
s Z E R K E S Z T Ő I Ű Z E N E T E K

G. J. Balassagyarmat, - Igaza van olvasónknak. A cikkben idézett 1952.
ev! 23. törvényerejű rendelet szóbanf'orgó paragrafusa, amely büntetendő cse
lekménynek minősítette, ha a lelkész vagy más, vallási szertartás elvégzésére
jogosult személy egyházi házasságnál közreműködik, mielőtt a házasságot pol
gárilag megkötötték volna, időközben valóban hatályát vesztette. A cikkíró
f'igyelrnét elkerülte, az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet, amely a fentebb
említett 1952-es törvény 46-48. paragrafusát hatályon kívül helyezte. Ez utóbbi
rendelet 2. paragrafusa, valamint mellékIete tartalmazza az idevágó rendel
kezést. Az új helyzetről Hamvas Endre kalocsai érsek, még mínt csanádi me
gyéspüspök 1964. június 27-én kelt körlevelében papságát hivatalosan is ér
tesítette.

K. A. - Az idevágó egyházi rendelkezés szerínt megengedett dolog, hogy
valaki a testét halála után tudományos célra ajánlja fel. Az egyetlen feltétel,
hogy erkölcsileg bizonyosnak kell lennie, hogy ezzel az orvostudomány fejlő

dését és ezáltal a közjót mozdítja elő. A halál utáni boncolás, amelynek célja
a halált okozó betegség megállapítása, erkölcsi szempontból nem kifogásolható.

K. L. Debrecen. - Az ún. "magánkinyilatkoztatások" problémája újra meg
újra felmerül, amint azt olvasónk levele is bizonyítja. Az egyház álláspontja
ebben a kérdésben teljesen világos. Nyilvánvaló, hogya magánkinyilatkozta
tásoknak megvan a lehetősége és semmi ok sincs arra, hogy elvileg elutasító
álláspontra helyezkedjünk velük szemben. Altalában azonban bizonyos ellen
őrző vizsgálatot kell alkalmaznunk.

Először is bizonyosnak kell lenni abban, hogy a feltételezett magánkinyi
latkozás összhangban van az egyház hivatalos tanításával, hiszen Isten nem
kerülhet önmagával ellentmondásba. Minden olyan feltételezett kinyilatkozást,
amely ellentétben áll a hivatalosan hirdetett szentírásrnagyarázattal, eleve gya
nakvással kell fogadni. Meg kell vizsgálni továbbá a személyt, aki a kinyi
latkoztatást állítólag kapta. Bizonyos esetekben, mikor szentek részesültek
ilyen kinyilatkoztatásban, az egyház hivatalos vizsgálatot rendel el, és arneny
nyiben ez a vizsgálat kedvező eredménnyel zárul, az egyház tekintélye bizto
sithat bennünket afelől, hogy nincs rá ok, hogy a szóbaníorgó kinyilatkozta
tást ne fogadjuk el. Ugyanakkor világosan tudatában kell lenni annak, hogy
ilyen esetben sem kötelező, hogy 21. szóbanf'orgó kinyilatkoztatást elfogadjuk és
hitelesnek tartsuk.

Az egyház soha nem .vállal felelősséget semmiféle magán kinyí latkoz
tatásért és sohasem állítja róla, hogy isteni hit tárgya. Az egyház csupán
annyit nyilvánít ki, hogya szóbanforgó magán kinyilatkoztatásban semmi
sincs, ami ellenkeznék a katolikus hittel és erkölccsel és éppen ezért jámbor
ságból az, akit lelkileg kielégít, hitelesnek fogadhatja el. Az egyháznak ez az
ítélete csupán arra vonatkozik, hogy az ilyen kinyilatkoztatás az isteni igaz
ság bizonyos elemeit tartalmazhatja. Az egyház azonban semmi módon nem
tudja megakadályozní, hogy ezek az isteni elemek ne keveredjenek emberi
elemekkel. Feltéve, hogy valóban az Úr Jézus vagy a Boldogságos Szűz szólt
a szóbanforgó személyhez, még mindig lehetséges, hogy a hallottakat rosszul
értette, vagy helytelenül interpretálja. És még ha helyesen értette is, esteleg
nem képes a pontos visszaadásra. Minden magánkinyilatkoztatásnál számol
nunk kell ezekkel a bizonytalanságokkal, amelyekből P. Poulain S. J. erre
vonatkozó könyvében egész sort idéz.
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P. L. Székesfehérvár. - Azt kérdezi olvasónk, mióta van érvényben a
vasárnapi kötelező misehallgatásra vonatkozó törvény. Nehéz erre a kérdésre
teljes pontossággal válaszolni. Az már az újszövetségi szentírás alapján is
nyilvánvaló, hogy az első keresztények megünnepelték a vasárnapot és hogy
ezen a napon misén vegyenek részt, ahhoz nem kellett külön rendelkezés.
Mindenesetre a negyedik században, már több helyi zsinat rendelkezett a
vasárnapi misehallgatásról, súlyos bűn terhe mellett előírta azt. És ez lett az
egyház általános törvénye. Ez a törvény végső soron isteni parancson alapul,
mely az Úr napjának rnegszentelését írja elő. A vasárnap megszentelése egye
nes folytatása az ószövetségi szombat megülésének. és általános vélemény sze
rint a kereszténység kezdetétől megvolt, mint az apostolok által bevezetett
intézmény.

B. G. Budapest. - Nem értette félre az említett életrajzot. Graham Gree
ne-t, a hírneves angol katolikus írót, valóban megkereszteltek, amikor 27 éves
korában a protestánsról a katolikus hitre tért. Abban igaza van, hogya kato
likus egyház tanítása szerint bárki, tehát katolikus vagy protestáns, keresz
tény vagy pogány, érvényesen keresztelhet. Az egyetlen feltétel, hogy az elő

írásos anyagot (víz) és formát ("én megkeresztellek téged az Atyának és Fiú
nak és Szentléleknek nevében") használja és azzal a szándékkal végezze el a
szertartást, hogy a keresztény értelemben vett keresztség szertartását szolgál
tassa ki. lVI!J.rmost főleg az angolszász nyelvterületen sok olyan protestáns val
lási közösség van, amelyeknél főleg formai szempontból vitatható, hogya ke
resztség, amelyben tagjaik részesültek, érvényes-e. Ha ezeknek az egyházak
nak tagjai közül tér valaki át a katolíkus hitre, azt rendszerint újra megke
resztelik, az úgynevezett feltételes formulával. Vagyis a pap, a fentebb idé
zett mondat előtt, ezt mondja: "Ha nem vagy megkeresztelve" én megkeresz
tenek téged stb...." Greene nem anglikán volt, hanem az egyik puritán pro
testáns egyház tagjaként született és nevelkedett fel. Egy másik híres kato
likus írót, Thomas Mertont is megkeresztelték. amikor katolikus lett.

Templomjáró. - Igen, mi is megfigyeltük. hogy igen sok templomban
rossz helyre rakják a hosszú hangokat jelző vesszőket azokon a táblákon, ame
lyeken a Miatyánk latin szövegét magyar betűkkel közlik. Túlságos kicsinyes
ség lenne azonban bírálgatni azokat, akik jó szándékkal segítségére sietnek
a híveknek 2S megakarják könnyíteni a szentmisében való részvételüket. Amel
lett azt se feledjük, hogy a latin szavak helyes ejtése körül nem egy dolog
ban még ma is vitatkoznak a grammatika tudósai. Azt is mcgtigyeltük, hogy
akármilyen pontosan rakják is ki a vesszőket, a hívek csak a maguk magyar
nyelvéhez alakítják a latin szavakat. Allapitsuk meg, más nemzetbeIiek még
jobban eltorzítják ezt a klasszikus nyelvet.


