
SZERKESZTŐI ÜZENETEK

P. K. Igen, az Egyház hivatalos nyelve a latin. Ez azonban nem azt
jelenti, hogy az Egyház, mint liturgikus nyelvet csupán a latint használja,
bár a római katolikusok 97 százaléka a latin liturgikus nyelvvel él. A
latin nyelv egyik jelképe az egyház egységének. A gregorián éneknek,
amely az egyház legősibb hivatalos éneke, szintén latin az anyanyelve.
Abban igaza van, hogy a nyelvészek tudományos alapon kidolgozott la
tin kiejtése nem egyezik az egyházi latinsággal. A latin egyházi kiejtése
is változik az egyes nyelvterü1etek szerint. Az egyházi latinság Magyar
országon szokásos kiejtése egészen más, mint a franciáké, az övék meg
elüt az olaszokétól. Ha rádión hallgat külföldről közvetített szentmísét,
rögtön megfigyelheti ezeket az eltéréseket. A franciák például az u han
gok egy részét ü-nek, másíkát ö-nek ejtik, az olaszok pedig az általunk
c-nek ejtett hangot cs-nek (pl. civitas = csivitasz) a g-t e, i, y, ae, oe, eu
előtt dzs-nek (pl. genus = dzsenusz). Az Agnus Dei a római ejtésű latin
ságban Anyusz Deinek hangzik és így tovább. XI. Pius pápa Dubois pá
risi bíboroshoz intézett levelében a latín nyelv római kiejtését ajánlja
liturgikus használatra. Ha ezekről a 'kérdésekről bővebbet akar tudni,
ajánljuk Szigetí Kilián "Jubilate" című kitűnő könyvét, amelyben bő

irodalmat is sorol fel.

T. B. A Pastor Angelicus, a papa angelicus, a papa evangelícus, vagy
papa sanctus kifejezés a XIII. század első felében keletkezett Itáliában,'
Ideális pápaságót vagy ideális pápákat akartak jelölni a szóval. A kor
elégedetlenkedett az akkori egyházi viszonyokkal és külőnösen a pápai
állam meg a német-római császárság harca izgatta a kedélyeket, és éb
resztette fel a vágyat olyan pápák után, akik az egyházat megújítják
és "eredeti tisztaságába" vezetik vissza.

S. K.-né. Téved, ha azt hiszi, hogy a katolikus felfogás mestersége
sen .gátat vetett a nők tudományos érvényesülésének. Az egyházatyák
korában, tehát az első keresztény századokban igen nagyműveltségű ke
resztény nőkről tudunk, akik a katolikus közéletben jelentős szerepet
játszottak. Erre Szent Jeromos levelezéseiből is következtethetünk. Szerit
Hildát az angolszászok tehetséges költőnőjét még egyházi zsinatra is meg
hivták, hogy tanácsaival a püspöki kart támogassa. Szent Liobát maga
Szent Bonifác, a németség hőslelkű hittérítője oktatta latin költészetre.
Szent Gertrud elismert szentírásmagyarázó volt, Hódító Vilmos leánya,
Cecilia pedig korának kiváló bölcselője és költőnője. Nagy Károly leányai
szolgalmasan hallgatták Alkuin előadásait. A XVI. században Cornaro
Ilonát a pápai egyetem doktorrá avatta és tanszékre hivta meg. A XVIII.
században Agnesí Maria Angelica a bolognai egyetemen édesapját he
lyettesítette a matematikai tanszéken, erre maga a pápa, XIV. Benedek
adott neki felhatalmazást. Ugyanazon az egyetemen tanított a híres Bassi
tanárnő, akit ugyancsak a pápa nevezett ki állására. Ezek a nők kiváló
tehetségek voltak. A katolikus életfelfogás nem gördített akadályt útjuk
elé. Altalában azonban a nők igazi élethivatása a családban és az anya
ságban van.

K. Z. 1. E tekintetben részletes adatokat nem ismerünk a régebbi szá
zadokból. A XVII., XVIII. és XIX. szazadban 101 olyan család adott
szentet az Egyháznak, amelyekben az átlagos gyermeklétszám 7, 8, 9
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volt. Szerit Bernát 7 gyermek közül a harmadik, Aquinói Szerit Tamás
a 6-ik, Loyolai Szent Ignác a tizenharmadik gyermek volt a családban.
2. Jól emlékszik, Zola mondotta: "Csendes háború pusztít közöttünk an
nál rettentőbb, mert saját gyermekeink ellen vívjuk." - Természetesen
nem a gyakorló katolikus francia családokra gondolt, amikor ezt az
észrevételt tette nemzedékéről.

Sz. G. Eckhart mester kétségkívül a keresztény misztikusok egyik
kiváló alakja. 1260-ban született lovagi családból a thürínglaí Hochheim
ben, Gotha mellett. A Domonkos-rendben lépett, Kölnben és Párisban
tanult és a párisi egyetemen avatták magisterré. Ezért is hivják mester
nek. Már 1304-ben rendi tartományfőnök lett Szászország területén, pár
évvel később pedig a cseh rendtartomány vezetésével és reformálásával
is megbízták. Közben bejárta Németországot és prédikációival nagy hir
nevet szerzett magának. 1311-ben Párisban, élete vége felé pedig Kölnben
tanított. Itt támadták meg a ferencrendiek, aminek következtében
XXII. János pápa 1329-ben Eckhart tanításából 28 tételt elitélt. Eckhart
elitélése csak két évre halála után történt meg. Az egyházi itélet szö
vege kifejezetten elismeri Eckhartban a jóhiszeműséget. A vizsgálatot
alázattal fogadta: "Tévedésbe én is beleeshetek - mondotta - de eret
nek sohasem tudnék lenni. Ez az akarat dolga, az, előbbi pedig az ér
telemé." Eckhart értelmezése körül a mult század óta különösen élet har
cokat vívtak. A német nemzeti szocializmus főídeologusa, Rosenberg a
német faji vallás számára akarta kisajátítani. Rosenberg azt is állított 3.,

hogy Eckhart nem hivatkozik egyházi tantételekre, sőt még a bibliára
sem. A vele foglalkozó tudományos művek azonban megállapítottak,
hogy Eckhart írásainak [órésze szeritírás-magyarázat, kedvenc könyve a
Zsoltárok Könyve és Szerit János evangéliuma. Isteneszméinek kialakí
tásában pedig főleg az új platonikus zsidó Mozes Maimonidesbőlmerített.

F. Gy. Szeged. - A főbűn lehet súlyos bűn, de nem azonos vele. A
..fű" jelző nem a bűn súlyosságát jelzi, hanem azt, hogy más bűnök feje,
forrása szokott lenni. A harag például főbűn, de súlyos bünné akkor vá
lik, ha testi sértés, vagy éppen gyilkosság forrásává lesz. Éppen ezért kell
óvakodni tőlük és azért kell csírájukban elfojtani ezeket, mert soha nem
lehet tudni, mivé fajulnak. Ugy lehetne legszemléltetőbben jellemezni,
hogy a cselekedéti bűn, akár bocsánatos, akár súlyos, halálos, olyan mint
a seb, a főbűn pedig olyan, mint a betegség. A főbűn jellemzője a huza
mosság, állapotszerűség. Természetes, ez nem jelenti azt, hogy nyugod
tabban lehet elkövetni a bocsánatos bűnt, mint beleeení a főbűnbe. A
bocsánatos vagy a súlyos bűn ugyanis forrása lehet a főbűnnek. Aki
például gyakran eszik, vagy iszik mértéktelenül, kifejlődik benne a to.r
kosság, Akár kicsi, akár nagy, akár cselekedeti, akár főbűn, egyformán
kerülni kell tehát, mert egyik maga után vonja a másikat.


