
hogy a keresztény szeretet társadal
milag mozgósítsa magát, mint feltét
len akarat az ígazságosságra és a sza
badságra mások irányában." Emellett
pedig azt se feledjük - csengett ki
Metz szavaiból -, hogy az a kritika,
amely minket az ekként helyesen ér
telmezett szeretet-parancs teljesítése
körül érhet, a mai társadalomban
míndjárt valláskritikává is változik.

Amennyire megítélhettem. a feltett
kérdésre keresztény részről adott vá
laszokat kedvezően fogadták a mar
xisták. Ugyanakkor - mint Heinrich
Eries, a müncheni egyetem katolikus
teológiai karának professzora szavak-

A KIS ÚT

•

ba is foglalta - a keresztények köré
ben is megelégedést keltett, hogy a
marxizmusnak immár sok reprezen
tatív képviselője másként értékeli ma
a vallást és különösen 'a keresztény
hit jelenségét, mint akár egy évtized
del ezelőtt.

Vajon lehetséges-e ennek a mindkét
oldalon pozitívnek minősíthető új
szemléletnek nyomán új magatartás is
kettőjük között? Levonhatók-e gya
korlati következtetések is, megfelelő

en annaik a tételnek: nem arról van
szó, hogy a világot és a valóságot ér
telmezzük, hanem, hogy megváltoztas
suk ? Erről legközelebb.

"Miféle végzet kerített a tehetetlenség hálójába, hogy valósággal ölbetett
kezekkel kell néznünk: mindennap elvész, széthull valami a fészekből, melyet
annyi törődés és gond árán építettünk. Egy kícsikét talán a kárpótlás szenve
délyével is, mert sorsunk háborúk, újrakezdések, ismétlődő megtorpanások, me
lyekből magunkat is újból és újból fel kellett építenünk. Igaz, a kor: nagy
tettek ideje. De külön-külön - a legtöbbünk élete apró napszámos munkákban
telt el. El kellett azt is végezni, hogy akik utánunk jönnek, már nagyobbat,
merészebbet álmodhassanak. Eleinte lázadoztunk, de hovatovább beértük
az egyetlennel: egy biztonságos tető védelme alatt együtt lesz majd szép csa
ládunk. Vejeink, menyeink és unokáink vesznek körül - talán egy terebélyes
fa alatt, melyet magunk ültettünk - s már csak valami szép és fenséges szim
fónia ünnepi zsongása ölel majd körül, mielőtt kilépnénk a fák alól ... S most
be kell érnünk - szimfónia helyett - egy sláger szétfoszló dallamával. Szö
vege is csak töredékesen zsong valahol bennünk. Jóformán már csak az első

sor: Arva a ház, nincs kacagás .. ." .

Ez nem azoknak a végzetesen ma
gukrahagyott szülőknek a panasza,
akikkel nem törődnek gyermekeik és
akiiknek sokszor már szavuk sincsen,
csak a vigasztalan és reménytelen só
hajok elcsukló hangfoszlányai.

A fent idézett levélben egy lassan
már általánossá váló "normális pa
nasz" szólal meg, ha egy kissé eltú
lozva is, mert egy szerkesztőségnek

írott levélben illik megemelni a sza
vak hétköznapisagát. Voltaképpen
nem is panasz ez abban az értelem
ben, hogy vádaskodik benne valaki.
Csupán észrevesz, egy kis szomorúság
gal megállapít és a sorok között még
be is ismer valamit. Ha jobban meg
nézzük, nemcsak a sorok között, de a
leírt sorokban is, mert mi más lenne
az, hogy "ölbetett kézzel kell néz
nünk" - ha nem valami beismerés
féle. Bizony, bizony: legkönnyebb a
sorsra, a végzet "bekerítő hálójára",

az idők járására róni, hogy ölbetett
kézzel nézünk valamit, ami pedig a
tevékenven segítő kéz közbenyúlásás
igényelné,

Tanulságos azon iseltúnődni, hogy
miért van: éppen a mai 50-60 évesek
nemzedéke veszi ennyire szívére az
életnek azt a nagy realitását, hogy
felnövekedve a fiókák, kirepülnek a
fészekből? S azt is, hogy ez a fészek
nem úgy fészek már - még a kire
pülés előtt sem -, ahogyan hajdan
volt. Nem az a meghitt, biztonságot
nyújtó, háborítatlan nyugalrnú és jól
berendezett öle az életnek, ahol egy
megbonthatatlan ősi rend patriarkális
fegyelme dajkálta az utódok nemzedé
keit. Mindez felborult, felbomlott, a
varázslatos körön réseket nyitott ez a
mi nyugtalanságokkal. robbanásokkal,
a változások bonyolultságaival bővel

kedő Ikorunk. S mintha ez az egész
csak akkor kezdődött volna, amikor
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politikai, társadalmi és gazdasági
rendszerek régi oszlopait döntötte ki
a történelem, hogy újakat állítson he
Iyükre, Mintha csak ott lehetne ész
lelni a családi fészek megtartó ere
jének gyengülését. ahol ilyen fordu
latokat hozott a történelem, nem pe
dig ott is, ahol még állnak a régi rend
oszlopai. Azonkívül: harminc-negyven
évvel ezelőtt is megindító cikkeket le
hetett olvasni és riadóztató szónokla
tokat lehetett hallani a család válsá
gáról. Amit Itehát észlelünk, az nem
mostanában kezdődött. Sőt nem is az
általunk belátható történetben, hanem
jóval előbb. A kétezer évvel ezelőtt

elhangzott krisztusí szavak is már
megelőző évezredek tapasztalatát fog
lalták ÖSSZie: "Azember azért elhagy
ja atyját és anyját, feleségéhez csat
lakozik s a kettő testben egy lesz.
Úgyhogy már nem ketten vannak, ha
nem csak egy test ..." (Márk. 10, 7-10)

Persze, az ebbe való beletörődés

még a mélyen hívő keresztény szá
mára sem könnyű, ahogyan maga
Szent Pál is felismerte ezt: "Amíg te
hát ebben a sátorban (földi életünk
ben) lakunk, elnehezülten - sóhajtó
zunk, mert nem azt akarjuk, hogy le
vetkőztessenek, hanem hogy felöltöz
tessenek." (2. Kor. 5.) Pedig azt is
tudjuk, hogy a család még sohasem
volt és nem is lesz olyan válságban,
mely végleges felbomlással fenyeget
né, hiszen az életnek, a társadalom
nak, az emberi együttélés organizmu
sának sejtje, mely különböző korok
ban különböző alakzatokat vesz fel, de
osztódás útján szaporodva míndig to
vábbél. Éppen csak ez az osztódás
történik mínden korban másként s
néha - mint ma is - egy kicsit fáj
dalmasan.

Volt már a család zsákmányszerző

harci közösség, később termelő és fo
gyasztó közösség, azután érdekszövet
ség, olyan alakzat, mely egy-egy kul
túrálls értéket őrzött, ápolt és adott
tovább. De mindenkor és minden
alakzatban - a pogánykorban éppen
úgy, mínt a keresztény korban - ösz
szetartó erejének végső következései
ben : metafizikai közösség, S ha a mai
keresztény ember szembetalálja ma
gát azokkal a problémákkal, melyek a
családban jelentkeznek és a családi
fészekből ki röppenő f'íókáknak a fé
szekhez fűződő viszonyában: elsősor

ban arra kel figyelnie, hogy ez az ere
dendően lelki-szellemi közösség is
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nem veszítette-e el már menetközben
érzékenységet a fizikai és vérségi lét
rend feletti világ iránt. A rní esetünk
ben nemcsak az a kérdés, hogy nem
szűnt-e meg családunk imádságos és
külsődleges megnyilatkozásokban val
lásos közösség lenni, hanem arról is,
hogy ez a vallásos családi atmoszféra
megtalálja-e ma azokat a kifejezési
formákat, melyek Isten jelenlétének
állandó és érezhető tudatát teremtik
meg a családban.

Elvont elmefuttatás ez. Szavak, sza
vak, de hol kezdjük?

Először is itt van az állandó panasz:
már a gyermekeim sem értenek meg,
nem érzik otthon magukat a család
ban, idő előtt elhagynak, már csak
alig várják; ha vissza-vissza térnek is
és jó képet vágnak az "együtteshez",
érezni lehet, hogy a szívük távol van.

A hasonló panaszok mögött egy
alapvető sértődöttség rejlik. Nem úgy
történt, ahogyan megálmodtuk. Az
élet egészen mást alakított ki körü
löttünk. A legapróbb részletekig sér
tődöttek vagyunk: a fiú egy szókét
választott, pedig előttem egy barna
képe lebegett. Sértődöttség még a sza
vakban is: ha akkor nem kérted 'a ta
nácsomat, most ne gyere kalácsért. És
így folytathacnánk. Sértődöttségünk

duzzogásában eszünkbe sem jut, hogy
amikor beleszólunk az ő dolgaikba,
előbb megvizsgálnánk: Isten ebben a
pillanatban rajtam, az édesapán és
édesanyán keresztül hogyan is szólna
bele az ő kettőjük dolgába? Bizonyo
san nem így, ilyen visszavonuló, ha
nem feléjük tárulkozó segítőkészség

gel. Ezek a mai gyerekek hogyan in
dulnak neki az életnek? Sokszor el
képpesztően felszereletlenül a min
dennapi élet legszükségesebb dolgait
illetően is. Nem is igénylik tőlünk,

hogy mindennel felszereljük őket. De
ha könnyebb lett a kiházasítás anyagi
terhe, nem lett-e ugyanakkor nehe
zebb és több felelősséggel járó annak
a hozománynaka biztosítása, melyre
erkölcsiekben szükségük lesz rnind
járt az első időben? És itt nem gon
dolok csupán azoknak az erényeknek
a szülőí örökségére, amire hitem és
vallásom elsőrendűen kötelez, De gon
dolok az annyira nélkülözhetetlen
megértésre, ami nélkül nincs szeretet.

Sokkal könnyebb elszakadni mul
tunktól. mínt megérteni a jelent és
megszeretni azt a jövőt, melyet nem
egyedül alakítok. Megérteni nemcsak



a magam jelenét, helyzetemet, de az
övékét is, akiktől nem akarok elsza
kadni. A véremből fakadt vérnek és
annak kijáró szeretettel, aki elhagyva
anyját és apját, most már egy lett ve
le: ilyen megértéssel elfogadnom az
enyémtől elváló útjukat, új fészek felé
rebbenésüket, az enyémtől eltérő élet
formájukat. Azért, hogy kísérni tud
jam őket, míg be nem látják: sorsuk
ban, jövendőjükben az én emberi
helytállásom ad erőt, ha majd az ő

fószkük is elkezd szertehuUani.
Az ölbetett kéz rossz tanácsadó. A

sértődött ember visszatetsző.mozdula
ta ez. Nem Isten tanította rá az em
bert. Még a tékozló fiúra sem így várt
atyja. Hanem várakozóan és megértő

szeretettel kitárt karokkal. Ölelésre

-

készen. A szertehulló fészek áldozatát
nem azért kell elfogadnunk. 'mert ez
örök törvényszerűség még akkor is,
ha volt idő, amikor er!Y hatalmas tető

védelme alól nemzedékek keltek útra,
egymás után s a kapuban mindig ott
állott egy pátriárka, a szentély őriző

je. El kell fogadni a vele járó emberi
szomorúsággal együtt !1 azzal a lehan
goló megtorpanással. hogy az ember
egy ideig még igyekszik ősszekapirgál

ni a törmelékeket. Aldozatot bemu
tatni azonban csak úgy lehet, hogy
affelé fordulok, akinek bemutatom, és
azok felé, akikért bemutatom. Isten
felé fordított arccal és gyermekeink
felé fordított, nyílt és megértő tekin
tettel, karokat kitáró szeretettel.

Magyar Ferenc

NAPLÓ
A LITURGIKUS MEGÚJULAS ÚJABB FAZISA. Még javában tartott a R

vatikáru zsinat, amíkor első nagy okmánya, a liturgikus konstitúció már végre
haitásra került. Az első nemzetíközí püspöki szerv is ennél a témakömél ala
kult meg: a Consilium Liturqicum, azaz a liturgikus tanács; 47 püspökével és
250 szakértöjével. Ezeknek egy része Rómában dolgozíík, más része szerte a vi
lágon, de rnínden évben kétszer találilwzna!\k ~özősrnegfbeszéléselkrte. A nagy
munkát Annibale Bugnini, egy egyszerű szerzetes irányítja, aki igen széles lá
tókörrel rendelkező szakember, O jelentette ki, hogy ennelk a zsinat-utáni li
turgikus munkának a most, május' 4-én kiilxJcsátott második Instrukció meg
jelenésével lezárult immár az első fázisa,

Két és félI év teH el azóta, hogy az első Instrukció, vagyis végrehajtási uta
sítás 1964. szeptember 26-án napvúlágot látott, de már ezalatt is nagy elölha
ladás történt. A legtöbb helyen a papság példás buzgalommal tett eleget az
új líturgíkus előírásoknak, s a ihLVek is készségesen, sőt örömrnel fogadták
azokat. Tisz-Miban kell azonIban lennünk azzal, hogy - mint most Bugnini is
fi.gyelm€ztetl'á - a liturgikus reform lassú folyamat. Egyes rendelkezések is
csupán átmeneti jellegűek, a végleges formák még nem míndenben alakultak
M. Ez a magyarázata annak, hogy most egy második Instrukcióra is sor került,

Talán föiLösleges is mondanunk, 'hogy a meg-megújudó váttozásokkaí az
egyház arra törekszik, 'hogy mind jolbban érthetővé tegye Isten népe előtt a
szentmísét és a rkülönlb'ÖzlÓ szertartásokat, a szent szövegeket, a szent jeleket
és a ezertartásokat végző pap egyes gesztusait. "Nem a múzeumolk részére dol
gozurik - hangoztatta Bugnírií -, ihanem azt a'karjulk, hogy ami karunlk ele
ven embereinek eleven liturgiájuk legyen." S éppen ez a. szándék érvényesül
az újabb Instrukcióban rts, miután a már valágszerte elterjedt szembeolnárná'l
való misézésnél bebizonyosodott, hogy a liturgia nem lényeges elemei közül
nem egy már korszerűtlermé vált. Ezek közé tartozak példáirl vbízonyos gesz
tusok fölösleges vagy zavaró ísrnétlése is, mint a SOkSZOI1OS oltárcsók vagy a
szentrníse kánonjában a 25 keresztvetés a szerrt ajándékok, a kenyér és a 001'
fölött,

Az új Instrukció rendelkezései" az idei év június 29-én, Szent Péter és Pál
ünnepén lépnek hatályba. Nézzük most elsősorban azokat a változásokat, ame
lyeket a legközvetlenebbül észlelnek majd a szentmise résztvevői.

• NáliurJik - értcsütésünéc szerínr - ezt az Időponöot a püspöki 'kar fogja meghatározni.
·(A szerk.)
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