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A LITURGIKUS REFORM MEGAl.APOZÁSA

A boldogemlékű XXIII. János által kezdeményezett és VI. Pá~ pápa
irányításával tovább munkálkodó zsinat nem csupán egyszerű ablaknyitás
lett az egyház életében, hanem valóságos kapukrtárásnak bizonyult az
egyházon belül és azon kívül is, minden nemes törekvés számára. A
.szükségessé vált megújulasi folyamat lépten-nyomon tapasztalható egy
házunk egész szervezetében, főleg annak legjellegzetesebb megnyilatko
zási formájában, .a liturgiában.

Az 196'1. február 16-án életbe lépett Liturgikus Konstitució rendel
kezései gondos előkészítő munkát és biztos alapokra épülő, jól megfontolt
tevékenységet kívánnak tőlünk. Egészen világosan meghatározzák leg
sürgősebb tennivalóinkat is. A 23. pont kimondja: "A liturgikus részek
felűlvizsgálását mindenkor alapos teológiai, történeti és pasztorális kuta
tás előzze meg, hogy ezáltal megőrizhessük azeg'észséges hagyományt,
és a jogos haladásnak is út nyíljék ... Újításokat csak a,k:kor alkalmaz
:zunk, ha az egyház szükséglete azokat valóban és biztosan megkívánja
és arra is ügyelnünk kell, hogy az új formák valahogyan a már meglévő

formákból szervesen nőjenek ki." A 25. pont: "A liturgikus könyveket
mínél előbb felül kell vizsgálni szakértők bevonásával és a világ külön
böző részein működő püspökök véleményének figyelembe vételével." A
44. pont: "A püspöki karok alakítsanak Iituraikus bizottságat a liturgiá
ban, szerit-zenében, egyházművészetben és lelkipásztorkodásban jártas
egyének közreműkődésével." Egészen nyilvánvaló tehát, hogy ősi litur
gikus forrásaink feltárása és a nálunk eddig használt szertartáskönyvek
alapos tanulmányozása nélkül liturgikus könyveink újjáformálásához hoz
zá se kezdhetünk. Ugyanakkor tanácsos figyelemmel kísérnünk az új
Missa~e Romanum és Rituale Romanum, valamint a külföldi népnyelvű

szertartáskönyvek átalakításának előkészületeit és további rnunkálatait.

Ősi HhHgi6nk forrásai

"Minden nagy művészetnek kettős arca van: mennél régibb száza
dokba nyúlnak vissza gyökerei, annál messzíbb jövőbe sugárzbk ki. A
fa koronája olyan magasra nő, amilyen mélyen fúródik gyökere a talaj
ba. A magyar zene is: mínél mélyebben bocsátja gyökereit a magyar
lélek talajába, annál magasabbra nő a koronája, annál tovább él."!
Kodály Zoltán ugyan a magyar zenével kapcsolatban tette ezt a megál
lapítást, de jogosan alkalmazhatjuk az Isten dicsőítésének és a keresz
tény élet megszentelésének művészetére, a liturgiára is. Szertartásköny
veink reformja - most azelőkészités időszakában - elsősorban azt kí
vánja tőlünk, hogy közös összefogással, liturgia-történészeink irányításá
val kutassuk fel ezeréves multunk liturgikus. forrásait. Elsősorban az
1630-ig érvényben volt ősi magyarországi liturgia megmaradt emlékei
szertartáskönyvei kívánják meg a szakszerű feldolgozást, de szükséges
nek mutatkozik a Pázmány utáni időszak egészen napjainkig terjedő li
turgikus termésének összegyűjtése is.

Liturgiánk megújulásának tartós alapja csak akkor lesz, ha a modern
kor liturgikus igényeinek biztositása rnellett figyelembe vesszük múltunk
jól felhasználható értékeit, és szertartáskönyveink az ősi magyar szoká-
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sok, helyi adottságok és nemzeti sajátosságok ismeretében fejlődnek

tovább. Azt sem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy vannak - ép
pen a haladás lelkes javallói körében - akik nem lelkesednek liturgikus
forrásaink feltárásáért, mert attól tartanak, hogy ezáltal szertartásköny
veink penészes szagú, dohos levegőjű liturgia-történeti múzeununá vál
nak. Az ilyesfajta megoldás valóban nem lenne helyes. Azt viszont elen
gedhetetlenül fontosnak tartjuk, hogy - a zsinati határozatok szellemé
ben és a többi nemzethez hasonlóan - megszilárdítsuk liturgiánk épüle
tének alapjait, a szükségessé vált renováláshoz pedig kellő mennyiségű

és a mi adottságainknak megfelelő minöségű építőelemet szedjünk" össze
a múlt és jelen értékeiből. Éppen liturgikus forrásaink szakszerű feldol
gozása révén tudjuk majd az illetékesek rendelkezésére bocsájtani a ha
zánkban eddig használt különféle szertartás-változatokat, liturgiánk g3Z
dag hagyománykincsét.

Liturgikus forrásaink mielőbbi feltárását még jobban megindokolja,
hogya legtöbb nemzet már a népnyelvű rituálé előkészítése idején el
végezte ezt az alapvető munkát és feldolgozta liturgikus múltja értékeit.
Ösi forrásaink fokozott megbecsülése szükségszerűen következik annak
felismeréséből is, hogy mi a liturgikus reformnál nem támaszkodhatunk
a liturgikus mozgalorn olyan eredményeire és tapasztalataira, mint pél
dául a németek és franciák. Ennek tudatában nekünk előbb a megúju
lás alapjait kell feltárnunk. jól megerősítenünk és csak azután rnunkál
kodhatunk liturgíánk épületének újjáformálásán. Ez a halogatast nem
tűrő előmunkálat számunkra azért is helyénvaló, mert ami tapasztalat
hoz és értékes anyaghoz a többi nemzet a közelmúlt liturgikus mozgalma
révén jutott, annak javarészét ősi liturgiánkban színtén megtalálhatjuk..
A feltárásra és feldolgozásra váró források egyébként az egyetemes ma
gyar kultura szempontjából is rendkívül jelentősek, a sok nyelvemlék,
kulturtörténetí feljegyzés, hagyománytörténeti adat, zenetörténeti anyag
stb. révén. Ez a tény szintén komoly munkálkodásra serkent minket.

ti liturgikus kódexek útja

A magyar középkor liturgikus termésének jelentős mennyiségéről és
komoly figyelmet érdemlő rnínőségéröl a Iegújabb kutatások eredménye
ként most már egyre több adat áll rendelkezésünkre. Az előkerült egy
korú okmányok, a régmúlt idők eseményeiről beszámoló feljegyzések és
az egymás után felbukkanó kódexek adatai eléggé érzékeltetui tudják,
hogyan ívelt felfelé hazánkban a Iiturgikus könyvek útja.

A korabeli okmányok egymást kiegészítő adatai arról tanúskodnak,
hogy őseink Európa legkülönbözőbb helyeiről és a kőnyvszerzés minden
lehetséges módján igyekeztek összeszedni a magyarországi liturgia kiala
kításához szükséges liturgikus anyagót. A régi könyvjegyzékekböl kide
rül, hogy például a pécsváradi apátság birtokában 1015 körül már 31
liturgikus célt szolgáló kódex volt, Pannonhalma pedig 1093 körül, egy
korabeli okmány tanúsága szerint 80 liturgikus könyvet mondhatott a
magáénak.é A veszprémi káptal.an 1429 és 1437 között készült könyvjegy-

. zéke "misekönyveknek és istentiszteletekre való egyéb könyveknek" hosz
szú sorát ismerteti. Ez az okmány sok kódexnek még a -tartalmát, akkori
álI.apotát és odakerülése körülményeit is megörökíti, igy általa némi
bepillantást nyerünk a mohácsi vész előtti időszak liturgikus életébe.f

Első királyaink és nemzeti zsinataink megszabták. hogya plébániák
szertartáskönyveiröl mindenkor a püspök köteles gondoskodni. A régi
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okmányok arról is Ielvilágositanak minket, hogyan és milyen liturgikus
könyvekkel teltek meg a középkor folyamán az országot sűrűn behálózó
szerzetesrendek kolostorai és hazánk első könyvtáraí.s Szertartáskönyve
ink útjának fokozatos felfelé ívelése a könyvnyomtatás feltalálásával még
jobban fokozódott, hogy aztán a 150 éves török hódoltság idején hazánk
értékes középkori könyvkulturája csaknem teljesen megsemmisüljön.

'lA történelem kevesebb viharának kitett nyugati országokban ma is
szarnos esetben eredeti helyükön őrzik a korai középkor kolostorainak
könyveit ... mi meg örülünk, hogy az Arpad-kor ezer meg ezer kódexeből
nehány darab ma is megvan, de még ezek is részben külf'öldön."> Ez a
körülmény valóban megnehezítette liturgia-történészeink kutatómunká
ját. Napjainkban, a mikrofilmek idején azonban ez az akadály már el
hárítható. Azt is fontolóra vehetjük, hogy 1938-ban az egész Arpád
korból rnindössze két kódexet ismertünk, azóta pedig csupán ebből a
korból egy tucatnyi újabb liturgikus kódex került elő.f A mai kedvezőbb
körülmények tehát még indokoltabbá teszik a további kutatás értelmét
és jelentőségét. Egy hasonlattal élve, az impozáns magyar egyházi kul
tura középkori épületének valóban csak a romjai között keresgélhetünk.
de minden jel arra mutat, hogy ezek a romok igen értékes liturgikus
alapot takarnak, rnely megéri és meg is érdemli a feltárás fárasztó
munkáját.

bg.égibb kódexeink

A liturgia-történeti és kulturtörténeti szempontból egyaránt fontos,
de még eredetüket és fennmaradásukat tekintve is egészen rendkívüli a
XI. század három legjelentősebb liturgikus kódexe. 7 Megmaradásukat an
nak köszönhetik, hogy csakhamar a Szent László által alapított zágrábi
püspökség tulajdonába kerültek. Zágráb első főpásztora, a bencésből lett
Duh püspök ugyanis 1094-ben három magyarországi eredetű kódexet vitt
magával. Saját rendjétől a Hahóti-kódex néven ismert sacramentariumot
kapta. Ősi miseliturgiánknak ez a kódex a legrégibb ismert forrása. Már
megvan benne Szerit István, Imre, Gellért, Adalbert, valamint Zoerard
és Benedek zoborhegyi vértanúk miséje is. Érseke látta el az Esztergomi
benedictionale nevű kódexezel. Ennek első része a nép fölQtt mondható
áldó imádságok különlegcs gyűjteménye, a második rész pedig a pap
szentelés, templomszentelés és -- valamivel későbbi írással -- a bérmá
lás szertartását tartalmazza. Zágrabba került él Hartwick győri püspök
számára készített, Hartwick-kódex néven ismert Agenda pontifícalis is.
Ez a könyv az ősi főpapi és papi ténykedések nagyszerű foglalata. Min
den ritusa kiindulópontja lett előbb a magyar, később pedig a horvát
liturgiának. Többek között ebben található meg a keresztség és a szerit
kenet kiszolgáltatásának legelső hazai ritusa. A rnisellturgiának és az
egyházi év bizonyos szertartásainak, főleg a nagyböjti, nagyheti és hus
véti szer-tartásoknak is igen értékes forrása. Kultúrtörténeti jelentőséget

különösenaz növeli, hogy ebben' a kódexben van a két legrégibb ma
gyarországi liturgikus szinjáték : a Tractus stellae nevű vízkereszti játék
és a husvéti szentsír-officium dramatizált formája. Mind a három kódex
külföldi minták alapján, de már magyar használatra készült és ügyesen
hozzáigazodott a helyi adottságokhoz.

Az egyházi évet ádvent helyett husvéttal kezdő ősi perikopa-rendszer
példáját három, szin tén külföldre került kódexben követhetjük nyomon."
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A ma Bécsben őrzött Radon-biblia liturgia-történeti szempontból azért
~ fontos számunkra, mert a beleírt feljegyzések örökítették meg, hogy XI.
századbeli őseink milyen szentírásrészeket olvastak fel a vasárnapi és
ünnepnapi szentmísékben, Érdekes formáhan maradt ránk a századfor
duló körül használt evangéliumok szövege.vAz ógallikán örökség jegyeit
magán viselő, de már teljesen magyar használatra készült, jelenleg Nyit
rán levő Szelepchenyi-kódex mint a bencés zsolozsma kórus-könyve őrizte

meg a XI. századvégi vásár- és ünnepnapi evangélíumos szakaszokat.
Ősi perikopa-rendszerünk harmadik emléke a szirrtén magyar használatra
írt, de csakhamar Zágrabba került csonka Evangeliarium.

A biblia különleges nagyrabecsülésének jeleként tarthatjuk számon:
a XII. századbeli 2 kötetes híres csatári bibliát, amely tőlünk korán el
kerülve az admonti könyvtár féltve őrzött kíncse és végül Bécs tulaj
dona lett, valamint a Nekchei, Dömötör esztergomi érsek számára külön
leges rnűvészi gonddal, a Bécsi Képes KTónikával egy időben készült
XIV. századbeli bibliát, amely ma a New-Y011k-i Pierpont Morgan Library
egyik büszkesége."

1963. decembere óta ősi liturgiánk egyik legértékesebb maradványá
nak tekinthető magyar kutatóink legujabb liturgikus felfedezése, a XII.
század első felében Székesfehérvárott ké-szült, de jelenleg Grazban lévő

Codex Albensis,l0 Gregorián énekkulturúnknak ez a legbeszédesebb bi
zonyítéka azért jelentős számunkra, mert több mint 800 év távlatából
mutatja, hogyan végezték az énekes zsolozsmát Magyarországon. Az ösz
szehasonlításból kitűnik, hogy a diktálás útján készült kódex forrása egy
délnémet bencés antifonale lehetett, amelybe beledolgozták a magyar
szentek akkor már meglevő officiumát. A világi papság használatára ké
szült és végig neumákkal is ellátott kódex értékét nagyhan növeli, hogy
a Codex Albensisaz egyik legrégibb és legteljesebb gregorián-emlék:
egész Kőzép-Európában. A Magyar Tudományos Akadémia kiadásában,
Budapesten és Grazban - rendkívüli jelentősége míatt német nyelven 
színes facsimile-kiadásban megjelent nagyformátumú mű külföldön maris
nagy feltűnést keltett és a tudományos világ figyelmét ősi múltunk li
turgikus értékei felé irányította.

A Codex Albensishez hasonlóan diktálás útján és szintén a XII. szá
zad első felé'~en készült az eszteTgomi tankönyv. A káptalani iskolák
egyikének részletes tananyagát megörökítő iskoláskönyv alapján némileg
tájékozódhatunk az Árpád-kori papság általános műveltségi fokáról és
betekintést nyerünk annak a kornak ísmeretanyagába, amelyben az ősi

magyarországi liturgia alapját képező első szertartáskönyveink kelet":
keztek.t-

A XII. század végén készült Pmy-kódex már Dégóta köztudottan
felbecsülhetetlen értékű kincse nemcsak a liturgia-történetnek, hanern a
nyelvészetnek és a magyar múvelödéstörténetnek is,12 Liturgia-történeti
szempontból összekötő kapocs a XI. száFd kódexei és a későbbi századok
szertartáskönyvei között. Ertékes tartalma elsőrendű forrásként használ
ható ősi liturgiánk eredetének, valamint a szentmise és sok más szertar
tás régi formájának vizsgálatánál. Napjainkban pedig azért lett még na
gyobb jelentőségű számunkra, mert a benne levő legrégibb összefüggő

szövegű magyar nyelvemlékünk a népnyelv liturgikus használatának
első ismert hazai példája. Jelentőségére való tekintettel a népnyelv litur
gikus érvényesülésénél bővebben foglalkozunk vele.
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Későbbi latin kódexeink

Az Árpád-kor alig tucatnyi könyvével szemben a következő száza
dokból fennmaradt kódexek száma megsokszorozódik. Közülük legjob
ban a külömféle esztergomi szertartáskönyvek, az ún.. pozsonyi rnise
könyvek és a gregorián dallamkutatás szempontjából jelentős kódexek
emelkednek ki. .

Középkori liturgiánknak a Pray-kódex után legfontosabb emléke az
a XIV. század első feléből való, hangjelzett esztergomi missaLe, amely
ma a pozsonyi városi könyvtárban található. Az ABC betűi alapján el
nevezett pozsonyi missaleknak ez a mintapéldánya, Rajtuk keresztül már
egészen széles bepillantást nyerünk az évszázadok során kialakult ma
gyarországi Iiturgiába.P Rendkívül tanulságos és még ma is jól használ
ható forrásanyagra találhatunk bennük a szertartásokon való cselekvő

részvétel különféle módozataíra, amelyek egy részét - karoling közve
títéssel - még az ősi római gyakorlatból mentettük át. Ezek a kódexek
meglepő gyakorlati érzéket mutatnak a hamvazás, a virágvasárnapi és
nagyheti, valamint a husvéti szertartás drámai hatásának fokozására. A
hamvazószerdai és nagybőjti szokások mutatják, hogy őseink életében
fontos szerepet játszott a nagybőjt előkészítése, mindenkit mélyen meg
rendítő lelki élményt jelentett a nagyhét, és a lelki feszültséget igen jól
fel tudta oldani a méltóságteljes feltámadási örömünneje. Népünk min
den túlzástól való tartózkodását igazolja, hogy például a Nyugaton any
nyira kedvelt virágvasárnapi "Palmesel" használata nálunk egyáltalán
nem honosodott meg. A körmenet résztvevői ugyan lelkesen hozsan
náztak, a kezükben levő ágakat és ruháikat is készségesen leterítették a
földre, de a nálunk lebeosült szamár alkalmazása helyett a menet élén
mindig a Jézust jelképező keresztet vitték.l4 Ez a józan mértéktartás
eredményezte azt a Pray-kódexben is megtalálható rendelkezést, hogy
hazánkban a papok még Nagypénteken se közeledjenek "nudis pedibus"

. az oltárhoz, mert rubrikaink szerint a lábbeli levetése nem illik a szer
tartás komolyságához.P

Őseink helyes liturgikus érzékét bizonyítja, hogy - a küiföldön el
terjedt "locatio sepulchri" ügyes alkalmazásával - .a hívek számára rend
kívül élményszerűvé tudták tenni Jézus nagypénteki sírbahelyezését és
a feltámadási ezertartást. "A pozsonyi D-kódex rubrikái élénk drámai
sággaladják elő, miként rendeztéka papok a szentsírt a templomban a
nép távozása után, hogyan helyezték el a keresztet s a gondosan lepe
csételt Oltáriszentséget ,az Úr koporsóján, gyászénekek kíséretében.vtf
Ugyanakkor mindenki jól tudta, mi történik a templomban, és távolról
is őszintén gyászolták, együttérzően megsiratták a sírba került Istenfiát.
A Hartwiek-kódex rubrikáihoz hasonlóan a G..:kódex a szeritírás elbe
szeléséhez még pontosabban igazodva elrendeli, hogy a halott Jézust jel
képező feszületet takarják le "linteaminibus et sudarío" és helyezzenek
követ a lepecsételt sír szájához. A szeritsír őrzése szintén szekasban volt.
A nagyszombati, ugyancsak kedves és megható szertartásnál viszont a

.Pray-kórlex és a D-kódex hasonlósága ügyelhető meg.

Kódexeinkben nyomon követhetjük a központban álló husvét körül
kialakult egyházi év kiteljesedését. A' nagyhét drámai mozgalmasságával

'szemben áll a karácsony meghitt gyermeki ,egyszerűsége, amely szintén
sok figyelemre méltó sajátossággal bővelkedik.
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A miserend hazai kialakulásának vizsgálata azért időszerű, mert úgy
látszik, hogy ősi Iiturgiánk szentrniséje sokban hasonlít a II. vatikáni
zsinat reformja alapján tervezett szentmiséhez, A Pray-kódex miserend
jével eléggé megegyező, rnintául vehető D-kódex miserendje a szentmíse
előtt és után hosszabb előkészületet és hálaadást ír elő, de az oltárnál, a
hívek előtt végbemenő szertartás rövidebb, egyszerűbb és kőzvetlenebb

a mostaninál, jobban hozzáigazodik az Utolsó vacsorán történtekhez. Be
vezető része egyszerűbb, jobban kidomborodik tanító jellege is. Áldozás
utáni része egészen rövid és az utolsó evangélium használatát sem
ismeri.t"

Többek között az is egészen jól kimutatható kódexeinkből. hogyan
alakult ki a kőzépkor folyamán az Ürfelrnutatás.w Első kódexeink még
nem ismerik az eleváclót. A Pray-kódex sem tesz róla említést, csak az a
feltűnő benne, hogy azokat a fohászokat, amelyek a frank misekönyvek
ben áldozáskor találhatók, a Pray-kórlex miserendje átváltoztatáskor al
kalmazza. Először egy XIII. századvégi zágrábi misekönyv tesz róla em
lítést a rubrikaban. A pozsonyi misekönyvek közül hat viszont már elő

írja a Szentostya és .a kehely felmutatását. De még egyik sem említ se
fejhajtást, se meghajlást, se térdhajtást. Ez érthető, hiszen az Úrfelmu
tatás közben; térdhajtás máshol is csak a XVI. században alakult ki.l9

A középkor mindent megáldani akaró törekvése érződik ki az ál
dásformulák sokaságából, amelyek a Benedictionalc-rész elkészítéséhez
kinálkoznak elsó~'endű forrásul.

Ősi liturgiánk megismerése szempontjából igen nagyfontosságú kéz
írásos szertartáskönyvek még: a Széchenyi Könyvtárban levő XIV. szá
zadi veszprémi Pontificale és a szintén XIV. századi esztergomi Rituale,
valamint az Esztergomban őrzött kódexek közül a körmenetek ősi for
máiról tájékoztató XV. századi Processionale és a passíók kettás anya
gát, meg a Te Deum magyar szövegét tartalmazó Passionale.s"

Zenetörténészeink azorgos kutatómunkája jóvoltából középkori szer
tartáskönyveinknek máris eléggé ismertté vált zenei anyaga azt mu
tatja, hogy hazánkban a gregorián-énekkultúrának komoly hagyományai
és az énektanításnak jelentős emlékei vannak. A már emlitett zenei vo
natkozású kódexek mellett figyelmet érdemel a mohácsi csatában elesett
Szalkai László esztergomi érsek diákkori jegyzetfüzete. Az 1489-90. tan
év anyagát felölelő vaskos Iüzetbe írt szöveg azt mutatja, hogy a sáros
patakii monostori iskolában - ,a többi ilyesfajta iskolához hasonlóan 
az asztronómia, filozófia, retorika és poétika mallett a gregorián-ének 'ok
tatása is magas szinvonalú volt. 21 A zeneelméleti feljegyzések mintegy
70 sűrűn teleírt oldalt töltenek meg. A kézirat Kisvárdai Jánosnak, az
iskola tudós vezetőjének lemásolt tanításanyaga. Az ének-részben ügye
sen összefoglalja a különféle nemzetiségű írók régebbi és korabeli zenei
alkotásait, A nagyolvasottságú iskolamester következetesen a távolabbi
nyugati művekre támaszkodik, alig használja a hazánkban úgyis ismert
német és cseh-rnorva írók munkáit, ezáltal jelentősen kitágította zenei
látókörünket. Az ifjú Szalkai példa gyanánt 155 liturgikus éneket hasz
nál s ebből 47 hiányzik a mai liturgiából.w

""vom!atott latin szertartóskönyveink

Az első magyarországi nyomda felállítását Mátyás király alkancellár
jának, Karai László :budai prépostnak köszönhetjük. Hess András római
könyvnyomdász az ő jóvoltából jött hazánkba és H73-ban, 13 évvel a
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Gutenberg-biblia megjelenése után már el is készült az első Magyaror
szágon kinyomtatott könyv, a Chronica Hungarorum.23 A korai kezdemé
nyezés azonban elszigetelt jelenség maradt és Hess eltűnésével a magyar
országi nyomdászat sokáig szünetelt, A nyomtatott könyv jövőjét azon
nal felismerő főpapok - a hazai nehézségek ismeretében - a kor leghí
resebb itáliai, német, később még az osztrák és francia nyomdákbam is
egymásután jelentették meg sok kiadásban a magyarországi liturgikus
könyveket. 1480. és 1518. között, tehát míndössze 38 év alatt a magyar
használatra nyomtatott misekönyvek együttvéve 27 kiadást értek el: 1
ultramontán, 21 esztergomi, 1 pécsi, 1 zágrábi és 3 pálos kiadást. Ezek
mindegyikébőlma is van példányunk.s! A Breviarium Strigoniense 70 év
alatt - 1488. és 1558. között - 13 kiadásban, az esztergomi agendák és
ordinárius-könyvek pedig száz év alatt - 1496. és 1596. között - 12 ki
adásban jelentek meg. Az egri egyházmegyének 1509-ben és 1516-ban
jelent meg külön ordinárius-könyve.eo Míndezek tanulmányozása nagy
segítséget nyújt szertartáskönyvünk reformjához. A Krakkóban 1509-ben
nyomtatott egri Ordinarius' rubrikái szerint advent első napján, Apró
szentekkor, Hetvenedvasárnap, Hamvazószerdán és nagybőjtben az oltár
szolgálat színe: fekete. Az Ordiriarius nem ismeri a lépcsőímát, a mise
introitüssal kezdődik. Többek között figyelmet érdemel még: az ősi Iitur
giánkra jellemző sok körmenet, az Úr koporsója körüli különleges szertar
tás, az egri vár Halottak-esti ájtatossága és a nyilvános 'vezeklők megren
dí tő nagycsütörtöki kiengesztelődése.26

Középkorvégi nyomtatott liturgikus könyvkultúránk ismeretében
nyugodtan magunkévá tehetjük tehát Radó Polikárpnak az esztergomi
főegyházmegyével kapcsolatos megállapítását: "Bármely nemzet akárme
lyik egyházmegyéjének termelésével összehasonlitva, a legelső helyen ál
lók közé fogunk tartozni."27

A Pázmány előtti magyarországi liturgia megismerésének értékes
forrásanyagát képezik még nyomtatott liturgikus könyveink kézírásos
bejegyzései, A bejegyzések gyakorlati értéke nyilvánvaló. Mivel pedig
Radó Polikárp áldozatos kutatómunkája eredményeként nyomtatásban is
megjelentek, felhasználásuk könnyűvé lett. 23 Ezek .az ország különböző

helyein, más-más időpontban és használat közben készült bejegyzések
napjaink liturgikus Ieladataihoz is útbaigazítást adnak. Megtanulhatjuk
belőlük, hogyan kell és milyen mértékben lehet liturgiánkat a helyi adott
ságokhoz, nemzeti sajátosságokhoz és az eddig használt szertartásokhoz
hozzáigazitani.

Néhány kiragadott példa eléggé érzékeltetní tudja felhasználhatósá
gukat, Egy 1486-013 eredetű esztergomiroisekönyv bejegyzése a felaján
lásnak egy, a 'maitól eltérő formáját örökítette meg. Egy másik eszter
gomi bejegyzés azt tanúsítja, hogy volt hely, ahol a szentmise végén az
úrnapi hangos benedictio szövegével adtak áldást. Különleges áldás-for
mulát használtak .a kolozsváriak: .Lte missa est vel Benedicamus domino.
Oremus: Celesti benedictione benedicat vos divina maiestas et una deitas
pater et filius et spiritgs sanctus". Jól felhasználhatók a különféle körme
netekkel kapcsolatos bejegyzések. Egészen különleges a kalocsai székes
egyház búzaszentelési szertartása. A győri bejegyzések az úynapi körme
net ősi formáját örökítették meg: négy evangéliummal, verzikulusokkal
és könyörgésekkel, valamint a húsvétvasárnapi, áldozócsütörtöki, pün
kösdi és sok egyéb körmenet szertartását, Az egyházi évre vonatkozó be
jegyzések közül különleges figyelmet érdemelnek őseink karácsonyi szo
kásai. A zsolozsma laudesét ugyanúgy beleszötték az éjféli misébe, mint a
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húsvéti vesperást a nagyszombati vigilia rrnséjébe. Az éjféli mise végen
pedig .a pap ünnepélyes formában felolvasta Jézus nemzedékfáját (gene
oIogia Christi secundum Marcum) és utána Te Deumot énekeltek örömük
kifejezéséül. Feltűnően sok a pécsi bejegyzés. Egy 1498~as eredetű mise
könyv toldalékában többek között megtalálhatjuk az akkori keresztelés
és házasságkötés nagy figyelmet érdemlő szertartását, valamint a nagy
bőjti szokások leírását. Az édesanya avatása, az ún. egyházkeIő, régen
annyira közkedvelt volt, hogy még a gyermekszülésben meghalt édesanya
számára is volt külön .avatási szertartás, amit ilyen esetben a temetéshez
kapcsoltak. Érdekes nyoma van ·az elsőpéntek ősének. Egy XVI. századi
bejegyzés szerint a boldog halál kegyelmét nyeri el, aki Jézus szerit neve
tiszteletére 30 egymásutáni pénteken szentrnisét mondat. A kulturtörté
rieti szempontból is jelentős magyar, német és szlovák nyelvű bejegyzések
azt bizonyítják, hogya népnyelv bizonyos fokú használata régen is meg
volt a liturgiában. Ezek közül legszembetűnőbb a XVI. század elejéről

való kŐ1'1nöcbányai esketési s.:zertartás, amely a magyarországi úzust né
met nyelven örökítette meg. A latin szöveg között német nyelvüek: a
consensusra vonatkozó kérdések, a magyar különlegességnek mbdmáig
megmaradt eskü szövege és a végén rnondott áldás. Egyébként megvan
benne a jegyesek kezének összekötése is a stólával, sőc még a' P'1~) is
ősszefogja balkezével az összekulcsolt kezeket. Oly.an misekönyveink is
vannak, amelyeket később kézirással csehországi és lengyelországi hasz
nálatra dolgoztak át. Végül a zenei bejegyzések és a nyomtatottkönyve
inkben szép számmal megörökltett dallamok is értékes emlékei ősi li-
turgiánknak. .

A nápnyelv érvényesülésének útja

. A liturgikus értékek megmaradása szempontjából nálunk szerencsé
sebb európai népek egészen megtérésükig vissza tudják vezetni a nép
nyelv használatátés fokozatos alkalmazását az igehirdetésben, a szeritírás
használatában, a nemzeti nyelvű énekek és népájtatosságok kialakulásá
ban. Hogy a magyar nyelv; liturgikus használata miként alakult ki, annak
kimutatása már sokkal nehezebb feladat, hiszen liturgikus rnúltunk ma
r.adványai csupán töredékei ősi liturgiánk gazdag termésének. A tisztán-o
látást az is megnehezíti, hogya hat évszázadon át használt ősi liturgiáról
1630-ban történt áttérés útját állta a népnyelv érvényesülésének, sőt ki
rnutathatóan bizonyosfokú visszafejlődésteredményezett. Ezzel magyaráz
h ató az .a különös tény, hogy a magyar nyelv jelentkezését a liturgiában
még irodalomtörténészeink is a reformáció nagy vívmányának tekintet
Vk. Annyira általános lett ez a vélemény, hogy - jobb magyarázatot nem
talalva rá --- még a protestantizmus előtt keletkezett egyházi szövegekben
is csupán a reformáció előfutárait vélték megtalálni. Hosszú ideig a régi
tn ,lgy~,r íráseknak még az irodalmi jellcgét is kétségbe vonták. mert
azokat a latin egyházi kultúra átültetett termékeinek tekintették csupán,
amelyekhez szez-intük népünknek kevés köze volt. A későbbi századok
m:'':;Y1r irodalmának a korai emlékekkel való szerves kapcsolatát első

nek irodalomtörténetír ásunk nagy mestere, Horoáth. János ismerte fel,
A ma.gyo1' irodalmi mŰ1Jeltség kezde/ei círnű nagyjelentőségű könyvében.
Közéokor-i kódexeink értékes tartalma az ö segitségével "lépett ki a
pusztán nyelvemléki mivolt dohos kriptájából és lett eleven, színes, a
mához is szólni tudó valósó-g".29

Az irodalomtörténeti kutatás ma már annyira előrehaladt, hogy a
kőzépkori magyar kultúra romjai kőzül az eddig általában véltnél sok-
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kal gazdagabb és fejlettebb középkori magyar irodalom körvonal.aí bon
takoznak h szemünk láttára. Nyelvemlékeink ugyanis csupán egy részét
alkotják a Mohács előtti magyar irodalmi termésnek. Ennek megfelelőerr

még legrégibb ismert összefüggő szövegű nyelvemlékünket, a Ha!otti
beszédet scm tekinthetjtik valami kezdetleges népnyelvű próbálkozásnak,
hanem inkább egy régebbi egyházi gyakorlat fejlett maradványának,
amely már a szolgai latin fordítás gyengéit is ügyesen ki tudta kerülni.
Ez a liturgia-történeti szempontból is rendkívül értékes nyelvemlékünk
nagyszerűen bizonyítja, hogy ősi liturgiánkban a népnyelvnek kezdettől

fogva szervesen beépített szerepe volt. A tüzetesebb vizsgálat ugyanis azt
mutatja, hogya Pray-kódexben voltaképpen két különböző értékű és ren
deltetésű magyar szöveggel van dolgunk, amelyek valószínűleg nem is
egyszerre keletkeztek. A Halotti beszéd régebbi gyakorlatra valló, tömör
magyar összefoglalása az ugyanott latinul is közölt sermo-nak. A szertar
tás rendjében nem mindjárt a beszéd után, hanem egy közbeeső latin
antifonás zsoltár után előírt magyar könyörgés viszont már szó szerinti
fordítása az ugyanott latinul is meglevő' monitio-nak. A pap tetszésére
bízott változtatást is megengedő beszéd és .az állandó formulaként előírt

kötött intelem a szer-tartás menetébe beillesztve ügyesen összefoglalja a
temetés főbb tanulságait, ébren tudja tartani az egyébként latinnyelvű

temetésen résztvevők figyelmct. A benne található pompás figura ety
mologica pedig az igényesség egyik kiváló példája. A Vulgata-ba heb
raizmusként került "morte morieris" kifejezést ugyanis mesterien meg
hármaztatva fordítja: "h:lláln'1.k halálával halsz".3o

Elfogadhatjuk azt .a külföldi analógiákkal is alátámasztott következ
tetést, hogy nálunk kezdettől fOgV.3 szokasban volt hasonló magyar nyclvű

szövegeket: "vasárnapi, ünnepi és egyéb, alkalmi beszédeket, imádságo
kat, hitvallást, gyónási és egyéb szentségkiszolgáltatási, áldó és szeritelő

formulákat ... Irásba foglalni, ha másként nem, latin ezertartási köny
veknek ily célokra üresen hagyott lapjain", amint az oa Pray-kódexben is
látható.s! A Halotti beszéd méltó verses párja, az Omagyar Mária-siTéíLom
az igényesebb népnyelvű egyházi énekek XIII. századbeli létezését bizo
nyítja. Nyelvezetének gazdagsága, kifejező készségének fejlettsége azt
mutatja, hogy a magyar nyelv irodalmi használata akkoriban már verse
lési szempontból is túl volt a kezdeti nehézségeken. Tudunk a PU3sió
és Szent István legendája magyar szövegének létezéséről Szent Margit
korában. Ez azt igazolja, hogy íróink már a XIII. században vállalkozni
mertek hosszabb lélekzetű mű létrehozására. Megfelelő népnyelvu előz

mény nélkül nem keletkezhetett volna a Szent Ferenc legendáját tar
talmazó első magyar könyvünk, az 1448-ban korábbi szövegről másolt
Jókai-kódex sem. A Margit-legenda értékes magyar szövege - Ráskai
Leának .régcbbí kéziratból 1510-ben másolt terjedelmes kódexe --- szin
tén nem illeszthető bele egy kezdetleges nyelvi keretbe.32 Nyelvünk kö
zépkori fejlettségének még baszédesebb bizonyítéka az Érsekújvári-kódex
ben megörökített, több mint 4000 verssort kitevő ősi nyolcasban írt ver
ses Szetit Katalin-legenda, amely a magyar verses irodalom legnagyobb
középkori teljesítménye. Újabban Kniezsa István kutatásai azzal r, meg
lepő és a mi liturgikus felfogásunkat igazoló eredménnyel végződtek,

hogy a Huszita biblia részeiként számontartott Müncheni-, Apor- és Bécsi
kódex egy sokkal régibb, XII. vagy XIII. századbeli bibliafordítás marad
ványait őrizték meg. A másolők csupán a huszita tanokhoz igazították
ősi biblia-fordításunk meglevő szövegét.33
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Szertc.rtáskönyveink magyar szövegei

Kódexeink tanusága szerint a kezdeti, XI-XII. századbeli liturgiá
ban a magyar vonás még nem a nyelvhasználatban, hanem inkább a helyi
adottságokhoz való igazodásban és némi szerkezetí különbözőségbennyil
vánult meg. A XIV. és XV. században aztán őseink ráléptek a népnyelv
fokozatos érvényesitésének útjára. A századok folyamán a magyar nyelv
li turgíkus használata annyira .kifejlődőtt, hogy már a XVII. században
megközelítette a népnyelvű engedményeknek azt a fokát, amely a világ
egyházban csak az elmúlt évtizedek népnyelvű rituáléival lett általánossá.
Ebben a tanulmányban a .mennyíségénél fogva Jnkább könyvalakba ki
vánkozó adatok sokaságából csak a legjellegzetesebb vonások és néhány
tanulságos szemelvény bemutatására szorítkozunk,

Az első századokig visszanyúló népnyelvű igehirdetés középkori fej
lettségének beszédes bizonyítékai: legrégibb összefüggő szövegű nyelv
emlékeink. Amíg a Halotti beszéd a szertartásba ügyesen beépíthető rö
vid prédíkációalkalrnazására mutat ma is megszívlelendő példát, addig a
XIV. századeleji Gyulafehérvári sarok a prédikációval kapcsolatban szo
kásos középkori műfajnak nálunk is tökéletesen kialakult formáját mu
tatják. Mert "a beszéd vezéreszméinek (distinctio) rövid, verses összefog
lalója" az ·a 15 sornyi magyar szöveg, amelyet a latin prédikációkat tar
talmazó Gyulaíehérvári-kódexben 3 beszédnél találtak.ss Ime közülük
az egyik, mely valóban jól sikerült magyar foglalata a latin szövegű be
szédnek.

A beszéd főkérdése: "Miben láthatják a hívek Krisztust?
A feleletek: csudálatos miiveinek jeleneteiben, -

önnön szájával mondott igének tanúságában, 
szent oltáron kenyér képében,
az keresztfán függő képében."35

A XV-XVI. századból már egész kódexeink is vannak magyarnyel
vű prédikációkkal, amelyek közül kiernelkdik a legiterjedelmesebb ma
gyar kódex, a XV,I. század első felében készült E:rdi-k6dex. Írója az egé
szen kivételes tehetségű, többféle forrást - elsősorban Temesvári Pelbárt
műveit - használó Karthauzi Névtelen volt. A Pázmány előtti prédiká
ciós könyvek sorát Telegdi Miklós zárta le, aki a három vaskos kötetben
nyomtatásban. is megjelent prédikációs gyűjteményébenkülön előszót irt
az "együgyű falusi emberekhez". Ezek lehettek a későbbi licenciátusok
elődei, akik előimádkoztak istentiszteletek alkalmával és felolvasták a
már nyomtatásban is megjelent prédikációkat ott, ahol paphiány volt.36

A rituálé anyagat tekintve tudjuk, hogy Geréb László, a Mátyás
király korabeli erdélyi püspök már ősi szokás alapján tett eleget hívei
kérelmének. amidőn - elődeihez hasonlóan - 1478-ban ő is megengedte
papjainak, hogy a keresztség, Oltáriszentség és házasság szentségét a nép
nyelvén szolgáltassák kí.37 A Boriszló püspök által egybehívott veszprémi
zsinat 1515-ben szintén az ősi szokásra hivatkozva rendelte el, hogy az
áldoztatás előtti "Uram nem vagyok méltó ..." imát a pap az áldozóval
együtt mindhárornszor a nép nyelvén mondja.s"

A rituálé-reform számára elsőrendű forrásnak tekinthetjük Mosóctly
zakariás váci püspöknek még 1578. előtt Egerben készült negyven olda
las magyarnyelvű rituálé-kéziratát. Az Oláh-féle, 1560-ban kinyomtatott
Ordo et ritus ... című rituáléval egybekötött kézírásos toldalék nagysze
rűen felhasználható a végleges rituálé készítésénél. Keresztelési szertar-
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tása például lényegesen rövidebb, tömörebb amainál, szimbólumai sem
szorulnak közbeeső magyarázatra, így a szerit cselekmény is folyamato
sabb. Figyelemre méltó, hogy a már 400 éves tervezetből is éppen azok a
részek: hiányoznak, amelyek: egészségügyi szempontból legjobban kifogá
solhatók: a hamu és nyál használata, sőt még a rálehelés is. A sóra való
utalásnál pedig ezt olvassuk: "Vegyed az bölcsességnek szavát (!) hogy,
az úr Isten teneked kegyelmes legyen az örök életre. Amen." A szertartás
első részének legkedvesebb mozzanata a gyermekek Jézushoz engedéséről

szóló rövidke evangélium ügyes alkalmazása (Mt. 19, 13 -15.), amely mes
terien oldja fel az exorcizmus komorságát, Ezt követi a Miatyánlfk és
Hiszekegy imádkozása, a fülek megérintése és a stóla segítségével a temp
lom belsejébe lépés. Az olajjal való kenés, a hitvallás kérdései, a vízzel
való leöntés, a fehér ruhácska és gyertya átadása mind rövid, rtömörima
szöveg rnondása közben történik. A befejezés is hasonlóléppen tömör és
tartalmas: "Az úr Istennek áldomása legyen teveled és mind holtig igaz
hittel hihessed és vallhassad az idvezítő Krisztust, úgy legyen."

Ugyancsak rendkívül tanulságos az áldozási tudnivalók részletes is
mertetése: "Az úr vacsorájához való készület és tanulás", valamint a
házasságkötés szövege és szerkezeti felépítése stb. A Mosóczy-kézírat ke
resztelési, édesanya-avatási és esketési szertartása egyébként mintaszerű

en példázza. ősi liturgiánknak azt a szembetűnő sajátosságat, hogyan kell
és lehet a megfelelő szentírás-részeket szervesen beleépíteni a liturgiába.
Ez a sajátosság azért érdemel különleges ügyeImet, anert a Liturgikus
Konstitució ennek fontosságát a 24. és 35. pontban nyomatékosan hang
súlyozza. A nyelvészeti szempontból is jelentős kéziratot Ráth György
"Egy magyar R. C. Rituale 'a XVII. században" címmel betűhíven pub
likálta 1895-ben.39

Telegdi Míklós ugyancsak híres Agendariusálban színtén sok jól fel
használható forrásanyagót találunk. Például az 1583-ban kiadott szertar
táskönyv áldoztatása a maihasználat szempontjából is értékes. A Miserea
tur . . . és Indulgentiam ... szövegét latinul írja elő a papnak, de az Ecce
Agnus Dei ..• és a Domine non sum dignus ... imákat a pap is a nép
nyelvén mondja: "Uram nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jőjj,

hanem csak parancsolj a te szerit igéddel és megvigaszik az én lelkem."
A distributic szavait: Corpus Domini ... latinul is, magyarul is közli a
könyv és a pap tetszésére bízza, hogy melyiket használja.t"

A szentmíse szertartásával kapcsolatban főleg a szentírás-fordítások
és a hívek aktív bekapcsolódását elősegítő énekek érdemelnek különleges
figyelmet. Ma már tényként állíthatjuk, hogy az első magyar biblia-for
dítások nem a huszita-mozgalom és a reformáció termékei, hiszen nyo
maik egészen a XI-XIII. századig nyúlnak vissza. Ezek azonban - a
Mátyás király könyvtárával elpusztult Báthori László készítette teljes
biblia-fordításhoz és sok egyéb értékünkhöz hasonlóan - megsemmisül..
tek.41 Egykori létezésükre utalnak többek között a Döbrentei-kódexben
fennmaradt leck:e-, evangélium-, himnusz-és zsoltárfordítások, amelyeket
Halábori Bertalan egri egyházmegyés pap 1508..,ban már régebbi szö
vegről másolt le. 42

A liturgikus tennivalók sorában fontos szerepet játszó egyházi ének
reform színtén nem valósítható meg középkorí ének- és dallamkincsünk
ismételt tanulmányozása nélkül. A Szent vagy Uram jól bevalt ének
anyaga ugyanis egymagában nem képes kielégíteni a jelentősen megnö
vekedett igényeket. A szertartások nagy részének népnyelvűvé válása
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megkívánja, hogy ismét az ősi forrásokhoz forduljunk. Az újabban fel
fedezett ~égiénekek mellett a legjelentősebb eredménnyel a magyar szö
vegű, de gregorián dal1amúósi énekformáink vizsgálata biztat mínket,
Egyre több eredményt felmutató zenekutatóink megállapítása szerint ha
zánk kolostori, székesegyházi ás káptalani iskoláiban már a XI-XII. szá
zadban elkezdődött az egyházi ének rendszeres tanítása. Első fennmaradt
kódexeink: a Hahóti-, Hantwíek- és Pray-kódex, lagújabban pedig a
Codex Albensís liturgikus dallamai "egyaránt bizonyítják, hogy a grego
rián ének meglehetősen mély gyökeret vert Magyarországonv.w Követ
kező lépésként aztán sorra megjelentek a latin mellett magyar szöveggel
is ellátott énekeink: a kétnyelvű kiríék, glóriák, krédók, szekvenciák,
zsoltárok áshimnuszok ma is használható változatai. Végül feltűntek a
gregorián dallamú, de már csak magyar szövegű önálló énekek különféle
formál, olyan sokféle változatban, hogy némi módosítással képesek ki
elégíteni még a mai kor megnövekedett népnyelvű igényeit is.

Kőzépkori eredetű énekeink megmaradt szövegei a fejlődés külön
böző fázisai t örökítették meg. Ezek közül érdemes megfigyelni az 1508
ban írt Nádor-kódex egyik kettás énekét, a SzVU 140. énekének közép...
kori formáját, amelynek latin szövege is magyarországi eredetű.44

Ave salutis hostia
fily dei casteque matris
nam te fide apprehenso
sinceriter pleneque credo.

Idvözlégy idvösségös ostya
istennek tiszta annyának fia,
Mert t.egödet hitben látlak,
tisztán és teljességgel. hiszlek.

Egy szintén "régi ének" a középkori kétnyelvűség érdekes példája:45

In dulci jUQilo, zengjen vig énekszó,
Mi megváltónk nyugszik in praesepio,
És fénlik mint a' fényes nap, matris in grem~o.

Alpha est et o, Alpha est et o.

Nemcsak a fordítás-technika fokozatos fejlődését ésa szövegváltozatok
gazdagságát mutatja, hanem egyben a z:soltáréneklésés zsolozsma nép
szerűségét is bizonyítja kódexeink sok zscltárfordítása, valamint a Bene
dictus...nak és Magnificat-nak kódexeinkben található 14-féle magyar nyel
vű változata.w Középkori énekkincsünk maradványai szétszórtan taIál
hatók magyar nyeívű kódexeinkben, egykorú vagy későbbi kéziratokban.
és első nyomtatott könyveinkben. Feltehetően meglevő ősi énekgyűjte

ményeink ugyanis idővel elkallódtak, A Telegdi Míklós 1577-ben kinyom
tatott I. prédikációs kötetében közölt B régí ének forrása is nyilvánvaló-

.an az la két azóta elveszett énekgyűjtemény lehetett, amelyet a fennma
radt Telegdi-féle könyvtárjegyzékben Psalterium Hungaricum és Cantio
nes Hungaricae néven szerepelnek.47 Színte nincs olyan része a szent
misének és általában a liturgiának, amelyet őseirak ne próbáltak volna
népnyelven, gregorián dallammal népszerűsíterri, közérthetővé tenni. Az
egyik XVI. századbeli csíksomlyói kéziratban például többek között még
magyar nyelvű prefációt is találhatunk rse

Bizony méltó és igaz, alkalmas és üdvösséges,
hogy mi tégedet Oristent mindenkoron dicsírjünk,
de kiváUképen e mostani üdőben illik,
hogy mi a te dicsőségedet nagyobban magasztaljuk ... stb.

338



Mivel ősi énekeink többsége a későbbi kor gyűjteményei és kiadványai
révén maradtak fenn, bővebb ismertetésük a Pázmány utáni időszak li
!Urgikus anyagához kívánkozík.

Végezetül .. .

A liturgikus reform előkészítési időszakában jóleső érzéssel állapít
hatjuk meg, hogy őseink voltaképen ,azt az utat tették járhatóvá, amelyet
a zsinati Liturgikus Konstitució mindenki számára megnyitott. Azt sem
szabad elfelednünk, hogy a népnyeívű rituálé egyik leghűségesebb szó
szólója és ősi szokásaink nagy ismerője Mailáth Gusztáv püspök volt, aki
már a 20-as években magyar népnyeívű rituáléval a kezében jelent meg
Rómában.

Ösi liturgiánk eddig alrig sejtett [elentőségét és sok értékének mai
felhasznélhatóságát csak akkor tudjuk majd igazán megérteni, ha a most
Vázla.tooan bemutatott Iiturgikus források alapos feldolgozásával együtt,
~utatjuk a Pázmány utáni időszak liturgikus anyagát is. Valóságos ku
tatásra van ugyanis szükség, mert nemcsak a régmúlt idők itt-ott fel
bukkanó kódexeiről. a könyvtárak, levéltárakés plébániai lomtárak mé
lyén porosodó régi értékek feltárásáról van szó, hanem össze kell szed
nünk a közelmúltban elkallódott liturgikus kíncseket is. Biztos adataink
vannak ugyanis arról, hogy például a múlt század folyamán - a sza
bolcsi Kékcse községben keletkezett magyar nyelvű rituáléhoz hasonlóan,
- magyar nyelvű rituálé, sőt teljes misszálé- és breviárium-fordítás. is
készült, mégpedig püspöki megbízásból. Hollétük azonban - a Mailáth
féle lappangó rituáléhoz hasonlóan - egyelőre még ismeretlen szá
munkra. Mindezek az adatok arra a reményre jogosítanak fel bennünket,
hogy további szorgos kutatással, liturgikus hagyománykincsünk teljes
feltárásával nemcsak liturgikus könyveink újjáformálásához kapunk ele
gendő forrásanyaget és biztos alapot, hanem az is lehetövé válik, hogy
rekonstruáljuk ősi liturgiánkat és végre megállapíthatjuk megérdemelt
helyét a nyugati és keleti liturgiák népes családjában. Ezáltal komoly
lehetőség nyílt számunkra, hogy ősi liturgiánk értékének ügyes felhasz
nálásával a többi nemzet gyakorlatának Ismeretében és a zsinati hatá
rozatok szellemében megvalósíthassuk a mai kor igényeihez hozzáiglazí
tott Iiturgikus reformot.
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KERÉNYI GRÁCIA VERSEI

KÖNYÖRGES ADUNAHOZ

Add nekem át a csendedet,
öreg folyó, a vizek csendjét
csak a madarak szóljanak
s ne zavarjon se vágy, se emlék

Az se baj, ha a harang kondul
s a tücsök is cirpelhet bátran
csak a hegyek hallgassanak
s a rét pihenjen makulátlan

Ha nem lenne, csak ilyen est,
sosem jönnének őrült órák,
mikor a tudat meghasad
s elveszíti az é n a pórázt

Nem elveszni, nem elmerülni,
széthullani a semmibe:
csak hallgatni, túl ídőn-téren,

a Mindenbe olvadni be -

Kik lármáznak, hogy földdel-éggel
fontosságukat elhitessék:
tanítsd csendre az emberiséget,
vén folyó, rosszra-való restség

Hadd hallgassuk, ha hallgatunk,
lelkünk víztükör-nyugovását 
minden csepped tengerbe. fut,
és megtalálja benne mását

Öreg Duna, adj nekünk csendet,
a bogarak szép éjszakáit, 
halkan dőljünk a vízbe, mint
méltóságos-halálú fáid
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LEHEL IDF:ZÉSE

A jászberényi versbarátoknak
A pesti ember
kimegy a Lehel-piacra
kimondja a nevet
s meg se rezdül az arca

zöldséget vesz, virágot, csirkét
oly egyszerúen, mint a lehellet
s nem szán egy röpke gondolatot sem
hajdan-volt büszke Lehelnek

MegszoKta már az utcák neveit,
s csak a változásra figyel fel;
gazdát cserélnek, akár a lakások
mi történik vajon Lehellel ?

És Kiirt utca WI akad Pesten,
akár Sip, Dob, vagy Tárogató 
de kinek is jut róla eszébe
a régi, halálos végű sirató?

S csak mikor ott áll
a Belvárosban a Zagyva-hid,
gondol vidékre, Alföldre, hazára
a magyar, aki Pest-Budán lakik.

Pedig övé a kúnok, jászok földje,
mint az ezeréves történelem,
az útmenti akácok és eperfák,
s a síkság, mely termő és végtelen.

Övé Karcaq, Mezőtúr és Gyoma,
s a Lehel-kürtöt őrző Jászberény,
övé a nép hite és hagyománya,
m1nden múlt szégyen és jövő remény.

Mert keü néha gyászmagyaroknak lenni,
s ha nem jön az augsburgi vereség,
tán szétszóródunk, akár más nomádok,
s nem őrizzük ma Szent István kezét.

Lech mezejéről Világosig szállott
a tórbecsalt magyarság jajszava,
és mégis élünk, útunkra találtunk,
akárhányszor borult ránk éjszaka.

Perzsa, bizánci, egyiptomi képek
sorakoznak bár a kürt hajlatán,
avarok, szlávok, jászo k, kúnok földjén
magyar dalt zeng a traktoros leány.

S 1(:Q'j,en bár a hűtőszek'leny neve,
mdy itt készül, Jászberény városában 
böségszaruként eme.li Lehel
magasba kürt jét, büszke áldomásra !
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