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AZ EGYSÉGES MAGYAR RITUALE MEGJELENÉSÉHEZ

Századokra szólóan fontos és döntő jelentőségű probléma oldódott
meg, sokaknak évtizedek óta várva-várt óhaja valósult meg ebben ,az esz
tendőben: megjelent az egész magyar, latin szertartású katolikusság ré
szére az egységes magyar rituale. A rituale az a liturgikus könyv, amely a
szentségek és szentelmények liturgiáját tartalmazza, kivéve a papszente
lést,amely a főpapi szerkönyvben, a pontificaléban van meg. Szakértő

bizottság évekig tartó munkája alapján készült el a magyar rítuale, a
püspöki -kar felterjesztettea Szentszékhez, s az 1961. március 17-én jó
váhagyta. Most jelent meg a könyv a Szent István Társulat kiadásában,
a pécsi Szikra Nyomda műszakí gondozásában, tetszetős kivitelben, hasz
nálható, gyakor-latias külsőben. Megvalósult ekként, a' korszakalkotó li
turgikus enciklikárnak a Mediator Dei-nek, már 1947-ben körvonalazott
általanos elve: "Nem kevés szertartásban, nagyon hasznos lehet a hazai
nyelv használata a nép részére, de ezt egyedül Ja Szeritszék engedélyezi"
(nr. 59).

A Magyar Népköztársaság kormányzatának hozzájárulásával kiadott
rnű gyökeresen megváltoztatja a szeatségek és szentelmények Iíturgíája
területén, az eddigi helyzetet. Eddig, azaz 1962-ig, ez ,a szentségi liturgia
nem volt egységes. Az ország nagyobb része az esztergomi 'ritualet hasz
nálta, mellette azonban volt kalocsai, egri és veszprémi rituale is. Az egy
ség rnost úgy valósult meg, hogy a Szeritszék jóváhagyásával új, közös
rituale jelent meg ezzel a címmel: "Collectio rituum ad instar appendicis
ritu((!is romani ad usum dioecesium et paroeciarum linguae hungaricae"
(Szertartások gyűjteménye, mint .a római rdtuale függeléke, a magyar
nyelvű egyházmegyék és plébániák használatára). Ezután mínden szent
ségi szertaetás az új, jóváhagyott rituale szerint végzendő, minden más,
ami ebben nem található, a római ritualeból veendő. Ezzel tehát megszün
tek az egyházmegyei külön rátualék, köztük az esztergomi Ls, és ezentúl
mindenütt teljesen azonos Iesz a szentségí Jíturgia. Szembe kell néznünk
a ténnyel, hogy ezt a tökéletes egységet meg ils kell okolnunk. mert akár
hány becsületes, ,azősiséget vagy inkább a vélt ősiséget tisztelő papnak
és hívőnek lelkében tövis maradna.

Az egységes rituale megokolása

A most létrehozott teljes egységességet javallja hazai liturgiánk tör
ténetének elfogubtlan tanulmányozása. A középkor vége felé, hazánkban
18 észrevehetően fejlődni kezdett, mínt Európa más országaiban 18, bizo
nyos liturgikus többíéleség, divergencia. Maradtak reánk középkorí mi
sekönyvek, breviártumok, antífonáríumok, graduálék különböző egyház
megyék részéről, de rltuális,tehát a szentségekkel foglalkozó könyv csu
pán a nagy mirrta, az esztergomi főegyházmegyerészéről található. el
szórt. elszigetelt egyes kezdeményezésektől eltekintve, Ez az egyházme
gye, a maga legnagyobb metropoliájával, mindent elsöprő módon domí
nált .a középkor végén liturgikus kézírataival és nyomtatványaíval. Elég
arra rámutatnunk. hogy az esztergomi misekönyv 34 évalatt (1484-1518)
tizenkilenc kiadást ért meg,azt:.'Sz'tergomi breviárium pedig 70 év alatt
tizenhármat. más egyházmegyék ehhez képest keveset produkáltak. Ami
a r ituálékat illeti, sem kéziratban, sem nyomtatáshan nem találunk más
egyházmegyéből, osak az esztergomiból. Azután, hogy az első nyomtatott
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magyarországi rituale megjelent, 1496-ban Nürnbergben Obsequiale seu
baptismale címmel, más nem adott kí rituálét, ez az esztergomi pedig 60
év alatt hét kiadást ért meg. Mikor 1560~ban Oláh Miklós prímás adta ki
újra, méltán írhatta előszavában, hogy "nem osak a mi egyházmegyénk
ben, hanem más helyeken is, mindenütt ezt követik." Ma is áll tehát a
múlt század nagy liturgiai tőrténészének, Knaus Nándornak ítélete: "Bát
ran állíthatjuk, miszerint általában véve laz egész magyar egyház az esz
tergomi rítust fogadta el, mert csak így fejthető meg az a körülmény.
hogy míg az esztergomi egyház 'anqyi ily tárgyú könyvet bír felmutatni,
addig a többi egyházak legnagyobb része, köztük, s ez fontos ok, maga' a
kalocsa érseki egyház is éppen egyet sem, nehánya pedig alig egy-kettő

vel bír" (Magyar Sion 1867, 162), hangsúlyoznom kell azonban, hogy ez
az egy-kettő sem szoros értelemben veendő rituáléval.

Nem tévedünk tehát, ha azt rnondjuk, hogya középkor végén tulaj
donképpen megvolt az egységes, magyar rituale, hiszen más nem lévén,
mindenütt ezt használták. Így maradt ez egyelőre a további fejlődés során
is. Telegdi Miklós 1563-ban újra kiadta az addig megjelent esztergomi
rituálét Agendarius címmel, de jelentős újítással: a szeatségek kiszolgál
tatásához hosszú, magyarnyelvű intelmeket is mellékelt: a könyv újra
1596-ban jelent meg, .az esztergomi rituale tehát összesen kilencszer. 1\13
gyárország nagy apostola, Pázmány Péter azután nagy mértékbenátdol
goztaaz ősi szerkönyvet s la római rituáléhoz igazította. 1625-ben megje
lent könyve már a Rituale Strigoniense néven jelent meg. Ez a kiadás
azóta többször megismétlődött, Lényeges újítások az l855-ös, Scitovszky
János prímás által kiadottban vannak, száznos aílokucíó és magyarnyelvű

imádság a szentségek kiszolgáltatásánál. Csekély változtatással ezt adta
ki Vaszary Kolos prímás is 1907.:.ben. Az azóta eltelt 55 esztendő óta már
nem jelent meg új kiadás, már ezért is ideje volt, hogy valami történjék.

Annál is inkább szükség volt arra, hogy az egységesítés megtörténjék,
mert időközben, az újkorban kezdtek jelbukkanni az egyházmegyei külön
rituálék. Első volt az azóta használaton kívül került Rituale Jaurinense,
a győri egyházmegye részére kiadott szerkönyv, amelyet l626-ban adott'
ki Draskovich György püspök. A püspök az előszóban maga mondja, hogy
megyéjében "még nem vették át mindnyájan az új ritualet fa Pázmány
félét), némely helyen a régi esztergomit, másutt a passaui Pastoralet. is
mét másutt a salzburgít használják." A győridtuale tehát csak a Páz
mány-félének zugkiadása volt.

Az egri ritualételőször Telekesi egri püspök adta kd, 1702-ben jelent
meg utórjára, lényegében semmi eltérés nincs az esztergomival szemben.

A kalocsai ritualénak is megvan a maga története, Angeli Ottó ku
tatta ezt ki. Patasich Gábor adta ki 1738-banteljesen az esztergomi rituale
mirrtájára, az 1878-ban megjelent újabb kiadásában azonban már eltéré
sek mutatkoznak. Raynald bíboros, kalocsai érsek, korát megelőző mó
don, már országos egységes rituálét akart kiadatni, tárgyalt is ebben az
ügyben Simor prímással, de eredmény nélkül. így 1888-ban jelent meg
utoljára a kalocsai rituale, Városi Gyula átdolgozásában, aki később ka
locsai érsek lett. Az első rész teljesen a római rítust követi, a második
rész első függeléke a sajátos rítusokat közli, a másik függelék a magyar
nyelvű allokuciókat és imákat. Mivel ezt a könyvet gyakorlatilag nem le
hetett használni, kézikönyvet (manuale) adtak ki belőle.

A veszprémi rituale először 1750-ben jelent meg Padányi Biró Márton
püspök kiadásában. Nagyon csekély eltérésekkel ez is az esztergomi, Páz
mány-rituale volt. Nem volt ebben a könyvben semmi ősi,eredeti veszpré
mi vonás; nem is lehetett, hiszen l629-ben Sennyey István püspök az esz-

396



tergomi káptálanhoz fordult, mondván, hogy a veszprémi egyházmegye
állapota száz év óta teljesen leromlott, "úgy, hogy az isteni szolgálatnak
s az ott szokásos szertartásoknak még nyomát sem leltem." A veszprémi
rituale azonban napjainkig megmaradt, Koller Ignác újra kiadta (1772),
Bajzáth József püspök l801-ben, majd utoljára Hornig Károly püspök bí
boras 1900-ban, mint a római rituale függelékét. amint azt az engedé
lyező decretum mondja (" ... veluti appendix ad rituale romanum").

A magyar liturgiatörténet tanulmányozása tehát az egységes szent
ségi ritus bevezetése mellett tanúskodik. Ezt az egységet sürgeti a modern
élet ritmusa is. Rengeteg ernberit helyeznek át egyik helyről a másikra,
az emberek könnyen utaznak s így sokhelyütt megfordulvá, megütközés
sel tapasztalják a különbséget, éppen a legszokásosabb rítusokban. mint
keresztelő, esküvő, temetés alkalmával, Magától értetődő tehát a' mai
életben a szertartások végzésénél, legalább nyelvterületek szerint, töké
letes egységre törekedni. Nem szabad ugyanis elfelednünk. hogy egy vi
lágszerte megindult mozgalom eredménye az egységes magyar rituale:
mindenütt arra törekedtek világszerte, hogy a nemzeti nyelv - egyelőre

- legalább a szentségek liturgiájában, jelentős szeraphez jusson, itt azon
ban, egy nyelvterületén belül, már nem lehetneik egyházmegyei és pro
vinciális határok.: Ez nemcsak reánk áll, hanem az egész világegyházra,
a tények mindenesetre ezt mutatják.

Nyolc nappal a Mediator Dei megjelenése után, 1947. november 28-án
engedélyezte már a Rítuskongregáció az egységes francia ritualét. Ezzel
a ténnyel a franciák önként mondottak le az ő valóban (nem mint nálunk,
csak látszólag) ősi külön rítusaikról a szentségi liturgia területén. mert
megértették a mai idők parancsoló szavát. Immár nem egyes egyházme
gyék, sőt még csak nem is "Gallia" ennek az új, népnyelvű rítualénak tu
lajdonosa, hanem bármely, a francia nyelvet használó egyházmegye ("ad
usum dioeoesium gallíoae linguae"). Csakugyan ezt az egységrítualét hasz
nálják most már a francia nyelvű kimadai területeken, az Egyesült Alla
mokban,ahol francia nyelvű plébániák vannak és használták, amíg voltak,
a francia gyarmatokban is. 1950. március 21-én nyert engedélyt a németek
rituáléja, amely nemcsak vrégi szerkönyveket, hanem még új,engedélY'e
zett és nemzeti nyelveket használó rttualékat is kiszorított. Ugyanebben
az évben, kissé előbb jelent meg a hindu nyelvű rituale ("ad usum
dioeeesium indicae Iinguae"), kissé később a kínaiak és japánok kaptak
egységes népnyeívű ritualét, 1954. június 3-án jelent meg a népnyelvű

rituális függelék (",appendix linguae vernaculae ad Rituale romanum") az
Egyesült AUamok részére, ugyanezt a eollectíot engedélyezték 1955"'ben
Ausztrália és Kanada angol nyelvű hívei számára. Teljes anakronizmus
volt tehát fiára mi hazai rituáléink különbözősége,

A megokolás rámutatott a parancsoló szükségességre, hogy ezt a ma
gyar rituaIét, csakugyan, csak egységrítualéként lehetett kiadni. Szükség
van azonban mégarra, hogy megmagyarázzuk, mért vannak benne az ed
digitől eltérő változások: azért, mert az új magyar rituale jelentékenyen
jobb az éddígíeknél.

Az egységes rituale előnyei

Az új magyar rttuale három részből áll. Az 1. rész neve Sacramentale,
ez tartalmazza az dde nem tartozó egyházi rendet leszámítva a hat többi
.szentség rítusát és a velük kapcsolatos szentelményeket, A II. rész neve
Exsequiale, azaz temetési könyv, ebben van a temetések szertartása, A
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lll. rész neve Processionale, ebben található a négy legfontosabb körmenet
liiturgiája. Ez a beosztás egyszerű, világos és gyakorlatias.

Az új ritualénak legnagyobb előnye a hazai nyelv egészen nagyvonalú
használata. Ha a pap akarja, majdnem minden szer-tartás kisérő szava
magyar lesz. Kivétel csak: a szentségek lényegéhez tartozó szavak (a
"forma"), azután a szentségnél előforduló exorcízmusok, ezeket csak latin
nyelven kell mondani. Vannak viszont - ennél jóv:alterjedelmesebb ré
szek -'--, amelyeknél kizárólag magyar szöveg van jelezve. Ezek a litur
giát magyarázó buzdítások (allokucíók), könyörgések, hálaadások, litániák
és összekötő szővegek. A szentségek és szentelmények liturgiáját ezentúl
teljesen meg lehet érteni, mert minden újabb szertartást rövid magya
rázat előz meg. A leggyakoribb a rrtualékban a bilingvis, azaz kétnyelvű

szöveg, amidőn két hasábban egymás mellett olvasható a latin szöveg,
mellette a rítuskongregációtól jóváhagyott magyar fordítás. Ez azt jelenti,
hogy a pap mondhatja a latin szöveget, vagy ha helyesnek látja, csupán
csak a magyarra fordítottat. Népűn~előtt így feltárul az egyház imád
ságainak kincsesháza, ezentúl ki van rekesztve minden értetlenség, una
Iom.ielszórakozás.

A liturgikus szövegek fordítása jó magyar nyelven olvasható, nem
túlságosan szabad, de korántsem szolgai, megfelel a magyar nyelv szel
lemének; precíz, a dogmatikus tartalmat hűen visszaadó gondos fordítás,
magyaros és könnyen érthető. A magyar nyelv ílymérvű, sohasem tapasz
talt és remélt széleskörű használataazonhan a lelkipásztorra azt a fel
adatot rója.i hogy valóban hasznosítsa az egyház által megadott lehetősé

geket. A Rubrikák kódexe írja elő a fennhangon végzendő irnáknál, hogy
tagolt és helyes legyen a kiejtés, nem sietős, hogy meg lehessen érteni,
amit mond, nem túlzottan lassú, hogy unalmat ne keltsen, nem halk, ha
nem olyan, hogy minden jelenlévő megérthesse (nr. 512). A francia püs
pöki k,araz 1948-ban kiadott francia ritualéhoz rendeletet csatolt, ebben
felhívja a Iíturgtát végzők figyelmét, hogy "a nemzeti nyelv használata
nagy felelősséget róa kiszolgáltatókra, hogy mindent méltóan, figyelem
mel és áhítattal végezzenek, mert különben a hívek megértésére szánt
nemzeti nyelvű szöveg, inkább csökkenti a vallásos érzést, nevetségessé
válik és sérti a kegyeletet".

Ki kell emelni a magyar egységes rituale rendkívül gyakorlatias vol
tát. Nem kell már ezentúl,;a szentségek kiszol~áltatásánál kapásból vál
toztatni a szövegeket, aszerint, hogy egyeseknek, vagy többnek szolgál
tatják ki azokat: külön megvan a többek részére végzett ritus egész ter
jedelmében. A nagybetegek szentségeit is ilyen gyakorlatiasan egymás
mel1étéve kapja meg a lelkipásztor, sőt a sürgős esetekre a lényegesen
csökkentett betegellátást is közli a rituale. Új és Iontos engedmény, hogy
nálunk a felnöttek keresztelese ezentúl külön engedély nélkül végezhető,

,a gyermekek keresztségének rítusa szerint. A gyakorlatiasságot emeli az,
hogy mindenütt közli a kikészítendő tárgyak jegyzékét (praeparanda). Az
egyes szertartásrendeket (pl. keresztség, utolsó kenet) alcímekkel teszi ta
golttá: ez az újabban kiadott liturgikus könyvek gyakorlata, igy van ez
az 1956-ban kiadott nagyheti szertartásrendben (Ordo Hebdomadae Sanc
tae) és a római misekönyv 1962.-es kiadásában (editio typica). Már a né
metek nemzeti rituáléja is alkalmazta 'ezt a tagolást, és most nálunk is
megvalósították. Minden szartartást könnyen áttekinthetővé és világos
ezerkezetűvé tettek ezzel a módszerrel.

Az egyház szándéka az volt, hogy a nemzeti nyelv kiterjedt haszná
lata által a hívők cselekvően bekapcsolódjanak a liturgiába. Ez a "cse
lekvő részvétel" (actuosa participatio) a Mediator Dei megjelenése óta az
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egyháznak állandóan hangoztatott alapelve, amelyet la magyar egység
rituale külön eszközökkel is szorgalmaz, Így pl. a keresztségnél megterem
tette az "ünnepélyesebbritUBt" (ritus solemnior}, amelyet a hívők törne
ges részvételével rendeznek. A feleleteket, a hitvallást ésa Míatyánkot,
a keresztségi fogadást közösen végzik és énekeket is mondanak, Az egyes
szentségekhez fűzött ájtatosságok olyanok, hogy a jelenlévőkis belekap
csólódnak. Így van ez a betegek áldoitatásánál és az utolsó kenetnél, ahol
Iítániaszerűkönyörgésekre felelnek, ugyanígy van a házasságkötésnél és II

temetésnél is.
Most már ,a magyarr egységes rituale közelebbi ismertetéséhez érve

bemutatjuk annak egyes részeit.

Az egységes rituale újszerű részei

A keresztség ritusa olyan, mint eddig volt, néhány változtatás van
csak benne. Mindjárt az elején a pap a keresztelendő nevét kérdezi a
templom küszöbénél: "Kit választasz védőszentednekésmi lesz a neved ?"
Itt a szer-tartás elején eddig meglévő kérdésekre történő hitvallás és a
keresztségi fogadás elmarad, mert a keresztség kiszolgáltatása előtt úgyis
előfordul. A Hiszekegy és a Míatyánk mondása előtt az új rítualéban el
marad a Iktsdedekről szóló evangéliumi részlet felolvasása. A szentség
liturgiájának megkezdése előtt van a papnak mondanivalója, közben is
rövid, de velős, összekötő magyarázószövegek vannak. Pl. az exorcizmusok
előtt ezt mondja ia pap: "Az Any.aszentegyház ősrégi szertartásaival fo
gadja az újszülöttet gyermekei sorába. A keresztelendőnek harcot kell
kezdenie a sátán ellen, ezért az Anyaszentegyház többször távozásra szó
Iítja fel la gonosz lelket, a gyermeket ismételten megjelöli a szent kereszt
jelével és kézföltétellel Isten áldását esdi le reá, közben pedig szentelt sót
tesz a keresztelendő ajkára." A szeritség kiszolgáltatása végén nagyon jó
allokucióban buzditja a keresztszülőket kötelességük teljesítésére.

Említettük, hogy több gyermek keresztelésének szertartása teljes egé
szében megvan. A keresztséghez csatlakozik az avatás vagy egyházkelő

szentelménye, amellyel az édesanyát gyermekével együtt bevezetik a
templomba és megáldják. Külön allokucióval kezdődik a szentelmény, az
elején a Szűz Mária tisztulásáról szóló evangélium magyarul hangzik el,
egyébként az egész rítust lehet magyar nyelven végezni. - Külön szen
telménye van annak laz édesanyának, akinek gyermeke meghalt, iki kell
emelni a résztvevő lélekkel megalkotott vigasztaló allokuciót,

A bérmálás szentsége azért kapott helyet a magyar egységes ritualé
ban, mert az 1946. szeptember H-i pápai alaptörvény értelmében,azótJa
a plébánosok ís feladhatják halálos betegségben a bérmálás szentségét,
Csupán a szentségi formátcazaz a bérmálás szentségí szavait kell latinul
mondani,az összes többi imádság magyarul végezhető. Megint rá kell
mutatnunk, milyen jó, ez.úttal hosszabb, allokucíó világítja meg a bérmálás
szentségének fontosságát.,

A bűnbánat szentségének címe alatt az eretnek vagy szakadár kato
likussá-jogadásánakritusát találjuk, megfelelő magyar beszéddel, rövi
dített hitvallással, amint azt a Szent Officium 1946. december 4-i rendelete
lehetövé tette. Az egész rítus magyarul végzendő, kivétel csupán az egy
házbafogadás és feloldozás hivatalos szövege, amely csak latinul mond
ható.

Az Oltáriszentség címe alatt a betegek áldoztartását közlt a rituale.
Megfelelő szép magyar előkészítő és hálaadó imádságokat nyújt az egysé
ges rituale. Az áldoztatásritusa magyarul végezhető, latin nyelven mon-



dandó az Ecce Agnus Dei, valamint a Domine non sum dignus, amelyet
a beteg magyarul ils mondhat, és latin az áldoztatás ésa szent útravaló
formulája is. Fel kell hívnunk a figyelmet a tárgyilagos, bensőséges evan
géliumi gondolatokkal átjárt egyszerű és tartalmas ímádságokra, amelyek
a liturgikus szővegeket megelőzik és kísérik. -

A magyar rituale leggazdagabb részét olvashatjuk az utolsó kenet
cim alatt. Külön megvan az utolsó kenet kiszolgáltatása arra az esetre,
ha a beteg egyedül csak ezt veszi fel. Sok, jó szövegü imádság veszi kö
rül a rítust. A rituale szerkesztőí nagy gonddal és szép magyar nyelvvel
szerkesztették ezeket az imákat, talán kissé hosszúnak látszanak, de ezek
a magyar nyelvű imák, amelyek nem a liturgikus latin imák fordításai,
tetszés szerint elhagyhatók, vagy rövidíthetőkés bármikor mással pótol
hatók. Új rítus az utolsó kenet kiszolgáltatásánál a német rituáléból át
vett evangélium felolvasása a kafarnaumi századosról (Mt. 8, 5-13) és az
ahhoz csatlakozó rövid litániaszerű könyörgés: "Hogyezt a beteget,
Urunk, látogatásoddal megerősíteni méltóztassál ... hogy ennek a beteg
nek életet és egészséget' adní méltóztassál... hogy ennek a betegnek la

Szentlélek kegyelmét ajándékozni méltóztassál ... Kérünk téged, hallgass
meg minket". Az evangéliumi olvasmány helyett más evangéliumi szö
veget is lehet venni, vagy 'tetszés szerint el is lehet hagyni. Az utolsó ke
net szentségí szavait leszámítva, az összes liturgikus imák magyarul is
megvannak és így is végezhetők.

Az apostoli (pápai) áldás rítusa a következő fejezetben van meg, ez
-zel az áldással a halál idején teljes búcsú jár. Egészében magyar nyelven
van meg, ez az engedmény eddig ismeretlen volt, mert a pápai áldást la
tin nyelven kellett megadni ahhoz, hogy érvényes legyen. Újabb és ér
tékes fejezet a "folytatólagos" betegellátás (ritus eontínuus), amikor a be
(Jeg először a bűnbánat szentségét veszí f.el, utána áldozik, majd az utolsó
kenetben ils részesül és végül megkapja az apostoli áldást. így minden
keresgélés nélkül, anélkül, hogy lapozni kellene, elvégezhetjük a beteg
-ellátás teljes rítusát. Értékes a rövid külön fejezet, amely a lényegesre
szorítkozó rítust közli a sürgősség (casus urgens) esetében; egy másik

. rövid fejezet pedig az eljárásmódot közli, a beteg eszméletén .kívül van.
Ez a rész pasztorális szempontból külön dícséretreméltó, mert szöveget
közöl, hogy mit mondjon a pap a betegnek: "Diooértessék a Jézus Krísz
tus ! A pap van itt. Azért jöttem, hogy Isten nevében megbocsássam bű

neidet. Bándd meg bűneidet, mert velük a jó Istent megbántottad és az
-O büntetését megérdemelted. Mondd utánam: Istenem, bocsáss meg! Tel
jes szívemből bánom minden bűnömet, mert mindennél jobban szeretlek."

- A tapasztalat szerinf ugyanis nem egy esetben, a látszólag eszméletlen
beteg hallja, amit mondanak neki. Ez a két rövid fejezet dícséretreméltó
újítás, amelyet más rítualékban hem találunk meg.

Két-két fejezet a betegek megáld6sát tartalmazza, a felnőtt betegekét
és a beteg gyermekekét. Teljesen magyarul végezhető minden; a beteg vi
gasatalására és oktatására nagyon ügyesen összeállított szövegek, a pasz
toráció szempontjából rendkívül hasznosak Kár, hogy az egységes ritu
aléból hiányzik az egészséges gyermekek megáldásának rítusa. Ezekután
még két fejezet van, amely a haldokló imáival foglalkozik. Az első a
"lélekajánlás" (commendatioanimae) ősi imádságok füzére, a második a
halál órájában mondandó imádság (in exspíratíone). Míndez a szöveg
"kétnyelvű, tehát tetszés szerínt csak magyarul is végezhető. Ezeket a BZÖ

végeket bármely hívő is mondhatja, ebben a két utolsó" fejezetben semmi
szoros értelemben vett papi ténykedés (feloldozás, áldás) nem fordul elő.
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Jelentős újí,tás és változás, eddig a legnagyobb, észlelhetőa házasság
szentségének címe alatt. Az eddigihez képest majdnem egészen új litur
giát találunk,amelyet a lelkipásztoroknak is el ken sajátítaníok. Mínden
bizonnyal a magyar katolíkus hívők lelkét hamarosan meg fogj,a hódítani,
hiszen eleddig ra házasság szentsége kiszolgáltatásánál színte rninden la
tin nyelven hangzott el, aházassági kijelentés szavait és a házassági esküt
kivéve. Ennek la ténynek az N0lt az eredménye, hogy a házasság ezertar
tása hazánkban "csendessé" változott, azaz a pap olyan halkan mondta,
mint a kisrnisét. A közőnség foglalkoztatásáea, v,a;gy inkább szórakoztatá
sára, azután emiatt divatba jött az esküvő alatti zenei produkció, zenés
Ave Maríák, szólóénekesek vagy kórus árrtal előadott motetták, Ezt a
giccses, és a Iiturgía szellemével homlokegyenest ellenk!ező gyakorlatot az
új egységes rituale gyökeresen megszüntetí, A házasság liturgiája teljes
egészében magyarul, fennhangon végzendő, ezért ezentúl, '1;lZ egységeS
rituale rubríkája szerimt, szeros előírás: "Az egész szertartás alatc az 01'

gonának nem szabad megseólalnia, sem másféle zene vagy ének nincsen
megengedve; csak a 127. Zsoltárténekelhetí alkar Vlagy a nép. Az orgo
najáték és az ének osak a szentartás megkezdése előtt és annak befejezése
után megengedett."

A házasság liturgiája, ,az új rituale szerínt, ra következőképpen tago
zódik. A pap bevezet6 könyörgése után történik a gyűrűk megáldása. Ezt
nem az oltárorrvégztk, mínt eddig, hanem a jegyesek felé fordulva. Utá
na lkövetkezik az "e1gyűrűzés" (arrhatío) rítusa: a megáldott gyűrűt a
vőlegény felhúzza a menyasszony ujjára és !közben oe szavakat mondja:
"Az Atyának és Fiúnak és Szent1elelmoek nevében: viseld ezt a gyűrűt
hűséged jeléűl." Ugyanezt mondja a menyasszony is, midőn a gyűrűt vó
legénye ujjára húzza.

Ezután következík .a vizsgálat (scrutíníum). Az eskető pap megkérdezi
a házasulandókat, külön-külön, szándékukra vonatkozóan: ,,~érdezlek té
ged: megfontoltad Isten előtt házasságkötési szándékodat? Szabadon és

. kényszer nélkül jöttél ide, hogy menyasszonyoddal házasságot kössél ? 
Igéred-e, hogy leendő feleségedet tisztelni és szeretni fogod, hozzá hűsé

ges leszel, míg' ,a halál el nem választ benneteket? - ELfogadod-e a gyer
mekeket, akiIkkel Isten meg afkarja ajándékozní házasságotokat és úgy ne
veled-e majd őket, ahogy az a keresztény szülőnek kötelessége ?" MiJnd a
három kérdésre a [egyesek, külön-külőn, igennel válaszolnak.

A házasság szentségének lényege következik ezután: a kölcsönös kije
lentés (eonsensus), mert ezt emelte az Úr Jézus szeritség rangjára, amint
ezt la pap bevezetöallokúoíójában kijelenti. A jegyesek 'kezetfpgn,ak, ke
züket a pap a stólával átlkötiésígy nyilatkomafk házessági szándékukról:
"N. Isten szent színe előtt feleségül veszlek ... feleségül megyek hozzád."
A szent.cselekményhez hozzátartozik a házasság megerősítése (oonfírma
tio). A pap kijelendí : "Az egyház nevében, most megkötött házasságtokat,
érvényesnek nyilvánítomés megáldom. Ti1Jekét pedig, akiJk itt jelen \.:agy
tok, -tanúnak hívlafk ehhez a szent szövetséghez, amely Isten akarata sze-

, rint felbcnthatadan, amit Kris2'JÚUS Urunk e szavakkal fe:jez Iki: "Amit
Isten egybekötött, ember szét ne válassza." A pap ezután a házastársak
kezéről a stólát leveszi.

Ezután következik ra magyar katolikusok egyedülálló ősi rítusa: ős.i

magyar szo!kás szerint ,a házassági ígéretet esküvel is megerőSítik. Az ed
dig is szokésban volt esküt a ezertartás Iegvégén tették le, az új rituale
szermt a megfelelő helyre kerül: .a házasság megkötése után, mínt amely
eskü, a megkötött házasságot, külön vallásos kötelékkel erősíti meg.

401



Ezután következik a házasság megáldása (benedictio). A házastársak
letérdelnek és így fogadjálk az egyház áldását. Elmondják a 127. Zsoltárt,
a keresztény házasság énekét. Nagyon helyes lenne, ha erre minél elóbb,
könnyen érthető dallamot szereznének, hogy azt a közönség énekélhesse.
A pap ezután mindkét kezét a jegyesek fölé nyújtja ki és így mondja az
áldás szavait: "Aldjon meg benneteket ,a>-mindenható Isten és egyesítsa
szíveteket a tiszta szeretet elszakíthatatlan kötelékével ... legyetek ál
dottak gyermekeltekben és a szeretet, amelyet n~ekiJk adtok, szálljon rá
tok vissza százszorosan. " adjon Isten hosszú életet nektek, adja meg az
élet aratását" És miután hűséggel szelgáltatok neki, vegyen fel örök bol
dogságába."

A házasság rítusának befejezése az ünnepélyes áldás. A pap keresztet
vet a házastársakna és így mondja el az áldás szövegét: "Aldjon meg ben
neteket.az 'Atyaisten, őrizzen meg Jézus Krísztus, világosítson meg a
Szeritlélek. Tekintsen le rá,tOlk jóságosan az Úr és könyörüljön rajtatok
Forduljon felétek kegyesen az Úr és adjon 'nelk,tek békességet éltetek
minden napján. Halmozzonel az ég minden áldásával, adja meg bűneitek

,~bocsánatát, hogy részetek legyen az örök boldogságban, míndörökké,"
Meggyőződésünk, hogy a nagy eseményhez méltó új rítus mindenkinek
tetszésével találkozik.

A házasság szemségéhez csatolva a rituale közli a menyasszony külön
megáldását, majd az ezüst- és aranymenyegző külön szertartását,

A magyar egységes rituale II. része a Temetési könyv (obsequíale).
Először a koporsóba helyezés rítusát hozza, némely helyen, mint pl. az
egri főegyházmegyébenez még szokásos, A felnőttek temetése, a hézasság
rítusához hasonlóan, szinte teljes egészében megváltozott a végi rituálé
hoz képest. A középkor óta meglévő Circum dederunt éneke csak mint
csökevény maradt meg: az antifóna éneke után nem a 94. Zsoltár, hanem
a 129. Zsoltár (De profundis) következik, azután a versiculusok, a Mi
atyánk, a halott beszentelése és a könyörgés. Míndez magyarul végez
hető. A magyar rituale ezután hozza a templomban végzendő litur,gia
rendjét. Ez azonban hazánkban csak kivételes személyek (főpapok) teme
tésénél szokásos, A temetőbe való vonulás mariap mindenütt rövid, mert a
háztól való temetés egyre ritkább lesz. E körmenet alatt csak az In
paradisum énekét mondják: "Szent angyalok vezessek fel Istenhez a lel
ikedet, hogy megtaláld a szentek közt örök üdvösségedet. Istenfélő Lázár
mellé mennyországba felkerülj, s jámbor lelkek szerit karában mindörökre
üdvözül]." Sajátos magyaros dallammal olvasható ez a magyama fordí
tott liturgikus ének, amelyet remélhetőleg rövidesen míndenütt megtanul
nak, és közösen mondanak.

A sírhoz érve, gyökeresen megváltozott, és hosszabbá lett temetési
sz.ertartást találunk. Először ezt az antifónát éneklik, amely, az előbbihez

hasonlóan, közös ének, az elképzelés szerint: "Én vagyok a feltámadás és
az élet, ki bennem hisz, elnyeri az üdvösséget. Hívő lélek a halállal meg
nem halhat, bűneire trónusomnál nyer irgalmat." Az antifónáhozazútán
Simeon hálaénekét mondják el: "Bocsásd el most szolgádat, Uram, szavaid
szerint békességben ..." A pap ezután meghinti a koporsót szenteltvízzel
e szavak kíséretében: "Mennyei harmattal üdítse fel lelkedet az Isten, az
Atya, a Fiú és a Szentlélek." Azután tömjénnel megfüstöli, mondván:
"Mennyei illattal örvendeztesse meg lelkedet az Isten: az Atya, a Fiú és a
Szentlélek." A koporsót ezután lebocsátják a sírba, de még nem hantolják
be. A pap ünnepélyesen a kereszt [elét veti a koporsóra, mondván: "üd
vözítőnk, a mi Urunk Jézus Krísztus, keresztjének szent jele legyen raj-
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tad. E jelben váltott meg téged a Megváltó. E jelben van üdvösséged."
Azután a pap háromszor földet szór a koporsóm, e szavakkal: "Porból
lettél, és visszatérsz a porba. De Isten feltámaszt téged az utolsó napon.
Béke veled l" Ezután imádkoznak a halottért. Közösen mondják a Mi
atyánkot, amelyhez a pap hozzácsatolja az elhunytért való utolsó könyör
gését. Nagyon jó és bő választék áll a magyar rituáléban rendelkezésre.
Mialatt a koporsót elhantolják,a pap közösen imádkozik a hívekkel. min
den elhunyt keresztényért.

A kisdedek temetése, a felnőttek temetésének analógiájára, de más,
megfelelő szövegekkel és énekekkel megy végbe. Az allokució és az imák,
végig magyarul végezhető szővegeíwigasztaljáka szülőket és rokonokat.

A magyar egységes rituale III. része a Körmenetek könyve (processío
nale), Az első körmenet a magyar középkorból származó Krisztus feltá
madásának nagyszombati ünnepsége, Ez a végi, Pázmány-féle rítusnak
rövidítése, mivel a feltámadás szertartása, manap, csak a nagyszombat
'este tartandó husvéti vigilia, és annak miséje végeztével tartható meg.
Az egész szertartás magyarul végezhető. -

A második, az április 25-én tartandó búzaszentelő körmenet szertar
tása, Ez is teljes egészében magyar; nyelvű. Megmaradt a hazánkban egye
dül szokásos szertartás, midőn a négy égitáj felé fordulva, a négy evan
géliumból egy-egy szakaszt elénekelnek. Új az evangélium után mondan
dó négy-négy ének szövege, amelyekben a tavaszi megújulásra gondolva,
jó termést kérnek az Istentől: "Aki gondolsz a madárra; köntöst adsz a
kis virágra, kegyes szemed legyen rajtam, tebenned van bizodalmam."
Ezt éneklik észak felé fordulva. Kelet felé fordulva a magvetőről szóló
evangéliumi részletet mondja a pap, a népének utána erre emlékezik: "Te,
ki hinted igéd magvát, kemény lelkünk alakítsd át, vesd el benne szent
igédet, abból fakad örök élet. Itt a tavasz, fák rügyeznek: áldd meg a mi
vetésünket, búzánk, árpánk aratásra, hadd szökjön fel dúsan szárba."
Dél felé fordulva a csodás kenyérszaporítás evangéliumát mondja a pap,
a nép pedig éneikével szintén a bőséges aratást kérí: "Ra velünk az úr
áldása, nincs gondunk az aratásra. Százszoros lesz a termésünk. áldj meg,
Umm, erre kérünk." Nyugat felé fordulva a pap Jézusról, az igazi szőlő

tőről szóló evangélíumot énekli. Ebben a példabesredben mondotta Jézus,
hogy a szőlővessző csak úgy tud gyümölcsöt hozni, ha a szőlőtőn marad.
A nép éneke az evangélium után ezt hirdeti: "úr Jézus, ki azt hirdetted:
ki veled tart, el nem veszhet, erősítsd meg gyenge lelkünk, örök tűzbe ne
kerüljünk. ÚSzi vihar, hogyha kerget, nyugtot szívünk nálad lelhet. Édes
Jézus kérünk szépen: áldd meg munkánk egész évben." Figyelemreméltó
és nagyon hasznos megújítása és átalakítása az ősi, búzaszentelési szer
tartásnak.

Ugyanilyen sikerült a különlegesen magyar eredetű, végi, keresztjáró
napi könyörgés. Ez a Jézus mennybemenetele előtti három napnak a kör
menete, amelyben egy más kápolnában, vagy keresztnél végzendő nagy
stáció teljesen megmaradt, úgy amint az ősidők óta szokás volt nálunk.
Eddig is megvolt. hogy 14 antifóna hangzott el, mindegyik után hosszú
könyörgés. Azonban az antifóna éneke most már új, szabad, költői ma
gyar fordításban, magyaros dallammal énekelhető. Itt például az első

stációnál, amely a templom védőszentjéről szól, ezt az antifónát éneklik:
"Imádkozva állunk itt előtted; eléd tárjuk fájdalmas szívünket: kedves
szentünk, hallgass meg bennünket, kérésünket Istenihez terjesszed." Az
ének után mindig, többé-kevésbé hosszú, könyörgés következik,amelyet
szintén magyarul szabad mondani. Valóban a könyörgések napja ez. Az
első után következik a második ének és könyörgés Krisztus feltámadásá-
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ról, azután a szerit keresztről, ~ boldogságos Szűz Máriáról, azután Szent
, Péter és Pál apostolokról, minden szentekről, a pápáért, a bűnösökért, él

pogányokért, esőért, és jó időért hangzanak el az énekek és könyörgések,
végül a békéért való könyörgés éneke hangzik fel: ;,Bé~ét adok tinéktek,
igérted. Valósítsd meg, Uram, szerit igédet: ha háboru és viszály fenyeget,
adj nyugalmat és békét népednek."

A negyedik körmenet szintén sajátos. régi magyar szokást őrizett

meg az' egységes rituale kiadásában. Ez az úrnapján tartandó szentségi
körmenet, amelyet ma már, a székesegyházak kivételével, a rákövetkező

vasárnapon tartanak meg. Megmaradt a régóta szekésos négy oltár,
amelyeknél ja szentséges körmenet megáll, ahol míndíg rövid istentiszte
letet, tartanak. Ez, természetesen, az egész mind magyarul végezhető. Az
ájtatosság mindig azzal kezdődik, hogy ezt a felszólítást mondja a pap:
"Krisztus Urunkat, királyunkat, ki jelen van a kenyér színe alatt:" mire a
hívek felelile "Jőjjetek, imádjuk !" Utána minden oltárnál más-más evan
gélíumot énekelnek, de nem az eddig szokásosakat, hanem más szaka
szekat. Az első oltárnál Szent Máté evangéliumából énekelik a szentmíse
és laz Oltáriszentség alapítását, (Mt. 26, 26-29); a második oltárnál Márk
evangéliumából a szőlőmívesek példabeszédét olvassák, a harmadik oltár
nál Szent János evangéliumából elmondják az Úr Jézus eucharisztikus
beszédét; a negyedik oltárnál Szent Lukács evangéliumából Jézus názá
reti beszédét, melyben kijelentette, hogy küldetése az örömhír átadása. Az
úrnapi körmenet érthetővé tétele és újraszervezése, a rituale egyik legsi
kerültebbalkotása, '

Alig tudju!k most még felmérni, milyen jelentős esemény, hogy a
magyar, egységes rituale, évekig tartó munka eredménye, sok küzködés,
vítaékozás, aprólékos munka után végre készen fekszik előttü~llc Nem
látjuk még, -rnennyí áldás, mennyi lelki gyarapodás, épülés és okulás fa
kad majd a nyomán. Egyet azonban biztosan tudunk : ezzel az új, egységes
rituáléval a magyar katolikus egyház méltó heiyet biztosított magának
szerte a katolíkus világban, él most sarjadó liturgikus megújulás terén.

•
SZARNYAS KERÉK

Játszva fogózik a messze-közel; máT
perdül a domb, vel.e szédül a rét,

mintha a rend maga is menekülne,
messzire űzi nyugodt örömét.

Száll a kerék, kavarognak a képek:
egybefonódik a zöld, üde Icék;

szűköl a táj, de ragyogva kibomlik;
harmonikázik a büszke vidék.

Ring a mező, s bizakOflva a töltés
vastagodó derekát öleli,

futna a lombteli hegyvonulat, de
el nem eresztik a tölgyesei.

Már csak az út kanyarorl eszelősen
körbekeTÜlgeti a síneket;

nyargal a nyurga vonat zakatolva,
s ,lám, az idő is utána ered.

SzabóGéza
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