
R-:ldó Polikárp

CSELEKVŐ RESZVÉTEL A SZENTMISÉN

Viétlaminek a neve bizonyos folcig sokszor jellemző lehet, deritJkán,
meríti ki teljesen a jelenség tartalmát. Igy vagyumk istenrtiszte1etÜJnk leg
főbb cselekményével is, az Újszövetség áldozatával, a szentmísével, Azt a
tényt, hogy valaki elmegy a mísére, különféle, nem adekvát elnevezések
kel illettek: Adstare Missae, a misébe odaállni kifejező, de lehet passzív
viselkedés, testileg ott van, lelke ltávol jár. A középkor kedvenc kifejezése
volt és moralís kézikönyrveink szava máig is, 'az egyházjogban is előfor

dul "hallgatni a misét", ez is lehet gyakran csupán p,asszív valami. A len
gyel azért megy a templomba, hogy a "misé1; nézze" ami megtiJnJt felfog
ható Ieszűkítvemint passzív jelenlét.

Századunlk eleje óta az egyházi tanítóhivatal mínd gyakrabban hasz
nálja az új szót: actuosa participatio, azaz cselekvő részvétel. Mint annyi
másban, ebben is úttörő volt Szent X. Pius pápa, rnidőn porrtifikátusa
egyák legelső megnyilatkozásáíban,az egyházi zenéről szóló motu \prap
riójéban kijelentette: "Szí'VÜJnk szándéka, hogy rnínden hívőben újra vi
ruljon a valódi keresztény szellern és az első és szükséges forrásból me
rítsenek, azzal, ihogy cselekvő módon vesanek részt a szeatséges miszténi
umban." Utódai azóta valarnennyien kávétel né1kül újra és újra hangsú
lyoztáJk ezt az laJktív részvételt, XV. Benedeiktől XXl!II. Jánosig.

Sok századon keresztül kialakult visszás állapot képe bontakozik ki
előttünk. A hívők lassanként elkülönültek, eltávolodtak a mísét szolgál
tató klerustól ; a IX. század óta válaszfalat húzott a nép és a papság közé
a míndinkább értihetetlenné váló latin nyelv még az eredetileg latinul be
szélő országokban lis, amikor ott a volgare, a népnyelv kdalakult.: olasz,
spanyol, francía, provanszál, mégi:nlkább a germán, szláv, magyar nyeilv
területeken, ahol sohasem is értették. így egy új, disciplina arcani kelet
kezett, tátokfegyelem, de nem a pogányok ímé, mint a keresztény ókor
ban, hanem Isten népe között. Igaz, hogy a szakrális nyelv azonossága
szépen tükrözi az egyház egységét, de kétségtelen hátránnyal [árt, azzal,
hogy a hívők távolról szemlélték, hallgatták csak a misét. Ezt az elkülönö
zést fokozta azután ugyanebben az időben, hogy az eredetileg a néppel
szembeforduló oltárt lassaniként a templom falához állították, IS a pap a
népnek hátat fordítva végezte a szent szolgálatot, ezzel újabb függönyt
vonva a szent misztériurn elé. Ehhez járult mint újabb rnozzanat, ihogy la
mise velejét, középpontját, az áldozati cselekményt tartalmazó Kánont
ugyanebben az időben egyszerre suttogva kezdték mondani, úgy, hogya
máse leglényegesebb 'részét még csak nem is hallottálk, nem hallgatták a
hívák. Ha azután hozzávesszük mindehhez az ugyaniakkor kifejlődő Ieuda
lízmust, amikor az alsópapság a nemesekhez számító réteg lett, a főpapság

pedig az ország bárói, a főnemesek közé tartozott, amit a ruha különbsé
gévelis hangsúlyoztak, miikor a kőzépkor elején a papság megtartotta a
vestís romana-t, a hosszú római tunikát: a disztancia a klérus és a hívek
között véglegesen kialakult,

A rrnsére vonatkozóan ez az állapot aikkor lett lassanként tarthatat
lanná, amikor a reformáció eltörölte a misét, mint állítólag emberi taíál
mányt, és népnyelvű, új kultuszt teremtett helyébe. A Trddenti zsinat
hosszas tanácskozás után mégis a latin nyelv megtartása mellett döntött,
egységes római Iiturgiát teremtett, amely addig soha nem sejtett mérték
ben világszerte megvalósult. Rituskongregáció alapításávai (1588) az egy-
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séges rítust századunkig minden változástól óvta. Ez viszont tagadhatat
lanul négy évszázadon át megmerevítette a liturgiát, színte semmi sem
mozdult, X. Piustól kezdve, 1912 óta indult el a liturgia megújulása. most
pedig éppen a java váhtozások forrongó ikoI'álban vagyunk. A legjelentő

sebb tény: a Iíturgoszok, azaz a papság és hívek között fennálló disztan
ciát az újhitűek a rruse.eltőrlésével vélJték megoldani, s ezért a Tridenti
num ekkora változásokkal szembenállva óvatosam a megmaradás rnellett
!hozott döntésével rögzítette ezt az állapotot.

A katolikus restauráció századában ráeszméltek erre a helyzetre és
segíteni iparkodtak rajta. Sajnos, gyanús és heteredox oldalról indult el
a kezdeményezés és ezzel sorsa el is dőlt. A janzeruista Paschasius Quesnel
volt az, aki először mondotta !ki az elvet: lehetővé kell tenni, hogy a hivő

nép szavát egyesítheese az egész egyház szavával (Réfléxions morales
1691), atértelt mint vakmerő állítást a Szeritszék 1713-ban elítélte, annál
is inkáJbb, mert Francíaországban elkezdték egyesek a Kánont újra han
gosan mondaní és a mísekönyvet francia nyelvre fordították. Ez a - mai
szemmel nézve - üdvös kezdeményezés is gyanús volt a kezdeményezők

janzendsta volta miatt és így a rníssale fordítását VII. Sándor pápa 1661
ben kiközösÍJtés terhe mellett eltiltotta.

A tilalom sokáig fennállott, lassan feledésbe merült. Mindenesetre va
lami néma forradalom kezdődött el a XIX. században: 1830-4ban Alexander
Schmid kapucinus kiadott a hiveik használatára egy vasár- és ünnepna
pokna szánt német nyelvű misekönyvet, ez a kezdeményezés Svájcban
történt. Németországban Chr. Moufang adott ki 1851-ben népnyelvu mi
sekönyvet, 1854-,ben M. Pachtler jezsuita, úgy, hogy IX. Pius szükséges
nek látta a régítalalmat a missale fordítására nézve újra kdadni, Nagyon
érdekes, hogy ezt a rendelkezést .először hazánkban nem vették tudomá
sul: 1865-ben adta ki Zsihovits Ferenc, központi papnevelőintézeti lelki
atya a Szenit István Társulat ikiadásáJban Officium Dívínum című kiad
ványát, mirrt "KJalauzt a ker. kath. magán- és nyilvános isteni szolgálat
ra". Elbiben la könyvben ugyanis egy szabályszerű, bilingvis (Latin-ma
gyar) vasárnapi misekönyv volt elrejtve (229-960 1.). Mivel az 1857. ren
deletet nem sürgették, IX. Pius halála (1878) után Gérard van Caloen
1882....ben Belgiumban francia kis misszálét publikált, 1884....ben pedig az
ugyancsak bencés Anselm Schott először adta ki az egész misekönyvet
németre fordító munkáját. A "Sefuott" csakhamar meghódította a német
nyelvterületet, húsz év múlva százezer példány kelt el belőle, fél évszá
zad után pedig 1 650 OOO darab. Természetesen sokan mások is adtak ki
német, francia, angol nyelven mísekönyv-fordításokat, Korunk legna
gyobb míssalés könyvsikere J. A. Stedman vasárnapi angolnyelvü mise
könyve, amely hat év alatt (1939-45) 15 milliós példányszámot ért el.
A mozgalom győzött, XIII. Leó pápa 1897....ben a római Index új kiadásá
ban ,a mássale-fordítás tilalmát hallgatólagosan visszavonta, amennyiben
ItCfubet nem közölte.

Századunk pápáí sokszorosan helyeselték a missale kézbeadását és,
egyre sürgették a X. Piustól elindított aktív részvétel ügyét. XV. Benedek
például a célt is IkJörvonalazta: 'az alktív részvétel a szent misztéríumok
ban azt akarja elémí, hogy "egyeslÍltse a pappal a hívő népet, vezesse laz
egyházhoz, táplálja áhitatát, szítsa fel hitét és tegye jobbá életét" (1915
március 15). XI. Pius, Benedek utóda a liturgiáról szóló apostoli konsti
tuciójálban kijelentette; hogy "felettébb szükséges, !hogy a hívők ne mint
néma szemlélők, mínt lkívüllevők legyeneik jelen a szerit szertartásokon,
hanem szavukat a pap szavával az előírások szerírrt váltogassáJk" (1928_
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december 20.). XII. Pius pápa pedig az eleddig kiadott legnagyobb terje
delmű és legjelentősebb liturgikus enciklikában, a Mediator Dei-Iben meg
alapozta az aktív részvétel tanát. "Mindenkinek aktív részvételéről" be
szél, kijelenti, hogy "dicséretre méltók azok, akilk a liturgiát !külsőleg is
szent cselekménnyé akarják tenni, s abben a jelenlévőik: rnindnyájan va
lóban részt is vegyenek", célként említi, hogy ezzel a ténnyel "a keresz
tények áhitatát és Krisztussal, valamint látható kiszolgáltatójával való
kapcsolatutkat" elősegíthesse" (n. 77. 104. 105). Ugyanitt röviden felvázol
j a a gyakorlati módozatokat is, hogyan lehet különféle fokozatokban a
misén való aktív részvételt megvalósítani.

Az egyház eddig legutolsó megnyilatkozása az a végrehajtási utasítás,
amely 1959. szeptember 3-Hd kelettel látott napvilágot (Instrukció a szent
zenéről és a szent ~Liturgiáról). Ennelk: a dokumentumnak útmutatása nyo
mán óhajtjuk bemutatni az aktív részvételt, tárgyalva annak fogalmat,
módozatait és alkotó elemeit.

Az aktív részvétel fogalima

Az Instrukció pontosan meghatározza ,a misen való cselekvő részvé
telt: "A mise természete szerint megköveteli, hogy minden jelenlévő sa
játos módja szerint résztvegyen benne" (n. 22). Elsorolja ennek a részvé
telnek tulajdonságait is. Elsősorban bensőnek kell lennie ereszvételnek :
a lélek figyelme és a szív érzelmei által Jézussal, a főpappal szorosan
kapcsolódjanak és ővele és általa mutassák be a szentáldozatot és önma
gukat vele együtt felajánlják.

A jelenlévők részvétele teljesebb (plenior), ha a benső figyelemhez
külső részvétel lis járul, ti. ha az külsö cselekedetekben is megnyilvánul:
a testtartás által, liturgikus gesztusokkal, leginkálbb pedig feleletek adá
sa, imádságok rnondása és ének által. Ezt a harmonikus vrészvételt pél
dázzák a pap és segédlete, ha kellő benső áJhítlattail és a Utur,giJkus törvé
nyek pontos megtartásával szelgálnak az oltárnál,

A jelenlévők részvétele a misén akkor tökéletes (perfecta), ha a
szentségi részvétel is hozzájárul, vagyis ha a jelenlevő hívek nemcsak. lel
kjleg, hanem valósággal isI'lésztvesznek a szeritáldozásban és ekként e
szentséges áldozatból bővebben meríthetnek hasznot. A lelkipásztoroknak
kötelessége a híveket figyelmeztetni és rávezetni va szentmíse megérté
sére, amint ezt már a Trfdenti zsinat is hangoztatta. A Zsinati Kongregá
cióa szerrtmise homiletikai kiaknázására adott ki útmutatást (1941. július
14). Meg kell ismertetni a hívekkel oa mise természetét. kiválóságát, cél
jait és hatásait; szertartásaít, hogy ne csupán passzív rnódon legyenek je
len, hanem egy szív és egy lélek legyenek a misét bemutató papokika[.
Hangsúlyozni kell a súlyos kötelezettséget, amellyel ez la törvény jár. Be
kell mutatni ,a szentmise közbenjáró és engesztelő hatását, buzdítani !kell
a híveket, hogy gyakran, sőt ha lehet naponként menjenek misére, és
hogy, ahányszor jelen vannak, mindannyászor áldozzanak is, Figyelmeztes
sék a keresztényeket, hogy a misét nem csak halottakért lehet bemutatni,
hanem az élők különböző céljaim is, hogy Istennél könyörületet talM.ja
nak és segítségét elnyerhessék.

Helytelen módozatok tehát a mise bemutatására valórészvételnél, ha
valaki csak testileg van jelen, még Inkább, ha szórakozik, tekíntget, 'be
szélget. Ilyen resetek mínden koriban előfordulnak, a szentatyák is gyak
ran panaszkodtak erről. Krizosztom szemére lobbantja hallgatóimialk, hogy
az apostoli idöklbena házak templomokká lettek, most pedig gyakran
fordul elő, hogy a templomokban úgy víselkednekaz emberek, míntha
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házukban lennének (In. Matth. hom. 32, 7). Szent Ambrus is panaszolja,
hogy az istentisztelet idején akárhányszor, "mmt a hullámok zúgása. úgy
sisteregnek a templomban, sokat kell fáradozni, mikor a szent olvasmá
nyokra sor kerül, hogy csend legyen a gyülekezetben" (In Psalm. L, enarr.
ti). A középkor alkonyán rémes állapotok uralkodtak, elég a magy tör
ténésznek, Huizing'ának írását olvasni (Herbst des Mittelalters),

Az aktív részvétel módozatai

Évtizedes kísérletezés után alakultak ki az aktív részvétel módozatai.,
Az Instrukció ezeket csoportosítja és rendezi.

1. Az első ~OpOI't a három papos misén való részvételt ismerteti
(Míssa sollemnís). Eloljárában hangoztatja az elvet: ezen misén lehet leg
helyesebb formáiban (forma nobilíor) cselekvően résztvenni, minthogy "a
szertartások, a segédlet, a szeritzene halmozott ünnepélyessége feltárja
előttünk az isteni misztériumok fenségét, és a jelenlévők lelkét ezeknek
a titkoknak szemléletére vezeti" (n. 24). Éppen ezért arra kell törekedni,
hogy a hívek a részvételnek ezt a formáját nagyra <becsüljék és megfele
Iőengyakorolják ezt. Három fokozatot különböztet meg az Instrukció.

A legcsekélyebb foka a részvételnek. ha hívők - latinul. - a respon
zoriumokat együtt énekelék (Amen, Et cum spirútu tuo, Gloria tibi Do
mine, Habemus ad Dominum, Dignum et iusturn est, Sed libera nos a
malo, Deo gratias). Előírásnak vehető az irrtézkedés: "Minden gondunk
legyen, hogy a hívek miridnyájan a föld kerekségén ezeket a líturgíkus
feleleteket énekelni tudják" (n. 25).

A részvétel teljesebb foka, ha a hívek a misének állandó énekeiben
is résztvesznek. Ezek a Kyrie éneke, a Gloria, a Credo, a Sanctus éneke,
és az Agnus Dei. Már Szent X. Pius 'arra serkentette a lelkipásztorokat,
hogy a híveket tanítsák meg a gregoriáJn énekre (1903..,as Motuproprio
n. 3). Az Instrukció pedig újabb előírást ad, !hogy mindenütt a világon ta
nulják meg a hívők a könnyebb gregorián énekeket: a XVI. szárnú misé
nek énekeit, és a Credo-t az I. vagy a HI. változat szerirrt. "Ezzel el lehet ér
ni, hogya keresztények mindenütt a közös hitet közös együtténekléssel is
ki tudjáJk nyilvánítani." Mikor X. Pius előszór jelentette ezt ki, sokan
naiv optimistának vélték a szerit pápát, mariap már tudjuk, mennyi he
lyen 'énekli a nép a gregorián miséknek állandó énekeit, az "Ordtinári
urnot", nálunk ís némely helyen, 'annak ellenére, hogy még mindig akad
nak, akdk úgy gondolják, hogy a magyaroknak nem való oa gregorián
ének.

Legtökéletesebb fokozata az a részvétel, mikor a jelenlévők a változó
miseénekek előadásában is résztvesznek. Világos, hogy ez csak kisebb és
ZM-t /közösségekben valósítható meg, "az énekben való eme teljes vész
vételt azonban szorgalmazni kell szerzetesi közösségekben és a szemina
riumokban", mondja az Instrukció (n. 25. c).

2. A részvétel második módja az énekes misén tőrtérrik (Missa carsta
ta), arnikora pap diakonusok nélkül mutatja be az áldozatot és azok ré
szeit is ő énekE. A RUibriJkátk kódexe óta ez az énekes mise ünnepéLyesebb
lehet azáltal, hogyahárompapos misében előírt füstöléseket ebben is el
lehet végezni; legalálbb ünnepélyesebb alkadmakkor okvetlenül be kell
vezetni az énekes misének ezt az új formáját. Kételyek merültek fel akö
rül, hogyan viselkedjék a pap, ezekazonban megszüntek, mert a Míssaíe
1962-ben kiadott (editio typica) új miserendjében részletesen megtalál
ható az énekes mise rítusa is.
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A pap a lépcsőíma után ,az oltárhoz lépés ott tömjént tesz a füstölő

be, megáldja és megfüstöliaz oltárt, mint a hárompapos misében, utána.
a mínísztráns őt incenzálja. - A szentleckét a mínísztráns ds énekelheti.
természetesen latínul, ebben az esetben a paip nem olvassa. - Evan
gélium előtt az oltár közepéri tömjént tesz a füstölőbe,és megáldja azt,
azután elmondja az evangélium előtti imákat (Munda cor stb.): az evan
gélium éneklése előtt háromszor íncenzálja a könyvet, a végén azonban oa
papot nem incenzáJják, mert a diákonus szererpét töltötte be. - Az offer
tóriumkor való füstölés úgy történík, mint a hárompapos mísében, utána
a mínísztráns incenzalja a papot. Orfelmutatdsra a minisztráns a lecke
oldalon térdelve incenzálja a felmutatott szerit színeket, .

A hívek részvétele az énekes rnísén ugyanazon fokozatok szerint haj
tandó végre, mínt .a hárompapos misénél (Instr, 26). Kivánatos, hogy
vasár- és ünnepnapdkona plébániai, vagy a főmíse énekes rnise legyen
(ugyanott).

3. Kivételes engedményként tárgyalnunk kell a népénekes nagymisét,
amely Kőzépeurópában arefomnáció óta szokásos, Azt la részvételi for
máí.értjük rajta, amikor oa pap latinul énekli a misét, a hívek ellenben
nemzeti nyelvű énekeket mondanaik a latin liturgfkus énekek helyett.
Nagy története van ennek a sokáig illegitimnek bélyegzett, de mégis ma
kacsul megmaradó gyakorlatnak, amelyet a pasztorális liturgia szempont
jából hasznosnak kell mondanunk, mert kétségtelenül az aktív részvétel
egyi:k legkönnyebben megvalósítható rnódja ez és amellett százados ha
gyománya is van, Az aktív részvételnek ez a népszerű szokása a refor
máció után kezdödött, természetesen csak azokban az országokban, ahol
a protestantizmus elterjedt és így a katolikus restauráció-papjainak vál
lalni kellett a versenyt a népénekes protestáns istentiszteletekkel. Akko
ríban senkisern kért külön engedélyt erre az eljárásra, amely a nem la
tinnyelvű népek körében magától értetődő pasztorális szükséglet volt.
Alulról jövő mozgalom volt eZ,amely fölött .a központi hatóságok száza
dokon át szemet hunytak. Olyannyira, hogy még máshová is elkerült a
latin nyelvű énekes mísében a népnyelvű ének, így pl. a kanadai [ezsuita
:hithírdetők természetesnek tartották, hogy az irokézek törzsei a latinul
énekelt mísében ,az Ordínárium énekeit (Kyrie, GloI11a stb.) saját nyel
vükön énekelték. Ugyanezt tették a misszionáriusok Kínában és Japán
ban, ugyanalbban a XVII. században. Németországban Canisius Szent Pé
ter pántfogoltá ezt a népi éneklésmódot, amely nemcsak a német nyelv
termetén, hanem Magyarországban; Csehországban, Lengyelországban is
szokássá vált; a responzoriumok természetesen továbbra is latin nyelvűek

maradtak, Jungmann professzor erről a XVII. század óta elterjedt és rtJö
retlenül megmaradt szokásról mondja, hogy "szokásjogként egészen szá
zadunkig megmaradt, bár néha küzdöttek is ellene" (Ldturgisches Erbe
1960, 454). Igazában tilos osak a Rítuskongregáoíó 1894-iki dekrétuma ál
tal lett, amelyet X. Pius motu proprioja is magáévá tett, ez a rendelet
azonban az említett országokban kivihetetlennek bizonyult. Míhályfi Akos
í.gy nyilatkozott róla: "Helytelen volna e téren egyszerre és erőszakosan
érvényre juttatni akarni az egyházi rendeleteket. Ad maiora mala evi
tanda (nagyobb bajok elkerülése végett, minők a hívek távolmaradása :a
templomtól, esetleg aposztáziák stb.), mindenese1Jre jdbb a nép nyelvén
contra legern folytatni a régi gyakorlatot, mírrt üres templomban betar
tani az egyházi előírásokat" (A nyilvános istentisztelet p. 70).

A Szeritszék mindenesetre hallgatagon tűrte a helyzetet, míg végül
1943-iban a németeknél elismerte a gyakorlat folytatását: "az énekes mi-
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.sét a népnek német nyeívű énekével. amely szokás Németországban több
század óta virult". 1955-ben a "Musicae sacrae disciplina" kezdetű apos
toli konstitució ezt engedélyezte "mindazon helyeken, ahol százados, vagy
emberem1é1kezetet meghaladó szokás a nagymisében a latinul énekelt
liturgikus szövegek után némely köznyelvű népéneket beleszőni", ez amint
látjuk, megszorítás. Az engedélyt az Instrukció 1958-ban megismételte
(n. 14. a), a németeknek a tágabb engedélye ellenben megmaradt (Frdngs
bíborosnak írt levél szerímt), az ti. hogy nem énekelnek Iatin nyelvű li
turgikus szöveget, csak németet. Ezt leülönben .az Instrukció :ki is rnondja:
"A partikuláris kivételek megmaradnak, de a Szentszék engedelme nél
kül nem szabad azokat tágabban értelmezni vagy más vidékekre kiter
[esztend' (n. 13. c). A gyakorlat nálunk az, hogy .az énekes rnisében soha
sem énekelték a latin liturgúJkus szöveget, sem az Ordináriumét (Kyirie
stb.), sem a Propriumét (introítus stb.), hanem csak magyar népénekeket.
Ez a jogszokás azelőtt is megvolt, míkor még kereken tilos volt minden,
most annál inkább folytatandónak véljük, midőn a régihez képest sokkal
többet megenged az egyház, hiszen la fentebb említett pasztorális okok
most éppen úgy fennállanak.

4. A kismise lett a Iiturgikus mozgalomban legtöbbször alapul véve
az aktív részvétel szempontjából. Kétségtelenülazért, mert erre nem vo
natkozott az énekes rrnsére vonatkozó előirás a latin nyelvű liturgikus
énekről. A csendes másében (Missa lecta), azaz .a kísmisében háromféle
részvételi mód alakult ki, €2Jt a hármat rendezi az Instrukció is.

A kismísén lehet egyéni módon részt venni, "midőn az egyes hí
vők, saját tevékenységükkel vesznek részt" (n. 29). Ezeiknél "leginkább
azokat kell dicsérni, akik kezükbe veszik a kis misszálét és a pappal
együtt imádkozzák az egyház szavait". Pótlék, szurrogátum azok részére,
akik erre nem képesek, ha úgy vesznek részt, hogy "Jézus Krisztus misz
tériumairól elmélkednek, vagy más áhítatgyakorl,atokat végeznek és más
imádságokat". Ezek lehetnek: a Jé2JUS életéről és szenvedéséről való el
mélkedés, szóbeli imádság ("mise-ájtatosság"), szentségimádás, készület
a szentáldozásra,

MáT kÖ21ÖSSlégí részvétel a csendes mísén, amelyet tehát <a pap olvas
és nem énekel: az a mód, iamikor "a hívők közös imádságokat és éneke
ket mondanak" (n. 30). A Németországban keletkezett szokást az 1933...as
bécsi katolíkus nagygyűlés alkalmával tették népszerűvé, neve "Bet-sing
messe", francia területen is elterjedt, elég gyakran a plébániai misét is
ebben a formában végzik. Belgíumban már 1920 óta szokás volt a rész
vételnek ez a módja,

A csendes misén való részvétel azután történhet csak imádság által,
ha ugyanis a mise egyes részeit 'közösen mondják. Ez a "párbeszédes mi
se" (Míssa díalogata), vagy néha "Missa recitata" kevésbé helyesen "ili
turgdkus mise". Az Instrukció szerint ez négyféle módon hajtható végre
(In. 31). Első mód, ha csak a responzóraumokra felelnek, ezeket a pap ter
mészetesen hangosan mondjaés úgy felel a közösség hangosan. A második
mód, ha míndent mondanalk, amit a mmisztránsok, ez a legrégibb módja
a részvételnek. míkor még az egész lépcsőimát is közösen végezték, ami
most már meglehetősen ritka. A harmadik mód amíkor az Ordínáríum
szövegeít (Kyríe, stb.) együttrecitálják a míséző pappal (tehát latinul l),
a negyedik mód az, 'ha a Propriumhoz tartozó, tehát a váltakozó részeket
is a pappal együtt recitálják. Amint látjuk, ez eddig mind latin nyelven
végzendő, megengedett azonban a valóban gy,akorlatlba vett mód, hogy
ezeket a szövegeket népny,elven Irecitáljáik, aikár az énekes-imádságos mi-

280



sében (Betsingmesse), akár a csak recitált misében, Ez meg van engedve,
de nem lehet mmden miseímát végezni, csak a következő részeket lehet
latinul vagy nemzeti nyelven közösen mondani: a Iépcsőimát, a Kyriet,
Gloriát, a Credot, Sanctus, Agnus Dei-t, az irrtrostust, graduálét, offerto
ríurnot, comrnuniót (n. 14. c. és 31). Nem Iehet tehát sem a MÍSSia reci
tatában, sem az énekes-imádságos mísében nemzeti nyelven végezni, vagy
olvastatm az oratiot, a prefációt, .a kánon szövegeít,

A népénekes kismise tulajdonképpen nem szorosértelemoen vett kö
zösségí míse, bár !kétségtelenül ez is bizonyos mértékbencselekvő részvé
telnek mondható. Ez a kezdetleges, de legrégibb aktívrészvétel a kismí
sén, s a Deformáció korszakában keletkezett. Csendes miséken, és amint
láttuk, énekes rruséken Is használták ezeket az énekeket. Németországban
már 1567~ben megjelent Johann Leisentritt éneIkeskönyve (Geistliche
Lieder und Psalmen), nagyon használatos volt a graduálé helyén a nép
ének a Mainzi Cantuale alapján (1605), sok kiadást ért meg a kölni je
zsuiták énekeskönyve (Geistliches Psiilierleiti 1637). Hazánkban bár már
előbb is voltak kézirates énekgyűjtemények, elsősorban 'a nagyszombati
zsinat sürgette 1638..,ban az énekek összegyűjtését és kiadását. Cantus
catholici címmel adott ki énekeskönyvet 1672..;ben Kisdi Benedek egri
püspök, 1674-:ben Szegedi Lénárd, 1676-ban Kájoni János (Cantionale
catholicum), majd 1693-ban Illyés István: Sóltári énekek címmel, Náray
György az Égi lantot' (Lyra coelestis) 1695-ben. Sok más kiadás jelent
még a későbbi évtizedek folyamán, a népénekek megrostálását iaz első

háJború után egyházzenei bizottság végezte s ennek eredményét közzé
tette a Szent vagy Dram című énekgyűjteményben Harmath ArtttT és
Sík Sándor.

A népének fontosságára való tekintettel nem árt, 'ha röviden össze
foglaljuk az idevágó írányel.veket, amelyeket az 1955-ös apostoli konsti
tució tett közzé. Nyelvük mentes legyen a dagályosságtól, ennek eleget
tett már az említett magyar énekgyűjtemény. Azután: az énekek legye
nek rövidek, és könnyűek, vallásos áhítat, komolyság és méitóság jelle
mezze azokat. Oéljukat csak akkor érhetik el, ha az egész :köz'ÖS8ég egy
hangon énekli azokat, kár tehát közös ének helyett énekkari szerepel
tetní. Szeros előírás, hogy a népénekek a szentrnise részeihez alkalmazked
janak, helytelen tehát egy egész misét Mária-énekekkel vagy egy szent
tiszteletére szerzett ének összes s't'rófáival kitölteni.

Nem nevezhető máJr közösségi részvételnek az orgonás csendes mise,
amikor sem ének, sem kőzös imádság nincsen. Bár ez megengedett dolog,
tilos azonban az orgonát megszakítás nélkül, az egész mise alatt hasz
nálni. Tilos az orgona az előmise alatt, a prefáció alatt, a Pater nostertől

.az Agnus Dei-ig, és a míse végén a postcommunio és az áldás alatt (Instr,
n. 29. a. Ib. c. d.).

Az aktív részvétel alkotó elemei

A Iiturgíkus mozgalornban kialakult gyakorlatokat is rendezi az emlí
tett Instrukció, melynek szellemében a legfontosabbakat rnínt irányelve
ket közöljük.

1. A liturgikus testtartásra nézve a következőket mondhatjuk, iLIetve
ajánlhatjuk. Helyesen jegyzi meg A G. Martimort kitűnő liturg,ikus kézi
könyve, amelyet ebben a kérdésben követünk (L'Église en priére, 1961,
154-159), hogy a középkor, legalább a nyugati egyházban, elhanyagolta a
misén résztvevő nép testtartásának íránvítását, rníg a misénél szolgáló
papságet számtalan, néha túlságosan aprólékos ceremóniás szabállval irá-
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nyitotta, Az új, 1956 óta kötelező nagyheti szertartásrend (Ordo hebdo
madae sanctae) már a hívők részéreis közöl irányítást: mikor térdeljenek.
álljanak, üljenek, az instrukció, mint fentebb láttuk, általában előírja,

hogy ezen a téren is irányítsá.ika híveket. Ezt az irányítást a díákonus,
vagy a kommentátor végezheti.

A hívek álljanak a tisztelet [eléül, amikor a pap bevonul az oltárhoz,
B amikor elhagyja azt, az evangélium olvasásakor, azután akkor, amikor
a papnak liturgikus feleletet adnak, és a Pater noster alatt. - Térdelnek,
amikor a "Flectamus génua" térdélésre rovó szava felhangzik, a nagyheti
passlék alatt a Jézus halálának említésekor. az átváltozás alatt, a szerit
áldozás alatt, a1kik áldoznak, ezek az odajáruláskor és a távozáskor azon
ban egy térddel hajtsanak csak térdet (Rituskongregáció 1942. július 18).
Térdelnek azután a pap áldására és a mise végén a Leó-imáknál. - Ke
resztvetés van: a mise elején, evangéliumra s áldásra.

2. Érdemes a kommentátor szerepével is foglalkozni, aki az ún. "kon
feráU miséken" működík, A liturgikus mozgalom által alkalmazott kom
mentátor az Instrukcióban kapta meg utólagos törvényesítését (n, 96). A
kommentátor pap vagy klerikus legyen, ezek hiányában lehet laikus is,
de sohasem nő, a szentélyben csak akkor lehet, ha klerikus. Magyará
zatai kísérik a rítusokat, szűkszavúak legyenek, írásban előre elkészítve,
a rögtönzés nem helyes, mert szószaporításhoz vezet. A kommentátor nem
prédikál, hanem háttérben marad. Irányítást ad a liturgikus testtartásra
vonatkozólagirányítja a közös imádságokat és énekeket.

3. A szentlecke és az evangélium az énekes misékben azok előadása

után felolvasható. Csendes mísében párhuzamosan is olvassák, mialatt a
pap rnondja az oltárnál (Jungmann, Míssarum solemnia I, 522). Az olva
sás sohase legyen recitáló, egyhangú olvasás, hanem hangsúlyozott és
értelem szerinti. Sokkal helyesebb volna az elavult archaikus szöveg he
lyett maiblb fordítás szövegét felolvasni, csak egységet kell ebben tartani,
mindenki kövesse ugyanazt a szöveget.

4. A Credo énekét természetesen latinul végezzek, ha ellenben reci
tálják, akkor magyarul. Nehézséget jelent a Credo szövege ,a missale sze
rínt, azaz a nicea-konstarrtinápolyi szöveg. Jungmann az apostoli hitvallás
(Hiszekegy) recítálását ajánlja (I, 603-4). Ha énekelik, utána is ajánlatos
még elmondatni.

5. Az offertoriumnál szokásba jött a felajánlási körmenet felújítása,
ezt az egyház is jóváhagyja (Mediator Dei n. 119): "Elődünk, XIV. Bene
dek, dicséri azoknak jámborságát, akik azt akarják, hogy ugyanabban az
áldozatban konszekrált ostyákkal áldozz,anak... az egyház sohasem til
totta, hogy a pap eleget tegyen jámborságuknak és jogos kérésüknek". A
kérdés külföldön felvetődött és tárgyalják, hogyan lehet ezt a kérdést
gyakorlatilag megoldani, és innen eljutottak az offertorium ikérdéséhez. A
római Gregoriana egyetem jogi folyóirata, a Periodica (1952, 275-300)
R. Hammer tanácsait közli e kérdésre vonatkozóan. Első mód az, hogy a
kredencián legyen külön cibórium, abban az áldoztatandók számára
megfelelő partikula, felajánláskor a minisztráns eltakart kézzel az oltárhoz
viszi és a pap kezébe adja. A második mód ünnepélyesebb: négy miniszt
ráns gyertyákkal viszi körmenetben az oltárhoz. A harmadik mód az, hogy
a bejáratnál legyen egy üres cibórium" ebbe az ott álló dobozból az ál
dozni szándékozók teszneik egy-egy partíkulát, abból fogóval vagy kanál
lal veszdk ki. Ezek az eljárásokazonban csak kisebb és zárt közősségekben
látszanak megvalósíthatóknak. A. Bugnini hozzászólva a kérdéshez helye
sen hangsúlyozza, hogy a harmadik mód a leginkább megvalósítható. de
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csak abban az esetben, ha a hívek egy meghatározott csoportja Iiturgíkus
életet él, mert különben lelki haszon nélkül volna az egész és a híllek
csak csodálkoznának rajta (Eph. Lit. 1953, 167-70). - Az offwtórium
éneknek Th. Schnitzler az offertorium-antifáriát ajánlja szabad népnyelvű

fordításban, amelyet zenészeinknek egyszerű és kőnnyű dallamokban kel
lene megzenésíteni (Messe in der Betrachtung 1960, II, 147).

6. A konszekráció alatt semmiféle ének nem lehet, s ahol szokás, az
orgona és bármilyen hangszer is elnémul (Instr, lll. 27. e). Helytelen az
elvétve tapasztalható szokás, hogy valaki magyarul felolvassa az átvál
tozás szavait a konszekráoió alatt, ez profanizálás és tételesen is tiltott,
mert sem a secretát. sem a kánont, sem a konszekrácíó szavait nem sza
bad a papnak: sem fennhangon mondani, még kevésbbé a híveknek s,
ezért az ilyen szokást, mint abuzust meg kell szüntetni (Rituskongr. 1922.
augusztus 4. IL). A konszekrácíó után az egyház szent hallgatást (sacrum
silentium) ajánl (n. 27. f).

7. A Pater noster csendes misében a pappal együtt rnondható, de csak
latin nyelven, magyarul nem, az ilyen imádkozásnál végig mondják együt
tesen a Sed Iiberát is, és hozzáfűzik az ament (n. 32). Ez a szokás taná
csolt, egyedül nagypénteken kötelező. Sok helyen bevezették már ezt az
uzust, nagy táblán felirják a Pater noster latin szövegét, magyar helyes
írással. Az egyház gondolata az, hogy az Úr imádságát minden hívő a
földkerekségén tudja az egyház anyanyelvén, latinul s így bárhol együtt
mondhassák azt. .

8. Az áldoztatás mindig legyen lehetséges mise alatt, mert ez az ál
doztatás természetes helye, ezt az elvet nem szabad figyelembe nem venni,
kellő ok nélkül, mert a mise alatti áldozás világcsabban fejezi ki a Titok
zatos Test egységességét (Mediator Dei n. 120). A Domine non sum dig
nus-1 a hívek együtt mondhatják a pappal, latinul (Instr, 27. c). A com
munio-antifónát nagymisében akkor kell elkezdeni, ha a hívek áldoznak
és bővíthető saját zsoltárával, vagy más zsoltárral, ha nem zsoltárszöveg
ből van véve. Csendes mísében vagy a magyar szokás szerint nagymisé
ben is, nemzeti nyelvű ének is mondható, de nem egyszerűen oltáriszent
ségről szóló ének. Jó volna, ha megfelelő áldozási énekeket szereznének
egyszerű és könnyen tanulható dallamokkal.

9. A papi áldás a mise végén az egyház parancsa szerirrt kiemelendő

a napjainkban szokásossá vált észrevétlenségből. Szól az ének, harsog az
orgona s egyszerre a pap kifordul és - színte szégyenkezve - hamar kis
keresztet hint a hívekre s máris odasurran az utolsó evangéliumra, a hí
vek szinte semmit sem vettek észre. Az áldást újra ünnepélyessé kell
tenni. A nagymisében az áldásra el kell hallgatnia az orgonának, az éneik
nek, kismisében is, s a papnak olyan hangosan kell mondania az áldás
szövegét, hogy minden hívő megérthesse azokat (n. 27. g. és 29. c.).

10. A mise utáni Leó-imádságokat el lehet hagyni, ha közösségi mise
volt (Míssa recitata), de csak vasárnapon és ürnnepnapokon, ha más na
pokon van ilyen rnise, akkor el kell azokat végezni (Rituskongr, 1960.
márc. 9. n. 4). Bármely kismísében elhagyható. ha a mise alatt homilia
volt.

•
Való igaz, hogy korfordulón állunk, A Iaikus immár belép a liturgia

szentélyébe, nem áll kívül rajta, érteni ts akarja, felnőtt lett. Nagyszü
leink alig valamit értettek a miséből, nem is tudták, hogy másképpen is
lehet. Viszont a mai ernberekből hiányzik az a tudat, hogy súlyos köte-
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lesség a 1I1LSen ott lenni: ő értelmet keres itt is, mélyebb behatolast. Az
egyház tárt karokkal várja és hírvja a híveket, akik záros határidőn be
lül el fogják hagyni templomainkat, ha nagyon sürgősen nem teszünk
valamit, hogy értelmes, mai emberhez méltóan, cselekvő módon vehesse
TIElk vészt hitünk szent misztéríumaiban. Nagyon fontos teendő vár még
ezen a téren a magyar papságra. Elég sok helyen megvalósították már ha
zánkban a közösségi rniséken az aktív részvételt. Egy nehézség van azon
han: ahány ház, annyi szokás. Különösen városainkban megszaporodtak
a szakrális "Inomádok", hol ebbe, hol abba a templomba mennek. Hiába
való fáradozás volna a kezdő liturgikus mozgalom szellemében arra buz
dítani őket, hogy kiki "saját" templomát keresse fel, lehetőleg természe
tesen a plébáníatemplornát, mert az az idő már elmúlt, hogy ennyire
irányitand lehessen a híveket. Mível pedig akárhányszor eljutnak így más
más templomba, sokasodik a panasz és a megdöbbenés, mennyire más
ként végzik a misét a külőnböző helyeken. Ezenkívül meg kell azt is ál
lapítanunk, hogy nem egyszer egyéni kezdeményezések és kísiklások, sőt

tilos praxisok is felüHk fejüket. Amint már Franciaországban, majd Né
metországban és Ausztriában a közőseégi misék menetét és szövegét a
püspöki kar egységesen megállapította, így kell nálunk is hamarosan er
re az egységesítő és rendező eljárásra törekednünk. hogy a liturgiában
való cselekvő résztvevés tevén is egy akol legyen és egy pásztor.
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•
SZŰLŰSDOMB

Nyár van és a szőlősdomb tetején
üldögélek a diófa alatt
s gondolkodom. Forrón csurran a nap.
A messzeség csupa lágy, lill\. fény.

Mínt a tenger, oly hullánnos a itáj
körül aranypárás zőld dombsorok,
melyeket egykor iettaraiozoit
szeszélyesen a szél vagy árapály.

Úríás sírhalom, óriás kurgán,
píramís, csonkakup, ahol ülök.
Mellettem brácsázik egy kís tücsök.

Bársonyos, mélykék végtelenség hull rám.
A lősz alatt tán hún fejedelem
alussza álmát békességesen.

Ölbey Irén
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