
A KIS ÚT

A nyugodtabb, megfontoltabb emberelc közé tartozom. Nem szereí em. a
nyűzsgést, a [ontoskoiiást, az újdonsághajházsást. Megvallom őszintén, az
utóbbi időben kissé félve járok a vasárnapi misékre, és a katolikus újságokat
is szorongással veszem kezembe, mert majdnem minden héten valam; 'Újítás
ról kell értesülnünk. Néhány éve a nag1jbőjti szertartásokat változtatták meg,
azután 'a szentségek kiszolgáltatását, most az áldoztauist, s ld tttnia. mi várha.tó
még. Nem tudom, mi szükség van arra, hogyamegszokott valláso3ságból ki
zökkentsék az embert állandó változtatásokkal. Engem ztnmrrutk: ezek oz újí
tások, mert amire otthonos lesz egy-egy új gyakorlat, nemsokára meglnt más
ként kell csinálni.

Olvasónk aggodalmaskodó sorain
nem csodálkozunk. Nem egyedül gon
dolkozik így napjainkban, amikor az
egyház liturgikus, fegyelmi és paszto
rális vonatkozásban a tervszerű meg
újulást tűzte feladatul maga elé, s a
II. Vatikáni Zsinatnak is ez az egyik
legfőbb célja. Olvasónk bizonyára
nem a fiatalabb generációhoz tarto
zik, s emberileg nagyon is érthető az
a törekvése, hogy mindenben a nyu
godtabb életstílust szeretné választa
ni. Fenti aggodalma azonban nemcsak
ebből a törekvéséből származhat. Az
is előfordul, hogy a változásokat vég
rehajtó lelkipásztorok nem magyaráz
zák meg kellőképpen a rendelkezése
ket, s nem készítik elő a híveket meg
felelően az újításokra. s ezért néhol
többé-kevésbé értetlenül fogadják azo
kat. Sőt az is lehetséges. hogy a re
formok részleteikben nem pontosan
alkalmazkodnak egyes közösségek
vagy emberek igényeihez és adottsá
gaihoz, s ezért kezdetben kényelmet
lenek, mint a bő vagy szűkreszabott

ruha. A hívek túlnyomó többsége
azonban örömmel és megértéssel fo
gadja az egyház szándékait, nagyon
sokszor pedig maguk a hívek javasol
ják, kérik vagy követelik a változáso
kat. A hívek nagykorúságának jele,
hogy ilyen igényeik vannak; s ha eze- .
ket az igényeket kellő tárgyilagosság
gal, vagyis nem egyénieskedve, nem
rejtett önzésből, sem újdonságvada
szatból, hanem keresztény alázattal
szóvá is teszik, minden lelkipásztor
csak köszönettel tartozik ezért, még ha
a kívánságoknak, javaslatoknak nem
is tud mindenben eleget tenni. Nagy
a veszély persze, hogy a "reformálás/'
jeligéjét nyüzsgők és újdonsághajhá
szók, eredetieskedők és epigonok is ki
használják, s fölöslegesen zaklatják
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egyházi elöljárók és hívek nyugalmát.
Ennél a veszélynél azonban még na
gyobb baj lenne, ha a hívek sokasága
nem látná a lényeget, s nem értené az
egyház szándékát, amely nem más,
mint a keresztényeket jobban belekap
csolni a misztériumokba és a krisztusi
életbe.

Milyen lelkületet kell tehát kialakí
tanunk magunkban a mostani egyházi
reformkorszakhan, amely sok tekintet
ben átmeneti jellegű?

Először is meg kell erősödnünk hi
tünkben és bizalmunkban az egyház
iránt. Az említett újítások ugyanis az
egyház szolgáló készséget, aggódó jó
akaratát tanúsítják, s nem újdonság
hajhászásból vagy feltűnési viszketeg
ségből születtek. Miről van szó tulaj
donképpen a reformtörekvésekben?
Semmi esetre sem a lényeg megval
toztatásáról. Ami változik az egyház
ban, az mindig járulékos, esetleges
dolog. Idők során az erős vagy erő

szakos egyéniségck, történelmi helyze
tek és a fejlődéssel együtt járó álla
potok az egyház külső megjelenési for
máira sok olyan sallangot, ma már
céltalan és értelmetlen, tehát "divat
jamúlt" díszt aggattak. amely akadá
lyozza a mísztikus Krisztus-test moz
gását, sőt megismerését. Egyéníleg
persze a lényegtelen dolgok, a sallan
gok és díszek némelyike nagyon a szí
vűnkhöz nőtt, s nehéz lemondani
ezekről. De a helyes egyházfogalom
ban való elmélyedéssel, hitünk és bi
zalmunk erősítésével könnven felül
emelkedhetünk egyéni érze·lmeinken.
S ezt mindenképpen meg is kell ten
nünk.

Az egyházban való életünk ugyanis
közösségi élet. A gyakorlati nyelvre
lefordítva: minden cselekedetünk va
lamiképpen közössógi vonatkozású;


