
Lektori hálózathoz
„A szentírási szövegek jobb minőségű felolvasásáért és a sekrestyében szolgálatot teljesítők 
tehermentesítésére javasoljuk egy lektori hálózat kiépítését.” – szól a Liturgia munkacsoport 
zsinatolási javaslata. Ebben a dokumentumban összegyűjtöttük a zsinatolási munka során 
felmerült ötleteinket és javaslatainkat a lektori hálózat/közösség/rendszer megszervezéséhez 
és működtetéséhez.

Vonatkozó Egyházi előírások: RMÁR 59, 101: „Felavatott lektor hiányában kapjanak 
alkalmas és jól felkészült világi hívek megbízást a szentmise olvasmányának és 
szentleckéjének felolvasására, hogy a hívek szívében a szent olvasmányok meghallgatása 
nyomán felgyulladjon a Szentírás bensőséges és élő szeretete.1”

Célunk egyrészt az, hogy a szentírási szakaszokat érthetően olvassák fel nekünk, másrészt 
pedig, hogy mindezt úgy érjük el, hogy a sekrestyében szolgálatot teljesítőknek ne legyen 
több feladata, sőt, lehetőleg terhe(ke)t vegyünk le a vállukról. Továbbá a napjainkban 
szokásos jelentkezés alapján felolvasott szöveg nem mindig érthető.

A Liturgia munkacsoport szerint a hívek körében nem elenyésző az, hogy inkább vállalják, 
hogy picit késnek a miséről, sem mint, hogy felkérjék őket felolvasásra vagy 
adományfelvitelre. Azért is javasoljuk lektori hálózat bevezetését, mert akkor a felolvasást 
nem vállaló hívek hamarabb érkezhetnek a mise előtt, mert már nem kell tartsanak a számukra 
kellemetlen felkéréstől.

Egy „ideális lektorra” jellemző tulajdonságok:

• Felkészült: előre, otthon (akár hangosan) gyakorlásként elolvassa a szövegét, nem a 

mise előtt 2 perccel látja először (az előírt perikópák széles körben hozzáférhetők, 
talán a legegyszerűbb a Havas Hírlevél)

• Megfelelő időben, a mise (vagy más liturgikus esemény) kezdete előtt (pl. tíz perccel 

hamarabb) megérkezik a templomba, és egyeztetés céljából jelentkezik a sekrestyében

• A misén (vagy más liturgikus eseményen) a megfelelő időben kiér az ambóhoz 

(felolvasásának helyéhez), hogy az esetleg szükséges mikrofon magassági igazítást 
vagy könyvcserét, netán olvasószemüveg felvételét és a megfelelő helyre lapozást 
időben el tudja végezni, ne kelljen sokat várnunk rá

• Szövegét mások által is érthetően olvassa fel (hangképzés és szövegértelmezés). 

Jellemző rá a kifejező és értelmező olvasás – megfelelő hangsúllyal. A Szentírásnak 
egyéni nyelvezete van, ezt jól ismeri.

• Tisztában van az oltár körüli (és a templom egyéb helyeire vonatkozó) mozdulatokkal 

és a liturgiához méltóan mozog

1 Vö. II. VATIKÁNI ZSINAT, Sacrosanctum Concilium konstitúció a szent liturgiáról, 24.



A lektori hálózat/közösség/rendszer megszervezéséhez javasoljuk egy – igény szerint (évente 
vagy ritkábban) megismételt – előzetes válogatás lebonyolítását. A válogató bizottság javasolt 
tagjai a plébános atyán kívül – lehetőleg – a templomunkhoz kötődő szakember(ek) (és 
esetleg a képviselő testület egy-két alkalmas tagja). Szakember alatt a mikrofonba történő 
hangos felolvasásban jártas embert értünk, pl. színész, TV/rádióbemondó, de akár nyelvész, 
tanár, politikus, … A bizottságra azért volna szükség, hogy a szakértői tekintéllyel lehessen 
visszautasítani a jó szándékú, de alkalmatlan jelentkezőket. A cél, hogy ne sértsünk meg 
senkit! A bizottság remélhetőleg kiszűri, hogy lehetőleg a majdani lektor ne legyen 
beszédhibás, hadaró, motyogó, furcsán hangsúlyozó.

A lektori szolgálatra alkalmas hívek kiválasztása után javasolunk egy felkészítést a számukra, 
amely tartalmazza:

• A mikrofonba olvasás technikáját és

• Az oltár körüli rituális mozgások megtanulását

Végül az alapos gonddal kiválasztott és megfelelően felkészített híveket egy alkalmas és illő 
szertartás keretében avassuk fel templomunk hivatalos lektoraivá. Javasoljuk, hogy – akár a 
világi áldoztatókéhoz hasonló vagy méretazonosság esetén azzal megegyező – sajátos 
liturgikus öltözetük is legyen, amit először ezen a szertartáson öltenek magukra, majd utána 
minden egyes felolvasói szolgálatuk teljesítésekor viseljenek (vö. E–Bp Zs K 29. §). Az 
avatási szertartás előkészítéséhez segítséget nyújthat a mellékelt dokumentum: <lektor és 
akolitus avatás jó.pdf>.

Az egyik legfontosabb összetevő pedig az ilyen vagy ehhez hasonló formában összegyűjtött 
alkalmas felolvasók megszervezése egy olyan jól működő közösségé/hálózattá, hogy minden 
egyes liturgikus alkalomra hatékonyan lehessen megszervezni közülük, hogy mikor, ki és mit 
fog felolvasni, hogy egyetlen alkalommal se szenvedjük érthető felolvasás hiányát. 2014. 
februárjáig az aktuális de facto lektorok névsorát a liturgia munkacsoport összegyűjtötte. A 
2013. őszi zsinatolási kérdőíven pedig csaknem félszázan jelentkeztek a felolvasói 
szolgálatra. A 2015 tavaszi nyilvános zsinatolási alkalmak egyikén jelentkezett Zelliger 
Erzsébet, aki felajánlotta segítségét a lektorok továbbképzésében.
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