
SZERKESZTŐI ÜZENETEK

Bogár Imre balladája. Aprilisi számunkban közöltük Bogár Imre bal
ladájának egy változatát. A szövegbe sajnálatosan több hiba került. Ez
úttal helyesbítjük őket. Az első versszak 2. sora: "Csongorádon lakok"
(Csongrádon lakok helyett). A 3. versszak csak négy sorból áll, az utolsó
két sor (Kocsmárosné, hajja) nem kell. Az 5. versszak 3. sora helyesen:
"Az urakat megállítjuk".

H. E. Bp. Sajnáljuk, hogy nem közölhetünk legalább néháriyat azok
ból a nagyon emberi, részben derűt is keltő esetekből, amelyek Ont prob
lémájának felvetésére indították: Mit jelent az, hogya mise érvénytelen?
A szentmisének, mint az Úr Krisztustól alapított és az Ö rendelkezésé
ből végzett cselekménynek, természetszerűleg megvannak a kellékei, a
lényeges feltételei, amelyek nélkül nem lesz az, amit Krisztus alapított,
vagyis nem lesz szentmise. A szentmise tehát valójában sohasem érvény
telen, legfeljebb arról lehet szó, hogy ami végbement, nem volt szentmise.
Nem szabatosan, un. laikus kifejezéssel azonban szoktunk beszélni a
szentmise érvényességéről és érvénytelenségéről. A szentmise érvényes
ségének feltételei azok, amelyek magától az alapító Úr Jézustól származ
nak, amelyeken változtatásokat liszközölni senkinek sincs hatalmában,
s amelyek közül egynek a hiánya is a cselekmény érvénytelenségét ered
ményezi. Ezek a feltételek a következők: 1. Felszentelt pap legyen az,
aki végzi; 2. a papban legyen meg a kellő szándék, akarja tenni azt, amit
Krisztus rendelt, vagyis akarjon szentmisét bemutatni; 3. érvényes anya
got használjon, azaz búzalisztből készült kenyeret és szőlőből sajtolt bort;
4. érvényes formát használjon, vagyis mondja ki az átváltóztatást, az Úr
Krisztusnak a kenyér és bor átlényegülését eszközlő szavait. Ha ezek a
feltételek valósulnak, létrejön a szentmise bemutatása, sőt, az nem lehet
érvénytelen. Az On által említett esetek egyikében sem volt szó ezekről

a hiányokről. tehát világos, hogy a szentmise érvénytelenségéről sem le
het beszélni. Az Egyház azonban ezeknél a lényeghez tartozó kellékek
nél többet kíván. Ezek azonban már nem a cselekmény érvényességéhez,
hanem megengedettségéhez tartoznak, vagyis, ha ezek közül a miséző va
lamit kellő ok nélkül nem tart meg, akkor vétkezik. Ilyen a megengedett
séghez megkívánt feltétel pl., hogy a miséző kihagyás nélkül mondia el
a miseszövegeket, hogy hibátlan ostyát, kifogástalan bort használjon,
hogy a misén legyen jelen valaki, aki a misézőnek felelni és szolgálni
tud, hogy csak az On problémájában szereplő eseteket említsük. Embe
rileg érthető, hogy az oko k és feltételek márlegelésénél és megítélésénél
nem minden pap jár el egészen egyformán. Sőt az sem kelthet meglepe
tést, hogy az aggályosság lelki betegségének a papok között is vannak
áldozatai. Az említett esetekben Onnek ilyenekkel volt találkozása. 
Másik problémájára a "Kis út"-ban találja meg a feleletet.

Sz. B. Bp. Az On által említett csodálkozás különösen áttérés előtt

álló egyéneknél fordul elő és joggal. De megvan az a jó oldala Onnél
is, hogy nem nyugszik bele az ilyen lelkiállapotba, hanem felvilágosítást
és megnyugvást keres, ha másutt nem, hát a Vigiliánál. Mindig szívesen
fogjuk látni! A Hiszekegy némi modernizálásával már megpróbálkoztak,
de Serédi prímás nem mert belemenni és visszaállította az. eredeti szö
véget, az egy On által is említett "katolikus" kivételével. Ennek az ag-
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godalomnak oka az, hogy a hitvallás a hitnek legrövidebb foglalata és
minden csekély kis változtatás félreértésekre adhat alkalmat. Hiszen a
hitvallást mindenki könyv nélkül tudja. És ezt az ősi szövegünket tud
ják még a protestánsok is. Egy temetés alkalmával meglepődve hallot
tuk, amint a protestáns lelkész a szokott protestáns búcsúztató hely ett
- a mi h itvallásunk szövegét imádkozta. De ha egyszer rákerülne a sor
a szöveg módosítására, akkor sem fog hasonlítani az On sz öveg éhez,
amely inkább már parafrázis, sőt egy helyen hibás is, mert az Úr Jézust
persze, hogy nem a Szentlélek foganta. - A bűnbánati imával már baj
van. On azt irja, hogy az fogadalom és azt tartja, hogy nem fogadhatok
meg olyasmit, amiről előre tudom, hog y "nagy általánosságban" nem
fogom megtartan í. Itt félreértés van. A mi szokott szövegünk nem arra
kötelez, hogy általánosságban elkerülj ük az összes bűnalkalmakat, hi
szen akkor az Apostol szerint ebből a világból kellene kimennünk. 1. Kor.
5, 10. Hanem a ránk nézve közeli bűnalkalmak kerülését igérjük. A baj
tehát nem itt van, hanem ott, hogy sajnos fogadalomról beszélünk, holott
csak igéretről van szó. Szerencsére egészen tőlünk függ, hogy milyen for
mát választunk. Mi ezt tartjuk szerencsésnek : "Komolyan igérem életem
megíobbít ését." Tessék megpróbálni. Szinte lehetetlen nem érezni a gyó
gyító és fölemelő hatását.

V. F. Ön azt kérdezi, léteznek-e a most látott napok, tejutak?

Az ember általában a látási érzet alapján vesz tudomást a tőle mesz
szelevő fénylő testekről. Mivel a napok, tejutak, csillaghalmazok ködök
mérhetetlen tá volságban vannak tőlünk, az út megtételére tekintélyes
Időre van sz ükség, Mi a csillagot abban az állapotban és helyen látjuk,
ahogy a szemünkbe érkezett fény minket tudósít. Lehetséges, hogy köz
ben a csillag állapotában változás állott be: felrobbant, összeütközött,
vagy a kékesfényű, nagy hőmérsékletű napból sárgásari világító, öre
gedő nap lett. Helye mindenesetre megváltozott. mert az "álló" csillagok
is mozognak. A változás mértéke függ az időtől, a rnozgás irányától, de
függ a változás sebességétől is.

így valóban lehetséges, hogy mi gyön yörködünk egy csíllagban, ami
kor az már széjjelrobbant, esetleg másfényű lett, mint ahogy mi látjuk,
és mindenesetre más helyen van, mint ahogy mi gondoljuk.

Mível a nap mindössze 8 fén ypercnyí távolságra van tőlünk, Itt nem
állhatott be ilyen változás a fény kibocsátás és a látási érzet keletkezése
között. Nyilvánvaló, hogy napunknak is volt ifjúkora és a mai férfikor
után jönni fog az öregség, hacsak közben valami katasztrófa véget nem
vet életének. - Másik k érdésére később felelünk, valószínűleg cikk for
májában,


