
SZERKESZTŐI ÜZENETEK

A VILAGlAK NAGYKORÜSAGA. Mint cikkünkben is je
lezzük, a kérdés dogmatikai alapjairól a Vigilia egyik közeli ;;7::1
mában külön tanulmányt fogunk közölni Takács .Józsefnek, a
Hittudományi Akadémia professzorának tollából. Következő szá
maink anyagúból egyébként rncgcml.ítjük még Dezső László
Leonardo-tanulmányút, Briai ts Frigyes esszéjét Szent Bernátról, az
íróról, beszámolónkat a budai ásatásokról, Szent Péter római
sírjának föltárásáról, az egvházművészet mai elvi kérdéseiről, to
vábbi megemlékezésünket a tíz éve halott Móricz Z,;íg'mondl'ol s
két nagy Iestőnkről, Mellnyászkj' Lú~zlól'ól és Fureuczv Károly
ról, születésük századik, illetve kilencvenedik {>dordulója alkal
mából.

G. A. Győr. Természeteseu Ön Feladhat kérdést a .,Kis Üt't-ualr,
Ennek a rovatnak megindításúval éppen az volt a Vig-ilia szándé
ka, hogy olvasóinknak. a lelki élet körébe vágó és általános ér
deklődésre számottartó problémáira választ adjon. lIa a levelé
ben jelzett kérdés inkább személyes jelleg'ű, készséggel f'ogunk le
vélben válaszolni. A nem a lelki élettel kapcsolatos kérdésekre
- ha közérdekűek - "Szerkesztői üzenetek rovatunkban válaszo
lunk.

L. H. Breviáriumnak vagy zsolozsmának nevezzük azt az
imádságot, amit az erre kötelezettek naponkint az Egyház nevé
ben végeznek. Ugyanígy hívjuk az imádságot tartalmazó könyvet
is. Gyökerei az apostoli időkbe nyúlnak vissza. Már akkor szokás
volt a nap meghatározott óráiban, a 3., 6. és 9-ben közösen imád
kozni. Ehhez járult az őskeresztényeknek az a szokása, hogy bi
zonyos napokon vigil iát tartottak és az éjszaka egy részét imád
ságban töltötték. A zsolozsma teljeH alakját a szorzctessói; ala
kította ki. Szcut Benedek (+-:)43) idejébell rnár Illegvolt nilurl a
hét imaóra: Matutinum-laudes, (a kettőt egy imaórának vesz
szük, karban nem is szabad őket elvúlasztaui). prima, tertia, sexta,
nona, vesperne és completorium. A ln-eviá.riurnot zsoltárok, a Szerit
írásból, szentatyák munkáiból és a szentek eletéből vett olvasmá
nyok, himnuszok, könyörgések alkotják. Ezeket az alkotórésze
ket valamikor kűlön-kűlön könyvek tartalmazták. Az egész imád
ságot officium divinum, opus Dei, horae canonicae, psalmod ia
névvel nevezték. Az egyes napokra előírt szövesrek kezdő szavait
a lelőhelyek feltüutetésével rövid jeg;yzék tartalmazta, amit bre
viariumnak (=' rövid jegyzék) neveztek. A ll-13. sz-ban a kü
lönböző könyvekben található szővegeket egy könyvbe foglalták
össze é;; azóta ezt nevezzük brevlariumnak. A breviárium szokás
jog alapján vált kdtelezővé. A Codex előtt írott tőrvény csak
az egyházi javadalmasokat kötelezte erre. A Codex szer-int köte
lező az összes nagyobbrend ű egy háziakra az nlszerpupság tói kezd
ve, az -egyházi javadalmasokra és mindazokra a szerzetesekre,
akiknek szabályzata II zsolozsmának karban (kórusban, kozösen)
való végzését előírja, még ha nem is nagvobbrendű egyháziak
(pl. apácák).

P. H. Azt kérdezi, mióta szokásos, és miért, hogy a pápák új
nevet vesznek feU Az 532-ben pápává választott Mercurius cserélte
fel elsőnek eredeti nevét újjal: a történelein II. Jánosként is-
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meri. A ltajá llos szok áss á _nzollhnll «sa k :IZ lOV!.l-bclI m egv álnsztot.t;
IV. Sergiustól kezd ve válik a. u évvú.lto xtat ás. A ren a issnuce
p áp ák közül II. Gyula, VI. Hadrián és II. Marcellu s ere de t i ne
vüket tartották meg a p áp ai trónon is. A n évv áltoz tat ásnak bib
li ai al apja va n : mi nd az ó-, III ind az u.isz öv ets égb en a küldet és
Ky akran névváltoztatással júr t (Abr úm-Abruh úm : S imo n-Péter ).
Gyakran fej ezi ki a m egv álasatot .t programmját, esz rn éuvké p ét :
n. Szi lveszte r lll. Ottóval val ó knpesol a t át szivesou hozt a pár
huzamba T. Szilv eszternek Nag y Konstantinhoz va ló v iszon v úval :
VII. Gerge ly t u évv álasztás ábau Nagy Szeut Ge rgely ins ui r últa,
az in vesa titurahare m ásik Hagy pápúj át, III. S ándort, 1t IV. H en
rikk el küzdő IT. Sándorra való e m l ék ez és,

li. ill . Egyiptom k özrend ű luk ósai, a t'ellúhk, ak ik a z ('gé.,;z
lakosságnak k űrülhelül háromnegyed részét teszik s túlnyomóan
I öldrn ivel éssel foglalkoznak (f'el l áh = szántó-vető, I öldmível ö) a
régi eg Yip tomiak egyenes leszármazottai. Legtisztábban Felső

Egyiptom lakói őrizték .rneg az ő s i egyiptomi t ipusí : vörösesbar
na és sárgásbarna bőr, fek e te g iilldiir haj, g-:v{~r szak ú.ll. muudula
metszésű szem, bozontos szcmö ldök , k i áll ó pof'aesont ok, nag y száj,
duzzadt ajkuk s ki csiny kezek és l ábuk. Als ó-Egyiptom luk óin ál
mar erős semita beüt és észlel he tő, A s szuánt ól délre vi szont nubiai
kcvered és állapítható meg. A t'elláhk nagy t öbbs ége a t öbb ruint
ezerháromszá zéves arah ural omnak meg'Ielel ő eu ma Illohamedán
va ll úsú. Ar á ny lag csak ki s részük. az össz.lukus s úg nak m iu tegy
t ize nötöd r észe tudta megőrizni kereszt ény hit ét, E zek a h őd ít ás 
korab eli állapotnak meg F el cl ő eu a 1110110 fi í':i ta, vagy i« Ki-is ztu sban
csak egy term észetet vall ó ere tnek fel ek ezet tagjai s általáhan
kopt néven ismerete sek. A koptok földmíves és nunsz úm os fell áh
r ok onaikkal ellen té tben mujd ucm kizárólag vúrosl a kók s iparral
és keresked essel fogl alkoznak. Mível vallás liknál fog va so kka l
kevésbbé vo ltak kitéve az arabokkal való k ave r ed és k ís ér t és ének.
11 ma i E g yiptom lakói közül ők őrz ik Ieg ti szt úbban az ős i egyip
tomi jell eget.

U J OR G O 1u ft IC éptt és ét és minden- R ,- e g e - O"""" Ó
l" H nemd lavítást vállal ~ ••
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