
SZERKESZTŐI ÜZENETEK

M. R. A korális ének egyik megnevezése a katolikus egyház
hivatalos, liturgikus istentiszteletein használt zenéjének. Neve 
cantus choralis - egyrészt onnan ered, hogy legtöbbször kórus
szekta előadni, másrészt pedig onnét, hogya. szentélyt, ahol kez
detben az o énekkar is helyet kapott, eredetileg Choí-ns-nak hív
tás. Más nevei: gregorián ének (Nagy Szent Gergely pápáról, első
szervezőjéről, meghalt 604-ben), ritkábban: cantus planus, .nyu
godt síma dallam, illetve cantus traditionalis, ősi, eredeti, a XVII.
sz.-ban megnyirbált u. n. reformkorálissal ~z.emben. A protestáns
korál az egész hívőközösségo közös templohií énekét jelzi.

N~ J.o Abban o a reményben, hogy módunkban lesz a felvetett
problémára még részletesebben visszatérni, annak most csak
leglényegesebb vonatkozásait érintjük. A boldogok és szentek azok,
akiket az Egyház rnint o az Isten-szeretetnek, Krisztus követésének
mintáit állít elénk, akiknek életstílusa tehát megfelel annak a kö
vetelésnek, melvre azÚr Jézus hív: "Legyetek tökéletesek, mint
a ti mennyei Atyátok tökéletes." Annak megállapítása, hogy ki
vehető Krisztus útjának követésében mintának, annak az Egyház
nak joga és kötelessége, amelyet Krisztus bízott meg ezzel a fel
adattal: "Tanítsátok őket mindannak megtartására. amit paran
csoltam nektek", amelynek munkájára Őmaga nyomja rá a hi
telesítő pecsétet: "Aki titeket hallgat, engem hallgat, aki titeket
meg-vet, engem vét meg." A szentté-nvilvánításban a hittudósok
általános véleménye szerint az Egyház csalatkozhatatlan, (az en
nek előfokául szolgáló boldoggáavatásban nem). Akit tehát hi
vatalosan a szontek sorába iktat. az biztosan részese a mennyei
boldogaágnak. Éppen ezért érthető, hogy ekkora felelősség súlya
alatt az Egyház mindent elkövet, hogy emberileg is bizonyossá
got szerezzen az illető szentségéről, :Ez történik a boldoggá- és
szenttéavatási eljárásban. Mindkettőnélfontos szerenet I játszanak
ugyan az illető közbenjárására történt csodák, de mégsem ezek a
Ieglenyegesebbek, hanem az Isten- és ember-szeretetnek hősi. fok
han való gyakorlása. A vértanúk boldoggáavatásánál pl. néha el
is tekint az Egyház a csodáktól. Tehát már egy más oldalról be
bizonyított tételnek alátámasztására történik a csodákra való hi
vatkozás. Éppen ezért a boldoggá. ill. szenttéavatás érdemét, lénye
gét nem érintené, ha olyan csodát fogadna el az Egyház, amelyről

idővel ki tudódnék, hogy természetes úton is megmagyarázható, bár
ebben az esetben is igazolni kellene. hogy a csoda ténylegesen
nem volt csoda, hanem míndenestöl természetes hatásoknak a fo
lvománya, Szükségesnek tartjuk azonban megjegyezni. hogya
szenttéavatások története egyetlen ilyen esetről sem tud. A csodák
ellenőrzését mindenkor komoly szakemberek. orvosok. természet
tudósok végzik, és csak azt fogadják el valóban csodának, amit ter
mészetes úton megmagyarázni semmiképen sem lehet. Nem fo
gadnak el pl. olyan gyógyulásokat, amelyek az idegrendszer meg
betegedésével kapcsolatosak. Az Egyház tehát igen komolyan tö
rekszik mindazoknak az akadályoknak kiküszöbölésére, amelyek
az emberileg elérhető teljes biztosság útjába állhatnának. Ez a fel
adat elsősorban az ügyészre hárul, akit szokás advceatus diabolí
nak, az ördög ügyvédjének is nevezni. Világos, hogy az ő tisztének
semmi köze sincs "az ördög képviseletéhez", de mint minden pe-
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ree eljárásbaun az ügyész, igyekszik kideríteni az iguzságot, a le
hetséges ellenvetések felsorakoztatásával megteremteni azt az em
beri biztosságot, m ire az' Egyház a boldoggá és szenttéavatásoknál
törekszik.

B. B. Ha olvas németül, legmelegebben ajánljuk Sizrid Undset
(-Jymnadeniáját és aBrennerder Busch című könyvet, mely az
előbbinek második kötete. A férfias megtérésnek és vallásosság-
nak apotheozisa ez a két könyv. Paul Sehner a mai korban élő

g'yáros és kereskedő vallásellenes, de különben korrekt és nemes
nevelést kapott, éppen ebből kifolyólag egy olyari viszonyba bo
nJ' olódik, amely egész életére kihat. Közben megismeri a kato
likus vallást és levonja magára a konzekveuciákat. Mindez ob iek
th-en, szinte racionalista módon minden érzelgősség, g.yengeség,
hamis páthosz nélkül történik is, és úgy is mondja el az Irónő.
A legnagyobb könyvek egyike és mint megtérésí történet ritkítja
párját.

O. T. Igen, ha az ember Misszaléból akar imádkozni, akkor
zavarja a népének, de arra kell gondolni, hogy sokan vannak,
akik a szentmise főrészeihez az énekszöveg' útján tudnak legjobban
kapcsolódni. Talán talál olyan szentmisét is, amelyiken nincs
népének. Ha pedig van népi ének, akkor nagyon helyes abba be
kapcsolódni. Ezt annál könnyebben is meateheti. merf a mise
főrészei alatt nincs népének. A többi részeket pedig a misszálét
használó hívő, úgy is hamarabb el tudja olvasni mint a pap,
akinek a szövegek elmondásán kívül, még' kiilönböző eselekménve
ket is kell végeznie. A közössésri tudat fejleszté;;e nagyon fontos
ténye7.ője vallásos önnevelésünknek.

H. K. A gyermekek lángoló szeretettel szeret.ik a tradiciókat.
Szeretik az ugyanazon alkalomra való ruhákat, ételeket, prog
rarűmokat, énekeket, mondásokat, szokásokat. Ez már egyszer igy
volt, az nálunk azt jelenti, hogy ennek így kell lennie. Akkor
boldogok, illetve nyugodtak, ha a mesének minden szava ugyan
az. ba öltözködés, alvásra készülés, ünneplés stb, minden mozza
uata pontosan megismétlődik.Némi exisztencial ista befolyásra azt
gondolhatjuk hogy a gyerek oly kicsinek és idegennek érzi ma
g'át itt ebben a nagy világban, hogy nem akar nélkülözni egyet
len fix pontot sem, amelyet már egyszer megismert és birtokolt.


