 29. 
71 “Comentariul liturgic al lui Sofronie, Patriarhul Ierusalimului” [Szofroniosz jeruzsálemi pátriárka 

Liturgiamagyarázata], 363. – „θʹ. Τὸ γοῦν προσαγόμενον πολλοῖς ὀνόμασιν ὀνομάζεται· καλεῖται γὰρ 

εὐλογία, προσφορὰ, ἀπαρχὴ, ἄρτος· εὐλογία μὲν ὡς τῆς ἀρᾶς τῶν πρωτοπλάστων ἀναίρεσις· 

προσφορὰ δὲ, ὡς ἐξ ὅλου τοῦ ἀνθρωπείου φυράματος, οἷα τῆς φιλοτιμίας τῷ Θεῷ καὶ Κτίστῃ εἰς τὰ 

τῶν ἁγίων Ἅγια προσηνέχθημεν· ἀπαρχὴ δὲ, ὡς πάντων τῷ Θεῷ προσενηνεγμένων τυγχάνουσα 

ἱερωτέρα καὶ ἀνωτέρα. Ἄρτος δὲ λέγεται, ὡς τὸν οὐράνιον ἄρτον παραδηλοῦν, τροφὴ ἡμῶν 

μεταλαμβανόντων γινόμενον”, Sofronie, Patriarhul Ierusalimului, Commentarius liturgicus, in PG 87/3, 

3989Α. 
72 Pr. Prof. P. Vintilescu, Liturghiile Bizantine [A bizánci liturgiák]…, 21. – „Ἡ δὲ προσφορὰ, ἡ καὶ ἄρτος 

καὶ εὐλογία καὶ ἀπαρχὴ λεγομένη, ἐξ ἧς τὸ Κυριακὸν σῶμα διατέμνεται, εἰς τύπον τῆς Ἀειπαρθένου 

καὶ Θεοτόκου λαμβάνεται, ἥ τις κατ’εὐδοκίαν τοῦ Πατρὸς, καὶ θέλησιν τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ καὶ Λόγου, 

καὶ ἐπέλευσιν τοῦ θείου Πνεύματος, τὸν ἕνα τῆς ἁγίας Τριάδος, Υἱὸν τοῦ Θεοῦ καὶ Λόγον 

εἰσδεξαμένη, τέλειον Θεὸν καὶ τέλειον ἄνθρωπον ἀπεκύησεν”, S. Germani Patriarchæ Cp., Rerum 

ecclesiast. Contemplatio, in PG 98, 397CD. 
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A mai liturgikus gyakorlatban a proszkomidia szertartásáház öt proszfora 

szükséges,73 ám e szám meggyökeresedéséig különböző szokások léteztek; néhány 

kódex (ld. például: Barberini gr. 428, XIII. század)74, úgy magyarázza a Tüpikon75 

előírásait, ami alapján világos, hogy az élőkért és holtakért felajánlott részecskéket76 egy 

és ugyanazon proszforából kell kimetszeni, mint a Szent Bárányt77 és a Szent Szűz, 

valamint a szentek emlékére szolgáló kenyérdarabkákat: 

„A XIII. században kicsiny elmozdulást hoz az egységesülés irányában, 

amennyiben a proszforához rendelt megemlékezéseket szinte minden dokumentumban 

ugyanolyan formában találjuk meg. Ám fontos, hogy szinte, mert nincs mindenütt teljes 

egyezés. Így például a Barber. gr. 428. jelzetű kódex az Amnósz (Bárány) után – anélkül, 

hogy proszforák számát pontosítaná – megemlékezik a Szent Szűzről, a Keresztelőről, 

az Apostolokról, Szent Bazilról, Aranyszájú Szent Jánosról, a nap szentjéről, az összes 

szentről, majd így folytatja: ’Καὶ μνήσθητι Κύριε πάντων τῶν κεκοιμημένων ἐπ’ 

ἐλπίδι ἀναστάσεως ζωῆς αἰωνίου καὶ ἀνάπαυσον αὐτοὺς ὅπου ἐπισκοπεῖ τὸ φῶς 

τοῦ προσώπου σου, Κύριε’ [És emlékezzél meg, Urunk, mindazokról, akik az örök 

életre való feltámadás reményében hunytak el, és emeld őket, Urunk, oda, ahol a te 

arcod fénye uralkodik.]”78 

Meg kell jegyezni, hogy már a XI. és XII. század fordulóján, Nikolaosz 

Kürdiniatész Grammatikosz (1084-1111), konstantinápolyi pátriárka négy proszforát 

említ,79 „a szent kenyér, továbbá a Szent Szűz, valamint a szentek emlékére ajánlott részecskék 

számára, kivéve a hívekért felajánladó részecskéket.”80 

                                                 
73 „Öt proszfora legyen, felidézve a Megváltó csodájára, amikor 5000 embert lakatott jól öt kenyérből (Lk 

913)”, Badea Cireşanu, Tezaurul Liturgic [Liturgikus hagyomány]... (Tomul III) 171. 
74 A kódex datálásáról ld.: Papàs Marco Mandalà, La protesi della liturgia nel rito bizantino-greco 

(Grottaferrata: Scuola Tipografica Italo-Orientale “S. Nilo„, 1935) 21-22 e Pr. Prof. Dr. P. Vintilescu, 

Liturghierul Explicat [A Szertartáskönyv magyarázata]..., 136, nota 337. 
75 „Tüpikon: liturgikus szabálykönyv a bizánci rítusban, amely tartalmazza a szertartásokra vonatkozó 

előírásokat”, D. Sartore, A. M. Triacca, C. Cibien, Liturgia, 2127. 
76 Részecske (kenyérdarabka, particula): a proszforából a proszkomidia során kimetszett (kivágott) 

kenyérrészek. 
77 „Bárány (amnósz): az adományból (= proszforából) kimetszett legnagyobb rész, amely a bizánci 

liturgiában Jézus Krisztust, Isten Bárányát jelenti. Négyzet alakú, és további négy, kisebb négyzetre 

oszlik, melyekre az IC (= Jézus), XC (= Krisztus), NI és KA (= győz) betűket sütik. Az első négyzet (IC) 

kimetszés után, a kenyértöréskor (fractio) a kehelybe kerül, a másik három rész pedig a pap és a 

szolgálattevők áldozására szolgál”, D. Sartore, A. M. Triacca, C. Cibien, Liturgia, 2093. 
78 Papàs Marco Mandalà, La protesi della liturgia..., 126; ld. továbbá: Pr. Prof. Dr. P. Vintilescu, Liturghierul 

Explicat [A Szertartáskönyv magyarázata]..., 136, 337. jegyzet. 
79 A. Павловa, Номоканонъ при большомъ требникѣ. Его исторія и тексты, греческій и славянскій, съ 

объяснительными и критическими примѣчаніями (Москва: Tипографія Г. Лисснера и A. Гешеля, 

1897) 410-412. 
80 Pr. Prof. Dr. P. Vintilescu, Liturghierul Explicat [A Szertartáskönyv magyarázata]..., 137. 
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Eiréné Dukaina császárnő (†1138) Tüpikonja,81 melyet a Parisinus greco 384. jelzetű 

kódex őriz (76v-77r),82 hét proszforát említ: 

Az Isteni Liturgiára minden hap hét kenyeret vigyenek az oltárhoz: egyet az Úrnak; egyet 

a kegyelemmel teljes és Istenszülő Patrónánknak; egyet az adott nap szentjének; egyet az általam 

választotott császár, valamint az én bűneimnek eltörlésére és bocsánatára; egyet az elhunyt 

apácákért; egyet elhunyt szüleinkért és rokonainkért; és egyet az élőkért: lányainkért, 

sógorainkért és minden más rokonunkért.”83 

Az Esphigmenou 34. jelzetű (1306)84, ellenben öt proszforáról tesz említést.85 

A proszforák száma – amely egy és hét között ingadozott86 –  a Panteleimon 

6277/770. jelzetű kódexben (XIV. század) ránk hagyományozott „Filoteosz pátriárka 

Konstitúciójának XIV. századi előírásai révén lett véglegesen és szabályszerűen ötben 

megállapítva.”87 

Íme a Konstitúció előírásai (Διάταξις τῆς θείας λειτουργίας, ἐν ἧ καὶ τὰ 

διακονικὰ συντεθεῖσα παρὰ τοῦ Παναγιωτάτου μου δεσπότου Ἡρακλείας κὺρ 

Φιλοθέου...)88 [Az Isteni Liturgia Konstitúciója, melybe Őeminenciája, az én uram, Hérakleiai 

Filoteosz által össze vannak gyűjtve a diakónusokra vonatkozó előírások is]: 

                                                 
81 “Tipicul Împărătesei Irina Dukena-Komnena pentru Mănăstirea Maicii Domnului “Cea Plină de Dar” din 

Constantinopol (a. 1110-16)” [Eiréné Dukaina-Komnészosz Tüpikonja, a Konstantinápolyi „Kegyelemmel teljes” 

Istenszülő kolostora számára (1110-16)], Tipicul Sfântului Sava: Text şi comentariu liturgic [Szent Szabbász 

Tüpikonja: szöveg és liturgikus kommentár]. Volumul I. Diortosire, introducere şi note: Monahul Petru 

Pruteanu [I. Kötet. Átírás, bevezetés és jegyzetek: Il Monaco Petru Pruteanu] [Galaţi: Editura Credinţa 

Noastră, (év nélkül)] 15. 
82 “384. Typicum monasterii Deiparæ Gratiaplenæ, cum subscriptione Irenes Augustæ. XII s. Parch. 141 

fol. (Mazarin.-Reg. 3019.) P.”, H. Omont, Inventaire sommaire des manuscrits grecs de la Bibliothèque nationale, 

Première partie. Ancien fonds grec. Théologie (Paris: Libraire Alphonse Picard, 1886) 40. 
83 “Singulis diebus in divina liturgia septem panes offerentur, unus Dominicus, alter gratia plenæ 

Dominæ nostræ et Deiparæ, alius sancti illius diei, alius pro redemptione et remissione peccatorum 

præstantissimi mei imperatoris, necnon meorum; alius pro monialibus quæ dormierint, alius pro 

parentibus, et cæteris cognatis nostris qui dormierint; et alius pro vivis filiis, generis, et reliquis aftinibus 

nostris”, “CAPUT XXXIV. Quot panes in qualibet liturgia offerendi sint, et pro quibus”, Irenes Augustæ, 

Typicum sive Regula, in PG 127, 1055AB. 
84 A kódex datálásáról ld.: Papàs Marco Mandalà, La protesi della liturgia…, 23; továbbá: Pr. Prof. Dr. P. 

Vintilescu, Liturghierul Explicat [A Szertartáskönyv magyarázata]..., 137. 
85 Pr. Prof. Dr. P. Vintilescu, Liturghierul Explicat [A Szertartáskönyv magyarázata]..., 137; Ld. továbbá: А. 

Дмитрıевский, Описанıе литургическихъ рукописей, хранящихся въ библıотекахъ Православнаго 

Востока. Томъ II. Εὐχολόγια. (Кıевъ: Типографiя Императорскаго Университета Св. Владиміра, 

1901) 263-264. 
86 „A proszforák száma nem volt mindig ugyanannyi. Volt, amikor többet használtak, akár hetet is, de 

volt, amikor kevesebbet: hármat, sőt olyan is előfordult, hogy csak egyet”, Badea Cireşanu, Tezaurul 

Liturgic [Liturgikus hagyomány]... (Tomul III) 171. 
87 Pr. Prof. Dr. P. Vintilescu, Liturghierul Explicat [A Szertartáskönyv magyarázata]..., 137. 
88 Cf. Π. Ν. Τρεμπέλα, Αἱ τρεῑς Λειτουργίαι κατὰ τοὺς ἐν Ἀθήναις κώδικας [Három liturgia az Athéni 

kódex alapján] (Ἀθῆναι, 19973) 1. 
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“(1) Εἶτα λαμβάνει ὁ ἱερεὺς ἐν μὲν τῇ ἀριστερᾷ χειρὶ τὴν προσφοράν... [Ezek 

után a pap bal kezébe veszi a proszforát…];  

(2) Ὁ δὲ ἱερεὺς λαβὼν ἐν ταῖς χερσὶ τὴν δευτέραν προσφορὰν λέγει... [Majd a 

pap, kezébe véve a második proszforát, ezt mondja…];  

(3) Ἐν τῇ τρίτῃ προσφορᾷ λέγει... [A harmadik proszforára (a pap) ezt mondja…];  

(4) Εἶτα λαμβάνων ἑτέραν πρσφορὰν λέγει... [Miután (a pap) kezébe vett egy másik 

proszforát, ezt mondja…];  

(5) Εἶτα λέγει ὁ ἱερεὺς ἕκαστον ὄνομα ζώντων, καὶ τούτου αἴρει τὴν μερίδα ἐν 

τῇ ἑτέρᾳ προσφορᾷ λέγων οὕτως...”89 [Ezután a pap az összes élő nevét elmondja, és 

önmagáért is elveszi a részecskét egy másik proszforából, ezt mondva…]. 

A két évszázaddal korábban keletkezett Konstitúció az Isteni Liturgiáról (Διάταξις 

τῆς θείας ἱερουργίας/című dokumentum, amit az Ateniense 662. (XII-XIII. század)90 

jelzetű kódex őriz, szintén öt proszforát említ a proszkomidia szertartásának 

bemutatásakor.91 

Jelen fejezet összegzéseként álljon itt Iuliu Scriban archimandrita mélyreható 

megjegyzése, ami – miközben felidézi az Orosz Egyház gyakorlatát is – a proszkomidia 

szertartásáról és a felhasznált proszforák számáról közöl fontos gondolatokat: 

„A proszkomidia nagyon világos felépítéssel működik, s ezt nem szabad elhomályosítani 

és elszegényíteni azzal, hogy mindössze egy proszforával végezzük. Hoznak a hívek elégséges 

számú proszforát a templomba.”92  

„Mindazonáltal Oroszországban [a proszkomidia szertartása] másképpen zajlik… 

Metsszed le a proszforát hozó hívő saját proszforájából a megemlékezésre szánt részecskéket, majd 

add vissza neki. Más szavakkal a proszkomidia során ne öt darab proszforát használj, hanem 

annyit, ahágyat a megemlékezést kérő hívek hoznak.”93 

 

 

c) A román Szertartáskönyv (Hieratikón) különlegessége 

 

                                                 
89 Cf. Π. Ν. Τρεμπέλα, Αἱ τρεῑς Λειτουργίαι [Három liturgia]..., 2-4. 
90 Cf. Π. Ν. Τρεμπέλα, Αἱ τρεῑς Λειτουργίαι [Három liturgia]..., 1. 
91 Cf. Π. Ν. Τρεμπέλα, Αἱ τρεῑς Λειτουργίαι [Három liturgia]..., 2-4. 
92 Arhim. Scriban, “Câte prescuri la proscomidie?” [Hány proszforát használunk a proszkomidia során?], 

98. 
93 Arhim. Scriban, “Câte prescuri la proscomidie?” [Hány proszforát használunk a proszkomidia során?], 

98; “De aici practica rusească de a scoate părticele din mai multe prescuri (pe lângă cele cinci de la Proscomidie), 

fără a mai binecuvânta ulterior anafura (antidoron-ul)” [Ebből származik az az orosz gyakorlat, hogy (a 

proszkomidiához használ ötön túl) több proszforából törnek részecskéket, melyeket később semmilyen kenyéráldásban 

nem részítenek.], Iromonah [Ieromonaco] Petru Pruteanu, Liturghia ortodoxă [Az ortodox liturgia]..., 71, 3. 

jegyzet. 
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A XVI. században a Román Egyház számára nyomtatott első Szertartáskönyek 

(Hieratikón)94 egyik különlegességét – túl azon, hogy a proszkomidiához jó minőségű és 

állagú proszfora használatáról rendelkezik –, az a szabályozás jelenti, hogy meleg 

proszfora használatát írja elő. Ez a rendelkezés azonban, számunkra ismeretlen okok 

miatt, eltűnik a későbbi nyomtatott szerkönyvekből.95 

E gyakorlat szimbolizmusa világos; az Áldozás szertartásának Kánonjában96, a 8. 

ódában97 (azon belül is az utolsó részben [Theotokíon] 98) ezt énekeljük: 

„S valóban, Istenszülő, a te méhedben az élet isteni Kenyere kisült…”99. 

E liturgikus előírás fontosságáról, többek mellett, Lucian Petroaia atya írt: 

„Az első nyomtatott szerkönyvünkben (1508) azt találjuk, hogy a korabeli 

gyakorlat szerint meleg proszforát használtak: a pap az ismert rendtartás szerint 

metszette ki a Bárányt, majd héjával lefelé helyezte le, úgy, hogy a ne legyen nedvesség 

alatta. E részlet a hit melegét jelképezte a proszkomidia szertartásában; azok hitének 

melegségét, akik felajánlották a kenyér- és boradományokat, és azokét is, akikért az 

adományokat hozták. A részlet a Coresi által nyomtatott Szertartáskönyvben is 

megtalálható: Numai de vafi caldu şi cu aburu, atunce să zacî cu dosulu în susu, dereptu, să nu 

facă dedesuptu udături [Csak abban az esetben lehet lefelé fordítva, egyenesen lehelyezni, 

amennyiben meleg és gőzölgő, hogy ne legyen nedvesség alatta.]. Ez az igen jelentőségteljes 

szokás, a proszkomidiához használt meleg proszforák gyakorlata az idők folyamán 

kiveszett.”100 

                                                 
94 „Hieratikón (= szertartáskönyv): a bizánci szertartásban használt szerkönyv, amely a papnak és a 

diakónusnak a reggeli istentisztelet (othosz), az esti zsolozsma (apodeipnon), valamint a liturgia során 

elmandandó imáit tartalmazza”, D. Sartore, A. M. Triacca, C. Cibien, Liturgia, 2108-2109. 
95 Úgy tűnik, hogy néhány keleti egyház mai gyakorlatában visszaköszön e szokás. 
96 „Kánon (kanôn = szabály): … A bizánci szertartásban használt Énekfüzér, melynek egyik változata 

tizennégy, másik kilenc ódát tartalmaz. Utóbbi a VII. század előtt keletkezett a Jeruzselemi Kánon; ez vált 

hivatalossá; a szertartásrend szerint a zsoltárok után következik; forrása a Biblia.  A Kánon a kilenc biblia 

himnusz mintáját követi, ezért kilenc részből áll, ezeket ódáknak nevezzük, melyeknek zenei hangzását 

az első irmosz (versszak – bevezető tropár, vagy troparion) határozza meg. Az ódát alkotó tropárok 

száma nincs mereven rögzítve: általában kettő és hat között mozog; az utolsó tropárt szabály szerint az 

Istenszülőnek ajánlják, ezért elnevezése: Theotókion…”, D. Sartore, A. M. Triacca, C. Cibien, Liturgia, 

2098. 
97 „Ódák (odái = énekek): a bizánci szertartásban: 1. a reggeli istentisztelet biblikus éneke; 2. a Kánont 

alkotó költői tropárok (tropárionok – költői strófák) összessége”, D. Sartore, A. M. Triacca C. Cibien, 

Liturgia, 2116. 
98 „Theotókion: az Istenszülő – görögül Theotókos – tiszteletére énekelt tropár”, D. Sartore, A. M. Triacca, 

C. Cibien, Liturgia, 2126. 
99 Liturghier [Szertartáskönyv] (Bucureşti: Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, 2012) 340. 
100 Pr. dr. Lucian Petroaia, Liturghierul, tezaur de cultură şi spiritualitate ortodoxă. Studiu asupra ediţiilor în 

limba română. Teză de doctorat [Il Sacerdotale (Hieratikón), tesoro culturale e spirituale ortodosso. Studio sulle 

edizioni in romeno. Tesi di dottorato] (Galaţi: Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos, 2014) 249-250. 
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A folytatásban közlöm a L. Petroaia atya által már idézett – a fent ismertetett 

gyakorlatot leíró – két XVI. századi szöveg eredetijét: 

a) Liturghierul lui Macarie, 1508 [A Macario-féle szertartáskönyv (Hieratikón]: 

“/17/ … Și o întoarce cu cealaltă parte în sus, care are Crucea, că încă este caldă și 

aburește. Așa, să stea culcată pe semn, ca să nu facă umezeală jos”101 [... És (a proszforát) a 

másik felével – amelyet a kereszt jelével látsz el – felfelé helyezd le, mert ez még meleg és gőzölgő. 

Vagyis a pecséttel lefelé hagyd lent, oly módon, hogy ne legyen nedvesség alatta]. 

b) Liturghierul lui Coresi, 1570 [A Coresi-féle Szertartáskönyv (Hieratikón]:  

“4v ... Și să-l întoarcă cu/ ceaia parte ce are cruce. Numai de / va fi cald și cu abur, atunce 

/ să zacă cu dosul în sus, derept / să nu facă dedesupt udătură”102 [... És (a Bárányt) fordítsd a 

másik felére, ahová a keresztet veted. Csak abban az esetben lehet lefelé fordítva, egyenesen 

lehelyezni, amennyiben meleg és gőzölgő, hogy ne legyen nedvesség alatta.]. 

Megjegyzendő, hogy Dumitru Vanca atya más véleményen van az adott 

gyakorlat tekintetében: 

„Macario előírásai így magyarázzák, hogy miért kell a Bárányt felfelé fordítva 

elhelyezni: „És (a proszforát) a másik– amelyet a kereszt jelével látsz el – felfelé helyezd le, mert 

ez még meleg és gőzölgő. Vagyis a pecséttel lefelé hagyd lent, oly módon, hogy ne legyen 

nedvesség alatta” [MAC 1508, p. 17]. Természetesen attól, hogy gőzölög és nedvességet 

bocsájt ki, nem feltételezhetjük, hogy a proszforát az adott napon sütötték, csak azt, 

hogy friss és a hideg évszakban a fémből készült diszkoszt (tányéron) bepárásíthatná. 

Ezért is volt szükség egy gyakorlatias megjegyzésre, amit Coresi ebben a feltételben 

fogalmaz meg: „csak abban az esetben…,  amennyiben meleg és gőzölgő …” [COR 

1570, f.4v], ami magyarázza és egyben megvilágítja Macario előírását.”103 

Túl azon, hogy az egyes liturgiatörténészek hogyan vélekedtek róla, és hogyan 

értelmezték az adott gyakorlatot, fontosnak tartok kiemelni egy részletet: igaz ugyan, 

hogy viszonylag késeiek – noha van közöttük igen régi is – azok a liturgikus szövegek 

(imák és tropárok104), amelyek az Eucharisztia bemutatása során, az előkészületi imák 

                                                 
101 Liturghierul lui Macarie: 1508/2008 - Studii introductive și traducere. Traducere de Alexandru Stan. Vol. 

2 [Macario szertartáskönyve: 1508/2008 – bevezető tanulmányok és fordítás. Ford. Alexandru Stan. 2. kötet] 

(Târgoviște: Arhiepiscopia Târgoviștei; București: Biblioteca Academiei Române, 2008) 27-28. 
102 Liturghierul lui Coresi. Text stabilit, studiu introductiv și indice de Al. Mareș [Coresi szertartáskönyve 

(Hieratikón). Rekonstruált szöveg, bevezető tanulmány, mutatók: Al. Mareş] [Institutul de Lingvistică] 

(București: Editura Academiei R.S.R., 1969) 128-129. 
103 Dumitru A. Vanca, “Istoria liturghiei româneşti: rânduiala Proscomidiei în liturghierele din secolele 

XVI-XVIII” [La storia della liturgia romena: l’ufficiatura della Próthesi nei sacerdotali dei secoli XVI-

XVIII], in Altarul Reîntregirii, Supplement 2014, p. 416. 
104 „Tropár (troparion; trópos = mód, módozat vagy tónus): a bizánci liturgiában minden liturgikus 

kompozíció alapelemeit, vagyis azokat a különböző sorhosszúságú strófákat (versszakokat), melyeknek 

metrikai ritmusát a hangsúlyos szótagok szabályos visszatérése adja „tropároknak” nevezzük.” D. 

Sartore, A. M. Triacca, C. Cibien, Liturgia, 2127. 
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között e szokás szimbolizmusával állhatnak kapcsolatban, de fontos, hogy kifejezetten a 

Szent Eucharisztiára vonatkoznak. 

Csak párat említek itt ezek közül:  

a) Az áldozás szertartásában Aranyszájú Szent János második imája: 

„…hanem legyen nékem a Te szentséges Tested és drága Véred parázsa…”105; 

b) 5. óda, sztichira106 az Áldozás szertartásából: 

„Istennek Igéje és Isten! Legyen a Te Testednek...”107; 

c) 7. óda, sztichira (Theotokion) az „Mennyei Hatalmakhoz intézett Kánonból”: 

„Mint lángoló zsámolyon tartsd a teremtés Királyát…”108. 

 

 

3. A proszkomidia – az eucharisztikus kenyér „megszentelésének” szertartása 

 

Az az alapgondolat képezi Egyházunk jelenlegi liturgikus gyakorlatának 

sarokkövét, hogy a proszkomidia (ἡ προσκομιδή, ἡ πρόθεσις) mint az eucharisztikus 

áldozatra hozott adományok felajánlási vagy bemutatási aktusa, mindig is a keresztény 

Liturgia integráns része volt.109 A Megváltó Jézus Krisztus az utolsó vacsorán, amikor 

megalapította a Szent Eucharisztiát, először „bemutatta” a vacsoraasztalon a kenyeret 

és a bort, melyet majd felajánl, s amelyet arra rendeIt, hogy Egyháza vértelen áldoztául 

szolgáljon: 

„Így tett a Megváltó (az utolsó vacsorán). Kezébe vette a kenyeret és a bort, bemutatta az 

Atyaistennek és felajánlotta mint áldozatokat.”110 

A proszkomidiának ez a kezdetben egyszerű aktusa a későbbiek folyamán 

bonyolultabb jelleget öltött, s a bizánci szertartásban immár „elválaszthatatlan” az 

Isteni Liturgiától, hiszen – ahogyan egyes liturgiatörténészek mondják – ez az Isteni 

Liturgia első része.111 

A szokás, hogy a hívek viszik a kenyeret és bort az Eucharisztiához (és más 

adományokat is), nagyon ősi keleten, és ennek „anyagi vonatkozásban” – ahogyan 

                                                 
105 Liturghier [Szertartáskönyv] (Bucureşti, 2012) 351. 
106 „Sztichira (görög: verssor): a bizánci litugiában a lucernarium (vesperás) és a laudes zsoltárai közé 

illesztett verssor”, D. Sartore, A. M. Triacca, C. Cibien, Liturgia, 2125. 
107 Liturghier [Szertartáskönyv] (Bucureşti, 2012) 336. 
108 Ceaslov [Horologhion, Hóráskönyv] (Bucureşti: Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii 

Ortodoxe Române, 2014) 284. 
109 Pr. Prof. P. Vintilescu, Liturghiile Bizantine [A bizánci liturgiák]..., 7. 
110 Nicolae Cabasila, Tâlcuirea Dumnezeieştii Liturghii. Traducere din limba greacă de Pr. Prof. Dr. Ene 

Branişte [Az Isteni Liturgia értelmezése. Görögből fordította: Prof. Dr. Ene Branişte] (Bucureşti: Editura 

Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1997) 14; ld. továbbá: Nicolai Cabasilæ, 

Liturgiæ expositio, in PG 150, 376D-377A. 
111 „A Liturgia első részét ’Proszkomidiának/Protheszisznek” nevezzük…”, Badea Cireşanu, Tezaurul Liturgic 

[Liturgikus hagyomány]... (Tomul III) 168. 
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Petre Vintilescu atya megjegyzi – mindig is volt az eucharisztikus áldozat elsődleges 

célja mellett egyfajta tiszteleti-eucharisztikus szerepe.112 

E hagyományról, valamint a proszforáról mint a román tudatban kitüntetett 

jelentőségű áldozati adományról Gheorghe Tulbure így fogalmazott: 

„A szeretetet, amellyel népünk felajánlja az oltárra az áldozatokat, ismerjük 

mindannyian, még akkor is, ha nem értékeljük megfelelő módon. Ismerünk olyan eseteket, amikor 

a nélkülöző drága pénzen vette a búzát, és gyermekei szája elől vette el a falatot csak azért, hogy a 

templomba egy adott napon elvihesse a proszforáját. 

Ezért úgy vélem, kijelenthetjük – mégpedig anélkül, hogy az egoista megközelítés 

gyanúját keltenénk, s a szegényes és hibás oltáradományt javasolnánk –, hogy ez nem csupán 

csökkent a nép áldozat iránti tisztelete, hanem ezzel egyidejűleg meggyengült a spirituális 

kapcsolat az egyház és a nép között; megremegett őseink hitének alapja.”113 

Visszatérve az „eucharisztikus kenyérhez” fontosnak vélem kiemelni, hogy 

mivel a proszkomidia szertartásának legfontosabb célja a proszforát, pontosabban 

annak egyik részét, a Szent Bárányt különleges módon előkészíteni, megszentelni, hogy 

a Szent Testté alakuljon át az eucharisztikus epiklészisz pillanatában. Következésképp a 

proszkomidia szertartásának alappillére és sarokköve a Bárány (ὁ ἀμνὸς) – vagyis azon 

rész, amely a Isten Bárányát ábrázolja, aki elveszi a világ bűneit (Jn 1,29) – kijelölésében 

és a proszforából való kimetszésében áll. 

Mivel a proszkomidia szertartásának elemzés igen bonyolult és nehéz feladat, 

érdemes itt megidézni néhány gondolatot a felajánlott proszforák közül az elsőről, amit 

a források „szent kenyérnek” vagy „első kenyérnek” is neveznek.114 

Az első proszfora – amelyet az antikvitás óta az Uralkodó proszforájának 

neveznek – különleges, mivel ebből metszik ki Szent Bárányt. Az pedig az újabb keletű 

liturgiai gyakorlat eredménye, hogy amikor legelőször ezt tisztelik meg (vagyis 

kiválasztják a többi közül), a „Megváltottál minket…”115 tropárt mondja a pap, és csak ezt 

követően veszi a kezébe. 

Íme néhány régi dokumentum, melyek megidézik az „Uralkodó proszforáját”: 

a) Nikolaosz Kürdiniatész Grammatikosz (1084-1111), konstantinápolyi 

pátriárka:116 

„Ἡ μὲν πρώτη προσφορὰ ἐστὶν ἡ Δεσποτική∙καὶ ὀφείλει ποιεῖν σταυρὸν ὁ 

προσκομίζων...”117 [Az első proszfora az Uralkodóé, és aki felajánlja, annak keresztet kell 

vetnie…]. 

                                                 
112 Pr. Prof. P. Vintilescu, Liturghiile Bizantine [Le Liturgie Bizantine]..., 23. 
113 “Prinoasele dela altar” [Az oltár adományai], 30. 
114 “holy bread or first bread”, George Galavaris, Bread and the Liturgy…, 77. 
115 Ezt a tropárt csak a XVI-XVII. században vezették be, vö.: Pr. Prof. P. Vintilescu, Liturghiile Bizantine [A 

bizánci liturgiák]..., 18, note 3 e 4. 
116 “Τοῦ αὐτοῦ Νικολάου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως περὶ τοῦ πῶς ὀφείλει ποιεῖν ὁ ἱρεὺς τὴν 

προσκομηδήν”, A. Павловa, Номоканонъ при большомъ требникѣ..., 410. 
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b) Levél Éliász krétai metropolitához (1120 körül)118: 

„Ἡ μὲν πρώτη προσφορά ἐστιν ἡ δεσποτική, καὶ ὀφείλει ποιεῖν σταυρὸν ὁ 

προσκομίζων...”119 [Az első proszfora az Uralkodóé, és aki felajánlja, annak keresztet kell 

vetnie…]. 

„Προσφορὰν δὲ μίαν ὀφείλει ποιεῖν ἀναφορὰν ἐκβάλλων τὴν σφραγίδα 

μεγάλην ἣν δὴ καὶ ὑψοῦν ὀφείλει κατὰ τὴν παράδοσιν τοῦ μακαρίτου κῦρ 

Νικολάου”120 [Az anaforához egyetlen proszforát kell használni, kimetszve a nagy pecsétet, 

mely a felemelésre szolgál, ahogyan áldott emlékű Nikolaosz hagyománya atya tanítja. 

c) Eiréné Dukaina császárnő (†1138) Tüpikonja: 

„Καθ’ ἑκάστην δὲ ἡμέραν ἐν τῇ θείᾳ λειτουργίᾳ ἑπτὰ ἄρτοι προσενεχθήσονται, 

εἷς Δεσποτικὸς...”121 [Minden nap hét kenyeret kell vinni az Isteni Liturgia oltárához; az első a 

Uralkodóé…]. 

Az Éliász krétai metropolita levelében megidézett „nagy pecsét” kétségkívül jelzi 

az adott proszfora kitüntetett jelentőségét. Ezt nevezi egyébként George Galavaris 

„nagy” vagy „Uralkodói” proszforának (“μεγάλη σφραγίδα or Δεσποτική”).122 

E különleges proszfora szimbolizmusáról Konstantinápolyi Szent Germánosz 

(†730) is megemlékezik: 

„És a proszforát (προσφορά), mondjuk kenyérnek (ἄρτος), áldásnak és első 

adománynak is, melyből az Út testét vesszük, és a mindörökké Szűz Istenanya képével fogadjuk, 

aki – az Atya kegyelméből, az ő Fia, az Ige egyetértésével és az isteni Lélek látogatása után – 

önmagába fogadva a Szentháromság egyik személyét, Isten Fiát, az Igét, világra hozta a tökéletes 

Istent és tökéletes embert.”123 

Ez az értelmezés később Nikolaosz, andidai püsköknél is visszaköszön (1085-

1095 körül).124 

                                                                                                                                                             
117 A. Павловa, Номоканонъ при большомъ требникѣ..., 410-411; ld. továbbá: George Galavaris, Bread and 

the Liturgy…, 77. 
118 Vitalien Laurent, “Le rituel de la proscomidie et le métropolite de Crète Élie”, in Revue des études 

byzantines, XVI (1958) 118-121. 
119 Vitalien Laurent, “Le rituel de la proscomidie et le métropolite de Crète Élie”, 129, 76-77 sorok; ld. 

továbbá: Robert F. Taft, A History of the Liturgy of St. John Chrysostom. Volume VI: The Communion…, 705. 
120 Vitalien Laurent, “Le rituel de la proscomidie et le métropolite de Crète Élie”, 135, 292-294 sorok. 
121 “ΚΕΦΑΛ. ΛΔʹ. Περὶ τοῦ ἄρτους δεῖ προσφέρεσθαι καθ’ ἑκάστην λειτουργίαν, καὶ ὑπὲρ τίνων”, 

Irenes Augustæ, Typicum sive Regula, in PG 127, 1056AB. 
122 Bread and the Liturgy…, 78. 
123 Pr. Prof. P. Vintilescu, Liturghiile Bizantine [A bizánci liturgiák]..., 21; ld. még: S. Germani Patriarchæ Cp., 

Rerum ecclesiast. Contemplatio, in PG 98, 397CD. 
124 Nicolae, episcopul Andidei [Nikolaosz, Andida püsköke], Consideraţie preliminară rezumativă cu privire 

la simbolurile şi tainele ce se fac în dumnezeiasca Liturghie [Előzetes összefoglaló megfontolások az Isteni Liturgia 

során feltűnő szimbolumokról és misztériumokról], in Diacon Ioan I. Ică jr., De la Dionisie Areopagitul la Simeon 

al Tesalonicului – integrala comentariilor liturgice bizantine. Studii și texte [Düonüsziosz Areopagitésztől 

Thesszalonikai Szimeonig – a bizánci liturgiák összegyűjtött kommentárjai. Szövegek és tanulmányok] (Sibiu: 

Editura Deisis, 2011) 291-292. 
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És az egyik – már idézett – tropár (Theotokíon) is hasonló képet használ: 

„S valóban, Istenszülő, a te méhedben az élet isteni Kenyere kisült…”125. 

 

 

4. Kenyéráldás vagy antidoron 

 

Noha az idők folyamán az a szokás, hogy a hívek minden Liturgián áldoznak, 

eltűnt, a Liturgia áldozati jellege nem veszett ki az egyházi szemléletből. Hozzá kell 

azonban tenni, hogy a gyakorlatban már nagyon régen halványodni kezdett a fenti 

gyakorlat, amiben közrejátszhatott egy másodlagos szertartás születése, melyet az 

„antidoron” rítusának, vagy kenyéráldásnak nevezhetünk.  

A „vendég-kenyér” (görögül: antídoron)126, szertartásának, azaz a kenyéráldásnak 

– amikor a proszkomidia során használt proszfora (kenyér) „maradékát” megáldják az 

„Axion Estin”127 éneklése közben, van néhány különleges sajátossága a Román Ortodox 

Egyházban. 

Meg kell jegyezni, hogy az a proszfora, amelyből kimetszik a Szent Bárányt (a 

proszfora közepén található négyzet alakú részt), az Egyház Szent Atyái közül 

néhányaknak és a keleti liturgikus kommentároknak az értelmezése szerint magát Szűz 

Máriát jelképezi, úgy a kimetszés előtt, mint utána; a kimetszés pedig Urunk Jézus 

Krisztusnak a Szent Szűz általi születését szimbolizálja.128 

a) Nikolaosz, andidai püskök (1085-1095 körül): 

„De mi más is lehetne a megmaradt és szétosztásra kerülő „áldás” vagy „adomány” 

(proszfora), ha nem a Szűz testének képe [typos]? Ezt a kenyeret úgy törik meg és úgy osztják 

szét mint szavakkal ki nem fejezhető áldást azok számára, akik hittel veszik magukhoz; és mint a 

szent rítus szentséggel teljes „adományát” osztják szét viszonzásként azoknak, akik hozták. Így 

                                                 
125 Liturghier [Il Sacerdotale] (Bucureşti, 2012) 340. 
126 „Antídoron (= viszontajándék, helyettesítő ajándék): a bizánci liturgiában az a megáldot kenyér, melyet 

az Isteni Liturgia után kiosztanak azok között, akik nem részesültek az eucharisztiában (ami az igazi és 

legnagyobb „ajándék”)”, D. Sartore, A. M. Triacca, C. Cibien, Liturgia, 2095. 
127 „Akszion Esztin (gr. ἄξιόν ἐστιν, „valóban méltó”): az Istenszülő tiszteletére énekelt tropár, melyet az 

imaórák során, jórészt a második részükben, több alkalommal énekelnek, valamint a liturgikus év évközi 

idejében az Isteni Liturgián is, az epiklészisz után.”, M. Nin, “Axion Estin”, in Edward G. Farrugia, 

Dizionario enciclopedico dell’Oriente cristiano (Roma: Pontificio Istituto Orientale, 2000) 95. 
128 Nicolae, episcopul Andidei [Nikolaosz, Andida püsköke], Consideraţie preliminară rezumativă [Előzetes 

összefoglaló megfontolások]..., 291-292; Sfântul Gherman al Constantinopolului [Konstantinápolyi Szent 

Germánosz], in Pr. Prof. P. Vintilescu, Liturghiile Bizantine [A bizánci liturgiák]..., 21; ld. még: S. Germani 

Patriarchæ Cp., Rerum ecclesiast. Contemplatio, in PG 98, 397CD; Pr. Prof. P. Vintilescu, “Anafora sau 

Antidoron” [Kenyéráldás vagy antidoron], 118-119. 
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árad ki a Szűztől született Krisztus Isten szeplőtelen testében való részesülés szentsége és áldása 

a hívekre.”129. 

b) Thesszalonikai Szent Szimeon, Az Isteni Liturgiáról (1425 körül): 

„Az a proszforát, melyből a kenyerek vágjuk az Úr emlékére és a különleges diszkoszra 

helyezzük, első antidoronnak nevezzük. A második antidoron az, amelyből az Istenszülő 

tiszteletére vágjuk le a részecskét. A többi proszfort azonban, melyekből a szentek részecskéit 

vágjuk, nem nevezzük antidoronnak.”130. 

„Az ’antidoron’ a proszkomidia során megszentelt kenyér, melynek kimetszett és 

megszentelt középső részéből lesz Krisztus teste. Mivel nem mindenki részesülhet a lenyűgöző 

Eucharisztia áldozatában, a kenyéráldást e nagy Adomány helyett kapjuk, s azért nevezhetjük 

joggal ’antidoronnak’ (helyettesítő ajándéknak); e kenyér is Isten kegyelmének ajándéka, ez is 

meg lett szentelve, meg lett áldva és a kereszt jele, valamint szent igék kimondása gazdagította. 

Ám aki e kenyérből eszik, nem Krisztus testéből részesül. Fölöttébb nagy titok ez. Az antidoron 

csak megszentel bennünket és az áldás szavaival ráruházott isteni kegyelmet közvetíti.”131,. 

Az antidoron és az eucharisztikus kenyér e megkülönböztetéséről és általában a 

közöttük lévő kapcsolatról román liturgiamagyarázók is értekeztek: 

„Az antidoron és az eucharisztikus kenyér közötti szoros kapcsolat eszméje nem csupán a 

hívek szemléletében érhető tetten, hanem a legfontosabb liturgikus kommentárok is foglalkoznak 

vele. A szerzők nagyobbik hányada szerint e kapcsolat alapját ama kenyér, vagyis proszfora 

különleges szimbolizmus képezi, amelyből a proszkomidia szertartása során kivágják, vagy 

kimetszik a Bárányt. Mivel ilyenkor megidéződnek a Megváltó születéséhez és szenvedéséhez 

                                                 
129 Nicolae, episcopul Andidei [Nicola, vescovo di Andida], Consideraţie preliminară rezumativă [Előzetes 

összefoglaló megfontolások]..., 314. – „Quid autem reliquum est, nisi virginalis corporis typus, diribitio 

nimirum eulogiæ atque oblationis? Frangitur enim panis, dividiturque tanquam ineffabilis eulogiæ 

participatio sumentibus cum fide: ut oblatio autem, iis qui attulerunt, plena sanctitatis ex sacro ritu 

redhibetur. Atque ita a participatione immaculati corporis ex Vergine nati Christi Dei nostri, et pretiosi 

sanguinis, sanctificatio et benedictio fidelibus contingit”, Theodori Episcopi Andidorum, Brevis 

Commentatio de Divinaæ Liturgiæ Symbolis ac Mysteriis, in PG 140, 466C 
130 Sfântul Simeon al Tesalonicului [Thesszalonikai Szent Szimeon], Despre sfânta Liturghie [Az Isteni 

Liturgiáról], in Diacon Ioan I. Ică jr., De la Dionisie Areopagitul la Simeon al Tesalonicului [Düonüsziosz 

Areopagitésztől Thesszalonikai Szimeonig]..., 421. 
131 Sfântul Simeon al Tesalonicului [Thesszalonikai Szent Szimeon], Despre sfânta Liturghie [Sulla Divina 

Liturgia], in Diacon Ioan I. Ică jr., De la Dionisie Areopagitul la Simeon al Tesalonicului [Düonüsziosz 

Areopagitésztől Thesszalonikai Szimeonig]..., 434. – „CAPUT. C. De antidoro et quod hic est panis benedictus (qui 

loco Eucharistiæ distribuitur non communicantibus.) Hoc autem antidorum sanctificatus est panis in 

oblatione prolatus, cujus maxime medium extractum, consecratum est factumque Christi corpus. Hujus 

igitur loco magni tremendæ communionis doni, quoniam non omnes illius possunt esse participes, hoc 

pro illo datur, et antidorum proprie cognominatur: nam etiam Dei gratiæ donum præstat, siquidem et 

ipse sanctificatus est panis, sorte signatus, sacrisque verbis ditatus. Non tamen est participatio corporis 

Christi. Hæc enim sunt mysteria: illud autem est solum sanctificationis communicatio, divinam gratiam a 

propositionis verbis præstans”, Symeonis Thessalonicensis Archiep., De sacra liturgia, in PG 155, 302D-

303A. 
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köthető események, e kenyér, vagy proszfora, a Szent Szűzet szimbolizálja, akinek méhéből 

testileg megszületett a Megváltó. A proszfora maradékai, amiket a hívek között kenyéráldásként 

osztanak szét, tehát olyan kapcsolatban állnak az eucharisztikus Szent Báránnyal, amilyenben 

kapcsolat a Szent Szűz emberi teste és Fiának – aki Ember és Isten – isteni Teste között létrejött. 

Ezért az antidoron megszentelődése leginkább a Szent Szentségekkel való kapcsolatából és 

viszonyából következik.”132 

„A liturgikus kenyér (proszfora) szakrális jellegét már önmagában az is biztosítja, hogy a 

szent liturgiában, a proszkomidia során felhasználják. Azok a proszforák, amelyekből a szent 

liturgiára szánt Bárányt és a részecskéket kivágják, már szent szándékkal hozott proszforák, 

amiket – e pillanattól kezdődően – nem lehet közönséges kenyérnek tekinteni, hanem – lévén már 

szent szándékkal készített proszforák – megszentelt kenyérré lettek, ahogyan Thesszalonikai 

Szent Szimeon és más liturgiamagyarázók tanítják. Ez a kijelentés érvényes a proszkomidia 

során használt mind az öt proszforára133 és nyilvánvalóan méginkább arra, amelyből a Bárányt 

kivágták.”134 

Az antidoron és az eucharisztikus kenyér közötti szoros kapcsolat miatt alakult 

ki az Orosz Egyházban az a gyakorlat, hogy a proszkomidia után már nem áldják meg 

az antidoront, hiszen „úgy tekinthető, hogy a részecskék isteni szentsége lelki 

(misztikus) úton azokra a proszforákra is áthat, amelyekből kivágták a részecskéket, s 

így ezek is ugyanolyan értékű és hatású antidoronná váltak, mint azok a 

kenyérdarabkák, melyek az első proszforából származnak.”135 A Román Egyház 

tanítása némiképp eltér e kérdében. 

Ami az antidoron (kenyéráldás) „szertartását” illeti, már korai dokumentumok is 

beszámolnak ilyenről., igaz nagyon egyszerű formájáról. Így ír a Testamentum Domini 

(Szíria, V. század eleje): 

„A Testamentum Domini (második könyv, XIX. fejezet) így fogalmaz, amikor a 

keresztelendő katekumenek számára előírja, hogy Húsvét vigiliáján, vagyis keresztségük 

vigiliáján darabokat vihessenek haza az áldásból (a proszforából): ’Mindenekelőtt úgy bocsássák 

haza a katekumenket, hogy kapjanak áldást (eulogiát) a kenyértörésből’. Íme tehát azt látjuk, 

hogy az antidoron, a kenyéráldás egyfajta szertartás jellegét ölti. Egyszerű rítusról van itt szó, de 

mégiscsak rítusról.”136. 

                                                 
132 Pr. Prof. P. Vintilescu, “Anafora sau Antidoron” [Kenyéráldás o antidoron], 125. 
133 „Ebből származik az az orosz gyakorlat, hogy (a proszkomidiához használ ötön túl) több proszforából törnek 

részecskéket, amiket később semmilyen kenyéráldásban nem részítenek.”, Iromonah [Szerzetespap] Petru 

Pruteanu, Liturghia ortodoxă [Az ortodox liturgia]..., 71, 3. jegyzet. 
134 Arhidiacon Prof. dr. Ioan Zăgreanu, “Pîinea şi vinul liturgic” [A liturgikus kenyér és bor], 272. 
135 Iromonah [Szerzetespap] Petru Pruteanu, Liturghia ortodoxă [Az ortodox liturgia]..., 71. 
136 Pr. Prof. P. Vintilescu, “Anafora sau Antidoron” [Kenyéráldás avagy antidoron], 120-121; ld. még: 

Testamentum Domini Nostri Jesu Christi…, 141. 
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A Testamentum Dominiben találjuk az antidoron régebbi elnevezését is, vagyis az 

„eulogiát” (áldás),137 és hogy „némelykor az antidoronra használták a kataklastòn 

(κατακλαστόν)138 kifejezést is. Sajnos nem tudjuk pontosan, hogy az „antidoron” 

terminus mikor szorította ki a többi elnevezést az egyházi nyelvben, de az biztos, hogy 

már a XII-XIII. századi139 kéziratokban az antidoront találjuk mint közkeletű 

elnevezést.140  

Az „antidoron” és a „szent kenyér” (Eucharisztia) közötti szoros kapcsolat, 

amelyről a fent idézett liturgikus kommentárok szóltak, megerősítést nyer az 

úgynevezett kenyéráldás szertartásában. Valójában e rítus egyes elemi nem kaptak 

egységes szerkezetet, hanem egymástól elkülönülve, az Isteni Liturgia második 

részében harmonikus elrendezve egy-egy kitüntetett helyen lehet tetten érni őket. A 

kenyéráldás szertartása egy rövid áldást, a kiszolgálásának feltételrendszerét és a 

kiszolgálás alktusát foglalja magába. 

Megjegyzendő, hogy a román liturgikus gyakorlatban az antidoront – igaz 

különböző áldásszövegeket használva – mindig is megáldották, noha a hivatalos 

formulát viszonylag későn, csak az 1937-es és 1950-es Szertartáskönyvekben (Hieratikón) 

vezették be.  

A kenyéráldás szertartása az alábbiak szerint zajlik: az „Akszion Esztin” közben 

a diakónus bemutatja a papnak az antidoron tálcáját (románul: anaforniţa)141, s így szól: 

„Mondj áldást rá, uram.” A pap felemeli az antidoront, és a kereszt jelét rajzolja vele a 

Szent Edényekre. Bizonyos helyeken meg is érintik vele a szent diszkoszt és a szent 

kelyhet, s közben az áldó imaformát mondják, amely egyes helyeken megegyezik a 

proszkomidia elején elmondott áldással. Más gyakorlat szerint ez az áldás csak 

                                                 
137 Testamentum Domini Nostri Jesu Christi…, 141; Pr. Prof. P. Vintilescu, “Anafora sau Antidoron” 

[Kenyéráldás avagy Antídoron], 116; Robert F. Taft, A History of the Liturgy of St. John Chrysostom. Volume 

VI: The Communion…, 708; L. Clugnet, Dictionnaire grec-français des noms liturgiques en usage dans l’Église 

grecque (Paris: A. Picard et fils, 1895) 13. 
138 Pr. Prof. P. Vintilescu, “Anafora o Antidoro” [Kenyéráldás avagy antidoron], 123, 22. jegyzet. – 

„Ἐξελθὼν δὲ ὁ ἱρεὺς διαμένει τὸν κατακλαστόν...”, Sinai gr. 986 (sec. 15), cf. А. Дмитрıевский, 

Описанıе литургическихъ рукописей, хранящихся въ библıотекахъ Православнаго Востока. Томъ II. 

Εὐχολόγια, 139, 614; L. Clugnet, Dictionnaire grec-français des noms liturgiques…, 13. 
139 “Καὶ μετὰ τοῦτο ἐξελθὼν μεταδίδει τὸ ἀντίδωρον...”, Ateniense 662 (sec. 12-13), cf. Π. Ν. Τρεμπέλα, 

Αἱ τρεῑς Λειτουργίαι [Le tre Liturgie]..., 15; “Καὶ ποιοῦν συγχώρησιν καὶ ἐπιδίδοται τὸ ἀντίδωρον”, Sinai 

gr. 1020 (sec. 12-13), cf. А. Дмитрıевский, Описанıе литургическихъ рукописей, хранящихся въ 

библıотекахъ Православнаго Востока. Томъ II. Εὐχολόγια, 139, 146. Vö. továbbá: Pr. Prof. P. Vintilescu, 

“Anafora o Antidoro” [Kenyéráldás avagy antidoron], 123. 
140 Pr. Prof. P. Vintilescu, “Anafora o Antidoro” [Anafora o Antídoron], 123. 
141 „Anaforniţa: tálcaszerű, vagy lábakkal ellátott nagyobb tányérhoz hasonlító kultikus edény, amelyre az 

antidoront (a pap által megáldott kenyeret) helyezik, amit aztán áldozás után, az Isteni Liturgia zárásakor 

kiosztanak a hívek között.” Pr. Prof. Dr. E. Branişte, Prof. Ecaterina Branişte, Dicţionar enciclopedic de 

cunoştinţe religioase [Vallási ismeretek enciklopédiája] (Caransebeş: Editura Diecezană, 2001) 12. [Görög 

elnevezése: antoklázion.] 
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bevezetésül szolgál, mivel amikor az antidoront a Szent Edényekhez közelítik, vagy 

amikor meg érintik vele a Szent Edényeket, ezzel az imával egészik az áldást: „Áldd 

meg, Urunk, mindazokat, akik ezt megízlelik.” 

Bár az egyházi gyakorlatban – miként láttuk is – kezdetben csak az első, a Bárány 

kimetszésére szolgáló proszfora maradékát használták kenyéráldásra, s csupán akkor 

használták a második proszforát is, ha nagyon sok hívő volt jelen, ez a gyakorlat mára 

némiképp megváltozott. Vannak ugyanis olyan templomok, ahol a megemlékezési lista 

(románul: pomelnic)142 mellett kisebb proszforákat is hoznak adományként az oltárhoz 

a hívek, s a pap mindezeket antidoronként áldja meg. 

Nagyon fontos azonban azt is kiemelni, hogy a kenyéráldás egyáltalán nem 

helyettesíti az Eucharisztiát: a kenyéráldás vételének csupán annyi a szerepe, hogy a 

lelkekben fenntartsa a Szent Eucharisztia hiányának és a Tőle való távolságnak az 

érzését, s így növelje a nem szűnő törekvést, hogy jobb életvitelünkkel méltókká váljunk 

a Belőle való részesedésre. 

 

 

5. A proszkomidia imádsága (a Szent Adományok imája) – teológiai megfontolások 

 

Zárszó helyett röviden be szeretném mutatni a proszkomidia során elmondott 

Szent Adományok imáját, és annak teológiai vonatkozásait, melyek, véleményem 

szerint mindenben meghatározták az ortodox egyháznak az úgynevezett 

„eucharisztikus kenyérre” vonatkozó liturgikus gyakorlatát. 

Az ima tökéletes egészet alkot, és pontosan ábrázolja a proszkomidia 

szertartásának célját és intencióját. Íme a szöveg: 

„Óh Isten, mi Istenünk, aki leküldötted a Mennyei Kenyeret, az egész világ Eledelét, 

Jézus Krisztus Istent, a mi Urunkat, Üdvözítőnket és Megváltónkat és Jótevőnket, aki megáld és 

megszentel minket, áldd meg ezt a felajánlást és fogadd azt a Te mennyei Oltárodra; emlékezz 

meg, mint jóságos és embereket szerető azokról, akik azt hozták és akikért hozták, és elítélés nélkül 

tarts meg minket a Te isteni Titkaid szolgálatában. Mert megszentelt és megdicsőített a Te 

fölöttébb tisztelt és fennséges Neved, az Atyáé és Fiúé és Szent Léleké, most és mindenkor és 

mindörökön örökké. Ámen.”143. 

A kenyér mint az étel képe, önmagában nem él, hiszen Isten, nem pedig a 

kalóriák adják az élet forrását. Önmagában az étel halál; és annak, aki azt hiszi, hogy ez 

az élet forrása, és Istentől elválasztva veszi magához, az étel valójában egyesülés a 

halállal. Kizárólag Isten az élet forrása, éppen ezért lesz maga Krisztus az igazi kenyér 

                                                 
142 „Pomelnic: élők és holtak neveit tartalmazó lista, amelyet a papnak adnak át, hogy az Isteni Liturgia 

során a neveket elmondva megemlékezzen róluk”, Pr. Prof. Dr. E. Branişte, Prof. Ecaterina Branişte, 

Dicţionar enciclopedic de cunoştinţe religioase [Vallási ismeretek enciklopédiája], 374. 
143 Liturghier [Szertartáskönyv] (Bucureşti, 2012) 129. [Magyarul: Liturgikon, 44. o.] 
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„aki alászáll a mennyből és életet ad a világnak (Jn 6,33). Ő az, aki magát „az élet kenyerének” 

(Jn 6,35) nevezi, hiszen Ő tart életben minket és Ő adja nekünk az igazi életet. 

A proszkomidia során elhangzó ima, a Szent Adományok imája éppen ezt az 

igazságot fejezi ki, amikor Krisztust „Mennyei Kenyérnek”, „az egész világ Eledelének” 

nevezi. A természetes kenyér csupán képe „az élet kenyerének” (Jn 6, 35), vagyis 

Krisztusnak, aki valóban életadó táplálék. Az a tény, hogy rászorulunk a természetes 

kenyérre jól mutatja, hogy nem saját magunktól kapjuk az életet, hanem kívülről – s ez 

egyben segít megértenünk evilági helyzetünket is. 


