
Piarist fathers in Kecskemét (Central Hungary) is a collage of íntervíews wíth students,
teachers and old boys among them an agronomíst who tenderly recalls how the Píarists
fathers ínfluenced hís life, hís studíes and eventually hís success, - PÉTER HANOI who
settled ín Australía íntroduces the maín trends and writes of the Fifth Contínent. - TIBOR
KESZTHELYI translated African poetry. - DÉNES FARKASFALVY from Texas (USA) wri
tes about the problems how to translate to English contemporary Hungarian poetry.

(A tartalomjegyzék fordítóí: TOMPA Mária, DOROMBY 'Károly, NAGY Erzsébet és Bríta
FRANCHI)

Haza és nagyvilág

RÓNAY GYÖRGY író, a Vígilia volt főszerkesztője

szűletésének 70. évfordulója alkalmából a Műve

lödési Minisztérium, a Magyar Irók Szövetsége és
az Actio Catholica képviselői 1983. október 7-én
megkoszorúzták az író sírját a Farkasréti temető

ben. Itt helyezte el a megemlékezés koszorúját a
Vigilia és az Új Ember szerkesztősége is az egyko
ri munkatársak és barátok nevében. Október
II-én reggel Kacziba József püspök, az Actio Ca
tholica igazgatója szentmisét és homiliát mondott
az elhunyt emlékezetére a Vigilia és az Új Ember
dolgozóinak körében.

A Román Szocialista Köztársaságban levő Re
formátus és a Zsinat-Presbiteri Evangélikus Egy
ház hivatalos lapja, a Kolozsvárott megjelenő

REFORMÁTUS SZEMLE 1983. I. száma az alábbi
akat írja folyóiratunk 1982. novemberi számáról:
"Ez ideig is többszörráirányítottuk a figyelmet
erre a jól szerkesztett folyóiratra. Mindenik szám
nak van valami olyan sajátossága, ami tartalmilag
és formailag egyaránt érdekessé teszi a közölt
anyagot. A jelen szám ilyen természetű »sajátossá
ga« a zsidóság sokrétű (Múltra és jelenre tekintő)
problémájának a felmutatása. Számunkra igen so
katmondó - teológiailag is - a Paskai László püs
pök toIIából olvasható "Mindnyájim Ábrahám fiai
vagyunk..." Ezt követően pedig az egész kereken
~O lapnyi terjedelem a zsidósággal foglalkozik.
Nemcsak a nagyobb tanulmányok (Zsidó-
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keresztény teológiai párbeszéd, A Miatyánk a
Szentírás és a zsidó irodalom tükrében, Találkoz
ni a zsidósággal, A zsidó vaIIás kapcsolata a ma
emberével), hanem a más természetű dolgozatok
(pl. Egy interjú nyomában stb.) szintén a központi
kérdéshez igazodnak. A szerkesztési elképzelés is
érdekes. Azt a benyomást ébreszti az egész anyag
(a költeményekkel együtt), hogy szemlélődésében

jól »virraszt- a Vigilia."

A KALOT-mozgalommal több ízben foglalkozott a
Vigilia, igen széles körűen. Kérem a KALÁsz
Lányok mozgalmáról is szíveskedjenek biztosítani
érdemi tájékoztatást - amit eddig nélkülöztünk.

Cserhalmi Valéria
Hosszúhetény

ME'RLEG "Dialógust a prédidikáció he
lyett?" - veti fel a kérdést

a Iap 1983. harmadik száma tanulmányának címé
ben Winfried Blasig, a linzi teológiai kar homileti
ka tanára. A fejtegetés előzményei 1970-re nyúl
nak vissza, amikor Trierben, a német katolikusok
nagygyűlésén felmerült az a kívánság, hogy kor
szerűbb közlési forma váltsa föl a hagyományos
prédíkácíót. A laikusoknak a Zsinat után nagyobb
lett a szerepe az istentiszteletekben, de a hivő kö
zösség előtt nem nyilvánítanak véleményt (bár ez
természetesen nincs tiltva).



A mai modell - a pap prédikációja, rnelyet a
hívek hallgatva figyelnek - abból a gyakorlat
ból eredeztethető, hogy az evangéliumokban
mindig Jézus tanított, jóllehet még Ágoston
korában is szokás volt, hogy a hívek közbe
szólásokkal szakították meg a püspök szavait.
Az is tény, hogy egy-egy misén olyan sok hivö
vesz részt, hogy mindegyikük aligha juthatna
szóhoz. A dialógus - fejtegeti a szcrzö - azért
scm mindig és mindenütt alkalmas forma az
igehirdetésben, mert a kötetlen beszélgetés
során oly sok különféle szempont merülhet
föl, melyekre az adott idoben aligha lehet
megnyugtató és mindenkit kielégítö választ
adni, a hívek pedig határozott, egyértelmű és
eligazító tanítást várnak a legfontosabb kérdé
sekben. Mégis megvannak azok a formák, me
lyek lehetövé teszik a dialógust. A beszélgetés
re természetesen ott van lehetoség. ahol ezt a
résztvevők száma és felkészültsége lehelövé
teszi. Az igazi dialógust Martin Buber szerint
az jellemzi, hogy benne .rnindcn résztvevő el
fogadja a másikat, vagy a többieket, jelenlé
tükben és mivoltukban, s azzal a szándékkal
fordulnak egymás felé, hogy eleven kölcsönös
ség formálódjék közőttük". Nyilván kell lennie
egy olyan témának, mely elindíthatja a kötet
len eszmecserét, s amelyhez a kőzrcmúkődök

szabadon visszatérhetnek. De igazi beszélgetés
csak akkor születhet, ha mindenki teljesen
oszinte.

A következőkben Winfried Blasig jó néhány
olyan alkalmat és lehetoséget sorol fel
visszaidézve az ősegyház ilyen irányú gyakor
latát is -, amikor lehetséges, sót esetenként
szükséges is a résztvevők kötetlen eszmecseré
je. Ezeket persze érdemes elorc megformálni,
s akár az irodalom, akár az egyház története
bóségesen ismer olyan formákat, amelyek fel
használhatók a dialogikus igehirdetésben. (Er
re vonatkozóan érdemes felhívnunk a figyel
met F. Jantsch Man kann auch anders predigen
cimú, 1970-bcn megjelent könyvecskéjére.)

Sok olyan külső körülmény is van, amely
meghatározhatja a dialogikus igehirdetés rni
kéntjét. Ezeket - mint például egy-egy plébá
niai közösség teológiai érdeklődése, lelki be
szélgetésre való alkalmassága - ugyancsak em
líti a tanulmány szerzöjc, aki ezzel az írásával
bizonyára sok vitát kelt és megszívlelendő ta
nácsokat ad a lelkipásztori gyakorlatban mü
ködök számára.

I András Imre a
SZOLGALAT ,,korszerű szabad
idö" megteremtésének lehetoségeivel és mód
jaival foglalkozik a lap 59. számában. Teljesen
igaza van, amikor azt fejtegeti, hogy az ember
sok okból agyonhajszolja magát, s az ünnep
ritmusának kialakításához elsőnek arra van

szükségünk, hogy megfeledkezzünk a nyo
masztónak érzett feladatainkról, s helyettük
próbáljunk újra beleilleszkedni a természetbe,
mégpedig "élményszerüen", meglelve az élet
nek azokat a formáit, melyek valóban boldog
gá tehetnek.

Egy sajnos mind idöszerübb kérdéssel fog
lalkozik Mihályi Gilbert A vasárnap megszente
lése pap nélkül círnű tanulmányában. Koráb
ban ilyen kérdést csak a missziókban dolgo
zók vetettek föl, ma már azonban a papi hiva
tás világszerte tapasztalható csökkenésének
ténye szükségszerüvé teszi a vele való nyílt és
oszinte számvetést. Természetes, hogy pap
nélkül ünnepelni az Eukarisztiát fogyatékos
ság és hiány, de a tények azt mutatják, hogy az
egyházközségeknek fel kell készülniük erre is,
s olyan módszereket kell keresniük, amely
megörzi az ünnep fényét és bensöséges voltát.
A szerző elsősorban arra figyelmeztet, hogy
"Krisztus jelen van igéje által, minthogy ő ma
ga szól hozzánk, amikor az egyházban a szent
írást olvassuk". Igen sok helyen az a szokás,
hogy az igeliturgiát áldoztatás követi. Ennek
egyetlen hátránya van: "Elhomályosítja a kü
lönbséget a szentmise és az áldoztatással egy
bekötött igeliturgia között ... csökkentheti a
szolgálati papság szükségességének tudatát és
fontosságát".

Egy más, lehetséges forma, amikor a kőzős

ség tagjai egybegyűlnek, hogy olvasmányok
kal, könyörgésekkel ünnepeljék Istent, így
kapcsolódva az egyetemes egyház imáiba. Bár
melyiket választja is a pap nélkül maradt kö
zösség, "tudnia kell, hogy csak szükségrnegol
dásnak tesz eleget". Az ünnep igazi tartalma
mégis kisugározhat, ha minél többen bekap
csolódnak az ilyen istentiszteletek előkészíté

sébe és kivitelezésébe. mert "a szolgálati pap
ság hiányában még inkább gyakorolniuk kell
a híveknek a keresztségben kapott általános
papságot".


