
nak, amelyekben a bún, kegyelem,
megbocsátás, Isten és ördög szavak
nem fordulnak elő. Mindezeket a fo
galmakat mai szavakkal kellene kö
rülírniok." Egy "evilági és természetes
nyelv" csak javára válnék a prédiká
ciónak. A "mai szavakkal való beszé
lés" azonban nyilván feltételezi
folytatja Thielicke -, hogy az igehir
dető ismerje napjaink életbevágó té
máit, hogy azokat úgyszólván saját
testében-lelkében átél]e. Ilyen témák
szerinte: "Az élettől való félés és szo
rongás, a rnulandóság miatt való bús
lakodás, az elöregedés és az idő ro
hanása, a kapcsolatok rendezetlensége
embertársainkkal, az ösztönös hajla
mok túlságos elhatalmasodása, boldog
ság és boldogtalanság a szerelemben,
az ember egzisztenciális gondjai, a
gyermekek nevelése és sok más fel
adat ..." Minthogy az evangélium az
emberhez szól, tele van nyílt és bur
kolt utalásokkal ezekre az életbevágó
emberi témákra. S ha az igehirdető

szem előtt tartja ezeket, akkor a hall
gató nyomban tudja: mínthogy ezek a
témák föltétlenül, az én ügyelm. az
üzenetnek is, amely velük foglalkozik,

A KIS ÚT

föltétlenül köze van hozzám. "Az ilyen
összefüggéseknek felkutatása nagy ré
szét teszi annak a szellemi munkának
és azoknak az elmélkedéseknek, ame
lyeket a lelkésznek magára kell vál
lalnia ... Némely prédikáció unalmas
sága nagyon sokszor nem abból ered,
hogy az igehirdető egyhangúan ad elő

vagy nem különösebben találékony,
hanem abból, hogy a hívő úgy érzi:
,Elő sem fordulok benne'."

A válasznak, a komoly válasznak,
amelyet a hitszónok ezekre az életbe
vágó témákra ad, nem szabad "masz
szívnak és közvetlennek" lennie - fi
gyelmeztet Thielicke. "A pöröly pasz
szivakká teszi az embereket és meg
húzódásra készteti őket. Ha aktiváini
akarjuk őket, hogy maguk is el gon
dolkodjanak a hallottakról, akkor va
lamelyest közvetetten kell az igazsá
gokat elébük tárni, engedve, hogy ma
guk jójjenek rá azokra... Csak ha
sikerül hallgatóinkban nyugtalanságot
támasztani, ami arra ösztönzi őket,

hogy kérdéseket tegyenek fel maguk
nak, csak akkor érezhetjük jónak a ta
nításunkat, amelyet a szószékről nyúj
tunk."

Oszintén szólva nehezemre esik a vasárnapi templombajárás. Nagy fárad
ságomba kerül, míg egy Miatyánkot figyelmesen elmondhatok. Imádság köz
ben különben sem tudom egykönnyen összeszedni magamat. Zavar az orgona
szó és a hívek éneklése, nem is beszélve a perselyezésről. Az újonnan elkez
dett szokások meg egyenesen idegesítenek: az egyes miserészek felolvasása
vagy a közösen mondott Hiszekegy és Pater noster mindig kizökkentenek áhí
tatomból. Jobb volna, ha ilyesmivel nem alkalmatlankodnának a templomba
járóknak. Egy idő óta már nem is misére megyek, hanem olyankor, ha üres
a templom. Elvégre Isten sem kifogásolhat ja, hogy imádkozni akarok, nem
bosszankodni.

üdvözítőnk szava, hogy "az igazság
szabaddá tesz titeket" (János 8, 32).
Ebben a problémakörben, a templom
bajárás és az imádság kérdéseiben is
kötöttségeinktől szabadító, görcsoldó
hatása van az igazság fontolóra véte
lének.

A mohamedán csupán imádkozni jár
mecset jébe, protestáns testvéreink pe
dig elsősorban igét hallgatni mennek
templomba, a mi egyházunk viszont
elsősorban közös áldozat-bemutatásra
gyűjti egybe gyermekeit vasárnapon
kint és nagyobb ünnepeken. Aldozat-

bemutatásra, amelyben az áldozati
tárgyhoz, Krisztus szent emberségéhez
a mi egyéni keresztény éltünk kisebb
nagyobb áldozatai szervesen hozzákap
csolódnak, hiszen a keresztség óta
mindnyájan egységben vagyunk vele,
mint titokzatos testének tagjai. Az ál
dozat-bemutató személy szintén maga
Krisztus. Test szerint is oltárunkra jön
az átlényegüléskor. az áldozat-bemu
tatás voltaképpeni pillanatában,. és
sohasem magamagáért áll az Atya
elé, hanem miérettünk, emberekért. A
mise továbbá - lényege szerint - az
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utolsó vacsora megismétlése. Áldozat
tal kapcsolatos szent lakoma, amelyet
Krisztus nem saját magának rendez,
hanem szeretteinek ád ma is ugyan
úgy, mínt szenvedésének előestéjén.

Az egyház, amely papjának szelgála
tával közvetlenül Krisztus mellé lép
ve szintén bemutatja az áldozatot,
megint csak emberekből áll. Köztük
nem a pap az elsődleges, hiszen em
bertársaiért, a hívek közösségéért vi
seli kiemelkedő hivatalát (Zsid. 5, 1).
A mise tehát egyáltalán nem egyéni
ügy, hanem a szó legszorosabb értel
mében véveközrös teendő. XXIII. Já
MS pápa igen böl-csen cselekedett, mi
dőn megtiltotta a "magánmise" szó
használatát. Nem véletlen, hogya mi
seirnádságok szinte kivétel nélkül a
közösség nevében, többesszámban
hangzanak el, - még azok is, amelye
ket egy eléggé sajnálatos "fejlődés"

eredményeként manapság halkan vagy
a többség számára érthetetlen nyelven
mond a miséző, Nem egészen helyes'
dolog, és a fiatalabbak nevelése szem
pontjából feltétlenül hiba is hanyag
megszokásból úgy beszélnünk, hogy a
templomba "imádkozni" járunk. Hi
szen többnyire a közös áldozatot be
mutatni megyünk oda, hetenkint leg
alább is egyszer. Az egyház törvénye,
az 1248. kánon sem imádkozást ír elő,

hanem mísehallgatást. Magáról az
imádkozásról Jézus kifejezetten ta
nítja, hogy az ószövetségben egyálta
lán nincs helyhez, például templomhoz
kötve (Ján. 4, 20-23). Az egészséges
szellemű keresztény családnak külön
ben is mindennap van otthoni közös
imádsága. Minden esetre kellene, hogy
legyen.

A mísehallgatás egyházi parancsát
persze különböző módokon lehetséges
teljesítenünk. Az egyház az a csodá
latos folyó, amelyben báránykák gá
zolhatnak, de elefántok is úszhatnak.
Az egyházi jog tekintettel van rá, hogy
a. keresztény istentisztelet gondolatvi
lágába behatolni csak egy bizonyos ér
telmi színvonal fölött álló emberek
képesek. A törvénynek bárki már az
zal is eleget tehet, hogy egyáltalán
jelen van a szentmisén-résztvevők kö
zött. Nem vétkezik akkor sem, ha mi
se közben gyónását végzi, vagy ha
olyasmit imádkozik, aminek a szerit
miséhez közvetlenül semmi köze sincs:
például a szentolvasót rnondja, Persze
sajnálni való, ha valaki nem tud fel-
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jebb emelkedni erről a szintről, és
nem tud együtt érezni, együtt imád
kozni az egyházzal. N e nehezteljünk
tehát a gondos lelkipásztorra, ha tud
ja kötelességét, és valamivel többre
akarja ránevelni híveit. Az igényeseb
bek maguktól is többet kívánnak. A
művelt katolikus férfi és nő igazi
imádságos könyve maga a mísekönyv.
Mióta Schott Anzelm 1885-ben közre
adta az első népnyelvű misszálét, pár
ját ritkító könyvsiker lett belőle, és
míndrnáig az maradt. Magyarul is
szinte évről évre új kiadásban kap
ható, mégpedig olcsón. Senkinek sem
lehet mentsége, ha nem szerezte meg
magának. Fontos, hogy imádkozzuk is
belőle a misét, mégpedig nem annyira
a szentmise első harmadát, hanem in
kább a szoros értelemben vett áldo
zati imádságok közül néhányat. Las
sankint oly gyakorlottak leszünk, hogy
már teljesen "szinkron" haladhatunk
együtt a miséző pappal. Amde a mí
sekönyvtöl függetlenül is van rá mód,
hogy belékapcsolódjunk az áldozatot
bemutató közösségbe. Erre való példá
ul a felajánlási adomány. Az ókori
keresztények felajánláskor természet
ben adták át a pap kezébe a házisü
tetű kenyeret és a saját-terrnésű bort.
A szeritáldozásban Krisztus testét és
vérét kapták vissza belőle. Mai szo
kás szerint csak pénzt adunk a kö
rülhordozott perselybe, de máig azon
a pénzen veszik az áldozati ostyát, a
misebort, az oltár gyertyáít és mind
azt, ami az istentiszteletre szükséges,
A mísehallgató tehát sohase marad
jon ki a felajánlási adakozásból! Az
áldozat-bemutatáshoz való csatlako
zásnak ez a tárgyi jele. A pappal egy
idejűleg közösen elmondott Hiszekegy
vagy Míatyánk oly további lépések,
amelyeket szintén örömmel megtesz az
áldozat-bemutatás közösségót tudato
san vállaló keresztény lélek. A közös
éneklés már magasabb fok, még ha
nem is magát a liturgia szövegét, a
Glóriát, Sanctust, Agnus Deit stb.-t
éneklik. A kereszténység a kapcsola
tok vallása. A közös éneklésbe kap
csolódva keresztény voltunkban erő

södünk, mégpedig a gondolkodás és az
érzelmek oldaláról egyaránt. A kántor
nem magánénekes, és a miseáldozaton
résztvevő tömeg nem közönség. A he
lyesen megválogatott magyar népének
lelket emelő közös imádság, amely ál
tal nagyszerűen csatlakozunk a szent-



mise egyes főbb részeinek eszmei tar
talmához. Sajnos, igen sok hazai temp
lomban hibáznak e téren, és éppen a
legfontosabbat hagyják el, a mise-ének
felajánlási versszakát, többnyire alkal
mi vagy Mária-éneket téve a helyébe.
Az évről évre megjelenő nyomtatott
énekrend maga jár elől a rossz pél
dával. Ez is egyik akadálya liturgi
kus haladásunknak. és a püspöki kar
egységes állásfoglalását tenné szüksé
gessé,
Mindebből világos, míre jó a vasár

napi templombajárás. Célja éppen
nem az, hogy az imádkozó lélek "be
csavarodjék", önnön áhítatába burko
lózzék. A hívek a közös szent cselek
ményben feloldják vallásos énjük
egyéni elzártságát. Gyarló, kicsinyes
önmaguktól megszabadulva ünnepi vi
gaszt és megtisztultságot szereznek
egymásnak. Maguknak-való emberek
számára ez olykor nem csekély ön
megtagadás. De ne feledjük, hogy a
.Jtturgta" szó a görög nyelvben ere
detileg is szolgálatot és tehervállalást
jelentett a közösség ünnepe érdekében.

Nem tagadjuk, hogy a templom 
másodlagosan. az Istenember szentsé-
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gí jelenléte miatt - a magánimádság
eszményien tökéletes színhelve. Azzá
teszi nemcsak áhítatos csendje, hanem
többnyire művészi szépsége is. Csak
hogy az egyéni imádkozásnak egyál
talán nem az ímádságszővegre össz
pontosított kínos figyelem a lényeges
mozzanata, hanem a hódoló, a hálás, a
bocsánatért vagy segítségért kö
nyörgő, Istenhez emelt lelkület. Szö
veg nem szükséges hozzá, vagy bőven

elég egy-két szó is. Még a Miatyánkot
sem szükséges végig elmondanunk.
Elegendő egyik-másik mondatát las
san, újra meg újra elismételnünk ma
gunkban. Nem aggályoskodva, miutha
az egyszeri elmondás nem sikerült 'vol
na jól, hanem mintegy izlolgetve, hogy
akaratunk egyre jobban azonosuljon
vele. és hogy apránkint hozzá növe
kedjünk ennek a félelmetesen nagy
igényű imádságnak az istenes lélek
kel szemben támasztott követelménye
ihez. Ez az Istennel való találkozás
nagy iskolája. De nem a miselwllgatás
reá az alkalom, hanem a szentségláto
gatás csendes percei.

Medvigy Mihály

A CSALÁDI NEVELÉSROL. Sok szó esik mapjainkban a nevelés nehéz
ségeiről. A gyermekek, serdülők és ifjak egyrészt befogadóképesebbnek és
tehetségesebbnek tűnnek, mínt az őket közvetlenül megelőző nemzedék (szü
Iők, nagyszülők), másrészt világszerte valami keserű és szernrehányó elidege
nedés mutatkozikmag.ata,rtásukban. nem csur-án szülcikkel és nevelőikkel,
de általában minden felnőttel szemben. A felnőtt nemzedék viszont eléggé
lemondóan nézi a szerinte egyre befolyásolhatatlanábbá váló íf'iúságot. Holott
valójában többnyire csak a szélsőségesen, kirívóan viselkedő ifjúsági csopor
tokat tartja szem előtt, amelyeket többé kevésbé pejoratív neveken, mínt
"halbstarrk", "teenager", "blouson noir" és "ihuHgán", szokás emlegetni.

Valahogy úgy VaIIl, hogy az idősebbek idő előtt kiadják kezükből a neve
lést és irányítást, a fiatalok pedig legalább érzésben, de sokszor kimondottan
is még a lehetőségét is elutasdtják annak, hogy az idősebbektől tanulianak.
Egyesek szerint a nevelői alapviszonynak ez a megromlása csupán háborús
következmény: az ifjak bízalmatlanok a felnőttek iránt, "akik a háborút
csinálták." A nevelés ügyének ismerői azonbarn nincsenek ezen a véleméven.

Az Új Ember ezévi [anuár 26-! számában Friedrich H. Tenbruck "A ge
nerációs probléma új fordulata" című tanulmányáról írva a következőket idéz
te: "A szakadék, amelyet ,a társadalmi fejlődés vájt a családbarn a nemzedé
kek között, ma sem kisebb (ti. mínt a két háboru között volt), de tényként
fogadják el. Az, hogy napjainkban minimumra esőkkentek a generációs kon
fliktusok, korántsem a nemzedékek közöttí megértés elmélyülését jelenti,
hanem ellenkezőleg, a lemondást minden ilyen. megértésről."* A családban

• Hasanló megfigyelést rögzítetlem én ls "Nemzedékek" címú cikkemben a C s a I ó d é s
l s k o I a 1961. októberi szómóbon.
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