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A MAGYAR LITURGIKUS NYELV KIALAKULÁSA

ÉS A BIZÁNCI SZERTARTÁSÚ

KERESZTÉNYSÉG HAZÁNKBAN

A címben megjelölt témának külön időszerűségét ad az a magyar
nyelvű ünnepélyes főpapi mise, melyet t.avaly, a II. Vatikáni zsinat záró
ülésszakán celebráltam a római Szerit Péter bazilikában. Erdeklődést biz
tosíthat a zsinat határozata is, mely a "Keleti katolíkus egyházak" című

dekrétumában ezeket mondja: "Az egész világon gondoskodni kell tehát
az összes partikuláris egyházak, vagyis szertartások, védelméről és fej
lődéséről. " a különbözö egyházak főpásztorai igyekezzenek kialakítani
bizonyos cselekvési egységet, egyesült erővel karolják fel a közös felada
tokat ... A papokat, főként pedig a papnövendékeket, gondosan oktassák
ki a különbözö ezertartásokra és különösen a rítusok közötti kapcsolatok
gyakorlati szabályaira. Sőt, a hitoktatás keretében, a hívekkel is meg kell
ismertetni a különböző szertartásokat és azok törvényeit."

Amikor a magyar liturgiáért folytatott évszázados törekvéseket vá
zolom, nem hiva1kodni akarok ősiségünk f'elidézésével, hanem csupán elő

deink kitartó hűséget és szívós küzdelmét szerétném érzékeltetni, melyet
sokszor nehéz körűlmények és csüggesztő félreértésekkösött folytattak a
magyar liturgikus nyelvért.

I.

Ez a törekvés és küzdelemegyídös a magyar bizánci kereszténységgel.
Ez viszont egészen a honfoglalásig nyúlik vissza, sőt az azt megelőző szá
zadokba. újabbkori történészeínk, mint Hóman-Szekfű,Moravesik Gyula,
Győrffy György, Gutheil Jenő és mások kutatásaí nyomán ma már el
fogadott, bár nem eléggé közismert tény még, hogy - miként Moravcsík
írja - a "kialakuló magyarság, Illetve a kialakulásában részvevő egyes
népelemek már a honfoglalast megelőző századokban belekerültek a bi
zánci politéka és művelödés measzesugárzó hatáskörébe". Moravesík Bi
zánc és ét magyarság című művében (Akadémiai kiadó, 1953) bőven tár
gyalja ezt a kapcsolatot és sók eredeti forrás felhasználásával mutat rá
eredményeire. A továbbiakhan ebből veszem az adatokat és idézeteket,
amelyekkel a magyar liturgikus nyelv kialakulásának történelmi hátterét
szerétném felvázolni.

Egész sereg adatunk van arra is - állapítja meg Moravcsik -, hogy
a bízánel térítés eredményesen működött a Fekete-tenger északi partvi
dékén tanyázó hun, ogur, és egyéb népek körében is, melyek között le
hettek a magyarság kialakulásában szerepet játszó népelemek. A IV. szá
zad végén Szent Jeromos azt írja egyik levelében, hogy a "hunok" ta
nulják a zsoltárokat. Egy keleti forrásban viszont azt olvassuk, hogy 523
táján a Kaukázus-vidéki hunok közt a kereszténység olyan sikeresen hó
dított, hogy a szentíratokat hun nyelvre is lefordították.

Bizánc térítési módjáról egy rendkívül érdekes tudósítás maradt ránk.
Jusztiniánosz császár uralkodásának első évében, 827-828-ban, Konstan-
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tinápolyba érkezett a krími Boszporusz város közelében tanyázó hunok
fejedelme, Gordasz. Ott megkeresztelkedett, maga a császár lett a kereszt
apja. Miután megkapta a szokásos ajándékokat és címeket, visszatért ha
zajába. Megpróbálta népét verőszakkal kereszténnyé tenni, de a hunok
papjai feldühödtek emiatt. A fellázadt nép megölte Gordaszt és helyébe
testvérét, Muageriszt tette fejedelemmé, Egyes kutatók úgy vélik, hogy
Muagerisz hun fejedelem nevében a "magyar" népnév rejlik, s Muagerisz
ben egyenesen magyar fejedelmet látnak.

Moravcsik szerínt a bizánci térítés az onogurok körében már komo
lyabb eredménnyel járt. Ezt bizonyítja egy bizánci püspökség-jegyzék a
VIII. század közepéről. Ez többek között rövid leírását adja a hími gothiai
egyházi tartomány ezervezetének. Ezek között találjuk a hunokén kívül
az "onogurok" püspökét is. Abból a tényből, hogy a négy püspökség, kö
zöttük az onoguroké is, népnévvel van megjelölve és a székhely nincsen
megadva, csak területe, arra kell k övetkeztetnünk, hogy ezek míssziós
püspökségek voltak, amelyekben püspökök vezették az illető nép körében
folyó térítés munkáját, A bizánci egyház tehát a VIII. században szervezett
és állandó jellegű térítö rnunkát végzett a hunok és az onogurok körében.
Igya magyarság egyes elemei már jóval a !honfoglalás előtt érintkezésbe
jutottak a bizánci kereszténységgel. S ez a kapcsolat nem szakadt meg
a honfoglalással, sőt inkább fokozódott.

II.

Moravcsik is kiemeli, hogy a honfoglaló magyárok a meghódított és
új hazává tett földön szintén 'keresztény hagyományokra bukkantak, ame
lyeknek hatása alól az ide sodródó népek sem tudták kivonni magukat.
Ez a hatás két irány:ból érte a magyar földet, egyrészt Róma, másrészt
Bizánc felől. A pannóniai 'kereszténység római eredetű volt, de később

bizánci hatásokkal kereszteződött. A nyugatrómai birodalom bukása után
Magyarország földje Bizánc politikai és művelődési szférájába került.
Róma és Bizánc egyaránt igyekezett az itt élő és egymást váltogató népe
ket a keresztény térítés útján gazdasági és hatalmi érdekkörébe vonni.
"Sőt kétségtelen, hogya hatalmi szóval történő térítés először Bizáncból
indul ki, s az első magyar püspökség bizánci eredetű volt."

A bizánci egyház hatása egyáltalán nem volt eredménytelen. Egy
bizánci kézirat tanusága szerint Árpád fejedelem dédunokája, Bulcsu, a
Horka törzs feje, 948 táján Konstantinápolyban megkeresztelkedett és
maga Konstantin császár lett a keresztapja. Kevéssel utóbb, talán 952 kö
rül, egy másik magyar rész-fejedelem: Gyula kereste fel Konstantin csá
szár udvarát és szintén megkeresztelkedett. Moravcsik szerínt a Bulcsu
megtéréséhez fűzött remények nem váltak he-.Egészen más, a magyarság
életére messze kiható következményekkel járt viszont Gyula megtérése.
Gyula megmaradt a keresztény hitben, fenntartotta a bizánci birodalom
mal a jóviszonyt. Hazájába visszatérve, magával vitt egy Hierotheosz nevű

szerzetest, akit Theophülaktosz konstantinápolyi pátriárka (+956) Turkia
(vagyis Magyarország) püspökévé szentelt. Hierotheosz volt 'tehát Ma
gyarországelső püspöke. Az ő feladata lett, hogy térítse a magyar népet
és a bizánci egyház kebelébe vezesse.

Gyula törzsének szállásterülete tudvalevően a Maros két oldalán, a
Tlszaés az Erdélyi Közephegység között volt. Itt játszódott le tehát a
magyar kereszténység életének első, alig ismert fejezete, itt működött az
első magyar mísszíós püspökség. Gyula földjén, a tiszántúli magyarság kö-
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rében, a bizánci kereszténység mély gyökeret vert. Ezt bizonyítja az a
tény, hogy fél századdal később újra hallunk róla. Ajtony, aki szintén
a fejedemi háznak volt tagja s akinek területe ugyanott volt, mikérrt a
Gellért-legendában olvassuk, a görögök szertartása ezerint Viddin váro
sában keresztelkedett meg s Maros városában monostort épített Keresz
telő Szent János tiszteletére; apátot helyezett bele görög barátokkal "az
ő törvényök és ezertartásuk szerént",

Amikor István király vezére, Csanád leverte a király központosító tö
rekvéseivel szembe helyezkedő Ajtonyt, az ütközetben elesetteket Ma
rosvárba vitték és eltemették a görögök monostorában, minthogy abban
a tartományban akkor más monostor nem volt. "Az ott lakó barátoknak
pedig azon város egyharmada szolgál vala, kiket Csanád nem kergete el,
hanem azon állapotban engedé őket maradni, melyben találta." Később

Csanád fogadalomból új monostort épített Szent György tiszteletére, A
görög apátot .3. barátokkal együtt átvitte Oroszlánosra, az ő monostorukat
pedig Csanád a püspöknek és a barátoknak adta át.

A keleti ritusú kereszténység tehát a magyar föld délkeleti részén a
XI. század elején még jobban megerősödött- állapítja meg Moravcsik, és
így összegezi a tényeket: "A mondottakból világosan kitűnik, hogy milyen
messzemenő következményekkel járt Gyula konstantinápolyi megtérése.
A termetén működő első magyar püspökség sikeresen térített az ottani
magyarság körében ... Ott alapította Ajtony az első görögrítusú magyar
bazilita monostort, Az első magyar püspökség azonban mégsem tudta fel
adatát, a magyarság egészének megtérítését, teljesíteni." Köziben ugyanis
nagy erővel megindult a nyugati egyház térítő tevékenysége. Géza feje
delem politikája egyházi téren már határozottan nyugati irányt mutat,
Mindez azonban nem jelentette azt, mintha a már korábban érvényesülő

bizánci egyház; befolyás rnegszünt volna. Sőt Gyula konstarrtínápolyi meg
térésének szálai egészen István király udvaráig vezetnek. Gyula leánya
volt Sarolta, Géza fejedelem felesége, István király anyja, akit valószí
nűleg még Hierotheosz keresztelt meg. így az sem lehet véletlen, hogy az
első magyar király, István, keresztségében ugyanazt a nevet kapta, mint
anyai nagyatyja, Gyula vezér, a bizánci. udvarban nyert keresztsége
alkalmával.

De egy, önmagában páratlanul álló írásosemlék is tanúskodik arról,
hogy István király udvarában a bizánci rítusú kereszténység gyökeret vert.
Ránk maradt ugyanis egy görögnyeívű oklevél - Kálmán király 1109 évi
átírásában - amely arról szól, hogy István, Magyarország királya, Vesz
prémben a Theotokosz (Istenszülő) tiszteletére apácamonostort létesített,
IS azt adományokkal és kiváltságokkal látta el. Bár az oklevél körül még
folynak a viták, azt minden történész elfogadja, hogyaveszprémvölgyi
monostor görögszertartású volt.

III.

A bizánci kereszténységel terjedtségét a magyar nép széles rétegeiben,
már a tatárjárást megelőző időkben, meggyőzöen érzékeltetik oa hazánk
termetét behálózó bizánci ezertartású monostorok. Ezek a XII. és XIII.
században már nem a hittérítő idegen ezerzetesek missziós központjaí, ha
nem a mélyebb keresztény életre törekvő bizánci ezertartású magyárok
népesítík be azokat, ami már az imént említett oklevélből is kitűnik:

"Rendelem én, István a keresztény, aki is egész Magyarország királya,
létesítve, szervezve és berendezve a szeatséges Istenszülő veszprémi ...
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monostorát, benne összegyűjtvén apácák seregét a magam, egyszersmind
hitvesem, gyermekeim és egész Pannonia lelki üdvösségéért."

Ezeknek a monostoroknak jelentékeny száma és az ország nagy te
rületén való elszórtsága arra, mutat, hogy ebben az időben az ország szinte
minden részében jelentékeny számban éltek görögkatolikus magyarok. Hi
szen közülük kellett kikerülniök az új szerzeteseknek, akik saját népük
körében fejtették ki lelkipásztori munkájukat. Ezeknek a monostoroknak
köszönhető, hogya bizánci ezertar-tású magyarok a nagy keleti egyház
szakadás és a tatárjárás után is fennmaradtak s csak jóval később lettek
orthodoxokká.

Moravesík sok bizánci ezertartású monostorról tesz említést, én csu
pán néhányat emelek ki közülük. A marosvári (oroszlánosi) és a vesz
prémvölgyi monostorok mellett más szerzetesi központokemlékei is fenn
maradtak az Árpád-korból. I. Endre Visegrád közelében alapított görög
ritusú monostort, melyben III. Hononius pápa levele szerint regtől fogva
görög szerzetesek voltak. Ezeket Endre mindenvalószinüség szerint a
Zebegény közelében lévő remete-telepről gyűjtötte egybe. Ugyancsak I.
Endre telepítette a Tihanyi félszigetre azokat a bazílítákat, akik az ottani,
ma is látható remete-barlangokban laktak. Ezeken kívül még sok más
görög monostornak kellett lennie hazánk területen, amint ez a tatárjárá
sig alapitott kolostorok egy statísztíkaí összeállításából kitűnik. Minden
valószínűség szerint görög monostor volt eredetileg a pásztói is. A XIII.
századbeli oklevelekben felbukkan a Dunapentele közelében lévő Pan
taleímon-monostor, amelyről egy 1329. évi oklevél azt írja, hogy hajdan
görög apácák laktak benne. Ugyancsak görög monostor volt Szávaszerit
deméteren (a mai Mitrovicán) is, amelyet III. Honorius pápa 1218. évi
levele említ. VI. Kelemen pápa 1344-ben kelt levelében pedig azt olvassuk,
hogy ebben alapítása óta görögök, magyárok és a szlávok elkülönülve él
tek. Apátjukat a konstantinápolyi pátriárka nevezte ki.

Nemrégen került napfényre egy egészen egyedülálló okmánya közép
kori Magyarországot behálózó bizánci kolostorok szervezeti rendszeréről.

Ez egy 1216-18. évből való pápai iratnak két recenziója, amely bizonyos
"Berria" nevű - még pontosan meg nem határozott helyiség - kolos
torának kdváltságaival foglalkozik. Két Száva-parti kolostort említ ez,
mint a monostorrendszer két fő tagját. A két monostor mellett felsorol
legalább 25 filiális kolostort ("casale"-t, ami megfelel a görög "metiehion"
nak), 15 templomot és 3 helységet ingatlanaival együtt, amelyek mind
az anyamonostorhoz tartoznak. (G. Papp: I monaci del Ordine di S. Ba
silio in Ungheria nel secolo XIII.) Névszerint említi meg Nádudvart a ka
loesai érsekségben, Szatmárnémetít, Somogyvárt és Csepel-szigetet,

III. Ince pápának 1204-ből kelt levele is azt mondja, hogya görögök
nek Magyarországon sok monostoruk volt. "Imre királyunk szóba is hozta
III. Ince pápa előtt, hogy kívánatos és üdvös volna ezeket a görög szer
zetes-egyházakat (ecclesias monachorum) - amelyek nagy területen püs
pöki joghatóságot is gyakoroltak - egy különálló és közvetlenül az Apos
toli Szeritszéktől függő püspökségbe beosztani. A király előterjesztése 
ki nem deríthető okból - eredmény nélkül maradt, de a görögszartartású
magyarságra nézve mégis rendkívül fontosságú intézkedést szült. Az 1215.
évi IV. Lateráni zsinat ugyanis utasította a latínszertartású püspököket,
hogyaTiszamentén lévő görögszertartású magyaregyházakiba igazhitű

papokat küldjenek, akik azoknak anyanyelvén végezzék az egyházi szol
gálatokatés így őket a szakadárságtól elvonják." (Emlékkönyv a görög
szertartású magyarak római zarándaklatáról, Budapest" 1901.)
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Ez a tény világosan mutatja, hogya keleti szartartású magyarok a
nagy egyházszakadás és a tatárjárás után is jelentős tömegben éltek ha
zánkban, főként a Tiszamentén és a Tiszántúlon, vagyis éppen ott, ahol
ma is a legtöbben élünk, IS él tatárjárás után beszivárgó román és szláv
orthodoxok hatásaellenére iS,ezek megőrdzték magyarságukat, még szer
tartásaikban is. "IX. Gergely pápa 1234.Jből való és IV. Béla királyhoz
intézett leveléből kitűnik - írja Moravcsik -, hogy Erdélyben ezidőben

szintén nagy számmal voltak görögszertartású magyarok, nem is szólva
a magyar befolyás alatt álló Havasalföldről. melynek 1359-től külön met
ropolitája volt, akinek címéIben Ungria (Magyarország) neve is szerepelt
és akinek egyházi főhatósága 1401-től a magyarországi görög ritusú egy
házra is kiterjedt."

IV.

Ezek és más, az ország területén elszórtan élő keleti szertartású ma
gyarok idővel egyre keveredtek a Munkács-környékére betelepitett ruté
nokkal és a határok mentén beköltöző románokkal. A közös szertartás foly
tán azok egyházi ezervezeteibe nyertek beosztást. Népiségüket és nyelvü
ket azonban megőrizték és csak nehezen viselték el az idegen liturgikus
nyelvet. Amennyire csak tehettek, igyekeztek érvényesíteni sajátjukat,
Erre mutat a IV. Lateráni zsinat imént említett rendelkezése.

Nem hiányoznak egyéb történelmi emlékek sem, melyek szintén azt
bizonyítják, hogy a görögszertartású magyárok - ahol csak lehetett 
liturgiájukba is belevitték a magyar nyelvet. Ezt sejtetik, legalábbis rész
ben, a magyar nyelvbe beszivárgott, liturgikus jellegű szláv jővevénysza

vak. Erre enged továbbá következtetni legrégibb nyelvemlékünk is: a
"Halotti beszéd". Bár a probléma még nem teljesen tisztázott, az eddigi
kutatások alapján feltehető, hogy ez egy, a bizánci szartartású szerzetes
temetés imáiból összeállított gyászbeszéd, a benne foglalt könyörgés pe
dig a "pannychis"..,nek, egy bizánci gyászszertartásnak hű fordítása, amely
ben nemcsak a szavakhoz, de sokszor még a szórendhez való ragaszkodás
is megfigyelhető.

A magyar nyelv térhódítása a liturgiában az únió után eleinte többé
kevésbé spontán folyamat volt, mely gyakran függetlenül játszódott le az
egyes egyházközségekben. Inkább a "nép ügye" volt, mint a papságé. Moz
galom volt, amely a néptől, a nép érdekében indult el. Kezdetben a szertartá
soknak csak azt a részét végzik magyarul, amelyet a nép énekel. A papság
csak jóval később meri magyar fordítással helyettesíteni a nép számára ért
hetetlenné vált papi részeket. (Patacsi G.: "Die ungarischen Ostchristen",
Ostkirchliche Studien, 11 Bd. 4. HeH, 1962, Würzburg.) Ezt szinte ki
kényszerítette a hívek lelki igénye, amint ez kitűnik a XIII. Leó pápának
átadott Emlékiratból: "A mindennapi szükség idézte elő azt, hogy isten
tiszteleteinkiben tényleg a magyar nyelvet alkalmazzuk. Ahol a magyar
ezertartást még nem hozták be, a templomok jobbára üresek, a népének
megszünt, vagy botrányosan eltorzult. Mióta e gyakorlat megvalósult,
a hitélet örvendetes lendületet nyert. Szegény népünk díszes templomo
katemel és magyar szertarjását kimondhatatlan szeretettel gyakorolja..."

A magyar liturgikus nyelv mozgalmának az únió újabb ösztönzést
adott. Mint a már idézett Emlékkönyv kiemeli, két okból is: 1. Amint
elődeink a római katolíkus hittestvérekkel újra lelki közösségbe jutottak,
olvasták a nagy Pázmány Irásait, Káldi bibliáját, a magyar egyházi iro
dalom remek termékeit, zúgolódni kezdtek: az általuk nem értett szláv
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nyelvellen. 2. Számításba kellett venni a görögkeletiek únió-ellenes tö
rekvéseít, Ezek papjai pedig a nép nyelvén prédikáltak és végezték a kü
Ionféle szertartásokat,sőt nyomtatásban is kiadták az Evangéliumot, az
Apostolokat, a szentek életét, s miridezek élén hangsúlyosan idézték Szent
Márk és Szerit Pál szavait, amelyekben "a nép által érthető nyelven"
rendelik hirdetni az Isten igéjét.

E hatások ellensúlyozására a munkácsi püspökök, akiknek jogható
sága alatt élt a görögkatolikus magvárok zöme, maguk is indíttatva érez
ték magukat arra, hogy egyre nagyobb teret engedjenek a magyar nyelv
nek szerfartásainkban. így a XVII. század vége felé De Camillis József
püspök (1690-1706), aki alapítványt is tett a munkácsi papnevelő inté
zetbengörögkatolikus magyar ifjak neveltetésére, magyar vidékeken ma
gyarul prédikáltatott és magyarul énekeltetett. Rokona, lzaiás szerzetes
által, aki maga is több görög éneket fordított le magyarra, kilátásba he
lyezte a magyar szentmisét is, csak tartsanak ki a hívek az únió mellett.

Az úndó megszilárdításához nagyban hozzájárult Bacsinszki András
hajdúdorogi lelkész, éppen a magyar liturgikus nyelv felkarolásával. Lát
va a hívek lelki szűkségét, magyarr.a fordít több liturgikus éneket és na
gyobb ünnepeken ezeket énekelteti mind a templomban, mind azon K1vül.
Ez az első komoly lépés oa magyar nyelv visszaállítására a liturgiában.
A magyar énekek révén bevonja a népet a liturgikus cselekményekbe.
Mínden bizonnyal ez történik sok más egyházközségben is. sőt ebben az
időben már másutt is magyarul végzik a Szerit Liturgiaegyes részeit is.
(Prof. Ivánka E.: "Ungarn zwischcn Byzanz und Rom", in: Blick nach
Osten, 2, 1949.)

A mozgalomban még nagyobb haladást idéz elő Bacsinszki András ki
nevezése munkácsí püspökké (1771-1809). Ö az, aki először tereli hiva
talos útra a liturgikus fejlődést. Megengedi, hogy a nagyobb községekben
magyarul végezzék a szentírásí olvasmányokat, az apostoli és evangé
liumi szakaszokat és a szeritbeszédet. így a törvényes előljáró engedélvé
v:el a papok is belekapcsolódhattak a mozgalomba, Ez az első komoly
lépés, mely egyben jogalapja is a további törekvéseknek.

Bacsinszki püspök nagyvonalúságának köszönhető az is, hogy az ő

püspökségének ideje alatt keletkeztek az első - kéziratban máig is fenn
maradt - teljes liturgia-fordítások. így Kricsfalussy György ungvári ma
gyartanár Aranyszájú Szerit János miséjét fordította le magyarra, ff:
1795...ben azt nyújtotta át Bacsinszki püspöknek névnapi ajándékul. Eb
ben az időben fordította le magyarra a szentmisét a sátoraljaújhelyi lel
kész, késöbb kanonok, Krucsay Mihálv is.

Bacsinszki püspök utóda, Pócsi Elek püspök a hívek követelő lelki
igényének engedve, szintén támogatta a magyar 'egyházi nyelvet.

V.

A XIX. század így kedvező kilátásokkal indult a görögkatolikus ma
gyarok számára. Miután Hajdúdorogon 1796-ban hiányos magyar nyelvis
merete míatt lemondatták Tarkovics Gergely leszkészt, utóda, Bányai An
tal esperes, magyar nyelven végezte az összes istentiszteleteket, még a
papi imákat is, a szentmisét kivéve. Utódának, Kerekes Demeter hajdú
dorogi lekésznek, Liturgia-fordítása már nyomtatáshan is megjelent Nagy
váradon és Kassári.

Az 1840-es években a magyar liturgikus nyelv érvényesülése utolsó
fázisába érkezett. Sok helyen már maguk a papok is kizárólag magyar
nyelven végezték az összes istentíszteleteket. 1855-ben maga Popovics
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Bazil megvéspüspök is kívánatosnak mondja, hogy magyar vidékeken
magyarul énekeljenek a kántorok, Mídőn a hajdúdorogi küldöttség ugyan
ebben az évben a magyar Iíturgíkus nyelv végleges szentesítését kérte
tőle, megígérte, hogy közben fog járni a Szentszéknél.

A 60-as években már bőséggel vannak liturgikus fordítások a papok
kézirataiban. így Kerekes Liturgia-fordítása, Lukáts József Ménea- és
'I'riod-fordítása, Csopey Antal pedig görögből lefordította a szertartásokat.
Ezek a fordítások általános és nyilvános használatban voltak Szabolcs,
Szatmár és Hajdú megyében. Ebben az időben fordította le Roskovícs
Ignác hajdúböszörményi lelkész a reggeli- és délutáni istentisztelet énekeit
(utrenye és veesera). Műve 1862~ben jelent meg Debrecenben. Ugyanitt
jelentek meg a királyi rendelettel felállított hajdúdorogi püspöki hely
nökség félhivatalos gondozásában Aranyszájú Szent János liturgiája (1882),
az Egyházi Szentkönyv (1883), Nagy Szent Bazil liturgiája (1890), az Előre

megszentelt Áldozatok liturgiája (1890) és a Görögszertartású Általános
Énekkönyv (1892). Az apostoli- és az evangéliumi szakaszokat (perikopá
kat) 1882-ben adta k,j Melles Emil Egerben. Ezeket mind be is vezették
a vikáríátus egész területén. előkészítve ekként a magyar liturgikus nyelv
érvényesülését.

Szívós és kitartó munkával készítette elő a görögkatolikus magyar
ság a múlt század végén annak küzdelmes útját, hogy az ószláv, a román
és az arab stb. nyelvek után a magyar nyelv is bevonulhasson a keleti ka
tolikus egyházak liturgikus nyelvei sorába. A döntő lépésre egy nem ép
pen kellemes incidens adta meg az ösztönzést. A millenniumi ünnepeken
- 1896 nyarán --: ünnepélyes magyarnyelvű istentiszteletet tartottak Bu
dapesten az Egyetemi-templomban. Habár ez megfelelt a magyar vidé
ken fennálló istentiszteleti gyakorlatnak, mégis feltűnést keltett és a Szent
Officium tiltó rendeletét vonta maga után. Viszont a Szerit Officiumnak
ez ,a dekrétuma intelrnül is szolgált a magyar görögkatolikus hívő nép
nek, hogy olyan hosszú időn át vajúdó ügyét közvetlenül az egyedül ille
tékes és legfőbb pásztor, a pápa elé terjessze.

Az Emlékiratot az 1900-as szentéví magyar görögkatolikus zarándok
lat ünnepélyes pápai kihallgatásán nyújtották át a zarándoklat vezetői:

Vályí János eperjesi és Fircák Gyula munkáosi püspökök, kérve a Szent
atyát, "hogy az abban foglalt bizonyító okok fontosságát fígyelemre mél
tatni, igazságos kívánságukat kegyesen meghallgatni és a magyar nyelv
nek liturgikus alkalmazását apostoli jóváhagyással megerősíterri és szen
testteni kegyeskedjék". Az illetékes római Kongregáció azt válaszolta,
hogy nagy dolgot kérnek, míért is azt érett és beható megfontolás tár
gyává kell előbb tenni.

Közben a mozgalom taktékát változtatott. A magyar liturgikus nyelv
szorgalrnazása helyett a magyar egyházmegye létesítésére helyezték át a
hangsúlyt. A történelmi fejlődés tanusága szerint ez volt a helyes út. A
mozgalom egyik vezetője, Farkas Lajos, Egy nemzeti küzdelem története
című könyvében (Budapest, 1896) ezt írja: "Nemzeti (liturgikus) nyelvünk
ügyét a magyarul beszélő vidékeken minden fáradozásunk dacára sem vi
hetjük dü1őre addig, amíg el nem érjük a független magyar püspökség
felállítását."

VI.

Hosszú évek szívós küzdelmei után 1912. június 8-án látott napvilágot
Szent X. Pius pápa bullája a "Christifideles Graeci Rítus", melyben a
Szentatya az addigiegyházmegyéIkbőlkiemélt és taxatíve felsorolt 163
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magyar par6chiából, valamint 705leányegyházból megalapította a haj
dúdorogi egyházmegyét, melynek az 1918. évi sematizmus szerint 217.640
görögkatolikus híve volt 208 templommal. A bulla liturgikus nyelvként
az "ógörögöt" jelöli meg, és a magyar nyelv használatát csak a nem-li
turgikus funkciókban engedélyezi. Ez kompromisszum a magyar kérés és
a római Kúria álláspontja között.

A görög nyelvet azonban nemcsak a nép, de a papság jó része sem
értette s annak megtanulására a rövidesen kitört első világháború miatt
az idő sem volt alkalmas. így a Szeritszék rendeletét nem is Iehetett vég
rehajtani. Az új egyházmegye 1920-ban, most már püspöki jóváhagyással,
kiadja az új "Liturgikon"-t magyar nyelven, melyben csupán az "ana
phora" (canon) bilinguis, vagyis görög-magyar nyelvű. Ezt követik aztán
a tisztán magyar nyelvű kiadványok.

Az egyházmegye első püspöke, Miklósy István, ezeket megküldte a
Szentszéknek, de irattárunkban semmi nyoma sincsen annak, hogy Róma
bármit is válaszolt volna. így azután a magyar nyelv maradt továbbra
is az új egyházmegye liturgikus nyelve. Úgy látszik, hogya Szeritszék
a türelmes hallgatás álláspontjára helyezkedett. Ez nem volt kényszerű,

hanem tervszerű hallgatás. Erről személyesen győződhettem meg, nem is
egy alkalommal. Mint római teológus pappászentelésem előtt megkérdez
tem a Kongregáció illetékesét, hogy mint szerzetes, akit külön fogadalom
speciálls engedelmességre kötelez a Szeritszék iránt, milyen álláspontra
helyezkedjem a magyar liturgiát illetően? A válasz nagyon megnyugtató
volt: Altalános gyakorlattal szembehelyezkedni - még ha "abusus" volna
is - nem az 'egyes papok, vagy szerzetes-rendek kötelessége; ez csak za
vart keltene; nyugodtan alkalmazkodjanak az általános gyakorlathoz. Ez
a válasz még a túlérzékeny lelkiismereteket is megnyugtatta, hiszen magá
tól értetődően nem maradt az én személyes titkom.

A széküresedés igen hosszú volt, több mintegy évig tartott. Míkor
1939. áprilisában átadtam Serédi Jusztinián bíboros prímásnak a kine
vezésemről neki szóló bullát, a legelső szava az volt: "Van-e benne va
lami a liturgikus nyelvről?" Tagadó válaszomra megkőnnyebűltensóhaj
tott fel: "Hála Istennek!" Csodálkozásomat látva hozzátette: "Személyesen
kértem a Szentatyát,högy amennywen változtatní akarna az egyházme
gye liturgikus gyakorlatán, azt ,sede ~:'1cante' tegye, hogy az új püspök
ne induljon egy esetleges tilalom végrehajtásának tehertételével." Ez szín
tén megnyugtató volt számomra és papjaim, valamint híveim számára is. '

Első magánkihallgatásomon XII. Pius pápa előtt teljesőszínteséggel

feltártam liturgikus gyakorlatunkat. Nyíltan megmondtam azt is, hogy
sok pap magyarul végzi a szentmise anaphoráját - a canont - is, sőt

némelyek az átlényegülés szavait is magyarul éneklik, illetve mondják.
Figyelmesen hallgatott és csak a konszekráció görög szövegének a szor
galmazását kérte, de azt is csak úgy, megértő atyai jósággal.

VII.

Tovább növelte bizakodó reményünket XXIII. János pápa atyai meg
értl5 szelleme, aki hatálytalanította oa Kongregáció már kiadott tiltó ren
delkezését az angol nyelv liturgikus használatára vonatkozóan az ame
rikai melkitáknál. Ekkor már szinte a Vatikán árnyékában, a pápa véd
nöksége alatt álló italo-görög Grottaferrata bazilikájában is elkezdték ola
szul végezni a nép számára celebrált liturgiát, nem véve ki az átváltoz
tatás szavait sem.
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Ilyen előzmények után került sor a II. Vatikáni zsinat utolsó üléssza
kán a magyar főpapi rrnsére. A zsinati titkárság minden nehézség nélkül
hozzáj árult, hogy egyik teljes ülésen magyarnyelvű ünnepélyes főpapi

liturgia legyen a hivatalos zsinati mise. Igy, 1965. november 19-én, ma
gyarországi Szerit Erzsébet napján, Szent Péter sírja előtt a zsinati oltár
nál, édes anyanyelvünkön énekeltük Aranyszájú Szent János liturgiáját.
Ösi népénekeink egyszerű, de mély áhitatot és méltóságot árasztó dalla
mai érezhetően nagy hatással voltak a vibg minden részéről egybegyűlt,

mintegy harmadfélezer zsinati atyára. Olyan ünnepélyes és számunkra
megrázóan nagyszerű megkoronázása volt ez évszázados sóvárgásunknak
és küzdelmeinknek él ml",'V:F liturgikus nyelvért, arnilyenre még legme
részebb álmainkban sem mertünk gondolni. Isten jóságának és az Apostoli
Szeritszék megértésének tartozunk hálával azért, hogy a magyar nyelv
ilyen fenségesen ünnepélyes körülmények között, a katolikus egyház leg~

népesebb zsinatán, a Szent Péter bazilikában emelkedett a keleti katolikus
egyházak liturgikus nyelveinek sorába.-
ANGOL KÖLTŐK VERSEI

W. B. Yeats: HOSSZÚLAB'IJ L:E':GY
(Long-legged fly)

Hogy kultúránk ne bukjon el,
Ha veszve már a harc,
Csitítsd kutyád, vidd messzire
A lovad s kötve tartsd;
Sátrában ül Caesar urunk,
Térkép térkép hegyén,
Szeme a semmire tapad,
Homloka tenyerén.
Mint csermely vizén hosszú lábú léglJ
Úgy fut cr csenden a lelke.

Hogy égjen tetőtlen torony
S ok az az arc legyen,
Vigyázva járj, ha járni kell
Itt, e kihalt helyen.
Egyrészt nő, háromrészt gyerek,

Roy Campbell: HAJNALI MISE
(Mass at dawn)

Nem látják, azt hiszi;
Ostfoltozóként kopog egy
Utcán, e tánc viszi.
Mint csermely vizén hosszúlábú léOY
Úgy fut a csenden a lelke.

Hogy az ős-Adámot a lány
Serdülve sejtse meg,
Pápák szentélyén zárj kaput,
Zárd ki e gyermeket.
Allványon fekszik ott hanyatt
Micháélangelo.
Alig üt egérzajt keze,
A meg-megmozduló.
Mint csermely vizén hosszúlábú léfJY
Úgy fut a csenden a lelke.

Hálóm száradt, vitorlám hullt lazán,
Hol part kövén árnyat ró a platán
S dús lombja közt elrejtve valahol
Éjjel-nappal a csalogány dalol.
Bár szűrke volt a hold s a sziirkiilet,
Kifestett bárkám fénylett araként
S kosaramban ezüstlötta keszeg:
Karom fáradt volt és szemem nehéz,
Am ahogy ételt hozva fénybe ért
Otta gyermekhad, nem volt soha méQ
Oly piros a bor s fehér a kenyér.


