
!\\IRÚL SZtRETNE HALLANI A HIVO?
(Az igehirdetés mai problémái)

A mult év karácsonyán az osztrák Seelsorgeinstitutban több mint
háromszáz ausztriai, tiroli és svájci lelkipásztor tartott megbeszélést az
igehirdetés új formáiról. Tanácskozásaikat a romantikus Bécs nagy upos
tolának. Hofbauer Szent Kelemennek a szellemében kezdték meg; cél
Juk pedig ez volt: megkeresni a módját annak, hogyan lehet és, hoqyan
kell korunkban korszerűen prédikálni, úgy, "hogyan a maqa idejében
Szent Kelemen tette is, kivánta is papjaitól. Az első nap il mai falusi
pasztoráció kérdéseivel foglalkozott és színte , ugyanazok ra a tényekre
mutatott rá, amelyekre majdnem egyidejűen lapunk egy cikke is fölhivta
a fjgvelmet. A parasztság ~ állapitották meg a hozzászólók -- nagy
változáson megy át; vajjon teljes vallási közönybe hanyatlik-e, vagy
pedig az erősen eIavuló szokás és haqyomány-keresztényséqből való
ban öntudatos keresztény hitéletre emelkedik Iel? A falusi pasztoráció
nak ezt a problémát kell szeme előtt tartania s ehhez kell igazodnia
módszereíbcn. a mínél személyesebb vallási élmény és minél megalapo
zottabb vallási tudat kialakításán kell munkálkodnia. A második napot
a városi lelkipásztorkodásnak szcntelték: itt először is azt vitatták meg,
hogyan tud a pap egyáltalán kapcsolatot találni a mai kor emberével. A
prédikáció hagyományos formái mintha kimerültek volna: új, legalább
is a közvetlen rnulthoz képest újnak ható módszerekre van szükséq. Ne
legyen a szeritbeszéd "a pap magánbeszéde" , a lelkipásztor sose feled
kezzék meg a "partnerról" , a hívőről. aki viszont csak akkor illegy bele
a .xlialóqusba". ha érzi, hog~' megértik, vele foglalkoznak, hozzá
szólnak."

A papnak természetesen püspökén. esetleq :~zprzetes-elöljáróiiln ki
vui senki nem adhat utasítást arra, -míröl beszéljen. Prédikációja viszont
csak akkor hathat igazán, ha közte és hallgatói közt m,~gv,m az él bizo
nyos .Jconraktus". melynek előhívásáról. megteremtéséről az osztrák lel
kipásztorok tanácskoztak. Vagyis: a hívőknek igényeik vannak s a pré
dikációnak ezeket az igényeket kell -- vagy kellene -- kielégítenie. De
mík és milyenek ezek az igények? Korántsem áltat juk magunkat. azzal.
hogy valamennyit fölsoroljuk: úgy véljük azonban, él legjelentösebbeket
és legkorszerübbeket sikerült kinyomoznunk és sikerül tolmácsolnunk.
Vtzsqálódásaínkat elég széles körben végeztük, részben szemelves irifor
malódás. részben __ o és sokka]' nagyobb részben -- kiküldött kérdőívek

útján. A kapott válaszok érdekes tájékoztatást nyujtanak nemcsak a föl
adott kerdéseket illetően, hanem egy bizonyos szociológiai szempont
ból is.

l A konferenciákról szóló beszámoló "Das neue Wort" eimmel: F II r C h e
1951. jan. 13.
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A vallásosság "szociológiája".

Négy falu. egy legújabban Budapesthez csatolt ipari kűlváros. s
maga a főváros volt kutatásunk területe. társadalmilag pedig parasztság.
munkásság és értelmiség. A négy falu négy magyar falu-típus: az egyik
meglehetősen zárt. hagyományai még zavartalan világában élő. vasút
tól, forgalomtól eléggé· távoleső. a fővárostól mintegy kétszáz kilomé
terre fekvő ősi magyar település. A másik míntegy tizennégy-tizenötezer
lakost számláló. nemzetiségileg vegyes. új betelepüItekkel is földuzzadt,
elsősorban földmívelő falu vagy inkább talán faluváros. A harmadik kis
helység. széles tanyavilaggal s elég közel a határhoz. A negyedik már
beleesik Bedapest suqárkörébe, lakosai részben íöldniívelök, részben
gyárba járnak, részben a pestkörnyéki falvak közismert kereskedő vagy
..kofa" paraszt fajtájából valók. Szellemileg többnyire a forgalomból ki
eső zárt községek a leqkonzervatívabbak, ezek élnek leginkább a rnult
ban. ezek élik ~ mondhatnók - ma is a multat tovább. mindaddig.
amíg a gazdaSági-technikai átszervezés hirtelen föl nem ébreszti öket.
A nagy lélekszámú. gyarapodó falu-városok rendszerint frissebbek. ér
deklödöbbck, pezsgőbbek, több életükben a mozgalmasság, tájékozódá
sukban a fürgeség; igényesebbek és gondolkodásukban önállóbbak
A határmenti községek általában szintén frissebbek s éberebbek. már
földrajzi. illetve politikai helyzetüknél fogva is; épp úqy, mint a főváros

hoz vagy nagy ipartelepekhez. gyárvárosokhoz közel Iekvök, melyekben
a földmívelő és a gyárbajáró. a röghöz tapadó s a rögtől már elszakadt
ember életformája. mentalitása a legsajátosabb vegyülékben él. kölcsö
nös eqvmásrahatásban, egymás kölcsönös alakításában.

Ez a képlet vonható le a kapott válaszokból is. A tipikusan ..régi"
falut még nem érte el, lelkét még nem kavarhatta föl a modern kor nagy
átalakulási folyamata. Elégedetten él vallási hagyományai közepert.
föltétlen bizalommal papja iránt; problémái. kétséqeí, különösebb igényei
nincsenek. Arra a kérdésre. mí érdekli őket. mít szeretnének hallani. túl
nyomó többségben azzal válaszoltak. hogy fölsorolták azokat a témákat.
melyekről plébánosuk az utolsó hetek vagy hónapok folyamán prédi
kált. "Én mindent kívánok hallani. amit a plébános úr mond és azt nem
szeretem hallani, amit más beszél" - írja kedves naívsággal. de jellem
zően is az egyik hívő. egy harmincegynéhány esztendős napszámosasz
szony. Valamivel nagyobb önállóság és határozottság. bizonyos szemé
lyes és korszerű igények jelentkezése észlelhető az "átmeneti" tipusú köz
ségekben: érezni a válaszokban. hogya falu látóhatárán már megjelen
tek a nagy világnézeti problémák s hogya lelkek. ha olykor talán még
csak ösztönösen bár. keresni kezdik a vallási életnek azokat az új for
máit. amelyekbe a régi formák és keretek fokozatos meqszűnése kÖzben
az örök értékeket átmenthetik s megőrizhetik. Ami végül a várost s a
városban a munkásságot és ifjúságót illeti: ott nyílt, komoly. felelősség

teljes szembenézést tapasztalunk a problémákkal. Szinte minden egyes
soruk "a hívők nagykorúságát" tanusítja. Világosan látják helyüket és
szerepüket az Egyházban; nem elégszenek meg a paszív odatartozással.
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hanem aktiv munkát akarnak végezni: ragaszkodnak hozzá. hogya pap
sággal közösen. de a papi hivatás és hivatal teljes tiszteletben tartásá
val építsék Isten országát. Nekik fáj a legjobban t . ha azt tapasztalják.
hogy eqyík-másík pap nem érti meg őket. életüket. helyzetüket, ha heni
találja meg velük a kapcsolatot. ha az életen kívül reked vagy valaminő

az övékén. a mai emberén kivüli élet formái és mentalítása közepett.Iég
üres térben tengődik. ök azok, akik benne élve a mában és benne élve
az Egyházban, tele vannak segitő szándékkal. jóindulattal. buzgósággal
és - egy kis türelmetlenséggel is. ..A gyakorlati (azaz életszerű. nem
pedig elvont irány felé kellene ösztönözni papsáqunkat. vmert különben
kátyúba kerülünk -- írja egy budapesti munkásnö -. Prédikáló pap
jaink közt nem egy akad. aki a, régiből kikopva, de az újat még nem ta
lálva, kiüresedetten megy föl a szószékre s ő is. meg a hallgatóság is
csak kínlódnak Alapos összefogásra. eqyűttdolqozásra van szükséq."

Pap és hívek "közös munkája",

A levélíró nyomban gyakorlati javaslattal is szolgál arra nézve, mí
lyen lehet ez az ..együttdolgozás" . ..A prédikációk korszerűvé alakítá
sának legfőbb föltétele - állapítja meg: - a papság kerüljön minél köz
vetlenebb kapcsolatba a hívekkel. Ezért legyen bátorsága új utakra lépni
és a hivektől kapott kérdések, hozzászólások alapján építse föl beszé
deit." Míssztót, konferenciát. beszédsorozatot akarnak tartani? A pap le
hetőleg egy-két héttel előre közölje ezt a hivekkel. megjelölve a soro
zat. konferencia. misszió tárgyát s kérje a hívek hozzászólását a témá
hoz. Ha például a családi életről lesz szó, nyilatkozzék róla

"az apa. az anya. a gyermek. kiskorú és nagykorú fiú és lány. a jegyes
pár. a naqyszülö, a rokon. a családok életét kivülről szernlélő jóbarát,
mindenkí, akinek a családi élettel kapcsolatban van. Röviden közöljék•.
mire nem kaptak eddig választ; hogyan látják a családi élet válságának
megoldását. szerintük hol van a hiba. miböl keletkeznek a házastársak
közti meqhasonlások, a testvérek közti szakadások. rnitől oly fojtogató és
túlfeszített a családi légkör. miért a gyermekek nagy tiszteletlensége. ke
gyetlensége s általában a szülöí tekintély hanyatlása. rniért 3' szülö türel
metlenséqe, meg nem értése a gyermek iránt, milyen hatású egy rossz
családi élet a rokonsáqra, szornszédokra, az egész társadalomra: hol van
és melyik az a pont, ahol a családtagok értelme nem képes megoldást ta
lálni. és így tovább. A gyóntatószékben minderre felelni nem lehet. Bs
tekintve. hogya dolog általános érclekü., hasznosabb. ha az egész kö
zösség hallja a feleletet. Segitsenek ezért a hivek a papnak, hogy jó és
alapos rnissziót végezhessen. Imádkozzanak és dolgozzanak együtt. hogy
ne csak egyesek. hanem mínden jelenlévő a maga családi posztján meg
találja az eligazodást. A hozzászólást a templom valamely középponti ré
szén vagy akár a sekrestyében elhelyezett uruába dobják, természetesén
névtelenül" .

Ne mínösítsük e ..laikus" hozzászólast se naivnak. se illetéktelen
nek. A legfontosabb tényezőnek, pap és hivek közötti kapcsolat megte
remtésének olyan útjaira -mutat rá. amelyeket a modern pasztoráció kül-
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földön itt-ott már ki is próbált egyáltalán nem eredménytelenül. A Seel
sorgeinstitut emlitett konfernciáján egy neves osztrák városi lelkipásztor
beszámolt róla. hogy újabban szentbeszédeit hívei közremüködésével
dolgozza ki. oly rnódon, hogy előzőleg megbeszéli velük a témát: azt.
hogy vele kapcsolatosan mínő problémáik vannak, miről szeretnének
hallani, milyen viszonyban van a tárgy gyakorlati életükkel. és így to
vább. Egy másik fölszólaló, igen népes parókiájú városszéli lelkész. ha
sonló módon jár el. Kisebb egységekre osztotta föl plébániáját. mínteqy
háromszáz-ötszáz lelket számláló kis ..kerületekre". Mindegyiknek van
egy ..diákonusa", akinek az a föladata. hogy időnkint megbeszélje a hi
vekkel, rník a problémáik. közvetítse az igényeket a pap felé. állandó
kapcsolatban tartsa a lelkipásztort a nyájával. Még pedig lehetőség sze
rint a többséggel: a közönyösökkel is (akik mintegy jó kétharmadát al
kotják a hivek összesséqének, legalább is az adott esetben). hogy így <\
pap. aki végeredményben értük is felelős Istennek. módját lelhesse an
nak, hogy az ő lelkükhöz is hozzáférközzék. Mert ~ mondja a fölsze
talló - ..e közönyösök számára a lelkipásztorkodás egészen új formáit
kell kidolgozni és kipróbálni".

A szentbeszéd és a politika,

A kérdörvekre kapott válaszokból félreérthetetlenül kiderül. hog)
a hivek túlnyomó többsége nemcsak hogy nem kívánná, hanem egyene
sen kárhoztatna is a vallás bárminő politikai tartalommal vak, megter
helését. A hivők tömegében az elmúlt idők felemás "politikai katolielz
musának semmiféle talaja nincs. Akadnak még természetesen. akik nem
tudják elválasztani a vallást azoktól a politikai jellegű óhajoktól vagy
törekvésektől. amelyekkel -- - súlyos félreértéssel -- a keresztény világ
nézetet éE az Egyházat azonosíthatni vélik; akadnak. akik tulajdon elé
gedetIenségüket. ressentimentjaikat szívesen burkolnák a vallás köntö
sébe; ezek azonban kivételek és többnyire a mai vallási elmélyülés kö
rein kivül, egy bizonyos vallási formalizmus világában helyezkednek el

A nagy többseq, úgy látszik, megértette a Gondviselés nagy törté
nelmi leckéjét, mely a figyelmet a járulékos és evilági mozzanatokról d

lényegesekre és természetfölöttiekre terelte. Azáltal. hogy az Egyházró!
il történelem lehántotta az anyagi javak s a közéleti szerep és disz sz á

mos terhét. csak annál fényesebben tűnik tagjainak szemébe a Krísztus
testhez tartozás lényege. a kegyelmi közösséq ereje és természetfölötti
távlata. csak annál tisztábban és melegebben érvényesü'! az lsten és a
felebarát iránti szerétet. Egyesek számára még komoly problémát jelent
az. amit a katolíkus hivatás alapvető transzcendenciájának nevezhet
nénk; nehezen tudják összeegyeztetni a keresztény ember szocíális köte
lezettségeit a keresztény. hivatás lényegi' természctfölöttíséqével.

A többség azonban a jelek szerint míndinkább a benső lelki és ke
gyelmi det felé tájékozódik s papjától elsősorban ezen a téren vár és
kér vezetést. tanácsot. útmutatást -- és oéldát...Bocsátkozzék-e él szó
széken él pap világnézeti vítákba?" ~ szólt az egyik kérdés. A válasz
nagy általánosáqban ez volt: ne. Ime néhány rövid szemelvény:
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"Szükségtelen a szeszéken vitatkozni. inert úgysem azok hallgatják.
akiknek szól, hanem azok. akik hisznek. S ezek hitének elmélyítése fonto
sabb. mint olyan tételek fölött vitázni. melyeket a hivő már régen elfo
gadott. s melyek elfogadása után és alapján míndiq csak továbbhaladni
akar" (budapesti munkásnö). -- "Szerintem kerülendők az olyan prédi
kációk, amelyek másoknak szólnak, nem azoknak. akik sz ívesen és szor
galmasan járnak templomba. Inkább ez utóbbiakat kell lelkesíteni. viqasz
talni, továbbképezni. Kár mindig a bünösök ellen döröqní, hiszen azok
ugyis ritkán vannak a templomban" (pestkörnyéki ápolónö). -- ..A szö
szeken a pap ne bocsátkozzék világnézeti vitakba. mert egyre félreérté
sekre adhat okot (pestkörnyéki értelmíséqí nyugdijas). A szószék nem
a világnézeti viták Iolytatásra rendelt hely. Mínthoqy azonban a karo
likus hivőnek ismernie kell viláqnézetét, szükséqesnek tartom. hogy él

szeritbeszédek polémia nélkül. pozitiv formában és pozitiv tanítás útján
seqitsék a hivőket katolikus szemléletük kialakításában és éléscbcn" (fó
varosí ügyvéd).

Csakhogy nem tagadjuk-e meg mísszjónkat, ha tartózkodunk a vi
táktól? Nem. A mai hivő ugyanis mind világosabban eszmél rá arra.
hogya rnodern korban elsősorban élete példájával és tanuságával kel i
képviselnie és e1vinnie Krisztust a világba. közönyösek, langyosak. hitet
lenek. pogányok közé...Barátaink és ellenseqeínk előtt egyaránt életünk
példája. mindennapi magatartásuk szerínt válunk taszítóvá vagy von
zóvá- írja egy tiatal jogász ..... Az őskeresztények is keresztény élc
ti:kkel térítették meg a pogány világot. Ezért kell szorgalmazni a gya
korlati keresztény élet tanítását." Hogy bízonyos kérdéseket meg kell
vitatni. az kétségtelen. csakhogy nem a szeritbeszéd keretében. hanem
konferenciákon s másfajta megbeszéléseken vagy előadásokon.

Gyakorlati tanítást!

Elvont tételeket. dogmatikus témákat is Iejteqesscn-e a pap. vagy
inkább gyakorlati jeIJegü tanítást adjon? A hívek többséqe. a levelek
tükrében. főkép ami a munkásságot illeti. szinte követeli a mínél telje
sebb életszerüseqet, gyakorlatíasságot. Ennek ~01~étele természetesen az.
hogy él pop ismerje az életüket é:'1 problémáikat, lehetőleg épp annyira.
ahogy a falusi pap a falusi hívekét ismeri. S itt aztán nyomban kíviláq
li_k. mennyire nemcsak járható. hanem egyenesen szűkséqes út is pap és
hivek föntebb említett ..együttdolgozása."

l

..Szeretnénk, ha az elvontsáqot végkép száműznék a szeritbeszédek
ből -, írja egy munkásasszony. -. Ez a beszédforma ma már halott;
sokszor valóságos szenvedés ilyen prédikációt hallgatni. A dogmatikus
témákat is egyszerű. .közvctlcn formában kérjük. A gyakorlati erkölcsi
tanítás CI modern ember számára a legvilágosabban érthető beszéd", 
..Gyakorlati erkölcsi tanítást adjon a pap a hivő mindennapi életével
kapcsolatban és ez mindig időszerű legyen; ezt könnyebben megértem és
jobb hatással van rám" (családos földmíves).

Ez a gyakorlati tanítás bízvást kiterjedhet a legelemibb dolgokra is:'
például arra. hogyan kell viselkedni a templomban; a katekizmus tudni
valóira. a szentségek magyarázatára. az egyházi év. egy-egy soron kö-
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vetkező szakaszának és liturgiájának ismertetésére, és igy tovább. A pa
pok nem egyszer esnek abba a tévhítbe. hogy ezeket a dolgokat úgyis
mindenki tudja. Pedig igen sokan nem tudják, mások fogyatékosan tud
ják, s még a következetes mísszále-használó is szívesen hallgatja a tudá
sát kíegészitő ilyetén fejtegetéseket. Lelkipásztorkodó papok, akik kisér
letet tettek ezekkel a témákkal. hiveik részéről fokozott figyelmet és ér
deklődést tapasztaltak.

A gyakorlati jellegű lelkipásztori munka példájaként hozhatjuk föl
azt. amelyik a négy emlitett falu közül az elsőben folyik. A válaszok.
melyeket onnét kaptunk, mínt mondtuk. kivétel nélkül csupán a hétről

hétre elhangzott prédikációk témáit jelölték meg. Ez az egyöntetűség

azonban nemcsak azt mutatja, hogya helység lakosai egyelőre el sem
tudják képzelni. hogyapapjuktól hallottakon kívül is lehetnének igé
nyeik; ez az egyöntetűség, mondhatnók elégedettség arról is tanuskodík,
hogya prédikációk valóban hatnak, alakítják a lelkeket. seqítik az em
bereket a katolikus élet útján, éppen realizrnusuk, gyakorlati életre irá
nyultságuk folytán. Egy tizenkilenc esztendős háztartásbeli lány így fog
lalta össze a közelmultban hallottakat:

.A templomban szeretcm hallani, ha a pap Isten igéjéről. az úr Jézus
tanításáról és szenvedéséröl beszél. Mert ez megnyugtatja a szenvedöket
és erőt önt lelkükbe, hogy az úr Jézus nem azért bocsátja ránk a szen
vedéseket, hogy sanyarqasson, hanem hogy kipróbálja hűséqünket, hogy
vajjon nehéz napjainkban is tudunk-e neki szolqální. Beszéljen tisztelendő

atyánk a házasságról. öntsön erőt minden katolikus lány lelkébe, hogy ne
legyenek kevélyek, hanem legyenek alázatosak s akkor majd minden bol
dogságvágyuk teljesedni fog. Es szóljon a Ieqényekhez. hogy tiszta
erkölccsel kivánjanak majd az oltár elé lépni választott jegyesükkel. A
férjek úgy tiszteljék feleségüket. mint Szent József tisztelte Szűz Máriát.
akkor majd nem lesz annyi békétlen családi otthon és elválás. Es még
szóljon az édesanyákhoz. akiknek nagy fiuk és lányuk van, jóságos
szavaival értesse meg velük azt. hogy jótanáccsal mindenkor tartoznak
gyermeküknek, de komolyan ne széljanak bele házassáqukba. Es akkor
majd nem fogja felelősség terhelni egy édesanya lelkét se gyermekének
boldogságáért" .

Ugyanott az utóbbi időben még a következő témákról hallottak a
szentbeszédekben a hivek: az Isten szeretete, a szentmíse áldozata, il

lelki erő, a templom szeretete és megbecsülése, az áldozatkészség, a
szentqyónás, a családi békesség, a Lelkipásztor iránti tisztelet, a betegek
és szenvedők vigasztalása. Egyszera, gyakorlati jellegű, mindennapi té
mák, melyekröl nyilván míndenütt örömest és épüléssel hallgatnák meg
papjuk tanítását a mai hívek. akík éppen ezt várják elsősorban a prédi
káló Ielkípásztortól: útmutatást, vezetést a míndennapí keresztény élet.
il "hétköznapi életszentség" útján.

Míndez természetesen nem jelenti azt, mintha a dogmák egyáltalán
nem érdekelnék a mai embert. Nagyonis érdeklik. Először azért, mert
a teológia ma már nem afféle elefántcsonttorony, aminek a mult vszázadí
hívők tekíntették: általános tapasztalat és világjelenség a laikusok hatal
mas arányú és mély érdeklődése a teológia iránt. Másodszor azért, mert
il hívők érzik, hogy hitük csak akkor igazán szilárd és. "korszerű". ha
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doqrnatíkaílaq megalapozott. Az egyik válasz írója így fogalmazza meg
ezt az ígazságot:

."A lelkipásztornak a jövőben sokkal nagyobb gondot kell fordítania
arra, hogya rábízott hivök élete értelmileg is megalapozott hit legyen.
A csupán kegyes hagyományokra és változó érzelmekre 'épült hit a
meqpróbáltatások között nem mindig állja meg a helyét. Ezért szüksé
gesnek tartom a dogmatikai térnak Iejteqetését is".

Azt viszont megkívánja és joggal a hívő, hogy a lelkipásztor a dog
mát is belekapcsolja az életbe. Szabadítsa meg a dogmát attól az el
vont, megközelíthetetlen spekulációk közé száműzött jellegétől, amellyel
a mult század vallási Iormalízrnusa ruházta föl. Fejtegetése ne öncélú,
ne is tudományos célú legyen, hanem a "dogmából táplálkozó élet" ki
alakítására törekedjék.

Milyenek legyenek a példák?

Egy pestkörnyéki földmíves Ifja: "Az evanqélíumot a pap példák
kal világítsa meg; ez az, ami nagyon le szokott kötni és gondolkodóba
ejt". A hívek általában szeretík a szeritbeszédbe beleszőtt példákat: álta
laban szeretik él prédikáló papok is, mert színesebbé. élénkebbé teszi a
beszédet s időről-időre eqyrészt megpihenteti, másrészt meg föl is ser
kenti a hal1gató figyelmét. A példa azonban elsősorban nem retorikai
eszköz, hanem, hogy úgy mondjuk, pedagógiai: általa alkalmazza a taní
tást a pap az életre, vele bizonyítja a prédikációjában javalaott erény
qyakorolhatósáqát: a példa fordítja le az erkölcsi elvet a gyakorlati
megvalósítás nyelvére. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy a példa való
ban hatásos, elfogadható, jól kiválasztott legyen. Olyan, hogy a,zt, amit
példáz, valóban odavigye a mai hívő kezeügyébe. Erre pedíg csak a
korszeru, a mai pszichének megfelelő. a mai ember gondolkodásával szá
moló példa képes.

Tegyük föl, "példaképpen", hogy a pap a hatodik parancsról. a tisz
taságról prédikál, s illusztrációként két példát hoz elő. Elmondja először

Goretti Szent Mária történetét. azután Szent Bernát életének egyik epi
zódját: hogy míkor egy alkalommal úton járt s testi kísértések lepték
meg, habozás nélkül belevetette magát egy jeges tóba. Valószínű, hogy
a középkori embert hidegen hagyta volna Goretti Mária "egyszerü" ,
.vszűrke" története s megragadta volna Szent Bernáté. A mai hívőnél

azonban éppen fordítva áll a dolog. Goretti Mária valahogyan itt van
a közelében, a mindennapi életében: Szent Bernát tettét viszont inkább
komikusnak érzi. Számára az első példa meggyőző, a második legföl
jebb kuriózum. Mínt ahogyamultbeli példák többsége általában kurió
zumként hat a mai hívő szemében.

"Mindig csak aktuális témákat vegyen a pap - írja egy dolqozó
nö - s lehetöleq keveset időzzön a multban. Sokszor egészen jelen
téktelen dolqok kerülnek főtérnaként a multból s képezik a szeritbeszéd
tárgyát. Ha az a multbelí esemény nem vág szorosan a i ..ai életünkbe,
akkor .kár az időt tölteni vele, mert a híveket csak fárasztja és ter
heli, hiszen olyan témával akarják lekötni, mely számára érdektelen".
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Ki taqadná az anakóréták. oszlopszentek, zoborhegyi Szent András
sze rű vezeklők hősi szentscqét? Dc vajjon hat-c (vagy nem éppenséggel
elidegenitöen hat-e) a mai hivőre, ha a pap a lemondás és önmegtaga
dás példájaként, mondjuk, azt idézné débe. rnilyen leiemenyesséqgel
fosztotta meg magát az elalvás lehetőségétől Szent András. vagy hogyan
élt egy ókeresztény sti.ita? Egészen bizonyos. hogy ezek a példák a leg
kcvcsbbc scm serkentenék a m;:1Í hívot arra, hogy kövesse ama szente
ket s törekedjék önmeqtaqadásra: nem fog a tóba ugrani kiscrtes idején.
nem fog tűkct és ollókat dugni a párnájába s nem fog oszlopok tetején
lakni. Sőt mi több: a pcldál: oly küiönlcqcs. rendkivüli, a mai át.aq
Ioqalmak szcrint már, rni') C hól.ortos színczetben tűntetik föl magát az
önmegti1g'tdást s aszkc zí.' i: " hivőt nemhogy ráverinék. hanem
inkább cl riasztják tőle. iS ,lZ iqaz án lehetetlen, hogy minden egyes
példához míntcqy é]ős:,iviE ,,;C,hje~lYzetben" hozzáíűzae a szónok mind
azokat a történelmi tudnív.ilókut. .nnclvek az esetet érthetővé s a magé'
kor{Iban természetessé ,e,;zi!,) Hé! eIl~nben a pap ugyanannak az ön
megtagadásnak, aszkézisnak az illusztrálására mondjuk Lisieuxi Szent Te
rézre hivatkozik. vagy a ..kis út" valamelyik másik szentjére s náluk is
oiy,',~;!"ir,. dmi többé-kevésbbé mindarmviunk éldében előfordul: hogy
fájdalmaik közcpett i" jó lélekkel, mosolvoqva teljesítik miudcnnapos ál
lapotbeli kötelességeiket, hogy mindennapi életükben gyakorolják az el
lenség szcrctcténck parancsát. és igy tovább: bizonyos, hogy ezzel meg
ragcdja a hívők figyeimét s megmutatja nekik az ereuyek gyakorlásának
míndcnkí szamára kézenfekvő módját. Vagyis: él példa eléri alapvető

célíár követésre buzdít.
A szcntek életében azonban. még az olyan nagyon "közü'ünk

való" ...kis úton' járó szcntckében is, amilyen egy Szalézi Ferenc. Páli
VincC', Lisir-uxi Teréz. mindig van és természetes. hogy van "" va
lami. amil az átlaqember valahogyan cmberfö.öttínek. emberi méreteket
és képességeket meghabdónélk era. Ezért bizonyára helyes. ha a pap
példái kíválasztásábnr- nem szorítkozik pusztán csak a szcntck életére.
hanem igvekszik minél több i'Iuszt rációt meríteni a mai ember mai de
teböl. Ezeket természetcsen semmiféle exempláríumban nem találhatja
meg; peldatárát neki maqának kell ősszcqyujtcnic és összeállítania. való
b:m il mábol. il mai idök apostoli é rtclcmben vett ,,3zentJcin~k". hetköz
napjaink névtelen keresztény hőseinek eletéből. Míntha azt mondaná:
kételkedtek abban. hogy ezt vagy azt az erényt ma is lehet gyakorolni.
ezt vagy azt az evangéliumi parancsot ma is meg lehet valósítani? Néz
zétek, itt a szoruszedban, ott a gyárban. emitt a hivatalhan ez a rnun
kás. az az anya, az a gyermek napról-napra gyakorolja. hősiesen.:"szen
tül", s azzal a derűve], cgyszerüségel s oly íöltüncs nélkül. ahogy h
resztényhez illik. akinek az erény, a sze rctct, a jóság nem kivétel. hanem
életforma. Ezekért a példákért azonban el kell nicnni. bele kell mctülni
mintegy a hivek életébe, meg kell keresni. meg kell teremteni velük él

közvetlen kapcsolatot. hogy közösen s ugyanabból az anyagból alkossak
meg a közös művet: a valódi keresztény életet. a Krísztus-testben való
egységet hic et nunc. ma. itt. 2. történelemnek ebben a pillanatában.

Hogy milyen "mai" példákra gondolunk: hogy milyeneket sze rct ,',;
vár a mai hivő? Idézünk egyet a kapott válaszokhól. úgy érezzük. egy-
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sze rüséqében. meleqscqeben, tiszta szépséqének meghittségében minden
magyarázatnál ékesebben beszél. Írója, .. egy harminc éves családapa"
azt fejtegeti, mennyíre szeretí, ha a pap a családi életről s a családon
belüli keresztény nevelésről beszél.

..A nevelést személyes példaadással adjuk, mert igya leghelyesebb
--- folytatja. Legyen szabad itt egy nagyon szép példát meqcmlí
tenern saját családi eletemból. Mi kilencen vagyunk együtt a családban.
Édesapámék, bátyám, egy tizenkét éves fiú, a másfél éves Pityuka és
én a tizennégy hónapos kisfiúval. --- Este van, d gyerekeknek van egy
kiskocsijuk s ebben ül mind a kettő. Az egész család örül a gyere
keknek. nagyon vigan vannak. Megkondul az esti harangszó, apam szöl:
imádkozzunk; imádkozik az egész család együtt. Nagy a csend, mindcnki
összeteszi a kezét és csak az imádság hangja hallatszik. A két kis
gyerek nagyon figyel, hogy oly hirtelen megváltozott a vidám szöra
kozás. Míndenkit külön-külön mcqnéznek. erősen figyelnek. Egyszerre
csak mind a kettő ősszeteszi a kis kezét és még a szájuk ls jár, habár
beszélni még nem tudnak. csak egy-két szót"...

Aminél nincs szebb.

Ha egyetlen szóval akarnánk felelni a kérdésre: miröl szcret haianí
d hivő, azt kell mondanunk: az evangéliumról. Egyöntetűen, kivétel nél
kül, parancsolóan ezt hangoztatják a válaszok, bárhonnét, bármilyen
környezetből származzanak is. Más-más szavakkal ugyan, de valametry
nyi levél azt sürgeti, amit egy földmives igy fejez ki:

..A pap nlindig az evangéliumról prédikáljon, mert az evangélium,
bár régi, mégis időszerű, különösen napjainkban. A prédikáció mindig
a vasárnapi evangéliumról szóljon, Mária-ünnepeken ismertessék az ün
nep jelentőségét... Altalában az evangélium és ismét az evangélium.
mert ennél szebbet emberiség papírra nem tett. Különösen szerctern, ha
példákkal, magyarázatokkal még vllaqosabbá. érthetőbbé teszik".

Erdemcs teljes egészében idéznünk egy budapesti munkásasszony le
velet, mely igen [ellemzöcn világit rá arra a lelkipásztorok által teljes
nagyságában talán nem is sejtett szornjúsáqra. mely az evangélium után
él a hivek lelkében.

"A mi kis templomunkba egy időben eljárt egy atya vasárnaponkint
a nyolcórás szentmisét mondani. Ő mindig az az napra kijelölt evan
géliumi részt magyarázta. Mikor elolvasta az cvanqélíumot, nem tette
ki kezéből a könyvet, hanem visszalapozott az elejére és soronkint ol
vasta és magyarázta azt. Az emberek figyelmét nagyon le tudta kötni
ezekkel a beszédekkel. Mindenki azon igyekezett, hogy lehetölég egyet
se mulasszon el belőlük. Az embereknek szükséqük van az evanqéliurnra.
csak sajnos kevesen értik.

Szerintcm helytelen, hogy az evanqélíum főlolvasása után a pap
kiteszi kezéből a könyvet és egészen inas, sokszor teljesen nem oda
váqö dologról kezd beszélni. Ezért aztán az emberek olyan szomoruan
kis százaléka ismeri az evanqélíurnot úgy, ahogy kellene. Az ernberek
szemjúhozzák Isten tanításait. de félnek kezükbe venni a szentírást,
mert vagy unalmasnak, vagy érthc tetlennck találják. Sokszor elszéqvel
tem magam, ha másvallásúakkal beszéltem, hogy azok mennyire sze-
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retík a szeritirást és mennyire otthon "annak benne, Szószerint idéznek
részeket belőle... Hol vagyunk mi ezektől? Mert míndenröl sz íveseb
ben beszélünk, csak az evangéliumról nem.

Csináljunk propagandát az evangéliumnak. úgy mint más könyvek
nek. Hívjuk fel az emberek figyelmét rá. tegyük érthetővé számukra.
hogy az evangélium helyes megértése és szeretetc ne csak egyes ern
berek kiváltsága legyen. Tegyük lehetövé, hogy a világ legszebb
könyvének élvezcse necsak az egyháziak kiváltsága ieqyen, hanem min
den keresztény családnak legtöbbet forgatott könyve legyen,

Akinek magasabb lelki igényei vannak. az könyvekből úgyis ki
elégíti magát. Akinek magasabb lelki beállítottsága van. annak biztos
van lelki vezetője vagy vallásos ismerőse. akivel megbeszélhetik a
problémákat. De a prédikáció legyen egyszerű és köznapi. mert a hall
gatóság legnagyobb része szintén egyszerű. szürke míndennapí ember.
A beszéd témája az legyen. hogy az evangéliumi tanitásokat hogyan
valósitsuk meg szűk keretek közé szoritott életünkben".

Egy másik, ugyancsak budapesti munkásasszonytól származó levél
egy igen kézenfekvő szempontra hívja fől a figyelmet, amelyet azonban,
sajnos, prédikáló papjaink nem mindig tartanak szemük előtt, részint ta
lán azért nem, mert nem ismerik deggé a hivek életét. a hivek vallásos
ságának mélységét, vallási életének alaposságát. A hivők egy tekintélyes
százaléka nemcsak besétál egy mise erejéig a templomba, hanein előző

leg elkészül a rrnsére. elolvassa az aznapi leckét:> evanqéliumot. esetleg
még hozzá is olvas Prohászka Elmélkedéseíböl. Pius Parsch könyvéből.

vagy máshonnét. Ezeket a java hivőket azután kizökkenti áhítatukból.
kiábrándítja, durván, de igazában szólva becsapja az olyan prédikáció,
mely- az iménti levél szavaival ..mindenröl szívesebben beszél, csak
az evangéliumról nem"

"Szerintem a prédikáció az evangéliumról vagy az ünnepről szól
jon - olvassuk e másik levélben. - Kapcsolódjon bele a minden
napi életbe. Mégpedig azért, mcrt míelött szentrnisére meqyünk, A z
ü d v ö s s é g é v e cimü liturgikus könyvből (egyik lelkigyakorlaton az
előadó atya ebböl olvasott föl s azóta legkedvesebb könyvem) vagy
a rnisszáléból előre fölkészül ünk az ünnepre s milyen csalódás az.
mikor egészen más ·témáról beszél a pap. Ezzel valahogy kiesik 'az
ember az ünnep hanqulatáböl. amí az ímádsáqra igen zavaróan hat.
Olyan érzés ez, mintha tévedésből más könyvet veszek magamhoz.
mint amiből éppen olvasni akartam s ezzel már a kedvem elvesztet

'tem és nem olvasok. Végül éppen ma sürgetik. hogya hivek kapcsolód
janak bele a liturgiába. azaz az egyház liturgikus imádságába. Hogyan
hat akkor. hi! a szeritbeszéd nem a liturgikus időnek megfelelő?"

Ezekhez a sorokhoz bizonyára nem kell semmiféle kommentár.
A hivek többsége ma, ellentétben a közelmulttal. szeretí a prédiká

ciót. De főként. majdnem kizárólag az evangéliumról, leckéről szóló ll,
amenyiben a szeritbeszéd a szentrnise keretében hangziK el. A szentrnisé
ről szentmisére folyó. szinte soha véget nem érő beszédsorozatok. úgy
látszik, inkább zavaróan hatnak; kizökkentik a hívot az ünnep hangula
tából, aki az egyhetes pauzák miatt viszont nem tudja kellő figyelemme!
kísérni a sorozat rnondandóját sem. Az ilyen sorozatos fejtegetéseket a
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hivek szívesebben veszik más módon és formában, konferencía-szerüen,
vagy a szentmisétöl független, esetleg valamely ájtatossághoz, litániá
hoz. szeritórához. szentségimádáshoz kapcsolódó beszédekben. A szerit
mise keretében a szentírásról akarnak hallani, semmi egyébről. S való
ban, hogyan is hat, ha a kánai menyegző története után a pap belekezd
egy túlvilágról szóló sorozat hetedik vagy nyolcadik beszédébe, vagy
a hegyibeszéd után Isten létének negyedik vagy ötödik bizonyítékát
kezdi fejtegetni; s aznap, amikor Szent Pál' csodálatos szeretet-himnu
szát olvasta föl. hit és modern természettudomány viszonyáról tart szerit
mísébe és templomi szószékre vajmi kevéssé illő előadást? Ezekkel a té
mákka\ nyilván foglalkozni kell, de másként és más keretben, mert igy.
a szentmisében sok hívő valósággal profanálásnak érzi.

Milyen legyen a szentbeszéd fortnája?

A felelet erre a kérdésre is úgyszólván egyhangú; a hivő nem szó
nokIatot vár (sőt sokakat egyenesen idegesit a szónoklat) , hanem nyu
godt modorú, egyszerű. közvetlen hangú tanítást. Ezen a téren nincs kü
lönbséq falusi és városi, munkás és értelmiségi. élemedettebb korú és fia
tal hívő közt, A szónokias szeritbeszéd. úgy látszik, és hála érte Isten
nek, véglegesen és visszahozhatatlanul megbukott,

"Szeretem, ha a pap eqyszerüen, közvetlenül .prédíkál - írja egy
parasztember; -- nagyon szép a szónoklat, a magas beszéd.' de erre
rátermettség, kell, rnert ha ez nem jól megy, (ami a papoknál qyakori},
unalmassá válik: ilyenkor látok szundikáló embereket a templomban". 
"A beszéd formája közvetlen taníras legyen. mert ez felel meg az
evangélium szellemének" (rnunkasnö] .--' "Az egyszerű; közvetlen be
széd is igen ünnepi s hatásosabb a mai embernek, aki nem szeretí
s nem igényli a pátoszt" (háztartásbeli). - "A szentbeszéd szóljon
a hétköznapok meqszenteléséröl, hangja apai legyen, evanqéliumi, ne
szönokí. Legyen homiliaszerü: forrásrnunkául olvassák a papok többet
a szeritatyák írásait" (gimnáziumi tanuló).

Teljes egészében közöljük egy tizennyolc esztendős diák vélemé
n yét híven tükrözí a mai katolíkus fiatalság gondolkodását és igényeti.
Ezt írja: '

"Legjobban hozzám szól a homilia, A tételes szeritbeszéd nem
modern többé. Ennek okait a következőkben látom; 1. A homilia job
ban illeszkedik a szentrníse líturgiajába. A liturgikus mozgalom viszont
a szentmisét eléggé közismertté tette. A s e r m o Vygy dogmatikai
jellegű beszéd sokkal stílusosabb konferenciákon. - 2. Nem hat meg
a szeritbeszéd szónokiassága és barokkos áradata, de még templom
repesztő heve sem. A Pázmány-féle stilus elavult. A Krisztus-stílusra
kell visszatérni. - 3. A hívekben Iölmerülö hitbeli problémákat csak
a vasárnapi szeritbeszédek úgysem oldhatják meg. Ezeknek nem any
nyira az oktatás, mint inkább a kereszténység szellemének terjesztése
volna a föladata. Ezt érhetik el akkor. ha mintegy visszavisznek Krísz
tus tanitványainak sorába. A polemizálás nem szentbeszédbe való. En
nél többet várunk tőle. - 4, A művelt "ember különösen unhatja a
"beszéd"-prédikációt, ha tehetségtelen szónok rnond]a. Nincs kínosabb.

179



mint egy l O';SZLI! Iölépitctt szónoklatot végighaJlgatni üres frázisokkal
és untig ismételt iqazsaqokkal. A homiiía-mondáshoz viszont nem kell
szónoki készség, hanem csak egyszerü és sz.ívből fakadó Isten-szeretet.
Ez pedig a legtöbb papban meqvan".

Ne legyen a "szeutbeszéd szonoklat: ne legyen túlságosan hosszú se.
KonferenciáKon, mikor a hívő egyenesen azzal a céllal indul el hazulról.
hogy valaminő fejtegetést végighallgasson valaminő öt érdeklő térnáról.
örömest végigfigyel háromnegyed- vagyegyórás előadást is. A temp
lomba azonban nem elü,di\st 'hallqatni megy vasár- és ünnepnapon. ha
nem szentmisére. Van benne, bármily erős legyen is a kifejezés, valami
szándc ktalan tapintatlans.u; K rísztus és áldozata iránt, ha a pap mintegy
előtérbe Jép s nem c:gySZf'r jóval hosszabb ideig beszél (rendesen nem az
evangéliumról), mint amennyi ideig muga él lényeg, a szentmise áldozatá
nak bemutatása tart. Az ilyen hosszadelmas beszéd egyébként is célját
téveszti; sokkal többet zsúfol egybe. sernhoqy a hívő be tudná fogadni.
Türelmetlenné vagy szórakozottá válik; egyikük szavai szerint "nehez
tel a papra, rnert úgy érzi, elrontotta a miséjét". A szcntrnise keretében
elhangzó szeritbeszéd szeljon az evangéliumról, a leckéről vagy az ün
nepről; egyetlen igazságot, tényt, tanítást, oktatást domborítson ki s ezt
az egyet adja át útravalóul a hívőnek; s legyen egyszerű. közvetlen és
rövid, ne akarja háttérbe szorítaní magát" a szent cselekményt, lehetőleg

ne tartson tovább tizenöt-húsz percnél. Példaként közöljük itt két olyan
szeritbeszédnek a vázlatát, amelyet a hivők különös örömmel fogadtak.
Az elso egy jellcqzctes értelmiségi negyed templomában, a másik az
egyikküivátosi plébanián hangzot el.

1. Á d ven t 4. v i.! s a r na p j á r a. Luk. 3. 1--6. Mit jelent az
ösvények eqvcnqetése? Ha a régi idókheq valahová jelentős személyí
sé qet vártak, eltüntettek a kátyukat, planírozták az utakat, lehord
ták akapa~zk<)dokat, bctőltöttvk az üregeket. Adventban vagyunk. a
legnagyobb urat várjuk. a vilaq meqváltójár. Nézzünk lelkünkbe. vizs
gáljuk meg útjainkat. Mcltoképpen fölkészültünk-c a királyok Királyá
nak fogadására 7 EgYl'ngessük inaqunkban is az Úr ösvényeit. Tart
sunk önvizsqálatot. bűnbánatot. qyonjunk meg: kezdjünk a közénk szállt
<is szívűnkbe fogadott Megváltó uralma alatt új életet.

2. Nagyböjt 1. vasárnapjára. Jan. 6; 1--13. A kenyér
szaporítás az irgalmas Jézust állítja elénk. Dosztojevszkij A n il g Y
i n k v i z i t II r címü irásúban Krisztus lehajol és szö nélkül megcsó
kolja az inkvizitort. Ez Krtsztus, n sacretet. Ez hozita közénk a ::ölJr~.

ezért testesült meg. Első nyilvános csodáját (Kána) ez jellemzi: segit
bajunkban, nenl tiltja il vidámságot. Önként, szeretetböl, kérés néikül
. támasztja fö], a naimi ifjút. Önként, irgalomból gyógyít)'! meg a har
mincnyolc éve beteget. A tegnapi szentrnise evangéliumában irqalmasan
megbocsát a bűnös asszonynak s csak szeliden korhol.a (Az evan
géliumi példák részletes kifejtése). Irgalmas szeretete ma ic; változat
lan; ma is gyógyítani akar: a lelkünket. Ne zárkózzunk el jósaga elől.

ne utasitsuk el az alkalmakat. Fogjuk igy föl a viráqvasarnapí lelki
gyakorlatunkat: engedjük hatni ránk irgalmas szerétetét. A Itusvéti gyó
nast-áldozást is ennek szánja: enqedjük, hadd gyógyitsa meg lelkünket
a bűntől. --- Dosztojveszkij novellajában kétféle magatartas van az Úr
ral szemben: a nép követi, szereti, gyógyittatja maqát: az inkvizitor
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máglyára viszi. Melyikhez tartozom? Vagy egy harmadikhoz. akikről

Keresztelő Szent János beszél Jézusról szólva: közöttetek van. akit ti
nem ismertek. Ez a harmadik a legrosszabb: a teljes közörnbösséq.
Melyikhez tartozom? Tcqyem föl magamnak a kérdést. és közben ne
fcledjem el. hogy Jézus hiv. vár; jőjjetek hozzám míndnyájan, kik fil
radoztok és terhelve vagytok és én megenyhitlek titeket.

Lesznek talán. akik híánvolni fogják e vázlatokban a lendületet. a
merész qondolatokat. a bátor ötleteket. De. az evangélium. Krisztus szava
s az Ő sz avával nem lehet. nem szabad és nem illik versenyre kelni. Az ö
szavát tolmácsolni, kőzvetítení kell. egyszerüen, szetetetben és alázatban.
S ez az. amit a hivő vár: ezt a ..Krísztus-stílust".

Egy nern-hivő véleménye.

T21án nem lesz érdektelen egy pillantást vetnünk rájuk is: a közönyö
sökre. Hiszen ahhoz. hogy hozzájuk is utat találjon. a papnak elsősor

ban ismernie, meqismernic kel] őket. Deista fiatalasszonyról van szó.
Értelmiségi. komoly műveltséggel. Vasárnaponkint néha betéved a temp
lomba. mint mondia. "szimpátiából" . Esténkint rendszeresen imádkozik.
.iérzű'etböl". A r~gi stílusú szeritbeszédeket (főként ilyeneket hallott}.
határozottan Imjd.A kérdések meqlepík. eleinte vonakodva válaszol;
nincsenek kialakult nézetei éi doloqról. Később már nagyobb a bizton
sáqa, belemeleqszik a térnába. Itt adjuk válaszait. úgy.. ahogy a vele
folytiltott beszélgetést lejeqyezték.

l. M i r ő 1 p r é d i k á I j o n il p a p) -- A mai világban a hit
hez is. bár helytelenül. az cs; utján akarnak eljutni. Az cn.her szi
vével kivánja és érzi az lsten szeretctét, de ezt a .kivjns~(\Ji';t reális
alapokra akarja fektetni. Azt várja. hoqy. bízonyítsák neki a hit r cálí
tását. Hogy bizonyságot adjanak neki ott. ahol a tudományus gondol
kodás megáll s nem tud egyebet mondaní, mint hogy ..il priori adv;,
van", Bizonyítsák be először is azt., hogy van lsten, Ez minden vai
lás alapja, Bár ha az ember lx-lép a templomba, elsősorban az érzelem
kapja meg, Sokat beszéljen a pap' a szeretetröl.: megbocsatásróLEgy
szer hallottam. _ahogy a pap fel órán át Szüz Mária szüzcsséqét fej
tegette szülés előtt. után. fiziológíailag s nunden elképzelhető szem
pontból, Ez nem érdekelt. nem is tartom olyan lényegesnek, mert csak
az emberek. fantáziája lett bozontosabb tőle. Jobban érdekelt volna,
hogy hogyan anyánk a Szüzanya. de erről a pap nem beszélt. A ke
9yelel1] elvont fejtegetése sem érdekel. Igy azonban igen: Isten jó hoz
zárn. De hogya maga lényegében milven az Isten. azt IW nagyon
fejteqesse a pap, Nem tudja. S ha tudja: nem értjük. Meghaladja az

értelmünket.
2. A z e van g é I i u m r ó l p r é d í k á l j o n 7 --- Elö':lör is bi

zonyítsa be hítelesséqét, történetibizonyitékckkal. Magyarázza. de ra
gaszkodjék a szöveghez s ne a fantáziáját enqcdjc szabadon,

3. V á r - e t á j é k o z t a t á s t a p a p t ó I a z é l e t m a i k é r
d é s e i b e n? - Várnék. A mai élet küzdelmcíben, annak vállalásában
bátorítson, vigasztaljon, Tartsa fönn a reményt. A gondviselés leveszi
az ember válláról a terheket: Isten saját 'vállára veszi a mi terhe
inket. Ez erőt és megnyugvást ad.
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4. Elvontabb. dogmatikai témákat fejtegessen.
vagy inkább gyakorlati tanitást adjon a pap?
Dogmatikai témákat kételkedő embereknek ne fejtegessen. A dogma
azért dogma. hogyelfogadjam. Amikor oly keveset hallani arról, amire
annyira szemjazunk. a szeretetről, éppen ezen a szomjuságukon át kel
lene az embereket megfogni. Ami a gyakorlati dolgokat illeti, a böjt
nél például ne felejtsék el megmagyarázni, hogy annak nem a formalitás,
hanem a lemondás a lényege. E:n a magam részéről például szívesen
elcserélern a borjúpörköltet egy [ó halászléért.

5. K a p c s o I ó d j é k - e a n a p i e van g é I i u mh o z a p r é-d i
k il c i ó? - A jó Isten áldja meg, hát míhez kapcsolódjék. ha nem ah
hoz! Máshoz is kapcsolódhatík?

6. A j e I e n n e I f o g I a I k o z z é k vag y t ö r t é n e t i é r d e k il
I e'g y e n? - A mai embert nem érdeklik a keresztes vitézek, vagy
hogy Szent Margit megtetvesedett. A jelenne! foglalkozzanak. A mult
ban nagyon sok mínden távol áll tőlünk. Az például, hogyan sanyar
gatták maqukat :a középkorban. Egy-egy nagy szerit alakja, Aquinói
Tamás, Assziszi Ferenc azonban érdekel. Mutasson a szönok irányt,
hogyan éljen ma a keresztény. Mutassa meg a vallásban azt, ami
örök. Ami mindig modern.

7. Milyen legyen a beszéd m o d o r a? - Ne szönokol
janak patétíkusan, Eqyszerüen. emberten. közvetlenül beszéljenek. Semmi
pátosz ne legyen benne. de legyen logikus fölépítésű a beszéd. Szere
tem a jól megfogalmazott megállapitásokat. Idézeteket is szivesen hall
gatok akár a szentírásból, akár bölcs emberek mondásaíból.

8. B El C s á t k o z z é k - e a p a p a s z ó s z é k e n v i I á g n é_
z e t i v i t á k b a? - Semmiképp se.

A papság terhe.

"Papságunknak irja az egyik hozzászóló - a mai időkben na-
gyon komolyan és lelkismeretesen kell készülnie a szentbeszédekre".
A hivek igényei hatalmasan megnőttek. Ez a nagy elmélyülés, ez az
elemi erejű vallási meg újhodás félelmesen nagy felelősséget és meqsúlyo
sodott föladatokat ~Ó a lelkipásztorra. Új módszereket kell kidolgoznia.
Új követelményeknek kel! megfelelnie. Élete úgyis áldozat; mínél eleve
nebb a hitélet, mínélrnélyebb a buzgalom, annál több, annál nagyobb ál
dozatot kíván tőle. Ez a terhe. ebben rejlik nagysága is.

Hadd mondjunk el itt egy anekdotát. Egy osztrák püspök. mond
ják, sorra látogatta egyházmegyéjének plébániáit. Váratlanul érkezett; az
egyik parókián történetesen sem a plébánost, sem a káplánt nem lelte
otthon. Elhatározta. hogy megvárja .őket. Bevonult a káplán szobáíába,
föl-alá járt; félig teleírt papírlapot pillant meg az asztalon: a káplán kö
vetkező vasárnapi szentbeszédének - az elejét. Harminc-negyven sor; a
püspök érdeklődessel olvassa: alapos, jól kídolqozott bevezetés. néhány
magvas gondolat: aztán egyre elnagyoltabb betűk, s egyszerre végesza
kad s ott áll kapkodó írással: ..[etzt kommt das Schímpfen". Vagyis:
most jön a "simfelés" . A püspök fogta a tollat s odarótta. "Nein. [etzt
kommt . das Weiterstudieren". Nem, most jön a tovább-tanulás. Aláírta
a ne.vét. és eltávozott.

A "Schimpfen" s amí vele egyértékű. a -közhely ideje lejárt; a pré-
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díkálás ma mérhetetlenül jobban igénybe veszi a pap idejét. figyelmét.
munkáját, mint a közelmultban. A föntiekkel nem volt más célunk, mint
megkönnyíteni némileg a mai lelkipásztor. a mai prédikáló pap munká
ját: közvetíteni felé a hívők igényeit és kivánságait.

Közvctítení, megéreztetni 'azt a várakozást. mellyel a. mai hívő a
pap felé fordul. Azt a sürgetést. amellyel papjától életszerűséqet, élet
ismeretet, korszerűséget kiván. Azt a készséget, amellyel papjának segi
teni akar a közös mű jó végrehajtásában. S azt a tiszta, aggódó. igaz
szeretetet, amelyet papja iránt érez.

EMELJ MAGASBA

Emelj magasba, Istenem,
mínt gyermekét az apja,
az édes fénybe hirtelen,
a mosdató magasba.
hogy tiszta és hoqy jó legyek,
hogy szeressem a szepet.
hogy láthassam a lényeget.
hogy lássak is, ha nézek.

Mert a szemünk oly ostoba.
szánandóan Ügyetlen.
hogy öregen is tétova
és járatlan gyerekszem.
hiába szól, jelentkezik,
nrít meqísmerní kene,
az élet célja, hív szelíd
és nagy gyönyörűsége,

mi csak vakon és süketen
bámuljuk a világot. ,
Ezért semmit se tudhatunk
az állatok s virágok,
a hegyek és a tengerek
hatalmas életéről.

Ezért félünk. hogy a halál
jön majd és kétfelé tör.

Toldalagi Pál
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