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A MA HITOKTATÁSA
ÉS TEMPLOMI KATEKÉZISE

"Korunkban igen sokan vannak a keresztény nép körében, akik
teljesen tudatlanok azokban a kérdésekben, amelyeket az örök üd
vösséghez ismerniök kellene. Minthogy a keresztény népet említjük,
nemcsak a népet vagy az alacsonyabb társadalmi osztályhoz tartozó
embereket jelezzük ezzel a kifejezéssel, akiknek tudatlansága gyak
ran bizonyosfokú mentséget enged meg, mert midőn szígorú mun
kaadóiknak kénytelenek engedelmeskedni, alig marad a magukkal
való foglalkozáshoz idejük, hanem azokat és főként azokat, akik
tehetséggel és műveltséggel rendelkezve kellőképpen jártasak a vi
lági tudományosságban, ami pedig a vallásos életet illeti, teljesen
vakmerő és oktalan életet folytatnak" - állapította meg Szent X.
Pius pápa a századunk első éveiben, 1905.. április 15-én kiadott
"Acerbo nimis" kezdetű, a keresztény tanításról szóló enciklikájában.

A gyakorlati élet síkján az Eucharisztia mindennapi vételét
(Sacra Tridentina Synodus, 1905. XII. 20.) és a mindkét nembeli
ifjúság hét év körüli első szentgyónását és áldozását sürgette (Quam
singulari, 1910. VIII. 8.). XV. Benedek ,pápa az 1918. május 19-én
életbe lépett új Egyházi Törvénykönyvben fektette le a katekétika
alapjait: 1329-1336. kánonok a katekétikai oktatásról.

Az 1329. kánon szerirnt: "Sajátos és igen súlyos feladata főként a
'lelkipásztoroknak a keresztény nép katekétiJkai oktatásáról gondoskodni."
A plébános kötelessége a szentgyónásra és a bérmáláara évenként előké

szíteni a gyermekeket, továbbá főként nagyböjtben úgy oktatni őket,

hogy szentül vegyék magukhoz az Oltáriszentséget. Nem szabad rnegfe
ledkezníök a már első áldozáshoz járultakról, akiknek katekizmus-tudá
sát tovább kell mélyíteníök, Vasárnap és parancsolt ünnepeken ll. plé
bános a saját belátása szerinti időpontban a felnőttek értelmi világához
alkalmazott beszédben a katekizmust kifejteni köteles. A szülőket és
helyetteseiket a Kódex figyelmezteti, hogy kötelességeikről ne feledkez
zenek meg. Az egyházmegyében ezen a téren a döntő szó és ll. felelős
ség a püspöké, S ezzel a trienti zsinat intézkedéseit (Sessio 24. De refor
matione Caput 4,) és Szent X. Pius "Acerbo nimis" enciklikáját az új
Egyházi Törvénykönyv egységesítí és a kor követelményeinek megfelelő-

en intézkedik.

XI. Pius pápa kétízben is hallatta aggódó főpásztori szavát. Elő

ször 1923. június 29-én "Orbem catholicum" kezdetű motu proprio
jában, melyben a Szentatya a Zsinati Kongregáció keretében Hit
oktatási Hivatal szervezését jelenti be. Annak feladata az Egyház
ban a katekétikus oktatást szabályozni és előmozdítani. 1935. január
12-én a Zsinati Kongregáció "Provido sane" kezdetű dekrétuma a
katekétikai oktatás fokozottabb gondozásával és előmozdításával
foglalkozik.
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1950. október 10-13 között a Vatikánban a Cancelleria Aposto
licában a hitoktatásügyi nemzetközi kongresszus 10 előadásban fog
lalkozott a modern kérdésekkel. Az előadásokat a világ legkülönbö
zőbb részeiről származó egyháziak tartották. Már a.címek is elárul
ják, milyen átfogó jellegű témákkal foglalkoztak : A gyermekek és
a serdülő ifjúság plébániai hitoktatása. Az alsó-, közép- és felsőfokú

iskolai hitoktatás. A felnőttek hitoktatása. A hitoktató személye.
Az egyházmegyei hitoktatási hivatal. A keresztény oktatás társu
lata. A hitoktatás segédeszközeí, A laikusok közreműködése.

•
A hitoktatás. Hazánkban az 1949. augusztus 20-án életbe lépett

új alkotmány 54. §-a kimondja az állam és egyház különválasztását.
Ennek alapján az Elnöki Tanács 1949. szeptember 5-én kelt 5. szá
mú törvényerejű rendelete külön is kijelentette a kötelező iskolai
hitoktatás megszűnését az 1949-50. tanévtől kezdve. Azóta tehát a
hitoktatás elvben és lO'akorlatban fakultative történik. A kormány
legutóbb 1957. március 24-én kiadott 21/1957. számú rendelete meg
nyugtató módon szabályozta a vallásoktatást, s ez a rendelet 11 mű
velődésügyr miniszter 39/1957. számú végrehajtási utasításával
együtt a jelenleg érvényes szabályokat foglalja magában. Alapál
lásként hangsúlyozza a rendelet, hogya vallásoktatás magánügy, a
vallásoktatásban való részvétel vagy részt nem vétel szabadságát
míndenkínek tiszteletben kell tartania. A' vallástan szabadon vá
lasztható tárgyként tanítható a szülők akaratából az általános is
kolában és az általános gimnáziumokban a tanítási órák előtt vagy
után - váltakozó tanítás esetén esetleg váltás között is - heti két
órában szeptember IS-től május 31-ig.

A nyolc osztályos általános iskolák katolíkus tanulói számára az öt
hittankönyvet dr. Hamvas Endre csanádi püspök úr szerkesztette, A Kis
katekizmust a biblia elemeivel az I-II. osztály tanulja, a Bibliai törté
netek a katekizmus igazságaival címűt a III-IV. osztály. Az V. osztály
tankönyve a Szertartástan, a VI. osztályosok Az üdvösség története c.
könyvből szeréznek ismereteket, míg a VII-VIII. osztály Hit- és erkölcs
tant tanul. A két osztályra szóló tankönyvek (I-II., III-IV. és VII-VIII.)
koncentrikus körökben bővülő ismereteket nyujtanak nagyjából az előző

osztályokhoz viszonyítva, A négyosztályos általános gimnázium tan
könyvei szintén Hamvas püspök tollából kerültek ki: I. o. Katolikus ke
resztény hittan. II,- o. Katolikus keresztény erkölcstan. III. o. Katolikus
egyháztörténelem..IV. o. Alapvető híttan. Az anyagót rendes körűlmények

között évi 50 órára kell beosztani. Az előrehaladásban a tankönyvekhez
kell alkalmazkodní. Lehetőleg minden tanulónak legyen munkarfüzete.
Haladási napló, tanmenet és óravázlat készítendő.

Rendkívül sok függ a hitoktató egyéniségétől.A mindig mosoly
gó, a gyermekek iránt megértő, problémáikat nem felülről kezelő,

egyik kezével Istenbe, a másikkal a rábízott gyermekbe fogódzó pap
lesz az igazi katolikus életre nevelő. Már a legapróbb gyermekek
oktatásában, illetőleg attól kezdve arra kell törekedni, hogy egység
ben lássa a keresztény élet nagyszerűségét.A hittanóra imával kez-
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dődik és végződik: Miatyánk, üdvözlégy, Hiszekegy, úrangyala, Di
csőség stb. Utána a Szent Vagy Uramból egy az időszaknak megfe
lelő ismertebb éneket énekeltessünk el, de úgy, hogy előtte értelmét
néhány szóval megmagyarázzuk. Az óra első részében legyen rövid
utalás az előző órán végzett anyagra kérdés-felelet formájában,
majd az új anyag következzék. Ahogy az 1950-es római hitoktatás
ügyi kongresszuson elhangzott előadásokból is látható, a módszer
nem az u. n. deduktiv, levezető, hanem az induktiv, rávezető: azaz
.míg az előbbinél a katekizmus kérdéséhez a feleletet megadva ad
ták a megértést szolgáló bővebb magyarázátot a hitígazságról, ad
dig az utóbbinál egy mindenki által ismert érzéki képből kiindulva
a mondanivalót megértetjük a gyermekekkel, majd legfeljebb egy
két rövid mondatba foglaljuk össze az óra végén leckefeladáskor a
lényeget, amit esetleg a táblán is rögzítünk. Az induktiv módszer
mellett a jó hitoktatás intuitiv, aktiv és affektiv. Az intuició azt je
lentené, hogy a gyermekben meglévő természetes készségre és haj
lamra építve kell belső megismerés- és felismerés-élménnyé tenni
az alapvető igazságot. Az aktiv hitoktatás a cselekvésre nevelést, az
affektiv pedig az érzelmi élet vonalát és annak jelentőségét hang
súlyozza. Az 1950-es római hitoktatásügyi kongresszuson hangzott
el a következő mondat: "Jelenleg körülbelül mindenki előtt világos,
hogy a hittant intuitiv módon kell tanítanunk. Nem szöveggel kell
tehát kezdenünk, hanem konkrét esetekkel, régi vagy most élő em
berek életéből vett példákkal, melyek lehetnek vallásosak vagy vilá
giak. A hitoktatónak először a külső érzékekhez kell szólnia és a
képzelethez, hogy ezáltal könnyebben elérje az értelern és ítélőkész

ség működésbe indulását, ezenfelül még a szivet és az érzelmeket
is foglalkoztatnia kell, hogy megindíthassa az akaratot." Élményt
adó legyen a hitoktatás, azaz olyan tudatos külső vagy belső tárgy
ra irányuló lelki folyamat, mely a tárgyakat több-kevesebb tartós
sággal énünk alkotórészeivé, tartalmává teszi. Az élmény átélés
eredménye, s belőle mindig marad valami, ami lelkileg maradandó.
A mese kérdéséhez annyit, hogy csak mesélni nem lenne célravezető,

viszont a mesét mint érzéki képet a további előrehaladáshoz igen
ügyesen fel lehet és kell használni. A mese olya", elbeszélés, melynél
a főkövetelmény, hogy az esemény központilag magában foglalja a
magyarázatra szoruló igazságot, tehát benne kell lennie az elvont
igazságnak legfontosabb logikai jegyeivel együtt, nemcsak mint
szónak, hanem mint történetnek (pl. a tékozló fiú történetében ki
tapinthatóan benne van a bűnbánat szentségének öt része: lelkiis
meretvizsgálat, bánat, erős fogadás, gyónás, elégtétel, sőt az áldozás
is a lakoma eseményében).

Ami a keresztény élet egészét és teljességét illeti, illetőleg az
arra való neveléshez szükséges, rendkívül fontos az élő Egyházba, a
krisztusi titokzatos testbe való beletartozás tudatának elmélyítése
és kibontása. így a hittanórákon a szentmise és a szentségek szer
tartásukkal együtt, az imádságos könyv és annak kezelése a mísszá
Iéval, a szentek élete és tisztelete, az egyházi év állandó ünnepei, a
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vasárnapok, a parancsolt ünnepek, a nagy ünnepkörök, az elsőpéri
tek, az egyháztörténelem és az erkölcstan alapvető kérdései és nem
utolsó sorban a Szeritírás megismertetése és. megszerettetése stb.
kapjon helyen minden osztályban az értelmi foknak megfelelően,

Jó, ha alkalomadtán a gyermek szemei elé varázsoljuk azelmon
dandók vagy az elmondottak halvány visszfényét rajzban is, ,vagy
egy-két verssel illusztráljuk az anyagot, esetleg képekben vagy való
ságban bemutatjuk és a fontosabb dolgokat többször is elismételjük.
Igen jól bevált eszköz a dramatizálás is, amikor az erre a célra al
kalmas bibliai eseményeket vagy más anyagót a gyermekek maguk
adják elő szinte színjátszásszerüen. Segítséget nyujthatnak egyes
jól alkalmazott kézmozdulatok is az anyag elsajátittatásában. A [u-

. talmazásban a hitoktató ne legyen túlzó, de fukar sem, mindig az
önbizalom és a lelkesedés felkeltése legyen a cél. A pontozás és bi

. zonyos pontszám elérésének szentképpel történő jutalmazása, ki
emelkedő eredményesetén, melyet a hitoktató és az osztály együtte
sen állapít meg, év végén a könyvjutalom igen célravezető.

A módszer tekintetében a szövegelemzö, deduktiv módszer el
vontsága miatt szinte tilosnak mondható, talán csak az egész kicsi
nyeknél imádság tanításakor vehető elő. A müncheni módszer ujra
felfedezte a szeritágostoni hármas tagoltságot a tanításban: a pro
positio (pszichologikum), az explicatio (logikum) és az applícatio
(technikum) egymásutánját. A grafikai metódus főeszköze a hit
oktató rajza magyarázat közben. Eredménye: az óra hangulatos,
mert a dolgok megelevenednek a táblán magyarázat közben és a fi
gyelem is állandóan ébren van a gyermekek között. Az eucharisz
tikus módszer a kifejtett tant a gyermeki élet körülményeire alkal
mazza és a konkrét, táblára is felírt pontok közül választat a gyer
mekekkel egyet egy hétre vagy eg~ napra, mint cselekvési normát
a természetfeletti segítség befolyása alá helyezve. A munkaiskola a
cselekvés nyomán keletkező élményt és annak erejét állítja be a
pitoktatás eszközei közé. Itt a növendék lesz aktívvá, s ezért figye
lemre méltó. Eredménnyel kislétszámú osztályokban fejlettebb ér
telmi fokon alkalmazható. Az aktiv metódusnál a hitoktató benne
áll a liturgikus évben, innen veszi az érdeklődési központokat és
nagyon belevonja a vallási nevelésbe a vasárnapi szentmiséket.
Tiszteli a gyermek személyiségét, kikeresi belső érdeklődését és
spontán cselekvőképességeit foglalkoztatja. Az intuitív módszer - 
amint már fentebb láttuk - az élményt teszi meg az igazság hordo
zójává. Az élmény pszíchologíaí folyamatot hív létre az emberben
az igazságról, ezt a lélektani folyamatot az oktatás útján logikaivá
kell tennünk a magyarázat eszközeivel, de az élmény annyira moz
gósítja a növendék lelki világát, hogv amíg az élmény megmarad,
addig az igazság ellentmondást nem tűrő erővel él benne, mert az
élmény által nemcsak megértette, hanem át is élte az ember az igaz
ságot, sőt technikailag, a cselekvés rendjében is felhasználja. A ta
nításban követett módszert természetesen a hitoktató egyénisége
szabja meg, illetőleg dönti el. A lényeg az, hogy a lelki élet területén
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önállóan megálló, gyakorló katolikUs gyermekeket neveljen a· kü
lönböző adottságú és tehetségű rábízottakból.

A Paritásos Bizottság elvi jelentőségű döntése a következő: "Az
Egyháznak biztosított m1lködési szabadság alapján nincs akadálya
annak, hogy a lelkipásztorok az Egyházi Törvénykönyvben is kö
telezően előírt katekéziseket rendszeresen megtarthassák és ezeken
a hitoktatásra bejelentett és be nem jelentett gyermekek is megje
lenjenek." Itt hárul a szülőkre a legnagyobb feladat, mert nekik sze-:
mélyes példájukkal és ösztönzésükkel kell hatniok gyermekeikre,
hogy a templomi katekéziseken résztvegyenek. Az Egyházi Tör-:
vénykönyv 1113. kánonja erre nyomatékosan figyelmezteti a szülő

ket: "A szülők igen súlyos kötelessége, hogy gyermeküknek mínd a
vallási és erkölcsi, mind a fizikai és polgári neveléséről erejükhöz
mérten gondoskodjanak és anyagi ellátásukat is biztosítsák."

Az esztergomi fóegyházmegyében a templomi katekézisek:ről 1950~.ben

a következőképpen rendelkeztek: Egy héten kétszer (vasárnap és egy
hétköznap) ~egalább fél óráig tartó katekézist kell tartani, melyben Q

katekizmus egyes kérdéseit a szülőknek úgy magyarázzuk, hogy azok
gyermekeiket is oktathassák. A fonna tehát oktató beszéd, nem kimon
dottan hitoktatás Ieckefeladással és vlsszakérdezéssel, A vasárnapi ka-'
tekézist a díákmísén is meg lehet tartani, de más szentmisén is, ahogy ez'
a helyi körűlmények figyelembevételével a legjobbnak látszik. Alapul B
Római kis katekizmust tanácsos venni, mert az új hittankönyvek is ezt'
követik, mert ezt ismerik a szülők és így otthon tudnak segíteni gyer
mekeiknek. Jól felhasználható még a CatechismU8 ex decreto Concilii
Tridentini ad Parochos, a Gasparrl-féle Catechismu! CathoUcus, valamint
a külföldi irodalomból az 1955·ben megjelent Katholischer Katechismus
der Bistümer Deut!chlands mint ve:rkrfonál. Jó lenne erre a célra alkal
mas módon felhasználni a templomi hirdetőtáblát Tanit az Egyház vagy
Hétr6l-hétre Krisztussal cím alatt a katekizmus anyagából a soronkövet
kezó részt ügyesen összefoglalva, képekkel, ábrákkal díszítve, benne ka
lendáriummal, az ünnepek rövid magyarázatával, általános útmutatások-
kal stb. A hittantanítással kapcsolatban már előbb elmondottak mutatis.
mutandis ide is értendők és érvényesek, különösen az anyagköz1és méd
ját illetőleg, azaz a hármas megismeréslépcsőt (pszíchológíaí, logikai és
technikJai) még fokozottabban meg kell tartani, mert a legtöbb helyen
csak a szó erejére támaszkodva végezhetők a katekézisek a többi segéd
eszköz hiányában. A katekézisekrol vezethető haladási napló, hogy sze
mélyváltozás esetén az utód is tudta, mi volt az előző oktatások anyaga,
Egyes helyeken 2-3 évre beasztottan dolgozzák fel a katekizmus teljes
anyagát.

Mindenképpen biztosítanunk kell a katekézisek élményjellegét.
A templomi katekéziseknek a hitoktatás kötelező volta míatt' nem
voltak hagyományai hazánkban és éppen ezért sokan, a papok és
a hivek közül egyaránt, idegenkednek tőle, pedig meg kell érte
nünk, káros a gyermeklélekre az, ha a világi tudományosságban
messzire előrenyúló ismereteket szerezve, a hit igazságai előtt még
míndíg gyermekcipóben áll értelmetlenül, s nem tudja a hit és a
tudásvonalát önmagában harmóniába hozni.
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Az első szentgyónási és áldoZási oktatás. Az 1941-es esztergomi
f6egyházmegyei Zsinati Határozatok ezzel kapcsolatban a követke
zőket írják: "Az elsőáldozók előkészitése kiváló gondossággal tör
ténjék. (Can. 1330., 1331). Az elsőáldozás szertartását a Rituale és a
Praeorator útmutatása szerínt végezzék; tegyék minél ünnepélyeseb
bé és emlékezetesebbé. Minden elsőáldozónak adjanak a templom
pénztár terhére beszerezhető emlékképet. Amikor a lelkipásztor az
első áldozás napját kihirdeti, ismertesse a szentéletű X. Pius pápa
enciklikáját az első áldozásról. Hivja föl a szülőket, rokonokat és
keresztszülőket arra, hogy a gyermekekkel együtt a szentáldozás
hoz járuljanak.'! Akik először járulnak az áldozáshoz vagy jelen
vannak az első áldozáson, teljes búcsút nyerhetnek a szokott fel
tételekkel: gyónás, áldozás, szentséglátogatás és ima a pápa szán
dékára (l Miatyánk, üdvözlégy és Dicsőség). Mivel az Oltári
szentség nem praemium, ahogy a janzenisták állítják, hanem
antidotum, azaz ellenszer, melynek segitségével a mindennapi
hibáktól megszabadulunk és a halálos bűnöktől megóv6dunk,
hét év körül már kötelez, a szentgyónási és áldozási parancs.
Az oktatásra két hónapon át heti két óra, összesen 16 óra áll ren
delkezésre. Nem kell a keresztény tan teljes és tökéletes ismerete,
elég ha azokat az igazságokat tudja értelmi fokának megfelelően a
gyermek, melyek eszközszerű szükségességgel megkívántatnak - Is
ten léte, Gondviselés ténye, Szentháromság és Megtestesülés - és
meg tudja különböztetni a közönséges kenyértől az eucharisztikus
kenyeret. A szülők figyeImét jó felhivni arra, hogy a lehetőség sze
rint ők is vegyenek részt gyermekükkel együtt az oktatásokon, hogy
így az ott hallott tudnivalókat otthon elmélyíthessék. A gyakorlat
ban általában az általános iskolák első osztályos tanulói az első

áldozók, a szellemileg gyengéket II., esetleg III. osztályos korukban
visszük először az Úr asztalához. Túlzottan nagy létszámú csoportok
ne legyenek az oktatásnál. A gyülekezés alatt foglalkozzék valaki a
gyermekekkel, hogy a templomba betérők áhitatát ne zavarják. A
szülők, a nevelők és a lelkipásztorok feladata a gyermekek első

szentgyónásáról és áldozásáról időben gondoskodni, erre évente egy
szer vagy többször alkalmat nyujtani és előmozdítani a gyakori,
sőt mindennapi szentáldozást.

Szent X. Pius pápa a "Quam síngularí' dekrétumban lefektetett alap
elvei nyomán a Gasparri bíboros gondozásában megjelent Catechismus
Catholicus első része 26 kérdésben foglalja össze azokat a tudnivalókat,
melyeket az első áldozóknak el kell sajátítaníok: keresztvetés, MiatYánk,
üdvözlégy, Hiszekegy, Isten-fogalom, Krisztus megtestesülése és megvál
tói halála, szentségek, bűnbánat szentsége, Oltáriszentség. Jó, ha van en
nek alapján készített tananyagbeosztás, óravázlat és haladási napló. Ar
ra ügyelni kell, hogy a fontos tudnivalókból semmi se maradjon ki. Eze
ket esetleg Iegépelve egy fél vagy egy negyed ívre a gyermekek kezébe
is adhatjuk. Egy-egy énekkel, versíkével fűszerezhető az oktatás, melynél
legfontosabb a világosság és a szemléletesség. Az oktatás elején és végén
rövid szentségimádás a fóoltárnál, vagy fohászima a Mária oltárnál igen
megfogja a gyermeklelket. Az oktatás befejeztével jó egy kis vim~erú
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befejezés a szülők bevonásával s ez alkalommal meggyőződhetünk, vaj..
jon a gyermekek kellően jártasak-e az alapvető igazságokban. A gyón
tatáshoz, különösen ha sokan vannak, kérjünk segítségül oltártestvéreket,
s ezalatt is foglalkozzék valaki a gyermekekkel, hogy figyelmük kellő

képpen le legyen kötve. Szép, ha az elsőáldozás napján, mielőtt a gyer
mekek a templomba vonulnak, szüleik megáldják őket: "Űr Jézus, Aiki
ma először térsz gyermekern szívébe: áldd meg őt és szeresd. Ne engedd,
hogy elszakadjon Tőled, mert 'addig az enyém, amíg a Tiéd is. Vezesd őt

és az ő piciny kezükkel együtt fogjad szorosan a miénket is, hogy min
dig a Te utadon járjunk. Amen."

A szépen megrendezett elsőáldozás, az égő gyertya, a keresztségi
fogadás megújítása. a szeretetreggeli, a fényképezés, az emléklap
és nem utolsó sorban az ünneplő ruha maradandó lelki élményt
nyújt a kicsiknek arról a Jézusról, aki ezeket mondotta róluk:
"Hagyjátok, hadd jőjjenek hozzám a gyermekek és ne tartsátok
vissza őket, mert ilyeneké az Isten országa" (Mk. 10, 14.).

A bérmálási oktatás. Erre egy hónapon keresztül heti két órát
számítva 8 óra áll rendelkezésre. ügyelnünk kell arra, hogya ke
resztlevelek alapján pontosan állítsuk ki a bérrnacédulákat, és hogy
a bérrnaszülők, ha házasok, csak szentségí házasságban élő katoli
kusok lehetnek. A keresztlevelek kitöltésével sok adminisztrativ
munka takarítható meg és emellett az elmaradt keresztelési anya
könyvezésekre is fény derülhet. Minden lelkipásztornak szorgalmaz
nia kell, hogy a hetedik életévüket betöltött hívek, akik már gyón
tak és áldoztak, a bérmálás szentségében részesüljenek. A bérmálási
oktatás tehát magában foglalja az elsőáldozási oktatás anyagát és
azt sajátos céljának megfelelően kibővíti. A keresztény nagykorúság
és tanúságtétel szentsége a bérmálás. A bérmálással lesz teljes az
ember lelkileg. Anyagában megígérése, elrendelése, meghatározása,
elnevezései, karakter volta, az olajkenés szerepe és jelentősége, fel
vevője és kiszolgáltatója, valamint a szertartása kapnak helyet. Rá
kell nevelni a bérmálkozókat arra, hogy ne csak az ajándékot te
kintsék, hanem azt tartsák szem előtt, hogy ezzel a szentséggel tel
jesjogú egyház-tagok lesznek, illetőleg lettek és a tagsággal járó
kötelezettségeket és felelősséget tudatosan vállalniok kell.

A lelkigyakorlat. Elvben nincs akadálya annak, hogy a hitoktató
a templomban évente egyszer összevonja mind a hitoktatásra járó,
mind pedig. az elmaradott gyermekeket közös lelkigyakorlatra. Há
rom ádventi vagy nagyböjti este a gyermek lelkivilágához alkalma
zott nem túl hosszú szeritbeszéddel maradandó nyomot hagyhat a
kis hallgatókban.

A diákmise. Minden plébánián és lelkészségen legyen vasárnap
és parancsolt ünnepen reggel 8 vagy 9 órakor; ha a parancsolt ün
nep munkanapra, illetőleg tanítási napra esik, akkor lehetőleg este
tartsák. Ez legyen missa recitata ismert énekekkel, evangéliumkor
a napi evangélium után maximum 15 perces exhortációval vagy ka
tekézissel. Vezetője lehetőleg a hitoktató, káplán, vagy a jól kíok-
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tátott kántor. Alatta legyen gyóntatás, melynek keretében a gyer
mekek lelkivezetést kapnak.

A ministránsok oktatása. A ministránsok oktatása elvi nehéz
ségbe nem ütközik, de nem szabad hitoktatás jelleggel bírnia. Leg
jobb hetí egy-két órát tartaní a sekrestyében, s a ministráció tanu
lása közben szinte játszva ismerkednek meg az egyházi évvel és
annak szertartásaival a fiúk. Nem kell sajnálni az anyagi áldoza
tokat sem a különféle színű ministránsruhák beszerzésére. Pontos
beosztás szerint járjanak a fiúk ministrálni, s a hűségesek a pont
SZámok nagysága szerint jutalmazhatók. Nagyon szem előtt kell tar
tania a papságnak, hogy már hány és hány papi hivatás bontakozott
ki az egykori ministránsokból. A sekrestyéseket is rá kell nevelni
arra, hogy ne rendzavarókat lássanak a gyermekekben, hanem a
pajkosság mögött vegyék észre az isteni kegyelem láthatatlan mű

ködését a gyermeklélek mélyén.

A Szentségi Kongregáció 1949. október l-én kelt instrukciója szerint
mínístráns nélkül, néhány rendkívüli esetet leszámítva, tilos mísézní. A
Rituskongregáció 1957. február l-én kelt dekrétuma a mínístránsok elő

írt számát (virágvasárnap és nagycsütörtök legalább 3, nagypéntek és
nagyszombat legalább 4), valamint gondos kioktatáBukat teljességgel meg
kívánja ahhoz, hogya nagyheti szertartások egyszeru formában egyálta
lában elvégezhetők legyenek. E két feltétel megtartását a püspökök kö
telessége szígorúan ellenőrizni.

A hitoktatási nap. "Mivel a hitoktatás fontossága a hívek előtt

eléggé nem hangoztatható, minden esztendőben az Örangyalok ün
nepét (október 2.) követő vasárnapon hitoktatási nap (dies cate
chistica) tartandó. E vasárnapon a templomokban a hitoktatás fon
tosságát kiemelő szentbeszédet kell tartani. A szülőket és helyette
seiket figyelmeztetni kell az 1113., 1335. és 1372. (§. 2.) kánonokban
jelzett és a gyermekek vallásos nevelésére vonatkozó súlyos köte
lességükre, s buzdítani őket, hogy érdeklődjenekgyermekeik hittani
feladatai iránt, kérjék számon azokat, valamint vallási kötelessé
geik teljesítését is. A szülők ez alkalommal ajánlják fel imáikat,
szentáldozásaikat, erénygyakorlataikat és önmegtagadásaikat Jézus
szentséges Szívének oly szándékkal, hogy a hitoktatás gyermekeik
lelképen bőséges gyümölcsöt teremjen" - olvassuk az esztergom
főegyházmegyei 1941-es Zsinati Határozatokban. Az szinte biztosra
vehető, hogy lelki eredményekben igen gazdag lenne minden plé
báníán az évenként lelkiismeretesen megrendezett hitoktatás napja.

A családi hitoktatás. Faluhelyeken, de néhol még városi csalá
dokban is szokásban volt, hogy vasárnapokon és ünnepeken a kora
délutáni órákban megtartott litánia vagy vesperás után a családfő

maga köré gyüjtötte az apróságokat és elővéve a csatos képes Bib
liát vagy a Szentek Életét, egy-egy fejezetet olvasott fel nekik, a
maga tudása szerint magyarázatokat is fűzve hozzá. A család közös
imája a Kereszt, Jézus Szíve vagy Máría kép előtt, néhány helyen
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reggel is, a legtöbbön csak este, a reggeli, déli és esti harangszóra
a dolgozó férfiak fejéről is lekerülő kalap, a munkakezdés előtti fo
hászkodás, a jeles ünnepeken együtt végzett szentgyónás és szent
áldozás, a búcsújárás mínd-mínd maradandó emléket hagytak és
hagynak a gyermeklélekben. A papság feladata az, hogy amennyire
csak médjában áll, ne hagyja ezeket az ősi és tiszteletre méltö ha':'
gyományokat kiveszni a mai családok életéből sem. A gyermek
szívéből a templomi nagy élmény is a család melegénék hatása
alatt kél ki. Az esztendő folyamán mindig található mód arra, hogy
a szentbeszédekben a papság a családi hitoktatás fontosságát hang
súlyozza, pl. tanévkezdet, hitoktatási nap, elsőáldozás stb ...

A gyermekek lelkivilágában a családi nevelés révén helyes is
tenfogalomnak kell kialakulnia, ugyanakkor azonban aszülőknek

nem szabad elfelejteniök, hogy gyermekeik számára ők az Isten
helyettese, tükörképe. Az a szülő, aki korán elviszi gyermekét temp
lomba (először persze nem misére), ott halkan magyaráz neki, ké
sőbb a vasárnapi evangéliumot is kifejti, a régi szentképeket is
megmutatva egy-két gondolatot. füz hozzájuk, helyesen jár el. Az
imádságos életre való nevelésnél az ajakima mellett meg. kell taní
tani a gyermekeket saját szavaikkal imádkozni. Az egyházi év ün
nepkörei, a nagyobb ünnepekre való komoly készület révén a li...;
turgikus érzék nevelhető bele a kicsinyekbe. Az initium fidei igazi
magvetői a szülők s erre a kötelességre és felelősségre a lelkipász
toroknak kell őket ráeszméltetniök.

Az Apostoli Szentszék előírásait és a jelen lehetőségeket össz
hangba hozni a lelkipásztorkodó papság feladata, együttműködveaz
isteni kegyelemmel. A feladat· nagy és felelősségteljes. Szent Pál
apostol szavai: "a törvény Krisztushoz vezető nevelőnkké lett, hogy
a bit által igazuljunk meg" (Gal 3, 24), olyan értelemben érvényesek
a papságra és a hívekre egyaránt, hogy a gondjukra bízottaknak
Krisztushoz vezető nevelőjévé kell válniok élő törvényként.

HAJNALODIK

erik a hajnal. Ökreimnél
ez határ felé ballagok.

. E16ttem apró ezüst foltok;
az út pocsolyákkal ragyog.

Ablak kacsint rám, a jövő nap
bearanyozza vak szemét.
Kémény pipál: ez füstje lágyan
oszlik a párás légbe szét.

Fiatal férfi cammog át a
sáTon. Megáll éli rámkösZÖn.
A sarat szidja. Rámosolygok:
járunk testvér itt még kövön.

Kacagunk. Halkan fütyürészve
megsuhintom az ostorom.
A nap velem jön s a vetések
integetnek a dombokon •.•

Hegedüs Lászl6
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