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A LITÁNIA
EGY IMÁDSÁG-TÍPUS ÉS UTÓÉLETE

tut
Pap Ferenc

Jelen írásomban különféle diszciplínák kutatási eredményeire támaszkodva egy 
imádság-típus jelenségét és keresztyén adaptációtörténetét szeretném bemu-
tatni. Az imádság-kutatás a kultusz- és liturgiatörténet külön fejezete, amely  
történeti, formai és tartalmi szempontok alapján vizsgálja azt a változatos és sok-
rétű jelenséget, ill. megnyilvánulást, amit összefoglalóan imádságnak nevezünk. 

„Az imának igen konkrét céljai vannak.”1 Az imádkozás ősi szándéka a hata-
lomgyakorlás2 – vallásonként és kultúránként eltérő hangsúlyokkal és megnyil-
vánulási formákban. Az imádságnak konkrét formája és tartalma van, ráadásul 
„hatalma” és ereje a pontosságban, a pontos szövegmondásban, a konkrétság-
ban rejlik.3 „Elsősorban az ima az, amelyben az emberi akarat szavaival a nála 
hatalmasabb isteni akarat elé áll.”4 Az istenséggel kapcsolatba lépő és saját maga 
számára valamit kérő ember egyik sajátos egyiptomi megnyilvánulása az istenek 
fenyegetése. A személy, a „varázsló” nem egyszerűen kér, hanem a rendelkezésre 
álló legkülönfélébb módszerekkel fenyegeti és kényszeríti az isteneket (pl. Ozirisz 
fejének leharapása). Ez a fajta „imádság” csak különleges tudás birtokosai szá-
mára volt lehetséges, az átlagember csak alázattal közeledhetett az istenekhez.5 

Az imádságban mindig akar valamit az imádkozó ember és/vagy közösség. 
Célkitűzés, ill. kérés nélküli imádság nincs, hiszen az valójában értelmetlen. 
Még a magasztalásban és a magasztalás mellett is mindig megszólal az imádko-
zó ember/közösség történelmi szituációjából eredő kérés(ek) sorozata: a bűnbá-
nó feloldozást, az üldözött menedéket és kiszabadulást, a keserű vigasztalást, az 
erőtlen erőt, a történelemben visszatekintő aktuális jelenében és annak ellent-
mondásaiban válaszokat és beavatkozást akar. 

1 Van der Leeuw, G.: A vallás fenomenológiája, Budapest, Osiris kiadó, 2001, 368.
2 Van der Leeuw 2001, 368.
3 Vö. van der Leeuw 2001, 369., 371.
4 Van der Leeuw 2001, 371.
5 Kákosy László: Az ókori Egyiptom története és kultúrája, Budapest, Osiris kiadó, 2005, 347. Az 

imában megjelenő fenyegető hanghoz lásd: Leeuw 2001, 371.
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Az imádság mindig válaszra vár az imádkozó által megszólított nagyobb  
hatalomtól. Sokszor ez a szándék együtt jár az istenség vagy istenek kifárasz-
tásával, zaklatásával, ezáltal cselekvésre ingerlésével ( fatigare deos6). A Szent-
írásban ennek ellentételezéseként olvassuk pl. a Mal 2,17-ben, hogy Isten nem  
fárasztotta az ő népét kultikus cselekmények által, az Ézs 43,23-24 szerint a 
nép sokkal inkább bűneivel fárasztotta Urát. Jézus Krisztus tanítását a Hegyi 
beszédben szintén ebben a kontextusban lehet helyesen értelmeznünk: Amikor 
pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy  
bőbeszédűségükért hallgattatnak meg (Mt 6,7).

A zsidó-keresztyén vallások kultuszi gyakorlatában és kultúrájában az imád-
ságot leginkább akként lehet definiálni és megközelíteni, hogy az a szabadító  
Isten cselekedetére adott szóbeli emberi válasz, amely elválaszthatatlan a tet-
tekben való engedelmes felelettől. Westermann klasszikus osztályozásában: 
dicséret és panasz (Lob und Klage), amelynek számtalan megnyilvánulását is-
merjük tartalmi és formai szempontból, akár csak a Zsoltárok könyvén belül 
is.7 Amikor vallásról és vallási cselekményekről/megnyilvánulásokról, kultusz-
ról beszélünk, még a zsidó-keresztyén vallásban, ill. vallásosságban sem hagy-
ható figyelmen kívül a homo religiosus egyetemes jelensége. Természetesen min-
den vallási megnyilvánulásban a keretet adó eszményi hit(vallás), kijelentésen 
alapuló felismerés, ill. vallásosság esetlegesen hangsúlyaiban más-más alapka-
tegóriákat és alapkitételeket teremt. 

Az imádság tartalmi és formai, ill. szerkezeti jellemvonásai sokszor szétvá-
laszthatatlanul összefüggnek, és számos irodalmi, kifejezésbeli eszköz áll az 
imádkozó ember és közösség rendelkezésére, hogy dicséretét, magasztalását, 
hódolatát, keserű kérését, könyörgését, bűnbánatát, gyászát, haragos indulata-
it, „perlekedését” kifejezze. Eredetét, funkcióját és megnyilvánulását tekintve az 
istentiszteleti és egyéni imádság egy tőről fakad és szétválaszthatatlan egymás-
tól, mind a két alapkategória a kultusz része. 

Az imádságot több szempont szerint lehet kategorizálni, ill. csoportosíta-
ni az imádság intenciói vagy intenciója alapján. Tartalmilag beszélhetünk 
hálaadó, bűnbánó, kérő-könyörgő imádságról, de lehetséges az egyéni és közös-
ségi, istentiszteleti és magánkönyörgés megkülönböztetése is. Westermann 
beszél magasztalásról, dicséretről, köszönetről, fogadásról/esküről, istentiszte-
leti imádságról. A tartalmi-intenciós felosztáshoz kötött szerkezeti váz is járul, 
így pl. a panaszzsoltár esetében: Isten segítségül hívása, panasz, kérés, fogadás.8

6 Vö. vand der Leeuw 2001, 371.
7 Westermann, C.: Theologie des Alten Testaments in Grundzügen, Göttingen, 1978, (Grundrisse 

zum Alten Testament 6) 134kk.
8 Westermann 1978, 21-24., 134-153., 179-180. Lexikon für Theologie und Kirche. Vierter Band. 
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Az imádság végigkísérte, keretezte a szent cselekményt, így pl. pészahi, széder 
esti vacsora valójában végigimádkozott étkezés és szertartás, amely rendjét a 
Haggada rögzítette. Általános értelemben megállapíthatjuk, hogy minden szer-
tartás jellemvonása és szervező ereje az imádság, amely kifejezi a teremtmény, az 
ember, a földi létező viszonyát a nálánál nagyobbhoz, élethelyzetét a történelmi 
időben, aki kegyet és jó szándékot, beavatkozást kíván kikönyörögni a transzcen-
dens hatalomtól, az istenségtől. Az ember oldaláról a kapcsolatteremtés, a kap-
csolatba lépés nagy lehetősége és eszköze az imádság. Ha elhallgat az emberi szó 
(vö. favete linguis9), akkor a hangkeltés, a „zenélés” kíséri a szent cselekményt, az 
áldozatbemutatást.10 A hangkeltés – mint a zenélés őse – minden esetben kísér-
te a rituális cselekményt (pl. a papi ruha szélén lévő csengettyűk stb.).11 A mai 
liturgikus teológiában egyre több szó esik a csendről mint kultuszi tényezőről.12

A vallásokban elengedhetetlenek a cselekményekhez kapcsolódó sajátos for-
mulák és azok helyes elmondása (recitálása).13 Szintén fontos eszköz a pontos, 
feszes forma, valamint az ismétlés, amely fokozza az elmondott szavak és ké-
rések erejét.14 Az imádság alapvetően énekelt, recitált műfaj, azaz emelt hangú 
szövegmondás, amely az ókori kultúrákban az ünnepélyes, hivatalos stílus álta-
lános megtestesítője volt,15 de praktikus szerepet is betöltött a szöveg tagolásá-
ban, érthető továbbadásában az adott akusztikai környezetben.16 

A különféle típusú imádságokhoz különféle előadási módok kapcsolódnak, a 
kisebb formákhoz egyszerűbb „dallamok”, tónusok, a nagyobb, ill. hosszabb, ün-
nepélyesebb és fajsúlyosabb szövegekhez bonyolultabb melizmatikus dallamsé-
mák, tónusok. Az egyik legegyszerűbb megvalósulása a recitált imádságnak pl. 
a nyugati keresztyén rítusban a collecta, amely „dallama” mindössze 2-3 hangon 
mozog és követi a rövid imádság mondattani szerkezetét, ill. tagolja azt, ahogyan 
a szövegeket felolvasás, élőbeszéd alkalmával is tagoljuk és értelmezzük. A mon-
dat szerkezetét, a mondanivalót követi a hangképi vázlat: bevezetés, rövidebb 

(LThK IV) Freiburg im Breisgau, 32006, 308-318.
9 Vö. Qvinti Horati Flacci opera omnia. Quintus Horatius Flaccus összes versei, szerkesztette és a 

fordításokat ellenőrizte Borzsák István és Devecseri Gábor. Budapest, 1961, 180-183., 688-689.
10 Van der Leeuw 2001, 353.
11 A kérdéssel részletesen foglalkoztam egy korábbi írásomban, vö. Pap Ferenc: Vallás és zene. 

Fenomenológiai kérdések és következtetések. In: Protestáns Téka I/4, 2007, 3-10.
12 Vö. Várnagy Antal: Liturgika. Szertartástan. Az egyház nyilvános istentisztelete, Abaliget, 51999, 

241. Ratzinger, Joseph: A liturgia szelleme, Budapest, 2002, 188-194. Dolhai Lajos: A liturgia 
teológiája, Budapest, 2002, 314-324.

13 Van der Leeuw 2001, 354-355.
14 Van der Leeuw 2001, 355.
15 Vö. Dobszay László: Bevezetés a gregorián énekbe, Egyházzenei füzetek I/5, Budapest, 1997, 24-25.
16 Manapság szükséges magunkban tudatosítani, hogy a mikrofon csak a motyogást erősíti fel, 

nem javít a beszéd és az előadás minőségén.
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és nagyobb (záró) tagolások formájában, az előadás kadenciái következetesen a 
nyelvtani és nyelvi-formai tagolást kísérik. A kezdő motívumtól és a kadenciák-
tól eltekintve a szöveg „törzse” egy és ugyanazon hangon szólal meg (túba vagy 
tenor).17 A zsinagógai istentiszteleten az imádságok, zsoltárok, a Tóra és egyéb 
bibliai szakaszok, könyvek felolvasásai is ilyen recitációs stílusban hangzanak 
el.18 A keresztyén egyház által használt előadási sémák az antik kultúra hivatalos, 
közéleti jogi és kultikus szertartásainak, aktusainak előadási módjaira és megje-
lenési formáira vezethetők vissza (kérelmek előadása, a császár dicsőítése stb.).19

A fentiekből egyértelműen kitűnik, hogy imádság alatt többet kell értenünk 
annál, amit az átlagos vélekedés manapság annak tart, vagy ami a mai istentisz-
teleti gyakorlatban „az imádság”. Figyeljük meg az archaikus formákat teljeseb-
ben és jobban őrző vallásokat és szertartásokat: az arabokat, a zsidókat, de akár 
a bizánci rítusú keleti keresztyéneket, számukra nem az istentisztelet egy része 
az imádság, hanem az egész istentisztelet, ill. liturgikus cselekmény imádság.20 
Ebből következőleg megállapíthatjuk, hogy elvileg nem éneklünk a szertartá-
son, hanem eredeti értelmében a szertartást „énekeljük”, azaz imádkozzuk.21 
Azt sem feledhetjük, hogy az imádságtól és az imádságtípusoktól a testtartás 
(állás, térdelés, homlokkal való földet érintés, kézfelemelés stb.) elválaszthatat-
lan,22 a meghatározott és identitás-meghatározó imairányokról nem is beszélve. 
Figyeljük meg a zsidó imádkozó embert a zsinagógában és a siratófalnál Jeru-
zsálem és a Templom felé fordulva, az arab hívőt imaórája alkalmával (qibla),23 
a keleti keresztyént vagy a keletelt templomban24 húsvéti orientációt találó nyu-
gati rítusú keresztyént.25 

A mi felfogásunk szerint természetesen nem a külső keret, a megnyilvánulás 
teszi az imádságot, de a forma mégis elválaszthatatlan a tartalomtól. Az imád-
ság alatti testtartással kapcsolatban az említés szintjén szükséges két dolgot  
röviden megjegyeznünk: (1) a keresztyén templomok padokkal való ellátása a  
reformáció korától kezdett elterjedni, a keresztyén rítus alapmegvalósulása az  
állás (lásd pl. az ortodox templomokat); a leülés-felállás liturgikus kontextusa iga-

17 Dobszay 1997, 25-31.
18 Vö. részletesebben: Schmelowszky Ágoston: Rövid bevezetés a zsidó liturgiába, Egyházzenei 

füzetek I/13, Budapest, 2002, 41-47.
19 Vö. Magyar Katolikus Lexikon. XI. kötet, (MKL XI) Budapest, 2006, 497-500.
20 Vö. LThK IV., 318. Az egyházi éneklés gyökereit is az imádságban kell keresnünk. 
21 Vö. Várnagy 1999, 46-47.
22 Vö. Várnagy 1999, 239-240. Hafenscher Károly: Liturgika. A keresztény istentisztelet protestáns 

megközelítésben, ökumenikus szellemben, Budapest, 2010, 126.
23 Eliade, M.: Vallási hiedelmek és eszmék története, Budapest, Osiris kiadó, 2006, 614.
24 Vö. Várnagy 1999, 319-320.
25 Vö. Ratzinger 2002, 49-66. Hafenscher 2010, 429-430.
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zán ezóta különösen releváns, a felállás továbbra is a tiszteletadás kifejeződése;26 
(2) a római katolikus és evangélikus rítussal kapcsolatos újabb viták kereszttü-
zében fontos tudatosítani, hogy amikor a liturgus az oltár felé, azaz keletre for-
dul, akkor lényegét tekintve nem hátat fordít a gyülekezetnek, hanem az Úrhoz 
fordul (vö. conversi ad Dominum) a gyülekezettel együtt.27

Az imádság fogalma és jelensége a keresztyén kultuszban is természetesen 
tágabb, mint amit mi liturgikus kontextusban, ill. a közösségi és egyéni vallás-
gyakorlás szintjén ma gyakorlunk és ismerünk. Különösen fontos ezt a jelen-
ben hangsúlyoznunk, amikor a hivatalos kultusz szintjén is formai és tartalmi 
szempontból az imádság funkcionális leértékelését tapasztaljuk azáltal, hogy a 
szerkezeti egyszerűsödés tartalmi, olykor nyelvi, gondolati és teológiai esetleges-
ségekkel párosul. Az imádság liturgiatörténetileg mindig előkészített és konk-
rét szerkezettel, ill. tartalommal bíró liturgikus aktus volt, mondanivalójában 
és szerkezetileg sokszínű műfaj. A latinul használt egyik összefoglaló kifeje-
zés, az oratio előre elkészített, bizonyos célból tartott (hivatalos) beszéd, ékes-
szólás jelentéssel bír.28 A protestáns liturgikák is külön fejezetet szenteltek az 
imádságok, azaz könyörgések29 készítésének tartalmi és formai szempontjainak. 
A lelkész(jelölt)ek is rendszerint gondoskodtak arról, hogy – ha könyvük nem is 
volt – saját használatra imádságokat, könyörgéseket gyűjtsenek össze.30 

Az improvizált, azaz könyv nélkül mondott ex tempore imádság alapvetően a 
II. világháború környékén kezdett egyre inkább elterjedni egyházunkban,31 mára 
ez a gyakorlat egyeduralkodóvá vált. A közízlés és a közítélet számára az olva-

26 Vö. Ratzinger 2002, 175-183.
27 Vö. részletesen: Lang, U. M.: Conversi ad Dominum. Zu Geschichte und Theologie der christlichen 

Gebetsrichtung. Mit einem Geleitwort von Joseph Cardinal Ratzinger, Einsiedeln, 42006, 33kk.; 
Hafenscher 2010, 435-436.

28 Finály Henrik: A latin nyelv szótára, Budapest, 1884, (reprint: 2002., változatlan utánnyomás: 
2005.) 1380. Ratzinger 2002, 155.

29 A könyörgés egyúttal a mellékistentiszteleti forma, ill. formák összefoglaló nevévé is lett, nem 
csupán a prédikációs istentisztelet keretében felhangzó imádság alternatív megnevezésére szol-
gál. A hétköznap reggeli és esti könyörgések az éneklés mellett fohászkodásból, bibliaolvasás-
ból, imádságból, megáldásból álltak. Vö. részletesebben: Tóth 1810, 69-70.; 81-89. Lásd követ-
kező jegyzet.

30 Liturgika, mellyben, A’ Helvétziai Vallástételt követö Ekklésiáknak Egyházi Tzeremóniáik, Rend-
tartásaik, és az Egyházi Szolgáknak azok körül való foglalaltoſságaik, ’s köteleſségeik adatnak elöl. 
Készítette, ’s kiadta Tóth Ferentz A’ Reformátusok Pápai Collegiumában Theologiát, és azzal 
öſzvekötött Papi Tudományokat tanitó Profeſsor. Győr, 1810, 89.

31 A problémához lásd: Pásztor János: Liturgika. A magyar református istentisztelet múltja, jelene és 
jövője a Szentírás világosságában, Komárno, 22002, 201-203. Pásztor János: Liturgiai irányzatok 
a magyar református egyházban, Debrecen, 2007, 191-192. Az imádságról és az imádsággal ösz-
szefüggő magyar református liturgikus és kegyességi torzulásról közöl újabban tizennégy mar-
káns tételt: Zalatnay István: Tizennégy tétel az imádságról és a liturgiáról. In: Reformátusok 
Lapja LV/2, 2011, 8.
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sott imádság valamiképpen a „hiteltelenség és hitetlenség” jele és jelképe, a sa-
ját szóval mondott, „Lélek által felindított” imádság a hiteles és az elfogadható. 
„A liturgia lényegétől távol áll a rögtönzött imádság.”32 Legátusoktól hallottam, 
hogy a helyi lelkész feddésben részesítette az egyik legjelentősebb XX. száza-
di teológustól vett imádságot, mivel a lelkészjelölt olvasta azt és „koravén” volt. 
A jelenség természetszerű következménye az, hogy az istentiszteleti imádságra 
már nem is kell készülni, ezért hangoznak el általánosságok, a lelkész gondola-
ti képességének és lelkiállapotának megfelelő blokkok, olykor tévtanítások stb. 
Nem tanulunk imádkozni, pedig a hivatalos, nyilvános kultusz megkövetelné a 
tartalmi és formai egzaktságot. A fentiekből következik, hogy az imádság – mint 
kultuszi alkotóelem –alapvetően nem improvizált, légből kapott műfaj. Tóth 
Ferenc, a magyar liturgika atyja 1810-ben ezt írja:

Se igen hoſzſzú, se igen rövid ne légyen a’ Könyörgés, mert amaz unalmas, e’ pe-
dig homállyos léſzſz. – A’ Hétköznapi tarthat 15 – a’ Prédikátzió előtt való 6 – a’ 
Prédikátzió után pedig 8 – minutáig.33

A’ Könyörgésben vagy Kérés, vagy Háláadás, vagy Imádás van.34

Az imádság-kutatás teológiai kontextusban történhet a bibliai teológia keretei 
között, de ugyanúgy a liturgiatörténet- és liturgiatudomány kontextusában, vég-
ső soron mindkettőt a kultuszi megvalósulás története, ténye és elmélete köti 
össze. A teológiai kutatásban az imádsággal való foglalkozás mintha háttérbe 
szorult volna, sajátos szempontjaik és érdeklődési körük szerint foglalkoznak 
a fennmaradt és áthagyományozott imádságokkal az irodalomtörténészek és a 
néprajzosok.35 Természetesen ezek az imádságok nemzeti irodalmunk, nyelvünk, 
öntudatunk és önértelmezésünk kincsei is, de számunkra mindenek előtt a hit-
valló ősök lenyomatai és megelevenedésre váró letéteményei. 

Az euchológiát két főágra osztjuk az imádságok kis- és nagyformái szerint 
(euchologia maior és euchologia minor).36 A liturgiatudományban több latin ere-
detű szóval fejezzük ki az imádság gyűjtőfogalom alá sorolt kultikus-liturgi-
kus megnyilvánulásokat37 (hasonló a helyzet a prédikáció esetében is), amelyek 
esetlegesen konkrét és speciális liturgiai funkcióval is bírnak, a rövidebbek pl. 

32 Hafenscher 2010, 118-124; részletesen foglalkozik az imádság jelentőségével és az is-
tentiszteleti imádság kérdéseivel.

33 Tóth 1810, 82.
34 Tóth 1810, 81.
35 Pl. archaikus imádságok kutatása: Erdélyi Zsuzsanna.
36 Vö. LThK IV., 318. Dolhai 2002, 269-279.
37 Az imádság történeti fejlődését a nyugati egyházban ismerteti: Dolhai Lajos: Az ókeresztény egy-

ház liturgiája. A liturgia fejlődése az egyházatyák írásainak tükrében, Budapest, 2001, 162-164.
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collecta, oratio, oratio super oblata, secreta, postcommunio, verzikulus;38 hosszabb 
formák pl. praefatio, oratio dominica, Exultet, Te Deum, litania (speciális formája 
a Kyrie puerorum), lamentatio stb. Ezek közül a nagyformák közül kiemelkednek 
a prexek. A prex terjedelmes, magas nyelvi színvonalon és mély teológiai mon-
danivalóval megfogalmazott imádság, amit rendszerint prefáció-tónuson és an-
nak szokásos bevezetésével énekelnek.39 

Most egy speciális imádság-típus, a litánia történetét és utóéletét szeretném 
röviden vázolni. Az imádságok „litánia-stílusból” „zsoltár-stílusba” történő  
átmenetét sokszor és általánosítva a vallástörténeti fejlődés jeleként szokták  
értékelni, mintha a litánia a kezdetlegesség és éretlenség, a „zsoltár-stílus” pe-
dig a kiforrottság jele és kifejezője lenne.40 A forma, a kifejezőeszközök intenzi-
tása minden imádság-típusban elválaszthatatlanul összefügg a mondanivalóval 
és az imádkozó szándékával. Az egyik legintenzívebb imádság-típus az istenek 
segítségül hívásának speciális formája, a „varázsigék” recitálása általi felidézés.41

A litánia (létánia, letenye) – mint az ima-tónusok egyike – párbeszédes for-
májú, felszólításokból/kérésekből és válaszokból álló hosszú, felelgetős könyör-
gő imádság, a keresztyén liturgiatörténetben egyes körmenetek (processzió) 
kifejezésére is szolgált a körmenet mint liturgikus aktus részét képező litánia 
miatt.42 A köznyelvben átvitt értelemben ugyan, de az eredeti könyörgő imád-
ság monotonitásából és intenciójából kiindulva a litánia terjengős, unalmas, egy-
hangú, az egyéni panaszok és sérelmek sajátos, vég nélküli, olykor siránkozásos 
felsorolásának körülírására. 

A litánia görög eredetű jövevényszó az európai nyelvekben, a litaneÚw (ill. l…

ssomai könyörög, rimánkodik, kér vkit, könyörög vkihez)43 igéből ered.44 A görög 

38 Klasszikusan 3 részből (megszólítás, kérés, záradék) álló rövidebb imádságok, vö. Mihályfi Ákos: 
A nyilvános istentisztelet. Egyetemi előadások a lelkipásztorkodástan köréből, Budapest, 21918, 
448-460.

39 Földváry Miklós István: A Litania maior és a Szent Márk-napi búzaszentelés szokása. In: Ma-
gyar Egyházzene XVII (2009/2010) 355-356. vö. Ratzinger 2002, 155.

40 Vö. Herczeg Pál: Vallásfenomenológia. Ókori vallások. Világvallások, Budapest, 1993, 143. 
Ringgren, H.: Die Religionen des Alten Orients, Berlin, 1987, 96-98.

41 Ringgren 1987, 98-100, 145.
42 Vö. Mihályfi 1918, 623.
43 Györkösy Alajos – Kapitánffy István – Tegyey Imre: Ógörög-magyar szótár, (ÓMSZ) Buda-

pest, 21993, 635. Bradshaw, Paul (ed.): The New Westminster Dictionary of Liturgy and Wor-
ship,( NWDLW) Louisville, 2002, 281. Lonovics József: Népszerü egyházi archaeologia vagyis a 
katholikus ünnepek, szentségek, ünnepélyek s szertartások értelmezése […]. Első kötet, az egyházi 
évkör, Bécs, 1857, 217-218.

44 ™lit£neusa anflehen Ignatius levele a rómaiakhoz 4,2 – istenséghez való könyörgés. Bauer, W.: 
Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der übrigen urchrist-
lichen Literatur, Berlin, 1971, 940. goÚnwn ™llit£neusa Odysseia térdét átölelve kéréssel fordul-
tam hozzá. ÓMSZ, 636.
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lit» (kérés, könyörgés, imádság)45 hasonló jelentése mellett a keresztyénségben a 
latinizált litania (nyilvános közkönyörgés az istenhez, litánia46) főnév lett a könyör-
gő imádság szakkifejezésévé.47 A Bibliában csak a Zsolt 45 (44),13 (LXX) görög 
szövegében48 fordul elő az ige, továbbá a 2Makk 3,20-ban és a 2Makk 10,16-ban. 
Az igét és a főnevet a korai egyházi írók több értelemben használták a valami-
ért való könyörgés (jólét, bűnbánat, rendkívüli esetekben, imádságokkal kísért 
processziók), liturgikus kontextusú könyörgés kifejezéseképpen.49

A szó nyelvi kontextusa mutatja, hogy a litánia jelenleg a keresztyén isten-
tisztelet speciális ima-műfaja, amely természetesen történelmi eredőkkel ren-
delkezik, sőt elmondhatjuk azt is, hogy a litánia az emberiség vallási megnyilvá-
nulásai között az egyik ősi és mélyen gyökerező imádságtípust jelöli (az istenség 
segítségül hívása, invocatio, evocatio).50 Sajátossága, karakterisztikus mozgalmas-
sága és monotonitása a kérő és felhívó mondatok után beiktatott, állandóan és 
változtatás nélkül visszatérő felhívás-felkiáltás-esdeklés, tehát a változó és nem 
változó részek összefűzéséből keletkezik. Az előadásmód szempontjából mérv-
adó, hogy az előénekes – aki a közösség nevében terjeszti elő a kéréseket – és a 
közösség gyors egymásutániságban szólal meg, ami a feszítettség és a feszült-
ség érzését kelti az éneklőben és a hallgatóban, ezt a sajátos dallam és a mon-
danivaló erősíti. A változó szövegű kéréseket általában az előimádkozó, a min-
dig visszatérő refrént pedig a nép, a közösség mondta, ill. énekelte.51 A legkü-
lönfélébb zenei interpretációk, litániák pl. orgonára az esdeklés és a feszítettség 
kettős érzületét igyekeznek hangokba, akkordokba és ritmusképletekbe önteni. 

A keleti, bizánci rítusban a litánia-imádságot ekténiának (esdeklő, kérő ima) 
nevezik. A változó részeket, kéréseket, „imaszándékokat” a diakónus mondja, 
azaz énekli az ikonosztáz előtt állva, a nép pedig a Kyrie eleison akklamációt vagy 
az Add meg, Uram kérést feleli értelemszerűen.52

A litánia keresztyén kontextusban ugyan önálló történettel rendelkező spe-
ciális műfaj, de tartalmi és formai szempontból mindenképpen egy ősi imatí-
pussal van dolgunk. A Bibliában, a zsidó kultuszban, de más bibliai kor előtti 
vagy utáni rítusban is találunk litánia stílusú vagy jellegű imádságokat tartalmi 

45 Györkösy–Kapitánffy–Tegyey 1993, 636.
46 Finály 2002, 1147.
47 LThK VI., 954.; NWDLW, 281.
48 grec
49 Lampe, G. W. H. szerk.: A Patristic Greek Lexicon, (PGL) Oxford, 1961, (Twelfth impression 

1995.) 804.
50 Vö. részletesebben a római vallás kontextusában: Köves-Zulauf, Thomas: Bevezetés a római val-

lás és monda történetébe, Budapest, 1995, 98-151.
51 Lexikon für Theologie und Kirche. Sechster Band, (LThK VI) Freiburg im Breisgau, 32006, 954. 

Berger, Rupert: Lelkipásztori liturgikus lexikon, Budapest, 2008, 276.
52 Berger 2008, 96-97.
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és szerkezeti ismérvek alapján. Habár a litánia történetileg az esdeklés, a kö-
nyörgés kifejeződése, dallamvilágában és lelkületében keserű és gyászos, de pl. a 
Zsolt 136 monoton módon visszatérő refrénjeit és pozitív tartalmát szintén ne-
vezhetjük litániaszerű éneknek.53

A keresztyén rítus legősibb litániája talán a Kyrie litánia volt, amely egysze-
rűbb és lerövidült, hármas tagolású változata a IV-V. században az istentisztelet 
elején állandó helyet kapott,54 a nyugati keresztyén istentisztelet ordinariumai 
között.55 A litánia gyakorlatának korai említését találjuk az Apostoli Konstitú-
ciókban (VIII,6) és Egéria útinaplójában (24,5).56

A litánia leginkább ismert példája a Mindenszentek litániája, a korai száza-
dok istentiszteletében a litániát rendszerint az ún. könyörgőnapok, ill. körme-
netek alkalmával használták, ezért ezek szorosan összefonódtak.57 A legkü-
lönfélébb szövegváltozatú litániák nagyon népszerűek voltak a nép körében is,  
különféle szövegek és szövegváltozatok születtek, amelyek használatát az első 
időkben a helyi püspökök, majd később a pápák engedélyezték. A XVI. század-
ban több mint 80 különféle litániáról van tudomásunk, később az eredeti, egy-
szólamú gregorián dallamok mellett többszólamú kompozíciók is keletkeztek  
liturgikus használatra.58

Az ismertebb és ismeretlenebb litániák közül ki kell emelnünk kettőt, ezek 
éneklése érdekes módon a húsvéti időben rögzült, mintegy a húsvéti öröm idő-
szakának hangulati-lelkületi ellentéteként. 

A régebbi processziós könyörgőnap Márk evangélista napja (április 25.),59 
amikor hagyományosan a búzaszentelést, ill. a vetések megáldását is tartot-
ták és tartják. Ezt a könyörgőnapot a Litania maiorral (nagyobb litánia, litaniae 

53 Ugyanígy véli: Sörös Béla: A magyar liturgia története. I. kötet. A keresztyénség behozatalától a 
XVI. század végéig, Budapest, 1904, 94-95.

54 Vö. Mihályfi 1918, 624.
55 Bieritz, K.-H.: Liturgik, Berlin, New York, 2004, 137., 145., 346-348., 387., 393.
56 Vö. NWDLW, 282. A zarándoknő a jeruzsálemi, hétköznap alkonyati istentisztelet részletét írja 

le, amelyből egyértelműen felismerhető a litánaszerű könyörgés klasszikus formája: „Majd mi-
után elmondták az összeset [értsd: himnuszokat és antifónákat], amint szokásos, a püspök fel-
kel, a korlát elé áll, vagyis a barlang elé, a diakónusok egyike pedig mindenkiről említést tesz, 
amint az szokásos. Minden névre, amit a diakónus mond, a sok gyermek, akik ott állanak – min-
dig így válaszol: »Kyrie eleyson«, amit mi így mondunk: »miserere Domine«, a hangjuk pedig 
hatalmas.” Ivancsó István: Egeria útinaplója. Szentföldi zarándoklat a IV. századból, Budapest, 
2009, 105. vö. Bieritz 2004, 347-348.

57 Vö. Lonovics 1857, 218. Mihályfi 1918, 623-624.
58 Mihályfi 1918, 624-625. Berger 2008, 276. NWDLW, 281-282.
59 Az esztergomi rítus rendjét (Sequitur Litania maior) lásd: Missale Strigoniense 1484 id est 

Missale secundum chorum almae ecclesiae Strigoniensis, impressum Nurenbergae apud Anthonium 
Koburger, anno Domini MCCCCLXXXIIII. Recentius edidit Blasius Déri. Budapest, 2009, 
(Monumenta Ritualia Hungarica I) (MStr) 1484, 250-251., vö. továbbá: Dobszay László: Az esz-
tergomi rítus, Budapest, 2004, 117-118.
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septiformes;60 litaniae maiores) együtt korán, már talán a IV. században bevezet-
ték, hogy a rómaiak hagyományos, pogány körmenetét (ambarvale/Ambarvalia: 
április 25-én Robigus vagy Robigo istennő tiszteletére rendezett mezőbejárás  
áldozatbemutatással; Robigalia vagy Robiginalia; vagy amburbale: Rómán való 
engesztelő átvonulás vagy körbejárás, áldozatbemutatással, a fenyegető hatal-
mak elleni védekezés, elhárítás61) a litánia-énekléssel egybekötött vetésáldás-
sal akarták helyettesíteni. A gyakorlat bevezetésén és megszilárdításán különö-
sen sokat fáradozott Nagy Gergely pápa, aki 592-ben először említi a „nagyobb 
litániát”, és azt kéri, hogy az ekkor már ismert szertartást tartsák meg a közel-
múlt csapásai miatt.62 Nem csupán a litánia éneklése történt ekkor a fennmaradt 
korai szertartásrendek szerint, hanem a város processziós bejárása is. A II.  
Vatikáni Zsinat után bevezetett liturgiareform gyakorlatilag eltörölte ezt az  
ünnepet és gyakorlatot.63 

A kisebb vagy újabb könyörgőnapok vagy keresztjáró napok (rogationes, litaniae 
minores, triduum rogationum, Dies rogationum64) eredetét Galliában kell 
keresnünk. Mamertus lyoni püspök 469-ben az akkori rendkívüli természeti 
katasztrófák miatt (rossz termés, földrengés)65 a Mennybemenetel (Áldozócsü-
törtök) előtti három napot böjttel egybekötött vezeklő napoknak rendelte el. 
A gyakorlat az elkövetkező időkben egyre terjedt, 800 körül már Rómában is  
ismerték a könyörgőnapok szokását. Ezt a rövid időszakot szokás keresztjáró 
napoknak is nevezni, mivel a körmenet előtt mindig a keresztet vitték.66 Érde-
kes, hogy a Mennybemenetel napját megelőző vasárnap, a Húsvét ünnepe utáni 
V. vasárnap (Dominica quinta post Pascha), azaz a keresztjáró napokat megelő-
ző vasárnap elnevezése e később rögzült szokás miatt ingadozik. A Húsvét utá-
ni vasárnapokat egyöntetűen az adott nap introitusának kezdő szavával illet-
jük (pl. Jubilate, Cantate), de az V. vasárnap esetében a Vocem iucunditatis (Ézs 

60 Értsd: hétágú litánia.
61 Berger 2008, 24-25. Eliade 2006, 369. Földváry 2009/2010, 345. a római vallás földműveléshez 

kapcsolatos ünnepei vonatkozásában lásd: Köves-Zulauf 1995, 75-87.
62 Földváry 2009/2010, 344. vö. Lonovics 1857, 219-225. Sörös 1904, 95-96. Mihályfi 1918, 602-

603., 611-614.
63 Bieritz, K.-H.: Das Kirchenjahr. Feste, Gedenk- und Feiertage in Geschichte und Gegenwart, Mün-

chen, 72005, 148-149. Berger 2008, 255. Lexikon für Theologie und Kirche. Zweiter Band, (LThK 
II) Freiburg im Breisgau, 32006, 513.

64 Szent Heortokrátes avagy a’ keresztyének között elő fordúló innepeknek és a’ rendes Kalendáriómban 
fel-jegyeztetett szenteknek rővid historiájok, melly a’ ſzava bé-vehető hiteles Irókból egybe 
ſzedegettetett és Magyarra fordíttatott közönséges haſzonra intéztetett, egy Bújdosó Magyar Bód 
Péter által 1757. eſztendőben. Pozsony, 1786, 30. adata.

65 Bod 1786, 30. szerint erre a történelmi eseményre 446-ban került sor; ugyanezt az adatot köz-
li: Sörös 1904, 95.

66 Lonovics 1857, 218-219, 225.
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48,20)67 helyett inkább a Rogate (Kérjetek) elnevezés rögzült.68 Telegdi Mik-
lós postillájának második kötetében (1578) a következő feliratot találjuk: Hvsvet 
vtan ötödic Vasarnap: mellyet Kereszt iaro vasarnapnac nevezünc. Keresztjáró hét-
fői prédikációjában megmagyarázza a liturgikus gyakorlat eredetét, történetét, 
értelmét, az ekkor szokásos éneklés jelentőségét.69 A bűnbánati karakter miatt 
az óspanyol liturgikus hagyomány ezeket a könyörgéseket a Pünkösd utáni hét-
re helyezte át.70 

A könyörgőnapokon tartott körmenetek célja az áldásért való könyörgés, az 
elhárítás,71 a szükséghelyzetből való szabadulás. A rossz, a csapás, az ellenség 
fenyegetése az emberi bűn miatt van, és emiatt marad el az áldás,72 a járványo-
kat is így értelmezték még a XVIII-XIX. században is.

Kérdezhetnénk, hogy miként és hogyan érint bennünket mindez? Úgy, hogy 
a XVIII-XIX. század fordulójáig református énekes- és szertartáskönyveink is 
egyöntetűen őrizték ezt a zenei, ill. imádságos örökséget. Egyrészről az átörö-
költ és a reformáció tanítása szerint megtisztított liturgiában, másrészről pedig 
mindenféle szükséghelyzetben. Már a korai időtől fogva a lelkészek ellenezték a 
litániát, a benne megnyilvánuló liturgikus stílust, de a hagyomány és a gyakor-
lat évszázadokon keresztül tartotta magát. 

Luther megalkotta a saját litániáját,73 de a magyar református énekesköny-
vek is közlik a passió és a lamentáció mellett a litánia változatát, ill. változa-
tait.74 Ezen a helyen sem egyházzene-történeti, sem énekeskönyv-történeti, 

67 Az esztergomi rítusban számozott vasárnapokat találunk (Dominica quinta), lásd: MStr 1484, 
248-249.; az esztergomi ordináriuskönyvben a következő megnevezéseket találjuk: In Dominica 
quinta, videlicet Rogationum, Dominica propria, Vocem iucunditatis. Ordinarius Strigoniensis 
impressum pluries Nurenbergæ, Venetiis et Lugduni annis Domini 1493-1520. Recentius edidit 
Nicolaus Stephanus Földváry. (OStr), Budapest, 2009, (Monumenta Ritualia Hungarica II) 90-
92. Vö. Dobszay 2004, 118-120.

68 Vö. Bieritz 2005, 148-149. Ugyanő szerint a Rogate vasárnap az április 25-höz kötődő a keresz-
tyén egyház által a római előképek miatt bevezetett processzió és könyörgések miatt kapta a ne-
vét. Valójában összemossa a Rogate vasárnap, a keresztjáró napok (kisebb könyörgőnapok) és a 
nagy könyörgőnap történetét és egymástól történetileg független gyakorlatát. Márk napja (ápri-
lis 25.) nem szükségszerűen kapcsolódik a Húsvét utáni V. vasárnaphoz, hiszen a Húsvét utáni 
vasárnapok időpontja Húsvéttól függ, ezért természetesen előfordulhat, hogy Rogate és Márk 
napja messze esik egymástól.

69 Vö. Az evangeliomoknac, mellyeket vasarnapokon, es egyeb innepeken esztendő altal, az 
Anyaszentegyhazban oluasni es Prædicallani ſzoktanac, Magyarazattyanac. Masodic resze. […] 
Iratot Telegdi Mikloſtul, Eſztergami præpoſtul. […] Nagyszombat, 1578, 193-199.

70 Lonovics 1857, 225-229. Berger 2008, 255. LThK VI., 513.
71 A Robigalia ünnep neve mögött húzódó robigo szó gabonaüszög jelentéssel bír.
72 LThK II., 512.
73 Vö. Benedek Sándor: A Magyarországi Református Egyház istentiszteletének multja, Őrisziget, 

1971, 94-95.
74 „A római egyházból a litánia – mint az imádság egy különös neme – átjött a protestáns 
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sem liturgiatörténeti részletes áttekintésre nincsen mód, de annyit meg kell  
jegyeznünk, hogy feltehetőleg a litániát és a lamentációt mint két hasonló, de  
különálló stílust és műfajt részben vagy egészben a XVIII. században erőteljesen  
összekeverték, másrészről az iskolai oktatás segítségével fokozatosan és módsze-
resen kiirtották, beleértve a passióéneklést is, ami itt-ott a XX. század első felé-
ig fennmaradt.75 Az elmondottak alátámasztása érdekében mellékelem írásom-
hoz az 1778-as Öreg debreceni énekeskönyv 1806. évi kiadásából a református 
litánia szövegét (tudomásom szerint ez az utolsó megjelenése), amit gyülekeze-
teinkben, a legkülönfélébb élethelyzetben még a XIX. század folyamán is éne-
keltek, azaz imádkoztak.76

Az elmondottak összefüggésében a litániát nem lehet primitív, gyermekes, 
alacsony szintű kultuszi gyakorlatnak vagy hitgyakorlatnak tartani, mivel tar-
talmilag, formailag és szerkezetileg az imádság-típusok ősi megnyilvánulásáról 
volt szó, amíg létezett. A litániát, de más liturgikus műfajt sem lehet puszta „gaj-
dolásnak” tartani, még ha a különféle korok különféle és eltérő ízléssel és érték-
ítélettel rendelkeztek is. Az egyes tételek interpretációja, azaz előadása sem je-
lenti azt, hogy ezek a darabok „hit- és liturgiaellenesek” lennének. A protestáns 
kritikák javarésze arra irányult, hogy a litániát és hasonló énekes imafajtákat a 
kántor-előénekes, iskolamester és a diákok kórusa adta elő. Ezek megtanulása 
időbe került, kritikájuk másik fő vonulata pedig az volt, hogy a litánia is a kórus 
szólóénekévé lett.77 Interpretációs stílus, zenei jelenség volt – különféle okok mi-
att – a dallamnyújtás, amely még a XX. század első felében is általánosan jelle-
mezte éneklésünket. Ezért írja Kabai Bodor Gellért művének ismertetésekor Bod 

egyházakba is. Átvételénél megtisztogatták minden olyan elemtől, mi a Szentírással ellenke-
zik. […] Megmaradt még a litániának egy neme: a Jézus nevéről nevezett. Ezt némely szükség-
telen és fölösleges elemtől megtisztitva, bevitték a protestáns istentiszteletbe; és úgy, a mint 
azt a régiek használták, a nagy szükség és nyomor idején és azonkivül is nagyobb időközökben, 
a lelkész és a gyülekezet váltogatva imádkozták. A litániák tartására pedig a XVI. század bőven 
nyujtott alkalmat.” Sörös 1904, 191-192.

75 Vö. Bálint Sándor: Karácsony, Húsvét, Pünkösd. A nagyünnepek hazai és közép-európai hagyo-
mányvilágából, Budapest, 21976, 259.

76 Konkrét forrásokkal alá nem támasztott, elnagyolt Benedek 1971, 100. megállapítása: „Meg 
kell azonban jegyeznünk, hogy a Graduálnak és igy a római katholikus misének és liturgiának 
nagyon sok maradványa élt tovább igen sok gyülekezetben, amelyek ellen a 18. század folyamán 
sürün kellett föllépniük az egyes egyházi hatóságoknak. Igy élt tovább a passio éneklése, a litá-
nia, a lamentáció, sőt még az antifonák, responsoriumok, benedictiók, versiculusok éneklése és 
még sok helyen a bibliai szövegek éneklése is, amik ellen sokáig eredménytelen maradt maga-
sabb egyházi testületek tiltakozása és intézkedése is.”

77 Vö. Benedek 1971, 96-106. Benedek Sándor műve a ma leginkább elterjedt református liturgia-
történet. Bőséges forrásanyagra épít, de megállapításai és következtetései elnagyoltak, sablo-
nosak, sokszor tévesek, ezért alapos revízióra szorulnak. 
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Péter mintegy az előadási stílust kifigurázva: „hogy annál keſerveſebben eſsék, 
nagy tekergetéſſel: Jeremihás Prófétáháháhánahak Imádsâháháháh-háhágaha”.78 

A XX. század második fele és vége megmutatta, hogy ezekben a tételekben, 
imádság-típusokban mennyi természetesség, gazdagság és vitalitás van, ha meg-
felelőképpen, élénkebben énekeljük, azaz imádkozzuk. Így történhetett meg az, 
hogy 2006. április 2-án, Nagyböjt V. vasárnapján Stockholm egyik evangélikus 
templomában a prédikáció és úrvacsora között a lelkész és a gyülekezet párbe-
szédes formájában litániát énekeltünk, ami a protestáns gyakorlatban – mint 
történeti forrásaink mutatják – az idők folyamán inkább nagyböjti műfajjá lett. 
Az új magyar evangélikus istentiszteleti rendtartás az áhítatformák között első 
helyen közli a Könyörgést (alcím: Luther litániája nyomán), ez az istentiszteleti 
forma egy tulajdonképpen énekkel, fohásszal keretezett könyörgés, azaz párbe-
szédes litánia.79

78 Bod Péter: Magyar Athenas. […] [Nagyszeben], 1766, 125-126.
79 Evangélikus istentisztelet. Liturgikus könyv, Budapest, 2007, 591-600.
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