
hitüket, hanern hogy atkklmrt erősöd

jék meg bennük ez a .hdt, hogy ne eftY
azerű és törékeny lemezként ússzék
míndermapí étetÜJk felszínén, hanern
mélyen belegyökerezzék éIletrüikbe. CSaIk
ebben az esetben nem renditik meg a
hitet azok a változások és problémák,

A KIS ÚT

•

amelyelklkel a mai nemzedék vívódik
Vajon á. hit valóban hozzásegiti-e az
emJbereket, hogy megrt:alá1ják helyülket
a mai szekularazált emberi !kiöZlÖssép.;
ben és ugyanakkor el&bre is Vligyék
annak fejlödését? Ez számunkra a kor
eg,yi/k legnagyebb kérdése.

"Többször hallottam idősebb lelkipásztort panaszkodni, ,hogy mem jönnek
a hívek lítániára. \Komoly önvizsgálat után rájöttem, hogy jómagam is csak
vdvariasságból maradok ott, különösen, ha szentmise után tartják. Úgy érzem,
hogya ,litánia már elavult, a mai kor emberének más az igénye. Helyesen gon
tiolkodom-e? Beszélhetek-e így ,híVlŐ katotikus létemre?"

A litánia valóban ős'régi imaforma.
Litámáinik tartalma keresztény, for
máj'UÜ{ azonban még a kereszténység
előtti időkre nyúlik vissza. A "litánia"
szót gÖI1öglből közvetítette a latin. Any
nyit jelent mint kÖIlyÖI1Ö@Ü. A keresz
tény ókor végefelé a jloéröimának bi
ionyos meghatározott formáját mond
jáik Iitániának. Az előimádkozó sze
mély könyörgéseket, szándékokat, ké
l5Őbib megszöldtásokat sorol el, a nép
mindJi:,g ugyanúgy válaszol "irgalmazz
nekümlk" és "hallg~ssmeg minket",
mindig ugyanúgy válaszol: "irgalmazz
lényegéhez tartozik az ismétlés. Az
előimádkozó elmondta a választ is,
amelyet a nép egyszer, háromszor, öt
ször vagy akár hétszer is megtsmételt.
Szellemesen jegyezte meg valakí, hogy
a litánia olyan levél, amely címzések
ből és megszólícásosoból áll, tartalma
pedig egyetlen mondat: a könyörgés,

A. l1táJnia eredetileg magánímádság
volt. Az egyházilag jóváhagyott Iítá
niáik közül is egyedül a Mindenszen
tek litániája került be az egy/ház 'hi
vatales liturgiájába (keresztjáró na
polk, papszentelés, Nagyszombat stb.).
A többi öt jóváhagyott látánia nem
szorosan vett l<itul'gikus imádság, ha
nem a népi ájtatosság körébe tartozik.
A litánia keletről származott át a nyu
gati egy/házba, s arrnak köszönheti i t
tení díadalútját, hogy a nép nyelvén
végezték. Ak,eletli egyházban, ahol a
hívek jóval hosszabb ideig értették a
liturgikus nyelvet, mint nyugaton, a
Iitánía sohasem játszott akikora szere
pet, mínt a latin egyiházlban. A litánia
széleskörű elterjedésében pszichológfai

okok is közreiátszottak. Freud muta
tott rá először, ihogy a monoton ismét
lések, amelyek oly jelleitnző!k a litá
niákra is, mekJkora tisztító erőt rej
teneik magukban. Megsmlbadítjálk és
kitis~títjáik a lelket a benne lerakódott
agresszív és egoista törekvésektől. A
megszólftások ~invoikációlk) érzelmi
töltésű képei és szímbólumaí a tudat
alatti gátlásrendszerekre vannak jóté
kony hatással, ezek a képeik ugyanis
még aikkor is (vagy annál inik:áJbb) ki
fejtiik. nyugtató hatásukat, ha nem ért
jük tökéletesen jel1entésüket.

A Iítánla az embert vallásosság köz
kincse. Epp úgy ismerik a Batusoföldi,
irással nem rendelkező prírnibívek,
mint a magas ilmltúráJjú babilóniaiak,
a fogság után zsidók (2 Mak 1, 23-29)
vagy a Jézus korabeli pogányok,
"AiIniilwr pedig imádlkoztok, ne szapo
rítsátok a szót, rnínt a pogányok, azt
gondolják ugyanis, hogy sok beszédű

kért nyermelk meghallgatást" (Mt 6, 7).
Ovidius és Horatius szerínt azért hal
rnozták az istenek nevelit és címeit,
hogy a solk szóval kdfálrlasszák az is
teneiket ("fatigare deos") s ezzel mánt
egy kíkényszerítséík !kérésülk teljesú
tését,

Ezt a felfogást kárhoztatja Jézus a
vahlásos zsidóknál is, akJiik "szíÍnleg
nagyokat imádkoznak" (Mk 12, 46).
Az Úo:- Jézus szavai természetesen nem
magyarázhatók úgy, míntha nem len
ne értékes, jó és üdvösséges Imádság
a litánia. Jézus nem em az ímeformát
kárhoztatja, hanem am a helytelen és
mágilkus szándékot, amikor vaIalki
:nagy szavak áradatáva!! kényszert
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