
DOBSZAY LÁSZLÓ

A zsolozsma - tegnap és ma

A liturgikus megújulás ügye kezdettől fogva együtt haladt a zsolozsmaimádság buz
góbb ápolásával. A Gueranger apát müködése nyomán megindult liturgikus mozga
lom igen sokat tett a zsolozsma megbecsüléséért és terjesztéséért. kutatásokkal,
magyarázatokkal, a közös zsolozsmázás helyreállításával. Székesegyházak, kolostorok,
plébániák növekvő számban meghonosították az elmúlt száz év folyamán a rendsze
res, mind a szertartásokban, mind az éneklésben méltó módon végzett zsolozsmázást.
Hazánkban is jelentek meg e század folyamán fordítások, Szuríyogh Xavér Ferenc
pedig kiváló magyarázó könyvével, fordításaival, a karimára nem kötelezettek részé
re tartott közös, anyanyelvű zsolozsmázással mozdította elő ezt az ügyet. A II. világ
háború után az Egyetemi Templom vesperásain és nagyheti zsolozsmáin nagy szám
ban vettek részt világiak is, majd hosszabb megszakítás után a rendszeres vesperáso
kat 1968-ban állították helyre (Paskai László, Csanád Béla és Mezey László professzor
kezdeményezésére), immár magyar nyelven. Ezzel párhuzamosan a tudományos ku
tatás is jelentős előrehaladást tett, egyrészt a középkori zsolozsma, másrészt a nép
zsolozsma hagyományainak feltárásával. A II. Vatikáni zsinat után a világi hívek kö
rében is növekedett az érdeklődés a magányosan olvasott vagy közösen énekelt zso
lozsma iránt:

E feltünö érdeklődés és buzgóság mindenképpen jogosult. Gondoljuk át a követ
kező néhány szempontot:

A liturgikus élet és liturgikus nevelés nem lehet teljes a zsolozsma nélkül. A zsolozsma erős

hatást gyakorol a résztvevők vallási tudatára, hiszen sok szentírási és más klasszikus szöve
get ad át élményszerűen, jóval többet, mint akár a szentmise, akár az ájtatosságok. A zso
lozsma, minthogy benne nem a cselekmény, hanem a sz6 áll a középpontban, alkalmas a lelki
elmélyedés, a szernlélödésre nevelt liturgikus magatartás kialakítására Elsörendít tartalma az
imádás, így arra készteti korunknak aktivitásban kimerülö emberét, hogy a vallási élet
szentélyébe, az imádás, az imádság templomába lépjen be. A zsolozsma rendszerességével
jobban átszövi az egész életet, mint a vallási élet bármely más külsö gyakorlata. A gyermekek
vallásos nevelésében is felmérhetetlenül nagy jelentősége lenne, szinte radikális pszichológiai
változásokat idézne elö, ha a hitoktatás a szülöktöl, iskolától már amúgy is sokszor hallott
intelmek mellett bevezetné a gyermekeket az istentisztelet e legjobb iskolájába. Végűl nem
megvetendö a liturgia vonzóerejéhez hozzátartozó "szent szíqiáték" sem, mely - ne szégyell
jük kimondani - bizonyos "technikát" követel meg a résztvevöktöl, s ehhez talán könnyebb
hozzászókni a zsolozsmában, mint a feszesebb keretek közt mozgó, a papi akcióra épülö
eukarisztikus liturgiában.

Ha elfogadva ezeket az érveket, most már zsolozsmáskönyv után akarunk nyúlni,
meghökkent minket a felkínált formák változatossága. Igen különbözönek látszik pél
dául az eddig használt római Breviárium az új papizsolozsmáskönyvtől (Liturgia
Horarum), ismét másfajta "kis-zsolozsmákat" találunk különféle imakönyvekben,
másféle zsolozsmát az új Népénektárban, mást az eddig megjelent egyéb magyar
kiadványokban. A németeknél is különbözik a zsolozsma pl. a Gotteslobban és a nagy
német antifonáriumban. Hazánkban más-más zsolozsmát énekelnek más-más temp
lomokban, s egyik sem egyezik a szöveges "kis zsolozsmáskönyvvel" stb.
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Ebböl a zavarba jött hivlS (és esetleg pap is) kétféle - téves - következtetést vonhat
le. Vagy arra gondol, hogy teljesen mindegy, milyen zsolozsmát vesz kézbe, igazából
nincs is normája a zsolozsmának, más szavakkal: minden zsolozsma, amit valaki így
nevezett el. Miért ne állíthatna össze bárki egy megfelelő imádságoskönyvet, hogy az
töltse be a zsolozsma szerepét? Szélsöségesebben fogalmazva: az a fontos, hogy imád
kozzunk, nem az, hogy mit. Vagy éppen ellenkezöleg, arra gondolhat, hogy mindezek
merö szabálytalanságok, s aki eltér a Liturgia Horarumtöl, az kiszakítja magát a zso
lozsmázó egyház közösségéböl.

Nyilvánvalóan nem mindegy, hogy milyen zsolozsmát mondunk. S itt nem is a jogi
oldalra tenném a hangsúlyt. A zsolozsma állandóságánál fogva mély hatást gyakorol
lelki alkatunkra. világnézetünkre. Amellett egy zsolozsmát, annak technikáját meg
tanulni némi fáradsággal- jár, s nem mindegy, milyen zsolozsmára fordítjuk ezt az
energiát, mennyit ér, milyen tartós az a zsolozsma, melyet megtanulni érdemes.

E cikk szerzője nem illetékes a gyakorlati kérdésekben, s legfeljebb utalhat egy-egy
következtetésre. De talán segíti a tisztánlátást, ha a zsolozsma történetének legfonto
sabb szakaszait bemutatjuk, ezzel az ítéletalkotás szempontjait is kiigazítjuk, a szük
séges döntések szellemi hátterébe is bevilágítunk.

l. Az elsö "öskeresztény" korszak

Mit tudunk az apostoli egyháznak, a mártírok egyházának zsolozsma-gyakorlatáról?
Tudjuk, hogy a zsolozsma-ima gyökerei az ószövetségi templomi és zsinagógai litur
giába nyúlnak vissza. Innen örökölte az újszövetségi zsolozsmaimádság a legfonto
sabb imaórák rendszerét, az imaanyag tekintélyes részét, s legfőképpen gondolati
szellemi tartalmát. A zsolozsma anyagát kezdettól fogva a zsoltárok, a bibliai olvas
mányok és énekek tették. Az ószövetségi imaciklus két sarkpontját megtartva alakult
ki a hajnali Laudes és az alkonyati Vesperás hóra. Már Tertullianusnál olvasunk a 9,
12 és 3 órai szent idők emlékezetéröl, s bár ezek fontos újszövetségi eseményekhez
kapcsolódnak, ezeknek is megvolt előzményük a zsidó liturgikus gyakorlatban. Vi
szont Krisztus figyelmeztetésében és Szent Pál tanításában találjuk megalapozva a
húsvéttal, illetve vasámappal, a szentek halálával, illetve a halál évfordulójával kap
csolatos virrasztó zsolozsmát.

Bizonyos, hogy már e korban kialakult néhány fontos liturgikus múfaj: a közös és
szólisztikus zsoltározás, a refrénes éneklés különböző fajtái, a recitáló olvasás. Kiala
kulóban volt a zsoltárbeosztás rendje, egyrészt ószövetségi előzményekre támaszkod
va (pl. egyes napok saját reggeli zsoltárai), másrészt a zsoltárok és a liturgikus ünne
pek gondoJatkörének összekapcsolásával (mint ez az egyházatyák homíliáiban tanul
mányozható). Az eszerint kiemeIt zsoltárok rendszere kombinálódott a zsoltáros
könyv folyamatos mondásának különféle felosztási rendszereivel.

Egyes leírásokból a zsolozsma kettős arculatára következtethetünk: az egész hívő

nép közös imája ez, nem pedig papi különima. Ugyanakkor korán megtalálhatók azok
az Istennek szentelt személyek és közösségek, akik a rendszeres és bőséges zsolozs
maimádságnak szentelve magukat, mintegy biztos támaszt adnak a bekapcsolódó
világiaknak.

A részleteket és egyes vitatható elemeket rnellözve ennyi az, amit elég biztosan el
mondhatunk az első 2-3 század zsolozsma-gyakorlatáról. Látni fogjuk, hogy más ele
mekre a következő korszakokból következtethetünk vissza. Viszont minden más
olyan ötlet, kitalálás, ami őskeresztényelőzményekrehivatkozik, inkább ábránd
(esetleg téves önigazolás), mintsem megalapozott állítás.
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2. A második ..óskereaztény" konzak

E második korszakot nagyjából a niceai zsinattól Nagy Szent Gergely pápa múködé
séig számíthatjuk. A korabeli irodalomban elég sok utalást olvashatunk a zsolozsma
imádságról, de ezek inkább a lelki tartalomra, a szövegek értelmezésére, a nép buzgó
részvételére vonatkoznak, s a konkrét, egyértelmű adatok száma elég csekély. Mégis
ebből a korból való az első olyan forrás, mely pontosan és részletesen leírja a zsolozs
mázás módját. E könyv: Szent Benedek Regulája. Mit tudunk meg belőle?

aj Mindazok az imaórák, melyeket ma is ismerünk, Szent Benedek korában is meg
voltak: az éjszakai virrasztás (Vigilia vagy Matutinum), a hajnali és alkonyati föísten
tisztelet (Laudes és Vesperás), a nappalt tagoló négy kis hóra (Prima, Tertia, Sexta,
Nona) és az éjszakát bevezető Completorium. Benedek szerint nem is véletlen e be
osztás, hiszen egybehangzik a zsoltár szavával: "Napjában hétszer mondok dicséretet
néked" (a Laudestől a Completoriumig), és "éjszaka is felkelek dicsérni téged" (Vi·
gilia).

bJ E hórák jelentősen különböznek egymástól: egyéniségük van, melyet a hosszú
ság, a belső felépítés szab meg, összhangban az ember életkörülményeivel is, a nap
szak és imaóra szimbolikájával is. Legrövidebb a négy nappali kis-hóra: ezek rövid
himnusza, 3 állandó, rövid zsoltára, rövid befejezése megengedi, hogy a munka köz
ben megállva, 5-ó perc alatt, akár fejből is elvégezzük őket. Hosszúra nyúlik viszont a
vigilia, az éjszakai virrasztás: ezt meghívó zsoltár vezeti be, a 12 zsoltár és 12 olvas
mány (hétköznapokon 3 olvasmány) formálja a nyugodt, elmélyült várakozás, az
istendicséret és bibliai elmélkedés kiváltságos idejévé. Különleges felépítést kíván a
két nagy ünnepi hóra, a Laudes és a Vesperás. Ezekben a himnusz nem a hóra elején
van, minthogy itt egy drámai felívelés valósul meg, mesteri lélektani tudással megal
kotva. A hóra elején mondott 5 (a Vesperásban 4) zsoltár elegendő ahhoz, hogy a
hóra súlyát megadja, de el is különül mind a kishóráktól, mind a Matutinumtól. A
széles indulás, majd az olvasmány és a responzórium új motívumaí után a Himnusz
mintegy szárnyára emeli a közösséget. hogy elvezesse a kantikum (Benedictus, illetve
Magnificat) és a napi Könyörgés magaslatára. A Completorium közbenső helyet fog.
lal el a Vesperás és a kishórák között: felépítése a Vesperásét követi, de csak három
zsoltárral.

ej Megtudjuk a Regulából a 150 zsoltár elosztásának alapelvét: a kishórák zsoltárai
nem változnak; a Laudes részben állandó, részben a hét napjai szerint változó, kí
emelt zsoltárt használ. A többi zsoltárt a Matutinumban és a Vesperásban kell folya.
matosan imádkozni úgy, hogy a Matutinumban 12-12 zsoltárt mondva a 108. számúig
haladjanak, a Vesperásban a 109. számútól kezdve 4-4 zsoltárt mondjanak.

dJ Megtudjuk a Regulából, hogy ekkorra már kialakult a zsolozsma teljes müfaji
gazdagsága: mindazok a müfajok, melyek a római zsolozsmát megformálták, szerepel
nek Szent Benedeknél is: az antifona, a rövid responzórium nappalra, a hosszú res
ponzórium éjszakára, a himnusz, a virrasztást megindító meghívó zsoltár (Invitato
rium), az összekötő verzikulusok, a bevezető és befejező fohászok, az oratiók.

ej Minthogy Szent Benedek mint ismert anyagra hivatkozik az antifonákra, respon
zóriumokra, csupán beosztásukról emlékezik meg, ténynek kell tekintenünk, hogy
legkésőbb a 6. század elején ezekkel mint fixált énekanyaggal számolhatunk: az An·
tiphonale törzsanyaga tehát már jóval Benedek előtt kialakult.

fJ Ugyanez vonatkozik arra az elvre is, hogy a 150 zsoltárt hetenként teljes egészé
ben el kell mondani. Itt Benedek nyomatékosan jelzi, hogy a római egyház szokása
ez, s ettől nem is enged eltérést, még ha valaki másképpen is osztaná el a héten e
százötvenet.
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3. A harmadik "öskeresztény" korszak

Ezt kb. a 7-9. századra tehetjük, s jelentősége az, hogy immár a római egyház nem
szerzetési templomainak zsolozsmájáról is jp} értékelhető dokumentumokkal rendel
kezünk. Valójában azonban csak a dokumentumok ily későiek. A római zsolozsma
bennük olvasható formáját, a püspökségek, plébániák liturgiáját a bencéssel egyko
rúnak, sőt annál korábbinak tarthatjuk. Ezt három dolog valószínüsíti.

Egyik magának Benedeknek hivatkozása,..aki a szerzetesí életmódhoz igazítja a
zsolozsma-rendet, s így csupán új változatát alkotja meg a bevett római liturgiának.

Másrészt a benedeki zsolozsmában van néhány olyan mozzanat, mely másodlagos
nak látszik a "világi" egyházak zsolozsmájához képest: abból jól levezethető, fordítva
- a benedeki fajtából a világi egyházakét - levezetni bajos lenne.

Két ilyen példát említünk. Benedek zseniális ötlete volt, hogy akishórákhoz - minden napra,
változatlanul- az ún. graduális zsoltárokból kiemelt 9 szöveget, a 119-127. számúakat. A ró
mai zsolozsmában mindennap a törvényt dicsőítő 118. zsoltár 16 verses egységei találhatók a
kishórákban. Benedek a 118. zsoltárt vasárnapra teszi, de hogy a kishórák zsoltárai továbbra
is rövidek legyenek, 8 verses egységekre bontja. tgy azonban a zsoltár nem fér el vasárnap, s a
bencés zsolozsma hétfőn folytatja. Ez kétségkívül zavaró, mondhatni logikátlan megoldás. 
Egy másik példa: A 119-127. zsoltárt Benedek átemelte a kishórákba. Ezzel azonban csökkent
a Vesperás-zsoltárok száma. tgy Benedek a Vesperásra csak 4 zsoltárt rendel, ezzel viszont az
5 zsoltáros Laudesszel való egyensúly a bencés zsolozsmában megbomlott.

Van még egy bizonyságunk arra, hogy az l. ezred végéről származó római zso
lozsmakönyvek egy régi hagyományt rögzítenek. Fennmaradt néhány olyan 11-12.
századi liturgikus könyv, mely a dallamokat még a gregorián előtti, ún. ó-római válto
zat szerint tartalmazza, úgy, ahogy azokat Róma nagy bazílikáiban énekelték. E kó
dexek tehát igen becses régiességet tartottak fenn, mely alapjaiban valószínüleg még
Nagy Szent Getiely korát megelőzőgyakorlatra megy vissza. A dallamkülönbség elle
nére a liturgikus rend lényegében megegyezik a többi római zsolozsmáskönyvvel,
legföljebb az a - szintén régies - vonás érdemel említést, hogy olykoregy csomóban
közli egy hét antifonáit, s a használókra bízza azok elosztását.

A benedeki ("monasztikus") és római ("világi" vagy "katedrális") liturgia zsolozs
máját összehasonlítva tehát azt tapasztaljuk, hogy ezek a legfontosabb pontokban
megegyeznek, s néhány, nem elhanyagolható,jellegzetes vonásban különböznek.

Az egyező pontok: ugyanazok a hórák; ugyanaz a hórák "egyénisége" (vagyis
hosszúságuk, szerkezetük, bennük a himnusz helye stb.); egyezik a zsoltárfelosztás
rendszere (a 150 zsoltár hetente elmondandó; a kishórák zsoltár-rendje állandó; a
Laudesben kiemelt zsoltárok, a Matutinumban a 108. zsoltárig, a Vesperásban a
109.-től folyamatos zsoltározás). A himnusz a római zsolozsmában csak sokára kap
helyet, s nem is feltétlenül minden hórában, a himnusz helye azonban azonos: a
Laudesben, Vesperásban, Completoriumban a hóra közepén, a kishórákban a hóra
elején. (A Matutinumban a római rend sokáig nem használt himnuszt, mert szerepét
az Invitatorium betöltötte.) Azonos a két ősi liturgiában a müfaji készlet: mindkettö
ben megtaláljuk az antifonás zsoltározást, a nagy olvasmányokhoz kapcsolódó nagy
responzóriumot, a kis olvasmányokhoz (Capituium) kapcsolódó kis-responzóriumot,
az átkötő szerepü verzikulust, a hórát záró fökönyörgést, a bevezető és befejező fohá
szokat. Végül, s ez igen fontos: közös a bencés és római zsolozsma antifonáinak,
responzóriumainak törzsanyaga. Ez is igazolja, hogy a római Antifonále kész volt már
a két rítus szétválása előtt.

Áttérve a különbségekre: A római zsolozsma az ünnepek Matutinumában 3 x 3 zsoltárt mond,
hétköznap 1x 12 zsoltárt. A bencés zsolozsmában e hóra mindig 12 (2 x 6) zsoltárból áll,
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megtoldva az ünnepeken három kantikummal. A római zsolozsmában a Vesperás - a Laudes
szel egyezően - 5 zsoltárt tartalmaz, a benedekiben 4 zsoltárt. Emiatt is kissé változik a zsol
tárok, antifonák, responzóriumok szétoszlása. A római breviáriumban a kishórák olvasmá
nyai után rövid responzórium van. A benedekiben ez hiányzik, hogy a mezön dolgozó szer
zetesnek ne kelljen könyvet használnia. Viszont a szerzetesi zsolozsmában kis-responzóríum
van - eltéröen a világitól- a Laudes és Vesperás hórákban.

4. A középkor első szakasza

Ezt az időszakot nagyjából a 9-10. századtól kezdve a 11-12. századig számítjuk. Egy
fajta leülepedés kora ez, mely sok helyütt egybeesett a kereszténységre térés idejével.
A római "világi" zsolozsma mintául szolgált valamennyi püspökségnek, melyet lénye
gében követnek a helyi liturgiák, de apró vonásokban mégis egyéni arculatot adnak
neki. A szilárd püspöki tradíciók, consuetudók kialakulásának ideje ez, mely az euró
pai liturgiának oly vonzóan egyetemes és mégis változatos jelleget adott (vö. a Vigilia
1987.82-88. oldalán megjelent cikkemmel).

E zsolozsma legfontosabb szerkezeti elveiben is, anyagában is egységes, de mind a
monasztikus, mind az egyházmegyés ágazatai teret engedtek kiegészítéseknek, helyi
változatoknak és toldásoknak. E korban új ünnepek, új szentek zsolozsmáival, sőt

néha a régi ünnepekhez hozzáadott új tételekkel is gazdagodott a repertoár.
Ez időben válik szokássá a zsolozsmának különféle buzgósági toldalékokkal való

kiegészítése, így például a Mária tiszteletére vagy a halottakért mondott kis zsolozs
ma hozzátoldása a rendes hórákhoz.

Bizonyos, hogy a zsolozsmát a korai időktől kezdve kísérték az elvégzésének möd
jára vonatkozó utasítások: a szerepek szétosztása, a különféle mozdulatok és testhely
zetek elöfrasa, a közösség magatartásának decens rendezettsége, a templom-tér jó
kihasználása. Mindezt a római liturgia drága kincsének kell tartanunk, annak elle
nére, hogy a mai embernek érzéke e tekintetben degenerálódott. Az erre vonatkozó
szokások leírásával e kortól kezdve találkozunk rendszeresen, s így kénytelenek va
gyunk a zsolozsma rituáléjának kialakulását ez időre, mint "ante quem"-re tenni.

5. A középkor második szakasza

Nagyjából a 12. és 15. század között jelölhetjük meg e szakasz idöhatárait. A zsolozs
ma ez időszakban lényege szerint nem változott. Anyaga folyamatosan bővült az új
szentek officiumaival, most már egyre gyakrabban "rímes zsolozsmákkal", vagyis ön
álló költői alkotásokkal. Ez időben keletkezett hazánkban Szent István, Szent Imre,
Szent László verses zsolozsmája.

A többi változás már inkább a hogyant, a zsolozsma végzésének módját érinti.
Egyik ilyen változás, hogy a továbbra is elsőbbséget élvező, karban énekelt zsolozsma
mellett a papi életforma differenciálódása folytán elterjed a halkan és magánosah
végzett zsolozsmázás, a "breviáriumozás" is. (A hajdani közös, énekelt zsolozsmának
távoli emléke, hogy egészen a közelmúltig a magánosan imádkozónak is ajakkal kel
lett mondania a szövegeket.) Amennyire elismerjük ennek történelmi jogosultságát,
annyira ki kell hangsúlyoznunk, hogy a következő századok hanyatlásának egyik fő

oka a közösségi zsolozsmázást lassanként kiszorító papi breviáriumozás. A papság
nagy részének ez időtől fogva egyre inkább kiürül azoktól az élményektöl, melyek az
énekelt, ünnepélyes, rendszeres karimából táplálták egy évezred spiritualitását: a
zsolozsma egész ügyét immár esetleges, individualizált tapasztalatai szerint ítéli meg.
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Ezzel függ össze a római zsolozsma egy új válfajának keletkezése is. A pápai udvar
hivatalnok papsága, majd a vándorló ferencesek a "katedrális" rítusnak egy olyan
változatát alaldtották ki, illetve tették magukévá, mely egyszerüsíti, a magános zso
lozsmához idomítja amazt. Nagyobb jelentősége ennek az ún. kuriális változatnak
nem is lenne, ha a 16. század folyamán - egy félreértés következtében - nem lépett
volna előtérbe.

Erre az időszakra esik viszont a zsolozsma-gyakorlat egy fajta gazdagodása is. Az
egyházak - Európa-szerte, így hazánkban is - egyszerre jelentették az istentiszteleti
életnek és az iskolázásnak állandó centrumait. Természetes, hogy az iskolásokat be
vonják a karimába is. Tudjuk például, hogy hazánkban minden iskolás gyermek na
ponta részt vesz a Vesperás, s időnként más hórák éneklésében is. A kisdiákok nem
egyszer kiemelkedő szerepet játszanak benne: szólókat énekelnek, sőt az egri Ordiná
rius-könyv szerint bizonyos napokon ők vezetik, "vezénylik" a teljes káptalani zso
lozsmát! Mivel pedig az iskolából kíkerűlök egyre nagyobb 'számban lesznek világi
foglalkozások betöltöt, a zsolozsma ismerete, élménye szinte minden értelmiségi
ember szellemi alkatához hozzátartozik. 19y értjük meg, hogyan tudták a Zápolya
János kíséretében lévő világiak a budai bevonulás alkalmával rögtönözve eiénekeini
Mindenszentek ünnepének vesperását.

6. A középkor harmadik szakasza

A 15-16. században az előző korszak tendenciáihoz kapcsolódóan tovább növekszik
az új officiumok száma. De tovább növekszik a magánbreviáriumozás aránya is, me
lyet megkönnyít a könyvnyomtatás, a nyomtatott breviáriumok megjelenése (pl. az
esztergomi breviárium először 1484-ben, majd a mohácsi vészig még 8 kiadásban).

A 16. században kétféle reform kihívása éri a zsolozsma folyamatos élettörténetét.
Az egyik egy afféle aggiornamento jegyében, a hagyományokkal szakítva, a huma
nista eszményekhez akarja azt igazítani. Egyre-másra jelennek meg a reformbreviá
riumok, a kor szellemét részben átmitologizált költeményekkel, részben önkényes
"ésszerüsítésekkel" szolgálva. Leghíresebb mind közt a Ouignonez-féle breviárium,
mely egy idöben szinte egyeduralkodó lett az egyházban.

E breviárium a hórákat egységesítette (minden imaóra himnusszal kezdődik, 3 zsoltárból áll),
a zsoltárokat újra felosztotta úgy, hogy egyik se ismétlödjék, a nem bibliai szövegeket ki
iktatta, a szentek életrajzát tudálékos szövegekkel cserélte ki. De bármily nagy volt a lángja
(40 év alatt 100 kiadást ért megl), s bármennyire népszerű is lett rövidsége miatt, a Róma által
jóváhagyott új breviárium kemény kritikát kapott a párizsi egyetemtől és több neves szak
embertől. Rámutattak nemcsak liturgiai, hanem eszmei hibáira is: helytelen a felfogása a
liturgia céljáról; a biblia megismertetése nem a breviárium feladata, főként nem az isten
dicséret rovására; nem a közös zsolozsma, hanem a magán-breviáríumozas adottságait tekinti
normának; a gyökeres liturgiai változások ajtót nyitnak a papság tudatában a hit- és erkölcs
tan felforgatása felé. A Quignonez-breviárium romboló hatását - eltiltása után - elég hamar
kiheverte az egyház, bár kísértő szelleme időről időre visszatért (pl. a 17-HI. századi gal
likanista reformbreviáriumokban).

Egészen másfajta reformra gondolt a Tridenti zsinat. Célja az volt, hogy a közép
kori "vadhajtásokat" lenyesegetve eredeti tisztaságában állítsa vissza a római litur
giát. Elhagyta a középkori offíciumok, verses zsolozsmák nagy részét. Az olvasmányo
kat a modern filológia szellemében korrigálta. A szentek ünneplését rendezve vissza
állította a "de tempore" rész rangját. Hangsúlyoznunk kell, hogy valójában nem léte
zik "tridenti zsolozsma": a tridenti breviárium az akkor már legalább 1000 éves római
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zsolozsma revideált új kiadása. Legföljebb két dolog hozható fel ellene. Egyik az,
hogy nem a püspöki egyházak zsolozsmájában őrzött ősi formából indult ki, hanem 
egy tévhit míatt, hogy ti. az eredeti római liturgiát a Kúria őrzi - az ún. kuriális bre
viáriumból. Annak megfelelően kissé elszegényitette a liturgiát, értékes, ősi római
elemeket hagyott el (pl. a húsvét-heti keresztségi nagyvecsernyét), ugyanakkor kikü
szöbölt értékes középkori alkotásokat (pl. egyes szentek verses zsolozsmáít) is. A tri
denti zsinat másik hibája a végrehajtásban rejlik. Noha a zsinat az emberemlékezetet
meghaladó ideje élő egyházmegyei és szerzetesi hagyományokat nem törölte el, a vég
rehajtók a reform sorsát egy merev egységesítés felé vezették. s így szüntek meg sorra
rendre Európa értékes régi liturgiái, köztük 1630-ban az esztergomi breviárium is.

A végrehajtáshoz tartozik még két változás: a dallamok "kijavítása", vagyis a grego
rián dallamok tönkretétele a humanista prozódia elveinek nevében, továbbá a hím
nuszok átírása egy vélt tökéletesebb latinság igényével. (Ez utóbbi ,javításra" mond
ták a kortársak: "Accessit latinitas, recessit pietas - Bejött a jó latinság, kiment a jó
buzgóság:')

Ami a zsolozsma életmódját illeti: a katedrálisok, néhány kolostor, hagyományőrző
plébánia kivételével egyre ritkábbá vált a kar-zsolozsma. Beteljesülni látszik a fenye
gető végzet: az egyház nyilvános istendicséretéből papi magánimádság lesz, élete
társa és lelki nevelője a jó papoknak, a "nap terhe" (onus diei) a hanyagoknak.

8. A zsolozsma az újkorban

A 17-19. század ebben a mederben halad, s a kisebb változások (pl. az ünnepek rend
jében, rangjában) nem érintik a római zsolozsma folyamatos továbbélését. Annál in
kább veszélyeztetik azt a különféle reformbreviáriumok, melyek divatos irányzatok
jegyében kívánják - a római zsolozsma szellemétől idegen formákban - átdolgozni
azt. Főként Francia- és Németországban állnak elő hajmeresztő ötletekkel (pl. a
Sextába beépíteni a loretói litániát), s nem is eredménytelenül: ha az egyház nem is
ismerte el ezek létjogosultságát, kisebb körzetekben az abúzus megfoghatatlan, s
nem kis mértékben hozzájárult pl. a francia egyház siralmas lelki helyzetéhez.

Ez indította ellenakcióra Guerangert,' Solesmes apátját. Megnyilatkozásait, melyek
a reformbreviáriumok elutasítását, az ősi római breviárium elfogadását szorgalmaz
ták, a francia egyház heves, indulatos vádaskodással fogadta. Csak a történelem iga
zolta Gueranger eszméit: a liturgikus megújulás csodálatos gyümölcsei a 19-20. szá
zad fordulójától, egyes bencés apátságok megújuló, az egész egyházat befolyásoló lel
külete (Beuron, Maria-Laach, Maredsous), majd mintegy hivatalosan is elismerve
Gueranger igazát: X. Szent Pius pápa liturgikus lelkülete és intézkedései.

X. Pius pápa liturgikus jelentöségét méltatni nem e cikk feladata. Kezdeményezé
sei a buzgóság új hullámait indították, s ezek a zsolozsma-életben is új korszakot nyi
tottak. Magának a zsolozsmának, a római breviáriumnak tartalmában a szent pápa
korszaka kevés változást hozott. Nagy nyereség volt néhány új ünnep bevezetése, a
naptár korrekciója, a szentek zsolozsmáinak revíziója

Véleményünk szerint kevésbé volt szerenesés a zsoltárbeosztás átalakítása. A re
formbizottság könnyíteni akart a papok terhein. S mivel a teljes zsoltároskönyv he
tenkénti elmondásához - érthető módon - ragaszkodott, az ismétlödések megszűnte

tésével segíthetett: a hosszú Matutinumok zsoltárainak egy részét áttette a kishórák
ba, azok meghosszabbodtak, zsoltáraik pedig naponta változókká lettek. Ezzel viszont
a hagyomány másik, fontos elemét kezdték ki: azt, hogy a kishórák könnyi1ek, rövi
dek legyenek, a munkanapba jól beilleszkedjenek, akár emlékezetbőlis imádkozhas-
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sák őket, s ezzel összefüggésben: az állandó, a kiemeit és a folyamatos zsoltárimádság
a hörák természete szerint alkosson harmonikus egyensúlyt.

A XX. század első felében még két esemény érdemel említést. Egyik a liturgikus
megújulás jegyében végrehajtott szerzetesrendi reformok sora. Ezzel a rendek saját
hagyományaikhoz tértek vissza vagy közelítettek, s ugyanakkor felújították a közös
zsolozsmavégzés rendi rituáléját. dallamait, ceremónia-szabályait, a zsolozsmát vég
zők és hallgatók közös épülésére. A zsolozsma reneszánsza a kolostorokban és világi
egyházakban ösztönző erő lett a világiak kezébe adott - redukált, általában bilingvis
vagy anyanyelvű - zsolozsmáskönyvek megjelentetésére.

Kevésbé volt sikeres egy másik törekvés: a zsoltároskönyv átdolgozása, melyet XII.
Pius pápa tekintélye alatt jelentetett meg egy erre delegált bizottság. A munka során,
éppúgy, mint a 17. századi hímnusz-javítök. a zsoltárok barbarizmusát, a "mai ember
nek nehezen érthető" stílusát akarták kiküszöbölni. Az eredmény egy amolyan író
asztal-munka: stílustalan, minden melegséget és hagyomány-adta természetességet
nélkülöző új fordítás. mely egyszeriben elvágta a zsoltárimádságot a liturgiával, a
patrisztikával, a magyarázóhagyománnyal és teológiával összekötő szálakat. Nem
csoda, hogy e fordítást erős kritika érte, meglepő módon világi részről (Chr. Mohr
mann professzornö írásaiban). Noha a vatikáni bizottság elnöke hatalmi szóval akar
ta e kritikát elnémítani, végül is Mohrmann szavai bekerültek a II. Vatikáni zsinat
liturgikus konstitúciójába, hogy ott a zsoltárok szövegének a hagyomány szellemében
való helyreállítását szorgalmazzák (91. pont).

8. Napjaink

A II. Vatikáni zsinat alapvető változásoknak nyitott utat a zsolozsma történetében. A
konstitúció idevágó rendelkezései három csoportra oszthatók. Egyikben olyan taní
tásokat és buzdításokat ad, melyek életté tétele jórészt még ma is várat magára (pl.
90., 98-101. pont). Másrészt néhány konkrét intézkedést tartalmaz megszünteti a
prima hórát, engedélyezi, hogya többi kisbórából csak egyet mondjanak (a kóruson
kívül), a Matutinumban csökkenti a zsoltárok számát, s feladja a római breviárium
régi elvét, hogy-ti. a 150 zsoltárt hetenként el kell imádkozni. Szorgalmazza a him
nuszok eredeti szövegének helyreállítását, tervbe veszi az olvasmányok kiválasztásá
nak és a szentek életrajzainak felülvizsgálását. Harmadrészt - mivel a zsinat gyakor
lati kérdéseket csak futólag érintett -, a zsolozsma átdolgozását egy bizottságra hagy
ták. s ez meglepően gyors idő alatt előállt új breviáriumával, a Liturgia Horarummal.

Az Officium Romanum folyamatos története, melyet legalább 1500 éven át követ
hettünk, 1971. április ll-vel véget ért. A Bugnini-bizottság által kidolgozott breviári
um olyan vadonatúj alkotás, mely itt-ott használja a római zsolozsma bizonyos ele
meit. de hajdani összefüggéseit és alapelveit nagyrészt feladja. Nem vagyunk illetéke
sek annak megítélésében. hogy - ami bármi újítás bevezetésének feltételéül tétetett 
e változásokból melyik hozott igazi és valódi lelki hasznot az Egyháznak (Lit. Konst.
23. pont). Minthogy a Liturgia Horarum az olvasók többsége számára hozzáférhető,

most csak néhány jellegzetességét emeljük ki.

A hórák száma látszólag csupán eggyel csökkent (a Prima hóra megszünt), de a napot tagoló
három kishóra helyébe gyakorlatilag egyetlen. terjedelmesebb "Hora media" keriilt. Ez nyil
ván azzal függ össze, hogy kishórák eredeti jellegér már a X. Pius-féle reform sem értette meg,
s az új breviáriumot megalkotó papoknak már nem volt emlékük a hajdani rövid kishórákról.
A virrasztó hóra elvesztette éjszakai jelleget, A hórák az egységesedés irányában változtak,
hagyományos egyéniségük rovására. Terjedelmük egymáshoz közeledett. a himnusz vala
mennyinek elejére került, a zsoltárok száma a Completoriumot kivéve mindegyikben 3.

95



A római officium hajdani törzsanyagának kb. fele került felhasználásra, viszont igen nagy
számú új kompiláció bővítette ki a repertoár! (responz6riumok, antifonák, precesek). Ezek
hez nem készült, nem készülhetett dallam, a zsolozsma történetében először egy szöveggyüj
temény lett normává, s a közös énekes zsolozsmához 16 év után sincs dallamkiadvány. (Ha
egyszer lesz, az valószinűleg jelentősen el fog témi a liturgia Horarumtól, mint ahogy ez a
Missale Romanum - Graduale Romanum könyvpárosánál is látszik.) toy véglegessé vált, hogy
a zsolozsma elsödleges életformája és normája nem az énekelt kórusima, hanem a némán
olvasott papi imakönyv. Megmaradtak viszont benne a hagyományos műfajok: az antifonális
zsoltározás, a nagy-és kis-responzórium, a himnusz (melynek repertoárja lényegesen bővült).

Gyökeresen megváltoztak a zsoltárok szétosztásának alapelvei. A "botrányos" zsoltárok
kihagyásával megkurtított psalterium nem egy hét, hanem egy hónap alatt kerül elmondásra.
Ezzel lényegesen csökkent az "onus diei", s ez eleve jó esélyeket biztosított a könyv elfogá
dásának, Az ősi hármas elv (kishórák állandó zsoltárral, Laudes részben állandó, részben a
hét napjai szerint változó zsoltárokkal, Matutinum és Vesperás folyamatos zsoltárimával)
megszűnt, valamennyi hóra naponta más zsoltárokat kapott, így 28 napos, 5 hórás, állandóan
változó ciklus keletkezett.

Az egyház órájával mérve igen rövid idő telt még el a Liturgia. Horarum megjele
nése óta ahhoz, hogy bevezetését értékeljük. E bevezetés egyik újdonsága az a példát
lan erőszakosság is, mely az 1500 éves officium-hagyományról, rendi és helyi litur
giákról alig vett tudomást, s lényegében korlátlan egyeduralmat biztosított egy egé
szen új konstrukció számára. Sajátos. hogy ennek hatása sokhelyt éppen ellentétes
lett: az önkényes breviá;rium-összeállítások, szinte rögtönzött megoldások kavalkádját
tapasztalhatja a Nyugat-Európába látogató. Valószínűlegarról is korai lenne még vé
leményt mondani, milyen összefüggés van a breviárium-reform és a zsinat utáni pap
ság lelki állapota között.

9. Tanulságok

A közel 2000 éves történetet végignézve azt láthattuk, hogy külsö formáját tekintve a
zsolozsma változatos alakban lépett elénk: a római zsolozsma nem egyenlő egyik
konkrét zsolozsmával sem, hanem azok összességében és közösségében fejezte ki
magát.

E változatosság azonban korlátok között mozgott, s nem számítva a rövid életű

"reformbreviáriumokat", e korlátok egészen a XX. századig azonosak voltak azzal,
amit a benedeki és a régi római liturgia közös pontjaiként megjelöltünk. Ezek:

a hórák szerkezeti felépítése és sajátos jellege;
a zsoltárok felosztásának fönt említett hármas alapelve;
a zsolozsmát alkotó műfajok együttese (antifona, responzórium, stb.);
a törzsanyag, tehát az Antiphonale Romanum szövegeinek központi magja.
Még két fontos elemet tennénk hozzá, mely végigkíséri a zsolozsma történetét.

egyik a belsöre, a másik a külsöre tereli figyelmünket. A zsoltárok és más szövegek
értelmezésében egy olyan folyamatos hagyományozás alakult ki, melynek forrását
Krisztus és az apostolok tanításában kell látnunk, s mely az apostoli atyák idejétől

kezdve korunkig lényegében állandó (lásd pl. Wolter Maurus csodálatos zsoltárma
gyarázatait). - Ugyancsak végigköveti a zsolozsma történetét akarimádság lendüle
tét, áttekintését, vonzóerejét fokozó ceremoniális előírásokhagyománya, mely termé
szetesen a különböző világi egyházak és szerzetesrendek arculatához alkalmazkodott.

Bár a szerzö nem érzi magát illetékesnek, hogy cikkét gyakorlati tanácsokkal zárja,
három észrevétel mégis ide kívánkozik.
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1. Úgy látjuk, hogy egy bizonyos rendezett pluralizmus a történelem tanulsága
szerint a zsolozsma esetében indokolt, indokoltabb mint a miseliturgiában. Már csak
ezért is nehéz elfogadni a hagyományos római zsolozsmarend mai hátrányos helyze
tét. Úgy gondoljuk, hogya hosszú idön át egymás mellett élt zsolozsmák életjogának
csorbítatlannak kellene maradnia. ·Ez természetesen elvi álláspont, s nem érinti a
zsolozsmára kötelezettek ma érvényes, tisztán fegyelmi kötöttségeit.

2. Dilemmaként jelentkezik előttünk az, hogy míg a modern élet differenciáltsága
kinek több, kinek kevesebb idöt enged a kórusimára, breviáriumozásra, ugyanakkor
egy-egy zsolozsma olyan átgondolt egész, olyan müalkotás, melynek faragcsálása, je
lentös átalakítása komoly veszteséggel jár. Aligha szerenes és megoldás, ha e dilem
mát a lehető legalacsonyabb szinten való nivellálással oldjuk meg. Véleményem sze
rint az önmagukban tökéletes, harmonikus zsolozsmafajtákban legföljebb kisebb
átalakítások megengedhetök, amilyenek a történelem folyamán elö is fordultak. El
lenben lehetövé kellene tenni, hogy ugyanazokat az officiumokat más-más szabályok
szerint használja pl , a kontemplativ szerzeteskórus, az állandó zsolozsma-közösség, a
világi pap, a breyiáriumra nem kötelezett világi stb. így épen maradnának maguk a
zsolozsmák, a változó körülményekhez való alkalmazást pedig az átgondolt adaptá
ciós szabályok biztosítanák. Ide tartozhatna a világi hívek köz ös és egyéni zsolozsmá
zásához adott tanácsok együttese is.

3. Nem lehet belenyugodni abba, hogy a zsolozsma normativ formája az olvasott
imakönyv, me lyet csak nehézségek árán, rendkívüli esetben lehet közösségben éne
kelni. Ahhoz viszont, hogy a rangsor megforduljon, a jelen sanyarú körülmények kö
zött nem elég az általános buzdítás: a jog és az élet kölcsönhatásának ismeretében
szabályozni kellene, hogy különféle típusú vallási közösségeknek mennyit, milyen
rendszerességgel kell a zsolozsmából elvégezniük. Mert semmiféle keresztény közös
séget nem tudunk elképzelni a Rözös liturgikus imádság hozzá mért rendje nélkül.


