
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.
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