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U. K. Ku to l ik us lpvldpklll'k hl vj u k azt a liót. levpll'l. allli'lyok
Sze nt Púl 14 levp)t' II U, II ktivet keznok H 'l. njsziivetsógi 8z<'11t írás
hun. Ezek: SZl'llt .lakah levele, Pt"h'" ~ Ie vr-I«, .Iúnos ;) levele és
.lliUús

'l'ád{~

levele. A 6. sz. óta általános hagyomány szeriu t azért

ucvexzük öket kntol ikus leveleknek, mert nem egy meghutározotí
»zemélvhc» vagy egyhúilkiizsóghez szólnak, hanem általában a hívekhoz, tehú t egyetl'lIleH jellpgiik V;1Il rkntol ikoa == egyeteTl'Il'f;, áltnlúnos).

L. lll. Hrevi ár iu mnuk nevezzük azt ail imádságot (ós az eilt ta.run azó könyvet is), amit az erre kötelezettek, rlapok Ól' sZln'zett'sd;: az J~gyhú7. nevéhen végczm-k, A hn'viúriulll tehát HZ B~g-yhá:r.
kiJ'liis illlúl1súga, nv i lvúnos istentisztr-lvtének l~gy részI', Uyiikl'rei al.
apostoli időkbe uv luak v isszu. Múr akkor szokás volt a nap megha l ;í rozot t órú ihan, a harmadik, hatod i k és kilencedi k órúban kii
zij,-clI imádkozn i. J'lhhez júru It az őskeresztényeknek az il szokás»,
hogy \'gym; iin neju-k {·s vusúr-nu pok előtt, vúrtunúk ha lála éví'ordulóján az éjszaka eg'y részét imádsúgban ti.iltiittl~k.Telk' alakját
<t f'MlJ'7.eiessóg adta nwg. Szeut Benedek (t:i4:l) idejéhelI már megvan rnind II hét imaóra: matu tinuui-Iandes (a kett(íj e~y imaór:íml k vesszük, aúrt karhan való vóg-zésnél nern is sz;illat] őket
széh·ttlasztani), prima, tertia, sexta, nona, vespera« t'S complotor-ium. A breviúr-iumot zsoltárok, a Szentírúshól, szeututyák mun
kúiból és a szentek életéből vett olvasmáuvok, himnuszek ús ki)
nyi,r~{osek alkotják. Ezeket II r{'swket vula mi kor
k iilön-külön
küuyvek tartul maxták. Az egósz imúrl-curot orl'il'inlll d i v i uu m (is
teni szolgúlat), opus Dei (Istennek tartoz« nu.uku), horae cano
nicae (kánoni imaórák), psal mod ia (zsol tárnzá«) szavakkal nevez
ték. Valószfnűlez az utolsó cluevcxósscl l"iigg ÖHSze a közvetle
nül szláv eredetű magyal' zsolozsma szó, amely már rt~gi közép
kori nyelvemlókeinkben szeut szolgiilat órtclemhen fordul elő. Az
egyes napokra előírt sziin~gl'l{ kezdő szavait, leléihclvcik j'eltiin
tett"'sével rövid jegyzék tartalmuxtu, amil brev ia riumnuk (rövid
j!cl-:Tzl'k) neveztek. A jj., li:' s'lúz;lIlok hH II 11 kii lőn hiizií könyvekben talúlhu tó szön'geket eg;v],e\"og!,!itú], és 1ll.úta t'ílt ti künyvet
nevezzük breviá.r iunmnk. A b n-v iúri utu s~,okúsjog alapján váli
kötelezővé. Az 1918-han llH'gjelelll
k noujng i Corlex előt.t írot!
tő r vóu v «sak ,IZ l~g"yhúzi jav<ltlalllla~,ol\llt kiit('lt~íltt' a hreviárimn
niondásáru. A Codex szeri nt kötelezi ~IZ iisszes IlHRy<l!Jhrentiü egyházakat az alszernanságtól kezdve, az cg-yhúzi javudulrnasokat
(m{~g- ha nem volnállak is nag yobhroudű ('g'yllitiliak) {'s niindazo
kat II szerzeteseket, II il ke! is. » k i k nc-k sila1>;';I;\-'z<lt" " Zsolflzsmú
nak karhan (közősen) VIIJú vÓgzt"'s,',! p]úíl'jn.
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T. H. A uu pkvlet i hűlt-sek ue vt-ur-k jelellt{'s{'\ mú.rvsak azért is
\Il·h{·z Illegadni, mer t nem tudjuk hiztoxuu II neveknek eredetót.
.'\z újnhb kutatúsok alapjún elfogadható ü'tlYllek látszik, hogy u
uapke lr-ti bölcsek, a mágusok,
nhosrvun a Szentirás nevezi
öket
pel'zsúk vol tnk, ezf azonball al ig-ha tudta az a kOI', amely
IIpkik lIPve1 adott. Hogy" rájuk vonatkozó hauvumánv meghí'l;
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ható adatokat őrzött-e meg, nem bizonyítható. Inkább az ellen
látszik valószínűnek, mert a legrégibb adatok sem kilétüket, sem számukat, sem nevüket (amennyiben ezekről egyáltalában említést tesznek) illetőleg nem egyöntetűek. Szír források
pl. még a 10-12. századokban is 12-13 mágusról tesznek említést.
akiknek neve is erősen különbözik az általunk használt nevektől. Kétségtelen tehát, hogya legendaképződés .sokszorosan körülfonta az áhítatos keresztények képzeletét izgató, az evangéliumokban oly szűkszavúan bemutatott szereplőit, A nyugati egyházban hármas számuk N. Szent Leótól (5. 8Z.) kezdve általánosan elfogadottnak tekinthető. Nevüket először nem a Szerit Bédának tulajdonított Collectanea említi, hanem a valószínűleg a
6. századból származó párisi Excerpta Latina Barbari, mégpedig' Gathaspa, Melr-hior PR Bithisarea alakban. A Gaspar, Melchior
és Balthasar neveken először a 9. század elejéről származó ravennai Liber pontificalis említi őket. (A ravennai S. Apol lina're
Nuovo G. századból eredő mozaikján a nevek későbbi hoszátoldások.) A nevek jelentését is különféleképen próbálják magyarázni. A legáltalánosabb vélemény szerint a Gaspar-Gáspár név a
héber gizbar-ból származik és kincstartót jelent. Melchior-Menvhért az ugyancsak héber melech és or szavak összetétele, és jelentése "a fény királya", vagy "az én királyom fl fény". A Balthasar-Boldizsár nevet Dániel próféta babiloni nevével azonosítják, amelynek .ielentése "óvd meg életét".
kezője

T. L. Már régen itt az ideje szakítani azzal rettenetesen hangzó és teljesen mes'tévesztő kifejezéssel: kiúthoz. Hogy is tehette
a pápa, a szelíd Kr isztus helytartója --.,. kérdik Önnel annyian
mások ~, hogy azt a zabolátlan uralkodót, vagy azt a makacs
tévtanítót kiátkozza, azaz az általános elképzelés szer-int fe nyezetően átokra emelt kézzel és villámló szemmel Isten csapásait
kivánja le rá~ -- Az Ószővetséa valóban ismert efféle kiátkozást:
az anathémát. amely abban állt, hogy valamely személyt vag'}'
tárgvat kiszolg-áltattak Isten Izazságns és szent ítéletének és minden jogból kizárták, a személvt azzal, hogy megölték. A Krisztus korabeli zsidóság idejében ez a kiátkozás, a cherem; már anynyit jelentett, hogy valakit átkok kíséretéhen bizonvtnlan időre kizártak a vallási és polgári élet. közössézéből. A XVII. században
cheremmel sujtotta az amszterdami zsidó hifközsée panteista tanítáRáprt a hires Spinozát. A közösRégbőI való kizárásnak ezt a jo·
gát Krisztus rendeléséből az Egyház is kezdettől fogova a macáénak
vallotta; az evangéliumi "legyen neked mint a pogány és a vámos"
(Mt 18, 17) és Szent Pál utasítása: ,.kivetvén mazatok kövfil azt (a
korintusi erkülcstelent), aki ezt a dolgot «selokedte" (l Kor 5, 2),
egyházi kiközösftésre vonatkozik. De az esrvházi kiközösítés nem
ismer átokformulákat. amint ('plia is általában nem a visszavonhatat.lan mee-tor-lás, hanem fi bűnös észretér ítése és meejavításe,
A ..kiátkozás" helyett tehát mondjunk és írjunk következetesen
..kiközösi tést".

