
SZEMPONTOK A KORSZERŰ KATEKEzISHEZ

A Zsinat és az aat követő püspöki szímódusok, küíönösen pedig az evangelizáció
kérdését sÜI1ge1Jő 4. színódus után, ménd a világegyházban, mind hazai egyházunk
ban az érdeklődés homlokterébe kerűlt a katekézis, a felnövekvő nemzedék hitre
vezetése. Megnőtt az érdeklődés a nevelési elvek, a pedagógia módszertani kér
dései i,r~lI1t.

Mi a katekézis célja és alapproblémája korunk sajátos világában? - Erre a
kérdésre Louis de Vancelles így felel az Études-ben (Le charnp de la catéchese,
1978 [anuár) : A katekézisnek az a szerepe, hogy a gyermekeket, a fiatalok alt
előkészítse a felnőtt kori felelősségvállalásra. A mai nehézségek éppen ebből adód
nak, mível a f,iatalok túlságosam könnyen kapnak meg míndent ; mástelől érdek
lődésük elsösoroan nem az emberre, rnint személyire irányul, hanem a techní
kára. Ezért nehezen jutnak el a felelős gondolkodás és cselekvés kialakítására.
A katekézdsben tehát hozzá kelti segítenünk a fi,llltaloikart: ahhoz, hogy túl tudjanak
emelkedni a termelés-fogyasztás bűvköréri. és így elju1Jhassanak az áldozatválla
láeíg. A szerzö itt idézi Marty bíboros egyik nyilalllrom.tát is: a fiatalok, akik
nek az evangélíumot közvetíteniük keld, már egy új technfkat-természettudomá
nyos kultúra szülöttei, ennek Jégkörében pedig a ,Mt már nem "magától értetődő"

meggyőződés, hanem igazolásra szoruló magatartás, arndt a krítika állandóan ve
szélyeztet. Az emberi meggyőződések különféleségében csak úgy tájékozódhatunk,
s csak úgy segíthetjük a ránk bízottak elígazodását; ha a fiatalok 'sajátos érdek
lődéséból indulunk ki: a rnűvészetek íránt, megbecsüiésükből, a békére és igaz
ságosságra való vágyukból és at.estvériség,re való fogékonyságukból. Az evan
gélturnot éppen azzal hozhatjuk közel hozzájuk, ha kiemeljük, Jé2.us hogyan sza
badít meg az erőszaktól. az ,iiglaZS8JgJtJalanságtól és a bűntől. - s mennvíre elkö
telez az ember rnellett, A katekézis - vonja .le a következtetést de Vancelles 
csak úgy lesz valódi evangelizácíó, ha nem merül ki a megadott ismeretanyag
közlésében, ha nem csupán információ, hanem nevelés, ember-formálás, mégpedig
a kor követelményeinek megfelelő keresztény ember kialakitása, Igazi evangé
liumi motívumok alapján.

Korunk Iebkípásztora egyre' inkább arra a meggyőződésre jut. hogy az ískola;
hitoktatás vagy a templomi katekézis semmit sem ér, ha nincs rnögötte la család.
a szülők .Jcatekétíkaí munkája". Ahogy Paul Zulehner írja (Zur Taufe schul
pf Lichtiger Kinder, Lebedinge Seelsorge 1973/3.): a' hit szempontjából hármas szo
cializációról beszélhetünk. A h~rt alapjait a .családban szerzí - meg a gyerek (prí
rnér szocializáció). Felmérések alapján megállaoítható, hogy csak a meggyőződéses

hitből fakadó vallásos magatartás nevelől hatása bízonyul tartósnak, csak azt
követi a gyermek, arnely mögött a sZl(Hők komolyan hitvalló példája ált. Az úgy
nevezett "vlllUásos típusú" szül,ő - akd tehát csak azért tesz eleget a vallás köte
lezettségeinek és a gyermekét is azért szorfrtja erre, :hogy valamíféle "szerut rend"
kordáját fenntartsa - azt érti. el, hogy Igye,rmeke a Ielnőtté válással párhuzamo
san elveti a vallás "kötelékeit" ilS. Az illyen esetek a vaílásnak, katekézisnek
pusztán autorítatív - tekintélyre támaszkodó, nem belső belátásra épülő - for
mái, jórészt hatástalanek. Még kevésbé marad meg a hit olyan gyermekekben.
akik az egyháztól már elszakadt szüdőktől származnak s csak környezetük ked
véért [árnak hittanra vagy templomba.

A második erőteret a katekézis szocializációs hatása jelenti. Ez azonban csak
akkor ér valamit, ha a család háttere ott van mögötte. A .,csak egyházi" vallás
nevelés - áhlapítja meg Zulehner - rendszerint egy-két év,ig hat a gyerekre.
aztán erejét veszti. Ugyanez érvényes a felnőtt kori szocializációra, vagyis a meg
térésekre. amelyekre korunkban egyre" több példa akad: csak akkor tartós, csak
akkor van "valószínűségi strukrtJúrája", ha más hliv6k hite áJI mögö.te. - Itt a
család szerepét máJr rendszerint átveszi a hivő közösség, amelynek ta,gjává lesz
a megtérő.
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A családon belüli szocíalízácíó perdöntő Iontosságét szem előtt tarava sokan
keres-ik a családi katekézis elveit, módszereit. Ezekről írt Wolfgang Bartholomiius
is (Christseín lernen in der Familie, Kateehetische Blatter, 1977/12.): A törté
nelem Iolyamán a vallásoktatás súlypontja az isko[ába, ídletve a templomba tevő

dött át, - akiatekéta szakember lett. Pedíg az ősegyházban - és korunk zsina
t.inak látásmódja s..e.unt is - a család: ecclesaola, kis-egyház. Az egyhm okta
tá" csak kieg~3z;íthe'.i, elmélyítheti azt a folyamatot, amelynek otthon kellelkez
dődnie. Az édesanya s. tvverése, símogatása, nyugodt hangja üzenetet közvetít.
amelyet a csecsemő előbb szájával, fejével, -ujjával, Iülével. majd szemével fog
[el. Ezeken át szűrí le első alapvető tapasztalatait: "ki ő, rní a vil:ág és mílven
ő abban. A keresztórmyé válás - írja a szerző - valahol itt kezdődik. Atz. anyára
való ráhagyatkozns, az ősbizalom a hit elemi formája. Két pólusa: a másik (az
anya) és én. A gyerek lehet éhes, lehet egyedül, de anyja segit rajta, ezért bízni
kezd benne, és bízni kezd önmagában is. Bátor lese, lassan öntudatra ébred és
képessé válik a kommunikációra is. A hitet erre az alaptapasztalatra IreU· épí-

. teni, ezt kell Istenbe vetett bizalommá szélesítenünk.

A gyermeklólektan másik fontos meglátása: a gyermek nem passzív befogadó,
hanem "aktív nevelt" (Piaget), aki környezetére vísszahatva, társadalmi lényként.,
kommunikációra készen, sőt nevelőjére is hatva éli át a nevelést. A szülőknek

tehát nem merő "ellJgedelmességlI"e" kell gvermekeíket nevelnlök. hanem fokoza
tosan társukká kell fogadniok A család elve csak a párbeszéd és eu ef11/üttes
cselekvés lehet.

A családi nevelés nagy veszélye lehet a jutalmazás és a büntetés: rnsndkettő

helytelen, ha a csak megfelelő ellenseolgáhtatás érdekében végzett "jótett" kép
mutatóvá teszi a gyereket És a bintoklásd vágy vágányára állítja. vagy az örö
kös és túlzó -tiltás, fenyítés cselekvöképtelenné teszi. A gyermeknek végüil is nem
tárgyakra. táI1gy;i elismerésre vagy büntetésre, hanem szociális, társas kapcso
latra van sziikséqe - elsősorban a s~ülő1"ésZJéről -, még ha az sokszor nem is
dicsérő, hanem épp korheló szóban nyí latkozik is meg. Ez a személyes kapcso
lat később az Atyaistennel és Jézussal kialakítandó jó viszony mintájává és alap
JlÍ,vá lesz. A szülők természetesen nemcsak így. szavak nélkül, interakció útján
(magatartásukkal) vezethetik el a gyermeket Istenhez, hanem valódi katekétai
szerepiik is van. Amikor felhívják a gyermek figyeimét a rendkívühre, megtanít
Ják őket nevetni, okokat 'keresni, hogy késöbb tudatára ébredjenek a teremtés
csodájának, és Isten atyaságának. Amikor azon dolgoznak. hogy kifejl~ a gyer
mek képzelőerejét. alkotókészséget, játékos kedvét. alkalmat kerithetnek arra
is, hogy feltárják előttülk az ünnepek és a vallásí jelképek vHágát
is. Az együttes cselekvés elvének elsősoroan a közös imában és az
együttes templomba járásban ken érvényesülnie. A kÖ7JÖ5 írnában a gyer
mek észreveszi, hogy itt nem a szülők beszélgetnek egymással vagy velük'. hanem
együtt beszélgetnek Valakivel, aki meghaJdgalija őket, aki közel V8l11, nagyobb
náluk és akitől függenek, de aki szeretí őket. Míg a nagy Másikhoz fordoulnak.
közben a szülő és a gyermek viszonya még szerosabbá válik így a közös cse
lekvés lesz Isten teológiai "helye". Isten a gyermek látásában - írja a szerző 
nem egyszerűen "m.indenütt" lesz jelen, hanem "ott. ahol az emberek szeretik:
egymást", Igazat adhatunk Bartholomausnak: a szülő-képzés - vagyis a keresz
lény hitet igazán élő szülök ösztönös hitre nevelő rnunkájának tudatossá tétele
- u lelkipásztor "eJs6ség-listájélll" előkelő helyen ál]. A jövő nem egyszeruen
csak "az ifjúság", hanem - az ifjú nemzedék a szülőkkel és a nevelőkkel együtt.
Ha a hit ahhoz segít, hogy a család ine hatalmi alá-fölé rendeltség, nem is érzel
mi alegység legyen csupán, hanem szülők, gyermekek 'Ígazi közössége, akkor SO"

kat tehet nemcsak az egyház, hanem az egész emberé kÖZÖS5ég érdekében is.

Most már magának a katekézisnek módszertanára fordítva a f,i/:(yelmet. meg
kell említenünk azt a motívumot, amelyre sZlinrte mánden katekétikai Iap és ki
advány fe1hívja a figyelmet. A szakemberek a legkülönbözőbb formákban adnak
hangot annak a követelménynek, hogy a m'1Jre nevelésnek nem egyszerű "okta
tásnak" kell lennie, amelyben a gyermek CSaIk befogadója a tananyagnak;. hanem
a gyermekre, problémáira kell a katekézisnek irán'Í/ulnia:az ő életéből kell ki
indulnia és életproblémáíícra kell keresnie a feleleteIl, akatekétla és a !tvenne
kek együttes mWlkájávlllL.
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A "gyeI'ffiekk1)zpontú&íg" mellett tesz hitet Eric Feifel (Ein Beitrag zur
leIi,gdonspiidagogische Rechensehaft über urisere Hoíf'nung, Katechetische
Blatter, 1977/10.). A régebbi, dogmatikai jellegű vagy igehirdetői stí
lusú oktatásban az oktató. és a tanuló viszonya az adó és a befogadó, a tudós és
a tudatlan viszonya volt. Ma a katekéta szerepe inkább a segítés, a tudatosítás,
a közvetítés. A gyermek és a katekéta viszonya társas viszony, a nevelés a csa
ládon belül folyó soksíkú interakció továbbvitele. A nevelő a gyermek "oldalán
áll": gátlását feloldva megtanítja kérdemi. Nem kész feleleteket ad. hanem ráve
zeti a gyermeket a lehetséges feleletek közötti választásra. Nem egy megváltoz
hatatlan Akarat titkát közlé, hanem épp arra nevel, hogy az ember megváltozhat
és képes környezetét is átalakjtand, - ez Isten akarata. A katekéta reményre és
szabadságra nevel úgy, mi;,t az ókeresztény igehirdetők, akik nemcsak teremtés
ről és megváltásról beszéltek, hanem főleg Isten országáról : az egyetemes béke,
a teljes igazságosság világáról, amelyért mindenn meg kell tennünk. A gyermek
kel azonosuló, katekézis az evangélium személyes értelmezésének alapelvét aikal
mazza: amikor a SzentírásJt úgy oívassuk, hogy azt keressük, mit mond az ne
kem az én helyzetemben. Ez az elv összhangban van afejlődéslélektan szempont
Jaival is: a gyermek (és a felnőtt is l) csak azt tudja maradandóan befogadni,
ami kapcsolatban áll az ő vítágával, szocio-kulturádís környezetével. A "bebif
Iázott", "megrágatlanul" bemagolt katekizmus-formulák egy-kettőre elpárolognak
a gyermekből, csak az fogan meg bennük, fejlődik velük és hoz gyümölcsöt a
későbbiek során, ami egészen az övéik, ami életükbe ágyazott.

A hagyományos katekézis válságának okát - mert sok tekintetben van ilyen
válság - Josef Seinüte is abban látja: "hittanná",tantárggYá vált (Verdrángr
der problemorientierte Religionsunterrlcht den chrastlichen Glauben? Katechetische
Blatter, 1977/i2.). A hitoktatásban a katekézis nem volt más. mint a hitletéte
mény rövid foglalata: míndaz, amit "tudm.mk kell" Istenről, Krisztusról, az egy
házról, a tennivalókról és a valagvégéről. A' kinyilatkoztatás itt annyi: Isten közlí
akaratát, örök végzését. A hit Igazsága! nem belülről átélt igazságok, hanem kül
sőleg, "felülről" igaznak kinyilvánított, átláthatatlan titkok. Az egyéni átélésnek
nem vott jelentősége, pedig valójában csak erre lehet építeni, hiszen a besulykol.t
parancsok inkább ellenállást, rndrrt egyetértést' váltanak ki. A hittan nem ked
velt tárggyá lett a gyerekek körében, a hit világon kívülivé vált, már-már álom
világ, az élet valós problémái mellett.

Az élet problémáiból kiinduló (problernoríentiert) hitre nevelés a történelmi
szemléletű egzegézisre épül, annak pedagógiai alkalmazása. Maii szemléletünk
szerínt a próféták, az apostolok, sőt Krtsztus is koruk gyermekei. EzéI't nem
"időn kívük' i'@.Z.ságokat kapunk töltik, hanem konkrét emberek konkrét idő-tér

koordináták közötti tapasztalatát. Egészen emberi történetük azonban Isten ön
közlésének eszköze lesz, a világtörténet üdvösségtörténetté. Isten és ember tehát
nem "állnak szemben", hanem együtt haladnak. A kinyilatkoztatás nem idegen
igazság az ember számára, hanem egyúttal az ember lelkéből .jakadó kérdésekre
nálaszol. Az Isten emberhez való fordulását az tetőzí be, hogy Isten emberré
lesz Jézusban: végleg és hiánytalanul közl! magját a Názáretiben.

A pedagógiai következtetés - mint már az imént FeHelnél is láttuk -: az
élet, a maga konkrét adottságaival, problémáival a kinyilatkoztatás továbbélésé
nek eszköze. Tehát az üdvtörténetet is úgy kell el őádnunk , mint az ember Istell
-tapasztalatának történetét, és rá kell vezetnünk a fiatalokat .arra, ho,gy a maguk
elettörténetében is felfedezzék az Isten jelenlétét, a nit és az élet eleven össze
függésében. A hallgatók problémáibői kiinduló és az élethelyzetekre állandóan
utaló hitre nevelés nem más. mimt a bibliai léthtelmezés alkalmazása. lefordí
tása napi tapasztalataink nyelvére. Csak az élettel "átitatott" katekézis teljesít
heti küldetését:" Isten szavának örökös újratestesülését. Hasonló eredménvig jut
el Heinrich Missala is (Currfculumtheorie - Kairos - Gcwissensbí ldunz. Kateche
tische Blatter, 1977/12.), A currtculum-elrnélet - amelyet többek közt Saul B.
Robinson indított útjára - am jelenti, hogy úka és újra krí tikusan kel,l fölül
Vlz&gáLnr,mk életünket. A nevelésnek nem az. a rendeltetése, hogy merev, szellemi
egyenruhában járó, karakter nélküli embereket hozzon létre, hanem az: mínden
kit elsegítsen ahhoz, hogy képes legyen új, meglevő helllzet,Jokhen is keresztény-
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ként dönteni. A nevelő végül is csak készségek kialakításához vezethet el. nem
adhat kész cselekvési mlntákat. De vajon az irgalmas szamaritánus története..
vagy az utolsó ítélet jelenete nem ilyen előre nem látható helyzeteket feltéte
lez-e, amelyeken belül - a píűlanat tört része alart, váratlanul - bizonyítanunk
kell emberségünket? Az idők, sőt api11mlat követelményének figyelembevétele
tudatrejormot, képzési formáink alakítását .Jcövetelí, elsősorban- az oktatók ré
széről. írja Missala. Hiszen könnyebb becsontosodott elveket, recepteket adni,
mínt elvezetni az élet problémaára való fogékonyságra, főleg pedig a mások
gondja-baja iránti érzékenységre,

Izgalmas kérdés a katekéta számára: mályen módszerek látszanak célrave
zetőnek napjaunkban a hit (és a cselekvés) elősegítésére? A módszertani kérdé
sekről szóló írásokban szí.nte mottószerűen tér vissza a gondolat: leglényegesebb
a személyes hittapasztalat. Walter Künzle ezt írja a Lebendige Seelsorge egyik
számában (Jugendliche auf dem Weg zur Kirche, 1978/3.): nem születünk keresz
ténynek, csak azzá lehetünk. A hít megtapasztalást. az átélés közösséget követel.
ezért csak élő közösségen belül van esélye a fennmaradásra. A hit azzal kezdő

dik, hogy szolrdártsan, testvérként élünk, elfogadjuk egymást, önmagunkat, közös
ségi voltunkat, közös felelősségünket s így nyilhatunk meg Jézus üzenetének.

Erre a meggyőződésre jut el Dietrich Zimmermann is (Leben - Glauben 
Feíern : Dimensionen des Glaubens. Lebendige Seelsorge 1978/5. száma). Szerinte
a hit hagyományos útja az, hogy előbb járjunk templomba, ismerjük meg a hit
igazságokat, aztán. ha van rá módunk, néha egy-egy jócselekedetet teszünk..Ennek
a szemléletnek az eredménye a csak vasárnapi, sőt ünnepi kereszténység lesz.
Az ősegyházban fordított volt a sorrend. Előbb megélték a napi életben a test
véríseget (diakonia), hirdették szóval és tettel az igazságot (mártyria), aztán 
mintegy betetőzésképpen - összefogtalták életüket, hitüket az Úr halálának-tel
támadásának megünneplésében. Ez lehet a hitre vezetés hiteles útja ma is. mond
ja Zimmermann. Először el kell vezetnünk az érdeklődőket Jézus elgondolása
alapján a testvéri szeretet megtapasztalására. aztán tudatosítanunk kell bennük
a cselekvés és tapasztatat jelentését: ha már Jézus igazságát éLjük, akkor kell megízlel
tetnünk velük az együtt-ünneplés örömét. - A gyakorlatban természetesen a
három dimenzió egybetartozik, a szerző itt csak a logikai, fontossági sorrendet
-- s egyúttal a megtérés folyamatának összetevőit - akarja érzékeltetní.

A katekéta szerepét ebben a folyamatban úg.y határozhatjuk meg, mint "vi
szonyulásí személy" (Bezugsperson) szerepét, írja Roman Bleisteín (Mut zum Er
ziehen, Stimmen der Zeit 1978 ápr.). Amint a családban a szülő az. akivel benső

séges viszonyban formálódik ki a: gyermek személyisége, a vallásos nevélésben
a katekéta az, akiben a gyermek példaképet. sőt társat is kell, hogy találjon.
A tudás-lélektaní vagy viselkedés-lélektam (behavíorísta) szempontok itt nem
elegendők. Nem elég a tudás átadása, a felkészítés a nevelők részéről: a felnö
vekvőknek e/.sősorban szeretetre van szükségük, és vajon ki vezethetne el leg
inkább ennek "beilskolázálSára", mmt éppen a szerétet üzenetének közvetítője?

Elsősorban azzal, hogy maga is kész a kicsík-nagyok problémáinak meghallgatá
sára aztán azzal, hogy tudatosítja bennük, hogyan juthatnak el míndennani
környezetükben a segítségadásig. a személyes szeretetig. A katekézis legjelentő

sebb eszköze tehát a szeretetre való ne1,elés. A szerétet pedig én-te kapcsolat;
kölcsönös viszony. Ezért úgy is mondhatnánk: a keresztény katekézisben az a
sajátos. hogy itt nemcsak az oktató nevel, hanem hallgatói is nevelik önmagukat,
egymást, sőt - mivel "ilyeneké a mennyek országa" (vö. Mt 18,3) - alakítják
nevelőjüket is, Önmagára is visszaható közösség alakul ki. E'rr'Ől ír Peter Müller
(Reflektlierte Gruppe ,- methodísche Grundform kdrehlícher Jugendarbeit, Kate
chetische Blatter 1977/10.). Mint utal rá, Paulo Freire volt az, akii elsőként fel
Ismerte: az egyháti nevelés nem alany-tárgy viszonyt feltételez, hanem "alanyok"
közösségét, akik párbeszédben, együttes rríunkával jutnak el a keres2Jt;ény szere
tet praxisára.

Ahhoz, hogy - főleg a már valóban önmagukra reflektáló. nagyobb tanulök.
fiatadok körében - közösség-tudatot és tudatos keresztény életet alakítsunk ki,
rníndenekelőtt - mínt már láttuk - a flÍataJok konkrét helyzetéből. problémái
ból kell kiíndcrlnunk, Ngyelembe véve éntelmí, érzelmi fej lettségüket. Aztán fel
kell előttük tárnunk, Jézus műve hogyan vezet el az emberért való tevékenyséoig,
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a mások fölébe kerekedes helyett a párbeszédig. A harmadik összetevő: mindaz,
amiben maguk is közre tudnak működni,aIIIliOOn mármaguk is együttesen cselekvökké
válnak: a körrryezetükben adódó szolgálat-Iehetőségek Ieldsmerése, megoldása.

Az önnevelést és együttes cselekvést feltéte~ezőkatekézJis révén - ifja Müller
- a fiatal maga is "szubjektummá" válak.: nemcsak befogadója a hitnek, hanem
aktív megvalósítója is az evangéliumnak. Ennek a vonalvezetésnek korszerűséget

az adja, hogy az egyéni lelki. élet szempontjain túl a felnövekvő társadalmi síkon
is aktívakká válnak, a pobutakai, kulturáhs, egyháza élet eseményeire nyitottan

'és cselekvőkészen reagálnak.
A katexézís élettel' való kapcsolatfelvételét számos eszköz segítheti. A kate

kóták áltatában csak a tanult anya,g Illusztrációjaként veszik i~énybe a képek,
esetleg a vetítés vagy lemezek segítségét, pedig ugyanezek a segédeszközök éppen
a katekézisnek az életbe való ágyazását és a cselekvésre való ösztönzést is kitű

nöen segím'k. Ebből a szempontból veszí sorra Künzle (a.dézett írásában) és Herlinde
Pissarek-Hudelist is ezeket a lehetőségeket (Fragen zurn Reldgionsunterrtcht, Zeit
schrift für katholísche Theologie 1978/3.).

Eszerint a képek akkor lesznek különösen hatékonyak, ha megszerkesztésükbe
(kivágás, kollázs készítése stb.) bevonjuk a gyeookeket is. A művészetek

(melyek maguk is az élet átlényegftései) még több aktivitásra adnak alkalmat:
a tanulők verset, énekeket, zeneszámokat. próza-részleteket gyűjthetnek, adhatnak
elő, sőt Irhatnak, apróbb-nagyobb jeleneteket rögtönözhetnek vagy tanulhatnak be,
esetleg úgy, hogy kis csoportok mértk össze tudásukat (például vetélkedőkön),

különböző .játékokkal tarkíthatjuk az órákat. A katekézisnek - a különböző ok
tatási formák mellett, az det ínrormácrö-áradat ában - a "szellemi lélegzetvétel"
ezerepét kehl betöltenie, ezért oly fontos elv, hogy ne legyen fárasztó, ímkább
játékos, felüdítő legyen.

Különösen a, diaképek kapcsán merül fel az a veszély, hogy a katekéta
hittan- vagy legfeljebb művészettörtémetí információ-anyagként kezeli, pedi.g.
ahogy Hudeldst írja - a vetített képeknek számos más funkcióra is lehet: a cso
port Ieldolgozhatja az egyházi év rnenetét, egJyes szentségek kiszolgáltatásának
lényeges rnozzanatait, a mise lefolyását, de alkalmazható kép-elmélkedés, kép
-értelmezés, s hasznos a képekhez fűzött vérsek és énekek előadása is. Az életből

ellesett képek jól s.zol,gálha!tjálk: az etikaiszempontokat:·-,ho!. mít tudunk segí
teni, tenru valamit. További lehetőségeket villant fel Kurt Zisler írása a Chrístdich
padagogische Blatter 1973/6. számában (Das personerschlíessende Syrnbol und die
relígiöse Elrfalhrung). A képek mint szímbókimok sokkal hatékonyabb nyelvet je
lentenek a hit rnegrnaradásában, mint a merev, tisztán íogalrrn deteníciók. A
mélylélektani módszerekhez hasondóan segíthetnek belső világunk feltárásában,
öntudatra ébredésükben és a transzcendens megtapasztalásában.

Szorosan a liturgikus élethez kapcsolódík a ministránsokkal való foglalkozás,
amelynek rnost csak a katekétakai szempontokat tartalmazó elemeit érintjük.
Mínt Norbert Weidinger Irja (Zwischen Aufbruch umd Neuorientderung, 'Kateche.ische
Bla tter 1977/10.): a Iíturgíkos reform sok helyütt magával hozta a mímistránsok
háttérbe szorulását a szertartásokon, pedig a Zsinat úgy tekinti a Iíturgíát, mint
a helyi egyház közösségt életének középpontját. S a mindstránsok szerepét éppen
itt kell keresnünk: a plébánia rétegeinek, a hívek tevékeny bekapcsolódásának
megjelenítői, a közösség képviselői. Kí'képzésük, elméleti és gvakoríeti felkészí
tésük komoly k atekétíkai rnunka. Weidinger SZ2t'Í.nt az a leghelyesebb, ha a mi
nistrálásra vállalkozókat már az elsőáldozási oktatás során kiválasztjuk, s azzal
párhuzamosan vagy az elsőáldozás után elkezdjük a f'elkészítésüket, Ekkor ugyanis
még eleven' benmük a csoport-élmény, a lelkesedés. az egyház élete trántí érdek
lődés, Ezt a lángot kell megőrizni. továbbvinni.

Mi alkotja képzésük anyagát? - Már nem egyszerűen a híttan-anyag, ha
nem ami templomi "szol,gálatukat" előkészibí: ami élményszerű számukra, ami
k í töltí Iaritázdájukat, így főleg a jelképek, de mindig a gyermek élményhátteré
ből értelmezve. Legalkalmasabb témák: az ünnepkörök, a szentmíse menete. Az
előkészület lezárása az lehet, hogya jelölt beöltöztk a rmnístránsruhába, segit
az istentiszteleten. A feladatokat mind jobban szét keld osztanunk, a helY'i szoká
sokat továbbépítve. A Liturgikus konstitúció (28) és a Világiak apostolkodása szel
lemében nemcsak a fiúk, hanem a lányok is szerepej kaphatnak a mínístrálásban.
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Néhány kérdést, témakört érdemes idéznünk : - HoJ a helyem? (templom,
szentély, oltár köre) - Hogyan viselkedjem e szokatlan, új helyzetben? (htur>
gíkus alapmozgások) - Mit látok, ha'Iok a szentélyben ? (liturgikus ruháik, SZIÍIllelk.
tények, könyvek. felszerelések) - Míért jönnek az emberek templomba? (isten
tiszteleti formák) - Új "kollégáim" (plébános, káplán. kántor, felolvasó, nővér)

- Mit feleljek? (főbb 'liturgikus válaszok). Ezekre az alapokra a későbbiekben
egyre elmélyültebb tudás épülhet. Sorra kerülhetnek (10-12 éves korban) a mise
mellett a többi szentségek, szartartások is. Weidinger szerínt a 13-15 évesek.
nél még nagyobb lehet a dífferenoíálás: mílyen f,aj,ta rítusokat ismerünk. hogy
épül fel az egyház a plébánia falain túl, egészen a vmá;gegyh~g. Beszélhetünk
az ökumenizmusról is. És el kell jutnunk a kinxetkeztetésiq: mi a felelősségem

a kereszténység és az emberiség iránt, hogyan ad választ; a hit az életproblémákra.
Ezután az egyes funkcióknak megfelelően érdemes küdön is foglalkozni a felol
vasásra, éneklésre vállalkozókkal. a technikai felszerelések kezelésében segédkezők

kel 65 a minástránsvezetőkkel, akiik maguk is segíthetik a: lelkJ.'Pásztort a .kíseb
bek felkészítésében. A képzést kötatlen társalgás, vita, vetített képek, énekek,
magnófelvételek segíthetik.

Már hazai katolikus folyóíeataímkban is sok szó esett az iniciációs (avató)
szentségekről és a felnőtt katekéeasről. A killföldj tolvóíratok is gyakran írnak.
sőt egész számokat is szentelnek a felnőtt katekumenátus kérdésének (például
a Lebendige Seelsorge 1978. évi 3. és 5. száma). Mánt Jose] Mül!er ícja (az 5.
számban: Die Sakrarnente der Eing1iedenung), az új pasztorális helyzet abból adó
dik, hogy egyre többen vannak világszerte olyanok, arkák - még ha felvették is
gyermekkorban a keresztséget, sőt még voltak 6'1'00 gyónók-áldozók - csak for
máltsan tartoznak az egyházhoz, nem élik a kereszténységet. E:s!küvőjük,gyerme

kük keresztelője kapcsán, valláSiÍ élmény nyomárn, sokszor határhelyzetek (be
tegség, ka1Jaszt:I'ófa,csapás átélése) indítására kívánják hitüket elmélyíteni.

Először mJán azokról tégyünk említést, akik a szó szeros értelmében kate
kumenek - felnőttkérit veszik fel az iniciációs szentségeket (keresztség-bérmálás
-áldozás), Mülűer szerínt ilyenkor azt kell s:zem előtt tartanunk: a "betagolódás"
célja és hordozója: a keresztény közösség. Ha ez valóban szeretet-közösség, el
Ienoólusa lehet annak a hétköznapaságnak, emberi kaposolatok nélkül maradás
nak, aminek veszélyét tartogatja a modern élet. A katekézís célja ezért~
esetéri fokozott mértékben az: elvezessen a hivő közösség szociológiai hátteréig.
Nagyon fontos a plébánia "befogadó" képessége: valóban készek legyünk felven
ni, magunk közé fogadni valakit. így a "beiktatá.s" nem áll meg a kezdetet jelző

szentségeknél, hanem azokkal kezdődik el igazán. Egyedi hit helyett - írja
Müller - együttes hitre és testvér-szeretetra kell jutni. Ezért már az oktatásnak
is ajtót kell nyitnia az "emberré-v,ál.ás" és a kereszténnyé válásimódjaíra,

Gj'ako!1i!bb eset a majdnem katekumenek katelcizálása: a je,gy-es.ok1Ja:t:ás és a gyer
mekük keresztelését kérő szülők hitbeli tov,áJbbképiZlé:se (keresztségi beszélgetések). En
nek legfontosabb szempontjaícól ezt írja Werner Rück (Lebendige Seelsorge 1978/3.):
A beszélgetést Ief'olytathatjuk egy-egy párral vagy pedig a jegyesek vagy. sZiÜlák
csoportjával Is. Az utóbbi természetesen csak nagyobb plébániákon lehetséges.
Előnye, hogy sokoldalúbb a problérna-felvetés, aszükebb körű beszélgetés ví
szont köz:vetlenebb,kötetlenebb. A beszélgetés elején tisztáznunk kell a motívumo
kat: miért kéník ezt vagy azt a szentséget, Helyesebb, ha előbb a felek .,kábe
szólik magukat", feltárják problémáikat, 'utána könnyebb azokra választ keresni.
A nem kielégitő motívumokat (S'Wk3S. szüilők kérésé stb.) még mindig ká Iehet
igazítani. Ezek a beszélgetések nem merülhetnek ki az esküvő vagy a keresztelés
szertartásának Ismertetésében. Céljuk a htvatástudatra ébresztés. azaz a keresz
tény hit és cseűekvés tudatos vállalására. sőt a gyermekek keresztény nevelésének
megkezdésére való nevelés. j;ppen ezért, mert a ,,'keres'Ztény társadalom" a múlté,
s az egyház pluralista környezetben él, perdöntő a szülők szerepe. Az esküvői

vagy keresztségi beszélgetés - találkozás az egyházzal. Nem érdektelen, Illii csa
pódik le ebből: a fiatalok szemében nem más-e az egyház, mínt bürokratikus,
idejétmúlt intézmény, vagy mások. áI"álntt elkötelezett emberekből álló közösség ? A
nem tettetett, hanem igazi, személyes érdeklődés tov,áJbbi kapcsolat ktmduíóponeía
lehet.

CSELF;NYI ISTVAN aABOR
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