
Amikor Jézus Krisztus az Isten országáról beszélt, azt földbe vetett
maghoz hasonlította, majd kovászhoz, amelyerjedésével megkeleszti B,

lisztet. A hasonlat mindig továbbfejlődésrőlszól, melyet nem lehet meg
állítani. Kár is volna. Az egészséges fejlődés egy-egy új foka mindíg
szebbet és jobbat hoz, mint amink volt annak előtte. Ilyen a Col1.ecito·
Rituum is, és innen nem lehet, de nem is szabad egy lépést sem vissza-
felé tenni. A nemzeti hagyomány liturgikus anyaga sok széppel és jóval
keosegtet, Ezek felhasználása mínden bizonnyal nagyban növeli majd
liturgikus könyvünk értékét. ,A további munkának azonban alkalmazkod
nia kell a fejlődés biztos szabályaihoz, és nem vonhatja ki magát a hierar
chia ellenőrzése alól. A fejlődést -a belső erők, a Collectio Rituum-ban
érvényesült alapelvek továbbfejlesztése kell, hogy létrehozzák. Eredménye·
minden bizonnyal az lesz, hogy népnyelvű liturgikus könyvünk még több
hivőt kaposol bele Krísztus egyik fő életfunkciójába, a nyilvános és kö-

. zös istentiszteletbe.

-
MEGTÖRTÉL, MINT A KAR HAJLÁSA

Megtörtél, mint a kar hajlása,
he, az em~er mellére zárja,
a fáradságát a nyesett botra
- ahogy előbbre lép - megosztja;
s várja a bot, hogy együtt lépjen
a lábbal, amely máT nem siet. 
Igy látlak apám, rád emlékszem;
s pergetem emlékeimet.

A gabonád még lábon érett,
jöttek májusi jégverések;
s ellened esküdött az ősz is,
a korai fagy, szél, esővíz.

Allataidat járvány vitte,
a lúdjaid r6ka hordta el;
a borodra ráomolt a pince,
és krumplid a h6 alatt telelt.

Apám, apám - bószavú, kedves;
szólni tudtál az emberekhez,
s szavaidnak értelmet adtak
a panaszok s a forradalmak
emlékei; he, elbeszélted
- az életed ezerszer élted;
s míg eke fölé görbedt hátad,
a földet, csak a földet láttad

Megtörtél, mint a kar hajlása,
ha az ember mellére zárja,
s fáradtságát a nyesett botTa
- ahogy előbbre lép - megosztja.
Igy látlak apám - beteg ember,
kit évek és bajok Sttjtanak;
s barátkozol a végtelennel
(I hunyorgó csillagok alatt.
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