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matutinum kilencedik nagy válaszos énekét követően  a templom 1

Mária-oltáránál állva mágusnak öltözött énekes áll meg, és hangos 
szóval énekli: Nagy fénnyel lángolva izzik a csillag. A jobb oldali oltárnál 
a másik mágus, azt követően pedig a bal oldali oltárnál megjelenő 
mágus megismétli a mondatot, majd mindhárman együtt folytatják: 

amely a királyok született királyát mutatja, akit, mint eljövendőt, egykoron a próféták előre 
jeleztek. Közben mindhárman a Mária-oltárhoz vonulnak, amelyről átveszik a 
misztikus ajándékokat tartalmazó edényeket: az aranyat Gáspár (Gaspar), a tömjén 
Menyhért (Melciar), a mirhát pedig Boldizsár (Balthasar).  Az oltártól Heródes 2

királyhoz vonulnak, aki a templom közepén, egy széken foglal helyet, koronával a 
fején. Vonulásuk közben a mágusok éneklik: Menjünk tehát és keressük őt, hogy 
ajándékokat ajánljunk néki: aranyat, tömjént és mirhát. Heródes ezt a kérdést teszi fel a 
mágusoknak:  A megszületett királyt, akit kerestek, mely jelben fedeztétek fel? A mágusok 3

válaszolnak: Arról, aki megszületett, Keleten szereztünk tudomást, a csillag mutatta meg. A 
király válaszol: Amennyiben úgy hiszitek, hogy uralkodik, mondjátok nekünk. A mágusok 
válaszolnak: Az ő királyi uralmát misztikus ajándékokkal elismerjük, és messzi földről 
jöttünk hódolni előtte. Ekkor megérkeznek a finom ruhákba öltözött írástudók, 
akiknek fején föveg van (mitra), helyet foglalnak Heródes király körül, és a király 
kérdéssel fordult hozzájuk: Ó, ti megkérdezett írástudók, mondjátok, ha valamit látnátok 
a könyvekben erről a gyermekről. Az írástudók így válaszolnak: Látjuk, urunk, a próféták 
sorai között, Krisztusnak Betlehemben, Dávid városában kell születnie, ahogyan ezt a próféta 
jövendölte. Ezt a tanúságot a kórus is megerősíti: Betlehem nem a legkisebb. Ekkor 
Heródes így bocsátja el a mágusokat: Menjetek, és a gyermekről megfelelőképpen 
tudakozódjatok, és miután megtaláltátok, visszatérvén jelentsétek nékem. A mágusok 

 Az Imaórák liturgiája szertartásrendjének megfelelően a Hic est dies praeclarus nagy válaszos 1

éneket követően is eljátszható a Tractus Stellae, de a ünnepi szentmise előtt is előadható, ennyiben 
a záró antifónát nem a Te Deum himnusz követi, hanem pl. az ÉE 48/1.5g-6; 58; 59 vagy H 44 
számok alatt található népénekek, majd következik a bevonulás és a bevonulási ének. A Tractus 
Stellae előadható a nép bevonásával úgy, hogy az egyes jeleneteket kiegészítik a nép énekével. Az 
egész Traktus a H 44/1-2 versszakaival veszi kezdetét (a Magyar Cantuale 59. szám alatti 
kétszólamú feldolgozással). A mágusok énekét követően – Stella fulgore nimio rutilat, quae regem 
regum natum monstrat quem venturum olim prophetae signaverant – felcsendülnek a H 44/3-5 versszakai. 
Az Eamus ergo et inquiramus eum offeramus ei munera: aurum, thus et myrrham éneket követően a H 44/6 
versszaka következik. (Heródes elbocsátó szavait követően – Ite et de puero… – énekelhető az ÉE 
57/1 versszaka). Az Ecce stella in oriente praevisa iterum praecedit nos lucida éneket követően a H 
44/7-8 versszakai következnek. A Myrrham signum sepulturae éneket követően a H 44/9-10 
versszakai következnek. Az O regem caeli cui talia famulantur obsequia stabulo… antifónát követően a H 
44/11-12 versszakai.

 A hasonló officiumokhoz képest ez sajátosan győri/pannonhalmi kivitelezés.2

 Az MR165-ből hiányzó neumákat és átiratot a nevers-i, freisingi, padovai, strassbourgi, le mans-i 3

és fleury-i anyagból rekonstruáltuk.

A



eltávozván Heródestől a csillagra tekintenek, és ujjukkal mutogatva a nyugati 
oldalon lévő oltárhoz vonulnak, közben egymást követve énekelik: Íme a csillag, 
majd közösen folytatják: a Keleten feltűnt fényesség, lám előttünk halad. A nyugati 
oltárnál, amelyen a Gyermeket kezében tartó Mária képe található, két palástba 
öltözött klerikus (bábák) várja a mágusokat, ilyen szavakkal fogadva őket: Kik azok, 
akiket a csillag hozzánk vezérelt, eddig nem hallott dolgokat hozván? A mágusok 
válaszolnak: Azok vagyunk, akiknek láttok, Tarzisz, az arabok és Sába királyai, Krisztus 
királynak a született Úrnak ajándékokat hoztunk, a csillag vezetésével jöttünk, hogy 
hódoljunk előtte. A két klerikus ujjával a képre mutat és ezt válaszolja a mágusoknak: 
Íme a fiúgyermek, akit kerestetek, immáron igyekezzetek és hódoljatok az előtt, aki a mi 
megváltásunk. A mágusok együtt, majd egyenként énekelik: Üdvöz légy, népek 
Fejedelme. Fogadd az aranyat, Királyom! Vedd a tömjént, igaz Isten! A mirhát, a temetés 
jelképét. Angyalt jelképező gyermek dalmatikába öltözve a mágusokhoz lépve 
énekli: Teljessé vált minden, amiről a próféták beszéltek. Eltávozva, más úton menjetek. 
Ekkor a mágusok Heródes elkerülve más úton térnek vissza a presbitériumba, 
közben éneklik: Ó, a mennyek királyát, akit miként szolgálnak engedelmességgel, istállóba 
helyezik, őt, aki a világot fenntarja, jászolban fektetik, őt, aki a felhőkben mennydörög. 
Végezetül az énekes intonálta a Te Deum laudamus himnuszt. 
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