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AZ Új MISERENDRÓl

Amikor X. Szent Piusz pápa meghirdette azóta közhellyé vált jelszavát:
Ne a szentmisén imádkozzatok, hanem a szentmisét imádkozzátok, - aligha
gondolta, hogy szavai nyomán mennyire ferde irányban indul el a liturgikus
mozgalom. A nagy pápa kijelentésének lényegét meg nem értve, szóról szóra
értelmezték azt. Megindult a római misekönyv szövegeinek népnyelvre fordí
tása, megjelentek a népnyelvű kézi-misekönyvek, és a jámbor hívek kezdték
"imádkozni" a szentmisét. A misekönyv, a "Kismisszale" a kulturáltabb
lelkek kedvelt mindennapi "imakönyve" lett, a misehallgatás pedig a mise
szövegeinek közösen vagy magányosan való imádkozása. Fél évszázadon át
ez volt a mísehallgatás "liturgikus" módja.

A fél évszázad alatt azonban a gyakorlati liturgikusok nagy száma mel
iett, a tudományos kutatások nyomán kibontakozott a szakképzett Hturgiku
sok vékony rétege. Ezek a szakértők a liturgia történeti fejlődésének isme
retében, a liturgia teológiai feldolgozása alapján helyes irányt adtak a moz
gulomnak és a szentmisén való részvétel módjának, A II. Vatikáni Zsinat
ezt magáévá tette, és ezzel a liturgikus megújulast eszményi útra terelte. Az
1363 december 4-én kihirdetett Constitutio de Sacra Liturgia 28. pontja így
fogalmazta meg az alapelvet: "A liturgikus ténykedésekben mindenki, akár
szolgálattevő, akár egyszerű hivő, a maga szerepének megfelelően mindig
cstü: azt tegye és azt egészen tegye meg, ami a dolog természete és a litur
gikus törvények szerint reá tartozik." (In celebrationibus liturgicis quisque,
Sive minister sive fidelis, munere suo fungens, solum et totura id agat, quod
ad ipsum ex rei natura et normis Iíturgicís pertinet.) - Ezt az elvet átvette
és részletesen kifejtette az 1967 március 5-én megjelent Instructio de Musica
in Sacra Liturgia. (6. p.), majd az 1969 április 3-án jóváhagyott új Ordo
Missaeben az Institutio Generalis Missalis Romani 58. pontja rubrikális jelleg
gel tette kötelezővé.

Bar az elv nagyon világosnak és minden kétséget kizáronak látszik, gya
korlati alkalmazása mégis nem kis nehézséget jelent. A szentmise külső for
mája ugyanis a századok folyamán többszörös átalakuláson ment keresztül.
Van egy kezdeti római formája; van továbbá évszázados, hagyományos be
mutatási módja ; van olyan megvalósítandó gyakorlatias alakja, amilyet a
mai ember igényeIne. A szentmise reformja kapcsán ezek a szempontok egy
formán jogosan jelentkeztek. Egyik vélemény szerint vissza kell állítani a
szentmísét az ősi római formájában, mások szerint a kialakult hagyományos
mísézésí módot kell folytatni. A lelkipásztorok úgy látják, hogy a régi for
mák mellőzésével vagy háttérbe szorításával új, a mai emberhez szóló mísé
zesi módot kell kialakítani. Ezek mindegyike komoly, megalapozott szem
pont, jogos igény. Egyiket sem lehet mindenestül visszautasítani. Ezért a re
form nem lehetett más, mint kompromisszum, a különböző szempontok ösz
szeegyeztetése. Ez magában foglalja azt, hogy mindegyik szempont érvénye
<ul, de csak bizonyos fokig, és ugyanakkor mindegyik engedni kénytelen a
többi szempont javára. Nézzük a kérdést részletesebben.

A reform lényege, hogya szentmise nem imádságok sorozata, hanem
CSELEKMÉNY, amelyben mindenki cselekszik, részt vesz a maga rnódján,
és így együttesen adják össze a szentmise liturgiáját.' Ez részekre bontva
gyakorlatilag a következőket jelenti.

L A szentmisében egyedül a miséző pap imádkozik. (Szoros értelemben
véve az imádság szót!) Ennek teológiai alapja Szent Pál szavaiban gyöke
rezik : "Egy a közvetítő Isten és ember közt: ez ember Krisztus Jézus, aki vált-
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ságul adta magát mindenkiért." (L Tim 2, 5-6.) A miséző pap pontosan
az önmagát váltságul adó Krisztus Jézust képviseli a szentmísében, és így
inínt egyetlen közvetítöre, reá tartozik minden imádság.

Ennek megfelelően az ősi római misében egyedül a miséző pap imád
kozta a három oratiot (collecta, super oblata és postcommunio), továbbá a
szentmise főimádságát, az ún. eucharisztikus imádságot (Praefatio és Canon),
a Pater nostert a kísérő imákkal, valamint az Omtio fidelium könyörgését,
amely azonban már az V. században eltűnt a római miséből.

A három oratio mindmáig a celebráns imája maradt. Az eucharisztikus
imádság második részét, a Canont a koncelebrálás jelen gyakorlatában az
(;8SZeS koncelebrálók hangosan imádkozták ugyan, de az új ordo helyreállí
totta a római liturgia sajátos jellegét, amely szerint a Canont ezentúl egye
dül a celebráns mondja hangosan, míg a koncelebrálók halk hangon (sub
missa voce) követik őt (170. p.). Nem ellenkezik az elvvel az, hogya Canon
egyes szakaszait a koncelebrálók felváltva mondják hangosan. Ugyancsak a
misézö pap egyedüli imája volt a római liturgiában a Pater noster, amelyre
a közösség acclamatióval (Sed libera nos a malo) felelt. így mondja ezt már
Szent Gergely (t604): "Az Úr imádságát a görögöknél az egész nép mondja,
de nálunk csak a pap egyedül." (Dominica oratio apud graecos ab omni po
pulo dícitur, apud nos vero a solo sacerdote. - Epist. IX. 12.)1 A nyugati
egyház liturgiájában napjainkig ismeretlen volt a Pater noster közös imád
kozása a szentmisében. Bevezetését valószínűleg lelkipásztori szempontok,
vagy a keletiek felé való közeledés magyarázza.

A pap imádságait a XII. századig külön liturgikus könyv foglalta ma
gába, a Sacramentarium.

Amikor a liturgia alakítása átment a germánság kezébe, a római litur
gia zárt, klasszikus egységéhez a germán faj gazdag érzelmi világa sok
magánjellegű, szubjektív imádságot csatolt. Ez a frank birodalom területén
történt. Az új imádságokkal az volt a cél, hogy a szentmisének talán túlságo
san objektív szövegeit a hozzáadott fohászok szubjektív élménnyé tegyék a
miséző pap számára. mintegy ráhangolják lelkét a szentmise minél buz
góbb bemutatására. Ezek az imádságok alkotják az Ordo Missaet, amelv a
középkor folyamán nagyon sokféle változatosságot mutatott. Az eucharisztikus
imádság és Pater noster egyformasága mellett az Ordo Missae különböző

sege adta meg a középkorban az egyes liturgikus központok sajátos színe
zetét,

Csak néhány példát idézünk a magyarországi gyakorlatból. A Pray
kódexben XIII. századi kézzel írva olvassuk a kenyér konszekrálása után e
szavakat: "Ave sanctissima caro mea in perpetuum summa dulcedo mea."
A bor konszekrálása után pedig: "Ave celestis potus mihi ante omnia et
super omnia dulcis." A XIII. századi ún. Németújvári lVIisszalénkban ugyanezt
az imádságot áldozás előtt találjuk : "Ave sanctissima caro mea in eternum
summa dulcedo, ipsum panem celestem accipio et nomen domini invocabo.
1::1 nomine patris et filii et spirítus sancti ..." Ugyanez egy XIV. századi
szepesi misekönyvünkben áldozáskor ilyen változatban szerepel: "Ave in
eternum sanctissima caro domini mei Jesu Xristi, mihí sis summa dulcedo
et sacietas sempiterna. Ecce Jesu benígnissime quod desideravi iam video.
Ecce Jesu Xriste clementissime quod concupivi iam teneo, hic tibi iungar
queso et in celis.'? És még sok más példát idézhetnénk, amelyek kézzelfog
hatóan rnutatják az Ordo Missae imádságainak szubjektív, áhítatos jelleget.

A trienti zsinat a sokféle Ordo Míssaeből egyet (lényegében a Curia Ro
mana, illetve a ferencesek gyakorlatát) vett fel a hivatalos Római Mise
könyvbe. Attól kezdve a magánjellegű fohászok a hivatalos liturgikus imád
súgokkal egyenragúan kötelező részévé lettek a szentmisének, bár napjain
kig megtartották csendes imádság jellegüket.
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Az Ordo Missaehez tartoznak a Római Misekönyvben: a Praeparatio ad
Missam, a lépcsőima a vele kapcsolatos részekkel, az evangélium előtti és
utáni fohászok (Munda cor, Per evangelica dieta ...), a felajánlási imák a
Suscipe S. Patertől az Orate fratresig bezárólag, az incenzálással kapcsolatos
imádságok, az áldozás előtti és utáni, imák, a Placeat könyörgés és a mise
utáni (a szent ruhák levetése alatt, illetve hálaadásként mondott) imádságok.

Az új ordo mindezeket megszűntethette volna, visszaállítva az ősi, pu
ritánabb római gyakorlatot. Vagy a misézőre bízhatta volna (legalább a nép
részvétele nélkül mondott misékben), hogy egyéni lelki igényei szerínt, saját
szavaival szítsa fel lelkében a buzgóságot a szentmise élményszerű bemuta
tására, aminthogy az új liturgikus könyvekben gyakran találunk ilyen rub
rikális utalást: "his aut similibus verbis". A valóságban azonban itt is komp
romisszumhoz folyamodott. Az imádságok egy részét hangos. néha közös
imává tette, mint a lépcsőimának megfelelő actus paenitentialist, az Orate
;;"atrest, a Domine Jesu Christe, qui dixistí ... könyörgést; másoknak szőve

gd megváltoztatta (a Confiteort, a hagyományos felajánlás szövegeít, egyes
áldozási imákat,); ismét máshol új szövegeket ad (p1. praeparatio donorurnnál,
áldozás előtt). Ezzel elmosódott a határ az ősi római, a középkori hagyomá
nyes és az új imaszövegek között.

De nemcsak csendes imádságokkal gyarapodott frank-germán földön a
római liturgia, hanem mozdulatokkal, szertartásokkal is. Hogy a pap számá
ra cselekmény legyen a misézés, megsokasodtak a térdhajtások. keresztveté
sek, az oltár előtt való mozgás, járás az oltár két oldalára. Az új ordo, illet
ve már az azt megelőző liturgikus rendelkezések, ezeknek túlnyomó részét
megszüntették. Helyette a néppel mondott misében más mozgásokat rendel
tek el, amelyek az egyes közreműködők szerepét jobban kiemelik. Ha eze
ket a lelkipásztorok nem színpadias öncélúsággal vagy túlhajtottan. hanem
célszerűen és egyszerűen valósitják meg, akkor kétségkívül ésszerűbbek a
mai ember számára, mint a hagyományos rítus volt.

Itt kell szólnunk a homiliáróL A római liturgiában a szentmisében isme
retlen a homilia. Szent Leónak és az ősegyház nagy szónokainak homiliái,
sermói nem a misében hangzottak el, hanem az azt megelőző vigiliás isten
tiszteleten, a mai értelemben vett zsolozsma kapcsán. (Vö. a mai Matu
tinum homiliáit és serrnóit l)" Az Ordines Romani szerint a középkorban sem
volt homilia a mise keretében. A Visitatio Canonica jegyzőkönyveiből tud
juk, hogy a barokk korban rendszeresen szentmise előtt volt a szeritbeszéd.
Csak amikor a felvilágosodás hatása alatt a Liturgia Verbit "tanító isten
tiszteletv-nek tekintették, akkor került rendszeresen a mise keretébe a szent
beszéd.

Ennek lélektani, illetve pedagógiai hátrányos voltát azonnal átlátjuk, ha
meggondoljuk, hogy a hívek előtt már elhangzott a napí liturgia oratiója, a
Lectio és Epistola, sőt az evangélium is, amikor a celebráns megszólal, hogy
homiliájában az elröppent szavakat utólag magyarázza, kifejtse híveinek.
(Olyan ez, mintha hangversenyen a művek elhangzása után ismertetnénk
azokat l) Nyilván másképpen figyelnének a jelenlévők a szent olvasmányok
ra, ha a pap előzőleg beszélt volna azokról, felhíva figyelmüket azok tanítá
sára, fontosabb kijelentéseire stb.

Az új ordo észrevette ezt a fonákságot, ezért lehetövé tette, hogya pap
a míse megkezdése előtt, a hívek üdvözlése után röviden (brevissimis verbis)
ismertesse a napi liturgiát, illetve misét (86. p.). Ez némi megalkuvás a litur
gikus megújulás azon elvével szemben, amely szerint úgy kell a liturgiát
megújítaní, hogy az külön magyarázat nélkül, önmagától érthető legyen a
hívek előtt. Ez az elv tökéletesebben valósulna meg, ha mindjárt itt, a mise
elején mondaná el a pap a homiliát. Akkor mind az oratio, mind az olvas
mányok és énekek érthetőbbek lennének a jelenlevők számára. Retorikailag
is hátrányos helyzetbe kerül a szónokló pap, ha a mise elején elmondja a
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-nap lényeges gondolatát, mondanivalóját, mert az evangélium utáni homilia
ezzel veszít a téma újszerűségéből.

Azt gondoljuk, hogy pusztán a misekönyv formális szabályai ellen vét,
ae a liturgia klasszikus szellemével megegyezően cselekszik az a pap, aki
az Institutio 86. pontjában engedélyezett rövid bevezető lehetőséget hasz
nálja fel lényeges homiliás mondanivalója számára, s így hasznosabbá teszi
hívei részére az egész Liturgia Verbi hallgatását. A "brevissimis verbis"
egyébként is tág fogalom, amit az Institutio sem percekben, sem rnondatok
ban nem köt meg. Sőt rugalmasságában több helyen is lehetőséget ad a pap
nak, hogy mise közben híveihez szóljon. (Kivéve az eucharisztikus imádság
tartamát, l. 11. pont.) Aligha kételkedhetünk, hogy ha ez az eljárás a lelkek
számára gyümölcsözőbbnek bizonyul, a Szentszék legalizálni fogja ezt az ősi

római szellemű megoldást.
II. A hivelc gyakorlati irányítása a szentmise keretében a diakónus fel

adata. Ű figyelmezteti őket: Flectamus genua, Levate, Humiliate capita vestra,
ILE:: missa est stb. Ö szólítja fel a híveket az Oratio fidelium keretében az
acclamatióra, elébük tárva az egyes imaszándékokat, intentiókat.

Az új ordo megtartja ugyan a diakónusnak ezt a feladatát, de mellette
UJ szereplőként bevezeti a kommentátort. Hivatása, hogy egyrészt a diakó
nuson kivül még utasításokat adjon a nép magatartására vonatkozóan, más
reszt magyarázza a szertartások egyes fontosabb lépéseit. A hagyományban
teljesen ismeretlen kommentátori feladat betöltése nem könnyű. Fennáll a
veszély, hogy közbeiktatott szövegeivel fellazítja, felhígítja és így ellaposítja
a liturgia klasszikusan lapidáris stílusát. Ezért az ordo hangsúlyozza, hogy
"monitiones commentatoris sint adamussím praeparatae et sobríetate perspí
cuae." Vagyis a kommentátor szövegei legyenek a legkisebb részletekig elő

készítve és józan mérsékletről tanúskodjanak (68. p.).
III. A szentmise összes olvasmányai a segédkezőkre tartoznak. A Lectio

a lectorra, az Epistola a subdiakónusra, az evangélium a diakónusra, a Lectio
utáni zsoltár a Psalmistára.

Az ordo ezen a klasszikus hagyományon. lényeges rést ütött, amikor az
evangéliumon kívüli olvasmányokat átengedte a világi híveknek, sőt, szük
ség esetén nőknek (66. p.). Ez az engedmény természetesen nem szünteti
meg a leetor és subdiakónus elsődleges jogát az olvasmányokhoz.

Érdemes itt összehasonlítást tennünk a felszentelt papok és a diakónusok
misén való részvétele között. Ha az ünnepélyes szentmisén több diakónus
vett részt, nincs arra adatunk a liturgia történetében, hogy az összes diakó
nusok együttesen, szavalókórusszerűenolvasták volna fel az evangéliumot, Arra
találunk rubrikát, pl. a karácsonyi zsolozsmában, hogy Jézus nemzetségtáb
láját két diakónus mondatonkint váltogatva énekelte ("alternatim can
terrt")." Sőt a többszólamúság terjedésével tért hódított az evangéliumnak
vagy egyes részeinek több szólamú éneklése, amit a szólamok számának
megfelelő számú szólista adott elő. A celebráns imádságait a római liturgiá
oan sohasem énekelték több szólamú előadásban. A "con-celebrálás"-t is
tágabb értelemben vették, mint ma értjük. Inkább a mai asszisztálásnak fe
lelne meg a középkori gyakorlat. ("Zeremonielle Konzelebration", mint Jung
mann mondja.j'Az eucharisztikus imádság részben való közös mondására
csak a régi Gallia területén találunk példát néhány templomban, ami nyil
ván keleti hatásra utal. Durandus XIII. századi Pontificalejában még a pap
szenteléskor is csak csendben rnondják a szentelendők a kánont a szentelő

püspökkel." Szent Tamás, aki ismerte a galliai gyakorlatot, azt mondja:
"Quia sacerdos non consecrat, nisi in persona Christi, multi autem sunt unum
in Christo, ideo non rejert utrum per unum aut per multos hoc sacramen
tum f.:onsecretur . . ."7

Az új ordo tehát a római liturgia szellemét követi, amikor megengedi,
hogy több diakónus részvétele esetén azok megosszák egymás közt a diakónus



szerepét (pl. az egyik énekli az evangéliumot, a másik az oltárnál segédkezik
stb, - 71. p.), és ugyanígy a presbiterek megoszthatják egymás közt a Prex
Eucharistica egyes szővegrészleteínek imádkozását, de mindig csak egy imád
kozik hangosan, a többiek csak halkan (submissa voce) követik őt (170. p.).

IV. A szentmise szoros értelemben vett énekeinek előadása a Schola fel
adata. Itt azonban némi külőnbséget kell tennünk az egyes műfajok között,

Az első olvasmány után következő zsoltár, a Psalmus a liturgia ínteg
rans része (36. p.), Ezen a helyen látjuk leginkább, hogy az új ordo mennyi
re a különböző; lehetőségek kompromisszuma. A Psalmus eredetileg folya
matos olvasmány volt. Szent Ágoston írja vele kapcsolatban: "Apostoium
audivimus, psalmum audivimus, evangelium audivimus, consonant omnes
ketiones" (165. sermo). Máshol a Psalmust éneknek mondja: "Hoc de aposto
lica lectione percepimus, deinde cantavimus psalmum" (176. sermo). De
ugyanő arról is beszámol, hogya Psalmus éneklése nagyon egyszerű dallam
volt, csaknem deklamálás. "De Alexandrino Episcopo Athanasio saepe mihi
dictum commemini, qui tam modico flexu vocis faciebat sonare lectarem
psalmi, ut pronuncianti vicinior esset quam canenti/" Mindhárom idézetből

úgy látszik, hogya Psalmust egyvégtében (tractím-tractus) énekelte a psal
mista, Nincs szó versenkint visszatérő responsumról. Az új ordo lehetővé teszi
ennek az ősi gyakorlatnak felújítását, amikor a 36. pontban ezt mondja :
"Psalmus modo directo, id est sine responso, proferatur." Vagyis a Psalmus
előadásának egyik módja a visszatérő responsum nélküli folyamatos éneklés.

Nem tudjuk, mikor kezdődött a szokás, hogya szólista által énekelt
zsoltár egy-egy verse után a hivek responsumot, feleletet énekeltek. Az is
kérdéses, hogy ez Rómában egyáltalában szokás volt-e?" Mindenesetre Ró
mában már az V. századtól kezdve az első olvasmányt magas művészi elő

adásmódot igénylő zsoltárének követte, amely fokozatosan a Schola kezébe
megy át. Az új ordo nagyon értékeli a gregorián Gradualet, és ezért mint
másik lehetőséget megtartja a másfél évezredes hagyományt, amely szerint
az első olvasmányt a Graduale éneklése követi úgy, amint az a Graduale
Romanumban található. (Ebből viszont az következik, hogya Graduale puszta
felolvasásával vagy recitálásával nem lehet eleget tenni az Institutio rendel
kezésének !)IO

A Constitutio de S. Liturgia 117. pontja kívánja, hogy a mai kor köve
telményeinek engedve a Graduale Romanum klasszikus gregorián dallarn
kincse mellett készüljön egyszerűbb gregorián dallamokból összeállított litur
gikus énekgyűjtemény a kisebb templomok számára. Ez a Graduale Simplex
1967-ben meg is jelent. Az új ordo ezt a hagyománnyal még nem rendel
s.ező éneklési módot is engedélyezi az első olvasmány után a Psalmus helyett,
mint a liturgia integrális részét (36. p.). Sőt, végül azt a formát is jóváhagyja
az új ordo, amely szerint a psalmista a zsoltárt nem énekli, csupán olvassa és
H. hívek éneklés nélkül mondanak rá responsumot.v->- pedig ez a gyakorlat a
liturgia történetében ismeretlen és az ősi liturgikus szellemtől teljesen ide-
gen (36. p.). .

Amíg a Psalmus a liturgia része, addig a többi, ún. változó miseénekek
valamely szertartást kísérnek.

Szent Ágoston 426-ban így írja le a mise kezdetét: "Köszöntöttem a né
pet. .. Amikor végre elcsendesedtek, kezdtem a Szentírás szokásos olva
sasát ..." (Civitas Dei 22. k.) Csaknem pontosan ugyanebben az idéiben Ró
mában L Celesztin pápa (t432) "constituit, ut psalmi David CL ante sacri
freium psalmi (antiphanatim ex omnibus) quod ante non fiebat, nisi tantum
epistula beati Pauli recitabatur et sanetum Evangelium." Vagyis Celesz
tin pápa mise előtt (ante sacrificium) Dávid zsoltárait énekeltette, ami előtte

nem volt szokásban. A liturgia-történészek ezt az .Introitusra vonatkoztatják.
Ezek szerint Szent Agostonnak várnia kellett, míg a nép elcsendesedik, míg
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Celesztin pápa az Introitus éneklésével' biztosította a mise megkezdéséhez
szükséges rendet. l1 • .

Az új ordo pontosan ezt a szerepet szánja a bevezető éneknek (vö. 25. p.),
és ezért a szöveget illetően nagy szabadságot ad, csak megfelelő (congruus)
legyen (26. p.) .

. Az Introitus és a Communio valamilyen módon való előadása nem hagy
ható eL Ha nem éneklik, akkor annak szövegét valakinek el kell legalább
olvasnia. Ezzel szemben az Alleluja elhagyható, az Offertorium pedig elha
gyandó, ha nem énéklik (26, 56 i, 39 és 50. pont).

A mise változó énekei (Introitus, Alleluja, Offertorium, Communio) a
Sehola énekei voltak. A Schola a múltszázadi Ceciliás mozgalom előtti idők

ben nagyon kis létszámú volt. Eredetileg talán 4-5, a javareneszánsz kor
Lan 8-16, esetleg 24, a barokk korban általában ismét kisebb volt a templomi
kórusokban az énekesek száma. Templomi tömeg-ének csak ott volt, ahol
kialakult a népnyelvű egyházi népének.

Más a szentmise ún. állandó énekrészeinek kifejlődése.

A Kyrie eredetileg egyszerű acclamatio volt. A javagregorián korban
szerzett díszes Kyrieket már sohasem énekelte a nép. De a középkorban a
Kyriek hosszú melizmáit szöveggel töltötték meg, s ebből alakult ki a kö
zepkori korális népies rétege, a trópusos Kyrie. Ezt a nép is énekelte, sokfelé
népnyelvü trópussal.V

Az új ordo az Appendixben közölt 2. bűnbánati aktus keretében lénye
gében a tropizált Kyriek gyakorlatát állítja vissza.

A Gloria a római liturgiában az V. század végéig karácsony sajátos éne
keként szerepelt. De a VII századig csak püspök énekelhette, egyedül, szóló
ban, később a segédkező papsággal, Végül ez is a Schola kezébe ment át.
Intonálása. kezdése azonban napjainkig a pap feladata maradt. Az új ordo a
pap és a hivek kőzös énekévé tette.

A Credo csak a XI. században került a római misébe.
A Sanctus nem található meg a keleti jellegű Hippolytus-misében, de

általános a római liturgiában, mint a hívek acclamatiója az eucharisztikus
imádság Jelső részének (a mai praefatiónak) végén. A liturgiatörténet folya
mán itt csatlakozott először az orgona a liturgikus ének mellé, megszólaltak
a csengők, hogy emeljék a háromszor Szent, a Trisagion ünnepélyességét."

Örvendetes az új ordoban az Agnus Dei eredeti hivatásának visszaállítása.
A görög származású I. Sergius pápa (t70l) a görög koinonikon, illetve az
ambrozián confractorium rnintájára bevezette a római misébe is az áldozás
előtti kenyértörés kisérő énekéül az Agnus Deit, annyiszor ismételve, ahány
szor a szertartás kivánja. Az új ordo pontosan ugyanígy rendelkezik (56. e.
pont).

V. Az ősi gyakorlat szerint a hivek szerepe a szentmisén az acclamatiók
ra szoritkozik. Ezek: a Kyrie, Sanctus, Et cum spiritu tuo, Habemus ad Do
minum, Dignum et justum est, Amen, stb. Itt az új ordo messzemenően kor
szerűsít, amikor törekszik a híveket az összes énekekbe bekapcsolni. Így az
acc1amatiókon kívül a Pater noster és az Ordinarium éneklésével, sőt a le
hetőségek szcrínt a mise ún. változó énekeibe való bekapcsolódással. Ez ná
lunk, a mi népénekeinken keresztül messzemenően megvalósítható. Sőt azt
Kell mondanunk, hogy magyar őseink minden más népnél előbb megére;:#:.ék
ezt a pasztorális szükségletet, amit a II. Vatikáni Zsinat kimondott, és bár
<ikkor a fennálló rendelkezések felfüggesztésével, de lényegében úgy, amint
azt ma a liturgikus megújulás kívánja, már évszázadokkal ezelőtt bekap
csolták hiveiket a szentmisébe.

Nem beszél az új ordo a csengetésről, sem az orgonajátékról. Ez ter
mészetesen nem jelenti azt, hogy egyik is, másik is a hagyományos módon
ne volna tovább alkalmazható a szentmise keretében.
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Az új Ordo Missae tehát, mint láttuk, a: különböző történeti és lelkipász
tori szempontok összeegyeztetésével nagy változatosságot és sokféle lehető

céget biztosít a miséző pap számára. Aki az ősi római misét tartja eszmény
nek (amire VI. Pál pápa ismételten rokonszenvvel utalt), az az adott lehető

segek közül azokat választja...... ki, amelyek ahhoz állnak közelebb. Aki az év
százados folyamatos hagyományt akarja lehetőleg őrizni, az annak megfe
Iclően válogat a lehetőségek között. Ugyanígy a mai kor lelkipásztori szem-
pontjait érvényesíteni akaró miséző. .

Az egyház ilyen nagyvonalú és sokoldalú, érett emberekhez mért ren
delkezése után a szentmise egyik bemutatási médját sem lehet kisajátítani,
mínt kizárólagosat vagy egyedül "liturgikusat". Az egyház egyformán ma
gáénak vallja és jogosnak tekinti a néppel bemutatott eucharisztikus áldo
zatot, a koncelebrált vagy a nép részvétele nélkül, magánosan mondott szent
misét. A lehetőségekkel szabadon kell élni, hogy minden oldalról kitéljesed
Jék az isteni kegyelem. Ugyanaz a krisztusi keresztáldozat újul meg a nagy
ünnepélyességgel és a hivők seregének részvételével bemutatott szeritáldo
zatban, mint a magába mélyedő papnak valamely elhagyott kis kápolnában
mondott szentmiséjében. A szentségi kegyelemhez járuló "ex opere operan
tis" kegyelmek pedig elsősorban a belső dispozíción fordulnak meg, amit külső

megjelenési formákkal mérni nem tudunk.
A, szentmise bemutatási módjának nagy gonddal készült megújítása.

amely nem lehetett más, mint kompromisszum, kétségkívül mindenfajta fel
fogású érdekelttől lemondást, áldozatot követel. Mégis, a sokféle lehetőség,

a sokszor csak távolabbi körvonalazás, tanácsként adott útmutatás senkit
sem jogosít fel arra, hogya szentmise bemutatási rnódját ct továbbiakban
önkényesen módosítsa. "Vége a liturgiában való kísérletezésnek", mondotta
Benno Gut, a Rítus-kongregáció prefektusa és a liturgikus Consilium elnöke
ti Linzer Kirchenblattnak adott nyilatkozatában. [t, A bíboros ezzel VI. Pál
pápának azt a kívánságát tolmácsolta a világnak, amelyet az új Ordo Missae
bevezelésében ezekkel a szavakkal fejez ki a Szentatya: "Nostra haec autem
statuta el praescripta nunc et in posterum firma et efficaeia esse et fore
volumus ..." Vagyis a pápa akarja, hogy az ordoban lefektetett liturgikus
törvények és határozatok most és a következő időkben szilárdan álljanak és
hatékonyak legyenek. Más szavakkal ez azt jelenti. hogya II. Vatikáni Zsi
nat után az egyházban lábra kapott szabadabb szellem és sokféle próbálkozás
ellenére áll és érvényben marad a szentmisére vonatkozóan az' ősi elv: ROMA
LOCUTA, CAUSA FINITA! Róma döntött, s ezzel az ügy le van zárva!

Jegyzete,k:

1. KeUeten a császá.rság' korá-ban szokJásbaJl1 volt. hogy a Uégiók katoná! kéré~ilket szavaló
körusszerüen, együttesen moridták el a császárnak. Ez a gyakorlat Jusztiniánusz k.)rábaJII
(VI. sz.j még megvoüe, A IlJiturg'ában sok nyomát találjUJk a császári szertartásoknaík, nyi,l~

ván ez is közéjük tartozik. Nekünsc, nyugati népeknek ez természetelüenesne'k Mtsztk. A ter
mészetes az, hogy a közösség neveben egy tárja :e:lő a közös kérést, a többiek pedig accía
matióval azonositják maguikat a k.éll'és elöterjesetőjével, (A csás:;";",! szcrtartásoknak a litur
giára való hatását ililetően lásd Schuberth, D.: Kaiserlliooe Liturgie. Göttingen, 1968. T0
vábbá KlaUlSer, Th.: Kleine Abendllimdische Ldtungíegesehéchte. Bonn, 1965. 36. skk. ha<polk,
abol AlJföhdli AlndO"ás kutatásaüra hívarkozík,

2. A szövegeket kÖ2Jö1J!e ROOó P.: Libirli. Itturgtcí manu soríptí Bibliothecanum HWlgariae.
Bp. $4'7. 43, 1l2, ill. '/Il. ]a~.

3. J'urigunamn, J. A.: Míssae-urn Soltemnía, Wten, 1!l49. L 564. 1. - .rungrnann, J. A.:
LitUll"glle der christlichen F1ri.iJhzleirt. F,re]bUI1g"" 1967. 268. 1. - Keleten és annak hatása alatt

611: ŐSi gaJl1ikán Liturgiá'bam taLálunk nyomoJ<:aJt aJI"M, hogy szerrtrrüse közben szentbesaéd
volt.

4. !gy Kl zágrábí pü"1IJÖk, 'Í'huz 'Osvát xv. sZlárzJaid!i Antl,pnona[ejáoon a fuI. sv-n, (Zág-
ráb, Egyetemi Könyvtáll" MR Hl.)

5. Lexikon rür Theoiliogie und Kiirche. 6. BaJnd ~.

6. M<alrtimort. A. G.: L'ég1ise en PiI1l"il'e. Tournai, 19611. 32.2. ~.

7. Summa Th. lll. q. 82. a. 2. eonce, ad 2.. - "M~vel a pap nem konszekTál másk1épp,
csak Kr;SiZtus személyében, Kirisztusban pedig a sok egyet BlJJrot, azért nem s1Jálmít. hogy
egy vagy többek k<mISlZlekI1áljáik ezt a szentséget."
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jegyeztek rel Erdélyben egy XIV századi
ínmom nincs semmi banatom csiak vagyok

Egy XIVf- szá2laJdJbeli ériekeskönyvüruk tovább-

8. Mindhárom szöveget idé'li Alforizó O. ;P.: I nti della Chiesa. SUJbia:co. 1930. 134. ,l.
9. Szent Ambrus (t397) miláJnói pilisrpö'k, amikor egy aíkatommat eüenségeí üldözéae ellő!

híveivel a templomba SZIOI"'Ult, hogy a hívek ne unatkozzamak, nímnuszok és zsonarok ének
lésére tanítatul őket "secundlUffi morern ortemtalíurn parttum". A Iítmrgía-töz-ténészek ezt a
keleti éneklési rnódot anttphonás éneklésnek tartják. Mivel az antiphonás éneklési mód
abban álli, hogy a .közösség két csoporera osztva éneküí a zsoltár-t, majd az aritíphonában
egyesül mindkét csoport éneke, - azért magunk részél'őil nem tud'juk elfQ@adni avt a vé
leményt, amely szcrínt Arnorus püspök an.tí phoriáe éneiklésre tanította volna a müánötakat.
Lehetetlen ugyanis, hogv zsoltáirok és hírnnuszok szövegét olyam rövid ídó alatt a néptömeg
gd erntekezet a''l'llpján meg lehetett volna tanítani. Szerlll1Jtünk itt responsoriumos éneklésről
van szó, amelyben egy szólüsta énekli a zsoHálrt vagy nímnuszt. a közösség pedig az egyes
versek után mindig uzvanazzat a responsummal válaszolt. llyen éne,kllési rnód ma nagy
pénteken " Pange lingua gloriosi praelium certaminis himnusz. arnetvnek responsuma a
Crux fiddi:;, A zc901o:zslmában responsortumos jellélgű a 94. (Venite) zsoltár a Matutinum ele
jén. Ha ez a véleményünk helytáLl, vagyis ha Szent Ambrus vezette be Nyugaton a respori
sortális énoklést módot, ull,ko", magában Rómában sohasem V10.t szokásban a szentmíse első

olvasmánya után al'eSpolliSoriumos éneklésnek ez a módja, mert tudjuk, hogy az első

olvasmány után mar az V. száza diban magas zenei szfrrvonalú díszes zsoltárt énekettek. Sőt,

mint alább a ll. jegyzetben látni fogjUJk, nagyon vajószínű, hogy Rómában csak kft olvas
mány voüa (Epistola és evangélimn), és közöttük. a Celesztim pápa (t432) előtti időben nem
volt zsoltárt-nektes.

10. A grcgorki,n ének ért(~kiét küíönösen k iernefi a Constitutio die Saora Liturgia 116.
po.ntja : ~,E,cclesia cantuni greg;QirianUln agnoscit ut Ií tu.rgfae romariae poo,prirwm: qui ideo in
acttoriibus Iutu rgícts, ceter-is paa-tbus, prímcnoem locurn obtrneat."

ll.. r. Celcl'>zUn pápával kalpcsolMos szövoget a Liber POllltifiealisból idézi Jungmann
i. m. r. k 399. l. - Bár a Itturgta-történészek a szöveget az tntroítusra vonatkoztatják, és
íg-y Celesztin pá,Jánal< tulajdonltják az Imtroitue alapítását, mi mégis úgy gondoljuk, hogy a
szövegben 'Citnlítctt zso.ltár nem az Introdtus. hanem az olvasmány utáni Psallmus. A 8ZiÖ
vcg ugyanis kifejezetten ",zt mondja, hogy zsoűtár addig nem volt, csaüc Szent Pál .Ievelét
és az cvangé íí urnot ol vasták fel. Ha máir zsoltárról szól, lehetetlen, hogy HZ Epistola és
e\langéliuHl kozött meg nem emilitette voüna a 'Zsoltárt. ha tény1eg énekelték volna azt
Rómában, A szövog'ben. sze,rqplő "ante sacrtrícíum" kifejezés egyáltalában nem jelenti, hogy
a 1'n:1I értC!lcrnbf'll vett míse elejére Ice lljon gondolJ1Unk. Az teljes mérté'lrben vonatkozhati:k
az áícozau rés.zt ,mC'gelG,ö Lit.u.rgfa Verbí.re, amelyben addig R:ómába.n nem énelceltek zsol
tárt. Ezek szer-int Colesztin papárnak tujajdoriítanánk az olvasmány utáni Psalmus beveze
tését a római intséne. - 'I'ény az, hogy ac olvasmány utáni zsobtánra vonatkozó korább!
adatok muid Keletr", és Af'rí.ká.ra utalnak.

12. Il:,.'on n(~lJnyelvü par-órítaszerú trópust
Graduale lapSI7té:l'ére: "Kirye sem ennem sem
koser-íö buban eleíson." - Közölte S7.igeti K.:
étcre. Magy. Könyvszemle 19'64. 13:3. l.

13. .rungmarm i. m II. 159-160.
14. östeI1reichjsche\S' Klerusblatt 1969. agusztus 23. Nr 17. 195. 1.

A PUSZTASÁGBÖL

SARINAK

Floridától Sanghájig
előtted mindenütt ház van,
járhatatlan hegyen vasút,
égen tejút,
és a belátható fákon
gondolkozik a költöző madár.Akár a sebhely, a stabilitásod:

jövótlen is világít.

Elpirosodva állig,
mint a prérin a pipacs,
egy napon előbukkan a halál
s ahogy széttárod a kezed
Sanghájtól Floridáig
rögzíted az ítéletet.

A szemed
Sanghájtól Floridáig
minden térségből egyetlen
pontra vágod,
nem bánt, hogy elmozdul a sík,
mintha vízből volna mínden.

Nem tévedhetsz. Jézus sem tévedett.

Gergely Ágnes
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