
A KIS OT
Senki nem csodálkozhat azon, ha bi

zonyos berögződött szokások egyhamar
nem cserélhetők fel újakra. K'Ülönösen
az idősebb korosztályoknál megy nehe
zen az ilyen átállás. Nem a század ele
jén, hanem az elmúlt években ismertem
meg egy idős nénit, aki leánya távollé
tében nem volt hajlandó a villanykap
csolóhoz hozzányúlni. Pedig nem kétsé
ges, hogya petróleumlámpa meggyújtá
sa sokkal komplikáltabb és veszélye
sebb, mint az emlitett kézmozdulat.

Talán mosolygunk ezen a naivitáson:
csak az nem jut eszünkbe, hogy ma
gunk is naponta hasonló magatartást
tanusitunk. Persze nem a 1Jillanykap
csoló, hanem annál kissé modernebb dol
gok iránt. A. tudomány és a technika
eredményeit ugyan viszonylag még elég
könnyen elfogadjuk, sőt .rövid időn belűl

élünk is velük, szellemi és lelki vonalon
azonban már nem vagyunk ennyire ru
galmasak és modernek.

Az elmúlt években sokszor olvastuk
és hallottuk már, hogya II. Vatikáni
Zsinat a liturgiáról szóló határozatában
következetesen arról beszél, hogy a
szentmiseáldozat bemutatásában a hí
vek cselekvő részvételére van sziikséq.
Ez egészen logikus, ha végiggondoljuk
az egyháznak a szentmiséről vallott fel
fogását, amely szerint az az egész egyház
áldozata. Igaz; hogya papnak kiemel
kedő szerepe van e!'lben az áldozatbemu
tatásban. de ez a szerep nem egyedüli és
kizárólagos. Ma, amikor félretesszük a
több évszázados, de napjainkban már
teljesen oktalan félelmet és Szerit Péter
apostol levele alapján újra merünk be
szélni a hívek egyetemes papságáról,
egészen természetes, hogy mindenki, aki
a szentmisén részt vesz, bizonyos fok
bo II áldozatbemutató ís.

Ugyanakkol' sokan képtelenek szakí
tani a régi mentalitást tükröző kifeje
zéssel, és a mai felfogással össze nem

\ egyeztethető módon még ma is állan
dóan misehallgatásról irruik és beszél
nek. Tudományos cikkekben éppen úgy
előfoTdul, mint népszerűsítő írásokban,
halljuk pTédikációkban és templomi
nirtietéeetirren. Ezek után nem csodál
kozhatunk, ha hallgatást emlegetnek az
emberek.

Mondhatná valakí. hogy minek ilyen
jelentéktelen semmiségen fennakadni.
Hiszen eYYTészt évszázadokon át jó volt
ez a kiiejezés, másTészt ugyan mí mú
Zik azon, hogy valaki mísehallgatást

MÉG MINDIG MISEHALLGATAS?

mond-e, vagy szentmisén való részvé
telt?

Annyi tény, hogy a kifejezés évszá
zadokon át használatban volt; de hogy
jó is volt-e az már kétségbe vonható.
Ha meggondoljuk a jelentését, meg kell
döbbennünk a,zon,' hogy egyáltalán poko
gárjogot tudott kapni vallásos életünk
ben. Hiszen előadást, pTédikáci6t vagy
zeneművet lehet hallgatni, de misét nem.
Az képtelenség. Annyi értelme van,
mint ebédet hallgatni vagy fÜTdést hall
gatni.

És nagyon sok múlik azon, hogy va
jon ezt a sz6t használjuk-e, vagy jobba.
és korszeTűbbet keresunk helyette. Hi.
szen van valami tartalom mínden szó
mögött, s amikol' ldmondjuk, öntudat
lanul sok éTzelmi és hangulati elem, s
valamivel tudatosabban nem kevés ér
telmi mozzanat is kapcsol6dik hozzá.
MáTpedig a misehallgatás szinte csábít II
passzivitásra: kényelmesen elhelyezked
ve eltöltök egy óTát, a pap erólködik,
én pedig több-kevesebb equiittérzésset
szemlélem igyekezetét ... Ha őszintén és
komolyan bele akarunk .kapcsolódni "
zsinat által elindított megújuláslJa, ak
kal' szellemi-lelki átállásra van sziik»
ség. S ennek az átállásnak jelentős té
nyezője, hogy az új fogalmak átjárják II
tudatalatti rétegeket is. Ha következete
sen nem igyekszünk magunkba sulykol
ni a zsinat által felszínTe hozott új kiieie
zéseket s a réqieket ezekkel helyettesí
teni, ak/cor nem hatnak Tánk, és évszá
zada/dg is eltarthat, míg egészen általá
nos lesz az, amit egy-két év alatt el
kellett volna sajátítanunk és terieszte
niink.

Visszatérve a bevezetésben említett
jellemző kis ap'róságra, azt kell monda
nunk, hogy a régi misehallgatás a pet
1'óleumlámpa meggyújtásához hasonló,
és az a kegyelmi fény, amivel elárasz
totta a lelkeket, viszonylag nem na
gyobb. mint amit egy ilyen lámpa sugá
roz. Ugyanakkor a cselekvő bekapcsoló
dás a szentmise bemutatásába olyan
egyszeríí. mint a kapcsoló gombjának
a meIJmozdítása. és a kegyelem fényé
nek bőségével árasztJa el azt a lelket,
aki teljes szívvel haJlandó ezt a módot
gyakorolni. Azaz a Jövőben semmiképp
sem szabad misét hallgatnunk, hanem
a szentmiseáldozatot a pappal közösen
kell bemutatnunk. És persze ennek ér
dekében sürQősen el kell felejtenünk a
,;misehallgatás" szót.
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