
A zsinat és a ma
liturgiája
1965. december 8-án VI. Pál pápa bezárta a II. Vatikáni zsinatot, s e le-
zárási ceremónia során a zsinati atyákhoz és az emberiséghez intézett
beszédében a következőt fogalmazta meg: „Ebben az egyetemes kö-
zösségben, az idő és a tér e kitüntetett pontján összefut a múlt, a jelen
és a jövő.”1 A zsinat azzal az igénnyel lépett fel az egyház, de az egész
emberiség felé, hogy útkeresései, határozatai, döntései, vagyis maga
a szelleme a jövőre nézve átalakító, formáló erővel bírjon mindenki
életében. Amolyan evangéliumi kovász szerepbe helyezkedve tekin-
tett önmagára a zsinat, és ezen szándéka igaz a liturgiára is. A II. Va-
tikáni zsinat liturgikus konstitúciója, az összes többi zsinati határo-
zathoz képest talán a legnyilvánvalóbb módon hatott a zsinatot
követő évtizedek egyházi és világi szemléletére. Az új szellemiség sze-
rint született liturgikus cselekmények megjelenése sokszor kapcsoló-
dott össze spontán módon a II. Vatikánummal mint „zsinati liturgia”,
„zsinati ordo”. Írásomban ennek a jövőt meghatározó új liturgikus
szellemiségnek a jelenlétét vizsgálom a római liturgia történetének
utolsó ötven évében.

Kezdjük egy kis „liturgikus számmisztikával”. Az idei évben van
ötven éve, hogy Boldog XXIII. János pápa összehívta a II. Vatikáni
zsinatot (1962. október 11.), és az idén lesz negyvenkilenc éve (1963.
december 4.), hogy VI. Pál pápa aláírta a zsinat első dokumentumát,
a szent liturgiával foglalkozó Sacrosanctum conciliumot (SC). Mitől „li-
turgikus számmisztika” ez? A zsinat utáni „egyházi tavaszt” Suenens
bíboros nyomán, főleg a 20. század utolsó két évtizedében az egyház
új pünkösdjének nevezték, és ha a pünkösd kifejezés görög eredetét
(pentekoszten = ötvenedik) vesszük alapul, akkor most, az idei év ben
van ez a „pünkösdi beteljesedése” a zsinat ügyének. A zsidó pász ka-
ünnepet, a húsvétot a hetek sorozata, majd ünnepe (hét hét utáni nap,
a Hetek Ünnepe, a Shavót) követte, s innen a keresztény húsvéti ün-
nepkör elrendezése és teológiája: a Lélek kiáradása a zsidó pünkösd
napján, vagyis a Pészah utáni ötvenediken Krisztus húsvétját teljesíti
be, és kapcsolja abba bele az egész emberiséget. A zsidó naptárban az
ötvenedik év, a jóbel éve, az Úrtól kapott szövetségi Ígéret beteljese-
désének éve: amikor a rabszolga, az adós felszabadul, amikor egy
évre minden jelentősebb munka leáll, mert eljött a beteljesedés öröme
Isten jelenlétében. Az elmúlt húsz évben sokszor olvasgattam a zsi-
nat liturgikus konstitúcióját, s annak is főleg az első 13 pontját, ame-
lyekben az egyház hitet tesz amellett, hogy a kultuszhoz való egyházi
közeledés (a liturgia megértése, értékelése, a vele való élés) csak az
Úr Krisztus húsvétján keresztül lehetséges. Liturgikus cselekmé-
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nyeink mindig a teljes, beteljesedett húsvét (nagycsütörtöktől pün-
kösdig) „ittlétei”. Vajon a zsinati akaratnak, gondolatnak, szellemi-
ségnek van-e bármiféle beteljesedése ötven (negyvenkilenc…) év táv-
latában? Nem erőltetett-e azt mondani, hogy a római liturgia elmúlt
ötven éve e teljesség-vágy igazi tükörképe lehetett, volt az egyházi
közösségekben? Beteljesedett-e tehát a zsinat?

E lapokon nem a zsinat érzelmi, politikai elemzését szeretném
megtenni, s főleg nem a zsinati törekvések és szellemiség klasszikus
„háborús övezetében”, a liturgia frontján. Nem akarom sem támadni,
sem védeni a „zsinati liturgiát” (ezt akarták-e, az lett-e belőle, amit
szerettek volna, „reform reformja” stb.) — olvassuk végig egyszerűen
a tényeket, s csak „meditatív szempontból” kissé nézzünk e tények
mögé. Látni fogjuk, hogy a zsinat, bár hivatalosan befejeződött, való-
jában mindmáig tart, és nemcsak a mai egyházi közhangulatban sok-
szor nehezen megragadott és kevéssé követett szellemiségében,
hanem leginkább éppen a zsinat által hozott, elindított liturgikus meg-
újulást tekintve. Írásom alapaxiómája lehet: „A máig folyamatosan
tartó zsinat”. Alapvetően három dimenzióját szeretném bemutatni e
képletnek: a) A zsinati novum az új liturgikus könyvek szerint; b) Az
Egyházkormányzat alakulása a liturgia ügyében; c) A „hagyomány
újraolvasása”.

A zsinat „könyvekbe kódolt jelenléte”

Hogy miben is áll a zsinatot követő reform és megújulás, az lemér-
hető a liturgikus könyvekben, vagyis a szertartáskönyvekben megje-
lenő új formájú, szerkezetű rítust látva, s ez főleg akkor nyilvánvaló,
amikor a vatikáni hivatalos mintakiadás (editio typica) lefordításra
kerül valamilyen nemzeti nyelvre. A zsinat máig feszülő folyama-
tosságát leginkább a liturgikus könyveken lehet megfigyelni.

A középkortól kezdve a liturgikus cselekmények szövegállománya
alapvetően (nagyjából) a következő könyvekben jelenik meg: a mise-
könyvben (Missale Romanum), a püspökre vonatkozó szertartásokat
tartalmazó pontifikáléban (Pontificale Romanum), a papi cselekménye -
ket hozó rituáléban (Rituale Romanum), a zsolozsmában (Breviarium
Romanum — ma: Liturgia Horarum), az énekeskönyvekben (Antipho -
nale, Graduale stb.), valamint magában a Szentírásban. A Tridenti zsi-
natot követően a liturgikus könyvek a római liturgia használatára a
Szentszék központi irányítása, és magától értetődően jóváhagyása
mellett születtek meg, s ez így van ma is. A könyvek kiadását zsinati
elvek határozzák meg és rögzítik, ezen elvek mentén általános, koor-
dináló bizottságokat hívnak létre. 1963. december 4-én a pápa aláírta
a Sacrosanctum conciliumot, 1964. január 24-én pedig létrehívta az
imént említett koordináló bizottságot (Consilium ad exsequandam Con -
s tit utionem de sacra liturgia) — mindenközben a zsinat még évekig ülé-
sezett. E Consilium szervezte meg az egyes konkrét munkacsoporto-
kat a liturgikus cselekmények revíziója, át- vagy újraszerkesztése
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céljából. A konkrét, sokszor éveket (olykor évtizedeket!) felölelő
munka „gyümölcsei” az új liturgikus könyvek, melyek címoldalán
mindig ott szerepel, hogy a „II. Vatikáni Egyetemes Szent Zsinat ren-
deletéből” (Ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II) készült.
Illusztráljuk mindezt egy példával is: az egyik utolsóként megjelent
könyve e folyamatnak a Római Martyrologium 2001-ből (Martyrolo -
gium Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II
instauratum auctoritate Ioannis Pauli pp. II promulgatum, editio typica,
Typis Vaticanis, MMI). A pápai tekintély a zsinat szellemében és nevé-
ben nyújtotta az egyháznak e liturgikus könyvet a zsinat „hivatalos”
lezárása után harminchat évvel. Nem túlzás tehát azt állítani, hogy
amíg a zsinat nevével nyomdailag is fémjelzett liturgikus könyveket
használjuk, a zsinat a hívő gyakorlat tényleges, mindennapi része.

A zsinatot követő liturgikus könyvek azonban mást is megmu-
tatnak a zsinati szellem máig élő sajátosságaiból. Az új liturgikus
könyvek születését kronológiailag áttekintve érdekes jelenséget fi-
gyelhetünk meg. Már a Tridenti zsinatot követően megszülető szer-
tartáskönyvek alakulásától sem volt idegen az „új megújítása”,
vagyis az, hogy egy könyv a megjelenése után viszonylag rövid időn
belül kisebb (olykor nagyobb) korrekción esett át, s megjelent annak
második (vagy harmadik) kiadása is. A zsinatot követően megszü-
lető könyvek közül több is revideálva lett „ex decreto Sacrosancti
Oecumenici Concilii Vaticani II”. Nézzünk ezekre néhány példát:

— A Római Misekönyv: 1970 (editio typica); 1975 (editio typica
altera); 2002 (editio typica tertia); 2008 (a 2002-es editio typica tertia ap-
róbb szövegmódosításokkal).

— A házasságkötés szertartása: 1969 (editio typica); 1990 (editio
typica altera).

— A püspök, a pap és a diakónus szentelése: 1968 (editio typica);
1989 (editio typica altera).

— Imaórák Liturgiája: 1971 (editio typica); 1975 (editio typica altera).
E revíziós és korrekciós folyamat a zsinati spiritus folyamatos út-

mutatását, a reményét kereső világgal való úton létét és olykor „út-
keresését” vázolják. A Tridenti zsinat után a könyvek, ahogyan fen-
tebb már említettük, a celebráns személyének készülve kötetekbe lettek
szerkesztve (ez a gyakorlat a 11. században jelent meg, de a sziszte-
matikussága tridenti „találmány”). Az elmúlt ötven év gyakorlata ab-
ban is újszerű az új könyvek publikálása kapcsán, hogy a pontificale
romanum és a rituale romanum részei önmagukban külön kötetekben
kerülnek közlésre, noha mindegyik kötet hozza a borító fejlécében,
hogy a rituale vagy a pontificale romanum „körébe” tartozik-e. A liturgia
tehát nem a rítusok summája, összege (ahogyan az egyház sem a rész-
egyházak összege), hanem minden liturgikus cselekmény önmagá-
ban az egyetlen üdvözítő mű teljességét hordozza: minden kis rítus
a liturgia teljességét hordozza — ezért is kapott és kap hangsúlyt a
zsinati novus ordoban (az új liturgikus rendben) az igeliturgia minden
cselekményben, még akár egy kegytárgy megáldásában is.
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A liturgia kormányozza az egyházat?

A II. Vatikáni zsinat előtt, sőt még idején is a Tridenti zsinat által 1588-
ban megalakított Rítuskongregáció volt a Curia Romana liturgiára, a li-
turgikus életre vonatkozó koordinációs és szabályozó hivatala. E hi-
vatalos testületnek „vetélytársa” lett az 1964. január 24-én létrehívott
Consilium (ahogy fentebb erről már beszéltünk), ugyanis VI. Pál pápa
ezt a testületet nevezte ki a zsinat liturgikus konstitúciójának gyakor-
lati végrehajtására; a Rítuskongregáció ebben nem kapott szerepet.
1968-ban mind a Consilium elnöke, Giacomo Lercaro bíboros, mind a
Rítuskongregáció prefektusa, Arcadio Larraona bíboros betöltötték
hetvenötödik életévüket. A pápa felmentette és nyugállományba he-
lyezte őket, de mást is tett: megszüntette mind a Consiliumot, mind a
Rítuskongregációt. Ez utóbbinak a szenttéavatásokkal foglalkozó
szekciójából hívta létre a Szenttéavatási Kongregációt, míg a liturgikus
szekciójából és a Consiliumból „gyúrta össze” az Istentiszteleti Kong-
regációt (1969. május 8.). Az új rítusok/könyvek bevezetése előtt a
Szentszék kikérte az egyes egyháztartományok Püspöki Konferen-
ciáinak a véleményét is (sok esetben nemcsak azok láttamozására,
hanem a „kísérleti bevezetésére”, kipróbálására is felkérték őket),
amely a Trident óta erősen központosított egyházkormányzati gya-
korlatban mondhatni új és szokatlan eljárás volt. A II. Vatikáni zsinat
jelentős hangsúlyt fektetett tehát a Püspöki Konferenciák kormányzati
hatáskörének bővítésére, ennek következtében (kánoni rendelkezé-
sek alapján is) az egyes püspöki konferenciákon belül liturgikus bi-
zottságokat kellett létrehozni, amelyek operatív szervként liturgikus
intézeteket hoztak létre a zsinati novus ordo helyi bevezetésére (nyilván
a szentszéki jóváhagyási procedúra betartásával).

1967-ben a pápa még megerősítette a szentségi életnek, főleg a fe-
gyelmi kérdései tekintetében 1908-tól hivatalosan eljáró Szentségi Fe-
gyelmi Kongregáció munkáját (a Regimini ecclesiae apostoli konstitú-
cióval), 1975-ben viszont megszüntette azt, valamint az Istentiszteleti
Kongregációt is, munkájukat, tevékenységi és felelősségi körüket egyet-
len testületbe összevonva: Szentségi és Istentiszteleti Kongregáció né-
ven a liturgiának új vatikáni hivatala lett. 1984-ben Boldog II. János Pál
pápa e két dikasztériumot ismét szétválasztotta Szentségi Kongregá-
ció és Istentiszteleti Kongregáció néven, majd 1988. június 28-án kelt
Pastor Bonus apostoli konstitúcióval ismét egyesítette őket, a régi/új
kongregáció neve: Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció.
A munka ilyen átcsoportosításai mögött nem szükségszerűen kell „va-
tikáni belpolitikát látni”, hanem egyszerűen arról van csak szó, hogy
az egyetemes egyház tapasztalatai a mindennapi kormányzati
szolgálatban olykor nemcsak a kompetenciák körének bővítését igé-
nyelték az egyes kongregációk munkájában, ha nem a kívánt új kom-
petenciák összetettsége miatt olykor azok újrastrukturálását is. Azt
sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a kongregációk összevonása,
megszüntetése vagy az újak létrehozása sokkal több, mint épülete-
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ken, pecséteken, fejléces papírokon kicserélni a hivatal megnevezését.
Egy ilyen hivatalnak bíborosokból álló konzultori testülete, magas ran-
gú vezetői (bíboros prefektusa és érsek titkára), hivatalnokszemélyzete,
és adott esetben kiterjedt nemzetközi munkacsoport-hálózata van (ilye-
nek a készülő új könyvek előkészítésén dolgozó szakértői testületek
is). A kongregációs munka nemcsak a kompetencia-leosztás miatt érin-
ti az egyetemes egyházat (egy-egy kérdésben kihez kell fordulni a
Római Kúriában), hanem a római hivatalok „szolgálati útján” a he-
lyi egyházak liturgikus delegáltjai, szakértői és a tartományok
püspöki konferenciái is „nagy forgalmat bonyolítanak le”. A Szent-
szék a kong regációkon keresztül gyakorolja a munus gubernandi (kor-
mányzati hatalom) feladatát az egyházban, a kongregációk „emberi erő-
forrásait” (ahogyan ma divatos nevezni) pedig a helyi egyházak adják
(a bíboros prefektustól a legkisebb rangú és jogkörű hivatalnokig)
— nyilván a pápai megkeresések és kinevezések többszintű illetékessége
és eljárásrendje szerint. Talán nincs még egy olyan hivatala a zsinat után
a Római Kúriának, amely oly sok változáson esett volna át, mint a li-
turgiával foglalkozó kongregáció — az egyház liturgikus élete a zsi-
nat óta markáns befolyással van tehát a kormányzatra.

A hagyomány „újratöltve”

A SC 4. pontjában érdekes jelzővel illeti a zsinat a hagyományt: az
„egészséges hagyomány” (sana traditio) szellemében kell az egyes rí-
tusokat a liturgikus életben felülvizsgálni. Vajon mit takarhat e jelzős
szerkezet? Egy dél-koreai paptól hallottam Rómában, hogy az ő egy-
házuk a zsinati liturgikus könyvek latin nyelvű mintakiadásainak ko-
reai nyelvre történő lefordítása előtt elkezdte a jelentősebb patrisztikus
iratok koreaira való lefordítását, hogy ezzel a megfelelő szókincset,
de főleg a traditio igazi szellemiségét honosítsák meg Koreában, majd
miután ezek átjárták a koreai hívek hitéletét, vallási mentalitását, ér-
zületét, nekiláttak a liturgikus könyvek koreai kiadásának. E mód-
szertani szempont, noha Dél-Korea egyházában éltek vele így eleddig
először, nem koreai találmány. Az új liturgikus mintakiadások össze-
állításánál a szakértői testületek az adott rítus biblikus, patrisztikus
és eukológia-történeti (a cselekményben használt könyörgések, szö-
vegek eredettörténete) feltérképezése, valamint az így talált eredmé-
nyek feldolgozása mentén jártak el. A novus ordo hagyománykövető,
sőt egyes esetekben teológiailag és történetileg mélyebben és hitele-
sebben (már ami a forrásismeretet és a források kezelését illeti), mint
olykor például a tridenti liturgia egyes rítusai. Az új bevezetése vi-
szont nemcsak a tartalmi és teológiai hagyományőrzést tartotta szem
előtt, hanem — noha csak a későbbi reflexiókban került ez előtérbe,
főleg a mostani pápa, XVI. Benedek liturgikus munkássága révén —
a hagyomány formai megjelenése és megmaradása (!) is a zsinati célok
között volt és van. A megújuló liturgikus élet 1968-tól megjelenő
szabályai, könyvekben közölt rítusai a „teljes kicserélődés” érzetét
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váltották ki sokakban: a tridenti szertartás helyére az új lépett, a tri-
denti liturgikus térkoncepciót felváltotta az új, amit akkor nem lehe-
tett, ma már igen stb. Érdekes, és ugyanakkor rendkívül fájdalmas,
hogy ez egyes országokban, főleg Nyugat-Európában és az Egyesült
Államokban amolyan „liturgikus képrombolásként” jelent meg, sú-
lyosan megsebezve így sok hívő (klerikusok és laikusok) hitét és val-
lásosságát, de a hagyomány egészséges koncepcióját, felfogását is. Saj-
nos be kell ismerni, hogy a zsinati liturgikus reformnak az „egészséges
hagyomány” értelmezése körüli bizonytalanságai pro és contra fe-
szültséggócok és egymással olykor engesztelhetetlen viszonyban lévő
„pártok”(!) kialakulásához vezettek. Ha e tekintetben az úgynevezett
Lefèbvre-mozgalomra gondolunk, azt is láthatjuk, hogy sokak szá-
mára a novus ordo el nem fogadása (az állítólagos „hagyománytalan-
sága” miatt) egyet jelent a II. Vatikáni zsinat egészének el nem foga-
dásával — a zsinat szelleme és konkrét mibenléte egy a liturgiájának
szellemével, formájával és tartalmával.

Boldog II. János Pál pápa e helyzet orvoslására hívta létre az Ecclesia
Dei pápai bizottságot 1988. július 2-án, két nappal azután, hogy Marcel
Lefèbvre érsek illegitim módon, vagyis szentszéki jóváhagyás nélkül
szentelt fel négy püspököt közösségében, a Szent X. Piusz Társaság-
ban (Societas Sancti Pii X = SSPX), és ezáltal mind ő, mind a négy fel-
szentelt püspök kiközösítésbe estek. A SSPX közösség, melynek ve-
zetője az említett érsek volt, nem fogadta el a zsinat szellemiségét
semmiben, így annak liturgikus törekevéseit sem, sőt a következete-
sen tridenti liturgikus formákat követő liturgiáikkal a zsinat elleni
szemléletükről tettek tanúságot — az általuk fémjelezett irányt szokás,
nem túl pontos fogalmakat használva „tradicionalistáknak” nevezni.
II. János Pál pápa az említett pápai bizottság felállításával valójában
a dialógusra tett sikeres kísérletet a zsinat liturgiájával szemben el-
lenérzéssel lévő katolikusok irányában, s e dialógus rituálisan azt is le-
hetővé teszi, hogy a Tridenti zsinat liturgikus formái szerint lehessen,
a zsinati novus ordo formája mellett, azzal párhuzamosan végezni a li-
turgikus cselekményeket. Az Ecclesia Dei pápai bizottság egyik, ha
nem a legfontosabb teendője éppen e kétformájú római rítus (amelyre
a korai középkorban volt már példa) együttélésének szabályozása
volt, mégpedig precízen körülírt kritériumrendszer szerint. XVI.
Benedek pápa 2007. július 7-én a Summorum Pontificum kezdetű motu
propriojával a bizottság szabályozói szerepét fellazította, gyakorlati-
lag lehetővé téve a zsinat előtti „régi rítusnak” mint a római liturgia
„rendkívüli formájának” mondhatni teljesen szabad használatát. Ez a
„liberalizáció” az adott rítusra igényt tartó közösségek számára még
a területileg illetékes megyéspüspökök hatáskörét is „limitálta”: ha
megvannak a rítushoz a megfelelő eszközök, és van pap, aki ennek
végzésére kész és felkészült, e közösség az egyház bármely nyilvános
kultuszhelyén élhet e rítussal. XVI. Benedek pápa 2009. március 10-én
kelt levelében visszavonta Lefèbvre érsek és az általa felszentelt négy
püspök kiközösítését, az Ecclesia Dei bizottságot pedig a Hittani
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Kongregációhoz kapcsolta. A Summorum Pontificum technikai alkal-
mazása azonban helyenként nehézségeket okozott, ezért 2011. április
30-án (a Tridenti zsinat misekönyvét szignáló Szent V. Piusz pápa em-
léknapján) az Universae Ecclesiae kezdetű instrukcióval a forma extra -
ordinaria használatának további „lazítását” tette lehetővé, mely által az
ordo antiquus a mindennapi liturgikus gyakorlatban is teljesen egyen-
rangú lett a novus ordoval.

A zsinati ragaszkodás a hagyományokhoz (traditioni denique
fideliter obsequens — SC 4.) a konkrét liturgiaszervezésben elérte,
hogy az egyház történetében eleddig páratlan módon és mélység-
ben lett a liturgia az egyházi és hívő élet „látványos közege”, plat-
formja: hogy ki haladó és ki konzervatív, ki mit remél az egyházban
vagy vár az egyháztól, ki hogyan érzi és „fogalmazza meg” magát
az egyház hitében, nos mindez liturgikus kérdés lett. Igaz tehát
minden szempontból, hogy a liturgia „az a csúcspont, mely felé az
egyház tevékenysége irányul; ugyanakkor az a forrás is, amelyből
fakad minden ereje” (SC 10).

Reflektálva egy kissé e vázolt „liturgikus-politikai” fejlemények -
re, feltehetjük itt mi is azt a kérdést, amelyet oly sokszor fogalmaz-
tak meg a közelmúltban a liturgia szakértői is: A forma extraordinaria
ilyen intenzitású térnyerése a mában miként illeszkedik a zsinat li-
turgikus reformja által akart, sugallt szellemiségbe? Nem visszalé-
pés-e ez? Valójában miben áll tehát a zsinat liturgikus szelleme?
Sokak számára a liturgikus reform vagy megújulás a jézusi mon-
dat szellemében valósulhat meg igazán: „Az új bor új tömlőbe való”
(Mt 9,17). XVI. Benedek döntéseinek a fényében, azt hiszem, inkább
a következő evangéliumi igazság jellemzi jól a II. Vatikánum litur-
gikus mentalitását: „Minden írástudó, aki járatos a mennyek or-
szágában, hasonló a házigazdához, aki kincseiből újat és régit hoz
elő” (Mt 13,52).

Hiszem, hogy a II. Vatikáni zsinat liturgikus konstitúciója, a
Sacrosanctum concilium által mutatott út nem a „feltétlenül valami
újat” koncepcióját tűzte ki maga elé célként. A konkrét újítások
körül sok volt a vélt vagy valós vád a munkamódszer, a kivitele-
zésben résztvevő munkatársak személyi vagy hitbéli alkalmassága,
a szakmai megalapozottság stb. kapcsán. Az igazi zsinati novum az,
ami mindig is volt: az egyház a liturgiában is meg akarja mutatni
lénye mindig új ragyogását, de úgy, hogy közben mindvégig ön-
maga marad (quamvis eadem semper perstet — ahogyan Boldog XXIII.
János pápa mondta a zsinatot megnyitó beszédében).2

Talán furcsának tűnik, hogy e fejtegetés végén egy magyar „pro-
fán” irodalmi alkotásból idézek, de öt évtized távlatából megala-
pozottnak látszik így megfogalmazni, miként öltött és ölt alakot
egyre inkább az idő áldáshordozó mivolta által (vö. Ef 1,10) a zsi-
nati akarat a liturgiában. Babits Mihály írja: „Ekként a dal is légyen
örökkön új, / a régi eszme váltson ezer köpenyt, / s a régi forma új
eszmének / öltönyeként kerekedjen újra” (In Horatium).

A forma extraordinaria
és a zsinat szellemisé-

gének viszonya

2XXIII. János: Constitutio
apostolica Humanae
salutis qua Concilium

oecumenicum Vaticanum
II indicitur, 25. 12. 1961,
in AAS 54 (1962) 5–13.
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