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A SZENTMISE REFORMJÁNAK

TÁVLATAI
A katolikas Iíiturg'ia kérdéseit; tanulmánvozó nemzetközi találkozókajánlásai és óhajai széles körükben feHmltetltékaz érdeklődést a liturgia reformja iránt. Az odilíenberaí, ,a Maria Laach-i,
ft luganói és la Iouvadni Nemzetközi Liturgikus Tanulmányi Konferenciák anyagával és óhajaival, valamint a Htursríkus reformtervek során itt-ott kialakulit e:lgondolásokkal a Vigilia többízben is foglalkozott." Ezek a beszámolók világi hívők érdeklődé
sét is f'elkel.tették a második világháborút követő tíz, esztendő liturgikus mozgalmai iránt s éppen ezé~t nem látszil, hiábavalónak.
ha a liturgia, különösena szentmiso l iturgiá.iának történelmi távlatait néhány átfogó vonással megrajzoljuk és elgy-két szót szólunk korunk liturgikus mo zgalmának a je,hmtőségéről.
Magától értetődik, hOlgyaz említett konferenciák óhajai nem
érintik .a szentmise örök és változtathatatlan lényegét, azt az, isteni
ajándékot, amelyről Szent Á.fJoston tömör erővel mondotta.: »Jóllehelt Isten mindenható, ennél többet nem adhartott, bár Ö a legbölcsebb. ennél többet nem tudott adni, bár Ö a legl/:1azdagiabb,
ennél több adni valója már nem volt- (T'ract. 84 in J o. idézve a
zsinati kongregáció 1941. júl. 14-i rendeletében). Amikor tehált a
szentmíse reformjáról beszélünk, mindig csak azokról a cselekményekről lehet szó, amelyek emberi alkotások. A reformok célja, hogy minél tökéletesebb, minél Istennek tetszőbb legyen az
Egyház gondoskodása a misében ujra meg ujra önmagáh feláldozó
Krisztus körül,
Ha a szentmise liturgiájának történeti fetjlő.diésére tekintünk,
akkor azonnal szemünkbe ötlik, hogy két évezred árjáhan éppen
az áldozatot körülvevő gondoskodás iHltött koronként más és más,
néha magasztos, néha különős, olvkor szirute inéltatlan formákat
is - de a lényeg mindig- változatlan maradt.
A monumentális an egyszerű és közérthető ókere,sz,tény szen tmiseáMejIődve a középkorbacegvrnásután vette magára a kelta,
a román, végűl a gótikus szellemiség köntösét. Ez,az.onhall úgy
történt, hogy a korszerűva »divatos« köntösöket egymásután aggatták rá, ia régieket viszont nem vették róla le. A gótika erő
sen individualista jellegének megf'elelően ez a ruha helyenként
nagyon is változlatos lett, s a középkor alkonyán, a XV. század
második felében számunkra sainte elképzelhetetlen tarlea-barka
köntös borította az utolsó vaosora oly egyszerű szentmiséjét, Nemcsak országonként és tartománvenként. hanem egyházmegyénként,
városonként. rendenként, !bcmplomonkénlt., sőt csaknem oltáronként
váltakozott a szentmiso Iiturg'iája,
Hogy a szentmise mennvíre cennrális jellegű intézménye az
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akkori Egyháznak, misem mutasja jobban, mint az a tény, ho·gJ<
a reneszánsz és az ujkor emlőin dáplálkozó reformáció leginkább
éppen ez,t a szentmiséttámadta meg és semmi kevesebbee nem tört
mint hogy eet a »bálványozáat- éSI emberi találmányt megszüntesse. A hitúiítók éles és kíméletlen szemmel vették ész.re a bajokat, melyek a szentmise ruhásatán mutatkoztak, de seg ítés heIvettaz egész. misét eltörlendőnek és megszüntetendőnek hirdették.
Vegyük tehát számba. először, mik voltak a bajok, melyeket nemcsak a reformátorok, hanem maga la tridenti zsinat is úgy hí-vott, hogy: »abusus missae«, a mise körüli visszaélések.

A ezentmiee körüli visszaélések
Körülbelül egy egészs.zázadOlt kell áttekintenünk, hogy tisz-tán láthassunk: la XV. század derekától 1570-ig, arndkor a tridenti
zsinat misszáléda Szent V. Pius tekintélyével megjelent. Sok és
változatos volt a baj, mely szemünkbe ötlik.
It~t volt a középlwr végére a tény, hogy rencetea új ünnep
voltA tridenti zsinat előtt bármely püspök vagy rendfőnök jogosult volt új ünnepek bevezetésére: ehhez maga ír-atott miseformulát, sequeniuit, tropusokai: Akárhányan a plébániákon vagy
monostorokban még ezzel sem törödtek. hanem, ha tetszett nekik
egy ünnep s annak a miséje, egyszerűen belemásolták rnise-kódexükbe és ébtek vele, Voltak jó ünnepek és mdsék, pl. Inventio
pueri Jesu, a gyermek Jézus meg'találásának ünnepe, a Töviskorona, a Szent Lándzsa, a Szerit Szegek miséje és ünnepei, Jézus
Szent Arcának miséje, Jézus N eve ünnepe és sok más hasonló,
De ezek közőtt akadt olyan is, amely már: a kortársak gondolkozó
része előtt sem tetszett, ilyen pl. a XV. száznd első feléhen keletkezett Huszonnégy Vénnek a miséje (Missa de XXIV senioribus].
Az Apokalvpsis 214 vénét,egy szimbolikus látomás szereplőit, kik
Izráel tizenkét törzsét voltak hivatva jelképezni, valóságos. rnenynyei lényeknek vélték. azt állítva, hogy m iuden kándorbőitön tanácskoznak ·az. égben, mi legyen a földiek sorsa a következi) évnegyedben. Ezeket akarták a misével megengesztelni és jóakaratukat biatosítani,
Az ünnepBk és a misék szabad' és túltengő alkotésa mellot t
mindinkább lábra kapott, különösen miután már a reformáció
szele megérintette az Egyházat, a riiusok: teljesen önkényes változtatása, amin nem valamely meg'haaározott rituscsoportot kell
érteni (keleti, etb.) , hanern la szentmise elgye's szüri,ar'tá,sait. Ferdinánd császár 1561-ben vizitáclót tar-tatott örökös tartományaiban
és az önkényes ritusváltoztat.ásoknak szörnvű példáit állapította
meg: voltak nagy számmal papok, akik a Kánont egysr.erűen kihagyták és úgy miséztek; mások elhagyták a szentek neveit: ismét
mások saját imákat illesztettek a szentmisébe, vagy elhagyták az
énekrészeket, az iritroitust, a gradualét stb.
Az e.qyházi év szinte teljesen eltünt n szeniek; ünnepei melleit
és az önkényes változtatások miatt, A szentek ünnepei elnyomták
a vasárnapokat, olyannyira, hogy lU középkor végén vaunuk m isekönyvek, arnelyokben a pünkösd utáni vasárnapok már benne~52

-sincsenek, Az egyházi év teljes eltakarásában azután segítelttek a
gyászmisékkel és a fogadalmi (votiv) misékkel történő vissza-élések is. Bármilyen ünnepen rnondtak gvászmisét, vagy votivmísét, ha valaki meg-rendelte: így a tehetős magánszemél ynek esetleg teljesen indokolatlan óhaja a híveket nagy ünnepek misédétől fosz,thatta meg. A portugáliai Braga, püspöke 1562-ben panaszolta a zsinaton, hogy vannak, akik a legnagyobb ünnepeken Is
requiemet mondanak, H osius bíboros pedig Lengyelországból jeIentebte, hogya »missae parliculares«, azaz gyász- és, votivmisék
teljesen felforgatták az, egyházi év tiszteletreméltó rendjét.
A votiv-miséik túlzott szeretete az új kor küszöbén már átvezet
.az anyagias papi lelkület és a babonák világába. A votív-miséknek ezt a népszerűségét a loatolikus kubatók is részben az ilyen
misók babonás túlbecsüléséböleredestetík (Ad. Franz, .Jedin. J ungmann). Az efféle babonás .iámborkodás klasszikus példáját találtam a budapesti Egyetemi Könyvtár egy Missale Striaonieneepéldánvában. Ez az 1518-han nyomtatott példány egy még a mohácsi vész előtti mise-sorozat .ajánlását tartalrnazea a »pestileniio»,
.azaz a döghalál, a pestis ellen. Kézarással jegy'ez,te< bea pap eme
sorokat: »Aki ezt ebben a döghalálban elmondatja, sem a döghalál.
sem a hirtelen halál nem fog mjta ... Aki pedig ebben kételkedik. vagy az én szavaimnak hinni nem akar,aZl ebben a döghalálban meg fog halni. És egész házanépe. És örökre elkárhozik ... És
aki ezt a kinvilatkóztatást leírja és elküldi városból-városra. faluból-faluba, és házról-házra, az,t a Magasságbeli Isten meaáldja és
egész házanépét ... « A Magyarországon író pap II. Gyula "pa,pa
modernus« szájába adja ezt a talmi és babonás »kinvi'laékoztatást.«
A »gyertyás mísék-, amelyeknél bizonvoeszámú gyerttyáit kellett gyujtani, szintén lassanként ,a babona útvesatő.iébe v:Ítit.ék az
eleinte gótikus ábrázolási hajlamból fakadt rítust. Nálunk például
1489-ben Ir tak Batthyánv Boldizsár, akkoriban kőszegi várkapitány részére egy misszálét, melyben Szent Zsófia tisztel etére, rablás
és lopás ellen mondattak misét, Ebben hét, kolieMát kel1elt,t mondani és mindenegyes kollektára egy gyertyáJt gvujtottak, OffHI1tÓriumkor hét kenyeret kelleöt felajánlani és hét dénárt, az áldozás
utáni könyörgéseknél mindenegves postcommuuióra el kellett oltani a hét külön gYHr,f,yából egyet.
Tagadhatatlan tény, hogy a mise-szolgáltatással kapcsolatban
kapzsi anyagtiasság' ütötte Iel a, fejét,. Valóságos, papi proletar iátus
keletkezett: olyan papok s,erergo. akiknek nem volt lelkipásztori állásuk, hanem kizárólag a misézésből éltek. Ezért érthető, ha éppen
.a g yászmiséknól S a votdvmiséknél ia kiuzsorázás jelenségeivel találkozunk. A céheket pl. súlyosan nyomta a kötelező eéh-mdsék
intézménye, ahol még a segedeknek is, kellett a neg'yedéverikén'ti,
kántorböjti céh-misók alkalmából dénárokat és az akkor nagyon
drága méh-viaszt offerálni. A II. Gyula pápára hivatkozó pestismise például előírja, hogy öt napon keresztül kell szolgáltatni
minden mise felajánlásakor egy-e,gy dénárt, a szolgálte.tónak és
egész házanépének három gyertyát kell éget,ni, C'zenfelülminden-egyes személynek és minden misére még' három dénárt kell fize~,ni.
Ez, a gyertya drága árát nem is számítva 20 dénár, amiért a XVI.
század elején egy nyomtatott .misszálét lehetett kapni (2 flor.=20
-dénár),

A mise körüli visszaéléseknek megfelelő volt a közönség viselkedése a szentmisén, Egy porttugálteológus a tridenfi zsinat
első ülésszakán, 154ű/47-ben elmondja, Itáliában miJy fegyelmez atlen a közőriség a szentmisén: fel és alá sétálnak II szent cselekménvalatt a templomban. Huieinüa. és Gobineau festenek képet
a templomi viselkedésről. A lovag megjelenik a templomban és
hölgyéf köszönti, az meg szájon csókolja őt. A beszélgetés egészen
közönséges volt. Mások hátat. f'ordíbva iaz oltárnak, Szűz Mária
vagy e,gy szent szobra előtt térdeltek és rnondottak magá.nirnákat,
Az ünnepi Istentiszteletek alatt is gurmadával mondtak megrendelt kistniséket a mellékcltároknál, úgy hogy áhítat dolgában
egy középkorvégá ünnepi mdse valóban nagyon sivár benyomást
tehetett, annál is inkább, mivel Kl< nép egyáltalán nem kapcsolódott
bele a szentrnisébe, az eg yetlen úrfelmutatást leszámítva; áldozásról természetelsen csak II legritkább esetben, husvét táján volt szóN e higgyük azonban, hogy mindez csupán anvag'iasság'ból történt: a kor szellemének már nem volt érzéke az Egyház esztendeje
iránt. H. Jedin (Das Konzíl von Trient u. die, Reform des Römischen Messbuches, Liturg, Leben 1939, 30-66, S. 64. az adatok jórészét e kitűnő tanulmányból vesszük), Loyolai Szent Ignác naplójából megállapítja, hogy ő, akinél szó sem lehet kapz:siságróJ,
1544-ben két és fél hónap alatt mindennap misézett, de csak 23-szor
használta a napi misét, A többi esetben, teháf 41 napon magánájtatosságára. votdv-miséket mondott: 18 misét a Szenthárornsázról, tízet Szűz Máriáról, hetet Jézus nevéről, ötöt a. Szentlélekről,
egyBt Jézus szent sebeiről. Pedig ebbe 'll időbe. ,a husvét is bele
esett, és 'll husvét e~őt:ti két héten mindig a napi misét mondta.
amin persze korántsem a de tempore rész miséjét kell érteni, hanem legtöbbször lU napi szentét. A magánérdek 'tehát, akár jámborság, ,akrur érdek, akár pedig babona; képében jelentkez,ett, elnyomta az egyházi évet, A lehetőséget az individualizmus el végletes formájária az, adta meg, hogy akkoriban nem voltak még'
szilárd szabályok, mikor lehelt és nrikor nem lehet votiv-miséket
mondani. Régebben nem voltszük,ség ilyen normára. mert ,a józan közösség-i érzés magától értetődőnelk úalrtotta. hogy vasárnap
és ünnepnapon, sőt az egész Negyvennapban nem lehet ilyen miséket mondani,
Mértéktelenül sok vol.t a sequentiákszá:ma a misében. kb. ötezer a nyilvántartott középkori sequentia; könyvek jel ontck meg.
amelyben magyarázták őket, egy-egy egyházmegyei misszáléban
száznál is több akadt. A renelszánsza sequentiákat, ezeket a rimelő
latin verseket elvből barbár köItészetnektartotta .és valamenynyit kiintandőnak hirdette a szentmdséből. A zsinat misekönvve
csak négyet hagyott meg' belőlük IS igy a súgorúelvi szempontoknak igen sok ssépséges költemériv esett áldozatul.
Ha a kor abúzusait és zavarosságait a mai szentmise körüli
kívánalmekkal hasonlítjuk össze, azonnal szembetűnő, hogy ma
Anyaszentegyházunknak olvan fénykorában élünk, amilyen nagyon régen virágzo1JtJaz Egyház kertjében. Min1Jl1O'gy azonban
minden reformnak tanácsos körülnéznie" hogyan és tniként tettek
már más, BSetekben is, érdemes egy pillantást vetnünk a tridenti
korszak reformtörekvéseinek útjaira is.
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A tridenti. zsinat m.isekönyv-reformja
A szentmise köntösének elvenülése óhatatlanul magával hozta
a parancsoló seükségességet, hogy így nem maradhatnak az, állapotok. Tenni kelletc »valumit«, de hogy mdt, arról bizony szétágJaztak a vélemények. Háromféle út kínálkozott,
Az egyik út a teljes measziinieté« útja. Akárhány intézményt
az Egyház maga ssüntetett meg, bár századokon át szokásban
volt; szerzetesrendcket oszlatott fel, stb. Erre, az útra Iépett a hitújítás, amely javarészt nem is ismerte azokat az, ókeresztény iratokat, melyek a szentmise meglétét az első időktől kezdve bizonyították. A skolasztikus hi ttudornánvban való elmaradottságuk okozta, hogy a középkor végén, midőn a kőzfelfogúsban már alig emlegették a szentrnise áldozati jeUegét és inkább isteni epipharrlát
láttak benne, lehetőnek tartották a szentmise egyszeeű megszüntetését, amit, mihelyt módjuk kinálkozott, meg is tettek, Tagadihatatlan, hogy ez a végzotes lépés, vibte rá az, Egyházhoz, hű
»pápás« teológusokat, hogy a szentandse áldozati jeUegé1, melyet
az ókor és főleg a, középkor' már eléggé kidolgozott. most máregészen alaposan feltár-iák. A szentrnise megszüntetése, mimt isteni intézmónvé, tehát nem volt lehetséges, sőt: éppen ezen a címen kellett okvetlenül meg;s!zabadítlani a századok folyamán a
kőzépkor végéig reárakodott sallangoktól.
Tehát a »pápás«, a hagyományhoz, hűen maradó párt részére
már csak két út maradt meg. Az egyik út ezek közül a, radikaliemus útja: midőn a szentrnise isteni lényegének érintetlenül hagyása mellett, nagyon sokat meg akartak váltóztatni, teljesen új,
hogy úgy rnondjuk, »korszerű«, azaz, akkoriban annak Iátszó intézkedésekkel. Magán a tradenti zsinaton is volt ilyen irányzat.
Witzel teológus 1542-ben a protestánsokhoz közeledett azzal a véleményével. hogy hétköznapokon magánmisét csak akkor mond.ianak, ha vannak jelen olyanok, akdk áldozni akarnak, - vag'yis
abban a korban gyakorlatilag' sohasern. Az. ilyenfaj,ta intézkedés,
ha heretikus alapelvből indult ka, hogy t. i. a mise semmi más,
mint úrvacsora, azaz, áldozás, lehetetlen lett volna; magában véve azonban lehetséges, bár cseppet sem bölcs e'gyház,felgy€,lmi intézkedés letít volna, hiszen végeredményben az ókorhan s a kő
zépkor hajnalán nem volt mindenütt, minden napon mise, - Másik
ilyen radikális jel1e1gű Irányzat 'az, u· n. »evangel.izmue«, azaz; az
it felfogás, hogyesupán szen.tírási szövegeket' lehet a szentmisében
felhasználtri az, énekes részeknél. Seripamdo, az ágostonosok generálisa, későbbi bíboros, 154·6/47-ben a zsinaton javasobta e~t az
akkoriban európaszerte vallott ehet. Ez,t magában véve nem le",
het helyeselni, mert nagyon szép és szavhez szóló szővegek voltak
a legrégibb rómad mise-énekekben is, bár nem a Szentírásból
valók; igazán kár lett volna eze,keltszüklá tókörű radikalizmusból
kiirtani, mint ahogyan a zsolozsma terén tette reform-breviáriumában, Quiffones, a Santa Croce bíborosa, Ez .száz, kiadást ért meg,
míg tR tridenti zeinat el nem tiltotta.

A harmadik út, amelyen a mise reíormja elindulhatott, a reprisztináció útja, vagyis az a törekvés, hogya szentmdse I"égihb,

még kevésbé deformált, meg-változtatott fmmájá;t állítsák vissza.
Erre az útra lépett a zsinat, majd a, tervet gyakodatilag mee455

valósító Szentszék, A zeinat csupán megkezdeni tudta a művet,
azt is csak éppen elvben. Az, első ülésszakon nem jutottak tovább
(1546-47) a puszta megbeszéléenél ; ugyanígy vol.t 1552-ben, midőn
hirtelen el kellett napoini a zsinatot, meet a szász választófejedelem hadserege már Augsburg'hoz közeledett.. Az utolsó ülésszakon
nagyon fontos dolog volt, hogy 1562. aug. 8-án a nagy reformtervezetet benvujtották az atyák elé. Ez azonhan még" mindig csak
alapelv-gvüjteménv volt, ráadásul tulságosan radikális, nem pedig kész reform-misszalé, Radikalizmusának egv.ik vonását, a juag-án-misékre nézve, már eml ítottűk. Ennek a bizottsácnak a szándéka az volt, hogy mindössze négy votiv-misét hagv meg. A bizottság; mely három olasz, egy-egy német és spanyol püspökből,
azonkívül Dudith András pécsi püspökből áJllott, mégis derekas
rnunkáf végzett; néhány jav.asln.ta, korosz.tül is ment, legfőképen
a legalapvetőbb: az egységes világmisssálé gondolata. Az egység
elvét ez a bizottság fejezte ki teljes világossággal ; a protestantizmus keletkezése óta ugyanis kiderült, hogy a püspökök, érsekek, sőt még az egyházmegyei zsinatok (Firenze 1517, Köln 1:'536,
Strassburg 1549), tartományi zsinatok (Mainz 1549), állami próbálkozások (speverí birodalmi gyűlés 1526, az ausburtrí reformprogramm 1548) hiába rendelkeztek arról, hog-y a mise ilyen vagy
olyan legven és 'a püspökök, Illetve metropoliták ezen és azon elvek szerint reforrnálják: semmi sem történt, Végül hosszú huzavona után az, 1562-hen beadott terjedelmes reform-javaslatot máj'
negyedlszerre' dolgoztatták át - de ez még mindig csak elveket tartalmazott és. nem volt kész misszalé ! 'I'árgya.lni. nem lehetett, mert
a pápa, IV. Pius C'g'észségi állanotáról a legrosszabb hirek érkeztek és így he,fejczték a zsinatot. Az 1563 dec. 5-én kiadott záródecretum tehát sommásan intézkedett óriási horderejű rendelkezéssel. Az index-jegyzékről ugyanis. ezt mondia: »Quicquid ab

illis (sc. quibusdom Potrilnie} praestitum est, sanctissima Romano
Pontifici exhibeatur, ut eius iudicio atque auetoritate terminetur
eculoetur. Idemque de catechismo a Pairibus, quibus illud mandatum fuerat, et de missali et breviario fieri mamdai:«
Ezzel a római pápa kezébe tették az ügyet, még pedig- vésrle-
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g-Bsen, hiszen a zsdnatezen a napon oszlott. fe,l és ezzel a lakonikus
rendelkezéssol hallgatólagosan eldöntötték a zsinaton többször vitatott kérdést: püspökök hajtsák-e vég!rc, a misszaló és breviárium
reformját, viagy pedig a Szeritszék. Ez utóbbi döntéssel bennfoglaltana misszálé és breviárium egysé,ge,ssége is eldőlt,
Míg a zsinat tizennyolc év alatt, sem: tudta elintézni az ügyet.
amely pedig sürgős volt, a Szontszék öt év mulva kia dta a hreviármmot, kétesZltendő mulva pedig a misrsz,áJlét (1568, ill. 1570).
Az E.gyház emberi történelme bebizonvította, hogy olyan istení íntézménv is, mint a szentmise, mennv ire el tud avul ni, ami
evilági megjelenési formáját illeti; reformja azonban megmutat1H azt is, hn!2'Y az Erg'yház, istetri alapítású, hiszen ekkora hanvatlásból, a sokféleség önkényének tarkabarkaságából új, egységes és
korszerű köntöst tudott adni a szentmise isteni testének.
A trident.i misekönyvreform alapvető és legnagyobb fontosságú intézkedése az egység'es viláemisseálé bevezetése. A mise külső Iormáját, visszaátlították akarol,ing reneszánsz utáni korszak
-Irank-rómaí... miséjéuek sztnvonalára, arra az al ap Lipusr-a, amely'j6

ből

egész Európa később annyira széjjeltar-tó irányba fejlődő miseritusai származtak. Nem állították vissza az ősi tiszta stílusú római r-ítust, mert okve lon lil ,sz-üksége,s vol.t, hogy az ne pusztán
rómavárosi, hanem v ilágeg-yházd liturgia, azaz nem egyszerűen
római, hanem »r óma.i-katol ikus- leaessen. Az I502-ben kiadott Burchard-féle rubrikák kötelező elrendelésea mai napig létrehosta. az
egyféle' szer tartást, olyan időben, amikor már Hosius bíboros Lengyelországból azt a panaszt jelenteitte be, hogy még egvetlen templom papjai sem rniséznek eg yf'ormán ! Bölcs csökkentésele a votiv-misók számában, a sequent.iákban és praefa'tiókban, és Ieginkábba szen tek ünnepeiben. melyeket I30-ra szor ítottak vissza, a
vadul burjánzó kÖíflép,kOiI'i ránövéselctő l szabad ítotóák meg' a mísét,
A szeutmise, il1f~,tve. az, egész, liturgia hivatalos nyelve szigorú
dekrétum alapján a latin nyelv maradt, Nem is lehetett másképen; az új protestáns liturgiák ellen szinte egyedüli védőbástya
"olt ez; amellett éppen a XVI. század addig soha nem látott földrajzi látókör-bővülésében,a világanisseióknak addig sose' tapasztal t, hihetetlen kí.tág'ulásában okvetlenül kellett ez :az egységes
szakráli s anyanyelv.
.
Anntazonban a népnek a szenimisében. és a liturgiában való
aktí» részvételét Hleti. a zsinat korában nem voltak me'g" a kellő
szellemtörténeti előfeltételek; meg kellebt húzni va szdg-orú határvonalat az újhbtű és az orthodox tábor közőtt, Az e,gyertIen kivétel,
amelyet I. Ferdinánd sürgető kérésére te1t:iC'k:a két szín alatt
való áldozás, egyálta.lán nemi vált he. Igy 'tehát az új miseritus, 11
"Ritus Pianus-, az V. Szent Pius-Iéle liturgia megmaradt szigorú
latin ar-chaizmusában.
Mindezeknek az okvetlenül szükséges és hasznos reformoknak
azonhan számtalanszor hangozdatott hátránya is volt: a szentmise
liturgiájának megnnerevedése, változhatatlanná válása. Éppen
ami a hívek aktiv helekapcsolódását Illeti, ,a Tridentinum ót.a folytonosak a törekvések, hogy it,t valamit cselekedni kell. Hogy a
mai törekvéseket a kellő távlatból szemlélhessűk, szemügyre kell
venni azt is, melvek voltak a Tr-identinum utáni kor eszmei a
misereformmal kapcsolatban,
í

A Tridentinum utáni kor eszméi a reiormokrol
Mindenekelőtt újra és újra valamilyen formában me,gf,ailáljuk
a népnJJelv szerepeltetésónek gondolatát. Hiszem magán a zsinadon
is akadtak, akik óhajtották, hogy ne, itéljék el la nemzeti nyelvek
használatát a m isében, Maga a dekrétum, arnelvet 'a zsinat hozott a latin nyelv használatáról, ariatémát; mond azokra, kik álIit.iák, hogy »a misét osak köznvelven szabad moridan i.« A mult
szúzadban Prosper Guéranaer, a római liturgia fáradhatatlan harcosa B'ranciaországban ezt még doomatiku« jellegií. döntésnek tartotta; azóta nem kise-bb személviség. mint H. Schmidt S. J. a Greg'oriana professzora, I950-ben a zsinati tárgyalások alapos vizsg-ítlata után kimuóatta, hogy ez, femlelmi jellegű döntés, Voltak
uevan a zsinati atyák köz,ö'j)t, akik 1552-hen, midőn eza kérdés
tárgyalásra került, a latin nyelvnek kizárólagos használatát akart ú k kihirde,ttetni, ám mégis ,aza felfogás győzött, hogy csupán
otli scip li náa-is döntést kell hozni. A felhozott ok az volt. hogy a
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latdn az illő nyelv, mivel ez az, irodalom és a tudomány nyelve
(akkor! !); nehéz, jó Iordítást készíteni, 'amellett velszélyes a nemzeti nyelv keresetülvitele: végül pedig nem kell rt, protestánsokat
utánozni. Schmidt utal arra, hogy ezek az okok azóta foly,toJ)
veszítettek súlyukból.
Hogya nép akliv részvételét biztosltsák a nagyon is cselekvő
bekapcsclódást biztosító protestáns l iturg-iákkal szemben, a katol ikus reformáció f'áradhatatdan harcosainak ker ülő utakra kellet t
lépniök. Egyik leghathatósabb és azóta li'; megmaradt mód volt
a nemzeti nyelvű ének meghonosítása a lu.ti nu l énekelt misébc».
Mainzban, 1605-ben jeleint meg' az, c,lső népi rivelvű katolikus Cantuale, az "Ordtnung in dem. singampl zu halten:« A szentmise változó énekei, az, u. n. »proprium-ériekek« helyett lehetett német
énekeket mondani, tehát az, Inta-oitus, graduále, offer-tór-ium s a
kommunió helyén, valamint az Agnus Dei után. Az Urfelmutatús
utáni nemzeti nvelvű ének vagy imádság mán régen, a közópkor
vége óta megvoltcNálunk is győz,ött ez, az, irányzat, 1651-ben Kisdi
Benedek egri püspök költségén Ragyócz; Péter egri kanonok adta
ki a »Card.u« catholici«-t, >·Régi és új Deák ős Magyar ájí.tatos
egyházi Énekek es Litáni ák« címen, majd 16i6-ban Kájoni János
ferences a maga »Cantiouale-e-ját, Náray GyörllY esztergomi kanonok pedig a »Lyra coelestis-s-t Nagyszombatban. De már elő
zőleg is voltak ilyen próbálkozások kéairatbao : a kolozsvár-i könyvtárakban magam láttam XVI-XVII. századból való ily kézár'atokat; a Nemzeti Múzeum néhány éve szerze.tt meg egy hatalmas
eperjesi kiadatlan magyar nyelvű énekeskönvvet, Graduált, nz
1632. évből.
Hangsúlyozni kell a legújnbb kutatások szeri nt (összefog lalásuk J. A. Jungmann, Missarum sol lemu ia, 3. kiad. 1952. r. 205).
hogya XVIII. századig csak a Proprium énekeit, tehát a misónek
vá.ltozó énekeit énekelték; de a változfl.tlan énekeknek sokáig a
latin maradt a nyelve a nép aikám: is, tehát, a Kvr iét, Glóriár,
Sanetust stb. latinul énekelték Németországban az Ii26-os paderborn i énekeskönyv használja e,lős·zöraz »Ordinarium- énekeit,
v,agyisa változatlan énekeket is német nyelven, új dallamokkal.
Érdekes, hogy Mainzban 1i8i-ben maga a nép szeg-ült szembe c
teljesen német nyelvű mise bevezetésével. Mindenesetre nagyon
hasznos valami vobt az elv: a népeit énekel tetini a misén, még az
énekes misén is. Több százéves szokás.ioa volf már ez, amikor a
nemzeti ének pietista és rornanticista ellág'yulása és sekélyesedese
miatt a mult század Németországában meg-indulf az u. n. »ceciliás«
moeaalom; azaz a jóizlésű és egyházias szentzene kultusza. Első
sorban a népnyelvvel keveri latin énekes rnisék helyes voltát támadták, és német nyelvterületen el is érték, hogy számtalan vidéki templomban is kórusok alakultak, amelyek többhangon e mozgalom által alkotott énekeket adtak elő latin nyelven. Pasztorális
szempontból bír-álható ez, a mozgalom (mely: csak az, első világháború után került Magvar-ország'ra és nem túlságosan nagy Üiredménnyel), amint ezt pl. Jungmann professzor teszi,aki kiemeli,
hogy la népet a szentmisénél - tudatosabban, mint valaha, - a
néző szerepébe szorították vissza és a latin liturgia feltárását oa
laikus előtt - részben elvből -- vieszantasították. Ez, az iránvsat
manap már elavultnak tekintendő, hiszen a Media,fOl' Dei encik458

Iika a leghathatósabban sürgeti, hogy a nép a szentmisében »partem activam habetü«, cselekvőn vegyen részt.
A népnyelv kérdését korunkban sokfelé tuhó módon és megengedhetetlenül »oldották« meg, hiszen maga a Mediator Dei szóvá teszi, hogy akadtak, akik nemzeti rivelven merészelték a misét
mondani, 1947 Ó't,a m indenesetre különbséget kell tenni a szentmise
és a iszentségek liturgiája között: a Mediator Dei ugyanis félreérthetetlenül kijelentette" hogy »a köznyelv luxseruilaia. nem kevés
szertartásban. nainron hasznos lehet a nép seámuira, mindazouáltal
egyediil az Apostoli Szék joga ezt megengedmi«, Eddig ez csupán
.a szeatségi l.iturgia részére történt, de inisem zárja ki, hogy a
Szeritszék megengedje a szentmise egyes részeinek nemzeti nyelven való elmondását,
Az említett, liturgikus tanulmányi konferenciák tehát kérésükkel semmi helytelent nem követtek el. Egyik ill u szbris résztvevő
jiik, Jungmann professzor ezzel kapcsolatban nagyon bölcsen állapítja meg: la római misének két él'ltéke, van, az egyik az apostoli
korba nyúló kom, a másik a világot ábíog'ó nyelve; de ezekkel
az előnyökkel hátrányok .is járnak. Igy ugyanis a nyelvnek az a
funkciója, hogy a gondolat közlője legyen, teljesen háttérbe szorul, és az a vallás, mely a réeztvevők szellemi eg-yüttanűködésé.t
kívánja, mégsem mondhat le teljesen arról, hogy meg is értsék.
A latin nyelv ma egyre idegenebb lesz még a művelt emberek
számlára is. Vajjon lesz-eeogy,kor lazulás a szentmisének ezen a
határterületén 7 - kérdi joggal Jungmann. És e~ért vetik fel a.
tanulmányi konferenciák újra meg újra a kérdést, mee-t bíznak
abban, hogy e probléma - talán nem is beláthatatlan időn belül megoldható lesz'
E legfontosabb probléma mellett a 'tanulmánví kongresszusok
még másokat is felvetetrek. Ez.ek is már régóta forrongó kérdések, melyek megoldásra várnak. Ilyen például a perikópák (SZClIltleckék és evangéliumok) kérdése, róluk többször is hathatósan tárgyaltak. E~ a kérdés nagyon régi, hiszen oa Tridentinum első ülésszakán (1546-47-ben) maga Cervini bíboros, a későbbi első reformpápa, II. Marcellus, vetette fel azt az, eszméit, hogy a perikópákori
változtatui kellene, de oa z§.i,nati bizottság-i t'agok nem tették masrukévá javaslatát. 1568-ban a. szakértői bizottság, mely a Missale
Romanusnot előkészítette, immár a zsinat befejeeése után, Lancini
érsek tollából részletes inlormationél terjesztett be, melyben oizt
jaV'asolta, hogy 'a köznapok részére, haa 'vasárnap misédét ismétlik, lelgyenek külőn szentírási olvasmányok, mint a középkoeban a pünkösd utáni időrel szerdákon és szombatokon meg is' vol t.
A Tridentinumig szokás volt sok helyiitt az offertorium ralkalmával az oltárhoz járuláe és az ajándék, vagy pénz fel.ajánl ása,
Ez az ol/era, melv hazánkban is nagyon népszerű volt, még' az
1502-es Burchardt-féle rubrikában is megvolt; a: papnak az offertóriumkor oa szemblecke oldalán keNe,t,t á['I,ni,a és manipulusát lUZ offerálónak csókra nyujtotta eo szavakkal : »Legven áldozatod kedves
a Mindenható Isten előtt !« Az említett 1568-as Iniormatume ezt
a rítust törölte, minden bizonnyal azért, merf Luther és a hitújítók kigúnyolták ezt az ősi, általuk tiszteletreméltó régiségében
fel nem ismert szokást.
Manap márannyim vísseakerülc a felajánlás újr'a aktívvá té459

-iele a köztudatba, hogya Mcdia.tor Dei az offertórium ókeresztény
mádiá: is megengedi: »Elődünk XIV. Benedek, dicséri azoknak a
jámborságát, akik nemcsak akkor óhajtanak áldozni, midőn szentmisén vesznek részt, hanem azt akarják, hogy ugyanabban az úl-dozatban konszekrált ostyákkal áldozhassanak ... Az, Egyház sosem tiltotta és most sem tiltja, hogy a pap eleget tegyen jámboreág'uknak és igazságos kérésüknek.« Ezért a liturgia szakértői már
nagyhan tárgyalják, hogyan lehet a pasztorális gyakorlatban ezt
a kérdést gyakorlati módon megoldani. Innen eljutot'tak az, of'f'er'tórium kérdéséhez. A római Gregoriana-Egyetem jogi folyóirata,
a Perlodlea de re morali, canonica, liturgica 1952-hen R. Hammer
gyakorl,ati tanácsait közli erre' a kérdésre vonatkozóan (De Communione fidelium cum hoeiii« in eadem: Sacrificio consecratis 1.%2,
275-300.), melvhez A. Bugnini az Ephemerules Litur aicae hasábjain helyeslőleg, némi korrektivával szól hozzá (1953, 167-170),
Az első mod, amelyet ajánl: a kredencián legven külön cibórium,
ebben aszámításnak megfelelő számú ostya, 8oz,t felajánláskor a
minisztráns eltakart kézzel vigye az olitárhoz és tegye oda a pap
kezébe, A második mór! ünnepélyes: az előre elkészf tett part.iku lák
kelyhét négy ministráns gyertyával kis körmenetben vigye, az oltárhoz, s miközben az offertór-iumot éneklik, adja áta papnak.
A harmadik ajánlott mád, hogy a bejáratnál legyen letor-itett asztalon az üres cibórium, mellette egy edényben a pa.rtikulák és egy
f'ogóv.al vagy kanállal mindenki, aki áldozn i cakar, tegyen bele
egyet a cibóriumba, melvet. offe,rtóriumkor ünnepélyesen visznek
az oltárhoz. Az első T!lód nagy templomokban meg-valósíthatatlan,
a második inkáhhajánlható, de, csak bizonyos napokon, és különősen rnegazor-ított közősség előtt (plébániai m ise, katolikus egyesületek tagjai). Párisbrun már- évek óta így járnak el a Szent
Xavéri Ferenc plébánia templomban. A harmadik mód, mondia
Bubnini, tűnik Iegialkairnasabbnak a megval.ósétásra.

Századttnk reiormaondolaiai
Csupán emlékeztetőűl hadcl Idézzük elmén kbe az utolsó ötven
.esztendő hihetetlen fellendülését a liturgia, elsősorban aswlllmise
terűletén. Ötvenkét évvel ezelőtt jelent meg első fecskekónt, új ta-

vaszt, insiauratiát, hirdetve, m.int elindítója, Szent X. Pius moudotta, a Motu proprio ,az,e,gyházi zenéről ós liturgiáról, mellyel
uralkodásának első évében megmutatta, monnvire Ic tud számolni
a multtalvahol az elavult, A XVII. század elején: ugyanis az ősi
greogorián dallamokat erősen lerövidítették és elf'erdítették; X.
Piusig ilyen formában használták (az, u. n. Editio Medicae«), A
soleernesi bencések több évtizedes budománvos kutató munkájának eredményeit fogadta el ezzel a kifejez('.ltten g'Y'akorlati és
Ielkipásatorí pápa és öt év mulva ki is adta az új, megreformált, a régi gyÖnyöTü foranákhoz visszavezetett Graduale Vot.icanumot. - 1005-hen, f'élévszázados előkÓosútő p ionir-rnuukúk után
az Egyház tekintélyével kiadda a gyakori, sőt mindennapi szeniáldozásról szóló, az Egyhár, életében fe,lbecsillhetetlen jelentőség'ű
dekrétumot. Abban az időben ez forradalmi jelentőségű újítást
jelcnt€'tt, míg' manap már az egvszorű hívő szemében is magától
értetődő, olyan, minta friss levegő a beteg embernek. Már első
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szavaival a "Sacra Tridentina Synodus", a nagy reformzeinat szavaiba kapcsolódik. Azt ohajtotta, hogy a misón jelenlévők necsak
lelkileg áldozzanak, hanem szentség'il eg is, és ezzel, megvetetde
alapját. az igazi liturgikus életnek, - 1911-ben ugyanez a szeart pápa merész kézzel elkezdette a római breviárium és miseköny'v
reiorm.iát, hogy az egyházi évnek visszaadja ösiveredeti jeHegét
a de tempore rész tisztelethee jut.tatásával. A két könyv közül a
breviárium jelentősen javított és korszerűeített formában napvilágot is látott. - XV. Benedek 1920-han X. Pius elvei alapján kiadta a Missale Romanumct s abban majdnem ezer éves szünetolés
után két új praefaí.io is megjelent, A következő években még két
új, mélven dogmatikus tartalmú praefatio is nyilvánosság-ra került (Krisztus-Király és Jézus Szive praefatiója.) - 1943-han a
Szeritszék Németország részére megengedte a Iatin ónekcs misében a. többszázados gyakorlat Iolvtatását a nemzeti nyelvű népénekre vonatkozóan, holott ezt voltakép senki sem tartotta lehetségesnek. - 1947-hen melgjc1ent a Mediator Dei enciklika, a leg'terjedelmesebb és a legfontosabb eligazító, mely valaha a Htur~dáról megjelent, benne a nemzeti nyelv elvi engedélyezésével a
szer-tartásokra nézve, - 1951-ben a már hétszáz év óta megszdint
husvéti 1!igilia instaurálása tőrtónt meg, itt is jelentős változtatások előrevetett árnyékával: a lépcsőima és az utolsó evangélium elhagvásával. valamint a nemzeiti nyelv engedélyezésével az
uionnan beillesztett keresztségi fogadás-meg úritás pasztorális
szemponthól óriási fontosságú szertartásával, - Végül 1953 január
6-án a ..Christus Dominus« apostoli konstitució az euchai-isetdkus
böjtöt fektette 1400 év változatdansága után új alapokra és az, esti
szen tm.isóket tette ezer év szünetelése után ujra lehetövé; 1955. máreius 23-án pedig mintegy előzetes bevezetéskérrt a Rituskongregáeióa szentmí.se és a zsolozsma végzésének s,z-ahály,wit, a rubrikákat jelentősen cgysze,rűsHetter.
Az utolsó ötven esztendő tehát, amint látjuk egy új és sok
reménnyel kecseg'tető refornrkorszak hajnalát jelenti. Elég, ha
csak éppen megemlítjük a Vatikáni Psalterium kiadását 1945-hen.
Ez is egy 1400 éves gyakorlat megmerevedett jégpáncélját törte
meg. Láthatjuk: valóban Hgy ver saCTum· eIső felében élünk. Tudjuk azt is, hogy »a szentmise és a breviárium javításában, kor szerűedéeében. csupán a~ első lépések történtek metr-. Azt is tudjuk.
hogy még van hátra tennivaló. Hiszen odáig jutottunk, hogy ma
már oly nagytekintélyű és világhírű kutató, mint Jungmann, nvillan kimondhatja, hogy a római mise fejlődese »nem volt mirid.ig
harmonikusan előre haladó, szervos növekedés ... eltolódások, ele;1.·~'edése.k, zsugoradások fordulnak benne elő, amelyek az eredeti
gOlldolatból már csak csonkokat hagytak meg. Más esetekben pedig már mn.gaa gondolat is idegen IcH számunkra- (i. m. 220).
Vagy, mi nt Mayer, a kitűnő valláspedagógus mondja, valamikor
it Iiturrri a a vallás magyarázata volt, most abban a kellemetlen
helyzetben vagyunk. hogy először meg kel! magyaráznunk tossóklássék azt, aminek magának kellene magyaráznia a vallást (idézi
.J uuzrnann},
Szent komolysággal várunk, mert szirrte minden év új és nem
is sejtett ajándékot hoz nekünk attól, aki édesanyánk és »columna
et firmamentum veritatis".
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