
Radó Polikárp

A LITURGIA KERDÉSEA ZSINATON

Csütörtök kivételével rninden hétköznapon i'élkilenc tájban látni le
het a Róma minden részéből vágtató elegáns autóbuszokat. A hatalmas
üvegablakok mögött violaszín villan: mindenfolől a Piazza San Pietrora
tartanak és a roppant téren gvülekoznek a világegyház püspökei. Előírás

szerint talpig viola reverendában varrnak, karingben és mantelettával,
mert csak a nyilvános üléseken vesznek <'szt nluviáléban és mítrával. Az
ún. általános gyűléseken -'- congregatio gen?ralis --- az említett püspöki
díszruhát. nem a liturgikus öltözéket viselik. Azután fölmennek a bazilika
lépcsőin mindon oldalról és ki-ki elhelyezkedik a kétoldali lépcsőzetes

tribünön a maga kijelölt helyén.
Nagy meglepetést okozott, hogy ól zsinat adminisztratív megszervezé

se, mintogy megalakulása után a t~,rr;v'llús nem a nyomtatásban kiadott
..schema" sorrendje szei-int a dogmatikus teológia tárgyalásával kezdő

dött, hanem a szent liturgiáéval. ]\/Ij cnnok az nk a, nem lehet pontosan
tudni; mindenesetre nem tévcdür.k , h'l a liturgia fontosságát is számí
tásba vesszük. Hiszen a liturgiáról szóló konstitució világosan kimondja.
hogy "a zsinat különleges módon tartja fe!adatának a liturgia. gondozását
és megújítását". Az Ok pedig' '-J, hogy 3. z3i:13\ "célnl tűzi a keresztény
élet fokozását a hívek között és az C9!iházi intézmények'?t, :amennyiben
változásoknak vannak alávetve, karunk sziikségleteih('z mindinkább al
kalmazni". A liturgiának ez az ad apt ációjn a római 1.iturgi6.t érinti, más
katolíkus rítusokat csak annyiban, nmennyibena dolog természetéből kö
vetkezik. Az egyház történetében először fordul eh hogy eg'yetemes 7JSi
nat ünnepélyesen kijelenti minden katolikus rítus egyenj::>gúságát, azok
nak további fenntartását és védelmét. Ezt eddig csak a pápák maguk
tették meg.

A kor szükségleteihez' 1,aló alkalmazkodás l1:lgY0!1 sokat Iogl.alhat
magában. Mennyi mindon fér ebbe él. Iogalomba. azt mutatja, hogy milyen
sok előterjesztés történt irásban és szóban a liturgia területén. Először

még a zsinat megkezdése előtt: rnindenfelől vk őtetekre rúgó propozíciók
futottak be a zsinatot előkószftő Iiturzikus bizottsághoz. Többek között
ezek az előterjesztések is alaoul szolaáltak ahhoz a nag-yon gondosan el
készített "schema"-hoz, arnelvet :1 központ i bizottság változtatásai után
a zsinati atyák tárgyalni kezdtek s arnelvhez még az ülések során is szá
mos ujabb javaslat futott be. Most, midőn novernber közenén a liturgia
tárgyalása már befe;e2.ődött, számot vethetünk arról, ami történt.

Az első, amit mogál1apíthatunk az, hogy nagyori eltérő irányokat
mutatott, kik mit tartottak szüksézosnok a Jcorviszonvokboz való alkal
rnazkodás terén, Ezért aztán inkább az az irányzat került Ielül. amely
sok esetben az illető ország vagy terület püspöki konferenciáira, vagy
akár az egves püspökökre bízz'! 'l közelebbi megoldást a liturgia vala
melyik területén. rnert egyetemr-i intézkedés éppen a különbözőségek

miatt nem lenne Iehetsógcs. Példákat hoztak fel arra, milvenek ezek a
különbőzőségek. A csók a nvugatí kultúra szimbolikájában a baráti.
testvéri szeretet jelképe és mint ilyen került az ókor óta alkalmazásra
a lrturgiában, az ünnepélves misébcn ésa paoszentelésnél. Indiában vi
szont a csóknak egyél'telműen csuoán szexuális jelentése van. Époí~

nehézségr-t okoz AZ';Í:iban a Sze-ntléleknek galamb képében való ábrá-
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zolása, a galamb ugyanis a nemi kicsapongás jelképe. A nyál használata
ugyanezen területeken a keresztség kiszolgáltatásánál Iehetetlen volt, mert
egyértelműen a megvetés szimbólumául szelgal. A nagy ünnepek fehér
liturgikus színe Kínában éppen az ellenkező hatást éri el, mert a fehér a
gyász színe. A vörös szín viszont Japánban okoz nehézséget. A liturgiában
az istenszeretetet jelképezi s ezért a vértanúk ünnepein és a Szentlélek
miséiben alkalmazzák, a japánoknál viszont alkalmatlan, mert ott a vörös
a gyűlölet jele. A szakrális tánc kérdése is érdekes módon problémát
okoz. Magam is találkoztam nagyon intelligens 26 éves nigériai teológus
sal, aki nagyon becsüli hazája hithirdetőit, csak éppen a tánc kérdésében
nem tud velük egyetérteni. Ennek tudatában nem lepett meg, mikor a
zsinat sajtojából értesültem. hogy Indonéziában Van Bekkum püspök egy
házmegyéjében megengedte a misék után a hívőknek a szent táncot, mert
különben nem érzik, hogy imádkoztak és Istennek áldozatot mutattak be.
A búzaszentelő és a keresztjárónapok ideje az európai évszakok szerint
igazodik, Brazíliában, illetve Délamerikában, Ausatrálíában akkor a gaz
dasági év vége van. A Rubrikák kódexe már részben segített ezeken a
nehézségeken, az illető országok püspöki karára bízva e napoknak más
időre helyezését, úgyszintén a színek megváltoztatását is a Szeritszékkel
egyetértésben.

A zsinat alkalmával kiderült azonban, hogy egyes körök mind ennél
sokkal többre vágynak. A zsinati atyák nagyobb része nagyobb szabad
ságot kér a Szeritszéktől a liturgia terén, hiszen a teljes megkötöttség va
lójában csupán négyszáz év óta, a Tridenti zsinat óta van érvényben,
mely a liturgikus intézkedés jogát teljes egészében a Szentszékre ruházta.
Vannak viszont - kisebb számban - akik ezt a megkötöttséget fenn
akarják tartani; aligha vitás, hogy a két álláspont között egy középutas
megoldás lesz ,a zsinat eredménye. Kü1önösena liturgikus nyelv kérdése
váltott ki sok vitát és kétségtelenül rámutatott néhány, a Szeritszék szán
déka ellenére keletkezett gyakorlatra. így például a zsinaton mondották,
hogy az indiai krishnagari egyházmegyében sokhelyütt bengáli nyelven
mondják a misét, a keletiek gyakorlatáról pedig IV. Maximos Saigh
antloklal melkita pátriárka nyilatkozott francia és nem latinnyelvű, nagy
feltűnést keltő beszédében. "Minden nyelv liturgikus nyelv" ----,.. jelentette
ki a pátriárka, aki abiborosi méltóságot sem fogadta el, mert a pátriár
kátust többre tartja. Ö volt az is, aki az amerikai melkitáknak megen
gedte a liturgia végzésénél az angol nyelvet, amit azután a Szeritszék
megtiltott, XXIII. János pápa ellenben jóváhagyott. Biztos forrásból hal
lottam, hogya franciák nagyon sok helyen az egész nagyhét szertartásait
nem latin, hanem francia nyelven végzik.

Mindez arra mutat, hogy sok a kívánalom. Altalános vélemény sze
rint biztosra vehető, hogy az előrnisében legalább a szentlecke és az evan
gélium, a nép nyelvén hangzik majd föl, még pedig a celebráló ajkáról.
akár pap, akár diakonus legyen az. A nagymiséri a felajánlás idején terv
be van véve az ún. "közös könyörgés", vagy "egyetemes könyörgés", ezelk
imádságok az egyház különböző szándékaira. ezeket a nép nyelvén mond
[a majd a pap, a nép pedig Iitáriiaszerű feleleteket ad. Az is biztos vi
szont, hogy az egész misét seholsem fogják a nép nyelvén végezni. Az
afrikai püspökök egyöntetűen a latin nyelv mellett nyilatkoztak, mert a
sok afrikai nyelv bábeléből nem találnak más kiutat. A szentségek és
szentelmények kíszolgáltatásánál viszont - amint már a júliusi számban
erről beszámoltunk --, egyre inkább terjed a Ritus kongregáció engedé
lyével .a nemzeti nyelvű rituálé. Utoljára a zsinat októberi üléseinek vé
gén jelent meg a Latinamerikai Collectio rituum, azaz a szentségek spa-
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nyol nyelvü rituáléja, amelyben a szentségi formulák kivételével minden
spanyol nyelven olvasható, még az áment is "asi sea" = így legyen spa
nyol szóval adják vissza.

Magától értetődő, hogy szélsőséges és keresztülvihetetlen álmodozások
is felhangozhatnak a zsinati üléseken, tekintve az ott uralkodó tökéletes
szólásszabadságot, így például a XII. congregatio generalis-on egy Fülöp
szigeti püspök, Mons. Duschakama kalandos terv mellett tört lándzsát,
hogy legyen a latin nyelvű mise mellett a nép számára egy "ökumenikus
mise". Ebben ne legyen semmi a szentrnise történetileg kifejlődött rítusaí
ból, amelyeket külön magyarázni kell, kövesse az egész az utolsó vacsora
rítusát, ,,a hangsúly legyen a szeritíráson - mondotta Duschak püspök -;
ha a múlt századok embere teremthetett ritusokat a mise részére, miért ne
tehetné meg ugyanezt az egyetemes zsinatok legnagyobbika ?" A lehető

ségtől azonban a megvalósulásig hosszú az út. Egyetemes zsinat nem fog
lalkozhatik gyakorlati részletekkel. Éppen ezért, amint a zsinat elnök
sége többször hangsúlyozta, s az atyák el is fogadták, a zsinat az alapel
veket szegezi le, a részletes megvalósítás pedig a zsinat után felállítandó,
szakértőkből álló bizottság feladata lesz.

Az elvek persze eléggé részletes fogalmazást nyertek. így például
mint vörös fonál húzódik végig a liturgia megvitatásánál a mindig visz
szatérő gondolat: a liturgiának közösségi aktusnak kell lennie, azon a
jelenlévők minél cselekvőbben vegyenek részt. A konstitució ünnepélye
sen kijelenti, hozv "az anyaszentegyháznak mi sem kedvesebb, mínt, hogy
minden hívőt a liturgikus cselekményekben való teljes, öntudatos és ak
tív részvételre neveljenek." Ez a zsinaton hangoztatott legfontosabb alap
elv, amelyet elsősorban a nyelvi engedményekkel, a nép "szorgOB és tü
relmes Iiturgikus oktatásával", a cselekvő részvétel módozataina!k megva
lósításával kell elérni.

Más fontos alapelveket is törvénybe akar iktatni a zsinat. így pél
dául azt, hogy minden liturgikus könyvet: a misekönyvet, breviáriumot,
rituálét és pontífíkálét - meg kell vizsgální és ujjá kella1kotni (ínstaura
re); a cél az, hogy a nép az isteni dolgokat, amelyeket a liturgia jelez,
világosabban megérthesse. Ezért ezeket a liturgikus könyveiket néhány
éven belül újra ki kell adni, az előírásokat tartalmazó rubrikákban a nép
részvételére nézve is legyenek előírások. Az alapelv a könyveik megvál
toztatásánálaz legyen, hogy az egészséges hagyomány figyelembevétele
mellett a haladásnak is út nyíljék.

Üjabb alapelv, az eddig elmondottakra való tekintettel, hogy a litur
giát a népek lelkületéhez és szokásaihoz kell alkal~azni, ezt 'az elvet a
zsinat ikifejezetten hirdette. A főpásztorok, illetve ,a népek püspöki lka
ralnak konferenciája szabná meg az alkalmazkodás kereteit, úgyszintén
a liturgikus nyelv használatánaik határait, mindkettőt a Szeritszék elé
terjesztve. A püspököknek valóban az eddigihez iképest jelentősen több
szerep jut majd a liturgia terén való intézkedesre.

Az.elapelvek világos megfogalmazása mellett azonban szép számban
találhatunk olyan megoldásokat is, amelyek maguk után vonhatnak vagy
magukban rejtenek intézkedéseket. Alapelgondolás például, hogy a szent
mise rendje (ordo missae) újra alkotandó, úgy, hogy egész elrendezése és
egyes vészei világosabbak legyenek. A beadott és elhangzott javaslatok
közül valőszínűlegakövetkezők valósulnak meg: lehetséges, hogy az elő

mise helye nem az oltárnál lesz a közösségí miséknél, hanem a hívőkhöz

közelebbi helyen; megritkítják a keresztvetéseket, térdhajtásokat a mísé
ben. A prefációk száma bővül, például vasárnapi, templomszentelési, ád
venti prefációval; elmarad az utolsó evangélium és hasonlók. A szentmi-
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sében az olvasmányok (szentlecke, evangélium) egy évre vannak rögzítve
és évenkint ismétlődnek. Jobb lenne, ha cl szeritirás sosern olvasott részei
is sorra kerülnének, ha ez a rendszer- két-három évre terjedne. Javaslat
hangzott el arról is, hogy él püspökök bizonyos meghatározott esetekben
megengedhessák a két szín alatti áldozást is a híveknek, a "schema" is
tartalmazza ezt az engedményt, Sok püspök helyeselte is ezt, mint a né
metek s .az Egyesült Államok püspökei, de nem tartották gyakorlati
szempontból kivihetőnek az afrikai és az ázsiai püspökök. Úgyszintén
nem igényelték a közösmisézést (lconcelebrációt), amikor több pap kö
zösen áll az oltárnál és egyszerre vpgzi a szentmisét. Ezt az engedélyt a
zsinati atyák bizonyos esetekben cl monostorokra kívánják korlátozni.

A XIV. congregatio generalis november 7-én kezdte tárgyalni a
szentségek l.iturgíá,7át. A fe!.nőttek keresztelésénél, amely különösen a
míssziókban iaktuális, felvetették a katehumenátus bevezetését, ez a Jí
turgiában 'is bizonyos ritusok elrendelésével jár majd, amelyekkel foko
zaltosan avatják őket a kereszténv ember méltóságába. Az egyes bennszü
lött népek avatási szokásait is be lehet iktatni a keresztség ritusába,
amennyiben azok nem ellenkeznek .a keresztény hittel. Az a gondolat is
elhangzott, hogy a felnőttek keresztelésére külön miseszövcget kell szer
kesztení és azt a Római Misekönvvbe bele kell illeszteni. A gyermekek
keresztelésének rítusát rnódosítani kellene olyan értelemben, hogy kide
rüljön: egy még értelmének használatában nem lévő csecsemőről van
szó, például ne kérdezzék tőle. hogy meg' akar-c keresztelkedni. Jobban
kell ezért a szülők és keresztszülők szcrepét kidomborítani a rítusban.
A keresztvizet nemcsak husvétkor lehet majd szentelni, hanem szükség
szerint rövid formulával magában a keresztelés rítusában.

Az "utolsó kenet" sok félreértést okozó nevét a zsinat a "betegek
kenete" névre akarja vúltozto.tni. A szentségek kiszolgáltatásának sorrend
je lesz: a gyónás, a betegek kenete és azután az áldozás, .arnely eddig az
utolsó kenet előtt történt. A kenések számát is le kell csökkenteni, magát
a szerit kenetet ismételni lehet majd, ha a betegség hosszabb ídeig tar
tott, akíkcr is, ha nem forog fenn ú iabb halálveszély esete. - A papszen
teléseknél a püspök buzdító beszéde, amely eddig latin nyelven hang
zott el, a nép nyelvén lenne végzendő. Az összes szartartásokat szakér
tőkből álló bizottságnak kell felülvizsgálnia és egyszerűsítenie. A házasság
rítusában a zsinat nagvon óhaitja, hogy az egyes nemzetek sajátos szo
kásait gondosan megőrizzék. ebben a szentséaben találhatók ugyanis a
legnagyobb kűlönbségek az egyes népek között. például sehol sincs meg
a-házassági eskü a házasság l'ítUS'{b:1TI. csak nálunk. A misseiós területe
ken pedig be lehet iktatni, az illető terület püspökeinek rendelkezése sze
rint mindazokat a népi szokások at, amelyek a há zasság alkalmával sZQ
kásosak. ügyelni kell arra, hogyaházasságkötésnél asszisztáló pau a há
zassági beleegyezést mindenképpen kivegye a házassázot megkötőktől. A
házasságot rendszerint szcntrnise keretében kell megkötni az evanqélíum
után mondott szentbeszéd után --- eddig eza mise meqkezdése előtt tör
tént; a mise keretében elhangzó áldást pedig népnyelven lehet végezni.
Meg kell reformálni a szentelmények rítusát is, így többek között 'l. teme
tését is. Amint láthatjuk, a zsinat utáni időre vár a szentségek és szen
telmény~ rítusának újjáalkotása. akárcsak a szentrnise rítusáé is. Nem
tudjuk, mennyi ideig tart majd ez a munka, de egy-ikét esztendőt min
den bizonnyal igénybe vesz majd.

A sehema IV. fejezetealanján a zsol.ozsmával ilS foglalkozott a zsinat,
Mindjárt előljáróban meg kell jegyeznünk. hogy a zsolozsma avagy az
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azt tartalmazó breviárium nem kizárólag .a papokat érdeklő dolog, hanern
az egész egyház ügye. Amint a zsinat konstituciójának szövegében hang
.súlyozza,az egyház a szerit zsolozsmát minden keresztény nevében és. az
ő javukra imádkozza, oa szentmiseáldozat bemutatása mellett, a Minden
hatóhoz. Amint a szentrníse nem a papnak privát ügye, úgy a zsolozsma
sem az. Szerkezeti változásokat is jelez a zsinat, ezeket azonban majd
csak a zsinat befejezése után állandóan működő reformbizottság végzi el.
A zsolozsma főr észe, a matutinum, általában osak egy nokturnusbólál1
majd; a zsoltárokat másfél évezred óta, mind a százötvenet egy hét ke
retében kellett elmondani, a zsinat ellenben jónak látná, ha erre a célra
hosszabb idő állna rendelkezésre. Bál' a napisajtó azt állította, hogy abre
viárium nem lesz rövidebb, a valóság mégis mást mutat, mert ezzel a
ténnyel, hogya zsol tárok.at hosszabb időtartam keretében kell elvégezni,
a zsolozsma kétségtelenül rövidebb lesz. Megváltozik a zsoltárok szövege
is, mert a XII. Piustól fnJkultativna,k kijelentett zsoltárszöveg újabb revi
ziónak lesz alávetve. Ugyanigy a vallásos költészet gyöngyeit, a. breviári
um himnuszait is visszaállitják eredeti szövegeik szerint. 163Qkör,űl

ugyanis VIII. Orbán túlzottan klasszikus latinra és önkényesen dolgoz
tatta át azokat. A breviárium olvasmányaiban. a Iekciókban nagyobb
méntékben olvastatják majd.a szentírást, mint eddig; a szentek életéről

szóló lekciókat pedig a szigorú történeti kritika szellemében revidiálják.
A ~iturgia reggeli és esti imádságaiban, a Laudes-ben és a vecsernyében
eddig az volt il szokás, hogyaköznapokon a vasárnapi könyörgést mon
dották egész héten át, a megújított breviáriumban minden ilyen napon
más-más,alk,almas. az ösrégi liturgikus könyvekből vett reggeli és esti
imádság lenne majd. A nap egyes imaóráiban. az ún. "kis hórákban" a.
napi könyörgések helyett mindig cl Miatyánkot fogják mondani,

A zsolozsma jogi törvényhozását is meg akarják válteztatrii. Az egész
zsolozsmát karban csak a kanonokrendeknek (premontrei, agostonos) és
a monasztikus rendeknek kell elvégezni (bencések, ciszterciták, trappís
ták), minden más rendnek. ha :1 karban végzett imádságra van kötelezve,
csak annak egy részét kell elvégezni saját szabályzatuk szerint. A szé
keskáptalanoknalk kötelessége csupán a Laudes vagy a vecsernye közös
elmondása, A zsinati ülésen öt bíboros hangsúlyozta, hogy a zsolozsmát
ne egyvégben rnondják el. hanern lehetőleg a nap különböző szakainak
megfelelő időben, ez az óhaj a konstitució szövegében is megvan. A bre
viárium nyel.ve a lo tin, oz alól mentosülnek a szerzetesnők és a nem kle
rikális szerzetesrendek tagjai. akik a zsolozsmát -akár a rendes ún.
..kánoni" zsolozsmát, akár annak rövidített változatát - nemzeti nyelven
végezhetik.

A liturgikus, avagy egyházi évvel is foglalkozott a zsinat a schema
V. fejezete alapján. A zsinat mogfontolta, hogy az egyházi évet is meg
kell újitani, instaurálni, úgy. hogy annak eredeti jellege minél jobban
kidomborodjék s a hívők áhítatának növelésére alkalmasabb legyen. A
javaslatok alapjárr-a zsinat utáni bizottsági munka vissza akarja állítani
és jobban megvilágítani iaz ádvent jellegét; saját prefációt adván ennek
a szent időnek, valamint mindcn adventi hét szerdájának és péntekjének
a misében saját olvasmányokat; a karácsony előtti hét napnak, az O-anti
Iónák napjainak (december 17-23) pedig saját miseszövegeket, Az úr
napja, a vasá7'nap vissza kell, hogy kapja eredeti jellegét: azt, hogy Krisz
tus feltámadásának emléknapja, amelyen a rnegváltásba kapcsolódásunk
megtörtént s ezért saját keresztségünknek is emléknapja. A nagybójt
szerit negyven napját is a zsinat megreformáltatja, legyen az újva a
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bűnbánat és vezeklés, a lélek gyakorlatainak ideje, bár a böjti fegyelem
enyhítését megtartja és nem kívánja szigorítaní, Minthogy a liturgikus
év elsősorban Krisztus és Mária misztériurnának megűrmeplése, a szen
tek űnnepeire vonatkozóan a zsinat elvként állapítja meg, hogy az egye
temes egyházban csak azokat a szeriteket kell megünnepelni, alkiknek va
lóban egyetemes jelentőségük van, a többit az egyes nemzetek, egyház
megyék, szerzetesrendek tiszteljék ra liturgiában. Ha a reformbizottság a
zsinat után valóban végrehajtja ezt az elvet, a szentek ünnepei meg fog
00Ik: csappanni, de annál jobban előtűnik majd az egyház valódi esztende
je és annál nagyobb jelentősége lesz a megmaradt kisebb számú, de na
gyobb jelentőségű szentnek.

A zsina:t elvben, röviden, deannál nagyobb hathatósággal. állást fog
lalt az ún. .világnaptár· kérdésében is. Tudvalévő, hogy már míntegy
negyven éves az a mozgalom, amely céljául tűzte ki az állandó naptár
megteremtését, Az ezt szorgalmazó szövetség (World Calendar Associati
on) többször fordult már tannak idején a Népek Szővetségéhez, újabban
pedig az ENSZ-hez. Azt akarja, hogy minden évben a hét napjai mindig
ugyanarra a dátumra essenek. Mivel ezzel a naptárral a husvétnak ezer
nyolcszáz év óta mozgó ünnepe is mindig ugyanarra a vasárnapra esnék,
érthető lenne, ha az egyház vonakodnék ilyen kalendárium bevezetésétől.

Elliben az esetben viszont szakadék keletkeznék a polgári élet és az egy
házi között. A zsinat tehát kijelenti, hogy hajlandó a maga részéről al
kalmazkodni bármely rendszerű világkalendáriumhoz, ha ezt elfogadták.
Egy feltétel van csupán, hogy a hét napból álló hetet megtartsák.

A zsilnat végül foglalkozott az egyházi zene és az egyházművészet

kérdéseivel is. Bár lényegileg ebben semmi újat nem hozott, aláhúzottan
jelentette ki az alapelvet: .az egyház nem ragaszkodik semmihez csak
azért.vamíért régi és semmi újat, semmiféle nép sajátos kulturájából eredő

dolgot, vagy a technika haladásából származot el nem utasít, míg az nem
elíenkezik a liturgia szerit jellegével.

A legfontosabbakat emlitem csak meg a zsinaton felvetődött gondo
latok: kőzül. A schema VI. fejezete a l.iturgikus felszerelést tárgyalja, meg
akarják hagyni ugyan az eddigi, az anyagra és a felszerelés alakjára vo
natkozó törvényeket, de a püspöki konferenciáknak joga lenne majd
ezen a téren is .a szükséges változtatásokat eszközölni. Javaslat hangzott
el varról is, hogy a főpapi liturgikus jogokat azokra korlátozzák, atkik
püspökök, szerzetesapátok, vagy különleges joghatósággal felruházott sze
mélyek, vagy olyan prelátusok, akiknelk a Szeritszék külön rendeletben
ezek használatára engedélyt ,ad.

A szentzenére vonatkozóan utoljára teljes részletességgel az 1955-iki
"Musicae sacrae discipliná" kezdetű apostoli konstitució és az 1958. szep
tember 3-ilki szentzene törvénykönyvet tartalmazó Instructio míndent el
mondott. Mivel az utóbbi közvetlenül XII. Pius halála után jelent meg,
alapvető jelleget nem vették kellő figyelembe és nem is hajtották még
megfelelő módon végre, amint Annibale Bugnini néhány hónapja megje
lent kiváló, több mint 400 oldalas kommentárja ezt hangsúlyozza (Litur
gia viva, Milano, Aricora 1962).

A zsinaton foglalkoztak a gondolattal.' hogy Ibefejezik a liturgikus
énekeskönyvek kritikai kiadásait (a Responsoríale Romanum még nem
jelent meg), és a X. Pius óta kiadottaikat javított kiadásban teszik közzé.
A míssziókra vonatkozóan a zsinat foglalkozott azzal is, hogy a bennszü
lött népek sajátos zenéje és zenei hangszerel is megfelelő alkalmazást
kaphassanak a liturgiában. Valóban már eddig is megjelentek sajátos
hazai dallamkínos . alapján komponált misék egész Afrikában, Kínában
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