
DOKUMENTUM
I LITURGIKUS MEGÚjULiS HELYZETE

Arturo Tabera bíboros, az Istentiszteleti Kongregáció prefektusa 1971 decem
berében részt vett a német nyelvterület Liturgikus Tanácsának Salzburgban tar
tott ülésén, amelyen Stein trieri püspök referált a liturgikus megú lulás nyolc évé
nek eredményeiről és további igényeiről. A kardinális utólagosan levélben vála
szolt a referátumra, mely egyúttal helyzetkép is a liturgikus megújulás munká
járól, illetőleg nagyvonalú programot jelent be a továbbiakkal kapcsolatban. Erről

az egyetemes érdeklődésre számot tartó eseményről a Gottesd'ienst című folyóirat
1972. évi 2. száma alapján számolunk be.

A bíboros "jól végiggondolt" válaszának alapelveit a következőkben fogalmaz
za meg: "A liturgia míndíg úton van. Nem öncél, Az Istennel való találkozásban
és dialógusban az embert segíti, vezeti, kíséri, Istenhez fordulásának kifejezést
ad. A liturgia állandóan fejlődik, a potenciális átalakulás állapotában van. Poten
ciális átalakulást mondok, mert biztos és szilárd alapot tételezek fel, ami egyúttal
afféle .ugródeszka' is. Ezt az alapot a hagyomány a liturgikus könyvekben rögzí
tette; ezek elengedhetetlen alapjai az egységnek, mely a sokféleségben is meg
kell hogy nyilvánuljon. Az egyház, lassankénti 'növekedése és kiterjedése követ
keztében, az első századoktól a mai időkig érezte annak igényét, hogy bizonyos
szövegeket és formákat az istentiszteletben rögzítsen. Ez az önmagában helyes
alapelv egyes századokban túlzott hangsúlyt kapott, és ez idővel elvette a litur
gikus kifejezési formák hajlékonysagát és erejét, Aminek elevennek kellett volna
lennie, az nehézkes és gátló páncéllá lett. így a liturgia kitermelte a ltturgízmust,
a rítusok a rítualízmust, a rubrikák a rubricizmust ... Ezért a II. vatikáni zsinat
kívánsága és alapelvei szerínt a megújított Liturgiának is szüksége van liturgikus
könyvekre, szövegekre, rítusokra. Ezek a szilárd, de ugyanakkor eleven épület
elengedhetetlen alapját jelentik; kerülnünk kell azonban, hogy ismét megmere
vedjenek."

Ezután a bíboros, az egész egyházat szem előtt tartva, a liturgikus halvzet
elemzésébe fog. Talál kifogásolni valqt is, de alapvetően hangsúlyozza: míndent
meg kell próbálni, a jót megtartani. Az Istentiszteleti Kongregáció ajtaja mindig
nyitva van a helyes reformok índítványaí előtt, akár a helyi egyházak, akár a ví
lágegyház szintjén.

Majd a kardinális megragadja az alkalmat, hogy beszámoljon a liturgikus
megújulás elkövetkező mozzanatairól, ahogy am Rómában tervezik.
1. Hosszú út megtétele után készen áll a felnőtt-keresztelés új rítusa: hosszabb és
rövidített formában, azután értelmes kort már elért gyermekek számára; végül
tartalmazza a katolikus egyházzal zeljes közösségre Iépők felvételének rítusát.
2. A betegek kenete új rendjének megjelenése 1972 első felében várható; most
folyik néhány, még Illetékes egyházi szerv hozzászólasainak feldolgozása.
3. Az áldások (azaz a Római Rituálé második része) könyvének végső megbeszélése
tavasszal kerül a Kongregáció plenáris ülése elé. A püspöki karok jelentős fakul
tásokat kapnak új áldások bevezetésére; világiak is adhatnak bizonyos áldásokat.
4. A misekönyv és a zsolozsmáskönyv énekei: e két alapvető liturgikus könyv la
tin szövegeíhez a gregorián éneket a solesmesi bencések készítik elő más szakér
tőkkel együtt. A mísekönyv énekei (az eddigi Graduale Romanum) már nyomdá
ban vannak. A népnyelvű éneklésre a kardinális megjegyzi: "Anyanyelven termé
szetesen más lesz a járható út. A gregorián ének ritmusa nem nagyon megy a mo
dern nyelvekhez. Itt nélkülözhetetlen a teremtő munka."
5. A Martyrologium felülvizsgálata is folyik: sokrétű és lélektani nehézségekkel is
megterhelt feladat. Az összes szeriteket magában foglalja, és így inkább "Sancto
rale" lesz a neve.
6. A római "Sacramentarium" (a szentségek könyve = az eddigi Rituale) az ál
dásokat és körmeneteket is tartalmazza majd a szentségek rendjén kívül.

A fentiek szerint nyolc hivatalos liturgikus könyv lesz: Misekönyv, Olvas
mányok könyve, A míse (latin) énekei, A szentségek könyve (Rituale), A püspöki
szertartáskönyv, A zsolozsma, A zsolozsma (latin) énekei, a Sanctorale. Ezekhez
csatlakozik még egy új imakönyv (Liber precum), amelyik a legáltalánosabb és
elterjedtebb vallási gyakorlatokat tartalmazza, átdolgozva természetesen és harmó
niába hozva a ltturgiával.

493



További tervek: újságírók, televíziós és rádiós szakemberek tanulmányi cso
portja foglalkozik a liturgiában az audio-vizuális eszközök felhasználásával, hisz
nem kis lelkipásztori jelentőségük van például a lJiturgik,us cselekmények rádios
és televíziós közvetítésének.

Ugyancsak folyik a munka a misén kívüli eucharísztia-tiszteletre vonatkozó
korszerű szabályalkotások terén; ide tartozik a mísén kívüld áldoztatás, a világiak
által történő áldoztatás, a szentségírnádások, az eucharísztíkus körmenetek rend
je stb.

Végül a Mária-tisztelet és a liturgia témakörben is kell, hogy eligazítást nyújt
son az Istentiszteleti Kongregáció. Ezen a téren meglehetősen ellentétes nézetek
uralkodnak; egyeseknek túl kevés, másoknak túl sok az a szerep, amit az új li
turgia a Mária-tiszteletnek juttat. Ebbe a kérdéskomplexumba tartoznának: a ró
zsafűzér, májusi ájtatosságok, litániák stb.

A kardinális még két fontos munkaterületre mutatoet rá a Kongregáció mun
kájában. Az egyik: új eucharisztikus imák! megjelentetése, amelyre már előrelát

hatólag az 1972 évben sor kerül; a másik a gyermek és ifjúsági mísék problémája.
Pszichológiai és pedagógiai szempontból is szükséges lenne alapvetően átdolgozott
szentmise gyermekek számára; ezzel a témával márís több tanulmányi csoport
foglalkozik. (Megjegyezzük, hogy a kardinális csupán egyetlen fontos témáról hall
gatott: a bűnbánat szentségének megújított liturgiájáról. A jelek szerínt ezen a té
ren még nincs a fontos kérdésekben döntés.)

A továbbiakban hangoztatta Tabera bíboros, hogy a liturgikus megújulásban
nincs "leállás". A megújulást tovább vezeti Róma, és még jobban kívánja ezt
tenni, mint eddig tette. Felhívja a püspöki karok figyelmét a miséhez kiadott
Altalános Rendelkezések 6. pontjára, amely szerint a püspökök "saját területükön
hozhaltnak olyan rendelkezéseket, amelyek figyelembe veszik az egyes népek és
országok, valamint különféle közösségek hagyományait és adottságait."

SÚLYMOS SZILVESZTER

caMllO TORRES ~DESI.Ylíllíl
Camilo Torres-ről, a kolumbiai forradalmár papról, aki a geríllák soraJiban

esett el, egész Latin-Amerikában megemlékeztek halálának évfordulóján. Kubá
ban ugyanúgy tisztel:ik őt a marxíisták, mínt a keresztények. Fidei], Castro mínísz
terelnök is elnsmerően méltaeta, mert "a népe felszabaditásáért harcolókkal együtt
ment a halálba". Castro a forradalmi egység szimbólumának nevezte Camílót, aki
az egészlatin-amerikaJi nép felszabadítási harcának jelképe lett.

Az Egyesült Allamok-beli Kansas City-ben megjelenő National Catholic Re
porter munkatársa, Mary Lou Suhor írja meg ezt azzal a beszélgetéssol kapcsolat
ban, amelyet Camilo Torres édesanyjával folytatott. Ugyanakkor megállapítja az
újságírónő, hogy az Egyesült Allamokban még azok a keresztények ís keveset
tudnak Camilóról, akik "nyiitott"-nak tartják magukat. Néhány hónappal ezelőtt

történt, hogy egy jól ismert folyóirattól felhívták az amerikai katoííkusok latin
amerikai irodáját. A következő beszélgetés zajlott le:

- Tudjuk, hogy kockázatos és költséges dolog ez, mégis szeretnénk kapcso
latba kerülni a kolumbiai geribla-mozgalommal, interjút szerétnénk készíteni Ca
milo Torres-zel.

- Nos, . ez sokkal nehezebb lesz, mint gondolnák - hangzott a válasz. Carritlót
megölték, még amikor a felszabadító hadseregben harcolt.

- Ne tréfáljon! Mostanában ? - felelt a kérdező.

Pedig a Latin-Amerikában oly híres forradalmár pap nyolc éve, 1964-ban vesz
tette életét, miután több mint 120 napot együtt töltött a Nemzeti Felszabadító Had
sereg gerilláíval.

Nemrégiben - írja Mary Lou Suhor - Havannában találkeztam Camilo édes
anyjával, Isabel Restrepo Torres-zel, akivel arról beszélgettünk, mít jelentett Ca
milo életében a forradalom gondolata. Isabel Restrepe Torres, túl a hetvenedik
évén, ismert személviség Kubában. Gyakran jelenik meg FideI Castro oldalán,
aki felajánlotta neki vendégszeretetét, és csak .rnamttav-nak, anyácskának szólítía,

Édesanyja talán mindenki másnál jobban ismeri Camálo lelkületét. Szeretettel
beszél fiáról:

494



- Forradalmárnak lenni azt jelenti - mondja -, hogy úgy cselekedjünk, ahogy
Fidel cselekszik. TáPliilnli az éhezőket, orvosi kezelésben részesíteni a betegeket,
lakáshoz juttatni azokat, akik embertelen körűlmények között élnek. Ez az, amíért
Camilo életét áldozta Kolumbiában. És nagyon aggódott, mert úgy látta, hogy az
intézményes egyház míndaddig képtelen erre, amíg a hatallimasokkal, az uralkodó
osztályokkal 'i.lyen szoros kapcsolatban marad.

Isabel Restrepe Torres i'tt fiának 1965-ös kiáltványára célzott, amelyben meg
magyarázta helyzetét keresztény társainak, s amelyben Szent Pál szavait vette
alapul: "a felebarát szeretete betölti a törvényt".

- Camilo azt mondta - így az édesanya -, hogy ha a felebarát szeretete
igazi, akkor törekednie kell arra, hogy eredményes is legyen. És ha a jótékony
ság, alamizsnálkodás, a néhány ingyenes iskola, amit ez a "jótékonyság" lehetővé

tesz nem táplálja az éhezők többséget, nem ruházza a mezitelenek többséget, nem
ískoíázza a tanulatlanok többségét, akkor hatásosabb, eredményesebb módokat kell
keresni.

- Nem várhatjuk, hogy az előjogokkal rendelkező kisebbség önként felkí
nálja a megoldást, mert akkor arra kellene kérnünk őket, hogy áldozzák fel elő

jogaikat az egész nép jólétéért, amit persze nem akarnak megtenni.
Isabel Restrepe Torres szerint Camilo mindenekfölött abban hitt, hogy a

forradalom majd olyan kormányt hoz létre, amely úgy váütoztatia meg a társa
dalom szerkezetét, hogy a szegényeknek is lehetőségük lesz a tisztességes, emberi
életre.

- Ez volt az, amiért Carnilo meghalt - mondja édesanyja. És tudom, hogy
ő ma is élI abban a harcban, amit országában és az egész kontinensen tovább
folytatnak.

Castro gyakran felkereSIi Camilo édesanyját a Havan Libre Hotelben. Allan
dó munkatársat jelölt ki, aki segédkezik neki emlékiratai megírásában. Jelenle
gi segítőtársa Yolanda Alfonso.

Megkérdeztem Yolandától, vajon szomorúvá teszi-e Isabel Restrepo Torres-It,
ha Camilót emlitik előtte.

- Nem, megszokta már, és küldetése részének tekinti, hogy róla beszéljen.
Azt mondja, neki a híres szívátültetések semmi újat sem [elenteetek, mert Ca
milo szívét már átültették őbelé.

A szikár, őszhajú Isabel Restrepe Torres bárhová megy, mindenüvé elviszi a
felszabadítás üzenetét, különös báj jal és csípős szellemességgel fűszerezve szavait.
Gyakran jelenik meg hivatalos fogadásokon. Egyszer a pápai nunciaturára ment,
ahol épp kihallgatás volt. Mindenki ünnepélyesen Viselkedett. Ö kezet nyújtott a
nunciusnak, és azt mondtas "Buenos dias, companero nuncio" - Jó napot, nun
cius elvtárs.

Carnílo édesanyja elégedetlen az intézményes egyházzal. Legalább húsz leve
let írt a pápának és a különböző álbami hivataloknak, hogy megpróbálja Vissza
szerezni Camílo holttestét. (A kolumbiai kormány utasítására ugyanis Camilót tit
kos helyen temették el, nehogy a sír zarándokhellyé váljon.) Egyszer sem kapott
választ,

- Camilo azt mondta - folytatja a beszélgetést Isabel Restrepo Torres -,
hogy az egyház időleges hibáin ne botránkozzunk meg. Az egyház emberi. A fon
tos az, higyjünk abban, hogy az egyház isteni eredetű is. Ha a keresztények tel
jesítik a felebaráti szerétet parancsát, akkor az egyházat erősítik.

- Családunk némely tagja bírálta Carnílót szocíalista volta míatt. AztilIí
tolták, hogy elárulta örökségét. Ilyenkor persze spanyol arísztrokrata származá
sunkra céloztak. De indián vér is volt a családban, s én azt mondtam nekik, Ca
mílo annak engedelmeskedett. Vagy ha akarják, tekintsék úgy, hogy a spanyol
Kolumbus nyomába lépett azért, hogy új világokat fedezzen fel.

Kubában gyakran tartanak olyan gyűléseket a nyílt szellemű katolikusok és
protestánsok, melyeken Camilo szerepét és [elentőségét közösen méltatják. És remé
lik, hogy a keresztény-marxista dialógusban is megvalósulnak majd ezek a talál
kozók. Valószínű - írja az amerikai újságírónő -, hogy maga Castro miniszter
elnök is támogatja ezt a gondolatot, mert a Catnilo Torres-ről elnevezett poli
klinika felavatási ünnepségéri azt mondta: Camilo esete azt bizonyítja, hogy "a
haladó gondolkodású emberek, akik őszintén és emberi módon gondolkodnak, van
nak hivatva arra, hogy a forradalmi feladatokat véghezvigyék. Ebben a forra-
dalmi harcban egy napon marxisták és keresztények kül]jönböző eszmélű és
különféle hitű emberek - is találkozhatnak majd". MAJOR BALAzS
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