
de meg nem szüntették, hiszen a győri, egri, kalocsai és veszprémi ri
tualék nem sokban különböztek az ősi Esztergomi Ritualétól. Igazán ko
moly nehézségek csak az utóbbi évtizedekben keletkeztek, mégpedig el
sősorban a nagy rituale-hiányés a nyelvi engedmények terén nálunk ta
pasztalt lemaradás következményeként. Mert az utóbbi években, a ritu
ale-várás egyre hosszabbodó időszakában valóban "ahány pap, annyiféle
volt a szertartás".

Miközben azon töprengtem, hogy a végleges ritualéban teljességre is
kell törekednünk - vagyis tartalmaznia kell a legfőbb imákat, a Iitá
níákat, a különféle áldásokat, a vízkereszti vízszenteléstől kezdve a gyer
tyaszentelés, torok-áldás, hamvazkodás, keresztúti ájtatosság, barkaszen
telés, húsvéti étel-szentelés, májusi és októberi ájtatosság, Halottak napi
megemlékezés, évvégi hálaadás stb. szertartásait is -, egy érdekes és
rendkívül értékes kis csomagot hozott a postás. ütött-kopott, féHg bőrbe

kötött, valamikor régen szemmelláthatóan használt - a lapszéleken ott
vannak a sokszori használat jól ismert nyomai - magyar nyelvű Ifitualét
találtak az egyik szabolesi plébánián a lim-lomok között. Megküldték,
hogy használjam fel. Első belelapozásra úgy látszik, hogy valamelyik ré
gebbi egri rítualénak a teljes magyar fordítása. Sok minden megtalál
ható benne, amit az új rrtualéban hiába keresünk; kissé más nyelvezettel
természetesen azok a részek is, amelyek megvannak az új ritualéban is.
Az eléggé terjedelmes !könyv közepetaján meghatóan kedves a hamvazó
szerdaí "hamu szentelés és hamvazás szertartása", a kar számára a víz
zel hintés és füstölés alatti időre kitűnő ritmusú és tökéletes rírnelésűének
szőveggel. Külön énekszövege van a keresztjáró napi könvörgések mind
egyikének is. Néhol stiláris módosítások is vannak az eredeti szöveg fölé
írva, tehát használat közben javította is a fordító. A magyarázó szöveg
is teljesen magyar benne. íme egy úiabb nagyszerű forrásanyag a vég
leges rituale számára. Ki tudja, hány kerül még elő.

•
EMLÉKEZES EGY RÉGI NYARRA

Olrtsz ,táj tilz szemembe, messzi emlék
egy régi nyárról, pineák és pálma,
kék égről arany nap ragyog a fákra,
talán a boldog aranykor is nemrég

szökött el innen s mint valami vendég
még visszatér e tündérfény'Ű tájra,
mint ahogy visszasír az ember vágya,
ha egyszer e föld megfogja a lelkét:

Itália, kék ég, nyár, ifjúságom,
tűnt kába álmok szitakötő-tánca,

csudálatos kék tenger mormolása,

ezt a nyarat még most is visszavágyam:
fölöttem kék ég és alattam tenger,
végtelenbe tágul bennük az ember.

Agoston Imre
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