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A JÖVŐ SZENTMISÉJE
"Milyennek képzeli a jövő szentmiséjét 7" Ezzel a kérdéssel

kezdte a Vigilia 1955. évi februári száma az "Eszmék és tények"
rovatban az "Universe" egyik cikke alapján Clifford Howell jezsuita
atya nyilatkozatát az ünnepélyes míse szertartásainak tervbevett re
formjáról. Bizonyára voltak, akik meglepetéssel, sőt talán megűtkő

zéssel olvasták a cikket. Hogyan, hát egyáltalában lehetséges, hogy
a szentmise ősi, klasszikus, évszázadok óta változatlan szertartása
megváltozzék 7 És ha igen, vajjon célszerű, üdvös, vagy szűkséges

az 7 A cikkíró e szavakkal fejezte be ismertetését: "Biztosan remél
hetjük azonban, hogy magukról az okokról és a hozzájuk kapcsolódó
érvekről, nemkülönben a liturgiatörténeti és pasztorális szempontok
ról is kapunk még .majd, itt folyóiratunkban is, avatott tájékoztatást".
E szakavatott tájékoztatást liturgiatörténeti szempontból meg is kap
tuk azóta Radó Polikárp cikkében CA szentmise reformjának távlatai,
Vigilia 1955. szept. számában). A fenti nyilatkozat alapján azonban
azt hisszük, nem lesz fölösleges, haa következőkbenelvi és gyakorlati
szempontból is hozzászólunk e kérdéshez és igyekszünk azt kellő
képen megvilágítani.

A szentmise liturgikus reformjának kérdését a liturgikus mozgalom,
másnéven liturgikus apostolság, vetette fel és érlelte ki a jelen század fo
lyamán. E rnozgalom célkitűzései és reformtervei különösen a legutóbbi

. tíz év folyamán váltak szélesebb körben ismertekké és nyertek átütő je
lentőséget a különböző helyeken tartott nemzetközi liturgikus kongresz
szusok révén, úgyhogy az Apostoli Szentszék is felfigyelt rájuk és fog
lalkozni kezdett e kérdéssel ("Mediator" pápai körlevél 1947-ben), sőt e
reformterveknek egyik legfőbb pontját, a husvéti vigíliát, próbaképen
meg is valósította (1950). Legújabban pedig a szertartások kongregációjá
nak 1955. márc. 23-án kelt általános rendelete nagyarányú reformokat
hozott be a zsolozsma és a mise eddigi rubrikáiba, anélkül azonban, hogy
a mise eddigi szertartásainak menetén változtatott volna. E rendelkezés
beavatott helyről jövő nyilatkozatok szerint csak előkészítője 'egy még
nagyobb és átfogöbb általános liturgikus reformnak, mely előreláthatólag

a szentmise, főleg az ünnepélyes mise szertartásaiban is módosításokat
fog eszközölni. Hogy e módosítások milyen méretűek lesznek és míkor
fognak megvalósulni, azt pillanatnyilag még nem tudjuk pontosan meg
mondani, de a liturgikus kongresszusok eddigi célkitűzéseiből, terveze
teiből és az eddig megvalósult reformokból sejthetjük azoknak irányát
és jellegét.

Kérdés, vajjon rniért és mennyiben szűkséges a mise jelen szer
tartásain változásokat eszközöini ? Ha az Egyház hozzányúl eme ősi

szertartásokhoz és változtat rajtuk, vajjon milyen elvek szemmel
tartásával történhetik az 7 Hogy a kérdésben tisztán lássunk, a kö
vetkezőkben először a kérdés elvi hátterét fogjuk tisztázni, azután
pedig az elvek világánál nézzük a liturgikusok által javasolt reform
terveket, a "jövő szentmiséjét".
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I.

A mise reformjának elvi háiterét többféle szempontból lehet és
kell megvilágítanunk.

1. Legelső és alapvető [elentöségű a dogmatikus. hitelvi szem
pont: Vajjon egyáltalában lehetséges-e bármit is változtatni a mise
szertartásain? Mármost dogmatikus szemmel nézve a misét, amint az
ma előttünk áll összes szertartásaival együtt, abban két elemet kell
egymástól élesen megkülönböztetnünk, u. rn. lényeges és esedékes
elemet. A. mise dogmatikus lényege abban áll, hogya felszentelt pap
Krisztus nevében és az Ö szavaival a kenyeret és bort átváltoztatja
Krisztus testévé és vérévé és ezzel megujítja Krisztus keresztáldo
zatát, melybe a jelenlevő hívek is, sőt valamiképen az egész Egyház
belekapcsolódik. Dogmatikailag tehát lényeges a misében a búzaliszt
ből készült kenyér és a szölöből sajtolt bor, továbbá az átváltoztatás
szavai: "Ez az én testem - Ez az én vérem", malyeket a felszentelt
pap a kenyér és bor fölött ejt ki. Ezt a lényeget maga Jézus Krisztus
'határozfa meg, az örök és változatlan, azon az Egyház soha semmi
körülmények között nem változtathat. Minden más, ami ezen kivül
van még a szentmisében, u. rn. a kűlönféle liturgikus szővegek, azok
nyelve, a külőnféle cselekmények, dogmatikus szempontból esedékes
[ellegűek. Ezeket az Egyház hozta be idök folyamán, azokat idővel

változtatta, módosította 'az egyes korok szűkségletei szerint. Azért
dogmatikus szempontból nincsen semmi akadálya annak, hogy az Egy
ház a jövöben is bármikor megváltoztathassa a mise szertartási cse
lekményeit, szövegeít és azok nyelvét, ha azt jónak látja anélkül,
hogy az isteni alapítású lényeghez hozzányúlna.

A mise fentebb említett két eleme között benső kapcsolatnak kell
azonban lennie. Az esedékes, mondhatnánk, szertartási résznek a
dogmatikus lényegböl, az áldozatból kellkinönie, és azt kifejezésre
juttatnia, éspedig úgy, hogy abba a híveket is belekapcsolja. Ezért
nem minden, egyébként jámbor imádság, ének, vagy ájtatosság alkal
mas arra, hogy a mise szertartásaiba felvétessék, hanem csak olyan,
ami legalább is közvetve kifejezi annak áldozati lényegét és abba
képes a híveket is belekapcsolni.

2. Jogi szempontból az a kérdés, kit illet meg a mise szertartá
sainak rendezése, reformálása ? Mint az eddigiekből kitűnik, a miseál
dozat lényegét Krisztus Urunk alapította és azt rábízta Egyházára,
mely azután a szükségleteknek megíelelöen különféle szertartásokkal
vette azt körül. A szentmise tehát az Egyház kezébe van letéve, az
Egyház joga és kötelessége annak szertartásain őrködni, s ha kell,
változtatni. Amikor itt Egyházról beszélünk, a. tanító Egyházat ért
jük, me ly a pápából és II vele egyesült püspökökböl áll. A történe
lem is bizonyítja, hogya liturgia ,rendezése sohasem a hívek, nem is
az egyes papok, hanem a püspökök és végelemzésben a pápa hatás
körébe tartozott. Eleinte az el!ves püspökök több-kevesebb önállóság
gal rendelkeztek e téren, később azonban, minél nagyobb lett az Egy-

.ház teste, annál inkább szűkségessé vált, hogy a jogi kötelékek, me-
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1yek azt összetartják, szorosabbra fűződjenek. Igy az egyházkcrmány
.zat egész vonalán mindjobban előtérbe lépett a centralizáció, mely
az egyházi és így elsősorban a liturgikus ügyek rendezését a pápa
és a körülötte lévő központi szervek, egyszóval az Apostoli Szent
szék kezében összpontosította. A jelenleg érvényben levő Egyházjogi
Törvénykönyv egyenesen kimondja: "Egyedül az Apostoli Szeritszék
nek van joga rendezni a liturgiát és szertartáskönyveket [őváhagyni''

{l257. can.). A fentebb említett "Mediator" pápai körlevél pedig ezt
mondja: "A püspököknek az a feladatuk, hogy gondosan őrködjenek

az istentiszteletről szóló előírások felett... Senki magánembernek
nincs joga ahhoz - még akkor sem, ha az illetők papok, - hogy
valamit ís módosítson az előírt liturgikus cselekményeken . .. Senki
se merészkedjék sajátmaga szabályokat megállapítani és azokat aka
ratával másokra rákényszeríteni". Jogí szempontból nézve a kérdést,
tehát azt kell mondanunk, hogy e téren változtatást, reformot egye
dül az Apostoli Szeritszék hozhat.

Ez azonban korántsem jelenti azt, mintha e kérdéshez a papoknak
és híveknek hozzászólniok egyáltalán nem volna szabad. Igen is szabad
·e kérdésről tárgyalni, ajánlatokkal, óhajokkal, tervekkel előállni, amint
ezt a "Mediator" enciklika határozottan is megengedi. A liturgia reform
járól tárgyaló kongresszusokra a pápa áldását adta, képviselőjét küldötte
ki és azok kívánalmait márís több pontban teljesítette. Szabad tehát e
kérdésről tárgyalni, józan reformokat javasolni, de míndig fiúi engedel
mességben az Ap. Szentszék iránt, és amíg ez nem rendelkezik, önkénye
sen semmi újítást behozni nem szabad.

3. Történeti szemponi, Bár az Apostoli Szentszéknek joga volna
bármikor egészen ís megváltoztatui a szentmise szertartásait, azok he
lyett másokat, teljesen újakat állítaní,ezt eddig sohasem tette és
nem is togja tenni. A szentmíse liturgiája ugyanis, amint az ma előt

tünk áll, hosszú, kb. másfél évezredes történelmi fejlődésnek az ered
ménye, malyben benne rejlik az elmult korok, évszázadok jellegzetes
áhitata, amiért is az Egyház féltő gonddal őrzi annak értékeit. Ha
időnkint változtat, alakít is az Egyház ezeken az ősi szertartásokon,
e változtatás sohasem történik forradalmi formában, mely szakí
tana az évszázados formákkal és teljesen új szertartást hozna be.
Mint az élő szervezet, a liturgia ís szervesen fejlődik, tehát nem ug
rásszerűen, hanem megtartva a multból azt, ami jó, hasznavehető. Mint
az egyházfegyelem terén, úgy a liturgiában ís az Egyház a józan kon
zervativizmusnak a híve, mely a hagyomány alapján áll. Elve: meg
tartani az ősi, hagyományos szertartásokból mindazt, ami jó, hasz
navehető, és csak annyiban alkotni új formákat, szövegeket és szertar
tásokat, amennyiben azt a kor szűkségletei követelik. Ezért ragaszko
<lik az Egyház a hagyományos formákhoz. amíg azok megfelelnek a
célnak, de nem riad vissza elhagyni őket, bármily szépek is önma
gukban, vagy bármily hasznosak is voltak a maguk korában, mihelyt
nem felelnek meg többé céljuknak és új, modernebb formák üdvösebb
nek látszanak. Ez a helyes középút a túlzó régieskedés és túlzó mo
-dernizálás között, ez volt az Egyház útja a multban, ez a jelenben is.

e
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4. Lelkipásztori szempont. Amint a keresztáldozat "érettünk és
üdvösségünkért" ment végbe, úgy annak megújítása. a szentmise is.
érettünk, emberekért, elsősorban a keresztény hívekért van. Célja,
hogy belekapcsolva a híveket Krisztus áldozatába, őket megszentel
je és az Atyának kedves áldozatul bemutassa. Ez a keresztény élet
nek, ez a lelkipásztorkodásnak is végső célja. Ezért lelkipásztori
szempontból is rendkívüli fontossággal bir a szentmise liturgiája. A
mise szertartásainak célja és rendeltetése, mint mondottuk, az, hogy
a híveket belekapcsolj a a szent áldozatba, ezt pedig annál nagyobb
fokban tudja megvalósttani, minél jobban tudja a hívek lelkét meg
ragadni és' gazdagítani. Ezért lelkipásztori szempontból az látszik
kívánatosnak, hogy a mise szertartásai könnyen érthetőek, egyszerű

ek és olyanok legyenek, melyek a hívek lelkét megragadják, őket ta
nítják, megindít ják, gazdagítják. Miután pedig mindennek első fel
tétele, hogy a hívek megértsék a liturgikus szővegeket, melyeket a
pap az oltárnál imádkozik, vagy énekel, azért éppen a lelkipásztorok
közül sokan sürgetik a népnyelvnek nagyobb fokú alkalmazását a li
turgiában. A, "Mediator" erre nézve ezt mondja: "Bizonyos szertar
tásoknál a népnyelv használata nagyon hasznos lehet a hívek számára,
de ennek eldöntése egyesegyedül az Apostoli Szentszék feladata".

Lelkipásztori szempontból valóban kívánatosnak látszanék a
népnyelv alkalmazása, legalább is az oktató jellegű részekben (lecke
és evangélium), továbbá a szertartási szővegeknek és a szertartás me
netének bizonyos fokú leegyszerüsítése, hogy a hívek könnyebben kö
vethessék. Azonban tisztán lélektani és pedagógiai szempontból sem
volna kívánatos mindent "racionalizálni", azaz egészen világossá,
könnyen érthetővé.tenni. N em szabad felednünk, hogy a hívek lelké
ben él egy bizonyos misztikum utáni vágy is. Nem igénylik azt, hogy
mindent százszázalékig megértsenek a szertartásokból. Szívesen hall
gatják a latin nyelvü korális éneket is és áhítattal szemlelnek olyan
szertartásokat, melyeket bizonyos titokzatosság, misztikum vesz kö
rül és amelyeknek értelmét maguk sem ismerik teljesen.

Főleg pedig nem szabad szem elől tévesztenünk, hogya liturgia
nem pusztán szubjektív, pszichológiai hatáskiváltó tényező, vagy tisz
tán pedagógiai és lelkipásztori segédeszköz, hanem mindenekelőtt és
mindenekfelett objektív, egyénfeletti istentisztelet, a misztikus Krisz
tus hódolata az Atya előtt, mely az egyes hívek egyéni közreműkö

désétől függetlenül is érvényes és értékes Isten előtt.

Mindent összetéve lelkipásztori szempontból kívánatosnak lát
szanék mégis a mise szertartásainak némi leegyszerűsítése, és a nép
nyelvnek bizonyos határok között való alkalmazása.

5. Végül, de nem- utolsó sorban, tekintetbe kell vennünk a jelen
kérdésben a szoros értelemben vett liturgikus, ezertartási szempontot
is. Amint föntebb mondottuk, a mise szertartásainak célja és rendel
tetése az, hogy egyrészt kifejezésre juttassák annak dogmatikus lé
nyegét, az áldozatot, másrészt meg belekapcsolják a jelenlevő népet.
Ebből következik a mise liturgiájának két kelléke: a lényegszerűség és
a drámaiság.
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a) Lényegszerűség annyit jelent, hogy az egyes szertartások meg
feleljenek a mise áldozati jellegének. ne vonják el attól a figyelmet. A
lényegszerűség ellen van, ha valaki a prédikáció alatt lelkíolvas
mányt, v:agy keresztutat végez a templomban. Ugyanígy lényegszerűt

len a mise alatt végzett közös szentolvasó, litánia, vagy szentségimá
dás. Ez nem jelenti azt, hogy a felsorolt cselekedetek dogmatikailag
tévesek, vagy erkölcsileg bűnösök, de ellenkeznek a dolgok lényegével,
belső logikájával, és ezért bizonyos szempontból természetellenesnek,
és amennyiben a liturgiával kapcsolatban történnek, liturgiaellenesnek
mondandók.

A mise szertartásaira alkalmazva a mondottakat, azt kell monda
nunk, . hogyannállényegszerűbb egy szöveg, vagy cselekmény egy
misében, minél jobban kidomboritja annak áldozati jellegét. Az egy
házi év gondolatai, a szentek kultusza is belefonódhat a misébe, de
sohasem tenghet túl az áldozati imák (felajánlás, secreta, kánon) ro
vására.

b) A liturgia másik fontos kelléke a drámaiság. A liturgia ugyan
is közös, nyilvános istentisztelet, melyben résztvesz a pappal élén az
egész hívő közösség. Ezért a híveknek is bele kell kapcsolódniok ak
tive, cselekvőleg a szentmise liturgiájába. "Valóban rendkivül fontos,
hogy a hivek ne csak mint idegenek vagy néma bámulók vegyenek
részt a szertartásokon. . .. hanem hangjuk a papéval váltakozzék"
(XI. Pius pápa "Divini cultus sanctitatem"rendelete). A szentmise
egy dráma, melyben a jelenlevők mind szereplők, akiknek megvan a
maguk saját szerepük a mise szertartásában. Legszebben az ünnepé
lyes, papi segédlettel végzett misében jut ez kifejezésre: A főszereplő

a pap, aki mint Krisztus képviselője és a közösség feje énekli a kö
nyörgéseket és imákat, melyekben a nép hódolatát, háláját és kéré
seit terjeszti Isten elé, mire a hivek Amennel felelnek. További sze
replök a segédkező szerpap és alszerpap, akik a szentírásből vett ol
vasmányokat (lecke és evangélium) olvassák fel a népnek. Végül a
nép (ill. ma inkább csak az énekkar), mely a maga érzelmeit a kü
lönféie énekekben (zsoltárénekek: Introitus, Graduale, Offertorium
és Communia; litániák: Kyrie és Agnus Dei; dicsőítő himnuszok: Glo
ria és Sanctus) önti ki Isten előtt. Az egyes szerepeknek ritmikus
váltakozása, melyeket még különösen élénkitenek az egyes aceláma
tiok, üdvözlések és arra adott feleletek (Dominus vobiscum - Et
cum spiritu tuo), teszik élő, mozgalmas drámává a szentmisét.

Sajnos, idők folyamán ez a drámaiság meglehetősen elmosódott
és veszendőbe ment. Először is azzal, hogy a hivő nép kíkapcsolödott
annak menetéből. Éspedig vagy úgy, hogy szerepét az énekkar vette
át, mialatt a nép csak hallgat, mint pl. a székesegyházak latin nyelvű

konventmiséin; vagy pedig úgy, hogy énekel ugyan, de nem az őt meg
illető liturgikus szővegeket, hanem ettől eltérő népéneket. mint a
legtöbb plébániai nagymiséken. Ezáltal a szentmise drámájából ki
esik az egyik fontos szereplö, szarepével együtt. A másik mozzanat,
mely a mai liturgiában a drámaiság rovására van, az, hogy a miséző

papnak csendben el kell mondania mindazon szövegeket, melyeket a
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segédkezők, vagy akar, ill. a nép énekel, ahelyett, hogy azokat
egyszerűen hallgatná, v,agy pedig (pl. a Gloria, Credo, Sanctus éne
kénél)' a néppel együtt énekelne. A drámaiság szempontjából ez ép-
olyan fonák dolog, mintha egy drámában a főszereplőnek magában
cl kellene mondania a többiek szerepét is, mialatt azok azt szavalják.
vagy pedig egy karvezető. miután intonálta az éneket, utána csendben
mondaná magában annak szövegét, vagy pedig egyes szereplők nem
a maguk szerepét mondanák, hanem ehelyett más szöveget, vagy éne
ket vinnének be a dráma menetébe. A liturgikus reformnak tehát ar
ra kell irányulnia, hogy lehetőség szerint visszaállítsa a szentmise li
turgiájának eleven drámai jelleget és eltávolítsa mindama mozzanato
kat, melyek ezzel ellenkeznek.

II.

Az imént ismertetett szempontok világánál nézzük mármost, mi
lyennek tervezik a liturgikusok a jövő szentmiséjét, nevezétesen a
közősségí ünnepélyes nagymisét ? A fentebbi megfontolások után köny
nyen megértjük a Clifford Howell által ismertetett tervezet egyes
pontjait.

Eszerint a papság az introitus éneklése közben lép az oltárhoz,
mint eddig is, de az oltár előtt nem mondja el a lépcsőimát. A lép
csőima ugyanis, mely eredetileg a pap magánimája volt a sekrestyé
ben, vagy az oltárhoz vonulás közben, feleslegesnek látszik az Intro
itus mellett. Ma voltaképen két bevezető zsoltár van a misében egy
mással párhuzamosan: az egyik a lépcsőima zsoltára (42. zsolt.), me
lyet egész terjedelmében elmond a pap változatlanul minden rnisé
ben, és egy változó zsoltár, az introitus, mely viszont csak csökevé
nyes alakban maradt meg. Azért megfelelőbbnek látszik, hogy ekét
zsoltár közül csak ez utóbbi, az ősibb maradjon meg, viszont régi
teljes formájában. Az sem látszik megfelelőnek, hogy mialatt a kar
az introitust énekli; azalatt a pap egy másik zsoltárt imádkozzék ahe
lyett, hogy osztatlan figyelemmel követné a kar énekét. Az újonnan
engedélyezett husvéti vigília misében már nincsen lépcsőima. Hogy
a pap az introitus szövegét nem olvassa, az színtén magától értető

dő a fentiek értelmében.
Ezután következik a könyörgő litánia, a Kyrie eleison, melvet a

papság a néppel együtt, vagy felváltva énekel. A, Gloria énekét a
pap, mint eddig is, megkezdi, de azután nem csöndben folytatja, ha
nem a néppel együtt énekli végig. Ennek végeztével a nép felé for
dulva üdvözli azt Dominus vobiscummal, melyre a nép ugyancsak
egy szívvel válaszolja az Et cum spiritu tuót. Ezután a pap az oltár
felé fordulva énekli a könyörgést (oratio, v. collecta), melyben ösz
szefoglalja és Isten elé terjeszti a nép kívánságait, kéréseit. Amint
minden misében csak egy lecke és egy evangélium van, úgy termé
szetes, hogy könyörgés is csak egy legyen. (A legűjabb liturgikus re
form értelmében ezentúl a nagymisékben már legtöbbször valóban
csak egy könyörgés Iesz.)
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Hogy az ezután következő le'Ck'éf, graduáléi és euangéliumot ~
pap ne olvassa, hanem csak hallgassa azok énekét, az érthető. Ugyanis
az is érthető, hogy a tervezet szerint a lecke és evangélium felolvasá
sa, ill. éneke népnyelven történnék, hogy a hívek megérthessékv Az
evangéliumhoz szervesen kapcsolódik a szenibeszéd, melyben a pap
a lecke és evangélium szent igéit a népnek kifejti. Ennek végeztével
a pap intonálja a Credát, melyet azután a papság a néppel együtt
folytat és végigénekel.

A jelenlegi misében a pap a Credo végeztével a nép üdvözlése
után "Oremus"-t énekel, mire azonban az Offertórium-vers követke
zik. Legtöbben nem is gondolnak arra, hogy ezen a helyen hézag tá
tong a szertartások menetében: az "Qremus"-ra egy könyörgésnek
kellene következnie. Ehelyett egy zsoltárvers következik, melyet vi
szont sohasem szokás "Oremus"osal bevezetni. Eredetileg ehelyen
könyörgések voltak különféle szándékokra. melyeket a pap. először
megjelölt,azután "Oremus"-sal felhívta könyörgésre a népet. Majd
a szerpap "Flectamus genua" (Hajtsunk térdet) felhívására mindany
nyian letérdeltek és egy darabig csendben imádkoztak, kiki magában.
Az alszerpap felszólítására "Levate" (Keljetek fel!) felkeltek és ek
kor a pap hangosan elmondta a megfelelő könyörgést, mely összefog
lalta a hívek kéréseit a jelzett szándékra. Igy következtek egymás
után a könyörgések az Egyházért, pápáért, papságért, hivekért, hit
újoncokért, eretnekekért, zsidókért és pogányokért, amint ez a nagy
pénteki csonkamisében mai napig fennmaradt. A Howell féle tervezet
e szép szokást vissza akarja állitani s ilymődon a jelenlegi misében
mutatkozó hézagot betölteni. Valóban megfelelőnek látszanék, hogy
mielőtt az oltárra tennénk áldozati adományainkat, előbb előterjesz

szűk Istennek kéréseinket és a szándékokat, melyeket az áldozatba
bele akarunk foglalni.

A felajánlási szertartás lényegében ugyanúgy menne Howel
szerint, mint eddig, kivéve, hogya felajánlást befejező csendes imát,
a secretát. a pap énekelve végezné, Viszont sokan a liturgikusok kö
zül megfelelőbbnek látnák elhagyni a kenyér és bor felajánlásat kí
sérö imádságokat, melyek későbbi eredetűek és csak a misekánon
gondolatait variálják. Ehelyett vissza akarnák állítani valamilyen for
mában a lelaiánlás régi alak;át, mely szerint a hívek kenyeret és bori
(esetleg más természetbeni adományokat) hoznak az oltárra annak
jelzésére, hogy ők is hozzájárulnak a szent áldozat bemutatásához.
(Az adományok eme felajánlásat egyébként a "Mediator" körlevél
kifejezetten megengedí.) Miután a pap a hívektől átvette az adomá
nyokat és azokat az oltárra helyezte, a secretában, melyet hangosan
énekelne, felajánlaná azokat Istennek. A secreta a mise könyörgései
között leginkább domboritja ki az áldozati gondolatot; ezért látsza
nék megfelelően, hogy az hangosan mondassék., illetve énekeltessék.

Az áldozati adományok felajánlása után következik az áldozat
bemutatása egy nagy áldozati imádság keretében (kánon), melynek
ünnepélyes bevezetője a prelácio, Ezt a pap ugyanúgy énekli, mint
eddig, de a végén a Sanetust a néppel együtt énekli (a Benedietussal
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együtt, mely szervesen hozzátartozik) és csak ennek végeztével foly
tatja az áldozati imát. a kánont. Hogy ez a megoldás sokkal logiku
sabb, természetszerűbb, mint a jelen gyakorlat. mely szerint a pap a,

prefáció végeztével csendben elmondja a Sanctust ,és mialatt a kar
azt énekli, ő már előre elmondja a kánon első részét, az a fentebbi
megfontolások után, azt hisszük. egészen világos. Aki ma egy szi
gorúan liturgikus ünnepi misén egész szívvel-lélekkel akar résztvenni
azáltal, hogy a mise egyes részeit énekli, vagy legalább is a kar
énekét figyelemmel követi, az a Sanetusnál az elé a kellemetlen al
ternatíva elé van állítva, hogy vagy elszakad a kar énekétől és csend
ben, Missaléjába temetkezve követi a papot a kánon imádkozásában,
vagy pedig a karral együtt halad és akkor lemond a mise legfonto
sabb imádságáról, a kánonról. A, nehézséget egy csapásra megoldja
a Howel féle tervezet, mely szerint a pap a kánont csak a Sanctus.
eléneklése után kezdi.

A kánon imádkozása egyébként Howel szerínt továbbra is ugyan-o
úgy menne, mint eddig. vagy csendesen, csak a közbeeső Amenek ma
radnának el. Vajjon miért? Két okból. Először is Amennek csak ott:
van értelme. ahol a nép felel a pap imádságaira. Ámde a nép csak a
kánon utolsó nagy befejező imádságára felel Amennel. A közbeeső,

csendes imákra nem is felelhet, mert azokat nem hallja. Viszont an":
nak sincs értelme. hogy a pap saját imájára mondja rá az Ament.
A másik ok az, hogy ezek a közbeeső Amenek megbont ják a kánon
egységét. A kánon (vagyanafora) eredetileg egészen egységes fel
építésű és egyszerű vonalvezetésű imádság volt. Később beletoldtak
bizonyos részeket (élők, holtak, szentekről való megemlékezéseket,
Hanc igitur), miáltal eredeti egysége megbomlott, s a kánon túlságosan
összetetté lett. Ezt az összetetteéget a közbevetett Amenek csak még'
jobban kiemelik. Viszont ezeknek elhagyása által az egyes részek job
ban összeolvadnak.

Másik változás a kárion jelenlegi imádkozásához viszonyítva az
lenne, hogy annak végső befejező formuláját ("Per ipsum .. .") a pap'
hangosan ímádkozná, ill, énekelné. Ennek rációja egyrészt az, hogy
e szavak fejezik ki legpregnánsabban a szentmiseáldozat célját: Krisz
tus által dicsőíteni az Atyát, ill. a teljes Szentháromságot; másrészt
meg a hívek Amen jének, mely e formulát követi, csak úgy van értel
me, ha a hívek hallják azt, amire Ament mondanak. Ehhez pedig'
szűkséges, hogy' legalább valami befejezett értelmű mondat előzze

meg azt. A "per omnia saecula saeculorum", amit a pap énekel,
önmagában még nem bir befejezett értelemmel.

Ilymódon egyben a kánon szimmetrikusan alakulna: Elején (pre
fácio) és végén (Per ipsum . . .") egy-egy dicsőítő ének hangzik et
énekelve, melyek közűl az elsőre a nép Sanctussal, a másodikra
Amennel felel. Közbe esik a csendes kánon a konszekrácíó szavaival
és áldozati imádságaival. -

E tervezet szerint tehát a kánon, kivéve annak befejező Iormu
lája, továbbra is ugyanúgy csendben mondatik, mint eddig. Kérdés..
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-vajjon ez a megoldb mindenben kielégitő és ideális-e liturgikus szem
pontból? Vajjon a hosszú csend, mely a kánon egész ideje alatt ural
kodik, nem túl hosszú és nyomasztó-e? Ss föképen megfelelő-e, lé
.nyegszerü-e az, hogy a szentmise legfontosabb, liturgiailag leglénye
~esebb része, mely magában foglalja a mise lényegét, a konstekráció
szavait és az áldozati imákat, teljesen csendben mondassék és abból
a hívek semmit ne halljanak? Ez kétségenkivül a mise reformjának
legkényesebb és eddig nem igen bolygatott pontja, melyet csak leg
újabb id6ben kezdtek előhozni egyes liturgikusok. Kérdés azonban,
-vajjon szabad-e, lehet-e erről egyáltalában beszélnünk 7 Hisz az
Egyház évszázadok óta a legszigorúbban előírja a kánon csendes
imádkozását és határozottan elutasított (pl. a janzenizmus korában)
minden olyan kísérletet, mely annak hangos imádkozását· szerette
volna behozni. E kérdést is a fenti elvek világánál kell megvi:/ísgál
.nunk, Ezek szerint dogmatikailag semmi akadálya nincsen a kánon
hangos imádkozásának, viszont annak megengedése egyedül az Apos
toli Szentszék dolga. Ha történetileg vizsgáljuk e kérdést (v. ö.
Jungmann: Praefatio und stiller Kanon. 1941.), akkor azt találjuk.
hogy eredetileg az egész kánont, miként a prefációt is, a pap éneklő

tónusban imádkozta és csak a középkor folyamán lassan és észrevét
lenül tértek át a csendes imádkozásra. Tették pedig ezt nem elvi
.megfontolásből, hanem tisztán gyakorlati okokból: Amikor a Sanctus
eredetileg egyszerü és rövid éneke a korális ének, majd meg a poli
fonia fejlődésével túl hosszúra nyúlott, a pap idökimélés szempont
jából nem várta meg annak eléneklését, hanem _a kar éneke alatt
csendben elmondta a kánon imáit. Hivatalosan csak az V. Pius féle
Missale (1570) irta elő kötelezően az egész Egyház számára a jelen
,gyakorlatot. Tehát történelmi szempontból sem jelentene nehézséget
visszatérni a régi formára, vagy legalább is a kánon egyes részeinek
.hangos imádkozására, ill. éneklésére, mint az pl. a görögkatolikusok
nál ma is megvan. Lelkipásztori szempontból nyereségnek látszanék,
ha az ősi eucharisztikus ima tartalmi kincsei megnyílnának a hí
vek előtt. Liturgikus szempontból pedig egyenesen ideális lenne, ha
.a mise legfontosabb, legmagasztosabb és legünnepélyesebb része kűl

söleg is elnyerné az őt megillető ünnepélyes kifejezési formát a mise
többi, kevésbbé lényeges szővegei között. .

A kánon befejezése után következik a Miatyánk (Pater noster)
imája, mint az áldozási előkészület kezdete. A legszentebb imának
fontosságát a mai liturgia is kellőképen kiemeli egyrészt azzal, hogy
.a pap azt egy, minden egyszerűsége mellett is méltöságteljes, ősi

dallamban énekli, másrészt meg azzal, hogy azt mintegy bekeretezi,
amikor egy rövid bevezetővel látja el ("Praeceptis salutaribus rno
nítí"), végéhez pedig egy másik imát (embolismus: "Libera nos") csa
tol, mely a Miatyánk utolsó kérésének parafrázisa. Eredetileg mind
-ezt énekelte a pap, manapság az utóbbi imát csak csendben mondja
el (nagypénteken ma is hangosan mondja). Mármost logikusnak lát
szik, hogy ha a Pater noster bevezetését énekli a pap, akkor befejezé
:sét, a "Libera nos"·t is énekelje.
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,Az áldozási előkészület következő mozzanata a szeniosiya meg
törése és a szent vérrel való vegyítése, melyet a pap jelenleg a "Li
bera" imádság befejező szavai alatt végez. Jobbnak látszik, hogy azt
az imádság elvégzése után végezze. Az ostyatörés szertartását erede
tileg az. Agnus Dei éneke kísérte, mely később az ostyatörés utánra
került. A tervezet ezt visszateszi eredeti helyére, viszont a békeimát
közvetlenül kapcsolja a "Libera nos" imához, mellyel az tartalmilag
szoros kapcsolatot mutat. ,

A pap áldozását közvetlenül megelőző és követő imák és szer
tartások változatlanul maradnak. A pap áldozásához közvetlenül és
szemesen kapcsolódik a hívek áldozása, melynek eredeti és termé
szetszerű helye itt van. A hívek áldozását megelőző imák (Confiteor,
Ecce Agnus, Domine, non sum dignus) azonban elmaradnak az is
mertetett tervezet szerint. Ezek az imák a misén kívüli áldoztatás
szertartásáből kerültek be a misébe, Amikor ugyanis a középkor
ban a misén kívüli áldoztatás is szokásba jött, hogy ez ne álljon
csupaszop, körülvették a szentmiséből kölcsönzött egyes imákkal,
melyek míntegy pótolni voltak hivatva a szentmísét, Az egész tehát
a mise szertartásának kivonata, pótléka. Később ezen imákat a misé
ben történő áldozás előtt is kezdték elmondani, holott a míse folya
mán már mindezek elmondattak. A mai rubrikák szerint el kell mon
dani őket, liturgikus szempontból azonban megfelelőbbnek látszanék
ezek elhagyása. Ilymódon a hívek áldozása közvetlenebbül kapcso
lódnék il. pap áldozásához, mintegy annak szerves folytatása.

A communio-verset, melyet ma ,a kar a pap áldozása után énekel"
a pap pedig a kehely összerakása után olvas el a mísekőnyvből, ere
deti rendeltetése szerínt a kar a hívek áldozása alatt énekelné éspe
dig .nem a mai, egy versre korlátozott, megcsonkított formájában,
hanem, mint régen, a zsoltárt lehetőleg egész terjedelmében énekel
ve. Ez a hívek lelkét az illető pap szent gondolataival és érzelmeivel
telítené a szeritáldozás pillanatában. A pap természetesen ezek után
nem mondaná el külön a Communiot. Áldozás után a pap a hálaadó
imát épúgy énekelné, mint eddig. Természetesen a hívek erre Amennel
felelnek.

Miután a pap még utoljára üdvözli a népet, a szerpap az "He
missa estv-tel elbocsájtja a híveket. Végül a pap búcsúzéul megáldja
a távozó népet, mely az áldás szavaira Amennel felel. Ez viszont azt
feltételezi, hogy a hívek hallják az áldás szavait és ne nyomja el az
orgona harsogó hangja a pap áldástosztó szavait. Sőt részünkről meg
felelőbhnek tartanánk, ha a pap az áldás szavait énekelne, mint az a
főpapi misékben szokás. Ezzel az ünnepélyes aktussal logikusan és
kereken befejeződik a míse szertartása, Egyáltalában nem természet
szerű, hogy a pap ezek után még visszafordul az oltárhoz és ott még
egyevangéliumrészletet olvas (már volt egy evangélium a mísében l).
Ezért kívánják a liturgikusok az utolsé evangéliumnak (mely egyéb
ként is csak a 16. században került hivatalosan a mise végére) elha
gyását. Az újonnan engedélyezett husvéti vigilia miséjében már el is
marad az utolsó evangélium.
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Igy festene tehát a "jövő szentmiséje" a liturgikusok elgondolása
szerint. Ha végigtekintünk rajta, akkor arra a meglepő megállapításra
jutunk, hogy az voltaképen nem más, legalább "isnagyvonás3.iban,
mint a "mult szentmiséje", azaz, visszaállítása a mise ősi, egyszerű,

klasszikus formáinak. De éppen ebből adódbatik egy ellenvetésvme
lyet sokszor nekiszegeznek a liturgikus mozgalom híveinek, hogy t. i.
mindenáron vissza akarnák fordítani az idők kerekét, visszacsinálni
a multat, mely régen letűnt. Erre ezt feleljük: Amikor a liturgikus
mozgalom több régi forma és szokás felelevenítését és viszont más,
újabb, eredetű formák eltörlését javasolja, ezt korántsem azért teszi,
mert azok régebbiek, ezek meg újabbak, hanem azért, mert az álta
la felújítani szándékolt formák lényegszerübbek, természetesebbek, a
liturgia szellemének megfelelöbbek, míg számos ujabb eredetű szer
tartás kevésbé az. Ismételten hangsúlyozzuk azonban, hOl!y az is
mertetett reformok csak javaslatok, elgondolások, tervezgetesek. Hogy
abból mi valósul meg, azt eldönteni egyedül az Apostoli Szeritszék
nek joga. Gyermeki egyszerűséggel és őszinteséggel tárjuk fel elgon
dolásainkat és kívánságainkat az Egyház legfőbb tekintélye előtt és
készséggel várjuk annak intézkedését, melyet mindenben követni aka
runk.

Amikor a liturgikus mozgalom körülbelül fél évszázaddal ezelőtt

útjának indult, hogy az ősi, klasszikus római liturgiának meghódítsa
a lelkeket, akkoriban a jelenleg fennálló liturgiát tartotta eszménye
nek, melyen a legkisebbet sem akart változtatui. A. Baumstark, a ki
váló német orientalista és liturgiatörténész éles szeme azonban már
akkoriban megsejtette a jövőt, amikor azt mondotta, hogy a liturgikus
mozgalom maga fogja összetörni azt a liturgiát, melynek feléleszté
sére utnak indult. És valóban így van. Azt mondhatnánk, ez a litur
gikus mozgalom tragikuma, Azonban, ha mélyebbre tekintünk, eza
"tragikum" voltaképen nem más, mint a búzaszem tragikuma, mely
nek meg kell halnia, hogy új élet legyen belőle. A, földi életben ez
így van: minden új élet a réginek halálán fakad. De ez a halál nem
jelent teljes halált, végpusztulást. Ha a búzaszem egészen meghalna,
nem lenne semmi belőle. Nem is hal meg egészen, sőt éppen belső

élete, lényege megmarad és csak bizonyos kűlső formái korhadnak
le, hogy helyet adjanak egy új, tökéletesebb formának. Igy van ez a
szentmíse liturgiájával is. Annak benső lényege (éspedig" nemcsak
örök, dogmatikus, hanem történelmi liturgikus lényege is, azaz íöbb
alapvonásai és alkotóelemei) tovább élnek változatlanul, csak bizo
nyos formák tűnnek el, hogy helyet adjanak új abbaknak, tökélete
sebbeknek. Az Egyház pedig, mint bölcs házigazda, a maga kincstá
rából újat és régit hoz elő (Mt. 13, 52.), azaz az új kor kívánal
mainak, lelki igényeinek tekintetbevételével és a régi szertartások fel
használásával mindenkor új, korszerű köntösben állítja hívei elé legna
gyobb kincsét, Krisztus áldozatát, "hogy abba minél intenzívebben
belekapcsolódva, éljenek Krisztus által az Atya dicsőségére.
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