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Az esztergomi liturgia

Elözmények

Milyen értelemben beszélhetünk "esztergomi" - vagy bármely más, helyi - liturgiáról
a középkorban? Miképpen viszonyulnak a helyi liturgiák egymáshoz és egy közös
"római" liturgiához? Keressük meg hazánk legfontosabb liturgikus hagyományának,
az esztergominak a helyét a római liturgián belül, ugyanakkor hazánk középkori mű
veltségének keretében.

A római liturgia - amennyire legkorábbi dokumentumai és közvetett történeti in
formációk alapján megitélhető- a 6. századtól kezdve két fő ágazatban fejezte ki ön
magát. Az egyik a monasztikus gyakorlat, tehát a Szent Benedek reguláját követő

szerzetesek liturgiája, a másik a "világi" egyházaké, tehát a katedrálisoké és az őket

követő plébániáké. A két hagyomány egy, már korábban kialakult gyakorlatra ala
pozódott, mely azonos alapkészletet (repertoárt) és strukturális elveket kínált mind
kettőnek. Ugyanakkor e kettő mégis jellegzetes különbségeket mutat, főként a zso
lozsma liturgiájának szerkezetében. A legfontosabb tételek és a legfontosabb liturgia
rendezési elvek már Szent Benedek korában egy öröklött hagyomány által megszen
telt szokásra mentek vissza. Ezzel magyarázhatjuk a monasztikus és a katedrális litur
gia lényegi egyezését.

A 8-9. században végbement úgynevezett frank-római liturgiarendezés, mely a kö
zépkori Európa egyházainak liturgiájához mintaképül szolgált, lényegében nem újí
tást jelentett, csupán bizonyos kikristályosodási lehetőséget. Ezt kétségtelenné teszik
az úgynevezett Ó-római liturgia szertartáskönyvei. A 12. századi Rómából maradt
ránk néhány olyan liturgikus könyv, mely a liturgikus énekeket még a Karoling-kori
gregorián reformot megelőző, pre-gregorián zenei állapotában rögzítette a nagy ró
mai bazilikák, a Laterán, a Szent Péter, a Szent Cecilia bazilikák számára. A feltűnő

zenei különbségek ellenére e szerkönyvek tartalmilag egybehangzanak a "frank" át
szerkesztés nyomait mutató liturgikus könyvek anyagával. De megegyeznek a ránk
maradt régi pápai "ordók" (a szertartásokat irányító kézikönyvek) előírásaival is. Eb
ből következik, hogya római liturgia a Karoling-rendezést megelőzően is rendelke
zett már az anyag és szerkezet meghatározó jegyeivel, s a Karoling-reform ezen lénye
gesen nem változtatott.

Az ősi katedrális rítus a frank közvetítéssel irányadó lett a megkeresztelkedő Euró
pa püspökségei számára. A közös liturgikus szövegek, énekek és szokások azonban
többféle módon elrendezhető lehetőséget jelöltek ki, sőt a helyi egyházak kiegészít
hették bizonyos pontokon, módosíthattak a beosztásán anélkül, hogy ezáltal a közös
örökséghez hűtlenné váltak volna.

A "helyi liturgia" a legkevésbé sem önálló vagy éppen önkényes képzodmény. A li
turgikus jog ugyanis nem elsősorban római rendelkezések által őrizte a liturgia szük
séges fegyelmét, hanem a püspökségek vagy érseki tartományok "consuetudo"·ja,
szokásjoga révén. Továbbá hallgatólagos szabályként müködött az az elv, hogya litur
gia alkatrészeinek belső hierarchiája van, s minél magasabb szinten áll e renden
belül egy elem, annál inkább igazodni kell a nagyobb, a még nagyobb vagy éppen az
egyetemes érvényű szokásjoghoz. A misében kevesebb az eltérés, mint a zsolozsmá
ban. A repertoárban (énekek, olvasmányok, imádságok szövegkészlete) kisebb az el-
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térés, mint ezek szétosztásában. Az egyházi év ünnepei egységesebbek. mint a szen
tek ünneplése. E rangsor még sokkalta finomabban differenciált, mint itt leírtuk. de
talán így is érzékeltetni tudjuk, hogy a helyi hagyományok egymás mellett élése nem
veszélyeztette a római liturgia egységét, teológiai, liturgiai és spirituális tartalmát,
ugyanakkor módot adott a helyi egyház liturgikus megjelenítésére, ezáltal is bizonyos
érzelmi motivációt adva a résztvevőknek.

Mondanunk sem kell, hogy a "helyi liturgia" egyáltalán nem jelentette azt, hogy
egy-egy pap önkényesen bánhatott a liturgia elemeivel, vagy tetszése szerinti anyag
gal tölthette ki a liturgia kereteit. Az érseki tartomány liturgikus egységét biztosította
a lényeges elemek egyezése, melyet szokásjog, a középkor végén írásos dolumentum
(ordinárius könyv, "consuetudinarium") rögzített. E kereten belül az egyes püspöki
székesegyházak, káptalanok liturgikus szokásai bizonyos árnyalatokkal jellegzetes
helyi variánst alkottak. Emez modellül szolgált a plébániák számára, melyek a temp
lom tekintélyétől függöen bizonyos részleteiemekben (más egyházak szokásainak fel
használásával) módosíthattak rajta. Végül egy-egy liturgikus könyv másolója, egy-egy
pap dönthetett még efféle kérdésekben: vajon saját zsolozsmával ékesíti egy szent
ünnepét, vagy megelégszik a szentek közös zsolozsmájával stb. "Officium proprium si
habes in libro" - saját zsolozsma, ha megvan a könyvedben - írják középkor végi
utasítások.

A katedrális liturgiát vették át s fejlesztették saját liturgiájukká az egyházmegyei
keretekben kiformálódott rendek, mint pl. az ágostonos kanonokok, a premontreiek,
a domonkosok vagy nálunk a pálosok. Sajátos eset a ferenceseké. A pápai udvar
ugyanis a 12. században a katedrális liturgiát bizonyos fokig egyszerűsítette, hogya
kúria hivatalviselői, .Jrodístáí", akik a kórusba már nem jártak el, könnyebben olvas
hassák azt saját könyvükből.Az egyszerűsített liturgia jól megfelelt a vándorló feren
ceseknek, akik közül aztán nem egy a pápai székbe emelkedvén a 13-14. század fo
lyamán, örömmel látta viszont saját liturgiáját a kúriában, s azt fokozott módon ter
jesztette. Így alakult ki az a benyomás, hogy a kuriális liturgiát kell volta
képpeni római liturgiának tekinteni, hiszen ezt végzik a pápai udvarban, s ezt terjesz
tették - főképpen a ferencesek - Európa-szerte. A' kuriális liturgia tehát a közös
"római liturgia" egyik elágazása, ha nem is legreprezentatívabb és legteljesebb for
májában, sőt mondhatni, kissé elszegényítve - de a mai fogalmak szerint még mindig
igen gazdag tartalommal.

Amikor azután a Tridenti zsinat a 16. században a késő középkori túlhajtások és a
divatos reformliturgiák ellenében vissza akart térni az "eredeti", tiszta római litur
giára, azt hitte, hogy azt a kuriális rítus őrzi számára. Nem tudta, hogy az ősi római
hagyományt tisztábban tartották fenn Európa legtöbb egyházmegyéjében, mint ép
pen a pápai udvarban. A "tridenti liturgia" tehát nem más, mint a kuriális liturgia
adaptációja. S mint ilyen, több rétegből tevődik össze. Lényegében az ősi római litur
giának, egy több mint 1500 éves hagyománynak letéteményese. Ugyanakkor a 6. szá
zadban elkülönült "katedrális" hagyománynak képviselője, mégpedig az 1000 után
kialakult kuriális szokásoknak megfelelően. Végül vannak benne elemek, melyek a
Tridenti zsinat, illetve az annak határozatait végrehajtó bizottságok elgondolásait
tartalmazzák. Az a gyakran hallható vélemény tehát, hogy a II. Vatikáni zsinatot kö
vető liturgikus intézkedések a "tridenti liturgiával" állnak szemben, egyszeruen esz
mecsúsztatás. Hozzátehetjük: célzatos eszrnecsúsztatás, mert azt a benyomás! akarja
kelteni, hogy az újítások egy csupán háromszáz éves gyakorlatot érvénytelemtettek.

Az elmondottak után az "esztergomi liturgia" helyét is kijelölhetjük a római liturgia
közösségén belül. Láttuk, hogy a római liturgia a változatok ellenére egységesnek
mondható, s a liturgikus elemek hierarchiájának tekintetbevételével az egység és a
változatosság nagyon is jól differenciált benne. Ahogy a római liturgia egy a sokféle-
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ségben, úgy viszont azt is kimondhatjuk, hogy nem is fejeződik ki a helyi liturgiák
valamelyikében maradéktalanul, hanem csak az ősi törzs hajtásainak összességében,
vagyis azoknak az érseki és rendi liturgiáknak teljességében, melyek a római liturgia
alaprepertoárját és struktúráját felmutatják.

Az esztergomi liturgia a római liturgia egyik képviselője, az érseki liturgiák egyik
legkiválóbbja, me ly mind történeti, mind liturgiai, teológiai, spirituális és pasztorális
szempontból megérdemli figyelmünket.

Történet

A térítés idejéből s az azt követő évtizedekből liturgikus könyvek, szövegek, be
számolók alig maradtak ránk. A későbbi dokumentumokból visszakövetkeztetve
mondhatjuk, hogy hazánkban több európai táj öröksége találkozott. Liturgiánk alap
vetöen a frank-római liturgiának a Rajna-vidéken kialakult változatára épült, de mély
nyomot hagyott benne az első korszakban a délnémet térítő papok, szerzetesek által
közvetített hagyomány, a szomszédos országokkal való egyházi érintkezés, a közép
európai régi liturgikus szokások egy része. Ugyanakkor feltűnő néhány igen régies
itáliai liturgikus tételnek hűséges, az egész magyar egyházban való általános megőr

zése egészen a középkor végéig.
A liturgia gazdag épületében az elemek nem szervetlenül rakódnak egymásra, s

éppen ezért a liturgia nem csupán az elemek összessége, hanem éppúgy szervezett
ségük, egymáshoz való viszonyulásuk, az ebből létrejövő tartalmat hordozó rend. Úgy
látszik, e tekintetben a 11-12. század fordulója táján a magyar egyház tudatos és al
kotó lépésre határozta el magát. Az 1130 táján írt Codex Albensisban ott szerepel egy
sor olyan megoldás, mely a későbbi könyvek tanúsága szerint a magyar liturgia törzs
állományához tartozik. Talán nem vakmerőségezeknek a magyarországi szokásoknak
a kialakítását a Szent László vagy Könyves Kálmán alatt tartott zsinatok liturgiaren
dező tevékenységéhez kapcsolni, Éppen ezek a vonások lesznek majd azok, melyek a
magyarországí egyház valamennyi centrumában, tehát az esztergomi érsekségtől

független püspökségekben is saját hagyományként rögzítődnek (például a kalocsai
tartományhoz tartozó Zágrábban ís).

Az újabb kutatások szerint a 12. század második felében történhetett meg az a je
lentős esemény, mely Esztergomban - az általános magyar szokások keretén belül
maradva, de ahhoz újabb rendező elvet hozzáadva - egy sajátos, kiválóan kiegyensú
lyozott liturgikus szerkezetet hozott létre. Ez az esztergomi reform együtt járt a litur
gikus zene jellemző magyar (esztergomi) változatának rögzítésével, egy sajátos ma
gyar gregorián kottaírás kifejlesztésével (az elsők között Közép-Európában). II -, Géza
és III. Béla korában vagyunk. Ekkor az egész magyar egyháztörténelem legművel

tebb és legenergikusabb érsekeit találjuk Esztergomban (Bánffy Lukács, Jób, később
Róbert érsek), akik Esztergom rangját, öntudatát, szellemi arculatát egyebek közt e
liturgikus alkotásban is ki akarták fejezni. Mindenesetre ezt a reformot mind a ma
gyar gondolkodás és műveltség, mind a magyar egyháziasság szempontjából határo
zott karakteru, ízlést és szemléletmódot tükröző alkotásként kell (kellene) számon
tartanunk.

Az esztergomi reformnak érthető módon széles körű hatása lett a magyar egyház
ban. Elsősorbanmagában a főegyházmegyében: ettől kezdve szinte valamennyi olyan
liturgikus emlék, me ly bizonyíthatóan esztergomi eredetű, ezt a liturgiát közvetíti
századokon át. Másodsorban hatással volt e reform az érseki tartomány többi püs
pökségére: amennyire gyér számú emlékeinkből megítélhetjük, Eger, Győr, Nyitra és
a többiek bizonyos variálással az esztergomi rendet követve kristályosították ki - az
általános magyar kereteken belül - saját liturgikus hagyományukat. Ugyanezt követ-

84



ték az Esztergomhoz tartozó társaskáptalanok (például Pozsony) és plébániák is. A
reform harmadik hatásterülete: a pálos liturgia. Amikor az esztergomi Özséb kano
nok a 13. században létrehozta a magyar remeterendet, természetszerűlegEsztergom
liturgiáját adta neki sajátjául, s ők ezt meg is őrizték rendi rítus gyanánt a 17. század
elejéig (sőt zenei tekintetben a 18. század végéig!). Végül nem vonhatták ki magukat a
reform hatása alól az éppen ez idő tájt szervezödö másik érseki tartománynak, Kalo
csának a püspökségei sem. Más helyeken viszont talán éppen ők őrizték jobban az
esztergomi reformot megelőző magyar közgyakorlatot. Feltűnő ugyanakkor, hogy e
tartomány kevésbé törekedett a liturgia egységesítésére, mint Esztergom. Legalábbis
erre mutat Zágráb viszonylagos önállósága a 14. századtól fogva vagy a kutatásokból
mostanában kirajzolódó várad-erdélyi liturgikus gyakorlat létezése.

Az esztergomi liturgia lényegében változatlan hagyományt jelentett a középkor
végéig, legalábbis ami a fő részeket, a szerkezeti elveket, a liturgia magját illeti. Két új
jelenséget érdemes azonban itt megemlíteni. Az egyik: a 14-15. századi, kiegészítő

szerepü. függelék jellegű tételek (például új szentek zsolozsmái, trópusok, szekven
ciák, új allelujaversek) "ad libitum" bevonulása az esztergomi liturgia területére. A
másik elem: a határterületen fekvő városok (Kassa, Szeben, Kolozsvár stb.) kisebb
önállósulása. vagy legalábbis törekvésük, hogy a hagyományos elemeket újabb vagy
külföldröl befogadottakkal kombinálva egyéni színezetet adjanak a frissen fejlődő

polgárvárosok istentiszteleti életének.
Az esztergomi liturgia érvényessége töretlen a 16. század elején, sőt azt mondhat

nánk, hogya kor kihívására válaszolva még elevenebbé válik. A legkisebb falusi isko
lákban és egyházakban is tudják és gyakorolják; ugyanakkor nagy rnüveltségü főpa

pok íratják le újból és újból díszkódexekbe, vagy íratnak hozzá magyarázatokat, rub
rikákat, elemzéseket. Ez idő tájt készülnek el a liturgiát irányító, az eddigi szokás
jogot írásba foglaló "ordinárius" könyvek is (például Eger és Esztergom nyomtatott,
Szepes kéziratos szertartásrendje). Rendkívül fontos tény az, hogya 15. század végén
tiszteletre méltó munkával összeállítják az esztergomi missale és breviarium emen
dált példányát, s azt kinyomtatják, hogy az egyházmegye plébániáiban a liturgikus
egységet biztosítsák (mint az előszó megfogalmazza). A nyomtatás sikere várakozáson
felüli: szinte évenként kell újra és újra kinyomtatni! Hamarosan követi ezt az eszter
gomi Agenda, Ordinárius könyv, a Zágrábi Missale és Breviarum, a Pécsi Missale, az
Egri Breviarium kinyomtatása. Viszont ugyanebből a korból, a díszkódexek és
nyomtatott szerkönyvek idejéből származik a kisvárosokban. sőt falvakban másolt
kéziratos missalék, antifonálék, gradualék stb. hosszú sora is.

Az esztergomi liturgiának három esemény szabott véget. Az első tényező a török
megszállás, mely éppen az ország közepét, e hagyományokban leggazdagabb vidéket
pusztította ki. Áldozatul esett Fehérvár, Pécs, Várad, Buda, Esztergom s még annyi
más, szép liturgiájú központ. A másik tényező a protestantizmus, me ly a liturgia
díszét elvetve, az igehirdetésre helyezte a hangsúlyt, s bár egy ideig őrizte, sőt ma
gyarra is fordította az esztergomi liturgia egyes részeit, belső összefüggésükre már
nem vigyázott, s talán éppen ezért csakhamar azt is elvetette magától, ami meg
maradt.

A harmadik tényező maga a katolikus egyház. Pázmány Péter volt az, aki a tridenti
liturgia bevezetését - mint az ellenreformáció eszközét és a Róma-hűség vélt bizonyí
tékát - teljes erővel szorgalmazta, annak ellenére, hogy a Tridentinum nem kívánta
az emberemlékezetet meghaladó korú saját liturgiák feladását. Nem is ment könnyen
az akció: a magyar egyházak ragaszkodtak saját hagyományukhoz; csak Pázmány 
egyébként hamar elfelejtett - ígéretére, hogy tudniillik legalább a magyar szentek
propriumait megőrzik, egyeztek végre bele, hogy 1630-tól kezdve áttérnek a tridenti 
azaz most már rómainak tartott - liturgiára. Zágráb tartott ki legtovább: a székes-
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egyházban még a 18. század végén is a hagyományos magyarországi liturgiát vé
gezték.

E rövid összefoglalásból kitűnik, hogy az esztergomi liturgia kifejezést egy szűkebb

és egy tágabb értelemben használhatjuk. Szűkebb értelemben a 12. század végén lét
rejött, 1630-ig érvényes esztergomi mise- és zsolozsmarendet értjük rajta. Tágabb ér
telemben pedig Esztergomot a magyar liturgikus hagyomány képviselőjének tekint
jük, tudva e hagyomány belső differenciáltságáról is.

Sajátságok

A fentiekből kitűnik, hogy az "esztergomi liturgia" kifejezést nem megkülön
böztető, hanem leíró értelemben vesszük. Ha jellemezni akarjuk, akkor nemcsak
különlegességeit, hanem más liturgiákkal közös vonásait is le kell írnunk. Vannak
benne olyan elemek, melyek az egész latin szertartású liturgikus hagyománnyal 
vagy az azt képviselő központok túlnyomó többségének szokásaival - megegyeznek.
Vannak olyan elemek, melyek az ezredforduló körüli székesegyházak és plébániák
zömére jellemzők. Találunk azután benne sajátosan közép-európai (regionális) vo
násokat, végül pedig csak Magyarországra (vagy éppen csak egy részére) jellemző

megoldásokat. Voltaképpen reménytelen vállalkozás e rítust néhány oldalon jel
lemezni, hiszen az említett komplexitásban kellene valamennyi részletét elemezni.
Éppen csak ízelítöt adhatunk sajátságaiból azzal, hogy kiemelünk néhány, a mai
tapasztalatoktól, a "római liturgiától" (elsősorban a Tridentinum utáni szokásoktól)
eltérő vonást. Nem állítjuk tehát, hogy mindezek az elemek csakis Magyarországra
jellemzőek.

A szentmise szertartásait nézve viszonylag kevés az eltérés. A mise Introitussal kez
dődik, lépcsöima, bűnbánati cselekmény nincsen, mert az ünnepi misét szabálysze
rűen megelőző Asperges (szenteltvízhintés) szolgált e célra (továbbá a pap számára
előkészületi imák nagy választékát kínálták a misekönyvek). A Kyrie-Gloria közben a
pap - legalábbis a kiérlelt esztergomi rítusban - a keletiek proszkomidiájára emlé
keztető szertartással előkészíti az áldozati adományokat a miséhez. Ezt éppúgy jeles
magánimádságok kísérik, mint a felajánlást s főként az áldozást. Érdemes még ki
emelni néhány jól fogalmazott fohászt vagy monitiót is (például az Evangélium-ol
vasást követő vagy a békecsókot kísérö szövegeket). A mise természetesen utolsó
evangélium nélkül, az Ite missa est-tel fejeződik be. Nehéz rekonstruálni az ünnepi
miséhez tartozó asszisztencia-rendet, de úgy látszik, hogy nagyobb ünnepeken négy
szerpap szolgált, a gyertya- és tűzvivők száma mindig páros volt (szemben a "római"
asszisztencia-renddel). Valószínű, hogya térdhajtások helyett mély meghajlások sze
repeltek a megfelelő helyen, a tömjénezést pedig a pap az oltár lépcsőjére térdelve
végezte.

A mise olvasmányrendje az évszázadok óta - legkésőbb 800-tól - érvényes perikopa
sort követte, mely állandó szövegeket társított az egyes liturgikus napokhoz. Megem
lítendő, hogy az európai szokásokkal összhangban az adventi perikopák különböz
tek a kuriális (majd tridenti) sorozattól. (Advent I. vasárnapján például a liturgikus
évbe való misztikus belépés képeként értelmezve, Jézus jeruzsálemi bevonulásáról
szólt az evangélium.) Karácsony miséiben három olvasmány volt (Izaiás-jövendö
lésekkel). Egyes magyar egyházak sokáig (itt-ott a középkor végéig) megtartották a
jól kiválasztott hétköznapi (szerdai és pénteki) egész éves perikopa-sorozatot. A mise
könyörgések rendje kissé gazdagabb volt, több, azóta kihalt szöveget és olykor ad li
bitum oraciókat is tartalmazott. Egyes szerkönyvek a szokásos szövegeken felüli pre
fációkat is tartalmaztak (Kisboldogasszony napjára, nászmisére stb.). Az énekek közt
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találunk néhány különleges "esztergomi" tételt: Alleluját (például Advent II. vasár
napjára, a magyar szentek és néhány más szent tiszteletére, a húsvéti időre), nagy
böjtre egy traktust, mely magyar kompozíciónak látszik; ide kell számítanunk még
egy gazdag (átlagosan kb. 50 tételből álló) sequentia-készletet és egy klasszikus tró
pus-gyűjteményt.Zenei szempontból megemlítendő,hogy néhány általános használa
tú énekhez Magyarországon sajátos dallam tartozott, s hogy a nemzetközileg ismert
dallamok is különálló "magyar" variánsokkal szerepelnek a forrásokban.
Jelentősebb különbségeket tapasztalhatunk akár a mai, akár a "tridenti" rítussal

szembeállítva a szentmisét kiegészítő szertartások terén. Így például minden ünnepi
mise előtt kisebb vagy nagyobb körmenetet tartottak saját, a napi liturgiát magyará
zó énekekkel és könyörgésekkel. A Nagyhét rendje a .rnaínál, sőt a tridenti formánál
is gazdagabb, drámaibb felépítésű. szerkezetében más európai egyházakéhoz képest
sok hasonló, de nem csekély eltérő megoldással. Kiemelhető például Virágvasárnap
gazdag és megjelenítő erejű liturgiája, a nagycsütörtöki búcsúbeszéd-szertartás, a
nagypénteki keresztbehozatal hatásos szertartás- és énekrendje, a húsvéti vigilia
szerencsésen kiválasztott olvasmány-sorozata, a tűzgyújtást kísérö "Inventor rutili"
himnusz, a Gloria és az Alleluja visszaérkezését kedvesen kihangsúlyozó két trópus,
a húsvéti liturgikus játék és a húsvéti nagykörmenet énekrendje.

Az esztergomi liturgia legkiválóbb alkotása a zsolozsma rendje volt. Az össz-európai
repertoárt kiegészítő sajátos tételek (például az Adventet megkezdő "A diebus anti
quis" antifona-sorozat, anagyszerdai vesperásba a triduum sacrum előhangjaként

beiktatott "Vadis propitiator" responzorium, szinte liturgikus Mária-siralom, a ma
gyar szentek tiszteletére írt zsolozsmák, Havas Boldogasszony officiuma stb.) jelen
tik az egyik oldalt. A másik, talán még fontosabb a tételek kiegyensúlyozott elrende
zése, az állandó és változó tételeknek finoman megérzett ritmusa, az ünnepeket ki
emelő szokások (például a karácsonyi I. vesperást kezdő, gyermekek által énekelt és
cselekménnyel kísért "Ave spes nostra"). Szeretnénk felhívni a figyelmet egy ki
emelkedő fontosságú szertartásra: a Húsvét hetében tartott körmenetes vesperásra.
Ennek oráció-sorozata, a vesperás szokásrendje - mely a római bazilikák igen régi
szertartásaira megy vissza - egyben hatásos prédikáció a keresztség jelentőségéről.

Ezt a húsvéti nagyvecsernyét az új Liturgia Horarum bevezetése is felelevenítésre
ajánlja (213. pont).

A mondottakat kiegészíti még az Agendákban szereplő szentségi szertartásoknak,
szentelményeknek, a processzionálékban szereplő kiegészítő szertartásoknak az
anyaga. Külön megemlítjük a temetésnek jól elrendezett, drámaian formált menetét,
így például a sírnál "in persona defuncti" éneklendőantifonákat.

Vegyük hozzá mindehhez a dallamoknak az európai gregorián tradíción belül sajá
tos variánsát. Ez a föhangoknak, zenei meneteknek nagyvonalú kiemelésével a ma
ismert gregorián dallamok könnyebb, de nem kevésbé logikus formáját adja. Nem
idézhetjük itt fel a kalendárium sajátságait, az ünnepek rangsorolásának módját és
terminusait, velük összekapcsolva a liturgikus dísz fokozataira vonatkozó szokásokat,
továbbá az ordinárius könyvekben olvasható számos szokást, előírást, rubrikát (így
például az egri ordinárius könyvből: a halottak estéjének megünneplési módja, a
rendszeres évenkénti egyházmegyei zsinatot keretezö szertartások). Úgy véljük, illő

lenne, ha minderről a hazai érdeklődök. főképpen a teológiai tanulmányaikat foly ta
tók - kiknek kötelessége lenne bizonyos fokig ismerni e hagyományt - megfelelő be
tekintést kaphatnának.
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Felújítási kísérletek

A II. Vatikáni zsinat alatt s az azt követő első években úgy tűnt, a merev egységesítés
és az önkényes egyéni megoldások SzkiJJája és Kharibdisze között haladva nagyobb
szerep jut majd a helyi szokások és liturgikus hagyományok felújításának. Így került
sor néhány szerzetesrendben - egy, már a zsinatot megelőző évtizedekben megkez
dett reformmozgalom folytatásaképpen - a rendi liturgia reneszánszára. Hasonlókép
pen több helyen a zsinat vége felé vagy közvetlenül utána a helyi liturgia felújításáról
hallhattunk (például Párizsban). Az 1960-as években az akkori esztergomi apostoli
kormányzó elkészíttette Mezey László professzorral, a hazai liturgia legjobb ismerőjé

vel annak a beadványnak latin szövegét, mely Rómától az év bizonyos napjaira az
esztergomi liturgia felújításának engedélyezését kérte "ad consolationem fidelium",
Az apostoli kormányzó halála után a kérvény beadása és az ügy továbbvitele elakadt.

Az 1960-as évek végén került sor a budapesti Egyetemi templomban a magyar
nyelvu vesperás bevezetésére, oly módon, hogy a régi esztergomi hagyományt, a mai
követelményeket, a helyi viszonyokat és az élő hagyományokat egyaránt figyelembe
vevő szertartás jöjjön létre. Így került felújításra például a húsvéti keresztségi körme
netes vecsernye is. E vesperások fénykorában (melyet a papnövendékek buzgalma,
az elöljárók, jelesül két egymást követő rektor példaadó vezetése, a világiak, elsősor

ban fiatalok sokszor hősies áldozatvállalása jellemzett, s mely a liturgiában nem a
legkevesebb kőtelezöt, hanem a legtöbbet akarta teljesíteni) úgy látszott, az eszter
gomi hagyománynak a helyi kezdeményezésen túlmutató jelentősége is kibontakoz
hat. Sokféle körülmény játszott közre abban, hogy nem így történt.

Az esztergomi liturgia jegyében került sor az 1970-es évek elején Becket Tamás zso
lozsmájának felújítására az esztergomi Tamás-hegyen. Ennek folytatásaképpen tartja
meg ma is - bár változott módon - évente hivatalosan is a Becket-vecsernyét Esz
tergom.

Jelentős tudományos, szellemi, spirituális előkészülettel indult meg e hagyomány
feltárása az új magyar temetési szertartás kialakításakor. Végső kivitelében azonban
oly sokféle - egymással ellentétes - irány, befolyás, ízlés és kompromisszum kapott
helyet a temetési könyvben, hogy az esztergomi liturgia néhány eleme ugyan szere
pel benne, de éppen világos elrendezése, megnyugtató struktúrája és stílusegysége
alig érvényesülhet az egyéni ihletre támaszkodó versezetek halmazában.

Végül az esztergomi liturgia bizonyos elemeinek felhasználására mód nyílhatott az
új Népénektár szerkesztésekor. A mise változó énekei közé bekerült néhány szép
Alleluja-vers és más szöveg. A függelékben, főképpen a nagyheti szertartásrendben
mint "gazdagításra felhasználható" kiegészítés helyet kapott néhány zenei és szer
tartási elem is (például Virágvasárnap, Nagypéntek, húsvéti vigilia, húsvéti játék),
Hasonlóképpen gazdagodhatott a népzsolozsmák anyaga is e liturgikus hagyo
mányból.

Máriával együtt hallgatjuk Gábor főangyalt is, aki ezt mondja: .Noli timere. Maria! - Ne
félj!"S ez volt az első szó, amit II. János Pál pápa mondott pápaságának első napján: "Ne
féljetek!" Bármik legyenek is életünk nehézségei, nem félünk, mert tudjuk, hogy lsten
szeret minket, és lsten velünk van. S az Úr magát adja nekünk eukarisztiáiában, az Úr
nekünk adja magát mindenhatá kegyelmével, és az Úr mindennap elkísér bennünket
létünk ösvényén.

Paul Poupard bíboros máriaremetei szentbeszédéből
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