
hozta. Üdvös volna kétségtelenül, de már eddig is vannak jelek, hogy ez
aligha megy majd zökkenők nélkül.

Egészen új elvek, egészen új mód.szerekés eljárások lebegnek szem
előtt. Nem csoda, ha a Tridentinum utáni kornak merevségre, változat
lanságra törekvő lelkülete, négy évszázadon beleidegződve a Kuria egész
szervezetébe, még vissza-visszajár. A konzervatív elemre is szükség van,
viszont tagadhatatlan, hogy az új szervben, amelynek születéséről hírt
adtunk, a változás új életére törekvő erők vannak minden józanságuk
mellett túlsúlyban.

Egy bizonyos: a liturgia megújhodásának nagy müve munka alatt
van. Már az esztendő elején észlelni lehetett, hogy Rómából prominens
személyiségek - eltűntek. Így például hiába kerestem Rómában Don
Cipriano Vagagginit, oa Teologia della liturgia című, két kiadást és több
fordítást megért kiváló mű szerzőjét az Aventinuson, ahol az imént em
lített Pápai Liturgikus Intézet professzora. Tanulmányi szabadságon van
- válaszolták kérdésemre, Bolognában, ott jobban tud dolgozni. Mint
megtudtam. Bolognában Lercaro bíboros palotájában lakik. Ra most
meggondoljuk, hogy a nevezett bolognai érseket a pápa kinevezte a zsi
nat utáni Liturgikus tanács elnökévé, mindjárt megértjük Vagaggiru bo
lognai munkájának jelentőségét.

Ugyanigy hiába kerestem Rómában Via del XXIV. Maggic-i szék
házában Annibale Bugnini professzort. Az Ephemerides Liturgieae fő

szerkesztőjét a szerkesztő, Giovanni Bellocchio exkuzálta, mondván, hogy
Bugnini egy évre a Vatikánba költözött. Mert ott jobban tud dolgozni,
tanulmányi szabadságon van. Tüstént megértettem itt is a .helyzetet,
amely valóban örvendetes, hiszen a Szeritatya kinevezte őt az említett Li
turgikus tanács titkáráva, tehát vezető szellemévé. Elegendő az Orientie
ntng véleményét idézni ezzel kapcsolatban: "Kifejezett rehabilitációról
van szó ebben az esetben. Ugyanis az előkészítő liturgikus bizottsághan
végzett kiváló munkája után (Bugnini titkára volt az előkészítő bizott
ságnak) közvetlenül a zsinat megkezdése előtt, állitólag önhatalmú eljá
rás miatt, a Szent Officium intervenciójára elmozdították (éppen egy
anyanyelvű fordítás miatt). Már .az első ülésszakhan VI. Pál (mint bíbo
ros) Bugnininakjeifejezte bizalmát. Visszahelyezése új főnök alatt a leg
jobb biztosíték arra, hogya Ziturgia reformjának további lépései számára
jó utat készítenek elő." Mindnyájan várjuk ezt az utat.

MÁRIA KIRÁLYNÖ HIMNUSZ
(A május 31-i ünnep brcviáriumából)

Allasz a mindenség felett. Hordozva vére biborát
Ó Sziiz Királynő, egymagad, Krisztus kereszten lett király:
Nagyobb mindennél, ami él Te kínjainak részese,
É« szépségedben ga.zdagabb. Minden élőknek anyja vegy.

Első művéül alkotott ny dicsőséggel ékesen,
Téged a teremtő Ige, Kik így ünneplünk, 'nézz 1'eánk
Rendeltetésed: a Fiút És fogadd el jóságosan
Megszülní, aki alkotott. Orvendezésünk énekét.

Ó Jézus, dicsőség 'neked,
Kinek szűlőanyád :a Szűz,

Atya s Szentlélek áldva légy,
Orökös századok során.

Sík Sándor fordítása
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