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Halotthamvasztás. - Szerkesztői üzeneteinkben az elmúlt hónapokban két
ízben is foglalkoztunk a halotthamvasztás problémájával. Levélíró olvasónk
sürgette a halotthamvasztás egyházi engedélyezését. Már akkor megírtuk, hogy
az idevágó tilalom egyházfegyelmi jellegű és nincs dogmatikai alapja és éppen
ezért felűlvízsgálható. Erre a felülvízsgálásra most sor került. Mint a La, Croix
círnű francia katolikus lap 1964. június 6-i száma közölte, abban az instrukció
ban, amelyet a Szent Officium kongregációja a világ valamennyi püspökéhez
eljuttatott, enyhítették a halottak elhamvasztásával kapcsolatos egyházi tör
vényeket. Mcstanáig a Szent Officium több dekrétuma (1886. május 19. és de
cember 19; 1892.. július 27; 1897. augusztus 3) formálisan tiltotta a halottham
vasztást. A dekrétumokat annak idején' válaszként adták ki arra a heves val- .
lásellenes propagandára (főleg Olaszországban), amely dernonstrácíónak tekin
tette a hamvasztast és a test szerintí feltámadás tagadásának,

Mostantól kezdve a halotthamvasztás megengedhető bizonyos esetekben,
anélkül természetesen, hogy általános felhatalmazás történnék a hagyományos
keresztény temetésnek az új formával történő helyettesítésére. Bizonyos terű

letekerrés bizonyos körűlmények között azonban -gazdasági és higiéniaí okokból
a halotthamvasztás helyettesítheti a földbe temetkezést. Ezekben az esetekben
azok a hívek, akik kifejezésre juttatják azt az óhajukat, hogy haláluk után el
hamvasszák őket, részesülhetnek az egyház szentségeíben és egyházi gyász
szertartásban is.

A rendelkezéshez a francia katolíkusok lapja a következő kom,tnentárt fűzí :
Azokat, akiket esetleg meglepetésként ér a halotthamvasztással kapcsolatos
eddigi egyházi törvények rugalmas rnegváltoztatása, emlékeztetjük arra, hogy
a hamvasztás önmagában semmiféle dogmával nincs formális ellentétben' és
semmilyen isteni törvény nem tiltja. Tény az, hogy az egyház évszázados gya
korlata mindenkor a földbe temétkezést részesítette előnyben. Ugyanakkor meg
kell állapítani.vhogy az egyház sohasem mondta, hogy a hamvasztás önmagában
rossz dolog. A Szent Officium 1926. június 19-én kelt dekrétuma rnár Jdmon
dotta, hogy megengedett lehet "komoly 'okból és igazolt közérdekből" (járvá
nyok esetén, háborúban stb.).' Tegyük még hozzá, hogy bizonyos vidékeken az
-egyház már eddig is engedélyezte a halotthamvasztást. Az NCWC amerikai
katolíkus hírügynökség éppen II legutóbb számolt be arról, hogy Japánban a
Honshu szigetén fekvő Matsuzaka-ban, ahol egészségügyi okokból a hamvasztás
altalános gyakorlat, a katolíkus híveket is elhamvasztják és hamvaikat egy
vagy két éven át a katolikus templom belsejében őrzik urnákban és azután
temetik el a földbe.

A szentföldi kusztódia. - VI. Pál pápa szentföldí zarándoklata fokozott
mértékben keltette fel világszerte a katolikus hívek érdeklődését a Szentföl
dön található szent helyek, azok karbantartása és gondozása iránt. A Szerit
atya útjáról szóló tudósításokban több ízben említésre került a szeritföldi kusz
tódia neve is és olvasóink közül többen érdeklődtek, milyen intézmény ez?

A szentföldi kusztódia, 'amely a ferences rend vezetése alatt áll, a római
katolikus egyház' hivatalosan megbízott szerve a Szentföldön. Az egyes szerit
földi szentélyek a különböző szertartású keresztény egyházak birtokában van
nak Az elosztás alapja az 1852-ben életbe léptetett ún. status quo törvény,
amely az akkor ténylegesen fennállott helyzetet szentesítette. Mikor Palesztina
angol mandátumos terület lett, ezt tekintették érvényesnek az angolok, és ezt
fogadta el a jelenlegi jordániai kormány is, amelynek fennhatósága alá a szent
helyek tekintélyes része tartozik. Az említett törvény értelmében vannak ún.
közös szentélyek, így a Szent Sk bazilika, a Golgota és a betlehemi barlang,
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amelyeket a szentföldi kuszt ódia, mint a római Szentszék mandatáríusa, a
görög ortodox egyház és az örmény ortodox egyház közösen birtokol. A jelen
leg érvényben lévő rendelkezések értelmében ezekben a közösen birtokolt
szent élyekben csak a felsorolt három egyház papjai mísézhetnek. Keleti szer
tartású katolikus pap vagy m ás ortodox szertartás ú pap nem. A békés kibon
takozás érdekében éppen arra lenne szükség, hogy (' Z az állapot fokozatosan
megszűnjék.

Kezünkben van a szcntt öldi kuszt ódia francia nyelv ű k iadványa. amelyet
válaszképpen írtak az cgyík francia katolikus hírügynökség bírilló hangú
beszámol ójára . Ez a beszámoló éppen a Szentatya zarándoklatával kapcsolat
ban bizonyos sovinizmussal vádolta a kusztódiát és a benne működ ő "ola sz
ferenceseket" . A kusztódia kiadványából kiderül. hogy a szent helyek gondozá
sával foglalkozó összesen 461 ferences 25 ,k ül ö nbözi) nemzet fiai ból rekrutáló
dik és a rendnek 45 tartományát képviseli. Tény az, hogy a latin szertartású
katolíkus egyház intézményei ma túlsúlyban vannak Jeruzs álemben, ami rész
ben a történelmi fejlődés vk övetke zménye, részben azzal függ össze, hogy a
szentélyek karbantartásának és gyakran úijáépttésének tetemes költségeit leg
nagyobb rn értékben a katolikus egyház vállalta. 1960-ban a Szentföldön 47 OOO
latinkatolikus. 25 OOO görögkatolikus melkita és 3431 katolikus maronita élt. Az
itt képviselt latin szertartású férfi és női szerzetes rendek száma 34, mig a
g örögkatolikusoké 2.

Minden remény megvan rá, hogy VI. Pál pápa zarándoklata, amelynek
során barátságos találkozásai voltak az ortodox egyházak képviselőivel is,
el őmozd ítja majd azt, hogya Szentföldön fokozatosan főlszámolódjék a félté
kenykedés és versengés az egyes rítusok és a k ülönb öz ö egvházak k özött, ami
nek eddig csak maguk a szentélyek látták kárát. Örvendetes fejlődést jelentett
ezen II téren már az a megállapodás is, amelyet 1959. június 18-án írtak alá a
jeruzsálemi görög és örm ény ortodox pátriárkátusok és a szeritföldi kuszt6dia
képviselői. Ez a megállapodás a Szerit Sir bazíl íka restaur áci ójára vonatkozik,

K. T. G. Karcag. - A pápák külföldi utazásairól szóló cikkünkkel kapcso
latban hívta fel olvas ónk a figyelmet arra, hogy -IX. Leó pápa is járt egy
ízben éppen Magyarországon. Fraknói Vilmos Magyarország és a Szentszék ősz

szeköttetéseiről szóló könyvében írja meg, hogy IX. Leó Endre magyar király
kérésére jött Pozsony határába, hogy lebeszélje Henrik császárt Magyarország
megtámadásáról.

G. M. Budapest. - Olvasónk (aki tavaly érettségizett és az idén kerul
egyetemre) kérését méltányoljuk és elismerésre méltónak tartjuk. Azt írja
ugyanis, hogy a magasabb képzés megszerzésével párhuzamosan hittant is sze
retne a középískolás szintnél magasabb színvonaIon tanulni. Ebből a célból
Schütz Antal nagy két kötetes dogrnatikája a legalkalmasabb, továbbá Gál Fe
renc teológiai professzornak a Szent István Társulat kiadásában megjelent:
,.Katolikus hittételek" és .,Az idő az örökkévalóságban" cím ű múveí. Persze,
azért nagy haszonnal forgathat ja továbbra is Hamvas Endre csanádi megyes
püspök "Alapvető hittan"-át és "El'kölcstan"-át.


