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AZ EGYSÉGES MAGYAR RITUALE
A GYAKORLATBAN

Folyóiratunk múlt évi júliusi számában Radó Polikárp professzor
nagyszabású tanulmányban foglalkozott, annak megjelenése alkalmából,
az egységes magyar ritualéval. Méltán állapította meg, hogy sokaknak
évtizedek óta várvavárt óhaja teljesedett ezzel a liturgikus könyvvel,
amely az egész magyar katolikus egyházra kiterjedő érvénnyel tartal
mazza a szeatségek és szentelmények liturgiáját, kivéve a papszentelést,
amely a főpapi szerkönyvben, a pontifícaléban van meg. S valóban, jól
eső érzéssel állapíthatjuk meg, hogy végre mi is a népnyelvű ritualéval
rendelkező nemzetek sorába emelkedtünk. Indokolt volt tehát a püspök
kari körlevél örvendező hangja is, amellyel az új rítuslét útjára bocsá
totta. Az életbeléptetés óta eltelt hónapok lelkipásztori tapasztalabai azon
ban azt mutatják, hogya Collectio Rituumnak kimagasló értékei mellett
vannak bizonyos fogyatékosságal is, amelyeket a sikeres használhatóság
érdekében orvosoini kellene.

Nem kétséges, hogy az egységes ritualé szerkesztői ígen nagy szol
gálatot tettek a magyar katolicizmusnak. Az előtte használt magyaror
szági rítualék utoljára a századforduló körül jelentek meg, azóta már el
is koptak s annyi idő alatt a tartalmuk is eléggé elavult. A második vi
lágháború előtt és alatt kiadott Vezérkönyvek és Praeoratorok csak rész
ben tudtakenyhiteni a lelkípásztorok gondjain. Közülük a legtöbbet igérő

liturgikus könyv a csanádi egyházmegye számára és használatára 1943
ban kiadott Manuale Liturgicum volt, amelyben már a mai követelmé
nyékhez is igazodó újszerű keresztelést, mintaszerűen rövid édesanya- és
menyasszonyavatást, könnyen áttekinthető betegellátó részt és mai szö
vegezésű esketest találtunk. Ebben a szertartáskönyvben már ügyesen
megváltoztatták a régies kifejezéseket is. A külf'öldön jól bevált módosí
tások mellett természetesnek vették, hogy alapul csakis a nálunk addig
használt rítualék szolgálhatnak. Ennek az eléggé nem méltányolt, jobb
sorsra érdemes könyvnek azonban egyetlen nagy hibája elegendő volt
ahhoz, hogy lerontsa értékét. A házasságkötésnél ugyanis a magyar sajá
tosságnak számító és így el nem hagyható ősi eskütevésnek nem találtak
megfelelő helyet.. A szertartás végéről egészen az elejére tették, ahol a
megerősítő jellegű eskü elveszítette értelmét. Ez a különös sorrend sem
logikailag, sem Lélektanilag nem bizonyult szerenesésnek.

Közben a külföldön mindenfelé figyelemre méltó kezdeményezések
történtek. A hozzánk földrajzilag olyan közel eső osztrákok például évti
zedekkel előztek meg mínket, A linzi egyházmegye ugyanis már 1929-iben,
a <bécsi főegyházmegye pedig 1935-iben kért és kapott engedélyt Rómától
a mi mostani új rituálénikihoz sokban hasonló kétnyelvű Collectio Rituum
kiadására. Az amerikai angol nyelvű katolikusok már 1926~ban kaptak
hasonló nyelvi engedményt, sőt az 1947-es kiadású zsebrítualéjukban már
a pirosbetűs magyarrázó szöveg is teljesen angol volt. A többi nemzet is
hasonló módon igyekezett közérthetővé tenni a latin szertartásokat és
ezzel egyidőben arra is törekedtek, hogy a híveket is mínél jobban bele
kapcsolják a liturgiába. A Mediator D.ei enciklika által nyújtott lehetősé

gekkel élve szinte versengve jelentek meg a különféle népnyelvű rituálék.
Nálunk viszont csak egyéni kezdeményezések történtek, amelyek egységes
irányelvek hiányában egyéníeskedéssé fajultak. Erthető tehát, !hogy a
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lelkipásztorok nagy többsége szinte türelmetlenül várta már az egysé
ges magyar nyelvű rituálét, amelynek hiánya erősen hátráltatta az egyre
körülményesebbé váló lelkipásztori teendők végzését. Ez a rituale meg is
született tavaly, s örömmel is fogadtuk, annak ellenére, hogy nem az az
alkotás, amelye.t véglegesnek tekinthetnénk. Lényegében ugyanis csak a
német ritrualé módosított, magyar nyelvre átültetett változata, így pedig
- éppen a népnyelvű rituálék számára érvényes irányelvek alapján 
csak mint próbakönyv jöhet számításba és csupán ,á végleges magyar
ritualé megjelenéséig maradhat érvényben. Mondanom sem kell persze,
hogy még ebben a formában is igen fontos hivatást tölt be liturgikus éle
tünkben. Megszüntette a rituale-hiány problémáját, a magyar nyelv hasz
nálatával közelebb hozza híveinkhez a szertartásokat, elősegíti a litur
gikus rnegujhódásfés utat mutat a végleges megoldás felé. Mi, lelkipász
torok, igyekszünk is azt a lelkek javára gyümölcsözően felhasználni.

Ideiglenes megoldás

Az új rituale ideiglenes volta kitűnik magából a római jóváhagyás
szövegéből is, mert az engedély csak "perdurantibus hodiernis circum
stantíis" (a mai körülmények fennállásának tartamára) szól. Annál in
kább indokolt ez a megszorítás, mert a II. vatikáni zsinat egyik legfőbb

alapelvként mondta ki, hogy "a liturgiát a népek lelkületéhez és szoká
saihoz kell alkalmazni", ez a rituale viszont, mint fordítás, nem a magyar
lelkületet és magyar szokásokat tükrözi. A zsinat másik liturgikus alap
elve szerint sem tekinthetjük véglegesnek az új ritualét. Eszerint ugyan
is ",a liturgikus könyveket néhány éven belül újra ki kell adni ... Az
alapelv a könyvek megváltoztatásánál az legyen, hogy az egészséges ha
gyományok figyelembe vétele mellett a haladásnak is út nyíljék". A zsi
nat befejeztével tehát számolnunk kell még a míntapéldánynak, a Rituale
Romanumnak megváltoztatásával is,ehhez igazodva pedig feltétlenül
módosítani kell majd a zsinati határozatok alapján a népnyelvü ritualé
kat, így a miénket is.

Azzal, hogy az új rituale készítésénél nem a nálunk eddig használt
rituálékat vették, sőt nem is a Rituale Romanumot vették alapul, hanem
a német rrtualét, maguk a szerkesztők is kifejezésre juttattak, hogy nem
önálló mű- alkotása volt a céljuk, amelyet véglegesnek szanhattak volna.
Átvették ugyanis a német rituálé felépítését, pontosan követték beosz
tását, hűen megtartották a könyv külső formátumát, még a címlapját és
betűinek nagyságát, típusát is. A külső forma mellett, némi módosítás
sal, átvették a német rituale csaknem teljestartaImát is, apirosbetűs

magyarázatokkal együtt. A legszembetűnőbb ez 'a betegellátásnál, mert él

betegellátó rész egészének átvételével még a német ritualé nagy szerke
zeti hibáját is átvették. A ritualénakc.saknem egyharmadát lefoglaló.
ekkora terjedelemben mindenképen különálló könyvbe kívánkozó beteg
ellátó rész ugyanis már a német ritualéban is felborította, s nálunk is
felborítja a könyv szerkezetí egyensúlyát, amellett terjengősségévelmind
kettőből kiszorította a "Benedictionale" részt is. Ennek tudhatjuk be a
mi csaknem 800 éves temetési forrnánk megszüntetését és helyébe a né
met életviszonyokhoz igazodott temetési mód erőltetett átültetését is.
Fájdalmas számunkra ez a változtatás, mert azt jelenti, hogy fel kellene
áldoznunk ősrégi, a németnél köztudottan jobb, liturgiatörténeti szem
pontból pedig összehasonlíthatatlanul értékesebb, már a Pray-kódexben
is két változatban szereplő temetési formánkat. Még szerencse. hogy né
hány módosítással - így a sírnál Simeon énekének ügyes alkalmazá-
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sával - a rituale szerkesztői valamit javítani tudtak a német temetési
mód egyhangúságán.

A RituaLe Romanummal és a népnyelvű ritualékkal való összehason
lítás azt bizonyítja, hogy szinte valamennyi szertartás túlságosan elhúzó
dik, amit főleg a sok magyarázó szövegnek tulajdoníthatunk. A francia
álláspont szerínt a szertartásoknak a népnyelvű rituálékban már annyira
közérthetöknek kell lenniük, hogy ne legyen semmi szükség közbeeső

magyarázatra. Ennek megfelelően a francia ritualéban nem is találunk
ilyesmit. A német rituaIéban már vannak közbeeső magyarázó mondat
kák, de csak kevés helyen, és azok is nagyon rövidek, rnintaszerűen tö
mörek. A mi ritualénk viszont szinte határt sem ismer e téren. Többnyire
felhigít ja a német riualé frappáns magyarázatait, például a keresztelés
nél több mint a Jiatszorosára. A mi r itualénk az egyetlen, amely a ke
resztelésnél két allokuciót is alkalmaz: az elején és a végén is. így azután
a rní keresztelésünk - és hozzá hasonlóan több más szertartásunk is 
csaknem kétszerese lett a Rituale Romanumban közölt és a többi nép
nyelvű ritualéban is található szertartásnak. A mi rituaIénkban például
20 oldal terjedelmű ugyanaz a keresztelési szertartás, amely a német ri
tuáléban elfért 13 oldalon. Kívánatos is lenne, hogy minél előbb lássunk
hozzá a szükséges rövidítésekhez, mert különösen a keresztelést - mivel
többnyire vasárnap van és sokszor még avatással is bővül - a nagyobb
létszámú plébániákon és még inkább a vasárnaponként több helyen is
míséző-prédíkáló-gyóntatő, filiakra járó lelkipásztorok képtelenek az elő

írás szerint "Lassan, áhitatosan és méltóságtelj esen" végezni.
Végül az új rituale partikuláris jellege is kiütközik. Eredetileg

ugyanis csak egy egyházmegye számára, annak adottságai és lehetőségel

szerint készült, Rómába is mint ilyent terjesztették fel, amikor pedig
országos jelleget adtak neki, elmaradt a kellő átdolgozás.

Már az eddig előadottak is eléggé alátámasztják azt a meggyőző

désünket, hogy az új ritualé máris jelentős módosításra szorul, később

pedig teljes átdolgozast kíván. A rnódosítások szükséges voltát és sür
gősségét színte napról-napra érzi minden lelkipásztor. Az ésszerű módo
sítások egész sorának szükséges mívoltát bizonyitja a három f'őegyház

megvei hatóság intézkedése is. Az esztergomi érseki főhatóság 1962. no
vember 30-án 9 oldalnyi teljedelmű útbaigazítást adott a papságnak
"Lelkipásztori direktivák és rubrikális eligazítások a Collectio Rituum
mal kapcsolatban" címmel. Ezt 1963. május 15-én újabb körlevél követte,
amely az előző útbaigazításokat is magában foglalva, főleg a körmene
tek szertartásaiho z nyújt értékes eligazításokat. A Kalocsai Főegyházme

gyei HivataLos KözLemények színtén terjedelmes rendelkezést közöl 1962.
november 27-i keltezéssel "Utasítás a Collectio Rituumhoz" címmel. Az
egri érseki főhatóság pedig az érseki tartomány lelkipásztorainak kéré
sére a temetési szertar-tás életbeléptetését függesztette fel egy időre. Ezek
az intézkedések azonban nem mindenütt érvényesek és a rituale haszná
lata közben felmerült nehézségek kiküszöbölésére nem is elégségesek.
Egységes és mindenre kiterjedő, áfogó jellegű, az egész országra szóló
útbaigazításra volna tehát szükség, A partikuláris intézikedések ugyanis
azt a veszélyt hordozzák magukban, hogy egymásnak ellentmondanak.
Csak egy példa erre: az esztergomi főhatóság nagyon helyesnek és dicsé
retesnek nyilvánítja, hogy ".a násznagyok is tevőleges szerephez jut
nak" esketésnél a feszület tartásával, a kalocsai körlevél viszont nem he
lyesli ezt: "A feszületet, amelyre az esküt teszik, a pap tartsa és ne a
tanuk."

új.a:bb, végleges rituale kiadására a zsinat befejeztéig nem is gon-
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dolhatunk, arra csak a zsinati határozatok alapján módosítandó Rituale
Romanum megjelenése után kerülhet sor. Tétlenek azonban addig sem
lehetünk. A jelenleginél jobb, megfelelőbb és tökéletesebb rituale meg
jelenéséig a lelkipásztorok megértő türelmére és segítő közremüködésére,
a szakemberek összefogására és további áldozatos munkájára, valamint
az ordináriusok újabb útbaigazításaira és bölcs irányító tevékenységére
van szükség,

Az új rituale jelentős értékei

Az új rituale elsősorban azért lett nagy jelentőségű számunkra, mert
megjelenésével mi is a népnyelvű ritualéval rendelkező nemzetek sorába
emelkedhettünk. A CoUectio Rituum sok évtizedes hiányt pótol és lehe
tőséget ad a korszerű Ielkipásztonkodás kialakítására, aminek egyik leg
főbb akadálya eddig a népnyelvű ritualé hiánya volt. Nagy öröm szá
munkra, hogy végre a mi anyanyelvünk i:s a liturgia hivatalos nyelve lett.
Szertartásaink ezáltal közérthetőkké váltak, híveink számára nagyobb
lehetőség nyílt a bekapcsolódásra, Nem szabad figyelmen kívül hagy
nunk azt sem, hogya népnyelvű ritualék közül elsőnek a mi új r itualénk
ban érvényesültek egészségügyi és esztétikai szempontok, mert Róma ín
tenelóinak megfelelően a mi rituálénkból már teljesen kimaradt keresz
teléskor a nyál és hamu használata.

Igen sikerült a keresztelés szertartásának szerkezete és helyénvalók
az alkalmazott módosítások is. Szerintem csupán az allokucíók és főleg a
közbeeső magyarázó szövegek kívánnak Ierövidítést, A szertartásban sze
replő exorcizmust hír szeririt maga a zsinat szándékozik egészen leegy
szerűsíteni. Az új ritualé találta meg a legjobban megfelelő helyet az
édesanya-avatás számára is, annak a keresztség utáni közlésével. Azért
ésszerű ez a francia, német és egyéb ritualékban még nem látható kez
deményezés, mert manapság az avatás legtöbbször a kereszteléshez kap
csolódik, vagy teljesen el is marad. Még jelentősebb az a tény, hogya
bérmálási szertartást a mí ritualénk közlí először a nép nyelvén, A többi
rituáléban ez teljesen latinul van. Ezzel a kezdeményezéssel is bekerül
tünk a ritualék történetébe. Erre meg is van a különleges jogcimünk,
mert adatunk van arra, hogy Mátyás király elődei alatt Magyarorszá
gon az ősi magyar liturgia szerínt a püspök a nép nyelvén szolgáltatta ki
a bérmálás szentségét. Róma részéről jelentős engedmény számunkra,
hogyabetegellátással kapcsolatban a pápai áldás szövege a mi rituálénk
ban jelenhetett meg elöször a nép nyelvén. Eddig a pápai áldás lényegé
hez és érvényességéhez tartozott, hogy azt latinul végezzék. Az új eske
tési szertartás feltétlenül jobb, mint az előbbi volt. Bár itt már bőveb

ben akad javítani való, rnert eléggé terjengős és ezerkezetileg sem egy
séges. Helyes, hogy az esketésnél tevőlegesebb a jegyespár szerepe. Az
pedig ikülönősen dicsérendő, hogya tanúkat is tevőlegesen belekapcsolja
az eskütételnél. Éppen az ősi magyar liturgiának volt meg az a sajátos
sága, hogy a különféle szertartásoknál sok lehetőség nyílt az aktív bele
kapcsolódásta. Ezen a téren egyébként még sokat meríthetnénk ősi lítur
giánkból. A menyasszony-avatás szertartása példásan rövid és tartalmas.
Nagyon helyesen tekintettel voltak arra, hogy az az esketéshez kapcsolo
dik, tehát csak rövid lehet. Hasonlóképpen kellene eljárnunk a kereszte
léshez kapcsolódó édesanya-avatásnál is. A "Processionale" rész sok ér
tékes elemmel gazdagodott. Ez a rész azonban még átfogóbb kidolgozast
kíván, és pedig az ősi liturgia figyelembe vételével.

Örömmel állapíthatjuk meg tehát, hogy az új rituale szerkesztői sok
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olyan nagyszerű újítást és szerenesés módosítást alkalmaztak, amelyek
beleikerülnek a ritua:lék történetébe és elősegítik népünk vallási megúj
hódásat is. A készségesen engedélyezett újítások azonban azt is bizonyít
ják, hogy Róma - jobban ismerve és becsülve múltbeli liturgikus érté
keinket és szerepünket. mint néha mi magunk - komoly szerepet szán
nekünk a kezdeményezések területén.

Lelkipásztorok észrevételei

A kétségtelen fogyatékosságok okait kutatva mindenekelőttarra kell
gondolnunk, hogy az új rituale előkészítésébe nem vonták be kellőképen

a lelkipásztorokat. A szerkesztők így éppen azok közreműködésétnélkü
Iözték, akik számára a rituale íródott, s akik segítő és ellenőrző tevékeny
ségükkel a legértékesebb szolgálatot teheték volna. Minden bizonnyal he
lyesebb lett volna, ha a szerkesztők segítségül hívják a lelkipásztorok szé
leskörű tapasztalatait, felhasználják azok elgondolásait és észrevételeit;
tájékoztatják őket a munka menetéről, hozzászólás végett közreadják az
egész ritua1é-tervezetet és ennek alapján öntik azt végső formába. Az
sem ártott volna, ha az elkészült művet az életbeléptetés előtt kiadják
az ország különbőző pontjain próbahasználatra, vagy eleinte csak ott lép
tetik életbe, ahol a sikeres használathoz minden szükséges előfeltétel biz
tositva volt.

A lelkipásztorok beikapcsolására természetesen még mindig van mód
és lehetőség. Mindenek előtt meg kell ismerni a lelkipásztorok vélemé
nyét az új ritualéról. Meg kell tudni, hogy milyen módosításokat aján
lanak eddig szerzett tapasztalataik alapján. Az egri érseki tartományban
például áZ őszi esperesi kerületi gvűlések anyagának feldolgozásával
máris világos képet kaptunk az érsekséghez tartozó 43 esperesi kerület
441 plébániáján működő lelkipásztorok álláspontjáról. Nem vitás, hogy
ha összegyűjtenékaz egész ország papságának a véleményét. akkor a leg
megbfzhatóbb eligazítást és a legjobb alapanyaget nyerhetnőka végleges
rituálé elkészítéséhez.

Annak ígazolására, hogy a rituálé-készitésnél a múltban is megvolt
a lelkipásztorok számára a beleszólási Iehetőség;érdemes tanulmányozni
a régebbi rituálék keletkezését. Tekintsük csupán a legutolsó, 18g8-as
Egri Rituale kiadásának körülményeit. Samassa József bíboros, egri érsek
10 tagú vegyes bizottságet nevezett ki teológus szakemberekből és gya
korlati lelkipásztorokból. Ez a bizottság az előkészítő munkálatok elvég
zésére és a munka irányítására a Isaját kebeléből 3 tagú vezetőséget vá
lasztott. A vezetőség által elkészített tervezetet a 10 tagú bizottság ala
posan megtárgyalta és a szükségesnek vélt módosításokkal együtt meg
küldte minden esperesnek, hogy a kerületi gyűléseken vitássák meg azt
részletesen. Ezáltal rninden lelkipásztor hozzászólhatottés minden javas
lat, ötlet és elgondolás a bizottság elé került. Ezeket a legkülönféléhb ja
vaslatokat további hozzászólás végett az Ettri. Főegyházmegyei Közlöny
ben is közzétették, sőt a fontosabb elzondolásokat még a budapesti Ma
gyar Sionban is nyilvánosságra hozták. Az éveken át tárgyalt rituale
vitaanyag aztán egy 536 oldalas könyv alakjában 1S megjelent és újabb
érdekes hozzászólásokat eredményezett. Az ilyen formában előkészített

új Egri Rituale csak az előbb említett könyv megjelenése után hat év
vel került nyomdába, amikor már minden vitás kérdésben megegyeztek.
Ebből az 1898~ban megjelent, nagy formátumú, 680 oldalas ritualéból két
év múlva - a lelkipásztorok kívánságára - még egy kivonatos Manuale
Rituum is megjelent 292 oldalnyi terjedelemben.
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úgy gondolom, hogy az esztergomi, kalocsai, veszprémi és gyori ri
tualék története is sok értékes útbaigazítással szolgálhatna számunkra.
Az utolsó Esztergomi Rituale kiadása előtt például komoly viták folytak
az úrnapi és feltámadási körmenet és általában az Oltáriszentséggel kap
csolatos szertartások körül.

Annyi máris bizonyos, hogy az új rituale dallamai és énekszövezeí
nem alkalmasak arra, hogy helyet kapjanak a végleges ritualéban. "ÁI
talában gyengéje ennek a könyvnek minden közölt dallama ... A közölt
dallamok gyerekesek és könnyen nevetségessé válhatnak" - állapították
meg az egyik papi koronán. Egy másik kerület papja pedig' így fogal
mazza meg kifogását: "Egyházunk sok nagy értéke között szinte az elsők

között foglal helyet a· gregorián dallam, még nem katolikus szakértők

között is igen sok annak rajongója, miért nem használjuk fel azt lelkek
hódítására ?"

A szakemberek egyike így vélekedik a dallamanyagról : "Aki ezeket
költötte, nem tudta, hogy terc-váltó szerikesztés az európai népek zené
jében egyedül a szlovák nép zenéjében jellegzetes. Innen került bele
nyilván egy-két terc-váltó dallam a magyar népzenébe. Ilyen terc-váltó
sorra emlékeztet a keresztjáró napokra készített antifona-ének. Ilyenféle
a búzaszentelésre készült dallam is. Azt hiszem, kár volt ilyennek csinál
ni. Maguk a dallamok különösebb értéket nem mutatnak fel. Eléggé
szimplák, átlagosak. Formájuk miatt közelebb állanak a népdalokhoz,
mint a mintaképhez, a gregoriánhoz. Előadásuk sokat javíthat rajtuk. de
rossz előadásuk megbotránkozást is okozhat." Az énekszövegek tartal
milag' bőbeszédűek, igen-igen halvány, erőtlen, költőletlen visszhansriai
csupán a patinás és kevés szóval is sokat mondó liturgikus szövegeknek.
Formailag pedig - ha lehet - még gyengébbek. Ütemezésüle igen gV'lk
ran hibás, a rímek egyhangú ragrímek, nem méltóak a szerit szöve-rhez.
Bizonyításul szinte valamennyi éneket idézhetném. Találomra felütöm a
288. oldalt:

Jézus mondja: I kérjetek I kérjetek!
Hogy Atyám meg- I hallgasson! titeket,
Hogy örömet, I igazat I Leijeiek;
Kegyelemmel I örökre I teljetek!

S egy lappal hátrább:

A pogányok I hatalmát I alázd meg,
Az eretnek I tévtanát I törjed meg.
Hogy hozzád, jó I Pásztorunk I térjenek,
Egyházadat I oltalmazd, I védjed meg.

Sajnos, e fajta példákat bőven idézhetnénk. Az új Collectio Rituum
átdolgozásának szükségességét igazolja a benne található sok rossz hang
zású és magyartalan kifejezés is. íme mutatóban néhány iközülük: A 21.
oldalon: ... ne merészeld átokkal sujtott sátán sohase megsérteni ... A
31. oldalon: ... Vedd a fehér ruhát és vidd mocsoktalanul ... A gyer
mektemetés egyik énekszővege a 234. oldalon:

Elköltözött, hogy a gonosz
Meg ne rontsa elméjét,
És az álnok ősi ártó
Ne tévessze meg a lelkét.

Ide sorolhatjuk a zsoltárokkal kapcsolatosészrevételeket is. "A zsol
tárok, bármilyen szépek is, magyarul vonzóari visszaadni azokat nagyon
nehéz. .Feleséged, mint dús szőlőbokor... fiaid, mint olajfasarjak .. .' ki-
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fejezések (127. zs.) ezért váltanak ki mosolyt még a katolíkus násznépból
is." Hasonló a helyzet a menyasszony-avatásnál is: " ... Megsokasít az Úr
benneteket, titeket s fiaitokat." Napjainkban, amikor az emberek külön
álló országként ismerik Izraelt, nem a legsikerültebben hangzik, hogy a
Magnificatban (57. o.) és a 113. zsoltár éneklésénél (187. D.) Izrael fel
karolásaért imádkozunk." Ezt a nyilvánvaló disszonanciát az esztergomi
főhatóság is észrevette érs a Magnificatnál rendeletileg kijavította.

A papi koronák feldolgozott anyagából kiragadott fenti idézetek is
tanúsítják, hogy a lelkipásztorok valóban komoly segítőtársai lehetnek a
rituale-készítőknek.

Helyes alapokon

Meggyőződésem, hogy a magyar népnyelvű rituale készítéséhez biz
tos alapnak a nagymúltú Esztergomi Rituale kínálkozik, amely a magyar
mentalitásnak megfelelően, a mi adottságaink szerint alakult ki hosszú
évszázadok folyamán. Jelentős segítséget' jelentenek hozzá a többi egy
házmegyében eddig használt ritualék is. Mintának a Rituale Romanumot
illik elfogadnunk, ahhoz kell igazednunk. Felhasználhatjuk a különféle
népnyelvű rituálék anyagát is és tanulhatunk azok készítési módjából,
életbeléptetésüle tapasztalataiból. Rendelkezésünkre állnak az utóbbi évek
liturgikus kiadványai is: az ősi temetési formán alapuló, nemrégen má
sodik kiadásban is megjelent, népszerű Czapik-féle Temetőkönyv, az
ugyanosak közkedveltté vált, egyszerű és közérthető Czapik-féle Betegel
látó könyv, a könnyen kezelhető, kitűnő nyelvezetű új Magyar misekönyv
és a nagy szakértelemmel összeállított Cantus Cantorum is.

A rituale szerkesztői azonban mindezek mellőzésével megrekedtek
a német ri tualénál, holott a magyar liturgiatörténet adatai azt bizonyít
ják, hogy népünk sohasem kedvelte az ilyen utánzásokat. Az ősi magyar
liturgia kialakulása és a Pázmány utáni Esztergomi Rituale, valamint a
szintén nemzeti sajátosságainkon alapuló kalocsai, egri, győri és veszpré
mi ritualék mind azt igazolják, hogy mi már ahbanaz időben is igye
keztünk beépíteni nemzeti sajátosságainkat és ősi hagyományainkat, ami
kor az még nem is volt olyan általános irányelv, mint rnost a népnyeívű

ritualék korában. A századfordulókor megjelent Egri Rituale szerkesztőit

még az előkészítés időszakában erősen támadták azért, mert az ősi szer
tartások megőrzése helyett "inkább idegen, német egyházmegyék rítu
sait, szokásaít és benedikcióit csempészi be aritualéba". Ez a "négy be
csempészett dugáru" - ahogyan a vita hevében elnevezték - a követ
kező volt: a misén kívüli áldoztatás utáni áldás jobb kéz helyett eibó
riummal; a betegek áldoztatásakor ·az "Ecce Agnus Dei ..." és "Domine
non sum dignus" :imák anyanyelven való mondása: bizonyos, az Egri
Ritualéból még hiányzó benedikciók átvétele; az "Ordo mínístrandi tria
moribundorum Sacramenta in continuo". Amint látjuk, ezek a tervezett
"hecsempészések" nem is voltak nagyjelentőségűek, a lelkipásztorok kö
rében mégis visszatetszést szültek, Ennek tudatában tiltakozásként a 3
tagú vezetőség egyik tagja is lemondott. Végül a kedélyek lecsillapítá
sára nem is vették be a ritualéba ezeket a kifogásolt részeket. A sors
különös iróniája, hogy a két első pont esetében nem is német szokás át
vételéről lett volna szó, hanem az ősi, Pázmány Péter által is megőrzött

magyar szokás visszaállításáról, amelyet a régebbi egri ritualék is tar
talmaztak, csak az előző, Fischer-féle rituáléból maradtak ki.

Róma jóvoltából a legelsők között kaptunk engedélyt népnyelvű ri
tuale kész.ítésére, a rituale megszerkesztésében mégis az utolsók közé
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sodródtunk, Evszázadokon át nyelvtengedménvekre törekedtünk - így
Mátyás király idejében is -, de amikor Róma ezen a téren engedéke
nyebb lett, szinte csak éppen mi nem igyekeztünk élni ezzel a lehető

séggel. Most aztán az új ritualéval rnintha egyszerre a másik végletbe
estünk volna. A többi népnyelvű ritualétól eltérőleg a mi ritualénlcban a
szentmisén kívüli szertartásokban alig maradt valami a latin nyelv szá
mára. Nálunk rnost az tesketésnél, ezüst- és aranymenyegzőnél, édesanya
és menyasszony-avatásnál, temetésnél, feltámadási, keresztjárönapi, búza
szentelőí és úrnapi körmeneteknél egyetlen latin mondat sem hangzik el.
Ugyanakkor viszont a népnyelvű ritualék másik nagy engedményével
nem igen törődtünk, mert más nemzetektől eltérően elejtettük nem egy
sokévszázados liturgikus értékünket. Feladtuk az ősi temetési formát, s
megszüntettük az úrnapi körmenet ünnepélyességet kidomborító hangos
benedikciót éppen akkor, amikor Róma a csendes míse áldásának a mon
dását is hallhatóra változtatta. Nem kaptak helyet a ritualéban a fonto
sabb imák, litániák, ájtatosságok és benedikciók, ugyanakkor azonban
teljes terjedelmében kétszer is hozza a rituale - először 'részekre sza
kítva, aztán "incontinuo" - a külön könyvbe kívánkozó betegellátó
részt.

Míndezek ellenére azonban túlzás nélkül állíthatjuk, hogy múltbeli
liturgikus eredményeink, az ősi magyar liturgia révén kialakult adott
ságaink, a Collectio Rituum értékei és a kezdeményezések terén szá
munkra kínálkozó lehetőségek alapján mínden reményünk és lehető

ségünk meg van arra, hogy míntaszerű végleges ritualét készíthessünk.
Ha jól megfontoljuk, a Mediator Dei enciklika irányelvei és a népnyelvű

ritualék engedméqyei éppen annak az útnak helvességet igazolják,ame
lyen őseink jártak. A Iiturgia-tőrténet számára olyan sok értéket felmu
tató őseink voltaképpen a népnyeívű rituál€Jk útját egyengették, amikor
a nemzeti sajátosságokat mintaszerűen beépítették liturgiánkba, helyes
liturgikus érzékkel figyelembe vették helyi adottságainkat és bőséges te
ret engedtek a népnyelv számára is. Sőt még arra is kiterjedt a figyel
mük, hogya jelenlevőket tevőlegesen is bekapcsolják a Iiturgfkus tény
kedesekbe. Kevés nemzetnek a liurgiájából olvashatók ki olyan nagysze
rűen a Mediator Dei enciklika irányelvei, mint a rníénkből. Ugyanez csen
dül ki a II. vatikáni zsinat liturgikus alapelveiből is.

Hagyomány,aink hasznosítása

Cseink nem elégedték meg a belső tartalom gazdagságával, hanem
azt ás megkívánták, hogy a szertartások külső formájukban is impozán
sak, ünnepélyesek és méltóságteljesek legyenek. Ez a magyarázata a rni
egészen sajátságos, más népekétől annytra eltérő feltámadási, búzaszeute
lői, keresztjáró napi és úrnapi körrrneneteinknek, külőnleges temetési és
esketési szertartásainknak. így alakult ki a Pázmány-rítusúnak nevezett
különleges szentségkitétel és a szentséges nagymise, ezért kedveli né
pünk még most is jobban a hangos nagymisét, mint a csendes kisrnisét.

A helyi adottságokhoz való míntaszerű igazodás valóságos iskolapél
dája a különleges magyar temetési forma. Hazánkban a temetés főszín

helye - a nyugati szokásoktól eltérően - kezdettől fogva nem a temp
lom, vágy temető volt, hanem az udvar. Ehhez igazodott aztán az egész
szertartás is. A mí országunkban mindig nagy volt a templomhiánv, Ezért
nem válhatott nálunk szokássá a halottnak templomba vitele. Elismerésre
mélt.ó lelkületre vall és tőlünk, kései utódoktól tiszteletet érdemel, amiért
paphiánnyal is bajlódó őseink nem nyugodtak bele az egyház hivatalos
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imájának, a pap halotti zsclozsmájának teljes elmaradásába, hanem kíta
lálták a módját és a "pars pro toto" Rómától tanult elve alapján, az ud
vari rész élére állítva ügyesen beépítették magába a temetési ezertartás
ba annak szimbolikus Ierövidítését: az ősi Circumdederunt me ... anti
fonához a Matutinum Invitatoriurnát és a Laudest befejező Benedictust.
Ez az ősi imaformula a licenciátusi intézmény révén még a 150 éves
török hódoltság pap nélküli temetésein is rendszerint elhangzott és a
Róma hitéri maradottak egyik közös ismertető jele lett. Talán éppen a
török hódoltság örökségeként is rnent át a pap szájáról a kántor ajkára
és maradt a kántor teendője a Iegújabb időkig. Nem helytálló tehát az
az érvelés, hogy ez az ősi imaformula csupán értelmetlen töredék, elha
gyandó csökevény volna. Annál sokkal több: az ősi magyar liturgiának
egyik mindmáig fennmaradt, féltve őrzött kincse, amely jelképezi szá
munkra őseinrk mélységes hitét, buzgóságát, egyházias érzületét és a litur
giában is megnyilvánuló leleménvességét, Azóta pedig századokon át
mindmáig hozzákapcsolódott katolíkus híveinknek temetési érzelemvilá
ga, gyásza, és egész halott-kultusza..Ennekaz ősi temetési médnak kö
szönhetjük nagy kulturtörténeti értékünket a "Halotti beszédv-et is. (Az
elmúlt évek egyik legemlékezetesebb egyházi temetése az a szertartás
volt, amelyen tudósok, művészek, írók és mások jelenlétében a pap szerit
beszéd helyett a Pray-kódex Halotti beszédét olvasta fel.) Meg kellene
tehát hagyni továbbra isa régi irnaformulát, mint az egyház hivatalos
elbúcsúzó imáját, a temetési szertartás élén, az ősi gregorián dallammal,
és pedig a megszekott latin nyelven. Igy legalább latinul is énekelnénk
valamit. hiszen a többi rész (a Benedictus helyett a sokkal megfelelőbb

129. zsoltár is) úg'ylis magyarul hangzik eL A temetésre vonatkozó hihe
tetlenül sok lelkipásztori javaslat egyikét kiragadva, talán megvalósít
ható lenne az az elgondolás, hogy most a liturgikus megújhódás korában
adjuk vissza ismét a pap ajkára a Halotti zsolozsma bevezető részének
éneklését, Ez esetben a kántor ezt a valóban pap ajkára kívánkozó szö
veget osak kisegítésként énekelné. A hívek pedig a kántor vezetésével
mindnyájan együtt énekelnék a refrénszerűen vissza-visszatérő, megrázó
dallamú antifonát, a befejező Requiem aeternam ...-mal együtt. A kán
torhiányra és az alkalmi kántorokra való tekintettel ezt a formát már
eddig is sok helyen alkalmazták.

A nemzeti sajátosságokhoz és helvi adottságokhoz való igazodás mel
lett feltűnően korán jelentkeztek nálunk a nyelvi igények is. Kézirati
magyar vagendának - szertartáskönvvnek - létezését a Halotti beszéd
és könyörgésen kívül tanúsítja Geréb László erdélyi püspöknek egyház
megyéje felső és alsó papságához Pozsonyból 1478 február IB-án inté
zett rendelete. Eszerint az erdélyi részeknek Mátyás király mellett levő

követei ismételten megkeresték a püspököt annak elrendelése iránt, hogy
az elődei alatt dívott szokásnak rnegfelelően a keresztelés, bérmálás s a
házasságkötés szentsége a keresztény híveknek a haza nyelvén szolgál
tassék ki. Tudtommal ez az Erdély részére készült magyar nyelvű rituale
Róma közbelépésére nem léphetett életbe és azóta nyoma veszett. Az ősi

hagyományok alapján álló egységes magyar rituale azonban a középkor
végére teljesen kialakult. Annak őrzője és gondozója Esztergom volt. Páz
mány Péter, ezt az egész országban egységesen használt, összesen kilenc
szer megjelent Esztergomi Ritualét a protestantizmus idején igazította
hozzá a Rituale Romanumhoz. Ezáltal már nemcsak országos, 'hanem vi
lágviszonylatban is megvalósult hazánkban a. liturgikus egység. Ezt a'
liturgikus egységet az újkor individualista áramlátai meglazították ugyan,

521



de meg nem szüntették, hiszen a győri, egri, kalocsai és veszprémi ri
tualék nem sokban különböztek az ősi Esztergomi Ritualétól. Igazán ko
moly nehézségek csak az utóbbi évtizedekben keletkeztek, mégpedig el
sősorban a nagy rituale-hiányés a nyelvi engedmények terén nálunk ta
pasztalt lemaradás következményeként. Mert az utóbbi években, a ritu
ale-várás egyre hosszabbodó időszakában valóban "ahány pap, annyiféle
volt a szertartás".

Miközben azon töprengtem, hogy a végleges ritualéban teljességre is
kell törekednünk - vagyis tartalmaznia kell a legfőbb imákat, a Iitá
níákat, a különféle áldásokat, a vízkereszti vízszenteléstől kezdve a gyer
tyaszentelés, torok-áldás, hamvazkodás, keresztúti ájtatosság, barkaszen
telés, húsvéti étel-szentelés, májusi és októberi ájtatosság, Halottak napi
megemlékezés, évvégi hálaadás stb. szertartásait is -, egy érdekes és
rendkívül értékes kis csomagot hozott a postás. ütött-kopott, féHg bőrbe

kötött, valamikor régen szemmelláthatóan használt - a lapszéleken ott
vannak a sokszori használat jól ismert nyomai - magyar nyelvű Ifitualét
találtak az egyik szabolesi plébánián a lim-lomok között. Megküldték,
hogy használjam fel. Első belelapozásra úgy látszik, hogy valamelyik ré
gebbi egri rítualénak a teljes magyar fordítása. Sok minden megtalál
ható benne, amit az új rrtualéban hiába keresünk; kissé más nyelvezettel
természetesen azok a részek is, amelyek megvannak az új ritualéban is.
Az eléggé terjedelmes !könyv közepetaján meghatóan kedves a hamvazó
szerdaí "hamu szentelés és hamvazás szertartása", a kar számára a víz
zel hintés és füstölés alatti időre kitűnő ritmusú és tökéletes rírnelésűének
szőveggel. Külön énekszövege van a keresztjáró napi könvörgések mind
egyikének is. Néhol stiláris módosítások is vannak az eredeti szöveg fölé
írva, tehát használat közben javította is a fordító. A magyarázó szöveg
is teljesen magyar benne. íme egy úiabb nagyszerű forrásanyag a vég
leges rituale számára. Ki tudja, hány kerül még elő.

•
EMLÉKEZES EGY RÉGI NYARRA

Olrtsz ,táj tilz szemembe, messzi emlék
egy régi nyárról, pineák és pálma,
kék égről arany nap ragyog a fákra,
talán a boldog aranykor is nemrég

szökött el innen s mint valami vendég
még visszatér e tündérfény'Ű tájra,
mint ahogy visszasír az ember vágya,
ha egyszer e föld megfogja a lelkét:

Itália, kék ég, nyár, ifjúságom,
tűnt kába álmok szitakötő-tánca,

csudálatos kék tenger mormolása,

ezt a nyarat még most is visszavágyam:
fölöttem kék ég és alattam tenger,
végtelenbe tágul bennük az ember.

Agoston Imre
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