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TAR]ÁNYI ZOLTÁN: MISEKALAUZ

A szociológia i felmérések, stati sztikák elsősor

ban általában a vasárnapi misehallgatáson rné
rik le a hívők egyházhoz kötődésének erőssé

gét. A szentmise valóban a keresztény élet "csú
csa és forrása", sokak számára mégis csupán
egyhangú, unalmas szertartás. Tarjányi Zoltán
éppen arra törekszik könyvében, hogy fedez
zük fel: "amit eddig birtokoltunk. az földi éle
tünk legnagyobb isteni ajándéka". Az írások
korábban ,már megjelentek önálló cikkek formá
jában az Uj Emberben. így, könyvalakban azon
ban mindenki számára hozzáférhetővé válik, s
az olvasó előtt egyszerre tárul fel a szentmise
egész gazdagsága, művészi szerkezetében.

A szerző nem liturgikus szakkönyvet írt a
miséről, ezt megtették már előtte mások: J. A.
Jungmannak a Prugg Verlagnál megjelent köny
ve mindmáig a legszakszerűbb bevezetés a mi
sébe. Inkább életszerű bevezetést ad a mise
egyes részeibe. A mai ember gondolat- és él
ményviIágából indul ki, s így segíti közel olva
sóját az egyes gesztusokhoz. imádságokhoz.
Ezt az egzisztenciális megközelítést szakszerű

liturgikus, liturgiatörténeti magyarázatok egé
szítik ki, feltárva előttünk a mise kialakulásá
nak és formálódásának történetét a kezdetektől

a II. Vatikáni zsinat nyomán megújult, általunk
is ismert miséig. Ezek a magyarázatok azonban
másodlagosak az élményszerű megközelítéshez
képest: nem törekszenek teljességre és tudomá
nyos pontosságra, s nem mindenütt a zsinat
utáni megújított liturgiát tükrözik. (A bűnbána

ti imával kapcsolatban például érdemes volna
megemlíteni, hogya közgyónás mellett alterna
tív imádságok is haszn álhat óak, a Kyriével kap
csolatban, hogy a megújított liturgiában nem
3x3-szor, hanem csak 2x3-szor hangzik el. A
templom nem önmagában " Isten földi lakóhe
lye", hanem az eucharisztikus szentségi jelenlét
által.) A misekánonról szóló fejezetek inkább a
hagyomány miserendjét követik, hiszen a zsinat
nyomán a Prex eucharistica. Eucharisztikus
imádság elnevezést használják. Szép a római
misekánon elemzése, de az olvasó bizonyára
örömmel olvasott volna hasonló szép elmélke
dést a manapság leggyakrabban hallott (és leg
ősibb) ún. 2. eucharisztikus imáról.

A könyv legnagyobb értéke, hogy gazdagon
merít az irodalom kincsestárából idézeteket,
idéz életszerű, megrendítő példákat, dokumen
tumokat. Az egyházatyák mellett megszólal
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Weöres Sándor és Eckerman, Pablo Casals és
Illyés Gyula, Széchenyi Zsigmond és [osephine
Baker. E hiteles vallomások eleven közelségbe
hozzák a szentmise egyes részeit, imádságait. A
szerző nagy tapintattal, az egyház iránti tisztelet
tel és szeretettel teli, de tárgyilagos kritikával
mutatja be a mise szertartásának, a hívő áhítat
nak változásait az évszázadokon át, de nem hall
gatja el bírálatát a misével kapcsolatos mai félre
értésekről, visszaélésekről sem. Aki e könyvet el
mélkedve v égigolvassa. az bizonyára értöbben.
nyitottabb szívvel fog részt venni a szent liturgi
ában, s annak .k ő zpontjában, az Eucharisztia ün
neplésében. (Uj Ember-Igen, Budapest, 2000)

LUKÁCS LÁSZLÓ

TÓTH ISJVÁN: SZÍVVEL, SZÓVAL,
TISZTA ESSZEL
Válogatás középkori latin nyelvű

költészetünkból

A 20. század elején irodalomtörténetünk (és iro
dalomoktatásunk) még sokkal nagyobb súlyt
helyezett a régi magyar irodalomra. Napjaink
ban megváltozott ez az irodalomszemlélet:
mind nagyobb jelentőségűvé vált a modem kor
irodalma, és mind kevesebb "maradt meg" régi
irodalmunkból. Horváth János, Klaniczay Tibor
és mások régi irodalmunkat értékelő, számon
tartó nézete érződik még Tóth István, a Maros
vásárhelyt élt, közelmúltban elhunyt költő, m ű

fordító számos munkáj ában, melyekben a kö
zépkori latin nyelvű költészetünket szólaltatta
meg magyarul. Ezen következetes munka leg
újabb eredményeként tarthatjuk kezünkben a
Szívvel, sz6val, tiszta ésszel című k ötetét. mely a
középkori latin nyelvű költészetünkből válogat.
A költő Tóth István munkáját nemcsak a fordí
tásokban kell dicsérnünk, értékelnünk, hanem a
mögö ttük "rejtőző" irodalomtörténészi, tanári
mun kájában is. Ugyanis ő jó tanárként szól hall
gatóihoz, olvasóihoz magyarázataival, tanácsai
val, útmutatásaival.

Meghatóan szép és fontos verssel kezdődik a
könyv, Godefridus de Sancto Victore Mária-him
nuszával: ,,6, virág virága, I Erkölcsök királya,
I Ki kegyelmet ad: I Mint gyötrik I Szúrós
szeggel I Tört tagjaidat! I 6, kínok!" A szerző
nevét inkább franciául ismerjük: Geoffroi de
Breteuil, aki első magyar versünknek latin


