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Bibliográfus. - Hálásan köszönjük szíves fáradozását. A további munká
val kapcsolatban, kérjük lépjen érintkezésbe a szerkesztőséggel,

veaőszent. - Problémájával kapcsolatban kérdéssel fordultUIllIk Fekete
Antal piarista .tanáríhoz, aki az alábbi felvilágosítást adta: Az Új Collectio
Rituumban egy érdekes újítással találkozunk a keresztelési- szertartás elején.
A pap ezt a kérdést intézi a keresztelendőhöz: "Kit választasz a szentek közül
védőszentednek, és rní lesz a neved?" Ismeretes, hogya régi szertartásban
CSaJk ilyen egyszeruen hangzott ez a kérdés: "Mi a neved?" Az új fogalmazás
egy nevezetes problémát old meg. A régi ugyanis hallgatólagosan azon az áJllás
ponton volt, hogy a keresztelendő kétségkívül védőszentjének a nevét kapja.
Az új szertartás megengedi, és lehetségesnek tartja, hogy a kettő nem okvet
lenül ugyanaz. Ez az eset forog fenn, ha a szülők eredeti m.agyarkleresmnevet
választanak újszülöttükrészére. Ez lesz a gyermek neve, védőszentje pedig az
a szent, akit katolíkus naptáraink (Katolikus SZÓ naptára, Új Ember falinap
tára) mint az illető név viselőjének védőszentjét jelölnek meg. PI. a Béla név
viselőjének védőszentje Szent Adalbert püspök-vértanú (április 23.), AttiZáé
Szent Attilanus apát (október ~.), Emeséé Szerit Emerencíána vértanú-szűz [a
nuár 23.), Tündéé Szent Nyrnpha vértanú-szűz (november 10.) ésí:gy tovább.
Jegyezzük meg, hogy ezek sem ,Ipog'ány" nevek, hanem kisebb részükben újkori
alkotások, nagyoob részűkben pedig olyan magyar nevek, amelyeket az első

keresztény magyar századokban ha nem is szentek, de jó magyar keresztények
viseltek. (Pl. Béla és Géza nevű királyaink). A keresztelő papnak .rendelkezé
sére állnak az említett naptárak, így könnyű szerrel felTHágosí,thatja a magyar
nevet választó szülöket gyermekük védőszentjét illetőleg. Örvendetes, hogy az
új szertartáskönyvezzel a bölcs fogalmazással ezt a 'rég vajúdó és sokat vita
tott kérdést is nyugvópontra juttatja.

FiataZ asszony. --- Az egyház nagyon kOlmolyan veszi a meg nem keresz
teltek házasságát is. Az egyházi törvénykönyv kimondja: "iMatriJmOlniUIID inter
non babtízatcs valide celebratum, didtur legíeirnurn". - "A meg nem 'keresz
teltek között érvényesen megkötött házasságot törvényesnek mondjuk." (1015
can. 3. §). Az egyház álláspontját igen világosan fogalmazza meg Gál Ferenc:
"A kereszteletlenek házasságát senki nem bonthatja fel. Ok nem tartoznak az
egyházba, s az egyház még az Istentől kapott hatalmat sem érvényesíehett velük
szemben". Az ön áltál említett "pdvi.legium paulimam" - szentpálí ikJiváltság
is ennek az álláspontnak a :következetes érvényesítése. A "privilegium pauli
numv-ot abiban az esetben alkalmazzák, ha az Hyen házastársak közül Ikésőbib

valamelyik felveszi a keresztséget, a másik, a meg Illem keresztelt fél pedig
nem hajlandó vele tovább krtsztusí, szentségí házasságban élni. Az 1121. eanon

• előírja, ilyenkor a megkereszteletlen házastársat meg Ikell kérdezni, ",interpel
Iálni". Ha kijelenti, hogy nem akarja a házasságot tovább fenntartani, a legi
tim kötelék felbomlik De ha úgy nyílatkozük, hogy továbbra is, az új helyzet
ben is élni akarja a házasságot és tiszteletben tartja a megkeresztelt fél hitét,
a házasság továbbra is érvényben marad.

Fáradt. - Teljesen megértjük, hogy mínt jó feleség és édesanya őrlődik

az ideges apa és a nehezen tanulögyermek között, Mégis úgy érezzük: a gyer
mek, illetve a tanár oldalára kell állnia. Van ugyanis olyan tanulnivaló, amely
nél egyáltalán nem elégséges a szemmel való elolvasás és az értelemmel való
befogadás, hallanunk Ikell, töboször hangosan el kell rnondanunk, hogy meg
tanulhassuk. Idegen nyelvet, verset, vegytani és fizdkai képleteket csak úgy
lehet tökéletesen elsajátítaní, ha annyira belerajzolódnak agyunkba. hogy gé
piesen idéződnek fel, míhelyt az első betű megielenik ttudatunkban. Ezt pedig
a legtöbb ember csak hangos tanulással tudja elérni. Igyekezzék a gyermeket
arra szoktatni, hogy hangosan tanulandó leckével akkor foglalkozzék, míkor
az édesapa még nincsen otthon. Ezzel a kőzősségi életre is neveli, megtanítja.
ráirányítja szemét, hogy észrevegye mások jogos igényeit. Meggyőződésünk,

hogy szeretete az elvi vitát idővel gyakorlatban nagyon jól megoldja majd.
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Ének. - Nem csupán népies szólásrnondás, hogy: "aki szépen énekel, iltét
szerésen imádJkozik", hanem alapelv, mely megbalálható a katekizmusban 1s.
Olvasható Hamvas Endre csanádi püspök "Hit és erkölcstan"-a 67. oldalán is.
A templomi népénekről Szent X. Pius 1903. nov. 22-én kelt motu propriója
és XII. Pius 1955. dec. 25-én kelt "Musicae sacrae dísciplina" (A szent zene
rendje) című enciklikája tartalmaz rendelkezéseket. Ez utóbbi előírja, hogy a
szentmisék alatt és egyéb alkalmakikor énekelt népénekek legyenek egyszerűek,

közérthetőek, rövidek, könnyűek. Az enciklika a kizárólag kórus által elő

adott szerzeményekkel szemben előnyben részesíti, ha a nép közösen. egyszerre,
egy hangnemben, "una voce" énekel. A falu jámbor ternplomjáró asszonyai
tehát, mikor buzgón végigéneklik a mísét, a pápák intencióit követik, valósít
ják meg. Az egyház egyik féltve őrzött törvénye az is, hogy a templomban
minden nép a saját nyelvén ínnádkozhasson, énekelhessen, hallgathassa Isten
i,géjét, végezhesse el szentgyónását, A nómeteknek, szlovákoknak, délszlávoknak
épp úgy alapvető emberi joga a maguk anyanyelvén dicsérni Istent a templom
ban, ,mint a magyarnak. Nem szabad, hogy az éneklés zavarjon, idegesítsen.
bosszúsággal töltsön el bennünket. Az idegen nyelvű éneklés sem, Önnek is le
kell győznie ídegenkedését, bosszankodását, Ezt azáltal érheti el leghamarabb,
ha minél jobban átéli a helyes katolikus felfogást, ha az egyetemes, minden
emberre ikí.terjedő felebaráti szeretet álláspontjára helyezkedik. Azt hisszük,
ön megnyugszik, békésebb lélekkel tud résztvenni a szentmisében, ha a jó
falusi asszonyok éneklésében meglátja az egyház, a kereszténység egyetemes
kincsét jelentő alapelveket és törvényeket. Leveléből azonban azt érezzük, azért
zavarja az ének, mert az valóban rossz, a hívek nem tudnak énekelni. Segíteni
ugyan nem tud rajta, nem is ajánljuk, hogy akár a buzgón éneklő nénéknek.
akár a plebánosnak szóljon. Kitenné magát annak, hogy félre magyarázzák
kezdeményezéseit, ahogyan eddig sem értették meg és gyanúsításokkal illették
cselekedeteit, viselkedését. Nem tehet mást, önmagát kell legyőznie - helyes
megoldásokkal. Mindenek előtt: járuljon nyugodtan szentáldozáshoz, akkor is,
ha nem tud zavartalanul imádkozni a míse alatt. Gondoljon rá, Jézus se me
rülhetett el imádságában, a bensőséges lelki érzelmekben, mikor keresztjét
hordozta, mikor keresztre feszítették a Golgotán. Ön el akar maradni a vér
telen golgotai áldozatról, mert zavarja néhány öregasszony "kornyikálása".
Ha csak ennyi "zavaró körülménnyel" kellett volna Jézusnak szembe szállania
a Kálvárián! Nem leckéztetni iakarjuk. Az után amit önmagáról írt, csak tisz
teletet érdemel. De a szeretet áldozata és helytállása is fáradsággal jár. Ön
fáradt, s szeretne az imádságban, a szentmisében és a szent áldozatban fel
Inissülrn, megpi.henmi. Kívánsága jogos, természetes. Mégsem szabad elkedvet
Ienednie azért, mert nem teljesül óhaja. Ajánlja fel áldozatul kínlódását, gyöt
rődését, fájdalmát, hogy nem tud az imádságba belemerülni. Higyje meg: imád
ság lesz ez is, tetszeni fog Jézusnak, erők és kegyelmek forrásait fakasztja fel
az ön lelkében.

Miskolc. - Kérdésére, hogy Schütz Henrik rokona, előde-e Schütz Antal
nak, csak hosszas családkutatás után válaszolhatnánk. Nagy ikor és térbeli tá
volság választja el őket egymástól. A nagy dogmatikus, Schütz Antal kortár
sunk volt, Schütz Henrik 1585-ben született Thüringiában. Kora egyik legelső

zeneszerzője. Zsenialitása termékenysége, rnélysége, bensősége, kultúráltsága
tette azzá. A halála után bekövetkezett zűrzavaros korban feledésbe merült
az emléke. A harmincéves' háború, éhinség, pestis, eltompította az emberek
érzékét minden iránt, ami nem közvetlenül életszükséglet volt. így történhetett,
hogy Schütz színpadra írt művei elkallódtak.. Szerencsére megmaradtak külön
böző kisebb-nagyobb egyházi komoozícióí , melyek közül főként passióit kell
kiemelni.


