
Napszaki himnuszok a zsolozsmában  
Tipológia és történelem  

Kérdésünk a liturgikus himnuszéneklés kezdeteire irányul: mit, mikortól és milyen 
logika alapján énekeltek őseink a tág értelemben vett római rítus zsolozsmájának 
himnusszal ékesített, vagy legalábbis ékesíthető szakaszain.  

A téma nem ígérkezik különösebben izgalmasnak. Jóval megelőzve azt a kort, 
amelyből bármiféle liturgikus könyv fönnmaradt, Szent Benedek Regulája tételesen 
kijelöli az egyes hóráknak azt a részét, amikor himnusznak kell elhangoznia. Minden 
hórára kitér, nem különböztet meg sem téli és nyári időszakot, sem vasárnapokat és 
hétköznapokat. A tételt hol ambrosianum-nak nevezi, ezzel talán a nagyobb szabású 
tételekre utalva, hol az adott hóra himnuszának (hymnus eiusdem vagy uniuscuiusque 
horae), amivel vélhetően az illető himnusz állandóságát jelzi. Utasításai a szövegkör-
nyezetben nem tűnnek újításnak, annak sem érzi szükségét, hogy pontosan meghatá-
rozza, mely tételeket értsünk az „adott hóra himnusza” alatt. Ennek alapján azt fölté-
telezhetnénk, hogy a VI. század első felének itáliai szerzetesi közegében már mindez 
magától értődött.  

Legföljebb az lehet zavarba ejtő, hogy az órómai antifonálék és a római bazilikák 
zsolozsmájáról szóló ordók egyáltalán nem látszanak ismerni a himnuszt, és a gregori-
án liturgiának is elmarad olyan archaikus zsolozsmáiban, mint a szent háromnap, 
húsvét nyolcada vagy a halotti offícium…  

Liturgikus könyvek csak jóval későbbről állnak rendelkezésünkre, és ezek, ha egyál-
talán kitérnek a himnuszok éneklésére, általában nem szolgálnak meglepetéssel. Az 
időszaktól és ünnepektől független himnuszkészlet és annak liturgikus beosztása szinte 
mindig egybeesik azzal, amelyet a római breviárium a legutóbbi időkig közölt, elte-
kintve természetesen a szöveg kora újkori átírásaitól. Kibővítve, de mind a válogatás, 
mind az elrendezés szintjén fönntartotta ezt a hagyományt még a Liturgia Horarum 
címen közreadott reformbreviárium is. A magyar kutatást különösen gyakran félreve-
zeti, hogy hajlamosak vagyunk általánosítani mindazt, amiben a római-kuriális-
ferences, azaz egy itáliai (és zeneileg diaton) hagyomány megegyezik a magyarországi, 
azaz egy Alpokon túli (és zeneileg pentaton) hagyománnyal. Mint látni fogjuk, ez a 
szemlélet súlyosan félrevezető, és figyelmen kívül hagyja számos olyan terület jellegze-
tes vonásait, amelyeknek gyakorlata kulcsfontosságú a jelen téma földolgozásához is.  

A látszólag terméketlen fölvetés mégis értékes eredményekre vezet, ha jól kiválasz-
tott forrásoknak teszünk föl helyesen megfogalmazott kérdéseket. Módszertani szem-
pontból ez a föltétel liturgikus hely (funkció vagy asszignáció), a liturgikus helyet ki-
töltő „nyersanyag” (tételkészlet) és a kettő tartós, tudatos egymáshoz rendelését, kom-
binációját rögzítő hagyomány (úzus) hármasságának együttlátásával teljesül.  

(1) Napszaki himnuszok alatt azokat a tételeket értjük, amelyek a liturgikus év idő-
szaki és ünnepi ciklusától is függetlenek. Használatuk a ma évközinek nevezett idő-
szakra, azaz a vízkereszt nyolcadnapját követő vasárnaptól a böjtelőig, majd a pün-
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kösd utáni első közvasárnaptól ádventig terjedő hetek ünneptelen napjaira jellemző, 
de néha túlterjed ezeken a kereteken, egyes himnuszok pedig dallamuk és 
doxológiájuk váltogatása mellett a teljes évet lefedik. Ez a korlátozott készlet van a 
legkevésbé kitéve történelmi változásoknak. Nem függ az egyházi év rendjének foko-
zatos kidolgozásától, az újabb ünnepek bevezetésétől. Mintegy védve van minden 
olyan alkotói szándéktól, amely új, korszerű irodalmi és zenei anyaggal szeretné levál-
tani a régebbi nemzedékek örökségét, mert az érintett hétköznapok, sőt sokszor a 
közvasárnapok is ritkaságszámba mentek a középkor folyamán: liturgikus tartalmuk 
többnyire csak elméleti szubsztrátumként lappangott az egész naptárat elborító idő-
szaki és ünnepi tételek hordaléka alatt. Érthető, ha hosszú időn keresztül meg tudta 
őrizni kezdetleges állapotát.  

Az asszignáció tehát a vizsgált esetekben a hét napjaira és a zsolozsma hóráira egy-
szerűsödik, ezeket a továbbiakban a latin terminológiát követő rövidítésekkel írom le:  
 
NAP  HÓRA   
D dominica (vasárnap)  M matutinum (matutínum: éjszaka)  
f2 feria secunda (hétfő)  L laudes (laudes: hajnal)  
f3 feria tertia (kedd)  I prima (príma: reggel)  
f4 feria quarta (szerda)  III tertia (tercia: délelőtt)  
f5 feria quinta (csütörtök)  VI sexta (szexta: dél)  
f6 feria sexta (péntek)  IX nona (nóna: délután)  
S sabbatum (szombat)  V vesperae (vesperás: este)  
  C completorium (kompletórium: lenyugvás)  
 
A rendszert a történelmi adatok megértéséhez azonban kissé árnyalni kell. Egyrészt 
nem hagyható figyelmen kívül, hogy a vasárnapok és az ünnepek a hagyományos ke-
resztény időszámításban előző este kezdődnek, de nem fejeződnek be (zsidó megfo-
galmazás szerint: nem „mennek ki”) a következő este beálltával. Ennek megfelelően a 
szombati nap mintegy elveszti vesperását és kompletóriumát, amelyek már a vasár-
naphoz tartoznak, a vasárnap ugyanakkor megtartja vesperását és kompletóriumát, 
nem adja át őket a hétfőnek. A középkori liturgikus érzékelés szerint a vasárnap elő-
estéje hangsúlyosabb és ünnepélyesebb, mint a voltaképpeni vasárnap este, ezért a va-
sárnaphoz szorosabban kötődő tételek a szombati, és nem a vasárnapi vesperásban és 
kompletóriumban várhatók.  

Azt is előre kell rögzítenünk, hogy a vizsgált korszak nem látta egyneműnek az év-
közi időt, hanem különbséget tett annak téli (vízkereszt utáni, farsangi) és nyári 
(pünkösd vagy Szentháromság utáni, ide értve az őszt is) szakasza között. Közülük a 
nyári időszak volt az, amely sokszoros terjedelmének megfelelően alapállapotnak szá-
mított. A legföljebb hat hetes téli időszak részint a karácsony és a vízkereszt hatása alá 
került, részint valamiféle liturgiatörténeti „múzeumként” és a hétköznapiság „védett 
övezeteként” viselkedett: itt őrződött meg számos olyan, valaha egyetemes tétel és el-
járás, amelyet az időszakok és ünnepek változó anyaga idővel háttérbe szorított. Szá-
mos hagyomány különbséget tesz téli, tehát vízkereszt utáni (Ep = post Epiphaniam), 
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és a nyári, vagyis Szentháromság utáni (Trin = post Trinitatem) időszak között. Ilyen-
kor gyakran a téli időszak őrzi az eredetibb vagy kidolgozottabb megoldásokat, és a 
nyári időszak mutatkozik fogékonynak bizonyos újításokra vagy egyszerűsítésekre. A 
források tanúsága szerint többször érezhették úgy, hogy a téli-nyári (Ep/Trin) felosz-
tás terjedelmi aránytalanságán változatni kell: ilyenkor a téli rend tért vissza az ősz 
vagy legkésőbb az októberi hetek beálltával is.  

(2) Napszaki himnuszként alig több mint harminc tétel volt használatban, de meg-
tévesztő lenne, ha a liturgikus elemzéseknél szokásos módon csak szövegkezdettel hi-
vatkoznánk rájuk. A napszaki himnuszok ugyanis jól megragadható csoportokat és so-
rozatokat alkotnak, részint immanens tulajdonságaik alapján, amilyen az egyes versek 
metruma, strófaszáma, tematikája, szóhasználata és általában stílusa. Nem kell azt föl-
tételeznünk, hogy a használó közösségek pontos irodalomtörténeti értesülések birto-
kában voltak, mégis világosan érzékelhették, párokba, csoportokba rendezhették az 
egymáshoz hasonló költeményeket. Elkülöníthették egyfelől az ambrusi, azaz 
doxológia nélkül nyolcstrófás, szabályos jambikus diméterekben íródott, gondolat-
gazdag himnuszokat, és a doxológiával együtt háromstrófás, szigorúbb vagy lazább 
szerkesztésű szapphói strófákban írt, csinos, de nem különösebben mély értelmű 
„tinglitanglikat”. Másfelől a felületes olvasó is érzékelte a teremtés napjait megéneklő 
úgynevezett de creatione-sorozat, a vasárnaptól péntekig terjedő, következetesen négy-
strófás, azaz felezett-ambrozián vesperáshimnuszok összetartozását.  

Más sorozatokat csak a következetes használat érlelt sorozatokká. A matutínum 
himnuszai nem állnak távol ciklikusság dolgában a vesperáshimnuszoktól. A sorozat 
itt is egy szabályos ambrusi verssel tehető teljessé, de hiányzik a hatrészességet megszi-
lárdító teremtés-tematika, és egy-egy alkalommal a strófaszám is eltér a szabványos 
négytől. Végül ami a laudeshimnuszokat illeti, ezek semmivel sem viselkednek kevés-
bé sorozatként, mint a vesperás vagy a matutínum himnuszai, de belső összetartó ere-
jük még kisebb: különböző korú, szerzőjű, strófaszámú és stílusú darabok rendelődtek 
egymáshoz egyszeri döntés vagy pusztán a megszokás alapján.  

(3) A források válogatásának célja, hogy mintegy mögé hatoljunk a történelemnek. 
Ez akkor válik lehetségessé, ha lényegében egykorú, de különböző tartalmú források 
összehasonlítása olyan értelmes mintázatokhoz vezet, amelyek különféle állapotok, 
történelmi korszakok lenyomataként értelmezhetők. A megközelítés azért alapvető 
fontosságú, mert a liturgikus himnuszhasználat fejlődéséről az objektív kronológia 
szintjén nincs adatunk: ahogy a bevezetőben hangsúlyoztam, Szent Benedek évszá-
zadokkal a legkorábbi római liturgikus könyvek előtt kész, sőt megállapodott szokás-
ként beszél a himnuszok használatának közelmúltig érvényes módjáról. Annál külö-
nösebb, hogy ez a mód, jóllehet többségi, nem kizárólagos még a kora újkorban sem.  

A források régisége helyett ezért diverzitásukra törekedtem, vagyis arra, hogy ben-
nük arányosan és a lehető legnagyobb földrajzi kiterjedésben tükröződjék a római rí-
tusterület változatossága. A vizsgálatból kizártam a Benedek-regulától közvetlenül 
függő monasztikus hagyományokat, csak az úgynevezett szekuláris, tehát székesegyhá-
zi úzusokat és az azokhoz hasonló szerzetesrendi gyakorlatokat vettem figyelembe. Ez 
utóbbiak általában szorosan kötődnek ahhoz az egyházmegyés környezethez, amelyből 
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származnak, így a premontreiek, dominikánusok, kármeliták a mai Franciaország 
északi és középső területeihez, a pálosok Magyarországhoz, a ferencesek Itáliához.  

Hetvenöt különböző úzusú, de biztos eredetű és az adott hagyományt hitelesen 
képviselő forrást dolgoztam föl. Megközelítőleg teljes képet ennek a mennyiségnek 
csak két- vagy háromszorosa alapján kapnánk az európai liturgiaváltozatokról, de ez a 
forrásanyag is egyenletesen fedi le a kutatott területet és időszakot. A mellékelt tér-
képvázlaton jól látszik, hogy a legsűrűbben adatolt terület megegyezik az egykori 
Frank Birodalom törzsterületével, a mai Észak-Franciaországnak megfelelő Neustria, 
és a mai Németalföldet és Északnyugat-Németországot magába foglaló Austrasia or-
szágrészeivel. Ezt egészítik ki az ritkásabb egyházszervezetű határőrvidék későbbi ala-
pítású szász, cseh, morva, lengyel és magyar központjai, Skandinávia, a Brit-szigetek, 
Dél-Franciaország, Ibéria és Itália. Ezek közül egy-egy hagyomány elemzéséből nem 
lehetne történeti következtetéseket levonni, mivel senki és semmi nem akadályozha-
tott meg egyetlen úzust sem abban, hogy egy adott történelmi pillanatban újításokat 
vezessen be. Ha azonban egyes térségekre vagy egyházmegyék egész nemzedékére ér-
vényes tendenciákat sikerül kimutatnunk, akkor azok a szórványos kivételek mellett is 
rávilágíthatnak a himnuszhasználat egyes lehetőségeire és e lehetőségek logikai sor-
rendjére, amely legalábbis nem kizárt, hogy időbeli sorrendnek is megfelel.  

 

 



 Napszaki himnuszok a zsolozsmában  5 

Az alábbiakban sajátos sorrendet követek. Az egyes hórák himnuszait nem a napi zso-
lozsma sorrendjében tárgyalom, hanem diverzitásuk szerint haladok: azt veszem figye-
lembe, hogy egyáltalán mely hórákban legáltalánosabb a himnusz mint műfaj haszná-
lata, illetve hogy mennyire változatos a tételkészlet, amelyből az egyes úzusok válogat-
nak. Amint liturgiaváltozatok összehasonlításakor általában, figyelmünket elsősorban 
arra a köztes tartományra lesz érdemes irányítani, amely a széles körben elterjedt je-
lenségek és az egészen szórványos vagy egyedi megoldások között húzódik. Az előbbi-
ek, azaz a széles körben elterjedt megoldások a tág értelemben vett római rítus egysé-
gét erősítik, és bárhol, bármikor fölbukkanhatnak; az utóbbiak, a szórványos vagy 
egyedi megoldások tudatos, alkotó beavatkozás következményei, ezért nem alkalma-
sak hosszú távú, személytelen folyamatok megragadására. Egyedül a köztes tarto-
mányba tartozó, nem általános, de kellő számban adatolt esetek általánosíthatók mint 
tájak és korok megbízható jelölői.  

Kishórák  

A príma, a tercia, a szexta és a nóna hóráknak egész Európában van himnusza, és 
mindenütt, kivétel nélkül ugyanaz a négy tétel:  
 

� Iam lucis orto sidere  
� Nunc Sancte nobis Spiritus  
� Rector potens verax Deus  
� Rerum Deus tenax vigor  

 
Az egyetlen kivétel Lyon úzusa, amely egyébként is híres a nyugati fősodortól való 
megdöbbentő eltéréseiről és kivételes puritanizmusáról. Lyonban a kishórák himnusza 
hiányzik, és ez a hiány nem véletlenszerű: előrevetíti, hogy minden más hóra is nélkü-
lözni fogja a napszaki himnuszokat, a kompletóriumot kivéve.  

Kompletórium  

A himnusz jelenléte a hórában egyetemes, Lyon sem kivétel, azaz a kompletórium 
mint a római zsolozsma legkésőbb rögzült hórája az egyetlen, amelyben a himnusz 
mintegy kötelezőnek tekinthető. A tételkészlet meghatározó darabja a Te lucis ante 
terminum, amelyet a nappali kishórák himnuszaihoz hasonlóan minden hagyomány 
ismer és a hóra „alapértelmezett” himnuszának kezel ott is, ahol  van alternatívája.  

Az alternatív megoldások rendszerint egy másik, magasabb presztízsű tételt állíta-
nak a Te lucis mellé. Hogy ez a magasabb presztízs miben nyilvánul meg, másodlagos: 
a legjellemzőbb, hogy a kiegészítő tételt a vasárnapi vesperások vagy közülük csak az 
előesti (azaz a szombati) vesperás kapják, de ugyanez a kiegészítő tétel lehet az ünnepi 
kompletórium kiváltsága is köznapokhoz és közvasárnapokhoz képest. Másutt a téli 
időszak, tehát az évközi idő hangsúlyosabb, a hétköznapoknak bizonyos értelemben 
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rangot és értéket tulajdonító szakasza hordozza a kiegészítő tételt, és nyárra marad a 
Te lucis. Végül vannak források, amely minden asszignáció nélkül közölnek egymás 
után két kompletóriumhimnuszt, de ilyenkor is a kiegészítő tétel szerepel először, és 
kisebb méltóságát kifejezve csak utána a szokványosabb.  

Az alternatív tétel megválasztása összetartó úzuscsoportokat jelöl ki, amelyek olykor 
földrajzilag is értelmezhetők. Három ilyen tételt azonosítottam:  
 

� Iesu Salvator (Redemptor) saeculi  
� Salvator mundi Domine  
� Christe qui lux es et dies  

 
A legelterjedtebb Iesu Salvator vagy Iesu Redemptor saeculi napszaki himnuszként csak 
germán úzusokban használatos. (Itt kell hangsúlyoznom, hogy az említett tételek idő-
szaki kompletóriumhimnuszként másutt is előfordulnak, a jelen áttekintés napszaki 
használatukra összpontosít.) Jóllehet a kezdősor eltérése ellenére ugyanarról a tételről 
van szó, a szövegváltozat is jellegzetes: a Salvator-változat a skandináv (dán és svéd) 
zsolozsmák jellemzője, míg a Redemptor-változat német területekről adatolt. Az előb-
biek, tömbszerűen, afféle „pánskandináv” jellegzetességként használják a alternatív 
himnuszt, a németek viszont szórtan, nagy távolságokon átlépve, eltérő politikai kul-
turális környezetben: a fríziai Utrechtben, a Rajna-vidéki Speyerben, a frankföldi 
Bambergben és a déli Salzburgban. A négy hagyományt összeköti, hogy mindegyik 
ősi alapítás, kivéve Bamberget, amely viszont tekintélyes múlttal rendelkező német 
egyházmegyék között jött létre, és liturgiájában jól alkalmazkodott konzervatív kör-
nyezetéhez.  

A Salvator mundi Domine normann és Normandiához közel eső észak-francia úzu-
sokban használatos: Rouen, a közeli Beauvais, a fokozatosan Anglia országos úzusává 
előlépő Salisbury (Sarum), a Sarumét skót nemzeti úzusként magáévá tevő Aberdeen 
és a kármeliták használják. A kármelita hagyomány észak-francia alkata régóta közis-
mert: a rend a jeruzsálemi Szent Sír-bazilika szokását tette saját úzusává, amelyet vi-
szont a francia keresztesekkel érkezett egyháziak dolgoztak ki. Újabban éppen a nor-
mandiai Évreux gyakorlatával való szoros kapcsolatára hívta föl a figyelmet a kutatás.  

Végül a Christe qui lux es et dies két, térben távoli terület sajátja. Énekelték őket 
Spanyolország, illetve Portugália legtekintélyesebb egyházi központjaiban, Toledóban 
és Bragában, de az egykori Austrasiát vízszintesen átívelő Köln–Tournai–Cambrai 
tengelyen is.  

Lyon, mintegy ellensúlyozva a napszaki himuszok egyébkénti hiányát, a kompletó-
riumhoz a hét minden napján önálló himnuszt rendelt. Ezek között ott volt a Te lucis 
és két, föntebb bemutatott alternatívája (a Salvator mundi nem), majd további ismert 
és kevésbé ismert esti himnuszok következtek. A vasárnapi himnusz a „skandináv” 
Iesu Salvator volt, a Te lucis hétfőn, azaz a hétköznapi sorozat élén állt, majd ezek kö-
vetkeztek:  
 

� Christe qui lux es et dies  
� Sol angelorum respice  
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� Deus creator omnium  
� Cultor Dei memento  
� Altissimi Verbum Patris  

A nagyobb hórák  

Az úgynevezett nagyobb hórák elemzésekor külön kell kezelnünk a vasárnapra és a 
hétköznapokra szánt himnuszokat. A himnuszkészlet kezdő, vasárnapi tétele rendsze-
rint hangsúlyosabb, és az esetek jelentős hányadában váltakozik téli-nyári megkülön-
böztetés szerint. A vesperás „fő himnuszának” az első, tehát nem a vasárnap, hanem a 
szombat esti tétel minősül, ez lesz analóg a matutínum és a laudes vasárnapi himnu-
szaival.  

E „fő himnusz” szerepét mindhárom esetben két típus töltheti be. Az egyik lehető-
ség egy hiteles ambrusi vagy közvetlenül Szent Ambrustól ihletett tétel: doxológia 
nélkül nyolcstrófás, metrikájában klasszikus, mély teológiájú és költőileg sűrű alkotá-
sok. Alternatívájuk egy-egy kifejezetten rövid, doxológiával együtt háromstrófás, tet-
szetős, de vállaltan súlytalan, sem gondolati, sem költői mélységeket nem érintő tétel. 
Ha e két himnusztípust önmagukban hasonlítanánk össze, nyilvánvaló lenne az 
ambrozián típus fölénye. Ehhez képest a liturgikus gyakorlat jóval többször használta 
a könnyed és rövid változatokat — a nyári időszak legalább huszonnégy hete a legké-
sőbbi húsvét esetén is négyszerese a téli időszak legföljebb hat hetének.  

Mégis mielőtt az egykori liturgusok irodalmi ízlésében keresnénk a hibát, tekintet-
be kell vennünk két tényezőt. Az egyik, hogy ezek a tételek nem független költemé-
nyekként, hanem a zsolozsmahórák dramaturgiájában szólaltak meg. A kérdés nem 
úgy fogalmazódik meg, hogy objektíve milyen értékű, minőségű versek ezek, hanem 
úgy, hogy a liturgikus arányérzék ezeken a szakaszokon súlyos, központi jelentőségű, 
vagy ellenkezőleg, mintegy pihentető, be- vagy átvezető tételt kíván meg. A másik té-
nyező, hogy a római rítus szövegezése szigorúan biblikus, himnuszeszménye (miután 
egyáltalán lett) a keleti és az ólatin hagyományokkal szemben rövidebb volt. Ezt bizo-
nyítja nemcsak a napszaki, hanem általában a himnuszok átlagos strófaszáma, és az 
eredetileg hosszú himnuszok kezelése a liturgiatörténetben: a nyolcstrófás ambrusi tí-
pust következetesen elfelező négystrófás tételek, a Prudentius műveiből készült 
centók, és számos hosszabb ünnepi himnusz gépies elfelezése (divíziók).  

A hétköznapi himnuszkészlet meghatározó vonása, hogy az esetek legalább felében 
ciklust alkot. Mindhárom sorozat szilárd, sem a tételek válogatása, sem sorrendjük 
nem tér el, függetlenül a sorozatok belső összetartó erejétől, amely, mint korábban ki-
emeltem, nem azonos mértékű.  

Végül nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a kishórákkal és a kompletóriummal 
szemben jelentős azoknak az úzusoknak a száma, amelyek a nagyobb hórákban egyál-
talán nem használnak himnuszt. Ez a „defektív” csoport a matutínumnál a legnépe-
sebb, ezt követi a laudes, majd a vesperás. Bizonyos esetekben a vasárnapi hóráknak 
van, a hétköznapiaknak viszont nincs himnusza. A „defektív” himnuszhasználat 
egyébként rendszerszerű: ahol a vasárnapi vesperásnak nincs himnusza, ott biztosan 



Földváry Miklós István   8 

nem lesz a hétköznapi vesperásoknak, a laudesnek és a matutínumnak sem, és meg-
fordítva: a hétköznapi matutínumhimnusz hiánya jelöli ki a legtágabb kört, amelyen 
belül egyre szűkülő köröket alkotnak a vasárnapi matutínum, a hétköznapi laudes, a 
vasárnapi laudes, a hétköznapi vesperás, majd a vasárnapi vesperás himnuszának hiá-
nyával jellemezhető csoportok.  

Vesperás  

Egyáltalán nem használ himnuszt a vesperásban Lyon és néhány dél-német egyház-
megye: Passau, Freising, Augsburg és Bamberg. Még többen vannak azok az úzusok, 
amelyek vasárnap ugyan használnak himnuszt, de hétköznap már nem; ezek már az 
egész német kultúrájú területen, sőt annak határvidékein jelentkeznek, így Brixenben, 
Speyerben, Utrechtben és Meißenben.  

Ahol van, ott a vasárnapi (azaz szombati) vesperás jellegzetes himnuszpárja az 
ambrusi Deus creator omnium és a szintén Szent Ambrusnak tulajdonított, de rövid, 
párrímes O lux beata Trinitas. Az európai hagyományok döntő többségében ezek 
egyike vagy mindkettő használatos. Legtöbbször az O lux beata fordul elő, és az úzu-
sok ezen halmazán belül is többségben vannak azok, amelyek egyedüli himnuszként 
használják. Földrajzilag szórtan fordul elő, de jellemző, hogy azok az úzusok, amelyek 
csak az O lux beata-t énekeltetik, mindnyájan ősi alapítású egyházmegyéket képvisel-
nek, a mediterráneum (Itália, Provence és Ibéria) teljes egészében ehhez a csoporthoz 
tartozik, és egy sincs köztük a római liturgiaváltozatok újabb nemzedékéből, például 
az anglonormann körből, Kelet-Európából vagy Skandináviából.  

A Deus creator önállóan csak viszonylag ritkán, az O lux beata téli alternatívájaként 
valamivel gyakrabban fordul elő. Használata mindkét esetben inkább Skandináviára, 
Kelet-Európára és az anglonormann úzusokra jellemző; német hagyományokban ki-
mondottan ritka, Franciaországnak északi, a normann és a német-római területekhez 
közel eső vidékeire korlátozódik, a mediterrán térségben pedig egyelőre egyetlen ada-
tunk sincs róla. Ezek a tények azt sejtetik, hogy tiszteletreméltó kora és magas irodal-
mi minősége ellenére nem ez, hanem az O lux beata tartozik a himnuszkészlet alapve-
tőbb rétegéhez.  

Rendhagyó tételválasztással csak Mainz és a magyar részhagyományok élnek. 
Mainzban az O lux beata alternatívája nem a Deus creator, hanem a de creatione-
sorozat kezdőtétele, a Lucis creator optime, de ez a jelenség csak a hétköznapi himnu-
szok ismeretében válik érthetővé. Mainz ugyanis Trierhez és néhány francia egyház-
megyéhez hasonlóan egész héten a Lucis creator-t használja, ezt színesíti a nyári vasár-
napok előestéjén az O lux beata-val.  

Csak a teljes európai környezet ismeretében derül ki, hogy mennyire egyedi meg-
oldás, mondhatni „hungarikum” az O Pater sancte himnusz a nyári vasárnapok első 
vesperásában. Maga a himnusz nem magyar szerzemény, Szentháromság-vasárnapi 
vesperáshimnuszként több hagyomány ismeri, de napszaki, pszaltériumi tételként tar-
tósan és általánosan jellemző a magyar egyházmegyékre és pálos rendre. Ritkasága el-
lenére könnyű megérteni, hogy miért vezették be. Az O Pater sancte minden esetben a 
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Deus creator nyári alternatívája, vagyis az O lux beata-nak lép helyébe. Az O lux beata-
t kezdősora miatt könnyen értelmezhették Szentháromság-himnusznak, és valóban, 
néhány úzus Szentháromság-vasárnapi saját tételként is használta. Ebben az összefüg-
gésben az évközi alkalmazás úgy hatott, mint a Szentháromság-tematika kiterjesztése a 
post Trinitatem időszakra, ami egyébként sem idegen a római rítustól. Így cserélhetett 
helyet az egyik szentháromságos himnusszal a másik. Annak pedig, hogy miért része-
sítettek előnyben egy három szapphói strófában megfogalmazott Szentháromság-
himnuszt egy ambroziánnal szemben, az a magyarázata, hogy a vasárnapi laudesben 
Magyarországon szintén egy három szapphói strófában írt himnusz, az Ecce iam noctis 
hangzott el. A két, funkcionálisan és formailag is összeillő himnusz találóan rímeltette 
a vasárnap két fő zsolozsmahóráját.  

Egységesebb képet mutatnak a hétköznapi himnuszok. Az esetek mintegy kéthar-
madában a Lucis creator optime-vel kezdődő, hagyományosan Nagy Szent Gergelynek 
tulajdonított de creatione-sorozat tételei kapcsolódnak vasárnaptól kezdve az egyes 
hétköznapok estéihez. A sorozat, mint hangsúlyoztam, egységes, valószínűleg egyetlen 
szerző eredetileg is ciklusként elgondolt műve. Következtetésekre éppen egységessége 
és elterjedtsége miatt nem ad alkalmat, ha valamit, akkor inkább hiányát tekinthetjük 
informatívnak.  

Ha azokat az úzusokat, amelyek egyáltalán nem használnak himnuszt egy-egy 
hórában, defektívnek neveztük, akkor joggal vezethetjük be a „reduktív” himnusz-
használat fogalmát. Ez azokra a hagyományokra vonatkozik, amelyek egész héten 
ugyanazt a himnuszt használják egy-egy hórában, legföljebb a vasárnapot tüntetik ki 
eltérő tétellel. Eljárásuk következetes, mert jellemzően ugyanazok az úzusok viselked-
nek reduktívan a vesperás, mint a laudes és a matutínum himnuszával kapcsolatban. 
Ezen a csoporton belül akad példa arra is, hogy a laudesnek vagy a matutínumnak 
már egyáltalán nincs himnusza, és arra is, hogy egy-egy himnuszt kap a két vasárnapi 
vesperás, de nincs himnusza a hétköznapoknak. A hétköznapokra vonatkozó adathi-
ánnyal mindenesetre óvatosan kell bánnunk. Nem lehet kizárni, hogy a reduktív for-
rások természetesnek veszik a himnusz rendszeres, ordináriumszerű megismétlését 
ugyanabban a hórában (jóllehet például a szintén visszatérő verzikulusokra gyakran 
hivatkoznak), és azt sem, hogy a temporális hétköznapokat a gyakorlatban nem létező 
kategóriának tartják (Ibériában például a temporálét, azaz az időszaki liturgiát sokszor 
dominicale-nak, vasárnapi liturgiának nevezték).  

A reduktív csoport legelterjedtebb megoldása az, hogy a szombat esti O lux beata-t 
egészítik ki vasárnap este és attól kezdve minden hétköznap a Lucis creator-ral — a 
fény ilyenkor nem a hatnapos teremtéstörténet első napjának gyümölcse, hanem álta-
lában a napnyugta és a lámpagyújtás fő motívuma. Ide sorolom azokat az úzusokat is, 
amelyeknek forrásai nem szólnak a hétköznapokról. Ritkábbak azok, amelyek egész 
héten az O lux beata-t ismételgetik, és köztük is kisebbségben vannak azok, amelyek a 
vasárnap első vagy második vesperását a Deus creator-ral vagy a Lucis creator-ral kü-
lönböztetik meg. Az összképet ezek az egyéni vonások nem befolyásolják.  

Elméletileg is nehéz lenne elképzelni, hogy a fejlett és változatos sorozatokat szorí-
totta volna ki helyükről a reduktív himnuszhasználat. Kézenfekvőbb, hogy a reduktív 
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csoportban egy kezdetlegesebb, archaikusabb állapot lenyomatát lássuk. Ezt a föltéte-
lezést erősíti meg az érintett hagyományok megoszlása is. Német területeken a reduk-
tív himnuszhasználat a himnuszok hiányához képest tett engedménynek hat: olyan 
úzusokban találkozunk vele, ahol a többi hórának nincs, sőt néhol még a hétköznapi 
vesperásoknak sincs himnusza. Rajtuk kívül csak nagy múltú francia egyházmegyék-
ben és —ki tudja, miért— a portugáliai Évorában tartózkodtak a de creatione-
sorozattól. A típus legismertebb képviselője a dominikánus rend, amely szintén nem 
saját kezdeményezésből használt kevés és rövid himnuszt, hanem szülőföldjének örök-
ségét vette át.  

Laudes  

Bármilyen kézenfekvő lenne a vesperás és a laudes himnuszhasználatának analógiája, 
hórákon átívelő kapcsolatot csak a reduktív típusok között lehet kimutatni. Azoknak 
az úzusoknak a száma, amelyek mellőzik a vasárnapi laudeshimnuszt, több mint két-
szerese azoknak, amelyek a vesperáshoz nem rendeltek himnuszt, viszont —ismét 
szemben a vesperással—nincs különbség a vasárnap és a hétköznapok között. A de-
fektív csoportot itt is Lyon és tág értelemben vett német területek úzusai alkotják.  

A himnuszkészlet egy újabb jellegzetes tételpárra, egy ambrusi versre, az Aeterne 
rerum conditor-ra, és a magyar vonatkozában már említett háromstrófás sapphikumra, 
az Ecce iam noctis-ra épül. Használatuk azonban nem párhuzamos a Deus creator–O 
lux beata tételpáréval. A laudesben a legjellemzőbb e két himnusz téli-nyári megoszlás 
szerinti használata azokban az egyházmegyékben is, amelyek a vesperásban csak az O 
lux beata-t ismerték. Az Aeterne rerum önmagában elszigetelt jelenség (Beauvais). Az 
Ecce iam noctis ambrozián alternatívája nélkül gyakoribb, de összességében ritka. Ez 
utóbbi megoldás két csoport között oszlik meg: ősi reduktív himnáriumok használják 
(pl. Mainz, Soissons, Párizs, Orléans), illetve újabb kelet-európai egyházak (Prága, 
Olmütz, Esztergom, Zágráb, pálosok). A magyar források következetlensége is fölhív-
ja a figyelmet a vesperás és a laudes asszimmetriájára. Azt várnánk ugyanis, hogy a 
nyári időszakra jellemző két szapphikum párhuzamossága megismétlődik a téli idő-
szak két ambroziánumának párba állításával, de a Deus creator hajnali párjának, az 
egyébként jóval alterjedtebb Aeterne rerum-nak nyoma sincs a magyar, de még a cseh 
forrásokban sem. Mindez egész Európára nézve azt jelenti, hogy eredetileg nem léte-
zett a vesperás és a laudes himnuszanyagát együtt kezelő elgondolás, a himnuszhasz-
nálat maga és az egyes tételek bevezetése fokozatosan, egyik hóráról a másikra történt.  

Rendhagyó tételválasztást csak Magdeburgban találtam: itt vasárnap és hétköznap 
is egy szintén háromstrófás szapphói verset, a másutt matutínum-himnuszként ismert 
Nocte surgentes-t énekelték a laudesben.  

Hétköznap a laudesben is egy sorozat az uralkodó, jóllehet megközelítőleg sem 
olyan koherens, mint a vesperás himnuszai. Kezdőtétele egy hiteles ambrusi költe-
mény, ezt követi három Prudentius-cento, majd két, ismeretlen szerzőjű ambrozián 
vers:  
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� Splendor 8  
� Ales 5  
� Nox et 5  
� Lux ecce 4  
� Aeterna 5  
� Aurora 3  

 
A laudes ciklusa valamivel kevésbé elterjedt, mint a de creatione-sorozat, de ahol meg-
van, ott megbonthatatlan tömbként viselkedik. Ez jellemző Dél-Európában, a skan-
dináv és a normann területeken, Franciaország déli és középső részein, Magyarorszá-
gon és Lengyelországban.  

A reduktív csoport lényegében ugyanaz a laudesnél, mint a vesperásnál: egy körül-
határolható, Franciaország északi és középső részét lefedő területhez kötődik, ahol 
egész héten az Ecce iam noctis-t énekelték. Szintén reduktív, de más himnuszokat emel 
ki egy különös együttállás, amely fölhívja magára a figyelmet a matutínumban is: a 
premontreiek, a windesheimi (ma Hollandia) ágostonos kongregáció és Prága minden 
hétköznapra azt az Aeterna caeli gloria-t rendeli, amely másutt a laudes-ciklus pénteki 
tétele. Az eljárás minden bizonnyal a premontreiek révén terjedt el, akik a jellegzete-
sen reduktív észak-francia területről származtak, és meg is maradtak a himnuszok 
mérsékelt választékánál, de rendi hagyományuk megkülönböztető jegyéül egy, kör-
nyezetüktől eltérő köznapi himnuszt választottak.  

Matutínum  

A himnuszt nem használó úzusok köre a matutínumnál a legtágabb: legalábbis hét-
köznapokon az elemzett hagyományok egyharmada nem tud himnuszról. Rendszer-
szerűnek két jelenség tűnik: az egyik, hogy e defektív csoport kivétel nélkül magába 
foglalja a laudes és a vesperás himnuszát elhagyó vagy vasárnapra korlátozó szűkebb 
csoportokat, a defektivitás mértéke tehát szabályosan növekszik a vesperástól a 
matutínum felé tartva. A csoport még mindig főleg a német területekkel esik egybe, 
de a matutínumnál kiterjed a magyar úzusokra, sőt régi és tekintélyes észak-francia 
központokra is (Cambrai, Párizs, Châlons, Orléans).  

A másik megfigyelés, hogy míg a vesperás és a laudes himnuszhasználata között 
nem sikerült kimutatni számottevő analógiát, a laudes és a matutínum himnusza kö-
zött szorosnak látszik a kapcsolat. Megkülönböztethetünk egy, nagyjából az esetek fe-
lét magába foglaló „standard” csoportot, és egy szűkebb, az esetek nem egészen egy-
negyedét magába foglaló reduktív csoportot. Mindkettő majdnem tökéletesen egybe-
esik a laudesnél azonosítható rokon csoportokkal. A „standard” csoport jellegzetessé-
ge, hogy ide tartozik Dél-Európa és a legtöbb „második generációs” hagyomány: az 
anglonormannok, a skandinávok és néhány kelet-európai úzus. A reduktív csoport 
földrajzi központja ismét Észak-Franciaország és a midi.  

A legnépesebb csoport vasárnap egy Nagy Szent Gergelynek tulajdonított, de min-
denben a legszigorúbb ambrusi mintát követő, nyolcstrófás, klasszikus verselésű, teo-
lógiailag és költőileg súlyos himnuszt (Primo dierum omnium) váltogat egy könnyed, 
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háromstrófás szapphói verssel (Nocte surgentes), általában téli-nyári megkülönböztetés 
szerint. Ha a kapcsolat nem is olyan nyilvánvaló, mint a laudessel, ez a megoldás bi-
zonyos mértékig a vesperás himnuszaira is hatással van, a Primo dierum ugyanis már 
kezdősorával a teremtés napjait idézi föl, így mintegy a de creatione-sorozat nyitányá-
nak hat. A formai és az eszmei kapcsolatot is biztosítja, hogy a vesperáshimnuszok 
köznapi sorozata csupa négystrófás versből áll, ami szinte biztosan a nagyobb szabású 
ambrozián minta tudatos elfelezése, illetve hogy az érintett tételek mindegyikét Nagy 
Szent Gergely műveként ismerte a latin hagyomány. Valóban, ahol a Primo dierum 
megjelenik, ott szórványos kivételektől eltekintve szinte törvényszerűen megtaláljuk a 
de creatione-sorozatot a vesperásban. Fordítva viszont ugyanez nem igaz: a 
vesperásciklus jóval elterjedtebb, mint a Primo dierum, azaz inkább a Primo dierum 
használata tűnik a de creatione-sorozat egyik lehetséges következményének, tovább-
gondolásának, semmint fordítva.  

Ugyanez a többségi csoport a hétköznapi matutínumban is kötött sorozatot hasz-
nál, összefüggésben a vasárnapi Primo dierum–Nocte surgentes váltakozással és a laudes 
himnuszsorozatával:  
 

� Somno refectis artubus 4 
� Consors paterni luminis 3 
� Rerum creator optime 4 
� Nox atra rerum contegit 4 
� Tu Trinitatis Unitas 5 
� Summae Deus clementiae 4 

 
A ciklus a laudesénél inkább, a vesperásénál kevésbé koherens; mint föntebb utaltam 
rá, ha a pénteki, ötsstrófás Tu Trinitatis Unitas utolsó versszakát egyszerűen áthelyez-
nénk a keddi, háromstrófás Consors paterni luminis végére (ami a versek sérelme nél-
kül lehetséges volna), a de creatione-sorozat kifogástalan megfelelőjéhez jutnánk.  

Az egyetlen szokásrend, amely a matutínum-sorozatot a Primo dierum nélkül, egész 
évben a Nocte surgentes-szel kapcsolja össze, a pálosoké. Ez azonban teljesen érthető, 
ha tekintetbe vesszük egyrészt a matutínumhimnuszok analógiás viszonyát a laudessel, 
másrészt a pálos részhagyomány függését a magyar úzusoktól. A magyar úzusok a 
matutínumban a defektív csoporttal tartanak, egyáltalán nem használnak himnuszt, a 
laudesben viszont kivételes módon nem ismerik az ambrozián Aeterne rerum-ot, ha-
nem csak a szapphói Ecce iam noctis-t. A pálosok újítása ehhez képest a 
matutínumhimnusz intézményének bevezetése, de alkalmazkodva a laudes Magyaror-
szágon általános képletéhez: vasárnap egyetlen, rövid, szapphói himnusszal, hétköz-
nap az Európában többségi sorozattal.  

Reduktívnak ugyanazok az úzusok mutatkoznak, amelyek a vesperásban és a 
laudesben is: Észak-Franciaországon kívül a sarumi úzus nyári szokásrendje, a 
provence-i Fréjus, a portugáliai Évora és különös módon a morvaországi Olmütz. 
Ezek vasárnap csak egyikét vagy másikát választják a két lehetséges himnusznak, hét-
köznap viszont egész héten a Nocte surgentes-t éneklik. A reduktív csoporton belül a 
matutínum esetében is összetart rendhagyóságával a Prémontré–Windesheim–Prága 
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triász: ők állandó hétköznapi himnuszként a sorozat keddi, legrövidebb darabját, a 
Consors paterni-t emelik ki. A rövidség egyébként nem lehetett szervező elv, mert a té-
tel laudesbeli párhuzama, az Aeterna caeli éppen a hosszabbak közé tartozik.)  

Lehetséges következtetések  

Esettanulmányunk meggyőző példáját nyújtja annak, hogy egy, a középkor végén föl-
állított szinkron tipológia képes megjeleníteni mindazokat a történelmi állapotokat, 
amelyeken a római rítus valaha keresztülment. Számos XV–XVI. századi nyomtatott 
egyházmegyés breviárium kezdetlegesebb viszonyokat tükröz a himnuszhasználat te-
kintetében, mint a náluk 1000 évvel korábbi Benedek-regula!  

A tipológia nem fordítható át fenntartás nélkül eseménytörténetté, de bizonyos 
megalapozott sejtéseket megfogalmazhatunk:  

(1) Ismerve a középkori liturgiatörténet hajlamát a tételkészlet gyarapítására, válto-
zatosabbá tételére és az egyes liturgikus napok, alkalmak saját tételekkel való ellátására 
(azaz a properizációra) föltételezni lehet, hogy a defektív himnuszhasználat jelenti a 
legeredetibb állapotot, erre következik a reduktív megközelítés, végül a kidolgozott, a 
vasárnapi himnuszt téli-nyári rendszerben megkülönböztető, hétköznap sorozatokat 
használó változat. Ezt két történelmi körülmény is alátámasztja. Az egyik, hogy a pá-
pai bazilikák ősi zsolozsmáját rögzítő órómai források és az érett római rítus archaikus 
rendet őrző vagy utánzó napjai nem tudnak himnuszról. A másik, hogy a defektív és a 
reduktív himnuszhasználat is azokra a német és francia területekre jellemző, amelyek 
a VIII–X. században, a Karoling- és az Ottó-korban tették magukévá a Róma-városi 
hagyományt.  

(2) A Németországra jellemző defektív és a Franciaország északi és középső terüle-
teire jellemző reduktív himnuszhasználat különbsége egyéni ízlésre, döntésekre vezet-
hető vissza. A gall és a germán liturgikus tájak közt általános különbség, hogy az előb-
biek inkább az énekanyag, az utóbbiak az euchológia (imák) korpuszának bővítésére 
hajlanak. A német egyházak ezzel összhangban tartózkodóbban viselkedtek, amikor a 
himnusz megjelent látókörükben, kompromisszumra is jellemzően a nyugati, Rajna-
menti úzusok (pl. Köln és Mainz) hajlottak. A franciák fogékonyabbak voltak a him-
nuszköltészetre, de még kidolgozatlan állapotában sajátították el. A különbség tehát 
nem jelenti azt, hogy a német úzusok korábbi állapotot képviselnek, hanem csak azt, 
hogy másképp reagáltak egy adott korban bekövetkező divathullámra.  

(3) A gazdag és változatos himnuszkészlet jelenléte önmagában nem informatív, hi-
szen azt szabadon magáévá tehette bármely hagyomány saját történetének egy későbbi 
pontján. Ezért nem szabad túlzott jelentőséget tulajdonítani annak, ha jellemzően de-
fektív vagy reduktív földrajzi környezetben is találkozunk vele (pl. Tournai, Auxerre, 
Konstanz, Salzburg). Ami fontos, az a típusok nagy mintavételre vetített gyakorisága. 
Az viszont jellemző adat, hogy a XI–XII. században alapított vagy újraalapított úzusok 
szinte mindnyájan a kidolgozott himnuszkészletet használják. Ide tartoznak nemcsak 
az anglonormann, kelet-európai és skandináv egyházak, hanem a dél-európaiak is. 
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Ibéria ugyanis csak a XI. századtól kezdve dolgozta ki a maga római (tehát nem vizi-
gót/mozarab), de sajátosan rá jellemző úzusait, Itália pedig szintén ekkor kapcsolódott 
jobban be az összeurópai liturgikus vérkeringésbe, részben lemondva arról az óitáliai 
liturgikus örökségről, amelyet az órómai és a beneventán forrásanyag képvisel.  

(4) A himnuszéneklés szokása fokozatosan, hóráról hórára, vasárnapról hétköznap-
ra hódította meg a zsolozsmát: ezt tanúsítja mind a himnuszhasználat gyakorisága 
(frekvencia), mint a himnuszok változékonysága (diverzitás) az egyes hórákra és na-
pokra vetítve. Először a kishórákban, majd a kompletóriumban, a vesperásban, a 
laudesben és végül a matutínumban lett elfogadott a himnusz. Ezen belül is előbb 
ékesítette a vasárnapokat, ami párhuzamos más műfajok, pl. a vesperás-responzórium 
vagy a szekvencia térnyerésével. E történelmi fokozatosságból következik, hogy „töké-
letes” koncepcióval, a himnuszok egységes elvet követő válogatásával és elrendezésével 
meglepően ritkán találkozunk. Az egyetlen nyilvánvaló analógia a matutínum és a 
laudes közt mutatható ki, amelyek a szekuláris gyakorlatban egyetlen hórát alkottak.  

(5) A himnuszok mint költemények értékéből, jelentőségéből, sőt keletkezési idejé-
ből sem lehet következtetni liturgikus használatba vételük korára. Ellenkezőleg, min-
den jel arra mutat, hogy a római rítusban eleinte népszerűbbek voltak és mindvégig 
uralkodók maradtak a rövid, súlytalan, irodalomtörténetileg későbbi tételek. A hiteles 
ambrozián típust a római hagyomány soha nem tette igazán mélyen magáévá, és ha 
igen, akkor is inkább elrejtette a téli időszak „rezervátumába”, ahol fönnmaradását 
nem fenyegette semmi, de énekelni sem kellett különösebben gyakran. Ez az eljárás 
nem irodalmi vagy teológiai érzéketlenségből fakadt, hanem egyrészt a nem biblikus 
szövegek iránti bizalmatlanságból, másrészt abból, hogy a himnusz a római zsolozsma 
szerkezetének nem válhatott központi elemévé. A vesperásban és a laudesben a 
pszalmódiából vezet át a hóra legrangosabb tétele, az evangéliumi kantikum éneklésé-
hez, pontosan úgy, ahogy a szekvencia készíti elő a misében az evangéliumot. A 
matutínumban az invitatórium zsoltára és a pszalmódia közé ékelődik mintegy a 
meghívó zsoltár dublőrjeként, a költői csúcspont szerepétől pedig a hóra végi Te 
Deum fosztja meg. 


