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Szinte most volt, mikor a beköszönt írásban a káptalanra készültünk
(Forma Minorum 66. 2011. aug.)
Igen, ilyen módon múlik az id . A szentírás tanúsága szerint is a kronos
,mint az id egyik természete elfolyó és egyben elfogyó, tehát a halál
felé tartó folyamat. De tudhatjuk azt is, hogy ugyancsak a Szentírás
tanítása szerint az id kairosz is, tehát a döntésre-megtérésre szánt id
is adva van számunkra. Ez többnyire az Isten jelenjében töltött id .
Ilyenkor fogalmazódik bennünk is hasonló, mint amit Szent Ferenc
mondott a testvéreknek: „Testvérek, kezdjünk már szolgálni a mi
Urunknak és Istenünknek, mert eddig édeskevés, jóformán semmi
haladást nem tettünk.”
Talán érzitek testvéreim, hogy a káptalani készület mindannyiunknak
fontos és ugyanakkor különböz is. Van amelyikünk ilyen-olyan
beszámolókat készít, szervez, egyeztet, és az ottlétünk materiális
feltételeit készíti el . Van, aki helyzetének megfelel en betegséggel
vagy el rehaladott korának nehézségeivel küszködve, imáival készíti a
káptalanon megjelen testvérek munkájának hatékonyságát és
szeretetben való együttlétét. S higgyétek el testvérek, hogy a
készületünk valódi értékét csak a Mennyei Atya értékeli a helyén.
Tehát mindannyiunk készülete a Mennyei Atya szeretetéb l merítve
teszi értékessé együttlétünket Szombathelyen 2012. július 27-29 az
FVR káptalanján.
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Azt teljes bizonyossággal tudhatjuk, hiszen a II. vat. zs. 50. évfordulójára meghirdetett
hit évét megel
en mindvégig tanított az egyházunk, hogy „Igen aktuális mindaz,
amit a zsinat a laikusok hivatásáról mondott: az egyházban mindenki meghívást
kapott az életszentségre, amely nem kiváltsága a papoknak és szerzeteseknek, a
laikus hívek nem másodosztályú keresztények, akik megelégedhetnek a keresztény
élet minimális kötelességeinek teljesítésével, hanem az egyház küldetésének, az
evangélium hirdetésének aktív részesei.”
(Deák Hedvig P : Szentkúti katekézis a hit évére készülve - Szentkút 2012. V. év. 1. sz.
6. old.)
Szeretnék néhány szempontot adni, ami a készületi id ben és azt követ en
elmélkedéseink tárgyaként segíthet bennünket.
Ezek a szempontok ugyan nem most született bombasztikus és soha nem hallott
gondolatok, hiszen hosszú évek óta ezekr l beszélek, írok, mégis aktualitásuk egyre
sürget bb. Nem véletlenül fogok kiemelni néhány mindannyiunkat kötelez
szempontot: „… olyan korban élünk, amelyben szükség van az új evangelizációra,
amelyben az evangéliumot a maga nagy és maradandó értelmességében s
egyszersmint az értelmet meghaladó erejében kell hirdetnünk, hogy újra eljusson
gondolkodásunkhoz és megértésünkhöz.” (154. old.), vagy egy másik helyen „… friss
er vel kell nekilendülnünk annak a nagy feladatnak, hogy miként tudjuk újra úgy
hirdetni e világnak az evangéliumot, hogy az isteni üzenet meg is érkezzék hozzá, és
hogy ennek érdekében minden energiánkat be kell vetnünk.” (147 old.)
(XVI. Benedek: A világ világossága - Peter Seewald beszélgetései a pápával / Duna
International – Új Ember 2011.)
Az újra meg újra megszólító pápai figyelmeztetést igen sok területr l lehetne idézni.
Nem véletlen tehát, hogy a FVR NT-a is igen sokszor említi dokumentumaiban.
Ezért nem csodálkozhatunk Veronika Gudron Kugler jogvéd (Brüsszelben és New
Yorkban az Ifjúsági Világszövetség igazgatója volt 2001-2004) találó
megfogalmazásán: „Úgy gondolom, hogy az elmúlt ötven évben az európai
keresztények túlságosan visszavonultak a nyilvánosságtól és sikerült meggy zniük
magukat arról, hogy a vallás egy személyes dolog. Egy zsidó jogtudós azt mondta nem
olyan régen, hogy az osztrák keresztények gettóba zárták magukat. A gettó falait a
keresztények belülr l is építették, mert úgy gondolták, hogy így talán biztonságban
lesznek, ehelyett élve temették el magukat.”
Megszívlelend gondolat Helen Alford OP domonkos n vér, a Pápai Szt. Tamás
Egyetem (Angelicum) társadalomtudományi kar dékánjának szavai: „Nem igazán

elfogadható megközelítése a hitünknek, ha templomba ugyan járunk vasárnap,
szentségekhez járulunk és egyéb módon gyakoroljuk Krisztusban való hitünket, de
nem gondolunk a társadalom rajtunk kívüli tagjaira, pl. a munkanélküliekre, vagy arra,
hogy a gazdaságot jó alapokra kell helyezni. Egyszerre kell Isten és a felebarát iránti
szeretetünket gyakorolnunk – ahogy a két f parancsban Jézus is mondja: „A
társadalmi tanítás igencsak összefügg a felebarát szeretetével” (Új Ember 2012. ápr.
29. 9. old.)
Még egy gondolat t le: „Emlékezzünk rá, hogy a II. vat. zs. megfogalmazta a világiak
hivatásának megszentel jellegét. Ez azt jelenti, hogy meg kell találniuk a módját,
hogy hitük átitassa a munkájukat, a családi életüket, mindazt, amivel foglalkoznak.”
(u.o.)
Minden bizonnyal nem megkerülhet itt sem, hogy röviden szó essék a Christifideles
laici apostoli buzdítás Róma (1988, Bp 1990) a világi hív knek az Egyházban és a
világban betöltött hivatásáról és küldetésér l írott dokumentumról, amit Boldog II.
János Pál adott közre.
„A világi hív k a személy és a társadalom szolgálatának már el leg jelzett irányát
követve, az evilági ügyek keresztény szellem intézése során semmi módon nem
mondhat le a „politikai életben” történ részvételr l, vagyis arról a sokrét és
szerteágazó gazdasági, társadalmi, törvényhozói, irányítási és kulturális munkáról,
amelynek célja szerves és intézményes módon a közjó el mozdítása. Amint a
szinódusi atyák is többször meger sítették, mindenkinek és minden egyes
személynek joga és kötelessége részt venni a politikai életben, bár ez különböz ,
egymást kölcsönösen kiegészít formákban, fokozatokban, feladatokban és
felel sségekben jut kifejezésre.” (42.)
Dönt dolognak látjuk és éppen Szt. Ferenc Jézus követésének ismeretéb l közelít en
megsejthet , hogy „Az ember akkor lesz igaz, akkor lesz önmaga, ha Isten szerint
alakul. Akkor jut el tulajdonképpeni lényegéhez. Lét és értelem Isten valóságából
származik.”
(Joseph Ratzinger XVI. Benedek: A názáreti Jézus II. 147. old. Szent István Társulat
2011.)
Remélem, sikerült egy-két segít gondolatot megosztanom, ami üdvösségünket is és
a soron következ káptalanra is eredményes lehet. Imáitokat továbbra is kérve
szeretettel üdvözöl Mindannyiotokat,
János testvér
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Dobszay László : NÉPÉNEK ÉS LITURGIA
Meghatározás. Népénekr l bes zélhetünk tá gabb és s z kebb értelemben, s ennek a tová bbiak
szempontjából jelent sége va n. Tá gabb értelemben népének mindaz, ami t a nép énekel a liturgia
keretében (ill. a zon kívül vallásos összejöveteleken). Sz kebb értelemben az egyes nyel vi
csoportokban létrejött, többnyi re s trófás vallásos énekeket (kancióka t) hívjuk népéneknek.
Történeti háttér. Amennyi re a történeti kuta tásokból kideríthet , s z kebb értelemben vett
népénekr l a kereszténység els száza daiban nem bes zélhetünk. Kétségtelen, hogy 1) a nép rés zt
vett a li turgikus énekben (de a li turgi kus ének sohasem korlátozódott a közösségi énekre!);
továbbá tudjuk, hogy 2) a z egyhá z liturgikus zenéjének alapjául egy – a nép el tt sem ismeretlen
– zenei köznyel v szolgál t, úgy a zonban, hogy e köznyel vek a liturgia szá má ra legmegfelel bb
(eredetileg is sza krális tartal mú) rétegei t választották ki , és s tilizáltá k li turgikus énekké.
A sz kebb értelemben vett „népének” els nyomai az ezredforduló tá já ra mennek vissza . Ez
összefügg nemcsak a nyel vi vál tozással (a la tintól kül önböz anyanyel vek kialakulásával) hanem
egy zenei s tíl us változással is: a s trófikus ének el nyomulásával . A középkor fol ya mán a kanci ó a
li turgia peremén hel yezkedik el : betét, ill. a prédiká ciókat, körmeneteket, pa rali turgikus
szokásoka t, devocionális alkalma kat s zolgáló repertoá r. Jelent sége a liturgi kus dekancia idején
er s ödik meg, s vol taképpen története is egyfa jta deka dencia története, mel ynek f bb állomásai:
a népnyel v invokáci ók, hi mnus z-, tropus fordítások – a dogma tikai ta rtalmú, monumentális
dallams tílus t képvisel korálok – a pietis ta énekköl tés – a XVIII. s zázadi „geis tliche Lied” – a XIX.
szá zad népes s tílusirányza ta és gi ccs -termése – le egészen a Gospel -songig, a kommerc
spi ri tuáléig és gitá rdalokig.
Természetesen e hanya tlás nem zá rja ki, hogy ol ykor-ol ykor önmagukban értékes da rabok ne
keletkezzenek. A népének elszakadása a liturgiá tól azonban nem jogi , hanem ta rtalmi jelleg , s
így nem is orvosolható jogi úton, vagyis liturgi kus énekké való elismerés ál tal .
Mit jelent a „népi” jelleg? Nai vság lenne a népéneket a nép vallásos érzületéb l spontán módon
kisa rjadó repertoá rna k gondolni. A népének egyéni „alkotás”, a kár m vel t teológus , akár falusi
ká ntor va gy el énekes volt is alkotója . Annyiba n képvisel népi jelleget, amennyiben az alkotó egy
ha gyomány (és hagyomá nyos ízlés) kifejez je. Kétségtelen azonban, hogy a népének a közösségi
használatban tová bbcsiszol va ma gasabb va gy ala csonya bb fokon, s egy-egy id szak korlá tain
belül mégis jellegzetes ki fejezésmódjá vá válha t egy-egy nép ízlésének, amint ez különösen a
nemzetközi dallamok asszi milálásában megmuta tkozik. Azonban lassanként ez a jelent sége is a
múl té, hiszen a kuta tók által ol y pontosan elemzett nemzetközi kommercializálódás, ugya nakkor
az orga nikus közösségek felbomlása a nép asszimiláló erejét meggyengítette. Mindez összefügg
azzal is, hogy a populá ris m fa jok értékterm képessége – i tt nem tá rgyalandó okok mia tt – a
XVIII. szá zadban megtört.
Az él népének vallási értéke. 1) A népéneknek mindenekel tt ha talmas meg rz értéke van. A
régi , monumentálisabb és vallásilag is tisztább népének-korsza kok emlékeit az él hagyomány

jóvol tából nem csa k kottákból , hanem a z eleven gyakorla t hi telességével felidézi. 2) Sa já tos
értéket képvisel a záltal is , hogy a népek nyel veihez és zenei-formai érzékéhez alkalma zkodva a z
igények sokszín ségét képviselik és ki is s zolgál ják. 3) Az egyes népénekrepertoá rok, különösen
ahol er s az él ha gyomány, ál talában értékes, ki csiszol t énekmóddal kapcsolódta k össze. Amikor
ezt az énekmódot életben ta rtják, egyben táplál ják a nép énekl kedvét. 4) Nélkülözhetetlen a
népének közösségteremt és –megta rtó jelent sége: a z emberek szá má ra otthonosságot tud
teremteni , belekapcsolódási lehet séget valami örököl t, „ma gától adott” fol yama tban – a
megs zokottságnak érzelem-fokozó erejét közvetíti .
A népnek gyengeségei: Más oldal ról nem szaba d el felejtenünk, hogy itt nem annyi ra immanens
vallási értékeket sorol tunk fel , hanem némileg szubjektív természet el nyöket. Ugyanakkor le
kell s zögezni, hogy 1) a népének nem képes kifejezni azt a ta rtal ma t, ami t a túlnyomórés zt
biblikus szövegekre épül , az egyhá z ál tal értelmezett li turgikus énekek; 2) hogy a népénekek
ereje els sorban nem s zövegükben, ha nem csak érzelmi ha tásukban rejlik; 3) a li turgikus énekkel
szemben támas ztott zsina ti követelményeknek csak kicsiny rés zük tesz eleget; a zenei érték
teki ntetében a történetüket hanya tlás kíséri, s t némileg maguk is hozzájá rulna k a zenei és
vallási ízlés megrontásához; 4) a mikor a z egyház na pi gya korla tába bevis zik a szi mpla „tetszés t”,
a néps zer séget, mint pasztorális iga zolást, fél revezetik a papsá g, a kántorok és hívek ítéletét; 5)
hogy többnyi re kényelmes utakra csábítva a sz k ös vényt l eltántorítanak, vagyis felmentik a
papot és a közösséget a ttól , hogy a z ének útjá n is a li turgia „s zívébe” próbáljana k hatolni ; 6) hogy
a népéneknek, különösen ma , van egy megállíthata tlan gra vi tá ciója : ha sa já t értékei t
abszolutizál juk, minden s zint egy még ala csonyabb szint útkészít je; 7) a népének legtis ztább
formáiban is némileg ellentétben áll a liturgikus keretekkel, pl . a z eredetileg hosszú éneklés re
szánt sokversszakos énekek a liturgia arányainak megsértése, va gy az ének értelemza va ró
megkurtítása nélkül nem használha tók.
A népnek a mai liturgiában. Három téves uta t mi ndenképpen el kell kerülnünk. 1) Nem
mondha tunk le sem néps zer ség, sem modernizál t folk-ideológia mia tt a rról, hogy az egyháznak
a li turgiában a z énekeken keresztül is körvonalazott, a z egészbe beilleszked mondani valója
legyen. Ez gyakorlatilag a zt jelenti , hogy a z anyanyel v li turgia sem nélkülözheti a z egyetlen
nemzetek- és népekfölötti énekkincset, a bibliai és liturgikus szövegekre épített li turgikus
énekanya got (vö. Zsina ti Kons titúció 121. § 3. sza kasz). 2) Vis zont nem i rtha tjuk ki a templomból
valami szá ra z és életidegen li turgizmus jegyében a ha gyományos népéneket, mert ezzel a z
embereket elidegenítenénk sajá t egyházuktól, megölnénk énekkedvüket. Ám a z új „népénekek”
teki ntetében a ta pasztalat bi zonyos óva tosságot nagyon is indokolttá tesz. 3) Végül pedig: nem
elégedhetünk meg azzal, hogy dekla ráljuk az is -is el vét, s a zzal odadobjuk a gyepl t a lovak közé.
A két énekanya gna k nemcsak a rányos , hanem a li turgia rendjével öss zhangban lev
együttéléséhez konkrét segítséget kell adnia az egyetemes és a hel yi egyházi vezetésnek. Sa jnos
nemcsak zenei dolgokban vált világossá, hogy a z annyiszor követel t önállósághoz a rés zegyhá zak
nem érettek (jó példák erre a nemzeti nyel v li turgikus fordítások).
Az összhang el vei a következ k lehetnének:

1) Nem lehet elfogadni, hogy a pasztorális szempontokkal álcá zott kényelem továbbra is elzá rja
Is ten népének útjá t a liturgiától , vagy a mi még a z eddigieknél is rosszabb, pótlékoka t címkézzen
fel li turgiának. Ez vona tkozik az énekre is: a zsina t egyértelm döntései t és szellemét (ami nt a z
egy évs zázados liturgikus megújulási mozgalom jegyében értelmezhet ) érvényre kell juttatni.
2) Ha egys zer az anya nyel v li turgia mellett döntöttünk, a kkor minden nyel vcsaládnak meg kell
teremtenie a ma ga anyanyel v liturgikus énekét. Nem hel yes , ha a népének egyszer
elfogadásá val felmentjük ez alól a részegyházaka t. Az a nyanyel v li turgikus ének feltételei
adotta k: ta rtalmilag els sorban a bi blia szövegei t, tová bbá a li turgikus könyvekben
ha gyományozott s zövegeket kell énekelni, mégpedi g nem á tköltésben, hanem a s zöveg
sajá tságai t tiszteletben ta rtva . Formailag: a szent s zövegek bes zéds zer ségéb l kell kiindulni ;
nem s zabad a zoka t a XVI-XIX. szá zadi zene kliséibe (pl . ütemekbe, há rmashangza tos „gemütli ch”
dallamokba s tb.) szorítani. Az anyanyel v liturgi kus éneknek is rendelkeznie kell a s zent zene
jellemz i vel : egy bizonyos objekti vi tás, ta rtózkodás , ugya nakkor a kontemplá cióból a s zöveg
i ránti tiszteletb l fa kadó melegségnek egyensúl yá val . Az anyanyel v li turgikus repertoá roknak
megteremtésére többféle út is kínálkozi k, mel yeket i tt részletezni nem hel yénvaló. Ezt a
repertoá rt (a zsinat a kara ta értel mében la tin tételekkel kiegészítve) a jöv ben a tágabb
értelemben vett népénekek között kell s zámon ta rtani .
3) Ezzel a zonban nem i kta tjuk ki a szorosabb értelemben vett (történelmi ) népéneket sem. Vele
szemben fel kellene állítani a zoka t a normáka t, mel yek szerint egy-egy da rab befogadásá ról
ítélkezni lehet, úgy, hogy a püspöki ka rok kiérlel t s zempontok szeri nt hozzana k döntéseket.
4) A ha gyományos és új népénekekb l er s váloga tással kell kiemelni a ja vá t, a zt a hi va talos
énekkönyvekbe foglalni, s egyéb énekeket csak körülha tá rol t esetekre engedél yezni .
5) Funkcionálisan is rendet kellene teremteni . Meg kell találni a népének pontos hel yét a li turgián
belül és liturgián kívül . A misén belül els sorban a gyülekez ének, a prédi káci ós ének, a
felajánlási ének, a hálaadási és zá ró ének funkci ójában van hel yén a népének. Hangsúl yozni
kellene, hogy a z Introi tus és Communio esetében csak helyettesít funkciójú, s természetesen
til tani kell az ordiná rium és az ol vasmányközi ének hel yén. Nagyobb szerepet kapha t a
szentségek kiszol gálta tásában. Ja vasolni kell a régi és újabb pa rali turgikus ájta tosságok
megta rtását, felújítását, esetleg fel frissítését. A li turgiák ká rá ra van, ha a közösségek vallásos
életének minden igényét a li turgián belül aka rják kielégíteni . Az á jta tosságokat la zább, némileg
szaba dabb keretében va n iga zán termés zetes hel yén a népének, mégpedig eredeti ,
sokversszakos formájá ban.
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