
Kósa Ferenc

A COLLECTIO RITUUM EGY ESZTENDEJE

Magyar nyelvű szertartáskőnyvünk,a Collectio Rituum egy eszten
deje gyakorlatban van. Az egyetemes egyházra jellemző Jiturgíkus fej
lődés eredménye a mi Rítuálénk. Évek óta sorra jelentek meg a világ
legkülönbözőbb nyelvterületei részére népnyelvű szertartáskönyvek. A
mienk ebben a sorrendben elég magas számot visel, viszont a legújabb és
sokszorosan átgondolt tapasztalatok is bedolgozást nyertek már.

Hogyan fogadta a magyar közvélemény a Collectio Rituumot? Mond
hatjuk, hogy a legellentétesebb módon.* A fogadtatás különbözőségemu
tatja, hogy nagyjelentőségű újítás a magyar szertartáskönyv. Volt hely,
ahol ürömmel üdvözöltek, és volt hely, ahol ellenkezesre talált. Igen sok
fordul meg azon, hogy ki-ki hogyan értette át oa vezető gondolatot, és
mennyire friss és hajlékony az új szellem a haladást képviselő törekvés
befogadására.

A latin nyelv kérdése

A népnyelvű szertartáskönyvek engedélyezésével Róma új gondo
latot érvényesít 'istentiszteleteink levezetésében. Bátran szakít azzal a ha
gyományos elvvel, mely szerint a szertartásokat csak latin nyelven sza
bad végezni. Nem a nyelvhez ragaszkodik, a kinyilatkoztatott igazságokat
a szertartáson belül is 'felszabadítja a latin nyelv béklyói alól. A Latin
nyelv.a múltban kétségtelenül ünnepélyessé tette szertartásainkat - de
az élet nem ünnepekből áll. Bizonyos mísztikummal, jó értelemben vett
titokzatossággal vette körül az egyházat megazentelő munkája közben
- viszont sok embert azzal fordított el magától, hogy a misztikum mi
att nem értette az igazságot, s azért azt elvetette.

A latin nyelvről azt hittük, hogy az egyház egységének szükségszerű

vonása, ami egyben komoly kötelék is. Voltak országok, hol tényleg a
Rómához tartozást erősítette, de általában a történelem mást mutat. Akik
az elmúlt századokban leváltak az egyház testéről, minden nehézség nél
kül elvetették a Latin nyelvet. A katolikus egvháznak pedig abban a fej
lődésben, melynek eredménye, hogy világegyház lett, éppen a latin nyelv
hez való erős ragaszkodás Krísztus megismerésének és elfogadásának
egyik le nem kicsinyelhető akadálya. Az utóbbi évek nemzetközi liturgi
kus konferenciáin felelős szónokok széltak arról, hogy azoknál a népek
nél, melyek kultúrája a latintól idegen, a latin nyelv a hitterjesztés út
jában milyen komoly akadályt jelent. A keleti népeknél is lemondott az
egyház a latin nyelvről. csakhogy az egyesülés útját egyengesse.

A mai időkben a népnyelv használata mellett igen nyomós érv az,
hogy az emberek nagyarányú elfoglaltsága nem enged nekik időt arra,
hogy a legfontosabbal, az "egy a szükséges" kereteibe tartozó dolgokkal
foglalkozzanak. Azt a kevés időt tehát, amit a szertartásokon való részvé
tellel töltenek, a Iíturgíán keresztül fel kell használni arra, hogy hirdes
sük a keresztény igazságokat. A keresztségben a hitről és a kegyelmi
életről, a házasságban az ember méltóságáról és magasrendll hívatása-

• Lásd Juhász Péter tanulmányát: "Az egységes magyar Rituale a gyakorlatban", Vlgllia;
Ul63. szeptember. CA szerk.)
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ról, az úrnapi körmenet alatt az Oltáriszentségről, temetés alatt a földi
élet után ránk váró dolgokról, különösen a feltámadás húsvéti vigaszta
lásáról hall még az is, aki egyébként laza kapcsolatot tart fenn az ige
hirdető egyházzal. Egy alkalommal egy hívő hiányolta - és nem egye
dül - a temetési szertartásban a Círcumdederunt szép dallamának elma
radásat. Némi bosszúságát azzal indokolta, hogy: eddig a temetés olyan
szép volt. Felhangzott a Circumdederunt, és az ember mindjárt a köny
nyeivel küzdött, De most ?"Minden figyelmemet leköti, hogy mit mond
a pap és mit énekel a kántor." Hát baj ez? Éppen ezt célozza a nép
nyelvű rituálé! Figyeljenek arra, hogy míképpen imádkozik az egyház
az emberi sors legdöntőbb fordulója alkalmával. A temetéskor imádko
zott szöveggel az egyház sokkal többet ad érzelmes eUágyulásnál. Ilyenre
bármely rendezvény rá tud hangolni, de a koporsó mellett örök életről,

feltámadásról csak az élő hit és a Krisztusba kapcsolódó lélek mer éne
kelni. ]$ az eszkatológíkus igazságok befogadására temetés alatt a leg
fogékonyabb az ember. A második vatikáni egyetemes zsinat határozatai
között olvassuk (81. §.): "A temetés szertartása. a halál húsvétos jellegét
fejezze ki határozottabban."

A keresztény vallásban az érzelmi mozzanatok komoly értékét egy
általán nem akarjuk lebecsülni, de meg kell állapítanunk, hogy az a ke
resztény ember, aki nagyrészben az érzelmi mozzanatokon tájékozódik.
igen könnyen letér a keresztény életforma útjáról, amikor az 8Z~
képpen áldozatokat, külső és belső lemondásokat kíván tőle. Milyen jó,
hogy szertartásaínkon keresztül a kinyilatkoztatás fontos tanításait hallja
az ís; aki tgyébként szeritbeszédet nem hallgat. Az igazi humánum je
gyében a liturgia a biztos és lényeges igazságokra támaszkodva keresi
az utat az ember tudat alatti világához, ahol az emberi lelki igény akkor

'is megmarad, ha egyébként alig veszünk róla tudomást. Az anyaszent
egyház ezért hívja segítségül a nemzeti nyelvet akkor, mikor az újkori
pasztoráció lehetőségeit 'keresi. A második vatikáni egyetemes zsinat
döntései közt ezt olvassuk: "Mivel mínd a szentmisénél, mind a szentsé
gek kíszolgáltatásánál, mind pedig a liturgia egyéb részeinél a nép nyel
vének használata a hívek számára igen hasznos lehet, annak tágabb te
ret szabad bíztosítaní," (36. §. 2.) Nem szabad nekünk sem visszafelé
lépnünk.

A népnyelv használata azért is vált általános óhajjá, mert az egy
ház imáinak meghallgatása érdekében számít a hívek aktív részvételére.
Talán merésznek tűnik első látásra, ha a korl'celebrációnak; a szentmíse
közös bemutatásának fogalma jut eszünkbe. A papszentelésnél ma is hasz
nálatban van az együttmísézés, koncelebráció, és a második vatikáni
egyetemes zsinat ezen kívül is megengedhetónek tartja a püspök belátása
szerint, Valami hasonló szerepet kap a koncelebráció a népnyelvű litur
giában. Nem osak tanít a liturgia, de vallásos élményhez segít. Ezt az él
ményt azzal biztosítja, hogy a liturgia cselekvő részeseivé teszi a hí
veket oly mértékben, ameddig a krísztusí egyetemes papság, illetve a
"Corpus Christi mysticum" ténye engedi. Nincs két Krísztus ! Mindig az
egy és oszthatatlan Krísgtuscselekszík, Ezt tudatosítja a népi nyelv hasz
nálata. Ha a szertartást végző pap Krisztussal működik, a Krisztussa!
egyesült híveket sem lehet kiszorítani a tevékenységből. Szent Pál gon
dolatát a krisztusi nagykorúságról, talán ebben az irányban értjük meg,
Minden áldás és megszantelés Krisztus munkája. Ott találjuk a szentsé
gek, szentelmények kegyelmi eredményeiben. Akiket Krisztus kegyelmi
egységbe vant önmagával, akarata szerint nem tekinthetik a szóban-
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forgó szer-tartásokat tőlük független rendezvényeknek. A szentmisében a
kegyelem forrása Krísztus áldozati imája, mégis ezt a felszólítást halljuk:
.,Imádkozzatok testvérek, hogy az én és a ti áldozatotok kedves Iegyen
az Isten előtt." Az ünnepi szentmisében a híveket is inoenzálják, béke
csókban részesítik, szentáldozásuk hozzájárul az áldozat teljességéhez;
Mily hathatósan szolgálja és alkalmazza ezt a gondolatot a maga helyérl
a népnyelvű liturgia! A második vatikáni zsinat határozatainak 10. §
ában ezt olvassuk: ,,Az apostoli munka arra irányul, hogy mindazok, ak.íJI:
a hit és keresztség által Isten fiai lettek, az egyház kebelén az Istent
dicsérjék."

A hív<!k bekapcsolódásának módja

Egy alkalommal Krísztushoz lépett valaki és kérdezte: "Mester, mi
jót kell tennem, hogy eljussak az örök életre?" (Mt. 19, 16.) A katolíkus
egyház nem áll meg ott, hogy a kinyilatkoztatott igazságokat hirdeti. Az
emberi élet megszentelődését cselekedetek jelzik. Komoly lelkipásztori
gondja az egyháznak, hogy a híveket a ezertartásokba bekapcsolja. Min
den szertartás az egész közösségnek közös cselekménye. Amikor Krísztus,
a fej imádkozik, a titokzatos test tagjai is imádkoznak. Az egyház a meg
hallgattatás érdekében maga köré gyűjti híveit, 6 minden lelkipásztori
szempontból alkalmas helyet kihasznál, csakhogy őket a szertartás cse
lekvő részeseivé tegye. "Szükséges, hogy a hivek tudatosan, tevőlegesen

és gyümölcsözően vegyenek részt a liturgiában." - állapítja meg a má
sodik vatikáni zsinat. (11. §.) A Collectio Rituum ezt az. elvet igyekszik:
megvalósítaní, Kitűnik ez abból, hogy amikor csak lehet, az imát pár
beszédes formában mondja, vagy legalább a bekapesolődást küejez6
Amen-t kell a híveknek felelniök. Kis körmeneteket rendez például a.
keresztségnél. A házasság szentségénél a kölcsönös szeretet és htíség igé
réténél a jegyesek húzzák fel egymás ujjára a gyűrűt, a házassági igére
tet megerősítő eskü alatt a feszületet a násznagyok tartják. A hívekkel
való egység különös fínomságban mutatkozik meg a temetési szertartás
végén. Az egyház együtt sír a sírékkal. vigasztal, erősít, s minden részt
vevőt felkészít a jó halálra. Megható lelkipásztori aktus a litánia-paraf
rázis, amit közösen végeznek. Ebben a drámai pillanatban nem marad
egyedül a hívő. Éreznie kell az egyház közösségeben lévő vigaszos erőt.

Ha a szertartások bármelyikét figyelmesen átolvassuk és az utasításokat
átgondoljuk, megvalósítjuk, szükségszerűen rájövünk arra, hogy azokat a
lelkipásztorkodásban jártas, szivvel és lélekkel rendelkező emberek ren
dezték és állitották össze.

Killföldi minták és nemzeti hagyomány

Külföldi, s főleg német liturgikus könyvek nyomán készült a Col
lectio Rituum? De ha jó, mi kifogás lehet ellene? Nemcsak a legújabb
évtizedekben, de évszázadokra visszamenően a német katolicizmus a li
turgikus kezdeményezések terén úttörő volt. Vessük le előitéleteinket, s
amí gyakorlatilag bevált, nyugodtan kövessük. A Collectio Rituum nem
szolgaí utánzás. A szerkesztők szabadon válogattak német, francia és a
vatikáni szertartáskönyvek anyagából, s a helyi adottságokkal összhangba
hozható részeket a szükségleteknek megfelelően ültették át. Magyar ha
gyomány van-e? Szép és gazdag anyagót gyiíjtöttek már össze néprajz
tudósaink, de a munka még nínes befejezve, még nincs felderitve teljes
aemzeti hagyomány-kínesünk. A magyar Rituale elómunkálatainak idején



(lassan 12 esztendő!) elenyészően kevés volt a szébajöhető anyag. Ami
ugyanis a feltárt hagyományból hozzáférhető, nagyrészt latin. Nem cso
dálkozhatunk ezen. A ellenreformáció a Rómához való hűség bíztosítását
a hitelvek buzgó hirdetése mellett a latin nyelvben látta. A népéneklés
nagy arányban fejlődött ugyan, de a szertartások végzésének nyelve latin
volt. A megelőző időkben tartott tartományi zsinatok pedig még a nép
éneklés gyakorlatát is a szertartásokat megelőző, vagy azokat követő idő

re korlátozták. Szó sem lehetett nemzeti nyelvű szertartásról. Ami a nem
zeti hagyományból az új világ szemlélete szerint használhatónak látszik,
az a zsoltározás, körmenetek és a dallamok stílusának megőrzése.

Megengedhető-e a hagyománytól való eltérés, ha azt valami ész
szerü meggondolás indokolttá teszi? Föltétlenül! Ilyen újítás, hagyo
mánytól való eltérés például a feltámadási szertartásokban a kezdő zsol
tár elhagyása. A nagyszombati vlgília-míse időpontja a legközelebbi múlt
ban került az esti órákra világszerte. A régi hagyományokat őrző szer
tartáskönyvekben a feltámadási körmenet önálló szertartás volt. A Krísz
tus-keltegetessel kezdődött: "Kelj fel, Uram és ne hagyj el végtére ..."
Ma azonban az egész vigiliai szertartás a Glóriás, Allelujás misével meg
előzi a feltámadási körmenetet. Kikerűlhetetlen a régi szertartás módo
sítása. Az úrnapi körmenet alatt és a búzaszentelő szertartásban a kö
nyörgéssel szerosabb összhangban lévő evangéliumi részek kerülnek fel
olvasásra, nem úgy, mint régen. A hagyomány tiszteletében is meg kell
őrizni a józan szabadságot. semmi sem tartóztathatja fel az egységes
fejlődést.

A szertartáskönyv zenei anyaga

A nemzeti hagyomány érvényesülésének legalkalmasabb területe ta
lán a dallamok összeállításában mutatkozhat meg. A hagyomány érvénye
sülésének két lehetősége van: régi dallamok felújítása, vagy a hagyomá
nyos nemzeti dallamképző elemek, dal1amfordulatok alkalmazásával új
dal1amok szerkesztése, Melyik a helyesebb, tetszetősebb ? Megoszlanak a
vélemények. Az első mellett döntő érv, hogy amit a századok gyakorlata,
ha szórványosan is, de jónak itélt, biztosan járható jó út. A másik rnel
left az újat-alkotás, a régi szövegű, ismert énekkel történhető összetévesz
tés elkerülése szól, Jelen írásunkban meddő és céltévesztett lenne vitába
bocsátkozni, hogy melyik a helyesebb, mert csak az adottságokra aka
runk kitérni. Számolnunk kell azzal a megkötöttséggel. hogy a Collectio
Rituum kész anyagót ad a kezünkbe. Kétségtelenül vitatják többen az
előttünk fekvő megoldás elsőbbséget, de a dallamokhan bíztosan felfe
dezhető akár a gregorián énekhez, akár a népzenéhez való tudatos alkal
mazkodás törekvése.

A feltámadás szertartásának énekei teljesen a régi Rituale Strigo
niense dallamát veszik át. A többi ének hangneme általában egyházi
hangnem. A temetés szertartásának első éneke nyomon követi az 1. tó
nusú Introitusoknál többszörösen alkalmazott dallamivet. Antifónák és
zsoltárok hangnemileg összefüggnek. A zsoltárok előtt alkalmazott anti
fóna jellegén nem változtat semmit, hogy metrikus lejegyzésben van.
A sillabikus forma, a kötött ritmus látszata és belső lüktetése a gregórián
hasonlóságának nem mond ellent. Csak az éneklést teszi könnyebbé tö
megviszonylatban. Hasonló megoldást látunk a Gyertyaszentelő Boldog
asszony-napi szertartásban. A Simeon énekét megelőző antifőnában két
neuma van, felütéssel kezdődik és végig kettes ritmusban halad. A dal
lamok a szöevg hangulatát tartják szem előtt. A felnőttek temetésénél
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rnoll jellegű antifónák vannak, a gyermekek temetésénél azonhan a vi
gasztalás szavait éneklik, és ezért dur dallamok vannak mixolid dallam
mal felváltva. A "Szent angyalok ..." dallamában ősi pentaton fordu
latok is kicsendülnek. Formája A-As-B-Bv. A dallam második fele
szekvenciasan zár. Az ének a második sorban éri el csúcspontját. Utána
a hangterjedelem egyre szűkül, míg egy népzenei emlékeinkből j61 ismert
hajlással a nyugvó hangon megpihen. így pihen meg az élet sok viharan
átjutott lélekben is minden földi szenvedés lázas emléke és feszültsége,
hogy ráhajtsa fáradt fejét Lsten jóságos kezére s a "jámbor lelkek szent
karában" örökre üdvözüljön.

A Ritualeban vannak terc-váltós, szláv hatást mutató énekek? Van
nak. Az egyik a Kisdi: Cantus Catholici-ből átvett ének egy hang módo
sításával, a másiknak alapmotívurna szintén, csak a továbbfejlesztés tér
el az eredetitől. A szláv hatás baj? A dallam biztosan énekelhető, köny
nyen megtanulható. Az ének felépítésében semmi komplikációt nem mu
tat. Ez csak előnyére válhat egy éneknek. Az összehasonlító zenetudo
mány a nyelvi és képzőművészeti tudományágakkal karöltve egyre gaz
dagabb bizonyítékokkal mutatja ki, hogy népünk egész kulturanyaga mi
lyen sok idegen hatás nyomát viseli magán. Ösi kultúránk a kelet, újabb
kulturánk a nyugat hatását mutatja, Ez nem vált kulturánk kárára. Ez-ért
oly színes és sokoldalú. A különböző nemzeti kulturák kialakulásánál a
kölcsönhatásban nem láthatjuk-e a Gondviselés csendes és állandó mun
káját, amit modern nyelvezettel egyetemes közösségí nevelésnek monda-"
nánk? A szláv rokonhatást tehát ne írjuk egy ének rovására.

Azt mondhatjuk, hogy az ősi magyar gregorián énekek még nagy
részt felkutatásra várnak. Sok gregorián dallamot összegyűjtöttek már,
zsoltározást, amik jelentős részükben a zsolozsmában használatos z501
tártónusok közül rendszerint az 1. és 8. tónust mutatják. Hallunk néhol
bennük más hajlítást is, de itt is kicsendül az eredeti, rnost vatikáni dal
lammal ismert tónus, annak valami variált formája. Nem a hivatalos
gregorián könyvekben lejegyzett dallam volt-e a régi és ebből származott
a variáció? Mostani szertartáskönyvünk a variáció elötti eredeti dalla
mokhoz nyúl vissza. A zsoltárok szövegét helyes volt Sik Sándor modern
fordításában közölni. Még ebben is van néhány kifejezés, amin többen
fennakadnak. A régi szöveg csaknem használhatatlan. A közölt dallamok
egyébként nem kívánnak kízárólagosságot olyan értelemben, míntha azt
állítanők róluk, hogy az egyetlen lehetséges dallamok. Mindegvik osak
egy a nagyon sok egyéb, és elképzelhetően jobb dallamok közül. Az egy
házi jóváhagyás sem mond egyebet, mint hogy a közölt énekek .3.1k3.1ma
sak arra, hogy a liturgikus szöveget az olvasással szemben ünnepélyessé
tegyék. A gyakorlatban igen sokan könnyen és szívesen éneklik s ezze)
már meg is indult az annyira kívánatos liturgikus megújhodás.

További fejlődés lehetősége

A Collectio Rituum pozitív eredményét tehát ezekben összegeznetjűk:
1. Aki a magyar nyelvű szertartásokat hallgatja, tudja, mit tesz az

anyaszentegyház.
2. A szöveg és a dallam egyszerűsége megkönnyíti a híveknek a

szertartásokba való bekapesolódást.
3. A múlt hagyományainak megszűrt, használható eredményei új

szellem hordozói lettele
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Amikor Jézus Krisztus az Isten országáról beszélt, azt földbe vetett
maghoz hasonlította, majd kovászhoz, amelyerjedésével megkeleszti B,

lisztet. A hasonlat mindig továbbfejlődésrőlszól, melyet nem lehet meg
állítani. Kár is volna. Az egészséges fejlődés egy-egy új foka mindíg
szebbet és jobbat hoz, mint amink volt annak előtte. Ilyen a Col1.ecito·
Rituum is, és innen nem lehet, de nem is szabad egy lépést sem vissza-
felé tenni. A nemzeti hagyomány liturgikus anyaga sok széppel és jóval
keosegtet, Ezek felhasználása mínden bizonnyal nagyban növeli majd
liturgikus könyvünk értékét. ,A további munkának azonban alkalmazkod
nia kell a fejlődés biztos szabályaihoz, és nem vonhatja ki magát a hierar
chia ellenőrzése alól. A fejlődést -a belső erők, a Collectio Rituum-ban
érvényesült alapelvek továbbfejlesztése kell, hogy létrehozzák. Eredménye·
minden bizonnyal az lesz, hogy népnyelvű liturgikus könyvünk még több
hivőt kaposol bele Krísztus egyik fő életfunkciójába, a nyilvános és kö-

. zös istentiszteletbe.

-
MEGTÖRTÉL, MINT A KAR HAJLÁSA

Megtörtél, mint a kar hajlása,
he, az em~er mellére zárja,
a fáradságát a nyesett botra
- ahogy előbbre lép - megosztja;
s várja a bot, hogy együtt lépjen
a lábbal, amely máT nem siet. 
Igy látlak apám, rád emlékszem;
s pergetem emlékeimet.

A gabonád még lábon érett,
jöttek májusi jégverések;
s ellened esküdött az ősz is,
a korai fagy, szél, esővíz.

Allataidat járvány vitte,
a lúdjaid r6ka hordta el;
a borodra ráomolt a pince,
és krumplid a h6 alatt telelt.

Apám, apám - bószavú, kedves;
szólni tudtál az emberekhez,
s szavaidnak értelmet adtak
a panaszok s a forradalmak
emlékei; he, elbeszélted
- az életed ezerszer élted;
s míg eke fölé görbedt hátad,
a földet, csak a földet láttad

Megtörtél, mint a kar hajlása,
ha az ember mellére zárja,
s fáradtságát a nyesett botTa
- ahogy előbbre lép - megosztja.
Igy látlak apám - beteg ember,
kit évek és bajok Sttjtanak;
s barátkozol a végtelennel
(I hunyorgó csillagok alatt.

Fazekas LajoS'
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