
SZERKESZTŐI ŰZENETEK

Többeknek. - Legutóbbi számunk vezető tanulmánya, Giovanni Casanova:
Das Gespriichzwischen Kirche und Welt - Die Evolution des Katholizismus
(Párbeszéd az egyház és a világ között - A. katolicizmus fejJőd€5e) címü
könyvének záró fejezete volt.

Jan Dobraczynski, jelen számunk elbeszélésének szerzoje, a lengyel karo·
lI.ikJus irodalom egyik leglkiemelkedőbb alakja. Az idén ünnepelte írói mun
kásságának harmincéves jubileumát. írásaiban, amelyek hazájának határain
túl is jól ismertek, (húsz nyelvre fordították le őket), a szentség mísztéríurnát
ígyekszídc megfejteni. B~IbIiai regény-tetralögíéja mellett (melyből a legnép
szerűbb, a Nikodémus levelei magyarul is megjelent), mímd történelmi regé
nyernek, rnínd pedig - főképpen újabban született - mai témájú regényei
nek is ez a központi témája. Különösen érdekes. ahogy megkeresi a mai tár
sadalom szeritjeit s megkísérli bemutatni lelki életüket. Ez a feladat lelbegett
a szeme előtt a múlt évben megjelent Akire nincs szükség (Níepotrzební,
1964) című regényében is, amelynek egyik legszebb részletét 'kőzQljűk,

Latínsmkos. - Az He, míssa est fölhívást, amelyet a pap a rnise végén
mond vagy énekel, magyarra általában így fordították: "Menjetek, a amsének
vége." Ez azonban sem n.yelvtanilag, sem nyelvtörténettleg nem pontos for
dítás. EredetiJleg ez a mondat csupán elbocsátó fölhívás volt. A mássa szó 
ami a míssío késő latin alakja - a kereszténység előtti és az ókeresztény nyelv
használatban rníndössze az egybegyűlitek elbocsátésát jelentette. Századokkal
később azutálll ikrialakUlt egy olyan vallásos értelmezés, amely szerínt a rníssa
szó ikü1<leté';t j~lent. E jámbor felrfogás szerínt a rníséről szétszéledők Krdsztus
ki11dötteilként távoznak. Nyelvtanítag persze eh!hez ott kellene állnia, hogy
mi\I1e S2JÓl a küldetés. A IlTIÍSsa szó azonban egyedül ál'l, jelző nélkül, éppen
mert eredeteleg csupán elbocsátást jelentett. Fittöl ,függetlenül elterjedt teoló
grai vélemény, hogy a mise végén valójában mind a két dologra sor kerül:
az elbocsátásra és küldetésre is. Ezt úgy kell érteni, hogy aJlTIqkOll" a liturgikus
istentiszteletnek vége szakad, ellbocsáttatunk a Krisztussal valló szentségí ál
dozatközösségből, de nem bocsáttatunk el a hozzá fűző kegyelmi kőzösségböl,

ami megmarad, sőt küldetünk arra, hogy ezt a kegyelmi közösséget a míndennapí
életben megvalósítsuk. Érdekes ezzel kapcsolatban megemlíteni, hogy a német
nemzeti nyelvű Iiturgta az Ite, missa est helyére a "Menjetek békével" fel
szólítást tette, ami persze egészen más, és sakikal távolabb áll az; eredetttől.

mínt az eredeti értelemnek mégis csak leginkább megtelelő magyar fordítás.
A német katolíkus sajtóban viila is volt erről, de az új szövegezés védelmezői

alapos érvekkel rnutattak rá, hogy ez a valóban küldetést kifejező fölhfvás
nemcsak ·a századok folyamán bekövetkezett értelemváltozásnak feleI meg, de
valódi Ikeresztény búcsúköszöntés. ami a mai ember számára alkalmasan he
lyettesíti az eredeti jelentésében valóban értelmetlenné vált mondatot.

F. T. Pécs. - Levélírónk ugyanabba a tévedésbe esik, amelybe egy másiL1<
olvasónk esett, aktnek régebben egyszer a Gyürnölcsottó Boldogasszony ünne
pének kapcsán válaszoltunk. Szűz Márla szeplőtelen fogantatása nem azt je
lenti, hogy Mária szűzen fogadta méhébe a megváltót, hanem azt, hogy ő maga
fogantatásának első percétől mentes volt az eredeti bűntől. Kriszf,m; kereszt-
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áldozata az ő esetében előrevételeztetett. O tehát kezdettől fogva az isten
gyenmekség megszentelö kegyelmi állapotában volt, abban az állapotban, ame
lyet az emberi nem az eredeti bűnnel elveszített. s amelynek visszaszerzésére
Krísztus keresztáldozata nyitotta meg az utat. Ezt a hagyományos tanítást hir
dette ki dogma formájában IX. Pius pápa 1854. december 8-án. Ugyanakkor
rendelte el azt is, hogy a szeplőtelen fogantatás ünnepe míndíg december 8-án
legyen. Ez tehát aránylag új keletű ünnep, míg a Gyümölcsoltó Boldogasszony,
az angyali üdvözlet ünnepe, amelynek napját űmárcius 25.) úgy állapították
meg, hogy a karácsonytól visszaszámítottak kilenc hónapot, az egyház ~eg

régibb ünnepei közé tartozik.

B. A. Debrecen. - Olvasónk észrevételt tesz azzal kapcsolatban, hogy hal
lotta, hogy egy díákmisén kórusban imádkoztatták a gyermekekkel az "Édes
Jézus neked élek, édes Jézus neked halok ..." kezdetű verses imádságot. Ol
vasónk szeránt ez az imádság édeskés, és imádkoztatása ellentétben án azzal
a liturgikus törekvéssel, hogya misében a rnise imádságait imádkozzuk. Nos
ez a fohász valójában egyáltalán nem édeskés, és olvasónk figyelmét aligha
kerülte el, hogy magyar változatának dallama is van, az áldozáskor szekták
énekelm. Valamit azonban helY€6€ll1 érzett meg olvasónk: nem az baj, hogy ez
az imádság édeskés, hanem az, hogy éppen ellenkezőleg: túlságosan súlyos
a mondanívalója. Engedje meg, hogy ebből az alkalomból Calvelli-Adornonak
a vallás nyelvezetével kapcsolatos. figyelemreméltó krítíkaí: megjegyzéseiből

idézzünk: "Nemcsak elsatnyult és természetellenes imaformák csúsztak be a
mindennapí kőzös irnádkozásba - írja Calvelli-Adorno. - Itt vannak például
nagy szentek dmádságai, amelyek hosszú lelki gyakorlatozás után, a vallásos
önfegyelem magas fokán vagy az elragadtatás ritka .p illana taíba n keletkeztek.
Ha naponként állandóan imádkozzuk őket, a belső igazság szempontjából szinte
veszélyesebbek. rnínt a silány giccs; ha takarékosan bánunk velük és a meg
felelő pillanatban imádkozzuk, felJbecsillhetetlen az értékük. Az ,Édes Jézus
nelred élek .. .' kezdetű vers, ha szavaló kórusban (esetleg mise végén, futtá
ban, hazamenet), imádkozzák rendszerint értéktelen. Micsoda követelmény, ha
komolyan veszem. A szerzetesnek kellene imádkoznia a fogadalom letétele
előtt, a papnak a szentelés előtt és a laikus hívőnek az élet bizonyos pillana
tadban. amikor teljes egészében átgondolta, hogy rnít rnond ki vele. Milyen
kevesen mondhatjuk akijelentő forrnában - nem az óhajtó formában -,
hogy ,neked élek' anélkül, <hogy hazudnánk! Ha mindennapi könyörgést aka
runk csinálni belőle, a legtöbben közülünk becsilletesen csak így Imádkozhat
nának: .Add, Uram, hogy még halálom órája előtt eljuthassak odáig, hogy el
mondhatorn: édes Jézus neked élek, édes Jézus neked halok, életemben halá
IGmban tied vagyok.' Épp ily kevéssé alkalmas a mindennapos használatra az
.Anirna Ohristi' a ,Krisztus lelke szeritelj meg engem' kezdetű imádság. A misz
tikus Szent Ignác izzó szeretete szól ebből. Azok számára, akik megőrizték az
efféle imádságokhoz szükséges, időhöz nem kötött nyelvérzéket, fenn kell tar
tani ezeket az imádságokat, de nem valók minden alJkalornra és minden imád
kozónak. Esetleg össze lehetne gyűjteni öket .különleges imádságok' címmel,
és rövid, közérthető magyarázatokkal ellátni őket, figyelmeztetve sajátságaikra.
Mi több, meg is kell védeni öket mindenféle túlzott józansággal és túlzott mo
dern tárgyilagossággal szemben. De nem valók míndennapí használatra."


