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GYAKORLATI TUDNIVALÓK A HÁZASSÁGKÖTÉSHEZ

Kedves Jegyespár!
Nagy öröm számunkra, hogy házasságkötésük helyszínéül az esztergom-vári
Nagyboldogasszony és Szent Adalbert prímási bazilika–főszékesegyházat választották. Az
alábbiakban a legfontosabb gyakorlati tudnivalókat szedtük csokorba, hogy így is
megkönnyítsük a nagy nap szervezését.
Hivatali ügymenet
A plébános atya felé le kell adniuk a kitöltött adatlapot és a katolikus jegyes(ek) újonnan a
keresztelési plébániáról kikért keresztlevelét. Ez teszi lehetővé, hogy megvizsgáljuk, nincse akadálya az egyházi házasságkötésnek, illetve ily módon tudjuk összegyűjteni az
anyakönyvezéshez szükséges adatokat. Ha egyéb iratokra szükség lesz, azt a plébános
atya fogja jelezni.
Vendég pap meghívása a Bazilikába
Nagy öröm számunkra, ha vendég atyák látnak el szolgálatot a Bazilikában. Ám ahhoz,
hogy ők szabályosan eskethessenek, szükséges, hogy ehhez engedélyt kérjenek a plébános
atyától. Ebben az esetben kérjük, hogy a jegyesoktatást és a szertartás átbeszélését is vele
egyeztessék (ennek megtörténtéről legalább szóbeli igazolást kérünk az érintett atyától). A
vendég papok utazási költségét, valamint a nekik szánt, szertartáshoz kapcsolódó
adományt közvetlenül az illető atyával rendezhetik el.
A szertartás típusai
Alapvetően két módon köthető meg a szentségi házasság: nászmisével vagy anélkül.
Kérjük, ez irányú szándékukat rögtön a jelentkezéskor közöljék, mivel nászmise esetén
hosszabb idősávot kell lefoglalnunk a szertartásra. Tekintettel arra, hogy egy napon több
esküvőt is szoktunk tartani a Bazilikában, nem tudjuk garantálni, hogy ez a választás
utólag módosítható lesz.
A nászmise megtartását akkor szoktuk tanácsolni, ha mindkét jegyes katolikus, volt
elsőáldozó, és mindkettejük család vallásgyakorló.
Érkezés és távozás
A Bazilika nagy templom, ám ezzel együtt is kérjük, hogy érkezéskor és távozáskor
legyenek tekintettel a többi jegyespárra. Amíg az előző szertartás tart, a vendégek
várakozzanak az orgonakarzat alatt, vagy a szabadban. A szertartás követően pedig a
gratulációkat a templom elhagyása után fogadják.

Ha minden pár tekintettel van a többiekre, akkor semmilyen fennakadással nem kell
számolnunk. A szertartások közötti idő elegendő lesz arra, hogy a rokonok, barátok békés,
illő módon érkezzenek, illetve távozzanak a templomból.
A szertartás helyszínéről
A szertartás alatt a jegyespár és a vendégek a Bazilika szentélyében foglalnak helyet. Ez
hazánk és a Kárpát-medence főtemplomának a legszentebb része. Ezért kérjük pár
egyszerű szabály betartását, hogy megőrizzük a hely szakralitását és méltóságát:
– Kérjük, hogy a templomhoz méltó módon öltözzenek a vendégek is (pl. hölgyeknél
sállal, kendővel fedett váll).
– Kérjük, hogy a két oldalt található padsorokban (stallum) foglaljanak helyet. A padsorok
előtti székeken a közvetlen rokonok (szülők, nagyszülők, testvérek, koszorúslányok)
üljenek. A legfelső, díszes padsor lezárt terület — itt minden egyes hely az EsztergomBudapesti Főegyházmegye egyik kanonokjának (kiemelt méltóságú papjának) a „széke“,
ezeket ne használják!
– Kérjük, hogy a szertartás előtt és után törekedjenek a visszafogott csöndesség
megőrzésére!
Fotó, videó készítése
Természetes, hogy minden pár szeretné megörökíttetni a nagy nap eseményeit. Mi is
szeretettel várjuk az erre felkért videósokat, fotósokat. Ugyanakkor pár egyszerű szabály
megtartását kérjük:
– Kérjük, hogy a főoltárhoz senki ne menjen fel, annak lépcsőjét is tartsák tiszteletben. Ez
az istentisztelet számára elkülönített szakrális hely.
– Kérjük, hogy a két oldalt található prímási és a plébánosi széket tartsák tiszteletben,
ahogyan a kanonoki széksort is.
– Kérjük, hogy a szertartást végző pap háta mögé ne álljanak be a fotósok (kvázi „váll
fölött kikandikálva“ a kamerával).
Egyébiránt a liturgiában mindig van egy alapszabály: oda ne állj, ahol már áll valaki!
Ennek a megtartásával minden fennakadás elkerülhető.
Virágdíszítés
A Bazilika szembemiséző oltára mindig fel van díszítve (a főoltár csak nagyobb egyházi
ünnepeken), ezt tehát nem szükséges külön kérni. Amennyiben ezen felül kérnének egyéb
díszítést, ezt mindenképpen egyeztessék a sekrestyéssel, és a vele történt megbeszélés
után keressék meg a virágdíszítés felelősét.
Lévén hogy több esküvőre is sor kerül egy napon, a külön kérések kapcsán érdemes a
jegyespároknak egymás között is egyeztetniük — hiszen ha nagyon eltérőek az
elképzelések, nincs mód és idő két szertartás között „átdíszíteni“ a szentélyt. Ha sikerül
konszenzusra jutniuk, akkor a költségeken is megosztozhatnak.
A Bazilika belső terében és az előtérben (oszlopcsarnok) kérjük, mellőzzék a virágszirmok
és a rizs szórását. Egyfelől nincsen kapacitás két szertartás között feltakarítani, másfelől —
különös tekintettel a magassarkú cipőt viselő hölgyekre — ez csúszásveszélyt is okozhat a
kövezeten. Amennyiben barátaik így szeretnének kedveskedni Önöknek, akkor javasoljuk,
a macskaköves részen tegyék ezt meg.

Zene
A Bazilika orgonista-karnagya felel a szertartásokon a zenei szolgálatért. Játékát hallhatják
majd a bevonulásra és a kivonulásra, valamint a szertartás közben, az evangélium
felolvasása előtt (Alleluja). Amennyiben bármilyen kérésük lenne, ezt közvetlenül vele
egyeztessék! Kérjük, vegyék azt figyelembe, hogy hazánk főtemplomában csakis olyan
klasszikus darabok szólalhatnak meg, amelyek tiszteletben tartják a hely méltóságát és
szentségét.
A Bazilika orgonája kivételes, átlagon felüli és ezért kiemelt gondosságot igénylő hangszer.
Emiatt nem magától értetődő, hogy vendég orgonista is játszhat rajta. Amennyiben ilyen
igényük lenne, kérjük, ezt a Bazilika orgonista-karnagyával egyeztessék — ő hagyhatja
jóvá, ki játsszon a hangszeren.
Ugyanez az elv érvényes más hangszeres zenészekre, illetve szólóénekesekre is.
Anyagiak
Az esküvői szertartás díja egységesen 30.000 forint, ami magában foglal minden költséget.
(Amennyiben a virágozás, a zene vagy egyebek terén külön igények merülnek fel, azok
többletköltséget jelentenek.) Ezt az összeget a házasságkötés előtt a sekrestyében
egyenlíthetik ki a tanúk vagy bárki, akit ezzel megbíznak. A pénz átvételéről nyugtát
adunk.
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Pilisvirág (János)
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Reméljük, hogy a fenti információk segítenek majd az esküvő gördülékeny és hatékony
előkészítésében! Kívánjuk, hogy a készület napjai sok örömet hozzanak, az ünnep pedig a
lehető legszebb és legboldogabb legyen!
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