
A liturgia azonban nem lett még "a jámborság csúcsa és forrása" csu
pán azzal, hogy változtak a szertartások és a népnyelv került használatba.

Hadd említsem itt a helytelen hozzáállás néhány példáját. Egy szer
ző ezt írja: "A latin szakrális nyelv tabuja leomlott." Minden a hang
nemtől függ. Fennáll az a nagy veszély, hogy némelyek a zsinati dekré
tumok:at túlságosan szubjektív módon értelmezik, csupán azt olvassák
ki belőlük, amit ők maguk akarnak hallani, s elsiklanak afölött, ami nem
tetszik nekik. Az igazi egyházi reform érdeke azonban azt követeli, hogy
a dekrétumok tartalmát is, szellemét is magunkévá tegyük és szabatosan
adjuk tovább. A "szent liturgiáról" szóló konstitució semmiképpen sem
fogható fel úgy, mint az egykori liturgikus mozgalom különálló szentesí
tése. A konstitució belehelyezi ezt azoknak a lelkipásztori gondoknak a
körébe, amelyekkel az egyháznak meg kell birkóznia. Ne válasszuk tehát
külön azt, amit a liturgikus megújhodásról mond a konstitúció, attól, amit
a jámborság többi formáira vonatkozóan ad elő. Ne keltsünk hamis be
nyomásokat sem a reformok keresztülviteléről. Ismerjük el, hogy ez sok
helyütt túl közvetlenül, elégséges előkészítés nélkül történt. Bizonyos
továbbá, hogya népnyelv alkalmazása a liturgiában jelentős haladást
hozott. Ebből azonban nem következik, hogy a latin kultikus nyelvet
most már egyszerűen eltöröljük, rnintha már nem is lehetne indok arra,
hogy némely templomban és némely istentiszteleten a latin nyelvet to
vábbra is megtartsuk. Épp ilyen kevéssé áll az, hogya. liturgia értelem
szerű megújításához föltétlenül szükséges a térbeli átrendezés. Itt már
nem egy hiba történt. Adott körűlmények között a szentmise szóbeli ré
szének és a cselekményes résznek erőltetett térbeli különválasztása meg
nehezíti a papnak a helyes "odaál1ást", márpedig ha az ige liturgiája a
templomakusztikailag nem megfelelő pontján megy végbe, ez csak ártal
mára van a liturgikus megújhodás ügyének.

Altalában is jusson eszünkbe: a történelemben volt már eset arra,
hogy egy liturgikus reform meghiúsult a nép ellenállásán. A felvilágo
sodás korában volt ez. Az akkor javasolt reformhoz is megértek a Ielté
telek, de mivel túl gyorsan akarták végrehajtani s a hívők túl radikális-,
nak találták, már az elején "befulladt". Bizonyos, hogy a későbbi liturgi
kus mozgalmat, amely előtte járt az egész egyházban elrendelt mostani
líturgíkus megújhodásnak. sokkal egészségesebb szenem hatotta át, de
túlzások miatt helyenként ez a liturgikus mozgalom is ellenállásokat és
ellentéteket vált-ott ki. A "szent liturgiáról" szóló konstitúcióval megin
dult reform sikerében ma már senki sem kételkedhet, de éppen ennek a
sikernek teljessége érdekében kerülnünk kell az egyoldalúságot, a túlzá
sokat, a pasztorális meggondolatlanságekat. Ezért szükséges, hogy mind
azok, akiknek a liturgia megújitásán kell munkálkodniok, valóban ma
gukévá tegyék a zsinati reform szellemét és pontosan igazodjanak az il
letékes egyházi tekintély előírásaihoz.

•

< Semmi sem múlik el, semmi sem vész kárba, nem is semmisül 'I1'IRg. Az
anyag legapróbb darabkája örökéletű l.esz, az energia l.eggyöngébb szikrája
ts örökéletű, és nincs sugá1' - legyen bá'l'milyen múló - 'I1'IRly ne verődne

v~sza valahol.
Miguel de Unamuno
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