
Radó Polikárp

A LITURGIA MEGÚJITÁSÁNAK ELRENDELÉSE
A ZSINATON

A liturgikus előkészítés munkálatairól legyen elég csak annyit mon
danunk, hogy az 1962-iki első ülésszak után a zsinati atyák észrevételei
a liturgiáról 1057 gépelt oldalt tettek ki. Akinek rnódjában állott kissé
betekinteni az ügyvitelbe, tudja, csak nyomtatásban mi előzte meg a li
turgikus konstítucíót: először a zsinat előkészítő bizottsága kiadta az Acta
et documentacímen összegyűjtött, a zsinatot megelőző püspöki javasla
tokat, ennek II. kötete a liturgikus szkémának anyagát tartalmazza. En
nek alapján a Liturgikus előkészítő bizottság munkáját (Schema consti
tutionis de sacra liturgia) 'a Központi bizottság 1962. októberében a zsinat
elé terjesztette, mert a liturgia ügyének tárgyalását tűzte ki XXIII. János
pápa elsőnek. Már ezen az eredetin is változtatott a Központi Bizottság,
így került az atyák kezébe (Schemata constitutionum, series prima). A:z.
első ülésszak során az eredeti öt füzet, mely a liturgikus konstituciót tar
talmazta, átalakult. Először közzé tették az, atyák hozzászólásainak ösz
szegezését (Modi aPatribus propositi) szintén öt füzetben, majd mínd
ezek alapján az alapszöveget - sok helyen nagyon alaposan - kijaví
tották. Ezt a kijavított szövegetIs kiadták (Emendationes aPatribus pos
tulatae) , immár tizenegy füzetben. Részenként szavazták meg azokat és
így elkészült a Szent Liturgia konstitúciója.

A kihirdetés a II. nyilvános ülésen

1963. december 4~én reggel 9 órakor a zsinati atyák liturgikus öltö
zékben fölvonultak és elfoglalták helyüket. A misét a Szent Kollégium
elnöke, Tisserant bíboros celebrálta, elmondván a Szentháromság misé
jét. A Veni Creator eléneklése után Felici érsek, a zsinat főtitkára jelen
tette VI. Pál pápának: "Szentséges Atya! A Szent liturgia konstitucióját
elfogadta 2147 atya, ellenezte négy." Viharos acciamatio zúgott fel a zsi
nati atyákl1észéről. A pápa ezután ünnepélyes formulával kihirdette a
konstituciót: "A szent és egy Háromság, az Atya, a Fiú s a Szeritlélek
nevében. Az imént felolvasott határozatokat a szent egyetemes II. Vati
káni Zsinaton egybegyült atyák elfogadták. És mí: Krisztustól nyert apos
toli hatalmunknál fogva e határozatokat az atyákkal együtt a Szentlé
lekben jóváhagyjuk, elhatározzuk és elrendeljük, és amit eként zsinatilag
elrendeltünk. Isten dicsőségére közzetevését paranesoljuk." A zsinat fő

titkára ezek után fölolvasta a Szeritatya rendelkezését, hogy 1964. feb
ruár IB-án, nagybőjt első vasárnapján lép életbe a liturgikus konstitució,
Időközben a pápa gondoskodik arról, hogyan és milyen módon hajtsák
végre a zsinat határozatait.

A pápa ezután trónján ülve, buzdító beszédet intézett az egyetemes
zsinat résztvevőihez. A Szentatya nyomatékosan hangsúlyozta a liturgia
új fogalmazását, a liturgián ugyanis nem egyszerűen a szertartások ösz
szességét kell érteni. "A szent liturgia - jelentette ki VI. Pál pápa 
első forrása annak az isteni csereviszonynak. amely által az Isten életét
maga közlí velünk, a liturgia lelkünknek első iskolája, s az első adomány,
amelyet a keresztény népnek át kell adnunk."

Valóban a zsinati konstitució teljesen világosan fejezi ki ezt az új
fogalmazást. A liturgia arra való, hogya keresztény nép abban a kegye-



lern teljességet elérje. Hogy ez minél biztosabban történhessék meg, a
zsinat elrendeli a liím'giúnak áLtalánus megújhodását, az instaurációt, A
liturgia ugyanis, hangsúlyozza a zsinat, részben isteni parancsori alapuló
változatlan elemekből áll, de legnagyobb részt változásoknak alávetett
elemek képezik: ezeket az idők múlása szerint megváltoztatni lehet, vagy
esetleg kell (Konstitució 21. cikkely). A reform célja hármas, amint a
zsinati konstitució kifejti: világosabban legyen kifejezve, amit aritus
jelenteni akar, a népnek könnyen kell azt megérteníe, végül a meguj
hódott liturgiában el kell érni a népnek tökéletes és cselekvő részvételét.

A megújításnak progresszív módon kell történnie a zsinat rendélke-·
zése szerint: azaz gondos teológiai, pasztorális és történeti kutatás előzze

azt meg, azután: figyelembe kell venni a liturgia általános szerkezeti
törvényeit és szellemét. számba kell venni az eddig tapasztaltakat; az új
formák szervesen kapcsolódjanak a már meglévőkhöz, végül ügyelni kell
arra, hogy ne legyenek számottevő külőnbségek egymással határos terü
leteken (23. cikk.). Első eszköz ennek a célnak elérésére: a liturgikus i

könyveket rninél előbb felül kell vizsgálni (és újabb kiadásukat nauvi
lágra hozni), szakértőket kell igénybe venni és gondosan ügyelni arra,
hogy a rubrikák a hívek ezerepét is megjelöljék (25. 31. cikk.).

A püspöki testületek liturgikus jogköre

A középkor végén a reformáció beköszöntével a XVI. század dere
kán valóságos liturgikus anarchia kapott lábra. A Tridenti Zsinat emiatt
- miután megteremtette az első valóban egyetemes római rítust - a
püspököknek mindenféle törvényhozói jogát megszüntette -és a Szent
székre ruházta. Különösen a Rítusok Szent Kongregációjának alapítása
(1588) óta a püspököknek, illetve a helyi főpásztoroknak (crdínáríusok
nak) nem maradt egyéb joga, mint "annak szorgos ellenőrzése, hogy a
szerit kanonoknak az istentiszteletre vonatkozó előírásait gondosan meg
tartsák" (1261. kánon). Ez azonban gyökeresen megváltozott 1964-hen,
amikor a II. Vatikáni Zsinat ünnepélyesen kihirdette, hogy a liturgiában
való intézkedés joga az egyházat illeti, az egyház pedig ezt a jogát három
fórumon keresztül gyakorolja. Az első fórum az Apostoli Szék, közelebb
ről a Ritus-Kongregáció, a második a törvény nermája szerint a püspök,
a harmadik fórum pedig a törvényesen 'megalakult területi püspöki kar
(22. cikk. 1. és 2. §.).

A püspököknek juttatott liturgikus jogok a következők: mínden püs
pök, vagy ha tetszik, több egyházmegye közösen Liturgikus egyházmegyei
bizottságot alakítson meg, hogy ez a liturgia ügyét a püspök irányítása
mellett intézze (45. cikk.). - A püspök gondoskodjék arról, hogy a hívek
minden rétege a maga szerepenek megfelelő módon cselekvő részt vegyen
a szerit cselekményben (114. cikk.). - A püspöknek joga van megengedni
a két szín alatt való áldozást, de csupán az Apostoli Szék által megállapí
tott esetekben (55. cikk.). - A főpásztor engedélyezheti több pap együt
tes misézését, a koncelebrácíót a törvény által megszabott esetekben (57.
cikk.). - Azokon a helyeken, ahol nincsen pap, a püspök kiküldhet dia
korrust vagy más valakit az Isten igéjének szolgálatára (35. cikk.). - A
püspök engedélyezheti a rádió vagy televízió általi továbbítast a szerit
cselekményekről (20. cikk.). - A főpásztor véleményezése szerínt bizonyos
szentelményeket, különleges körülmények között, laikusok is kiszolgál
tathatnak, azt azonban eddig nem tudjuk, melyek ezek a szent cselek
mények (79. cikk.). - A főpásztor egyes esetekben és kollő okból fölment
heti saját alattvalóját a zsolozsma elvégzésének kötelessége alól, teljesen
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vagy részben, azt is megengedheti, hogy más imádságot végezzen helyette,
például a szent olvasót (97. cikk.). Ugyanő engedélyt adhat arra is, hogy
egy pap a zsolozsmát egyes esetekben nemzeti nyelvű fordításban végez
hesse .el (101. cikk l. §).

A területi püspöki karok jogait a következőkben állapítjameg a 25i
nati konstitució. A püspöki karnak meg kell alakítania saját területi ősz

szessége részére is a Liturgikus Tanácsot és a Pasztorális Liturgia Intézetét
(44.cikk.). - A nemzeti nyelv használatára és annak módjára nézve
döntést hoz, amelyet azonban az Apostoli Szék elé kell jóváhagyásra fel
terjeszteni (36. cikk. 3. §). - A szentségek és szentelmények rítusában
az egyes népek hagyományai és jellege szerint szükséges változtatásokat
előterjeszti a Szeritszéknek elrendelesre (40. cikk). - A missziós terüle
teken ugyanezen norma szerint bevezethet olyan rituális avató eleme
ket, szokásokat, amelyeket a keresztény rítussal össze lehet egyeztetni
(65. cikk.). - Megállapítja a házasság saját ritusát területén, ezt is fel
kell terjeszteni a Szeritszékhez (77. és 63. cikk.). - Az egyházi évet a
helyi szokásokhoz alkalmazhatja, egész területére nézve, ez az intézkedés
is az Apostoli Szék jóváhagyására szorul, (107. és 39-40. cikk). - A
nagyböjti bűnbánati gyakorlatokat korunk és a különböző vidékek lehe
tőségei szerínt a híveknek ajánlja (110. cikk). - A Szentszék jóváha
gyásával a szetitzenét a sajátos zenei hagyománnyal rendelkező népek
jellegéhez igazíthatja, és meg is engedheti sajátos zenei hangszereik hasz
nálatát a liturgiában, ha megfelelnek a templom méltóságának és a hí
vek épülésére szelgálnak (119. és 120. cikk). Hasonló feltétel mellett a

.Jiturgikus ruha és beréndezés anyagát és alakját is alkalmazhatja népe
sajátos ízléséhez (39., 40. cikk.). ,

A törvény által megszabott okok ezek, de melléjük VI. Pál pápa
nagyvonalúsága még külön jelentős felhatalmazásokat (facultates) és ki
váltságokat is adományozott a püspökök részére. Kiadta ugyanis a zsi
nat második ülésszaka alatt, még a zsinati konstitució promulgálása előtt,

1963. november 30-án a "Pastorale munus" kezdetű motu propriot, Célja
az volt, hogy "méltó megvilágításba helyezze a püspöki méltóságot ás
egyúttal a lelkipásztori hivatást hatékonyabbá és könnyebbé tegye." Ezért
negyven felhatalmazást adott a püspököknek és egyéb főpásztoroknak

(apostoli vikáriusok, prefektusok, adminisztrátorok, nullius apátok és pre
látusok). A nyolc kiváltság csak a megyes- és a címzetes püspököket illeti
meg. - A felhatalmazások közül a legfontosabbakat megemlítjük. Az
említett püspökök és főpászorok maguk engedhetik meg kellő okból,
hogya papok kétszer misézhessenek, akár hétköznapokon is, vasárnapo
kon és parancsolt ünnepeken pedig háromszor (2. sz.), Ugyanők engedhe
tik meg vak papoknak a misézést (5., 6. sz.), Az alapítványi misék re
dukcióját a püspök engedheti meg, eddig csak a Szeritszék (11. sz.). Meg
engedhetik a papoknak, hogy keresztútat állíthassanak fel (30. sz.), ezek
nek a rendes rátust kell ielvégezníök, Maga :a püspök csupán egyszerű

keresztjeHel. áldhatja meg a rózsafüzéreket, kereszteket. érmeket, skapu
lárékat (7. és 8. kiváltság). A főpásztorok maguk vagy más által meg
engedhetik híveiknek, akik arra rászorulnak, hogy bármely indexre tett
tiltott könyvet olvashassanak és maguknál tarthassanak (40. sz.), meg
engedhetik oa gyóntatóknak, hogy - kivéve bizonyos eseteket - a Szerit
széknek fenntartott j.enyítékek alól is feloldozhassák a híveket (14. sz.);
a megyes és címzetes püspökök maguk mindenütt a világon bárkit gyón
tathatnak és föl is oldozhatják a híveket az említett fenyítékek alól (4.
kiváltság). A püspököknek adott egyéb felhatalmazások még előkerülnek

tanulmányunk folyamán.
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A nemzeti nyelv kérdése

Kétségtelenül a zsinat egyik legforróbban vitatott problémája volt
a' nemzeti nyelv alkalmazása. a liturgiában. Kérdés, amely már a XVI.
században ketté osztotta az embereket és csak a Tridentinum fegyelmi
döntése állította vissza a katolikus táborban az ezer év óta magától ~r
tetődő gyakorlatot: a liturgia nyelve nem lehet nemzeti nyelv, hanem
"liturgikus, szakrális" nyelv legyen, tehát a latin. A liturgikus anarchia
terén, amely a XVI. század első felét betöltötte s a nagy missziós len
dületben, mely a század második felében indult el, jó is volt a latin
nyelv kizárólagos használata, hiszen egyszerre szinte lehetetlen lett volna
annyi új népnek nyelvén liturgikus szövegeket szerkeszteni. Sajnos azon
ban a túlzott konzervativizmus győzött, és éppen a kínai nyelv területén.
V. Pál ugyanis 1615-ben megengedte a rnisének kínai nyelvre való for
dítását. A dolog húzódott a nagy ellenzés míatt, csak Boldog XI. Incének
mutathatták be a kész kínai misekönyvet, de az soha approbációt nem
kapott. Méltán mondhatta tehát napjainkban Costantini bíboros, hogy
nem a kínai fal, hanem a latin fal akadályozta meg Kína misszionálását.
Ha így van, ha nem, Kelet népei valóban alig mozdultak meg az egyház
felé: India lakosságának 1.4 százaléka, Kínáénak 0.5, Japánban 0.23 szá
zaléka katolikus (H. Küng, Kirche im Konzil, Wien, 1963, 96).

A latin mozdulatlanság a XIX. század legvégéig maradt meg. új
szellem ébredezése lassan derengett a láthatáron, nagyon fontos, alapvető

változások az egyházfegyelem terén először kivételes engedélyek megadá
sában árulják el létezésüket. Már 1897-ben kapott approbációt a linzi
egyházmegye rituáléja, melyben még igazán gyér, de mégis német nyelvű
szövegek is voltak. Ettől kezdve sorozatosan és mindig bővebb szövegek
láttak napvilágot római jóváhagyással, míg most a zsinat döntése a prob
lémát véglegesen rendezte.

Alapvető és új principiumot hirdetett ki a zsinati konstitució a litur
gia nyelvére vonatkozóan: "A latin nyelvnek használata a partikuláris
jogot kivéve, maradjon meg. Mínthogy azonban akár a misében, akár a
szentségek kiszolgáltatásánál. akár a liturgia egyéb részeiben a honi nyelv
nek használata a nép számára nagyon hasznos lehet, ennek a (nemzeti)
nyelvnek tágabb teret kell juttatni: az erre vonatkozóan megállapított
normák szerint" (36. cikk. 1. és 2. §). A normákat a zsinati konstitució a
liturgia egyes részeire ekként alkalmazza. A misében, amelyet a néppel
együtt mutatnak be, különösen az olvasmányokban és a .Jcözös imád
ságban" (ez majd az evangélium és a homilia után lesz), és a helyi vi
szonyok szerint a népre tartozó vészekben is megfelelő helyet kell jut
tatni a népnyelvnek. Meg kell jegyeznünk, nincs különbségtétel a misék
egyes fajai között, "olvasott" mise-e, vagy "énekelt" (cantata), amikor a
pap énekli az előírt részeket, vagy pedig "ünnepélyes" (sollemmis}, azaz
diakonusokkal (három papos). A "népre tartozá részek" elsősorban a
Kyrie, Glória, Credo, Sanctus, Agnus Dei,ezeket nemzeti nyelven lehet
akár recitálni, akár énekelni. A liturgikus szövegek népnyelven való ének
lésének tilalma is megszünt, a 113. cikkely kifejezetten az ünnepélyes
míséről szól és ez is lehet a népnyelv részére nyitott, ugyanez az articulus
ugyanis idézi a 36. cikkelyt, amelyben "népnyelvűek lehetnek némely
énekek" (nonnulla cantica).

A zsolozsmára nézve a papoknak a latin nyelvet kell megtartani, de
a főpásztor egyes esetekben megengedheti olyanoknak, akiknél a latin
nyelv akadályozná az officium kellő elvégzését, hogy nemzeti nyelvű for
dításban végezhessék azt (101. cikk.). Ugyanott intézkedik azonban vala-
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mennyí szerzetesnőröl és azokról a férfiakról, akik nem klerikusok:
míndezek 'részére illetékes főelőljárójuk engedélyezheti a népnyelvű for
dítás használatát. Az egyház engedményekent olyan papok, akik az imént
említettekkel együtt végzik népnyelven a zsolozsmát, eleget tesznek kő

telezettségüknek.
Ami a szentségek és szentelmények liturgiáját illeti, "a népnyelvnek

bővebb helyet kell adni" (63. cikk.) a következő megszorításokkal: Legye
nek bent a nemzeti nyelvű rituálékban azok az utasítások (instrukciók),
amelyek a római rituáléban az egyes ritusok előtt olvashatók és ké
szítsék őket az új római rituálé mintájára. A papszenteléseknéZ a püspö
kök által mondandó allokuciókat lehet nemzeti nyelven végezni, ugyan
úgy a nászáldásnál mondott ünnepélyes áldó imádságot is (76. és 78. cikk.).

A szentmise megújbódása

A misére vonatkozó reformelveket 'a zsinat eképpen kőrvonalazza:

A ritusokat jellemezze nemes egyszerűség, rövidek és érthetők legyenek,
kerüljék a felesleges ismétléseket, a hívek felfogásához idomuljanak, és
általában ne szoruljanak magyarázatokra (34. cikk.). A zsinat parancsa
szerint az Isten igéjének minél gazdagabb asztalát kell a hívek részére
megteríteni, ezért a szentírási szakaszokat nem egy (liturgikus) évre kor
látozzák, hanem több év leforgása alatt a szeritírásnak minden fontosabb
szakasza olvasásra kerüljön (51. cikk.). - A mise rendjét úgy kell meg
újitani, hogy az egyes részeknek sajátos jeUege minél jobban kídombo
rodjékés kölcsönös összefüggésük világosabb legyen, s a híveknek áhí
tatos és cselekvő részvételét megkönnyítse (50. cikk.). - Homilia legyen
minden nép által látogatott misén, vasárnap és paranosolt ünnepen, és
csak fontos okból hagyható eL Ez a homilia része a liturgiának és ezért
a liturgikus esztendő folyamán a szent szöveg alapján fejtse ki a hit
titkait és állítsa a hívek elé a keresztény élet példáit. Ez a direktív sza
bály természetesen nem csupán az evangéliumi perikopára, hanem a li
turgiának minden szövegére vonatkozik (52. cikk.). - A zsinat elrendeli
a nép által látogatott miséken a "közös imádságot" avagy a "hívők imád
ságát", vásár- és ünnepnapokon. Az evangélium és a homilia után lesz
ez az imádság, amelyben a nép feleletekkel cselekvően részt vesz és kö
zösen imádkozik azokért, akik minket kormányoznak, azokért, akik szük
ségben vannak s az egész világ jólétéért és üdvösségéért (53. cikk.).

A misének középpontiságát a zsinat azzal is hangsúlyozni ohajtotta,
hogy más liturgikus funkciókat is a szentmisébe kapcsoltat bele. Ajánlja
például a bérmálás szentségének kiszolgáltatását' a mise alatt (71. cikk.),
valamint a házasság szentségéét, amelynek rendes kíszolgáltatásl helye a
nászmise közben van az evangélium és a homilia után (78. cikk.). - Az
összes ordinációk oa rnise alatt voltak eddig is, valamint az apátavatás. A
szerzetesi fogadalom letételének helye is dicséretesen a mise alatt lehet
(80. cikk.). A szent olajok megáldása nagycsütörtökön mindig míse alatt
volt.

Azt, amit a zsinat konstítucíója néhány száraz szóval körvonalazott:
a rítusok reformját, már előre megvalósította a régóta érő megujhódás
értelmében a Míssale 1962-iki új kiadása, amely sokban eltér az eddigi
től és a zsinaton meghirdetett eszmék szerint alakíttatott át. Elsősorban

kiemelhetjük a szentmise mondásának a rendjét, ezt eléggé átsírnitották.
Mindazonáltal ez csak előlegezése a leendő es végleges reformnak. Ennek
a reformnak lelkülete nyilvánul meg az újra sürgetésben. amellyel a zsi
nat az actuosa participatio, oa "cselekvő részvétel" ügyét kiséri. Szent X.
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Pius volt az első,aki ezt a fogalmat és a szót is fölvetette, mint annyi
más dolgot: a Mediator Dei enciklika, majd az 1958. szeptember 3-iki
instrukció a szerit zenéről és a szerit liturgiáról részleteiben is megállapi
totta ennek mibenlétét, (1: Vigilia 1963, 257-284 cikkemet). ,A zsinat most
ünnepélyesen kijelentette: az anyaszentegyház nagyon óhajtja azt, hogy
a hívők egyetemességét arra a teljes, tudatos 'és cselekvő részvételre el
vezessék, amelyet magának a Iiturgiának természete követel. "A lelkipász
toroknak ezért egész lelkipásztori működésükben gondosan kell arra tö
rekedniök, hogy népüknek ezt a teljes részvételét megteremtsék" (14. cikk.).

Éppen a cselekvő részvétel míatt nagy hangsúlyt kap a misének az a
része, amelyet előmísének, vagy a katechumenek miséjének szoktak ne
vezni. A zsinat "Isten igéje szolgálatának" (celebratio Verbi Dei) nevezi
el ezt a részt és nagy fontosságot tulajdonít neki. Első részében a szerit
írás és az egyház szavaival mi fordulunk az Istenhez, a szentleckétől

kezdve az Isten szól mihozzánk. A zsinat, mint már mondottuk, elren
kelte, hogya szentírás olvasmányai "bövebbek, változatosabbak és alkal
masabbak" legyenek az eddigieknél, s a homilia mellett ajánlja magának
a líturgiának menetében (in ipsis ritibus) a "liturgikus oktatást" (cateche
sis liturgica) is; ezek "rövid figyelmeztetések, amelyeket ,a pap vagy más
illetékes mond előírt vagy azokhoz hasonló szavakkal" (35. cikk.). Nem
lehet eléggé hangsúlyozni azt a lehetőséget, amely. ezekben a szavakban
rejlik az aktív részvétel elmélyítésére, Éppen ezért nem csodálkozunk,
hogy a zsinat parancsa szerint a lelkipásztoroknak a híveket figyelmez
tetni kell, hogy egész mísén vegyenek részt (integram missam participent),
különösen vasár- és ünnepnapokon (56. cikk). A szentmise ideje és helye
körül a főpásztorok jelentős felhatalmazásokat nyertek a "Pastorale mu
nus" motu proprioban. Minthogy a délutáni órák most sem képezik a
misézés rendes idejét, azokon oddig a misézést a főpásztorok csak lelki
pásztori szempontból engedhették meg. Magános mísét, ahogy most ne
vezi a zsinat Missa singularis-t is megengedhet most már a főpásztor

"kellő okból a nap bármely órájában", az ok tehát nemcsak a pasztorális
haszon, de bárminő egyéni ok (iusta causa) lehet (4. cikk.). Ugyanígy
megengedheti az esti órákban az áldoztatast is. - A helyre nézve. széles
körű felhatalmazást kaptak a főpásztorok. Első az, hogy kellő okból min
den papnak megengedhetik a mísézést oltárkövön. nem templomban, ha
nem bármely tisztes helyen, de nem hálószobában, egyes esetekben. Al
landóan is megengedhetik, de csak súlyosabb okiból (7. cikk). - Második
jelentős felhatalmazás: a főpásztor megengedhetioltárkő helyett a keleti
rítusokból átvett antimensium használatat: ez egy vászonkendő, amely
nek jobb sarkába vértanúk ereklyéi vannak bevarrva s a püspök áldja
meg azt (9. cikk.). Az áldás szövege már megvan a Pontificale új kiadá
sában (1961. ed. typica, 9. szám, az "apostolico indulto" törlendő). Har
madszor jelentős felhatalmazást kaptak a főpásztorok, amennyiben beteg
vagy idős papoknak engedélyt adhatnak, hogy minden nap otthon miséz
hessenek ; ugyanúgy engedélyt adhatnak, hogy hajón utazók (akár ten
geri, akár folyami hajón) misézhessenek (10. és 8. cikk). - Több pap
közös misézését megengedheti a főpásztor nagycsütörtökön az esti misé
ben s a délelőtti krizma-szentelő misében is, azonkívül zsinati összejöve
telek, vagy papi és püspöki gyűlésekkor. Főpásztori engedéllyel szabad
olyan templomokban, ahol nem szükséges minden papnak hivatalos mi
sét mondania, a főmísét együttesen celebrálni, minden papnak megmarad
azonban a joga magánosan míséznie (57. és 58. cikk.). A koncelebráció
rítusát ki kell dolgozni.
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A breviárium reformja

A zsinat ünnepélyesen kijelentette, hogya zsolozsmának jobb és tö
kéletesebb elvégzése céljából tovább folytatja az Apostoli Széktől meg
kezdett reformot s a római rítusra nézve a következőket rendeli el. A
XII. Pius idején kiadott új ;z;soltárfordítást revizió alá kell venni, a for
dításban tekintettel kell lenni a keresztény latinitás kifejezéseire, ame
lyeknek meg kell maradniuk, valamint a liturgikushasználatra s az egész
keresztény hagyományra (91. cikk.). Hír szerint, ha elkészül ez a revizió,
azt már mindenütt kötelező lesz használni. - Új lesz a zsoltárok elosztp,sa
is; elvként kimondotta a zsinat, hogy a zsoltárokat már nem egy hétre,
hanem "hosszabb időszakon át" kell széjjelosztani, amivel kétségtelenül
csökkenni fog a breviárium terhe, mert így kevesebb zsoltár kerül egy
napon elmondásra (91. cikk.).

Az egyes imaórák rendszere is változik. A Matutinumot úgy kell
megszerkeszteni, hogy a nap bármely órájában el lehessen mondani,
ezen azt értik, hogy annak túlzottan éjszakai jellege ne legyen. Zsoltár
kevesebb, Iekció pedig bővebb legyen benne. A zárózsolozsmát, a komple
toriumotát kell alakítani szoros értelemben vett esti imádságga: a Prima
rnegszűnik, mert a reggeli imádság a Laudes lesz ezentúl. A hálrom visz
szamaradó imaórát már - karban végzett imádságon kívül - nem kell
mind elmondani, egy mondandó közülük a nap szakának megfelelően

(89. cikk).
A zsolozsma anyagára vonatkozóan változások lesznek: a szentírási

olvasmányokat meg kell szaporítani, a szentatyákból, egyháztanítók és
egyházi íróknak írásaiból jobb kiválogatást kell eszkőzölni, a szentek élet
rajzait a történelmi igazsághoz kell igazítani (92. cíkk.). A himnuszokat
vissza kell állítani a VIII. Orbán korában végzett klasszieízálási folyamát
következtében túlzottan súlyos és nehezen érthető szövegből az eredetire
és újabb himnuszokat is kell kiválasztani a hímnológía kincsből (93. cikk.).

A szentségek liturgiája

A szeatségek világába lépve, újra meg kell állapítanunk, mennyíre a
rnisztériumos valósághoz közeledő a zsinat terminológiája, amelyet az év
tizedekig tartó Iíturgdkus megújhodás mozgalma hozott napvilágra a fe
ledés homályába borult hagyományből. A liturgián ugyanis ezentúl már
soha sem értjük a szent oselekmény külső elvégzését, hanem annak tel
[ességét, Ezért mondhatta joggal a zsinati konstitució, hogya szentségek
és szentelmények liturgiája a jól felkészűlt híveket életüknek szinte min
den mozzanatában megszentelí az isteni kegyelemmel, amely Krisztus
szenvedésének, halálának és feltámadásának husvéti misztériumából fa
kad, s a szentségek és szentelmények erejüket ebből a misztériumból me
rítik (61. cikk.). A szentségeknek kettős célja van a zsinat szerint, arra
rendeltettek, hogy az embereket megszenteljék Krisztus testének felépí
tésére, azontúl pedig arra, hogy megadják Istennek ,a tiszteletet, mint je
lek pedig egyúttal okulásunkra is szolgálnak (59. cikk.).

Mivel idők folyamán a szentségek és szentelmények ritusába olyan
elemek kerültek, amelyek a rni korunkban már azoknak természetét és
célját kevésbé világítják meg, a zsinat szükségesnek látta, hogyaszent
ségek és szentelményeknek liturgiájában is létre hozzon bizonyos válto-
zásokat (62. cikk.). .

A keresztségnéla zsinat különböző akkommodációkat rendelt el, ezek
majdnem mind a jövőben valósulnak csak meg. Ma megvan már a fel-
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nőttek keresztelésénél a katechumenátus bevezetése, ahol a főpásztor ezt
jónak látja, ritusa hét különbözö alkalommal végzendő és már előre meg
jelent 1962. április Ifi-án. Emellett megmarad .a felnőtt-keresztelés egy
szerű rnódja, ahogyan a Rituale Romanumban olvasható, hazánkban pe
dig engedélyezett Collectio-nk szerint a felnőttek a kisdedek keresztelé
sének rítusával keresztelhetök. - A kisdedek keresztelésének rítusát is
át kell alakítani a kisdedek valódi helyzetének megfelelően s a rítusban
a szülők és 'keresztszülők helyzete és kötelességeik nyilvánvalóak legye
nek (67. cikk.). - A szükség-keresztségben részesült kisdedl'észére a
szertartások pótlására új rítus készítendő, amelyben kifejezésre jusson,
hogy acseasemő inál' az egyháznak tagja. Hasonlóképpen új szartartást
kell alkotni azok részére,akik feltételes keresztségben részesiteridők (69.
cikk). - A keresztvizet a husvéti időn kívül meg lehet majd áldani rö
videbb formulával a keresztség kiszolgáltatásánál (70. cikk.). - A Míssale
ba be kell venni egy új misét a keresztség ünnepélyesebb kiszolgáltatása
alkalmával (66. cikk.).

A bérmálással kapcsolatban már említettük, hogy rnisének kereté
ben lehet kiszolgáltatni, egyébként a zsinat elrendelte, hogy rítusát át
kell dolgozni, világosabban kifejezésre kell jutni e szeritség belső kapcso
latának az egész keresztényavatással. ezért a keresztségi fogadások meg
újítása előzze meg a szentség felvételét (71. cikk.).

A két szín alatti áldozás szabad lesz az Apostoli Szék által meghatá
rozandó esetekben, rnint például - mondja a zsinati konstitució - a
püspökök itélete alapján: a felszenteltnek a szentelésí misében a foga
dalmat tevöknek is saját miséjükben, a felnőtteknek keresztségük miséjé
ben (55. cikk.). Mindez még nem lépett érvénybe, hozzá fűzhetjük a re
ményt, hogy a meghatározandó esetek közé a Szeritszék beveszi a nász
mísét is a jegyesek részére, ezt az előkészítés stádiumában többen han
goztatták.

A bűnbánat szentségének rítusát a zsinat rendelkezése szet-int úgy
kell átalakítani, hogy ennek a szentségnek a természetét és hatásait vi
lágosabban kifejezhesse (72. cikk.). Az előkészület idejében különösen a
kézrátétel valamelyes alkalmazásáról volt szó, hiszen az ókorban annyira
fontos volt, mint a visszafogadás és megbocsátás gesztusa. Ezenkívül
esetleg revízió alá kerül az exkommunikáció említése is, bár nem lehet
tudni, mi kerül még sorra.

Az utolsó kenet említésénél mindjárt a szentség neve ötlik fel, a zsi
nat ugyanis kijelentette, hogy "az utolsó kenetet betegek kenetének is
hívhatjuk és ez jobb", nincs szó tehát arról, hogy az eddigi nevét, ame
lyet a Tridenti Zsinat is használt, eltiltsuk. A zsinat az eredeti szövege
zést készakarva változtatta fakultatívvá (73. cikk.). Jobb az új elnevezés,
amely különben már színtén szerepelt a Tridentinumban és sokkal ősibb

a XII. század óta használt "utolsó" elnevezésnél. rnível sokan vélik, hogy
a szerit kenet felvétele mintegy halálra szánja a beteget. - A betegek
kenetének idejére nézve a zsinat fontos döntést adott, míkor kijelentette,
hogy nem az az idő, mikor a beteg végveszélyben van, hanem akkor ad
ható már fel, amikor betegség vagy öregkor miatt halálos veszélyben
kezd lenni (73. cikk.). - Ezeken kívül még valamiben változtatott a zsi
nat: ha a beteg három szentséget vesz fel, azaz gyónik és áldozik is, ak
kor ,a szentségek sorrendje ez legyen: gyónás - szeritkenet - áldozás
(74. cikk.).

Az egyházi rend, azaz a papszentelés szentségére és szentelményeire
vonatkozóan a zsinat csak nagyon tág kerettörvényt alkotott, a többit
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a Szentszékre bízta. Ugyanis csak azt rendelte el, hogy az összes szentelé
sek rítusát revízió alá kell venni, mind a szertartásokat, mind pedig a li
turgikus szövegeket (76. cikk.). Eppen ezért csak sejteni lehet, milyen lesz
az új ordinációs rítus, az előkészítés stádiumában különösen a papszente
lés és a püspökszentelés átdolgozásáról volt szó, szertartásck összevoná
sáról, a szerek és ruhák átadásának megváltoztatáBáról, némelyik for
mula átalakításáról, amely azóta már megváltozott körülményeket téte
lez fel. Mindezt majd a Pontificale első részének kiadandó új szövege
árulja majd el egyszer nekünk

A házasság szentségénél a Rituale Romanum szertartásrendjét át kell
dolgozni, amint a zsinat elrendeli, bővíteni kell a rítust, hogy az a szerit
ségi kegyelmet alkalmasabb módon jelképezze, valamint a házasság kö
telességeit is hangsúlyozottan kiemelje (77. cikk). Ha a házasság szent
ségét misén kívül szolgáltatják ki, kötelező a nászmise lekciójának és
evangéliumának felolvasása a rítus elején (78. cikk.).

Egyéb liturgikus intézkedések

Az egyház esztendejéről, azaz a liturgikus évről a zsinat kijelenti,
hogy az egyház Krisztus teljes rnisztériumát fejti ki az év kőrforgásában:

a megtestesüléstől s a születéstől egészen a mennybemenetelig és pün
kösdig, meg a boldog reménység s az Úr jövetelének várakozásáig (102.
cikk.). A vasárnapot kiemeli, felhíva erre az apostoli intézményre a fi
gyelmet: az egész liturgikus évnek talapzata és magesirája (106. cikk). 
Az egyházi év megújítását is elrendelte a zsinat: a szent időket alkalmazni
kell korunkhoz, és eredeti jellegüket meg kell őrizni, illetve helyre kell
állítani. Nevezetesen a hívek lelkét az Úr ünnepeire kell elsősorban irá
nyítani, és a temporális részeknek elsőbbséget kell biztosítani a szentek
ünnepei fölött. A zsinat végleg meg ,akarja ezt a kérdést oldani és ezért
- az eddig már elért eredményekhez - elrendeli a szentek ünnepeinek:
olyatéri csökkentését, hogy sok szeritnek ünnepét saját partikuláris egy
háza számára, vagy nemzete, szerzetesrendje, egyházmegyéje számára ren
deli csak el, a szentek ünnepei közül csak azok maradnak, amelyeknek
valóban az egész egyházra kiterjedő jelentőségük van (108. és 111. cikk.),

A kérdéssel összefügg szervesen a világnaptár problémája is. Már sok
év óta tárgyalják a kérdést, nem lehetne-e új világnaptárt bevezetni,
amelyben a hétköznapok minden évben ugyanarra a naptári napra es
nének. Alapelvüla zsinat kimondotta, hogy az egyház ragaszkodik a hét
napból álló héthez és a vasárnaphoz és ahhoz az elvhez, hogy ne legyenek
az évben a heteken kívül álló napok, bár nagyon súlyos okok esetében
ettől is hajlandó eltekinteni. Amennyiben beleegyeznének elsősorban az
elszakadt testvérek is, a húsvét ünnepét is a Gregorián-naptár valame
lyik meghatározott vasárnapjára lehet rögzíteni.

A zsinatot egyébként is világra terjedő tág felfogás jellemzi. így
például ünnepélyesen kijelentette, hogy nincsen sajátosan "egyházi stí
lus": a művészetnek semmilyen stílusát sem tartja sajátjának, hanem a né
pek és .az életkörülmények változatossága szerint bármely kornak módját
elfogadja. Az egyházban a mí korunknak és minden népnek, minden táj
nak művészete szabadon gyakorolható (123. cikk.).

Ez a nagylelkűség adta a zsinat ajkára a szép kijelentést: "A mi
nísztránsok, a lektorok, a kommentátorok, az énekkarhoz tartozók: való
ságos liturgikus szolgálatot teljesítenek" (29. cikk.).
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A zsinati konstitució jogerős

Két és fél hónap időről volt szó. Már régen és sokan várták türelmet
lenül, mikor lesz jogerős és milyen mértékben a zsinati liturgikus konsti
tudó. Hiszen nyilvánvaló volt és az olvasó is megérti a konstitució is
mertetése után, hogy mindent nem is lehetne egyszerre elkezdeni. Új
missale, breviárium, rituale kellene ehhez, vannak azonban dolgok, ame
lyek már akár azonnal megvalósíthatók lehetnének. Szeritatyánknak a
zsinaton elhangzott igéretére gondolva, nem egy ember azt vélte, hogy
hamarosan sor kerül a második ülésszak berekesztése után a pápai nyi
latkozatra: mi lép életbe belőle.

Am ez a lépés nem történt meg, csak január végén. 1964. január 28
án jelent meg az Osservatore Romano hasábjain a január 25-ről kelte
zett második Motuproprio Sacram Liturgiam kezdettel. Amikor Rómá
ban január 28-án a napfényben tobzódó reggelen olvastam ezt a doku
mentumot, be kell vallanom. csalódást éreztem: ennyi az egész? Nemcsak
én, hanem sokan mások is úgy érezték azon a .napon. A svájci Orientie
rung őszintén meg is írta, hogy nemcsak a kerek világon, hanem magában
Rómában is elmaradtak az öröm, a hála, s iéi. dicséret szokásos megnyil
vánulásai. Joggal mutat rá ez a folyóirat a tényre, hogy többet vártak az
életbeléptetéstől. Egyelőre ugyanis ezek valósultak meg.

A következő iskolaévtől kezdve megvalósítandó, ami a liturgia taní
tására nézve elrendeltetett a szernináriumokban, főiskolákon, fakultásokon
(I. pont). - Meg kell valósítani az egyházmegyei és országos Liturgikus
tanácsokat (II. pont.). - Vásár- és ünnepnapokon a misék alatt a homi
liát meg kell tartani (III. pont). - A bérmálás szentségét szabad a mise
alatt kiszolgáltatni (IV. pont). - Ugyanígy a házasság szentségét is lehet
a mise alatt kiszolgáltatni, ha misén kivül történik, fel kell olvasni a
nászmise 'szentleckéjét és evangéliumát. Ezzel életbe lépett a konstitució
78. oikkelye, tehát a nászáldás - mise közben is - végezhető magyar
nyelven (V. pont). - A karimádságon kívül breviáriumozóknak szabad
elhagyni a Primát, s a három kis Hóra közül elég egyet mondani (VI.
pont). - Az illetékes főpásztorok élhetnek jogukkal és dispenzálhatják
alattvalóikat a breviárium mondására vonatkozóan (VII. pont). - Az
egyház nyilvános imádságát végzik azok is, akik nem a kánoni brevi
áriumból végzik azt, hanem ún. "kis breviáriumot" használnak (így a
konstitució 98. cíkkelye, mely ezzel életbe lépett: VIII. pont). - Ha egye
sek felmentést kaptak arra, hogy oa breviáriumot nemzeti nyelven végez
hetik, a breviárium-fordítás szövegét a Szeritszék által kell jóváhagyatni,
amely a latin szöveg míndennemű fordítására áll (IX. pont). - A pápa
elrendeli, hogy mindenütt meg kell alakítania nemzeti területi püspöki
gyülekezetet (coetus), ennek tagjai a főpásztorokon kívül lehetnek a
koadjutorok és segédpüspökak is. A törvényes határozatokhoz kétharmad
többség szükséges (X. pont). - Ezenkívül, amit felsorol a Motuproprío,
senkinek sem szabad változtatni, hozzáadni vagy elvenni (XI. pont).

Valóban nem túlságos sok, amit életbeléptetendőnektudtunk meg
január 28-án. Méltán feltűnést keltett a következő napon az Osserucrore
Romano hasábjain megjelenő kommentár, a "Sacram liturgiam"-hoz, a
kommentárt (I primi passi della riforma liturgica) kétségtelenül szakem
ber írta, aki azonban alig titkolta csalódását. Ezt írta: "Nem, valóban
nem sok, amit ez a Motuproprio mindenkinek, de elsősorban a türelmet
leneknek nyújt. Azonban mégis annak a jele, hogy a zsinat rnunkája, ha
lassan is, és bizonytalan lépésekkel, de még mindig mozgásban van, hogy
a Szentlélek fuvallata még nem ült el, még akkor sem, ha a Motuproprio



első látszatra azt a benyomást is kelti, hogy - kissé megzavarja az em
bert". Aztán még elmondotta, hogyaMotuproprio eredménye nem ís any
nyira a konstitució életbelé-ptetése, mint, inkább az életbeléptetés elnapo
lása. A cikkíró legalább annyit várt volna még tőle a rítusegyszerűsítés

terén, hogy megszünteti az utolsó evangéliumot és az áldást az Ite missa
est után teszi.

A Vatikán félhivatalosában ilyen irányú cikk legalább is teljesen
szekatlan. Még szenzációsabb azonban a cikkíró egyénisége, aki a szignó
szerirrt: s. m., a római hozzáértök szerint pedig senki más, mint Don
Salvatore Marsili, a Sant Anselmohoz ,csatolt Pápai Liturgikus Intézet
rektora. Az Orientierung ezzel kapcsolatban megjegyezte: "Az a hír, hogy
ezt a kritikai méltatást egyenesen a pápa sugalmazta, de mindenesetre ő

maga fedezi, különböző jelek ezerint magasfokúan valószínű" (1964. febr.
15-~ki szám, 25-29.). Mindenképpen tény, hogy ezzel a kommentárral
nem szállt szembe senki sem és mást sem jelentettek meg. Egyedül a
Radio Vaticana jelentett ki valamit, amire valóban érdemes is rámutatni
a "Sacram liturgiam"-mal kapcsolatban: "Ez az intézkedés nagy hord
erejű és széleskörű következményei lesznek. Négy évszázad óta a liturgia
tevén minden hatalom a Szentszék részére volt fenntartva, a püspökök
nek egyetlen feladata volt csupán: őrködni, hogy a liturgikus törvénye
ket pontosan megtartsák. A liturgikus konstitució és a Motuproprío va
lóságos újítást jelent ebben az évszázados gyakorlatban." Épp ekörül tört
ki a vihar.

Új intézkedés volt ugyanis a "Sacram liturgioam" IX. pontjában,
amely eltér a zsinati konstitució rendelkezésétől. A konstitució csak azt
írja elő, hogy mindennemű liturgikus végrehajtást a püspöki területi
gyülekezeteknek fel kell terjeszteni a Szentszékhez, amikor nemzeti nyel
vű részeket vettek bele a liturgikus szövegekbe (36. cikk. 3. §.). Magát a
fordítás szövegét azonban maga ez a gyülekezet hagyja jóvá saját hatás
körében (ugyanott 4. §.). Ez a konstitució tehát a zsinat rendelkezése. Ez
zel szemben a "Sacram liturgiam" IX. pontja ezt megváltoztatta és el
rendelte, hogy "az illetékes területi egyházi hatóság által előterjesztett

különféle népnyeívű fordításokat az Apostoli Széknek kell annak rendje
módja szerint felülvizsgálni és jóváhagyni."

Ebben az intézkedésben a nehézség abban található, hogy ha a Szerit
szék bírálja felül a latin szövegeknek nemzeti nyelvre történt fordítását
is, egyszerre néhány hónapon belűl valóságos dömping mutatkoznék az
összes európai nyelvekből és kis-nyelvekből (például a gael = kelta vagy
ír), azután még a sok ázsiai és afrikai nyelvből.

Mindezen kívül mi a valóságos helyzet? Nemcsak ezt az új rendel
kezést nem vették tudomásul, hanem Németország, Ausztria és a német
nyelvű Svájc püspökei elrendelték a szentmisében a szentleckének és az
evangél.iumnak latin olvasás nélküli németnyelvű olvasását, és a szöve
get is megállapítják. Még feltűnőbbnek látszik a zsinat által elrendelt,
de szövegét még meg nem adó rendelkezésének végrehajtása: az ún. "hí
vek imádsága" bevezetése. Az összes francia püspökök szintén bevezették
az említett olvasmányoknak nemzeti nyelven történő olvasását és min
den jóváhagyott misekönyv fordítás nyelvét engedélyezték. Laphíradások
szerint Rómában az Anima templomában is bevezették ezt a gyakorlatot,
sőt a pápa egykori egyházmegyéjében, Milánóban is. A római napilap, a
Tempo, arról beszél, hogy egyes püspökök kevéssé mérsékelt entuziazmu
sukban megelőzték a rendelkezéseket. azt is hozzáfűzte, hogy VI. Pál
nem akarja a püspököket megalázni.
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A vatikáni rádió híradása hamarosan tudatta, hogya Szeritszék hi
vatalos lapja, az Acta Apostolieae Sedis legközelebbi számában közölni
fogja az említett Motuproprio szövegét, amelyben ez a változtatás nem
lesz benn, ami a rendelkezés visszavonását jelenti. Így is történt.

A liturgikus reform végrehajtó szerve

A zsinat, amint azt kifejezetten jelezték és nem egy felszélalóval kö
zölték is, az irányelveket óhajtotta leszögezni, amelyeknek szellemében a
liturgiát megújítani és korszerűsíteni kell. Ehhez idő szükséges, mert az
elvek megvalósítása többféle módon lehetséges. A gyakorlati végrehajtás
hoz bizottság kell, mint ahogyan a liturgia ügyét a zsinat ülésezése alatt
is, megnyitása előtt is bizottsági munka előzte meg: A Commissia Prae pa
ratoria, az előkészítő bizottság, amely három ízben általában 2-3 hóna
pon át gyűlt össze Rómában, a zsinat első két ülésszaka alatt a Commissio
conciliaris, a zsinati bizottság, most pedig az újonnan kinevezett grémium,
amelyet a pápa március 4-én nevezett ki.

Mindjárt feltűnő az elnevezése is: Consilium liturgicum, Liturgikus
Tanács. Nem bizottság, több: tanácsadó testület, amely összeállításában
is feltűtést keltő. Mintha előszele lenne annak, amit sokszor hangsúlyoz
tak a zsinaton: legyen a pápa mellett, mint tanácsadó, egy a világegyház
püspökeiből összehívott állandó jellegű testület. Úgy látszik, mintha ez
részletekben válnék valósággá, ez a tanácsadó testület szakcsoportok
ból lenne majd összeállítva. Mindenesetre két dolog nyilvánvaló: az
episzkopális jelLeg és a nemzetköziség.

Az episzkopális jelleg kétségtelen: tíz bíboros és huszonnyolc püspök
a tagja. Tagjai között van: Agagianian bíboros, a Propaganda Kongregá
dó feje, Gracias, a bombayi érsek, az afr-ikai bíboros, Rugambwa, Ritter
érsek, északamerikai bíboros, Silva Henriquez, chilei bíboros, a délameri
kai reformisbák vezetője, Larraona kuriálís bíboros, a Ritus Kongregáció
feje, és Bea bíboros, a keresztények egységét sürgető titkárság elnöke. A
püspökök között olyanok szerepelnek, akik a zsinaton jellegzetes szerepet
vittek. Ott van a holland Bekkere püspök, Van Bekkum indonéz püspök,
aki annyit és oly sikeresen küzdött a liturgia korszerűsítéséérta missziós
területeken, Otto Spülbeck meisseni püspök, Jungmann professzor egyik
legkiválóbb tanítványa; Ausztriából Zauner püspök, Kanadából Martin
püspök, ott találjuk a nagylelkű kolumbiai érseket, Salazart, aki püspöki
palotáját elhagyva, szerény lakásba költözött és földjeit is fölosztotta. A
világ minden részét képviselik a püspökök: Argentinát, Boliviát, a Kon
gót, Jugoszláviát, Lengyelországot.

A nemzetköziség is, mint láthattuk, valóban megvan: 42 tag 24 nem
zetből való.

Mi ennek a Liturgikus tanácsnak a feladata? Az Osservatore Romano
így vázolta azt fel: "Azonkívül, 'hogy a szerit liturgiáról szóló konstitució
alapján végrehajtsa az általános Liturgikus reformot, még azt a fe1ada
tot kapta, hogy ezt a konstituciót annak a zsinatnak betűje es szelleme
szerint alkalmazza. amely azt -elfogadta." Kettős módon jár el ez a ta
nács: először is ki kell dolgoznia és el kell Iogadtatma az összes liturgikus
könyveknek új kiadását, amelyeknek újra alkotását a zsinat elrendelte.
Új szövegeket kell tehát alkotnia és új liturgikus formákat. Ezenkívül még
az is feladata lesz, hogy az alkalmazás terén útmutatással szolgáljon: azaz
ne a szokásos kuriális testületek döntsenek az alkalmazás idején mindig
felbukkanó kételyek eseteiben, hanem ez a tanács, amely azokat létre
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hozta. Üdvös volna kétségtelenül, de már eddig is vannak jelek, hogy ez
aligha megy majd zökkenők nélkül.

Egészen új elvek, egészen új mód.szerekés eljárások lebegnek szem
előtt. Nem csoda, ha a Tridentinum utáni kornak merevségre, változat
lanságra törekvő lelkülete, négy évszázadon beleidegződve a Kuria egész
szervezetébe, még vissza-visszajár. A konzervatív elemre is szükség van,
viszont tagadhatatlan, hogy az új szervben, amelynek születéséről hírt
adtunk, a változás új életére törekvő erők vannak minden józanságuk
mellett túlsúlyban.

Egy bizonyos: a liturgia megújhodásának nagy müve munka alatt
van. Már az esztendő elején észlelni lehetett, hogy Rómából prominens
személyiségek - eltűntek. Így például hiába kerestem Rómában Don
Cipriano Vagagginit, oa Teologia della liturgia című, két kiadást és több
fordítást megért kiváló mű szerzőjét az Aventinuson, ahol az imént em
lített Pápai Liturgikus Intézet professzora. Tanulmányi szabadságon van
- válaszolták kérdésemre, Bolognában, ott jobban tud dolgozni. Mint
megtudtam. Bolognában Lercaro bíboros palotájában lakik. Ra most
meggondoljuk, hogy a nevezett bolognai érseket a pápa kinevezte a zsi
nat utáni Liturgikus tanács elnökévé, mindjárt megértjük Vagaggiru bo
lognai munkájának jelentőségét.

Ugyanigy hiába kerestem Rómában Via del XXIV. Maggic-i szék
házában Annibale Bugnini professzort. Az Ephemerides Liturgieae fő

szerkesztőjét a szerkesztő, Giovanni Bellocchio exkuzálta, mondván, hogy
Bugnini egy évre a Vatikánba költözött. Mert ott jobban tud dolgozni,
tanulmányi szabadságon van. Tüstént megértettem itt is a .helyzetet,
amely valóban örvendetes, hiszen a Szeritatya kinevezte őt az említett Li
turgikus tanács titkáráva, tehát vezető szellemévé. Elegendő az Orientie
ntng véleményét idézni ezzel kapcsolatban: "Kifejezett rehabilitációról
van szó ebben az esetben. Ugyanis az előkészítő liturgikus bizottsághan
végzett kiváló munkája után (Bugnini titkára volt az előkészítő bizott
ságnak) közvetlenül a zsinat megkezdése előtt, állitólag önhatalmú eljá
rás miatt, a Szent Officium intervenciójára elmozdították (éppen egy
anyanyelvű fordítás miatt). Már .az első ülésszakhan VI. Pál (mint bíbo
ros) Bugnininakjeifejezte bizalmát. Visszahelyezése új főnök alatt a leg
jobb biztosíték arra, hogya Ziturgia reformjának további lépései számára
jó utat készítenek elő." Mindnyájan várjuk ezt az utat.

MÁRIA KIRÁLYNÖ HIMNUSZ
(A május 31-i ünnep brcviáriumából)

Allasz a mindenség felett. Hordozva vére biborát
Ó Sziiz Királynő, egymagad, Krisztus kereszten lett király:
Nagyobb mindennél, ami él Te kínjainak részese,
É« szépségedben ga.zdagabb. Minden élőknek anyja vegy.

Első művéül alkotott ny dicsőséggel ékesen,
Téged a teremtő Ige, Kik így ünneplünk, 'nézz 1'eánk
Rendeltetésed: a Fiút És fogadd el jóságosan
Megszülní, aki alkotott. Orvendezésünk énekét.

Ó Jézus, dicsőség 'neked,
Kinek szűlőanyád :a Szűz,

Atya s Szentlélek áldva légy,
Orökös századok során.

Sík Sándor fordítása
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