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A LITURGIKUS MOZGALOM LEGUJABB
TÖREKVr:SEI

"A szent liturgia isteni és emberi elemből tevődik össze. Nyil
vánvaló, hogy az előbbieket, mivel azokat az isteni Üdvözítő ala
pította, ember meg nem változtathatja. Az emberi elemek viszont
változhatnak a szerint, amint a különböző idők és szükségletek
kívánják és amint azokat a e,gyházi Tanítóhivatal a Szentlélek
irányítása mellett jóváhagyja" - így vázolja fel XII. Pius a li
turgia fejlődésének alapjait nagy liturgikus körlevelében, a
Mediator Dei-ben. Később a változások közvetlenebb okait is fel
sorolja, hitünk egyes tételednekedőterébelépését és a vele kapcso:
latos tudományos elmélyedést (megtestesülés, Oltáriszentség,
szentmise), az egyházfegyelem sok módosulását (szentségek li
turgiájában, pl. gyónás), a tömegek áhítatgvakorlatait, melyek
egészen kivételesen magánkinyilatkoztatásból is indulhatnak
(Úrnap, Jézus Szívének tisztelete), de csak úgy, ha az Egyház
tanítóhivatala jóváhagyja őket.

A liturgia fejlődik

Mindezekből nyilvánvaló, hogy a liturgia fejlődésében megál
lás nincs; a .Jcülönböző idők és szükségletek" folyton működnek

és alakítják az Egyház hozzájárulásával istentiszteletünket. A li
turgia akkor született, mikor az Egyház, és vele együtt nőveke

dett, Nem lehet "uj"-nak .nevezni a liturgikus mozgalmat sem,
amely korunk szükségleteit kívánja érvényesíteni a Ií turgiábar,
'Talán ennyire hangsúlyozva és céltudatosan nem mondták még
ki a liturgikus fejlődés szükségességét, de aki visszapillant a li
turgia történetére, annak észre kell vennie, hogy a nagyszabású
változásokat mindig sok egyéni és tömeges tnegrnozdulás és igény
előzte meg. A liturgikus mozgalom, mint ih-en, mindig élt, és
rnínt az élő Egyház szívverése, könnyűszer-rel kitapintható.

Döntő fcrdulatokr öl tudunk liturg-iánk fejlődésében. 360 körül a görög nyelvet fel
váltja a latin; az "aranykorban" (V-VI. század) kialakul a rómavárosi liturgia, velé
púrhuzamosan a nyugati és keleti liturgiák egész sora; a' kőzépkorban a római liturgia
I':yőzedelmeskedik, de rengéteg benne a helyi színezés : végüli 1570-ben V. ('Szent)
Pius egységesít és rendet teremt. E változásokből a. magyar liturgikus élet sem maradt
ki. A römavárosi Iiturgiának egy válfaja alakult ki nálunk, a.~ u. n. magvar-római
liturgia (Dankó J ózsef elnevezése ) ; a katolikus restauráció lendületében a nagyszem
bati zsinat megszüntetí ezt, bár a. pápai rendelkezés értelmében megmaradhatett volna.
Csupán a magyar szentek ünneplését őrizték meg, sajnos nagyon vérszegény külsőben.

A magyar liturgikus életnek egyik törekvése, hog-y a kódexekben reánk maradt, erővel,

szépséggel teli szővegekkel egyszer, a. Szentszék engedélyével, ujra. fényesebbé tegye ma
-:~-a.r srentjeink ünnepeit.
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A multnak ilyen forradalmi változásait szemlélve sok idegen
kedés eloszlik a liturgikus mozgalornmal szemben. A mi korunk
is ilyen nagy változás előtt áll, sőt talán már benne is van.

De milyen jogon igényli, hogy a gyökeres reformok munkáló
ja legyen? Abban a tudatban, amit a Mediator Dei is hangsúlyoz.
hogy a liturgia iránti tudományos érdeklődés elérte azt a fokot.
amelyen állva hozzáfoghat az alapos munkához, :fjs ez az, ami új
a liturgikus mozgalomban. A liturgia célját, szellemet, anyagát,
kifejező eszközeit, történetét egészen mélyen megismerve most már
"liturgikusabban" tudja értékelni az ősi szépségeket és beállítani
az új formákat. 1914-ben még abbamarad a liturgia reformja kri
tíkatlag bizonytalan szövegek miatt, 1948-ban a Szeritszék maga
sürgeti a munkálatok ujból való megindítását. Természetesen ez
az u. n. liturgikus öntudat egyes korokkal (például a hanyatló
középkorral) szemben krttikát is jelent, és jelenti azt a törekvést,
hogyaliturgiából eltávolítsuk mindazt a Iiturgia-ellenes elemet,
amely ezekben a korokban rakódott rá.

A hívők bekapcsolódása

Sokan a liturgikus mozgalomnak köztudatban szereplő célját:
a hívők 'aktív bekapcselását a szent cselekményekbe veszedelmes
nek tartják és félnek tőle. Valami eretnekség-félét sejtenek. Pedig
a liturgia nevében is a nép műve. Amióta pedig föntáll, meg nem
szűnő törekvése, hogy Isten családjának együttes istentiszteleiét
irányítsa. Folyton megújuló problémája tehát, hogyan lehetne
mindenkit résztvevővé tenni. Az értelmes embertől nem lehet meg
tagadni legemberibb igényét: azt, hogy értse, amit lát, amit hall.
hogy az ő cselekvése is legyen benne az Isten tiszteletében. Kü
lönböző korokban ez az igény különféle módon valósult meg, s
egyik oka volt például a különböző nyelvű keleti liturgiák ki
alakulásának. Ahol 'a liturgia idegen nyelvű volt, ott kezdettől

fogva írtak könyveket - többnyire a liturgia kísérőjéül - nem
zeti nyelven is. Mert e nemzeti nyelveknek magában a liturgiában
való alkalmazása általában az eretnekség mellékízével járt, 8 ép
pen ezért külön pápai 'engedély kellett hozzá,

A liturgiába való békapcsolődás nálunk magyaroknál igen korán értékos é8 kez
dettől iogva nagyon józan eredményeket mutat fel. lA kolostori irodalom voltaképpen
nagylendületű liturgikus mozgalom eredménye, Nemcsak Latinul nem értő egyháziskst,
hanem világi személyeket is' a liturgia résztvevöjévé akart tenni (Csepeli Sírnon íma
könyve: s Pser-ködex) _ Liturgikus ~nyaga gazdag: rnisernagyarűzut (Cornídea-kődex),

breviáriumi .hírnnuszok iordítása (Apoa és Peer-kódex), "Boldogasszony hórái" (Feste
ti ch-kódex ), a szentségek (Virginia-kódex), premontrei ordináríurn (Lányí-kődex}, BÖl

els6 népénekeink is itt találhatók (Batthyány-kódex). E.t a sokatigérő elgö magy.~ Ií

turgikus mozgalmat a török betörés törte derékba.

A mozgalom tehát, mínt tény, nem új; annál újabb az erő.

amellyel jelentkezik. Ma kétségkivül egyik jellemzője korunk val-
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Iásosságának. A liturgikus szellemű hívősereg kialakításában nyil
ván' a Corpus Christi Mysticum tana vitte a főszerepet: ez vezeti
vissza az individualizmusban és racionalizmusban szétszóródott
hiveket ismét Krisztus egységébe, ez teszi őket ujra Isten házané
pévé.. Mint a Mediator Dei mondja:

"Világosabb lett az emberek előtt az a tény, hogya keresz
tény hivek összessége egyes elválaszthatatlan testet alkot, rnely
nek feje Krisztus és hogy éppen ezért a híveknek is őket megil
lető módon részt kell venn iők v szerit szertartásokban."

A tudomány és a gyakorlat

A liturgikus mozgalornban van egy tudományos és egy nép
felé forduló irány. Az első rt liturgikus célok tudományos elmé
lyedést kívánó problémáival, a liturgikus könyvek reformjával
foglalkozik, a másik azt a gyakorlati kérdést valósítja meg, ho
g-yan vegyen részt a hívősereg liturgikus módon a szertartások
ban. Ez a két irány azonban egy és ugyanazt a célt szolg álja és
azoros kapcsolatban kell lenniük egymással.

A Iegújabb időkben e kettős föladat megoldására világszerte
liturgikus egyesületek alakultak. Ébrentartják a liturgikus szel
lemet és gyakorlati és tudományos munkát végeznek a liturgia
területén. Legnagyobb híre a francia Centre de Pastorale liturgi
que-nek van; célja "az Egyház kapuján át Isten országába ve
zetni az embereket s a szentírást, szentmisét az Oltáriszentséget
ismét a keresztény élet középpontjává tenni". Az angolok főként a
nemzeti nyelv alkalmazása körül folytattak heves vitákat. Kana
dában még a Mediator Dei megjelenése előtt alakultak liturgikus
tanácsok; 1947-bentaríott liturgikus hetük témái: a szentségek
liturgiája, a gregorián ének, a zsoltárok, a mindennapi alkalma
zás kérdése, a liturgia kapcsolata a lélektannal és a vallási neve
léssel. A lengyelek 1949 nyarán Lublinban tartottak megbeszélé
seket, Többek között a liturgikus mozgalom lényegének tisztázása,
a szentmise, a templom és berendezése, a hívek részvétele a szent
misében, végül a liturgia mint a kinyilatkoztatott igazságok ki
fejezője szerepelt a tárgyalt témák között.

A liturgikus tanácskozások között kétségkívül Iegjolentősebb

volt a trieri Liturgikus Intézet rendezésében megtartott tanulmá
nyi találkozó, 1951 júliusában Maria-Lachban. Ez elsősorban tu
dományos oldalról szólt a kérdésekhez; tíz nemzet 48 szaktudósa
vett részt rajta. Témaként a llHssale Romanum reformja szere
pelt és részletkérdésként megvitatták az uiounan visszaállított
huevéti vigilia tapasztalatait is.

A maria-lachi találkozó

Amaria-lachi találkozót néhány jelentős esemény előzte meg.
A Szentszék 1907-ben a szentírás latin fordításának reviziójára
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adott megbízást s ezzel mintegy jelezte, hogy megújítja a brevi
árium szövegét. Közben a Szentatya megbízásából megjelent a
Zsoltáros könyveredetiből készült fordítása is, és folyamatban
van a többi szentkönyvé is. 1912-ben legalább harminc esztendős

határidőt tűztek ki a breviárium reformjára. A munkálatok idő

közben megszakadtak, de az Ephemerides Lilurgicae sürgetésére
(1948) ,hamarosan olyan művek láttak napvilágot, amelyek egy
általános liturgia-reform alapjait rakták le. Kevéssel utóbb meg
jelent a nagyszombat éjszakájának szertartáskőnyve, egyelőre fa
kultative, kísérletül, ad experimentum. Ez az Ordo Sancti Sabbaii
a misekönyv részleges reformjának tekin thető.

A tanácskozások első felében ezt az uj Ordót vitatták meg. Az
előadók beszámoltak a mintegy nyolc országban szerzett tapaszta
latokról és sikerekről. Az ősi szertartás mindenütt lelkes fogadta
tásra talált. Majdnem mindenütt az új rend szerint ünnepelték
még husvét vigiliáját, ahol pedig ez elmaradt, a hívek fájlalták.
A szertartáson várakozáson felüli 'nagy számban jelentek meg, a
hangulat meghitt volt, a figyelem odaadó. sokan járultak a szerit
áldozáshoz. A vigilia nem esett a husvétvasárnap kárára. Sz inte
érezhető volt az a kegyelmi fuvallat, amely rövid idő mulva ma
gasra lobbantja majd a lelkekben az igazi husvéti áhitatot, Sok
pap most döbbent rá először éF> igazán a liturgikus ünneplés lel
ldpásztori jelentőségére.

Az új szer-tartás vonzóerejét és sikerét az előadók ui követ
kező mozzanatokban látták. 1. Az éjszaka, melyben értelmet nyert
a sok szimbólum és az egész cselekmény. 2. A szertartás részei
nek ősi, arányos megoszlása. 3. A hívek aktív bekapcsolódása, Vé
gül 4. sokat jelentett az unyanyelven megújított keresztségi fo
gadalom. "Az egyházi év legközpontibb ünnepe ismét megtárul
a liturgiában, hogy az Isten népe tevékenveu bekapcsolódhassék
és megérthesse azt. Ime megtettük ll? első lépéseket az új útun"
-- mondta az egyik előadó.

A megértés és bekapcsolűdás szeinpont iából It "l'goh'g't:sHett forrnúba néhány változ-

tatást javasoltak. MindenekeHítt u dlllet szeretnék J' Ordo in sacrntissima nocte Paschali".
ra változtatui. A négy lekció kiiz ii l a harmadikat é~ negrediJ{et gvíimőlcsösöbb szévegre
kellene kícserélni. kzi olvasmányokat " nép nyelvén kellene f"lú!va,tatni. Azután mó dot
kellene találni arra, hogy a keresztség- szentségét tényleg klszolgűltassák, ahogyan a litur
gia kivánja, A vigilia fontosságűt azzal is ki kellene emelni, hogya pünkösdi vízszen•

. telést mellöznék. Az áldozásnak a szentmisében konsxekr-á.lt oatyákknl kellene történnie.
~ vigilia miséjében áldozzanak a Ijelen~évő papok is, mi n t nagycs dtiirtokon , de ez ne
iegyen akadálya a husvétvasárnapi misézésnck : a hívek Hozámára azonhan meg lehetne
engedni, ahogy kérték: is, a husvét llapj,i,n való áldozást is. Igen helyénvalő volna..
ha a kereti liturgiák mintájára, '10m hiányoznék a békecsók, a pa«, Az átélést nagyon
megkönnyitené nagycsűtdrtökdn ét'> nagypénteken is) lia !lle~hnianák al. időbeli azonos

ságot a szertartásokban. Igya nagycsütörtöki mise este volna, fi nagypénteki azertartás
pedig délután. E két napot egyébként is jobban rá kellone hangolni husvét ünnepére.
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A szentmise reformja

Ezután került megvitatásra a megbeszélések főtémája: a
szentrnise ref'ormia, öt előadás hangzott' el róla, tizenkét javasla
tot egyhangúan elfogadtak, öt még alaposabb tanulmányozás alá
kerül. A javaslatok részben a husvéti vigilia miséjét vették ala
pul, m int amely ősibb formákat őrzött meg', részben az előmise

('éljána k helyesebb megvalósítására irányultak.
A vigilia m iséje adott ösztönzést arra, hogy a kórus vagy

a Hép élleklése alkalmúval minden kettőzés mellőzésétés a lépcső

ima üJtürlés(,t vagy mórlosítúaát kérjék s azt ajánlják, hogy az
utolsó evangélium helyett a mise a pap áldásával fejeződjék be.

Ami az előmise reformját. illeti, az a vélemény alakult ki,
hogy az ősi liturgiának mcgf'elelően jobban el kellene választani
az áldozati ru isétől. Ezért meg lehetne engedni, h.ogy a szen
télvben végüzze a páp, minta főpapi misékben, Az áldozati tár
ifyak iH eHnk az úldozati m ise elején kerüljenek az oltárra. Az
:tldozús lwdig szorosan kapcsolódjék az áldozati miséhez, tehát a
Confiteart és a hozzátartozó imádságokat el kellene hagyni.

Az előmise imádságos részének célja, hogy Isten családjának
kéréseit a miszfikus és reális Krisztuson keresztül tárja az Atya
elé. Ezért az orációkat a nér) nyelvén kellene végezni, számuk
egy, legfeljebb kettő 'legyen. Az igehirdetés után a credát ritkáb
ban kellene alkalmazni, inkább a megesonku It Orémushoz, kellene
ujra eg'y közös, népnyelven végzett, állandó imát, mely a hívek
szándékait foglalja egybe.

A tanító-részben az a, cél, hogy Isten igéje akadálytalanul
fejthesse ki erejét. ltppen azért közvetlenül és kizárólag a hívek
nvelvéutkelleuo végezn i, A perikópák mai rendje igen kis térre
szorítja a hívek Szentirás-ismeretét és kopottá teszi ahomiletikus
igehirdetést. Ezért sürgős felülvizsgálatra vall szükség. A va
sárnapi perik ópákat úgy kellene beosztani. hogy három-négy év
alatt u'; Ujszővetség főbb részei sorrakeriilj P 'lek. A hétköznapi
miséken pedig vagy tetszés szerinti olvasást kellene megenged
ni, vagy u buzgóbb hívők igényeihez megállapítani.

\' égül a szentrnise alapeszméjét, a memoria passionis-t a pre
fúciókban jobban ki lehetne emelni; egyúttal változatosabb volna,
ha gvaranítanák számukat.

A még- tanulmányozásra ajánlott javaslat.ok vag-J· az ~ísi liturgiát iijítan[tk fel, vagy
a bekapesol'ődást könnyítenék meg: 'Igy 'a Secreta visszanyerne ősi nevét és rendelte
tését: Oratio super, obtata és a szokásos módon énekelni lehetne. Ugyancsak teljes
szépségében állana vissza a XII. ""ázadig érvényben levő Urfelmutatás, ha II kánon
végi nagy doxologíát énekelné a pap (Per ipsum ) és alatta elevatio volna.

Szükséges voIna bekapcsolni a hiveket a Pater N 08tCI' után a. ílldozást előkészítő

imád!lággal, de erre konkrét javaslat nem történt. A hálaadás mozzanatait, jobban ki
kellene emelni, ezért egy imádságot kellene iktatni a Communio és P08tcomm.U'Mo kőzé;

ezzel a túl gyors Qefejezés is megsafinnék.
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A naptárreformmal foglalkozó előadás a husvét rögzítését
ajánlotta, ami hangsúlyozná az ünnep központi szerepét. Aján
lotta a nagyböjti időben .a szentek miséinek kiküszöbölését, hogy
jobban érvényesülhessenek az ősi szövegek. (A szentek ünne
peinek rangsora is reformra szorulna.) A husvét és pünkösd kö
zotti idő az örömé, tehát II kiinyörgő körmeneteket pünkösd után
ra kellene áttonni.

A javaslatok fölött természetesen II Szeritszék fog dönteni.
Kétségtelen, hogy egyik-másik nagyban elősegítené a szent cse
lekmények átólését. Iilrős törekvés mutatkozik arra, hogy az eJő
mise jórészót II nép nyelvén mondják, noha az egyik előadó sze
rint ennek még nem érkezett el az ideje.

Gyakorlati eredmények

Míg a liturgikus könyvek reformja meg nem történik, a li
turgikus mozg'alom gyakorlati úton, a hívők bekapcsolúsav-il pró
bál eredményeket l'!1;I'ui il ll!ediator Dei szellemében: "Hogy il
részvétel minél gyümölcsözőbb legyen, buzdítsátok őket, hogy te
vékenyen kapcsolódjanak bele az áldozatba".

A gyümölcsöző és tevékeny részvétel első ['öltM/dc a megér
tés. A cselekmény megértését megfelelő könyvek, oktatások, ma
gyarázatok által lehet elérni, a bekapcsolódást csakis a nyelv út
ján. Ezért veti föl a hívők részvételének kérdése szükségképpen
a liturgikus nyelv problémáját. A Mediator Dei már itt is je
lezte az irányt: "Bizonyos szertartásoknál hasznos lehet a nép
nyelv használata a hívők számára".

A gyakorlatban már itt is túl vagyunk a dolog nehezén: a
kezdeten. Több egyházmegye használt partikuláris kiváltság alap
ján a szentségek liturgiájában már régebben is nemzeti nyelvet.
1946-ban a francia püspöki kar kérte először a szentszéktől a
nemzeti nyelv használatát egy egész nép számára a Rituáléban;
egy éven belül meg' is kapták az, engedélyt. 1948-ban adták ki az
új Rituálét. Azóta megjelent a németek Rituale Germanicum-ja
is, egyelőre appendixként. eszerint temetés és más ájtatosságok
egészen németül végezhetők; keresztség, utolsó kenet és házasság
kiszolgáltatásánál a lényeges részek kivételével szabad a nemzeti
nyelvet használni. Mindkét rituale az egés:(: nyelvterületnek szól,
s nem külön egyes egyházmegyéknek.

Liturgia és lelkipásztorkodás

A liturgiának a lelkipásztorkodásba való bekapcsolása ct fran
ciáknál a legelevenebb. Liturgikus mintaplébániák alakultak,
hogy kinróbálják a liturgia hatását, és a megújulás forrásai le
gyenek. Főleg' városokban, a munkásnegyedekben dolgoznak. Em
líteni sem kell, néha bizony túlzások is elő fordulnak náluk. Egy
ilyen miütaplébániáról érdekes könyvben számol be Chery abbé.
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A szentmisén két felnőtt ifjú minlstrűl. Suhard biberos k'hánságára egy diakonus
liént öltözött pap vezeti és irányítja a nép részvételét. A lépcsőimát vagy közösen mond
ják" vagy a segédkező pap magyarázza. Az introítust franciául mondják, a kyríéc,
'glóriát li gregorián szerint éneklik. Az orációk franciák, a segédkező pap meg is ma
gyarazza őket, addig a celebráns vár. Az olvasmúnyoknak csak a címét olvassa latinul,
a többit franciául mondja a segédkező pap. Offertóriurnkor 'az ostyákat és a bort úgy
gyüjtik össze, (ami kétségkívül ellentétben áll a MediatM Dei-vel); ugyanakkor lelki

felajánlásokat is g>iijtenek, melyeket aztán az oltáron helyeznek el. A sanetust iBm.éIl
éneklik. A kánon alatt teljes csönd van. A kánon ve gén a pap 'nem a szent színekre
veti a kereszteket, hanem az odatett adományokra. Az áldozáshoz énekelve járulnak,
de önkényesen elhagyják a confíteort és a hozzá kapcsolt imádságokat; az áldozásnál
pedig az illeti) keresztnevét is hozzáteszik a formulához , mire 37. Amennel felel. Az utolsó

evangéliumot a sekrestvébe menve mondja el a pap.
A szentségek Iiturgiájában a kt>rp~zt;.;rg-et PS a háza~:síig'ot hangsúlyozzűk ki. A

-esaládi eseményt az egész egyházközség ünnepévé szélesítik ki. Éppen ezért lehetőség sze
rint csak vasárnap keresztelnek az ű n nepúlyes misővel kuposolatban. Az egész népsereg
.. baptistéríum felé fordul, a feleleteket együtt mondják, közösen imádkoznak - (a
lényeg előtt a pap felhívja a figyelmet arra; mí történik) - majd néma csönd.
ben történik a keresztelés. Utána eléneklik. nekünk talán szekatlan vonatkozásban, az
,Adora Te, 'devote latens Deitas-t; Este a pap felkeresi a családot.

A házasságnál " pogányokat nem erőszakolják a megkeresztelkedésre : Minek csi
náljunk rossz keresztényeket l - rnondják, Behozzák az ünnepélyes eljegyzést. A szent
misével kapcsolatban offertóriumkor a jegyesek feJajá141ják gvürűiket, mise végén igé
rétet tesznek s a })UP megá.ldja őket A há.zas~úg-kóté~; núszmisével és rendszerint vasár
nap tör-ténik. A szertartás [örésze francia. A ruisében itt is megvan a gyÜrüfelaján1ás,

a nagy áldást valaki franciául is felolvassa.

A krisztusi közösség életformája

Kétségtelen, hogy a liturgikus mozgalomban itt-ott túlzások
is akadnak. Az egyik véglet a tulzó ref'orrnvágy, a má.sik az a
vélemény, amely szer-int ami .régi és megszokott, az okvetlenül
jobb is. A Mediator Dei mindent megtett a mértéktartó fejlődés

biztosítására; de a föladat kétségkívül nem könriyű és még sok
a probléma. Az uj szellemű liturgikus élet azonban megtette már
a kezdet legnehezebb lépéseit. Ar. átalakulás nem történhetik egyik
uapról a másikra. Az Egyház- nem siet; csupán azt l,él'i, éljünk
-együtt vele, s ebben rejlik a liturgikus haladás; ez a legjobb út
arra, hogy a liturgia azzá váljék, ami keresztény őseink korában
volt : 1:1 kr-isztusi közösRég óletf'orrnájává,
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