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A ZSINAT LITURGI KUS KONSTITUCIÓJÁNAK

VÉGREHAJTÁSA

A zsinat első számú konstituciója liturgikus jellegű és már az elmúlt
év folyamán hírt adtunk róla.! Eljött az idő, hogy a véglrelhajtás megkez
dődjék, bár hangsúlyozni kell: ez a végrehajtás még korántsem végleges.
Nem készült még el az új breviárium, valamint a színtén gyökeresen :m.eg
változtatandó Rituálé, a Pontifilkálénak pedig még csak a fele jelent meg
az új, megváltoztatott ilciadásban. A liturgikus 'konstiltuci6 azonban SOIk
artíkulust tartalmaz, amely már végrehajtható. Mint tudjuk, VI. Pál
pápa 1964. január 25-én alapított egy Liturgikus Tanácsot a konstitució
végrehajtására. Ez az erősen episzkopális jellegű tanács valóban Illem
zetközi, a 42 tag 24 nemzetből van kiválasztva. A tanács elnöke a gyakor
lati liturgia nagy előmozdítója tollával és leginkább pasztorális irányú
intézkedéseivel a bolognai érsek, Lercaro bíboros, tlitlkára pedig Annibate
Bugnini professzor, a zsinaJti liJturgiJkus előkészítő bizottság titkára. Hogy
mennyíre serényen dolgoztak a január végén történt kíneveeés óta, a1b
ból látható, hogy 1964 szeptember 26-00 kelettel már kiadták A S2e'l1t
Liturgia Konstátucíójának helyes elrendelésére szó16 Végrehajtási Utasí
tást (Instructio ad exsecutionem Constitutionis de sacra liturgia recte
ordinandam). A kelet után azonban, sajnos míndíg túlságosan.sok idő telik
el, amíg valóban az illetékes főpásztoroik és szakemberek kezébe kerül.
Igy volt itt is. Az Osservatore Romano az Instrukci6 latlin és olasz BZÖ
vegét csak 1964. október 18-án közölte, és a zsinaton jelen1évő atyáknak
is kiosztották. A hivatalos szöveg csak jóval később került lrezbe: az
Acta Apostolieae Sedis 1964 november 10-iki.száma közölte (p. 877-900),
a dátum azonban fiktiv, mert valójában január elején jelent meg ez a
szém, Igy azután megint ikissé kevés idő áll rendelllrezésre, hogy minde
nütt bevezessék, A dokumentumot Lercaro bíboros a Litu1"g;iiku$ Taná1E
elnöke nyújtotta át a pápának, aki szeptember 26-án a11t míndenben jó
váJhagyta és átadta Larraona bíborosnak, a Rituskongregáció prefektu
sának. A két bíboros neve szignálja az Instrukciót.

Kilencvenkilenc pontból áll ez a végrehajtási utasítás, amelyet saját
szavai szerínt azért adtak !ki, ,,!hogy la Konstitució magyarázatánál elosz
lassa a kételye!ket, a püspöki karok tisztét a Mturgia köl'liil világosabbatJ
meghatározza, és némely elvet, mely a Kanstitucióbam. csupán általános
fogalmazást nyert, szorosabban kifejtBen, végül pedig, hogy néhány dol
got, amely a liturgikus könyvek újrarendezése előtt is már gyakorlatba
vehető, megengedjen, v,agy elrrendeljen" (Instrukció oc. 3).

Az öt fejezet közül az első általános normákat 'közöl (nr. 9-47).
csak arról adunk tájéko~tatást, ami a nagy1közönséget érdekelheti. Itt
van míndenelkelőtt a "Miért" lItérdése: mire valók erek a változások?
Különösen a magyar hívek között nem is !kevés található, alci szkeptiku
san 'áll a változások előtt, ikü1önösen ott, ahol saját ínieatdvára történnek
ilyenek. " ... Majdnem minden héten valmi újításról kell. értesülnünk.
Néhány f!v,e a nagybőjti szertartásokat változtarták meg, azután a szent
ségelk lItiszolgáltatását, o'; !ki tudja mi várható, még," - mondja a Vigilia
egyik olvasója. A remetkbeB7.abott válasz Csa.'l4d Béla tollából kellően



megmlágyará:a.a a 'helyes attitrüdöt: a híveknek meg kell látnia a lényeget,
hogy az egyház szándéka nem más, mimt a keresztényeket jobban bele
kapcsoleu a mísetéríumokba és a krísztusí életbe.é Az Instrukció is erre
a lehetséges ellenvetésre felel,' midőn kijelenti, hogy a liturgikus kons
titució azért változtatja meg az ístentísztelet-formádt és szővegeít, hogy
azok a híveik okulására lehessenek, a lelkipásztori müködést elöeegl1:Bé1k
és a liturgiát legfőbb, legfontosabb dcloggá és a lelkiélet forrásává te
gy& (nr. 5).

Bőven ismerteti az Instrukció az egyházmegyei és országos litur
gikus bízottságok feladatát, ügyrendjét, munkamódszerét (n. 20-31 és ill.

44-47). Legfőbb SZeTV az egyhá7Ji területi hatóságrnak, azaz egy ország
pÜ$pak~ !karának liturgillcus bizottsága. Ez amennyire lehet, a püspöki
kar tagj~ból áiljon, de míndenképpen legalább egy-két püspök legyen
benne, és legyen benne néhány a liturgiában és lelkipásztorkodásban já
ratos pap is, néhányszor egy évben tartsanaik ülést. Idézhetem idevágóan
egy magyar lelkipásztor véleményét: "SzeirVezren~ benne egy titkársá
got, amely nem áll többől, mint öt-hat emberből, Ezeket ne az egyházme..
~ delegálják, hanem nevezze 'ki a Püspöki Kar, hozzáértökböl." Több
gyakorló lelkipásztor beküldött írásbeli véleményét is idézzük még a kö
vErtkezőkben..

A területi (országos) püspöki karnak lehet csak és kell ~égrehajtaIlii

a számára előirt változtatásokat (n. 10).
A reformok !készséges vállalásához smikséges, hogy mind a papság,

mind a hívek legyenek előkészítve rájulk, hogy belássák az értelmét,
miért történnek azok s hogy a hívők l'Iészvételének ,aktirvi.zálása a cél
(n. 14 -19). Egy kiváló paptársam ezt írja a ihívök "iiwrgizálásáról":
"Túltengtek a maganájtatosságck és a jámbor társulatok. A laikus elem
szerepe a karitászra és az egyházi teherviselésre koelátozódott, katolikus
akoiója egyesü1etesdi jellegét viselte, lelkisége índuvtdualísta, helyzete
erősen szubordínált, míntha még mindig kiskorú [enne."

A mIserend változásai

Miserendnek nevezzük a Tiridenti zsinat óta a szerrtmíse egÉSZ szer
1la.rtási rendjét, úgy, ahogyan az a zsinat rendelkezése folytán az Apostoli
Széktől kiadott Római Misekönyv taetalmazta egészen 1962...ig. Némi vál
~zt8ltást hozott az 1962-'ben megjelent új mintaldadás (editio typica)
amely után minden más cég által !lciadott misekönyvet nyomtatni kell. A
liturgikus konstitució Vlégrehajtási Instrukciója azonban már jóval mé
lyebben Illyúl bele ,a négyszáz éN óta teljesen változatlan miserendbe.
"Míg a teljes míserendet meg nem újítják, addig is már a következőket

k~ll megtartani" - mondja az Instrukció bevezetőben. Ez az egy pont
(n. 48), terjedelmes szövegében rendeli el az életbe lépö változtatáso
kat.

A rníse változó ll'Iészeinek (introitus éneke, graduálé, offertoríum és az
áldozás énekei) elmondasát a pap elhagyja, ha ezeket ,az énekkar (Skóla)
vagy a nép énekli, természetesen bármilyen nyelven, Ugyanígy az Ordí
nártum énekeit (Glória, Credo, Kyrie, Sanctus-Benedictus, Agnus Dei) a
néppel vagy a Skólával együtt énekelheti 'akkor 'is, ha népnyelven törté
mk ez. Már azelőtt megtörtént az új intézkedés, hogy ha a mise szent
ledkéjét és evangéliumát más énclili, azt a pap maga Illem olvassa, Az
Instrukció új rendelkezése tehát tökéletesen megszüntette a sümultán
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kettősséget: azt, hogy ugyanait ill sWveget, akár olvasmány, aká:r ének
legyen, egyszerre ketten végaik. (n. 32. 33).

Változás történik ill lépcsőímében is: a 42. Zsoltár (J1UZica) elmarad
ezentúl mínden mísében, eleddig csak a Szenvedés idejében és a halottas
mísékben hagyták el. E rendelkezéssel kétségtelenül rövidebb lesz a lép
csőímádség és a míndíg újramondott zsoltárral nem borítják homályba
minden mísének saját, ilmUön bevezető zsoltárát: az introitust (= bevezető

ének). Az Instrukció üt a rubricisztikában is meghonosította a lépesöíma
(Staffelge'bet, príéres au bas de l'autel) laltinira forditott népies elneve
zését ("preces ad pedem altaris"), ami elég szokatlan.

Változás történt egy külőnleges ímádságnál, melyet latinul "seoreta",
azaz titkos, esetleg "csendes" névvel fordithatnánk. A felajánlásl~
elmondott s az összes felajánlási ,imádságok kö2ött legősibb ima ez. En
nek az imának "csendes" értelmezése azért lett szokásos, mert valóban
már a VIII. századtól kezdve nem fennhangon, hanem halkan kell mon
danri. Eredeti neve oratio super oblata, vagyis "imádság ill fe1ajánlott ado
mányok fölött", ezt a nevet az Instrukció is vagylagosan említí. Hogy en
nek az ősi íménak elrejtett volta megszünjék, ezentúl olvasott mísében
fennhangon kell recitálni, énekes mísében pedig a szekésos módon éne
kelini kell. Az orgonának tehát már a prefáció megkezdése előtt el keU
hallgatnia.

Jelentős újítás található a szentmise áldozati ímájának, a Kánonnak
végén. A Kánont egy ősrégi és nagyon S7JéP rítus zárja le. Egyrészt visz
szafelé tekint ez a szertartás: a míse legszentebb része befejezódött a
szent áldozat, a Kálvária VérES áldozata megújult és itt van vértelen
módon titolrnat leple alatt az oltáron. Dicsőíteniés magasztalni \kelL Más
részt előre is pillant e rítus: ezután rögtön megkezdődik-azegyesülés, a
kommuníó, magyar nyelven ,az "áldozás". Ez a Jánus-aroú rítus a záró
doxología, dicsőítés. "Oáltala, ővele és őbenne legyen a tiéd, mindenható
Atyaisten a Szeritlélekkel egyetemben mínden tisztelet és dicsőség mind
örökön örökJké." Valamikor ezt a mély és szép istendicsőítést énekelve,
fennhangon mondták és a nép rázúgta: "Amen" - igy van, ~ legyen.
A pap felmutatta a kelyhet, benne Krisztus sant vérét és fölötte tartva
a szerit ostyát mintegy megmutatta: íme, ez a szent áldozat eredménye,
Krisztus teste és Krisztus vére. Egyúttal ez a gesztus meghívás is volt:
hamarosan, pár perc múlva lépjetek az oltárhoz, és vegyétek, amit Kris~
tus számunkra \készített. A IX. század óta szokássá lett la Kánon Öl9SZes
imádságait halk hangon mondaní, ezzel együtt a gyooyön1 záródoxología
is a látbatatlanságba és hallhetatlanságba süíyedt, Most az egyház, a
liturgikus mozgalom eredményeként, újra kö71dncooé akarta tenni. Ezért
elrendeli, hogy mínden mísében fennhangon kell mondani (az olvasott
rnísékben), az énekes másékben pedig énekelní, A gótikus \kor:ban öt ke
resztet vetett. Most a kelyhet \kissé fölemelve tartja és úgy morndja vagy
énekli a szöveget, a per omnia saecula saeculorum - míndörökön örök
ké szavakkal együtt. Az egész nép felelje rá "Amen l", így van, hisszük
és elfogadjuk, Krisztus teste és vére, a szent áldozat itt van közöttünk.
Ha a pap a néppel szemközt misézik - ez külföldön viharsebesen terjed
- aikJkor látni is lehet ezt az ősi Úrfölmutatást.

Az erre adott "Amen" felelet után az áldozópap tüstént elkezdi a
szentáldozáshoz tartozó asztar1i imádságot, a Miatyánkot. Már néhány év
óta megengedett volt, hogy ezt az imát a hivek együtt mondják .a pappal,
úgy, ahogyan ast keleti (görög) szertartású testvéreink mindig is végez-
ték. Az Instrukció az engedélyt kiterjeszti: eddig csak latinul volt szabad



a Miatyánkot (Pater noster) együtt mondani a pappal. Mcstantól ellenben,
ha a területi püspöki kar úgy határozza, lehet nemzeti nyelven is akár
együtt mondaní ajkár együtt énekelni a pappal a Miatyánkot. Ennek az
imának utolsó kérését kibővítő záradékot (embolizmus) ezentúl a papnak
hangosan kell recitálnia vagy énekelnie.

A míse vége jelentékenyen megrövidül. Elmarad ugyanis az ún. utolsó
~U!ll; amely csak a középkor vége felé vált szokássá, A míse végén
mondta eddig a pap Szent János evangéliumának kezdetét ("Kezdetben
vala. .az Ige ...") és közben az eléje térdelők fejére tette az evangélíumos
könyvet, ezzel mintegy áldást adva. Hogy az utolsó evangélium az igazi
evangélium jelentől3ég:ét ne csökkentse, március 7-től elmarad ez a rftus,
U~gy ettől az időtől kezdve végleg megszűnik az ún. Leó-féle imád
ság. :reppen nyolcvan esztendeig mondották olvasott mísék után az oltár
lépcsőjén térdelve ezt az imádságot. XIII. Leó pápa rendelte el 1884-ben.
az egylház szorongatott helyzetére való tekintettel, amíg ez az állapot
tart. úgy tetszik, mintha ezt a mozzanatot egyházunk feje most nem
6hajtaná bangsúlyozní,

A kÖ2ÖSSégi vonást az Instrukció, akár csak: az alapkonstítucíö, mín
denütt szem előtt tartja. Ezért teremtette meg a "néppel együtt bemuta
tott misék" (missae cum populo celebratae) fogalmát (n. 49). Minthogy
az egyhámak nyílvánvaló és számtalan ízben kijelentett szándéka az,
hogy a mísét érthetővé tegye a nép számára, korántsem kell eze!ken osak
vasár- és ünnepnapi miséket érteni, az Instrukció ugyanis semmiféle meg
szorítást nem tesz ezen a téren. Egy falusi plébános kérdi levelében,
hogyha a pap temetési mísét mond, és ott van a rokonság egy nagy ré
sze, akkor ez számit-e ilyen misének. Világos, hogy igen, mert mint
mondottuk, az egyház nem tesz semmiféle megszorítást, hanem éppen el
lenkezőleg a mise érthetőségét akarja. Ha tehát egy kápolnában vagy
templomban csak néhányan vannak a pap miséjén és más mísét nem za
vamalk, azoknak épp úgy lehet élni a megadott priroégiumokkal, mint
amikor "hivatalos" míse van.

ltppen a megérthetőség miatt mozdítja elő az egyház új törvényho
zá$a az oltár láthatóságát. Az Instrukció egy régebbi törvény enyhítésé
vel kimondja ugyanis, hogy a nép felé forduló oltár használata akkor is
megengedett, ha azon tabernákulum van, ez, hogya láthatatlanságot fo
kozza, legyen alkalmasan kicsiny (n. 95). Hiszen már Montini bíboros,
a mai VI. Pál pápa, megmondotta, hogy "vannak monumentálís főoltá

rok, de homályos apszisok távolában el vannak temetve." Szavai sze
l'Iint az ilyen oltárok helyett ideiglenes oltárokat kell felállítani, ahol mín
dent látni lehet.3 A Vatikáni zsinaton is a monumentális Bernini-féle
főoltár elé állítottak a templom aulájával szembe forduló oltárt és nap
nap után így míséztek, követendő példát akarván adni az egész világnak.

Igeszolgálat

Az Ige szolgálata (celebratio verbi) néven jelölte a liturgikus a mi
sének tanító részét, amelyben az Isten szól a néphez a bibliai olvasmá
nyokon keresztül, a nép vezetője, a pap magyarázza és kifejti az Isten
igéjét, az egész közösség pedig az imádság és az ének hangján szól az
Istenhez. Nem tagadható: erősen elhanyagolt területet kell újra meg
hódítani. Ezért az ígeszolgálatot bele kell építeni a mísébe, Az olvas
mányok nemzeti nyelven hangzanak el, és minden misében, amelyben

76



a nép résztvesz, vasár- és ünnepnapokon homiliát is kell mondani. A ho
milia az evangélium után tartandó, tárgya a "bibliai olvasmányokból
veendő, legyen azoknak magyarázata, vagy valamilyen okból kiraga
dott szempont, használható más szöveg is a mísének szövegéből, lehet
szólní az ünnepi mísztériumról, amelyet megülnek, vagy a hall~tók

különleges szükségleteiről" (n. 54). Mindenfajta mísén így kell lennie
akár konventmise, akár énekes vagy főpapi míse legyen az (ugyanott).

Szabad természetesen ilyen homiliát a mise közben hétköznapokon
is (feriákon) tartani, különösen ádvent és a negyvennap idején és álta
lában olyankor, mikor a hívek tömegesebben jelennek meg (n. 53). Te
hát semmiféle korlátozás nincs, csak mindig feltételezik a napi mise
olvasmányait.

Vannak azonban az ún. "bibliaórák" vagy szentírási katekézisek.
Ezekre vonatkozóan gyakorlati, ha kissé forradalmi kérdést vet föl egy
Isten háta mögöttí, hegyvidéki plébános: "Nálunk (nemcsak ott, mín
denütt: R. P.) létkérdés, hogy a szentmise tanító része újra azzá legyen.
Abszurd dolog az, hogy például temlomi katekézist tartsunk fél óntig
és utána részt vesznek még egy félórás mísén, Lehetetlen dolog, hogy
ha valaki bibliaórát akar tartani, a szentmísétől külön választva kell
tartania, különben túl hosszúra nyúlik." Eddig helyes a vélekedés, igy
beleépíthető a misébe az igeszolgálat. De egyelőre a jelen lehetöségeín
túllép ugyanaz a paptársam, mikor követeli: "Engedjék meg, legalább
hétköznap, hogy ahol a szentírást folyamatosan magyarázzák, ott rövid
bűnvallomással és könyörögéssel ez lehessen a szentmise tanítórésze.
:És ekkor utána folytatódhassék az áldozati résszel a mise, anélkül, hogy
el kelljen mondani a hivatalos előmisét". Gondolatnak nem rossz, PÜ$
pökkari kereteken belül nem valósítható meg, csak magasabb szintű

engedéllyel.
Ugyanekkor persze szó van arról is, hogy mindehhez magyar szö

veg is kell. Agas-bogas kérdés mindenütt, hiszen mindenhol többféle
szentírásfordítás, sőt misekönyvfordítás forog kÖ'ZJkézen. Világviszony
latban az a helyzet, hogy - egyelőre - minden eddig jóváhagyott for
dítás használható, de kétség kívül nem ez az ideális állapot. Valóban
a lelkipásztorkodó papság is mintha egységre hajlanék ezen a téren.
Erdővidéken élő pap írja erről: "Tessék csak megnézni a Szent István
tól kiadott szentírásban ádvent 2. vasárnapjának szeritleckéjét. Szeret
ném látni azt az embert, aki első hallásra megérti. Ugyanaz a szöveg
a perikopáskönyvben is. Már egy fokkal jobb a Bé'kés-Dalos-féle fordí
tás. Még jobb az A. C. vasárnapi misekönyve - ami állitólag tilos, mert
nem hű." Sok más megnyilvánulásból tudom, hogy papságunk, akár
csak híveink is áhítoznak egy egységes bibliafordításra. Nem kell mon
danom, hogy manap már senki sincsen, aki ezt a fordítást archaikus
nyelven óhajtaná. Sokak kívánságát fejezi ki az a fiatal pap, aki e~
írta: "Minél előbb adassanak ki egy mai nyelvű újszövetséget. amit a
papság liturgikus célokra is használhat és a hívek kezébe is adhatunk,"

Az Igeszolgálat helye is az új Instrukció szerint kifejezi majd, hogy
a nép részére törtétlik a szent szavak olvasása. Az Instrukció ugyanis
alternativákat ad, hol lehet a szent olvasmányok olvasása. (n. 51-52).
A néppel közösen bemutatott miséken az olvasmányokat, a szentlecltét
és az evangéliumot a nép felé fordulva kell olvasni, vagy énekelni. Ha
nemzeti nyelven olvassák őket szabad énekes misékben is csupán fel
olvasni a szövegeket, éneklés nélkül. A míndenkorí feltétel tehát: rnín-



dig a nép felé fordulva történjék az olvasás. Hogy milyen helyen, arra
nézve az intézkedés: lehet az oltárnál is olvasni, ha maga a mísét mondó
pap végzi az olvasást. Lehet azonkívül míndíg az áldoztatórácsnál (kan
cellusnál), vagy pedig az ambón az olvasást elvégezni. Kétségtelen, hogy
az ambó tágan értendő, egyszerűen szószéknek. Ha ott végzi a pap az
igeszolgálatot, ott olvassa a szentleckét, elmondja a graduálét, vagy ha
énE!klilk, magyarul vagy latinul, velük tart. Utána fölolvassa az evangé
liumot, elvégezve a Munda cor-t, az oltár felé fordulva és mélyen meg
hajolva (n. 52. d).

Amisével kapcsolatosan meg kell emlékeznünk az énekről is. Tág
lehetőségek nyílnak itt: a népnek lehet nemzeti nyelven énekelni a
Propriumot vagyis a mise váltakozó énekrészeit és az Ordináriumot.
Ez az utóbbi ki is van már adva, a Magyar Ordinárium azonban, ta
pasztalatom szerint, nem találkozik minden gyakorlati lelkipásztor tet
szésével és tudomásom szerint vannak, akik újon dolgoznak. Egyet ma
gam is abszolút érvényű igazságnak tartok, amit egy lelkipásztor leve
lében ír: "A Szent VJagY Uram" magyar népének kiirtása főbenjáró bűn

lenne. Tehát meg kell találni a módot, hogy ezek is Ibeleépíttessenek az
új liturgikus rendbe... természetesen azzal a szigorú követelménnyel,
hogyamiserésznek megfelelőek legyenek."

A hívek imádságát vagy az "egyetemes imádságot" a homilia és a
feolajánlás között lehet bevezetni, ha az illetékes püspöki kar ezt jónak
látja (n. 56). Egyelőre nálunk ezzel még nem foglalkoznak.

I~gyéb liturgikus újítások

Az eddig ismertetett változások a mísére vonatkozóan az Instrukció
II. fejezetében találhatók (48-60). A III. fejezet a szentségekkel és szen
telményekkel foglalkozik (n. 61-77). A keresztségre vonatkozólag el
rendeli, hogy a szükségkeresztségben részesillteknél a szertartások pót
Iásánál el kell hagyni az exorcízmusokat, az ördögűzéseket, mert ezek
már semmiképpen sem aktuálisak. Hiszen a szükségkeresztségben része
sültek a keresztség lényegét a vízzel való Ieöntést a szentségi szavakkal
együtt már megkapták s így már részesültek a szentétevő kegyelemben,
nincs tehát szükség' immár exorcízmusra (n. 62-63).

A bérmálás kiszolgáltatására nézve a liturgikus konstitució óhajtja,
hogy lehetőleg mise keretében történjék. Az Instrukció szabályozza
ennek a médját. (n. 64-67). Ha a bérmáló püspök mondja a mísét, akkor
a szentséget a míseruhában szelgáltatja ki. Ha más mondja a misét,
akkor illik, hogy a püspök részt vegyen azon, a bérmáláshoz illő liturgi
kus öltözékben. A mísét az evangélium és a homilia után. felfüggesztik és
ekkor történik meg a bérmálás kiszolgáltatása. A mise szövege lehet a
Szeritlélekről szóló II. osztályú votivmise. A bérmálás formáj ánál a
püspök csupán egyeszer vet keresztet a bérmálandőra.

A betegek ellátásának liturgiájában azt rendeli el az Instrukció,
hogy a gyónás után és a betegek kenete előtt ikeN a beteget a pápali
áldásban részesíteni (n. 68).

A házasságra nézve újítás, hogy az ún. tiltott időkben is, ha a fő

pásztor engedélyt ad, vehető a jegyesek votívmíséjének szövege. A nász
mísét lehetőleg ugyanaz végezze, aki az esketést. Ha a misét más mondja,



az evangélium és a homilia után azt félbeszakítja és csak akkor foly.
tatja, ha az esketés szertartása már megtörtént. A nászmisében lévő ün
nepélyes áldást tiltott időben is el kell ezentúl végezni és akkor iS, ha a
házasfelek egyike vagy akár mindakettő már másodszor házasodik. Ha
nászmise nélkül történik a házasság kiszolgáltatása, akkor ez a sorrend
tartandó: rövid buzdító beszéd - a nászmise szentleekéjének és evan
géliumának népnyelven történő olvasása - homilia - a házasságkötés
ritusa - végül a nászáldás (n. 70-75).

Figyelemre méltó engedmény, hogy karácsonykor azok a hívők,

akik az éjféli misén már áldoztak, karrácsony napján bármely misében
még egyszer megáldozhatnak. Ugyanígy tehet, aki a húsvét éjszakai
miséjében áldozott már (n. 60).

A szentelményekre nézve is vannak újítások. Fontos lelkipásztori
óhaj valósult meg azzal, hogy az áldások fenntartása gyakorlatilag
szmte megszűnt. Az alapelv ez: "Minden áldás, amely a Római rituálé
ban eleddig fenn volt tartva (tit. IX. 9., 10., ll. fejezet), bármely pap
altal kiszolgáltatható" (n. 77). Ez azt jelenti például, hogy egyedül a
keresztút megáldása van a püspöknek fenntartva, de ő is delegálhat erre
más papot. Egyébként mínden pap megáldhat és búcsúkkal láthat el:
mindenfajta skapulárét. oíngulumot, ímafüzért, különösen a szeritolva
sót, érmeket, például az ún. Szűz Mária csodás érmét, a betegek hasz
nálatára szolgáló bárminő vizet stb. Továbbra is csak a püspökök ré
szére fenntartott áldások: a harangé, a templom, alapkövéé, a templomé,
a temetőé és az antímenziumé. Ez utóbbi egy újonnan bevezetett nagyon
hasznos oltárkő-pótlék, amelyet tábori miséken használnak; egy vá
szonabrosz, amelynek alsó jobb sarkába ereklyéket varrtak be. Ezen
felül csak három pápai áldás van még fenntartva (Rit. Rom. IX., 10. fe
jezet, 1-3); általánosan minden újmisés adhat egyszer pápai áldást ezen
túl. Aki az újmisén résztvett, gyónt és áldozott és a pápa szándékára
imádkozott, újmiséstől kapott pápai áldásra teljes búcsúban részesül',

Meg kell említenünk néhány egyszerűsítést. A hamu megáldása
hamvazó szerdán és a gyertyaszentelés február 2-án, annylban egysze
rűsödött meg, hogy misekönyvben lévő több könyörgésből a pap tetszés
szerint csak egyet köteles elmondani (n. 76). Másik egyszerűsítés, hogy
a reneszánsz és barok időkben szokássá vált, marnap már aJVittnak
ható cerimóniákból is lefarag az Instrukció. 19y például a kórus tagjai
között szokásos tiszteletadás (salutatio) csak az istentisztelet elején és
annak végén marad meg. A kórus tagjai közül csupán a püspöknek jár
külön tömjénezés, a többi tagot egybevéve hármas füstölés illeti csak.
A kézcsókok ezentúl elmaradnak, ha a pap vagy főpap valamit átnyújt:
a főpap gyűrűjének csókolása áldozáskor, vagy amikor a pap átnyújtja
a szentelt gyertyát, vagy barkát, a nagymisében a füstölőt stb. (n. 36).
A szubdiákonus ezentúl a nagymisében már nem tartja vélumba burkolt
kézzel a paténát, hanem a paténa az oltáron marad (n. 48. d). Nagy
egyszerűsítésre ad módot az Instrukció, amennyiben megengedi a püs
pöknek, hogy szabad az énekes misét áldozópapok módjára mondanía,
diákonusokkal vagy anélkül (n. 48. 1.). Nagy jelentőségű dolog ez: a
barokkos, mérhetetlenül hosszú öltöztetés vetkőztetés elmaradása húsz
perccel rövidítheti a mísét. A trónust használja természetesen a püspök
ilyen esetben is, amikor a presbiter a sediliát veszi igénybe. Megengedett
dolog az áldozópapnak a nagymisét csak diákonussal mondani, aki ilyen-
kor a szubdiákonus szerepét is betölti (n. 48. j.).



A n~pnyelv huzn'lata

Ewn a téren - úgy gondolom - hihetetlen eredményekre jutot
tunk. A rnísében, akár olvasott, akár énekes legyen, ha a nép részvé
telével mondják, a területi püspöki Ikar engedélyezi a Szentszék hozzá
jáhllása után a nemzeti nyelv használatát az olvasmányoknál, a "hívők

i.mádságánál", a Kyrie, Glória, Credo, Sanctus-Benedictus és az Agnus
Dei énekénél vagy recítálásánál, azután a változó énekrészek esetében
is: az íntroitus, graduálé, offertorium és oommunio énekeinél, valamint
az összes felszólításoknál és üdvözléseknél (Dominus vobiscum stb.), Nem
zeti nyelven mondható vagy énekelhető az Ecce agnus Dei, Domine non
sum dignus, Corpus Christi az áldoztatásnál és a Miatyánk is, a rákövet
kező embolizmussal együtt (n. 57). Egyedül a Szeritszéknek áll médiában
megengednie a míse más részeiben a népnyelv haismálaMt, amelyeket a
pap egyedül mond (n. 58).

A szentségek liturgiájában a legmesszebb menő engedékenységet ta
paszta1juk. A területi püspöki kar a Szeritszék hozzájárulásával megen
gedheti a népnyelv használatát mindenben, még a szeatségek lényeges
formájának mondásánál is (n. 61). Egyetlen ikivétel csupán az egyházirend
szentségénél van: a különböző fokozatokat ezentúl is 1atinul szelgáltat
ják ki. Meg van azonban engedve az ordínácíók elején a buzdító beszé
deket a nép nyelvén mondani, a püspökszentelésnél a vizsgálatot. Ha
sonló módon mínden szentelményt, a temetést is lehet nemzeti nyelven
Vlégezni, a fentebbi megkötések mellett.

Fontos intézkedés még az, hogy az idegenben lévők is használhat
ják saját nemzetük nyelvét a liturgiában a helyi főpásztor engedélyével,
mégpedig saját népüknek engedélyezett nyelven és módon (n. 41). A
francia rituálé használható például ily módon Budapesten francia hívő

esküvőjén vagy temetésén. a magyar Collectio rituum Ausztráliában stb.

Ha eze!k után még aggályoskodtmk, míért van szükség a liturgia
reformjára, legjobban Joseph Gélineau szavával felelhetünk.5 Az egyház
a modern világban a díaszpora állapotában van: a társadalom, a mun
ka, a szabadidő, a ikultur:a világa e1szeikularizálódott. A megkeresztelt
ember vasárnapon találkozik Istennel, a liturgia jelein keresztül, Tehát
élet-halál kérdése, hogy a mísztériumok ünneplése elegendő világos
ságot közvetít-e számára, hogy ellenállóképes marad-e egy szekularízá
lódott környezet közepette, ahol a lelki megfulladás veszedelme környezi
őt. Ezt 'Pedig alak egy egyszerűsítettés közérthető liturgia teheti meg. 6

JEGYZETEK. 1 A liturgia megújítá6ának elrendelése a zsinaton. vigilia 19'63, 267-279.
2 ClSaná<1 Béla, Kis út, Vtgllia 11Mi4, 55&-557. 3!Ra<16 Polikárp, VI. Pál, a liturgikus meg
újhódásról, v'1gilla 19'63, 7'49-751. 4 S. Poendtentlarla decr. 1!l64. nov. 51(lásd: Acta Apost,
iSed1S 1964,~. 5 J. Gélineau, Dre Reform der Liturgie (franciáb61 fordítva), in: Wort und
WMrheit 11Mi4, 169-l83I; eredetije: J!:tudes 1964, &-26. 6 Újabb irodalom híján hivatkózha"
tunk a köretkezőkre: F. Antonell1-R. Falsini, Costituzione Concillare sulla sacra liturgia.
tntroduzícne, testo latio-italilmo, commento, Roma 1964. - Constitutio de sacra liturgia,
in: Ephenreri<1es Litutgicae 1964, 185-419, tizenldlene szerzö kommentárjával.
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