Földváry Miklós klasszikus és középlatin filológus, az Erasmus kollégium tutora,
latintanár a Zeneakadémián és az ELTE-n, amellett mint megbízott előadó a latin szakosok
számára ó- és középkori homiletikai szövegolvasást vezet. Doktori disszertációját a
magyarországi középkor római rítusú celebrációs irodalmából írja. Ez azt jelenti, hogy a
különböző ágendák, ordináriusok, conseutudók, vagyis liturgikus rendtartások olvasásával,
elemzésével próbálja rekonstruálni, milyen is volt az istentiszteleti élet Közép-Európában 700,
500, 300 éve, és miért.
Földváry Miklós emellett az általános liturgikai és liturgiatörténeti témák szakembere is.
Kezdetben tanárával Déri Balázzsal (nevét, gondolom, a bölcsészkar hallgatói
földhözragadtabb témák kapcsán ismerik) , később önállósodva a etnográfiailag is nagyon
alaposan előkészített kutató- és gyűjtőutakat tett az anglikán, zsidó, szír-jakobita, kopt,
szláv rítus területén, és foglalkozott zsidó liturgikával is. Felbecsülhetetlen értékűek kopt,
szír felvételei,mert az ún. "ókeleti rítusok között" ezek a legkisebbek: alig párezres
közösségek nyugati keresztény, zsidó sőt mohamedán tengerben, általában elnyomva, ha
ugyan nem üldözve. (Déri Balázsnak egyébként még indiai felvételei is vannak.)A
gyűjtőknek szerencséjük van, hogy ezek az ortodoxiához tartozó egyházak a Juliánnaptárt tartják, így római katolikusként is könnyen tanulmányozható például a szent
háromnap. 18-i előadásán mint írtam, idei szír videóit fogja bemutatni. Megemlítem azt is,
hogy mint 1978-as születés, tulajdonképpen a mi generációnkhoz tartozik, mégis már két
gyermek apja.( ez már talán önmagában is érdemes lenne egy meghívásra). Földváry
eddigi főműve a " A kultikus tér szerveződése a kereszténységben " c. könyvfejezet, ami
a honlapon idei előadásom linkjeként megtalálható. Fáradságos olvasmány, de megéri.
Kedvcsinálónak ebből idézek egy rövid, a szírekre vonatkozó részletet . Az idézet lényege
sommásan az, hogy a szír liturgia áll legközelebb az apostolok miséjéhez, ráadásul ez a
rítus ma is igen hasonló életkörülmények között él, mint 2000 éve és feltehetően nem is
sokat változott.
"Történeti szempontból nehéz lenne ugyan igazolni, hogy a kereszténység nagy
rítuscsaládjainak egyike vagy másika a többinél korábbi illetve bármilyen értelemben
hitelesebb lenne, hiszen a legrégibb írott források, amelyek ténylegesen a liturgiára, vagyis
annak szövegeire és pontos lefolyására vonatkozó adatokat tartalmaznak, szinte mindenütt
az egyházatyák korának utolsó századaiból valók, és kultikus szempontból jól
értelmezhető tárgyi emlékekkel sem gyakran találkozunk az V–VI. század előtt. De
hahihetünk annak, amit egy hagyomány önmagáról állít, akkor nem hagyható figyelmen
kívül, hogy a szír kereszténység
népesebb, nyugati ága, amely önmagát jakobitának is nevezi,az elterjedtebb magyarázat
szerint Szent Jakab apostoltól, az Úr testvérétől eredezteti magát. Szent Jakab volt a
hagyomány szerint Jeruzsálem első püspöke, s így az első az apostolok közül, aki önálló
keresztény liturgiát alakított ki. Ez a föltételezett „jeruzsálemi rítus” származott volna
tovább a Közel-Kelet más területeire, mindenekelőtt a szomszédos Szíriába is, ahonnét
később – az örmény rítusra is hatást gyakorolva – egészen Indiáig eljutott. Ám ha ezt a
származtatást nem is fogadjuk el történelmileg hitelesnek, lényegi igazságát erősíti meg az
a tény, hogy a szír egyház az apostoli kor kereszténységével azonos tájon és azonos
társadalmi-kulturális környezetből fakadt. Szent nyelve az az arameus, amelyet Jézus és az
apostolok anyanyelvükként beszéltek, és a rítus művelőinek fiziológiája, etnikai
hovatartozása is közelebb áll a közel-keleti zsidóságéhoz, mint a mai arab világban élő
keresztények bármelyikének. Liturgikus zenéjük hangzása és néhány formulája meglepő
egyezést mutat a zsinagóga énekeinek legarchaikusabb rétegével.

A másik elgondolkodtató vonás e liturgia természetessége, józan arányossága. Az egyszerű
és bonyolult dallamok váltakozása, az egészséges mértékű, minden színpadiasságot
nélkülöző dramatizálás, a nem túlzó, de a ráhangolódást és az elmélyedést lehetővé tevő
időhatárok, a gazdag és kiegyenlített térhasználat, a nép részvételének mértéke és
módja olyanná teszi ezt a gyakorlatot, mintha minden keresettség nélkül is megfelelne
annak az eszménynek, amelyet a két nagy központ: Róma és Bizánc nagytudatossággal
sem képes elérni, de amelyet a liturgikus megújulási mozgalmak újra és újra megvalósítani
igyekeznek.
Mert a vallásos ember alapvető áldozati gesztusa, hogy minden terméséből, munkájának
minden gyümölcséből a zsengét, tehát az elsőt és legjobbat Istennek ajánlja. Ennek az
áldozatnak az elsődleges terepe pedig a liturgia. Ahol – mint Rómában és Bizáncban – a
kereszténység nagy társadalmi befolyást nyert, politikai és gazdasági hatalomra tett
szert, ott ez az áldozati gesztus a művészi termékenység pazarló bőségét ajánlhatta föl. Így
válhatott e központok liturgiája egyre inkább a „hozzáértők”: képzett énekesek,
képzőművészek magánügyévé, és így szűnt meg lassan az a kiegyenlítettség, amely az
egyszerűség és a kidolgozottság nemes váltakozásával mindenkit a maga szintjén tehetne a
liturgikus folyamat részesévé. Ennek volt köszönhető az is, hogy a művészet – főleg
Nyugaton – lassan függetlenedett a kultusztól, és előbb annak egyensúlyát borította föl
olyan alkotásokkal, amelyek a liturgiát már nem szolgálták, hanem uralkodtak rajta, majd
végleg világi természetűvé válva magára hagyta (hiszen addigra kiszorította az egyszerű
szépségű formákat), és kiszolgáltatta az esztétikai elszegényedésnek. A szír keresztények
ezzel szemben soha nem voltak abban a helyzetben, hogy áldozatukat egy hatalma és
gazdagsága tetőpontján álló kultúra zsengéiből mutassák be. Történelmük nagyobb részét
kisebbségi sorban, keresztény nagyhatalmak és még inkább muszlim hódítók árnyékában
töltötték a mai Szíria mellett főként Törökország keleti és Irak északi tájain. Helyzetük
azóta sem változott: a szír keresztény szórvány egyre növekszik Nyugat-Európa
országaiban. De éppen ebből származhat, hogy liturgiájuk zárványként őrizte meg azokat
az egyszerű formákat, amelyekben legtisz- tábban sejthetjük megjelenni a sokféleképpen
fejlődött keresztény rítusok valaha egységes vázát. "

