
nak érezzük magunkat. Bennünket katolikusokat az egyház mai, megújulásra
törekvő szándékából- kifolyólag kétszeresen is kell, hogy áthassanak a nagy
igazságok: áldozatvállalásokból kell megszületníe az új nemzedéknek, és ha a
magyar haza igazi, öntudatos gyermekei akarunk lenni, akkor hazaszeretetünk
nek úgy teszünk eleget, hogy az egész magyar nép egységében építjük az új
közösségi társadalmat.

Aczél György tanulmányát úgy kell értékelnünk, mint amelyből mínd vilá
gosabban kitűnik, hogy az egyházak szerepenek értékelésében pozitív megfo
galmazás alakul ki, és a kormány szemlátomást nemcsak több bizalmat köl
csonoz a vallásos embereknek, hanem a minden polgárnak kijáró azonosság
ban miridig több elvárással is fordul feléjük. A fejlődő nemzeti egységben más
világnézetet valló polgártársaink is a gazdasági, politikai és kulturális fejlő

dés integrálódásának komoly tényezőjét látják a vallásos emberek együtt
cselekvésre kész magatartásában.

VAS J6ZSEF

MIÓTA MISÉZNEK A NÉP NYELVÉN?
A kérdés tisztázására részint a II. vatikáni zsinat (1959-65) népszerűvé vált

míseliturgiája, részint a zsinat visszahúzó erőit képviselő Lefebvre érsek ügye
késztet bennünket. Lefebvre és társai már a zsinaton ellenezték többek között,
hogy: " ... az anyanyelv tágabb teret kapjon a míseliturgíában" (Lit. Konst.
1964). Nem értettek egyet VI. Pál pápa Missale Romanum (1969) kezdetű apos
toli körlevelével sem, amely szerint: " ... az új Miserend (Ordo Missae) és az
új Római Misekönyv teljes egészében nemzeti nyelvekre fordítható". Manapság
pedig nyíltan hirdetik, hogy a zsinat után is V. Pius 1570-ben megjelent, latin
nyelvű "tridenti" Missaléját kell használni. De vajon míóta míséznek latinul és
míóta a nép nyelvén? Mit látunk erre vonatkozóan a szentmise történetének
"visszapillantó" tükrében?

AZ ÚR JÉZUS "MISÉJÉNEK'\ NYELVE. A mai szentmise "prototípusának",
az utolsó vacsorának szertartását a zsidó naptár szerint niszán hónap 14-én
végezte az Úr Jézus, mégpedig a jeruzsálemi nép nyelvén.

A keresztfa feliratából tudjuk, hogy Jeruzsálem népe ebben az időben há
romféle nyelven beszélt. A bevándorlók görögül és latinul, a bennszülött la
kosság pedig arámul. A hébert az Úr Jézus korában már csak az iskolában és
a zsinagógákban használták. Úgy voltak vele, mint a középkorí magyarság a
latinnal. Nem beszélték, de értették szótár nélkül is. Az arámnak, amely a
héberrel közeli rokonságban volt, több tájszólását ismerjük. Legjelentősebb a
bibliai arám, amelyen Szent Máté írta evangéliumát: azután a palesztinai arám,
amelyet Judea, Szamaria és Galilea zsidó lakossága használt némi eltéréssel,
végül a keleti arám vagy szír, Az Úr Jézus és .az apostolok anyanyelve a Pa
lesztinában használatos arám volt. Kétségtelen tehát, hogy a húsvéti vacsora
szertartása, amely vallási elemekkel átszőtt, ősrégi népszokáson alapult, ezen a
nyelven hangzott el nagycsütörtökön este. De elejétől a végéig arámul?

Az bizonyos, hogy a kenyér és a bor átváltoztatásának a szavait arámul
mondta az Üdvözítő, hogy apostolai világosan megértsék, miről van szó, Az is
igaz, hogy a húsvéti vacsora szertartásában voltak a zsidó nép hőskorara em
lékeztető történelmi részek, amelyeknek gyújt5neve a Ha,ggada. :Ezeket a család
minden tagjának értenie kellett, mert a vallásos és a hazafias nevelés szolgá
latában álltak. Ezért arámul mondta el minden zsidó családfő, akiknek pél
dáját valószínűleg követte az Úr Jézus is. De találunk a húsvéti vacsora szer
tartásában ősrégi áldásszövegeket, amelyeket közvetlenül az egyiptomi szolga
ság megszűnése után fogalmaztak héber nyelven és szájhagyomány útján ter
jesztettek a nép között, mert írásbeli feljegyzést nem ismerünk róluk. Ezeknek
a nyelve feltehetőleg a héber volt még az Úr Jézus korában is. Végül szerepel-
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tek az utolsó vacsorán zsoltárok a Kis és a Nagy Hallel nevű ciklusból, amelye
ket minden kétséget kizáróan héberül imádkoztak vagy énekeltek, mert ez volt
a zsinagógák istentiszteletének hivatalos nyelve.

Látnivaló ebből, hogy a szentrníse őstípusának, az utolsó vacsorának szer
tartásából a tanító jellegű részek arámul, a "szakrális" szövegek pedig héberül
hangzottak el. De a két nyelv közeli rokonsága miatt a jelenlevők a szertartást
elejétől a végéig megértették.

AZ APOSTOLOK ISTENTISZTELETÉNEK NYELVE. Ismeretes, hogy a hús
véti vacsora szertartását a zsidó törvény évenkint csak egyszer engedélyezte.
Ezért az apostolokra és az utódokra hárult az a feladat, hogy az Újszövetség
rniséjéhez liturgiát állítsanak össze. A míselíturgía legrégibb változata Jeruzsá
lemben alakult ki, két fejlődési szakaszban.

Jeruzsálem pusztulása (Kr. u. 70) előtt a keresztények zömmel zsidó szár
mazásúak voltak. Érthető tehát, hogy őseik szokásaitól és a mózesí szartartá
soktól egészen elszakadni sohasem tudtak. Eleget akartak tenni mind a régi, mind
az új szokásoknak. Ez a kettősség még istentiszteletükön is meglátszott. Szent
Lukács (ApCsel 2,46) feljegyezte róluk: "Naponkint egy szívvel-lélekkel ídőz

tek a templomban és házankint végezték a kenyérszegést", amelyet az Úr Jé
zustól tanultak.

A templomi szertartás rendszerint délelőtt volt valamelyik apostol vezeté
sével. Ilyenkor ószövetségi imádságokat végeztek, zsoltárokat énekeltek és a
Törvényből meg a Prófétákból részleteket olvastak fel, amelyeket az apostol
meg is magyarázott a népnek. Ezek közül azonban csak a magyarázat nyelve
volt arám. Radó Polikárp megállapítása szerínt ugyanis a zsoltárok és az ószö
vetségi olvasmányok még az apostolok idejében is héberül hangzottak el a
zsinagógákban. . .

A kenyérszegése este tartották egyes családoknál. Ennek szertartását részlete
sen nem ismerjük. Csupán az bizonyos, hogy az Úr Jézus példáját követve
vacsora közben végezték. Valószínűleg a Szabbat-vacsora keretében, amelynek ri
tusa nagyon hasonlított a húsvétiéhoz. és így nyelve sem lehetett más, mint aa
arám, illetőleg a héber.

Jeruzsálem pusztulása után ebből a két különálló és egymástól függetien isten
tiszteletből alig száz esztendő alatt egységes, ókeresztény míselíturgia alakult
ki. Kezdetben csak az istentisztelet helye lett közös; de nem előre megfontolt
tervek szerínt, hanem a történelmi események kényszerítő hatása alatt. A zsina
góga ugyanis, ahová az őskeresztények imádkozni jártak, az ostrom alkalmával
elpusztult; "Megszúnt a templom és a főváros, megszűnt az ároni főpapság és
a papsággal együtt megszűntek a mózesi szertartások, megszűnt az egész Öszö
vétség" (Vö. Bangha-Ijjas: A keresztény egyház története. Bp. I, 81). Ezért a
keresztények istentiszteletüknek délelőtti részét kénytelenek voltak este, a temp
lom helyett magánházaknál. vagyis a kenyérszegéesel egy helyen és egy időben

végezni, feltehetőleg még a szent vacsora előtt, hogy annak előkészületeit ne
zavarják.

Ez a közös helyen végzett, de egymástól független istentisztelet az apostolok
ban hamarosan megérlelte az egyesítés gondolatát. Ez úgy történhetett, hogy
mind az ószövetségi, mind az újszövetségi szertartásból elhagyták az ismétlődő,
azonos részeket. Szent Jusztin vértanúnak Rómában, 155 táián írott Apologiája
ilyen "összevont" istentiszteletet említ, amelyben az ószövetségi olvasmányokon
és zsoltárokon kívül szerepelnek evangéliumi szakaszok és könyörgések, sőt, sze
repel az apostolok és a pápák leveleinek felolvasása is. Más szóval, főbb vo
násaiban kialakult a mai szentmise első része, az ige liturgiája.

Ugyancsak Szent Jusztintál tudjuk, hogy az apostolok a vacsorát, amely sok
visszaélésre adott alkalmat, különválasztották a kenyérszegéstdl, Az előbbinek

agapé, az utóbbinak eukarisztia, hálaáldozat lett a neve. Az eukarisztia liturgiája
három részből állt. Az Úr Jézustól tanult átváltoztatásból. a két szín alatti kő

zös áldozásból és a kettőt összekapcsoló eukarisztikus Imádságból. a későbbi ká
nonból, amelynek az I. és II. században még nem volt állandó szövege, A mí
séző úgy készült rá, mint manapság a szentbeszédekre szokás, De azért lénye
gében a mai szentmise második része, az áldozat liturgiája is az apostolok ide
jében alakult ki.
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Legtöbb gondot okozott a mlsellturgía nyelvének korszerűsítése. Jeruzsá
lem pusztulása után ugyanis a zsidóság megszűnt politikai nemzet lenni. Szét
széledt az egész világon. A keresztények pedig már korábban elmenekültek a
városból. Így azután közös anyanyelvüknek, az arámnak sem maradt önálló
nyelvterülete; a II. századtól kezdve csak néhány kisebb népcsoport beszélte, és
ezek is elsztgetelődtek egymástól. Ezért a holt nyelvvé vált héber és arám he
lyett új, minden tekintetben korszerű nyelvet kellett a míselíturgía számára
keresni.

A GöRöG NYELVű MISELITURGIA. A korszerűsítés céljainak leginkább
a görög nyeívű istentisztelet felelt meg. Egyrészt, mert ezt általában mindenkI,
mindenhol megértette az akkor ismert világon. Hiszen már Cicero (Oratio pro
Arch. poeta c. X.) így nyilatkozott: "Graeca leguritur ín omnibus íere genfi
bus..." Európa, Ázsia, Afrika nagy része a római törvényeknek hódol, de gö
rögül beszél. A nép nyelve tehát a római birodalom területén akkor még nem
a latin volt, hanem a görög. "Ezt a nyelvet beszélte a görög hajós és kalmár,

-a szír tisztviselő és az egyiptomi pap csakúgy, mínt a kisázsiai földmíves".
(Szentíványi Róbert: A szentírástudomány tankönyve. Bp. 1946. 361).

Másrészt, ezen a nyelven lehetett legeredményesebben eleget tenni az egy
ház isteni küldetésének: "Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evan
gélíumot minden népnek" (M~ 16,15), Hiszen: "Omnia parata sunt". Megtörtén
tek az előkészületek. Az ószövetségi szeritírás görög nyelvű, úgynevezett Sep
tuaginta fordítása több mint háromszáz éves volt. Mátén kívül az evangéliumo
kat és a többi újszövetségi könyvet szintén görögül írták. Elkészült néhány kö
zösen szerkesztett, görög nyelvű kánontípus is, amint azt Hippolyt püspöknek
1910-ben megtalált. 220 táján keletkezett Apostoli Hagyomány című szertartás
könyvéből tudjuk. Ismeretes az is, hogy Szent Márk a római keresztények ké
résére görögül jegyezte le Szent Péter prédikációit. Josephus Flavius görögül
írta meg a zsidó háborúk történetét. Sőt, maga Szent Pál, a héberül nem tudó,
pogány népek apostola szintén görög nyelven írt és beszélt.

Ilyen körűlmények között a korszerűsítésre törekvő apostol utódoknak nem
lehetett más választásuk: át kellett térniök a görög nyelv (dialektos koiné)
használatára, amely hivatalos nyelve maradt a miseliturgiának egészen a ró
mai birodalom kettészakadásáíg, 395-ig. De időközben megkezdődött keleten és
nyugaton egyaránt a különféle nemzeti nyelvű mlsellturgíák kialakulása is.

NEMZETI NYELVű LITURGIÁK. KELETEN. A nemzeti nyelvű rniselitur
giák kialakulása a bibliafordításokkal kezdődött. Ezek voltak akkoriban a litur
gikus könyvek. Ahol tehát nemzeti nyelvre fordították a Bibliát, ott nemzeti
nyelven mondták az ige liturgiáját, és hamarosan csatoltak hozzá egy kánon
fordítást is.

1. A nemzeti nyelvű misellturgia legkorábban az ókori Szíriában alakult
ki, amelynek fővárosa akkor Antióchia volt. Itt az I. század második felében
több mínt fél millió, felerészben zsidó, felerészben szír nyelven beszélő pogány
lakott. A zsidók között Szent Péter, a pogányok között Szent Pál és Barnabás
szervezte meg az első egyházközségeket. A zsidó-keresztények istentisztelete fel
tehetőleg olyan volt, mint Jeruzsálemben. Naponkint látogatták a zsinagógát,
ahol héberül olvasták a szentírást, a magánházaknál pedig a nép nyelvén, ke
leti arámul, vagyis szírül végezték a kenyérszegés szertartását, Szent Pál hí
vei azonban nem értették a héber szöveget, ezért szükségessé vált a szeritírás
szír nyelvű fordítása. Az Öszövetséget az I. század végére, az Újszövetséget meg
a II. század elejére fordították le. Ezért nagyon valószínű, hogy Jeruzsálem
pusztulása után Szíriában a lakosság a hozzájuk menekült palesztinai keresz
tényekkel együtt anyanyelvén végezte' mind az ige, mind az áldozat liturgiáját.
Hiszen a görög nyelv a liturgiában akkor még nem volt kötelező, és a kenyér
szegés is egyéni fogalrnazású imák keretében történt. Adatunk nincsen rá, de
Szentiványival szólva a körülményekből annyi bizonyos, hogy a kelet'-szír gyü
lekezetekben sohasem olvasták a görög szöveget,

2. Szírián kívül még három keleti tartományban találhatók meg a nemzeti
nyelvű miseliturgía nyomai: Egyiptom területén. Etiópiában (Abesszínia) és AT
méniában, a mai örményországban. Itt a kereszténység kezdetbev a görögül be-
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szélő városi lakosság körében terjedt. Ezért istentiszteletük nyelve körülbelül
száz esztendeig a görög volt. Később azonban megkeresztelkedett a lakosság
zöme, a görögül nem tudó nép is. Szörényi Andor szerlnt ezek számára Egyip
tomban a III. század elejére kopt, Etiópiában a IV. század közepére ge' ez,
és Arméniában az V. század első negyedében örmény nyelven készítettek biblia
fordítást. Az ige liturgiáját tehát ettől kezdve mind a három tartományban a
nép nyelvén, illetőleg a vegyes ajkú lakosság körében görögül és a nép nyelvén
végezték. Theodor Klauser (Kleine Abendlandische Llturgiegeschichte. Bonn, 1965.
16-28), a híres liturgia-kutató ezt azzal egészíti ki, hogy a görög nyelvű ká
nonnak még ezekben a századokban elkészült az arab, szír; etióp, sahidí, kopt
és bohairí fordítása is. Keleten tehát voltak olyan tartományok, amelyekben
a mlseliturgiát már a római birodalom kettészakadása előtt elejétől a végéig
a nép nyelvén végezték,

A LATIN NYELvn MISÉK 1(IALAKULASA. A III. század elején nem
csak keleten, hanem magában R6mában, Milán6 környékén, Hispániában és
Észak-Afrikában is éltek görögül nem tudó népek, akik szintén anyanyelvűkön,

latinul akarták az Isten igéjét hallani. Ezért Szerit Agoston (354--430) szerint
a III. század táján nagyon sok, gyengén sikerült 6latin bibliafordítás látott nap
világot, amelyeknek gyűjtőneve az Itala. Tertullián (l60-240) és Szerit Cypríán
(+258) írásaiból tudjuk, hogy az Itala egyik változatát az afrikai keresztények
már a II. század végén használták. Példájukat hamarosan követte Milánó és
környéke, ahol kezdetben ebből állították össze a Szent Ambrusról (333-397)
elnevezett ambrozián liturgia szövegét, De közkézen forgott az ólatin fordítás
Hispániában, hosszú évtizedekkel a mozarab rítus kialakulása előtt, sőt, Rómá
ban is, mert Szent Jeromos (340-420) az itteni változatot vette figyelembe a
380-as években, amikor a Vulgátát fordította.

Látnivaló ebből, hogy a III. századtól kezdve a római birodalom nyugati ré
szén is a nép nyelvén, latinulolvasták a szentmise tanító jellegű részét, az ige
liturgiáját. Csupán a birodalom fővárosában, Rómában módosult kissé a hely
zet. Itt ugyanis Tácitus becslése szerint már Néró (i. sz. 54-68) idején .Jngens
multitudo"-t, hatalmas tömeget tett ki a keresztények száma, akik közül az
előkelőbbek, továbbá a több mínt húszezer megkeresztelkedett zsidó, görögül
beszélt, az őslakosság és a szegényebb népréteg pedig latinul. Ezért az ige li
turgiáját is két nyelven, latinul és görögül végezték az első három század
ban. De vonatkozik ez a kánonra is?

Theodor Klauser szerint Rómában a kánon latinra fordítása csak a IV.
század közepéri kezdődött. Ennek igazolására sokféle bizonyítékot hoz fel. Töb
bek között megemlíti Marius Víctorinus (300-362) római író esetét, aki idézett
a latin rivelvű kárionból. Idézetét azonban a közepe táján, minden megokolás
nélkül görögül folytatta. Kétségtelenül azért, írja Klauser, mert a régi szövegre
jobban emlékezett, mint az újra.

Az ilyen és az ezekhez hasonló szöveg- és stílustörténeti adatok alapján
Klauser megállapította, hogy Rómában 370 körül a kánont még görögül mond
ták. Mivel azonban húsz évvel később már míndenki latinul idézett belőle, le
vonta a következtetést: Rómában a latin nyelv csak 380 táj án, Damasus pápa
idejében vonult be az eukarisztikus áldozat szentélyébe, a kánonba.

Klauser nem említi a kánonfordítás több mint százötven éves késésének
okait. Tudjuk azonban, hogy ebben az időben uralkodtak a nagy keresztény
üldöző császárok: Decius (249-251), Aurelius (270-275), Diocletianus (284-305),
stb., akik a vértanúk vádiratai szerint tiltották a szentírás terjesztését. Külö
nösen a kánon után kutattak. Ennek alapján vádolták a keresztényeket föld
alatti összejövetelekkel, éjszakai tívornyákkal, ahol a bort mágikus varázslattal
vérré változtatják... áldozatuk testét és vérét elfogyasztják . .. testileg egye
sülnek vallásalapítójukkal, Krisztussal (communio) stb. Valószínűleg ilyen okok
játszottak közre, hogy a kánon latinra fordításáról és terjesztéséről Nagy Kons
tantin (274-337) császár 313-ban kiadott milánóí rendeletéig szó sem lehetett.
SŐt, még az utolsó keresztényüldözés fellángolása, Julianus aposztata (361-363)
idejében is kénytelenek voltak a keresztények megújítani a Díscíplína arcani-t,
vagyis a hittitkok szigorú titokban tartását. Ezért a kánon szövege 380-ig nem
csak Rómában, hanem a birodalom nyugati tartományaiban ls görög nyelvű
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volt. Más szóval a szentmisét elejétől végéig latinul csak a. szentírás Vulgáta
(népnyelvi) fordításának elkészülése után mondták.

A KÖZÉPKORI MISELITURGIAK NYELVE. A középkort két nagy tör
ténelmi esemény választotta el a népvándorlás hullámsírja felé közeledő ókor
tól. Egyik a római birodalom kettészakadása 395-ben. Ezt követően a míselíturgía
nyelve keleten továbbra is a görög maradt, nyugaton pedig véglegesen áttértek
a latinra. A másik nagy esemény a nyugat-római birodalom bukása 476-ban.
Ekkor kezdődött a népvándorlás, amelynek Azsíából előretörő barbár népei el
özönlötték Közel-Keletet és egész Európát. Többségük véglegesen letelepedett és
hamarosan megkeresztelkedett. Ezek szerették volna saját anyanyelvükön hallani
Isten igéjét. De törekvéseiket nem míndenütt koronázta siker. Keleten meghall
gatásra találtak. Ezért a korábban egységesnek mondható, görög nyelvű litur
giából a középkor folyamán sokféle, nemzeti nyelvű istentisztelet sarjadt ki, ame
Iyeknek száma az újkorban tovább növekedett. Nyugaton azonban hiába próbál
koztak, mert Róma nem járult hozzá, hogy a szentmise szövegét a különféle fia
tal nemzetek fejletlen nyelvére fordítsák.

Kivételt csak a pogányságból megtérő. Morvaországban és Pannóniában élő,

régebbi kultúrájú szlávokkal tett, akiknek ideiglenesen II. Adorján, véglegesen
VIII. János pápa engedélyezte sok huzavona után, a80-ban, hogy a Cyrill (+869)
és Methód (+885) által ószlávra fordított római míseliturgiát használják. Ezt az
illfr-szlávok, bár a VII. század óta keresztények voltak, úgy értelmezték. hogy
rájuk is vonatkozik; ezért a horvát, szerb és a dalmát papság többsége, Karin
thía, Krajna és Stájerország papjai pedig szinte teljes számban nyelvet változ
tattak a miseliturgiában. A korábban használt latint felcserélték az ószlávval.

Róma tárgyalásokat kezdett az említett népek püspökeível. Megnyugtató
eredmény csak l068-ban született a spalatói egyháztartományi zsinaton, ahol a
következő határozatot hozták: " ... nullus de caetero in lingua slavonica prae
sumeret divina mysteria celebrare, nisi tantum in latina et graeca..." Vagyis
a miselíturgíát ezentúl csak latin és görög nyelven szabad végezni. A zsinati
határozat szövegét II. Sándor pápa is aláírta. Ennek ellenére néhány egyház
megyében továbbra sem alkalmazkodtak hozzá.

úgy látszik, a római pápák ebből az Illír-szláv liturgikus mozgalomból nem
vonták le a tanulságot, mert Methód halálától a tridenti zsinatig (1545-1563)
a szláv lakta területek papjainak csak egy-két kijelölt templomban engedték
meg, hogy a misellturgiát ószláv nyelven végezzék. Jó példa erre a csehek esete,
akiknél 973-ig a· regensburgi püspökök kormányozták az egyházat. Ekkor II.
Boleszláv fejedelem, XIII. János pápával egyetértésben, elhatározta, hogy Prá
gában püspökséget alapít. A pápa azonban kikötötte, hogy az új püspöki me
gyében ne ószláv nyelven mondják a szentmisét, mínt a bolgárok és az oro
szok, hanem latinul, bár az országot szláv nyelvű népek lakják. A csehek en
gedelmeskedtek az egyház fejének. Ezért a liturgiájuk Husz János (1369-1415)
fellépéséig egységesnek mondható. Ószláv nyelven ugyanis eleinte csak a Szá
zava folyó mentén fekvő kolostor templomában, később meg a IV. Károly ál
tal, 1347-ben alapított Emmaus nevű zárdatemplomban lehetett mísét hallgatni.

Az eddigiekból megállapíthatjuk, hogy a latin nyelvnek a nyugati egyház
miseliturgíájában kialakult egyeduralma ellen már a középkorban megkezdőd

tek a támadások. Legelső kapudöngetöknek a szlávokat kell tekintenünk, akik
a latin nyelv helyett ószláv nyelven akarták mondaní a szentmisét. Törekvéseik
nek főbb eredményei a következők: Bulgáriában és a kievi fejedelemség terű

letén, továbbá a lengyelek között Lemberg környékén már Methód utódai meg
honosították az ószláv nyelvre fordított görög liturgiát. amelynek szövegét cirill
betűkkel írták. A morva és az tllír-szláv papok k.isebb csoportja színtén
ószláv nyelven mísézett, de a római liturgiát használta. Ennek fordítását azon
ban nem cirill, hanem a Szent Jeromosnak tulajdonított glagolit betűkkel ké
szítették. A csehek és az illír-szlávok többsége pedig a római liturgiát végez
te latin nyelven.

Ez a helyzet a középkor vége felé változott meg. Egyrészt Husz János tanai
nak terjedése míatt, másrészt az l054-ben Rómától elszakadt. de 1439-ben, a
firenzei unió alkalmával visszatért, úgynevezett Egyesült Keletieknek adott ki-
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váltságole következtében. Nem is szólva a Luther Márton (1433-1546) nevéhez
fűződő reformáció liturgikus törekvéseiről, amelyek Rómát mindjárt az újkor
hajnalán óriási nehézségek elé állították.

AZ ÚJKORI MISÉK NYELVE. A liturgiatörténet újkora a tridenti zsinat
tal (1545-1563) kezdődik, amelynek a szentmise nyelvére vonatkozó döntése
közismert. A latin nyelv használatát "befagyasztotta" és kíközösítéssel fenyegette
meg mindazokat, akik szerint a szentmisét kizárólag a nép nyelvén kell mon
dani. "Ez négyszáz évvel későbbr szemmel nézve hiba lehet, írja Radó Polikárp,
de akkor kellett ez az egységes és szakrális anyanyelv." Egyrészt, hogy Róma
rendet teremtsen a középkori liturgiák anarchiájában, másrészt, hogy védekez
zék a nemzeti nyelvű, protestáns liturgiákkal szemben.

Mindezek ellenére még a zsinat után is keletkeztek az egyházon belül li
turgikus mozgalmak, amelyek ellenezték a döntést és a nemzeti nyelvű szerit
misék érdekében szálltak síkra. Mit szólt ezekhez Róma?

1. A pogányságból és a szakadárságból megtérő népeknek többnyire meg
engedte a nemzeti nyeívű míselíturgía használatát, de nem minden esetben.
fme néhány bizonyíték: VIII. Orbán pápa teljesítette a Perzsiában élő és a po
gányságból megtérő arab katolikusok kívánságát, mert 1624-ben a köztük mű

ködó karmelitáknak engedélyt adott, hogy naponkint minden templomban mond
hatnak egy mísét az arabra fordított, római mísekönvvből. Ugyanakkor a Kí
nában működő jezsuiták hiába fordították le V. Pál engedélyével kínai nyelvre
a római misekönyvet. A jóváhagyása évtizedekig húzódott. Végül is XI. Ince
pápa az 1670-es években megtiltotta használatát. Valószínűleg a kínai nyelv
egységének hiánya miatt.

Hasonló körültekintéssel járt el Róma a szakadárságból visszatérők ügyében
is, akiket kü1földön Egyesült Keletieknek, nálunk pedig a gyűjtőnéven: görög
katolikusoknak, helyesebben görög szertartású katolikusoknak neveztek.' Ez utób
biak közül a ruténok már 1616-ban kaptak engedélyt V. Pál pápától, hogy a
latin helyett ószláv nyelven végezzék a görögs liturgiát. A románole pedig száz
évvel később .még nagyobb kiváltságban részesültek. Róma ugyanis hozzájárult.
hogy liturgikus könyveiket románra fordítsák. Felbátorodtak ezen a visszatérj
bolgárok és a magyarul beszélő görög katolikusok. A bolgárok azt kérték, hogy
a görög mísellturglát ószláv nyelven végezhessék. Kérésüket IX. Pius pápa
1860-ban tel iesítette. A magyar görög szertartású katolikusok azonban. mível nem
akartak tovább sem a rutén, sem a román görög: katolíkus nüsnökséaek fenn
hatósága alá tartozni, külön egyházmegye és magyar nyelvű miseliturgia en
gedélvf'zését kérték. A tárgyalások 1912-ben. X. Pius, nána Christi fideles araeci
kezdetű bulláiával feieződtek be. Eszerint Róma jóváhagyta az 1. Ferenc József
által szervezett hajdúdorogi görög katolíkus nüsoöksézet Nyíregyháza székhelv
Ivel. De a magvar nyeívű. görög mlselíturala végzésére nem adott engedélyt.
Nvilván azért, mert a magyar görög' katoJikusok nem a szakadárságból tértek
vissza és ütv a nyelvüket sem lehetett, a románokéhoz hasonlóan. ljtllrgilms
nvelvvé minősíteni.. Azt a iánlotta tehát. hogy paritaik három éven beliil ta
nulianak mec görögül. De közben kitört az 1. vilárrháború. ma id meg!dSwtték
a trlononí hékt-t. amely a régi M:'lgvarorszál! területén levő. valamennvt l?:örög
katolikus püsnökség h:'ltárnit szMrl"raboJta. fgv aztán R l?:YF1korhltban náluk
már a TI. vatikán! zsinat előtt minden nyelv Ittur-zíkns nvelv lett.

2. A pogányságból és a szakadárságból megtérő népek liturgikus törekvésein
kívül keletkeztek az egyházon belül olyan liturgikus mozgalrnak is, amelyek a
huszitizmus, a reformáció és a nyomukban járó felvilágosodás hatására terjed
tek el Európa nyugati felében. Ezeknek minden országban más nevük volt, de
valamennyien ugyanazt a liturgikus alapelvet tették magukévá: nyiltan han
goztatták, hogy egyházkormányzati téren a püspököknek közvétlenül Istentől ka
pott, tehát Rómától független, önálló jogkőrűk van. Ezért a római misekönyv
nemzeti nyelvű fordítására, illetőleg a míselíturgía nemzeti nyelveken történő

végzésére egyedül ők illetékesek engedélyt adni". És ehhez mít szólt Róma?
A mozgalmuk Franciaországban epíszkopalízmus, más szóval neogallikániz

mus néven terjedt el. Úttörője Voisin volt, aki 1660-ban francia nyelvre fordí
totta a római misekönyvet. VII. Sándor pápa azonban megtiltotta a használa
tát. - Száz évvel később még marészebb újítások láttak napvilágot. Ricci, az
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olaszországi Pistoia város püspöke, az 1784-ben tartott tartományi zsinaton azt
hangoztatta, hogy mínden templomban csak egy oltár legyen, mínt az ősegy

házban volt. A magán-míséket meg kell tiltani. Helyettük be kell vezetni az
együttmísézést, és a míselíturgíát elejétől a végéig a nép nyelvén kell mondaní.
Ricci elveit a tartományi zsinat elfogadta, Róma azonban hamarosan felszá
molta a nyomában keletkezett liturgikus mozgalmat.

Németországban J. Hontheim írói néven Febronius terjesztette a neogallí
kán eszméket. De csak rövid ideig, mert XIII. Benedek pápa felszólítására
vissza kellett vonnia tanait. Ennek ellenére Németországban később is sok
"magánhasználatra" szánt, német nyelvű mísekönyv jelent meg. Ezekből míséz
tetett Károly, Würtenberg katolikus hercege Werkmeister nevű udvari papjával
1786 és 1823 között házi. kápolnájában, természetesen Róma engedélye nélkül.

A francia és német felvilágosult eszmék hamarosan behatoltak az osztrák
örökös tartományok területére is, ahol jozefinizmus néven váltak ismertté. A
liturgiában legfőbb terjesztőjük egy bajor plébános, Anton Selmar volt, aki
1810-től nyíltan hirdette, hogy nem elég a szentmisét elejétől a végéig nem
zeti nyelven mondani, hanem az egész liturgiát meg kell újítani, át kell szer
vezni. Követői közé szokás sorolni mindazokat a morvaországi papokat, akik
1826-ban testületileg kérték főpásztoruktól, hogy ne csak a szentmlsét, hanem
a papi zsolozsmát is német nyelven végezhessék. Adatunk nincsen rá, de a
kérésük minden valószínűség szerint teljesült.

A felsorolt esetekből nyilvánvaló, hogy Róma a tridenti zsinatnak a mise
liturgia nyelvére vonatkozó döntését nem tekintette dogmatikus jellegűnek, hi
szen egyes esetekben adott alóla felmentést, hanem csak fegyelmező eszköznek,
amellyel az "eretnekveszélyes" történelmi időkben, egyházvédelmi okokból a
püspökök liturgikus jogkörét "átmenetileg" korlátozta. Egy német püspök találó
megjegyzése szerint a misellturgiának ez a "gipszkötésben" tartása közel négy
száz évig elhúzódott.

A múlt század közepére azonban megváltozott a helyzet. A történelemből

ismert vallásháborúk Európa minden országában befejeződtek. A felvilágosodás
hatására véget értek a reformáció és ellenreformáció küzdelméből származó hit
viták szóban és írásban egyaránt. Az osztrák örökös tartományok népe vissza
vonhatatlanul magáévá tette az "Edictum tolerantiae" elvét. Elindult hódító
útjára a liberalizmus és a nacionalizmus áramlata. Az előbbi semlegesített mín
denfajta vakbuzgóságot és fanatizmust. Az eretnek tanok keletkezésének veszé
lye tehát megszűnt, Az utóbbi pedig a Szentszövetség börtönéből kiszabadulva
a politikai függetlenségen kívül a nemzeti nyelv fejlesztését tűzte ki mínden
nép elé célul, hogy a kis nemzetek is eljussanak a nyelvi érettségre és nagy-
korúságra. .

Róma észrevette ezt a kedvező történelmi fordulatot, és a liturgikus refor
mok megvalósításában maga járt elöl jó példával. 1877-ben visszaadta a püs
pököknek azt a régi jogát, amelynek alapján a misekönyvek fordítására enge
délyt adhatnak. A XX. század elején X. Pius pedig ezt' választotta jelmonda
tául: "Instaurare omnia in Christo". Mindent meg kell újítani Krísztusban.
Ezzel a jelszóval "zöld jelzést" adott mindazoknak a liturgikus törekvéseknek,
amelyek XII. Pius 1947-ben kiadott ,;Mediator Dei" kezdetű enciklikáján át a
XXIII. János pápa által összehívott II. vatikáni zsinat felé haladtak.

A miseliturgíát tehát az V. századig a nép nyelvén végezték keleten és
nyugaton egyaránt. Ma, a zsinat óta pedig minden nemzet nyelve liturgikus
nyelv, hiszen a latint a templomba járók közül már nem érti senki sem. Kö
vetkezésképpen, akik manapság a latin nyelvű miseliturgía egyeduralmáért száll
nak síkra, haladásellenes módon visszafelé akarják forgatni a történelem kerekét.

A zsinat a míseliturgiának nemcsak a nyelvét, hanem a szövegét és a
cselekményét, sőt a szerkezetét is visszahelyezte az őskeresztényalapokra. VI.
Pál Misekönyve ennek az eredeti liturgiának a mai emberek gondolkozásához
alkalmazott, modern kiadása. Helyette V. Piusnak, négyszáz évvel korábbi,
Nagy Károly és a Clugny reform törekvéseit egyesítő Missaléját használni fö
löttébb korszerűtlen eljárás volna.
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