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"Egy a hívek közül';. - Olvasónik terjedelmes levélben fejti ki aggodalmát
azzal a világszerte mutatkozó tendenciával kapcsolatban, amely a katolíkus
liturgiában mind nagyobb szerepet kíván biztosítani a nemzeti nyelvnek. "Az
egyszerű hívek szemében - írja olvasónk - a latin nyelv az egyház egysé
gét, nernzetíköziségét jelenti. Kapocs, mely minden fajú, nyelvű katolíkus hí
vőt összefűz. Hiszen a vHág minden katolíkus templomában egyformán Tan
tum ergo-t énekelnek, Domilllus vobiscum-ot mondanak. Gyerekeink bárhol
tudnak mímístrální. .Míért kell ezt az egységet megbontani?" Megértjük ol
vasónk aggodalmat, amelyfben - tudjuk - mások is osztoznak vele. De sze
rétnénk megnyugtatní, hogy félelme alaptalan. Bár, arnint az a II. Vatikáni
ZSinat liturgikus konstituciójának éppen ebben a számunkban közölt ismer
tetéséból kitűnik, maga a zsinat is jelentős engedllllényeket tett ezen a téren,
arról nincs szó, hogy a latin nyelv llllegsZűlllnék a katolikus liturgia hivatalos
nyelvének lenni. Valójában a kérdés rendkivüil bonyolult, nagyon sdk szem
pontot kell összeegyeztetni és a zsinat is csalk hosszú megfontolás és a kérdés
minden oldalról töntént megvilágítása után hozta meg döntését. Abban igaza
van olvasónknalk, hogy a gyakran hallott latin ámádságok, mint a Kyrte elei
son, az Agnus Dei, stb. annyira szívünlk!höz nőttek, hogy nehezen válnánk meg
tőlük. (Ezeknek nemzeti nyelvre fordítása a Illlise keretében egyébként fel
sem merült a komoly reformtervek között.) Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy
ezek az oly jól ismert és megkedvelt szövegek az imádságnak inlkább csak.
hangulati elemeit szolgá[tatjálk. Az imádkozás azonban nem csak hangulat, sőt

nem is elsősorban hangulat, !hanem értelmi odafordulás Istenhez, amire az
ember többnyire csak a saját anyanyelvén képes. Gondolkozni csalk valamilyen
nyelven tudunlk és a latin nyelvben nagyon n3lgy jártasságra van szüksége an
nak, aki azt a bensőséges értelmi kapcsolatot Istennel, amely a komoly imád
ságnak velejárója, ezen a nyelven is létre tudja hozni. Páratlanul gazdag, áhí
tatot keltő és elmélkedésre indító anyagót gyűjtött össze a liiturgia évszázado
kon, sőt évezredeken !keresztül a különböző szertartások szövegében. Ez, rnind
azok számára, akik nem értik a latin nyelvet, veszendőbe megy, A magyar
nyelvű házasság megáldást szertartás, vagy a nagyszombati szertartás most már
magyarurt elhangzó olvasmányai világosan bizonyítják ezt. Azonkivül a litur
gia lényegébólkicfolyóan közösségi imádság és istentisztelet, amelybe a hívő

sereg csak úgy tud igazán 'bekapcsolódni, ha érti azt, amit a pap neki, vagy
az ő nevében rnond, Ebből is látszik, hogya nemzeti nyelvű liturgia mellett
ugyanannyi érvet lehet felhozni, mínt ellene. A megoldás éppen ezért nem is
lehet más, mínt bölcs kompromisszum, amely úgy szelgátja a hívek bekap
csolódásánaJk lehetőségét, hogy közben az egyház anyanyelvéből. a latinból dos
megőriz annyit, amennyi szükséges ahhoz, hogy a katolikusok a világ min
den katolikus templomában otthonosan érezzék magukat.

Sz. L. - Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe az idén április 6-ára tevő

dött át, minthogy március 25-ike a nagyhétre esett. Szent X. Pius pápa ide
vágó 'rendelkezése óta a Gyümölcsoltó Boldogasszony nem parancsolt ünnep.
Ez ,természetesen nem jelenti azt, hogy "elfelejtett ünnep" lenne. Csak éppen
a jelentősége jóval kisebb a karácsonynál, Krisztus tényleges születésnapjánál.
Ebben nincs semmi rendkívüli, hiszen az emberek társadalanában is általában
a születésnapot ünnepeljük meg a világban megjelenés emléknapjaként. Azon
kívül arról sem szabad elfeledkezni, hogy a keresztény ünnepek rangsorában
messze kimagasló helyet foglal el a husvét, a megemlékezés a megváttásról,
mint a megtestesült Ige életének legjelentősebb eseményéről. Ez az ünnepek
ünriepe. Ennek, és a Szentlélek eljöveteléről megemlékező pünkösdnek van a
legdöntőbb hitbeli, teológiai tartalma és jelentősége. A vasárnap viszont a
megváltás emlékünnepének hetenkénti megismétlése, és ezért törekszik az
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egyház az újabb liturgikus reformok során arra, hogy a vasárnap [elentőségét

az egyéb ünnepek fölé emelje. Nem kifogásolható tehát, ha április 5-én, va
sárnap a prédikáció nem emlékezett meg a Gyümölcsoltó Boldogasszonyról.
Annál kevésbé, mert maga az ünnep másnap, 6-án volt, amikor a szentmisék
keretében - ha volt prédikáció - úgyis megemlékeztek róla.

"Egy kamasz". - Az az érzésünk, hogy félre értette kissé az idézett ta
nulmányt. Az istenfélelem nem jelent szolgai rettegést. Maga írja levelében,
hogya kisgyermek még semmitől és senkitől sem fél, csak "ösztönösen, öntu
datlanul és egyszeruen szeret," Erről VIaIl szó éppen. A félelem akikor kezdő

dik, amikor tudatosan fölismerjük az értékeket és aggódunk, hogy elveszíthet
JÜJk őket. Emberi viszonylaoban is félünk attól, akit szeretünk, ha olyasmit
tettünk, amiről tudjuk, hogy bántani fogja őt, ha értesül róla. Hát hogyne
félnéntk Istentől, akit gyakran megbántunk bűneinkJkel, s aki előtt ezrt el sem
tudjuk titkolni. Félünk az ítéletétől, amelynek következményeképpen elveszít
hetjük. Nincs ebben semmi természetellenes. Az ószövetség istenszemléletében
még solkJkal döntöbb szerepe volt ennek a félelemnek. Az újszövetségben alap
vetően megváltozott az Isten és az ember viszonya, mióta Krisztus Urunk meg
tanított arra, hogy elsősorban a szerető atyát lássuk Istenben. De a nagyobb
gyerek - hogy levelének hasonlatánál maradjunk - már fél is az apjától,
bármennyire szereti is különben, Ikülönösen, ha rossz fát tett a tűzre. Persze,
hogy azt mondta az üdvözítő, hogy olyanok legyünk, mint a kisdedek. De még
a legnagyobb szentek sem voltak képesek az ilyen fdkú ártatlanságra, Egy ala
pos lelkiismeretvizsgálat hamarosan meggyőz bennünket arról, hogy meny
nyire szükségünk van erre a szeretettel párosuló istenfélelemre.

"Filozófus". - Az "ellentmondás elve" latinul principium contradíctíonís,
Arisztotelész logikajának legfőbb alapelve. Azt mondja ki, hogy valamely do
log nem lehet egyszerre és ugyanabból a szempontból, mondjuk A is, meg
nem-A is. Az ellentmondás elve ún. bizonyíthatal1Jan és tagadhatatlan alapté
tel. Minden bizonyítás és cáfolás, állítás és tagadás már eleve föltételezi igaz
ságát. Felismerése emberi értelmünk műve. Lényegében azt állapítja meg,
hogy két ellentmondó állítás, nem lehet egyidejűleg érvényes, és hogy egy
tárgyát nem lehet ugyanakkor és ugyanabban a tekintetben ellentmondóan
meghatározni.

"Parancsolat". - A vitában Önnek volt igaza. Az anyaszentegyház parari
csolataímak nincs az egész egyházban használt egyöntetű megfogadmazása, Még
az ötös szám sem általános. Mínt az e helyen már több ízben idézett Herder
féle Egyházi és Teológiai Lexikon megállapítja: tágabb értelemben az egyház
valamennyí doktrinális és fegyelmi döntését, és elsősorban az egyházjog nor
máit egyházi parancsolatnak lehet tekinteni. A legfontosabb előírásoknak (ame
lyek a vasár- és ünnepnapi mísehallgatásra, a bőjtre, az évi gyónás-áldozásra,
stb. vonatkoznak) rövid összefoglalása pasztorációs szempontból vált szüksé
gessé. Az ötös csoportosítás Canisius Szent Péter katekízmusában jelent meg
először 1555-ben. Azóta a különböző korokban és különböző országokban több
féle változat készült, a helyi szükségleteknek megfelelően.




