
s Z E R K E S Z T Ű I Ü Z E N E T E K

Idegen szavak, - Mcstatu szarnunk CIkkelból az alábbi Idegen szavakat
magyarázzuk meg. Majsai Mór: A palesztinai szerithelyek hitelessége című

cikkében: Patrisztika vagy más néven patrologia az ókeresztény egyház
atyák korszakát felölelő irodalomtörténet Az elnevezés Gerhard tizenhetedik
századi evangélikus írótól "Származik. - A'e eklektikus eredetileg filozófiai
műszó, azt jelenti, klszemelő, vagyis olyan valaki, aki nem alkot új rend
szert, hanem a régi rendszerek elemeit állítja össze. A képzőművészetben

régi stílusirányzatok másolását, utánzását nevezik eklektikus stílusnak. 
Lokalizálás am. valaminek helyhez rögzítése; a régészetben valóságos vagy
Időbeli helyének megállapítása. Az eszmék és tények című rovatban:
mitosz, görög szó, aminek magyar jelentése. szó, beszéd, elbeszélés. Mai hasz
nálatában hitrege értelemben használjuk. A mítosz a vallás tárgyköré!hez
tartozó történet, amely általában az; istenek keletkezésére, életére, Illűiköd,é

sére vonatkozik. A mítosz szó azt is magában foglalja, hogy nem valóságos
tényt .mond el, hanem az emberi képzelet szüleménye, Amikor mito$ztalani
tásról beszélünk, ezzel éppen azt akarjuk mondani, hogy a szóbanforgó dol
got megfosztj uk azoktól a Iegendáktól, amelyekkel a fantázia díszítette fel
oket. - A paródia szintén görög szó, eredeti jelentése mellékének. Altalában
valami komoly tárgynak, szónoklatnak, irodalmi műnek stb. nevetségessé
tétele olymódon, hogy sajátságos kifejezéseit, fordulatait megtartva. azokat
eltúlozzák vagy valamilyen kisszerű tárgyra alkalmazzák. - A Napló rovat
ban Tombol' Tibor: Magyar emlékek a vatikáni könyvtárban című írásából:
A verso és recto a kódex-tudományban használatos elnevezések. A tudomány
cl kodexek egyes lapjait, tolioit, külön-külön tartja számon és számozással is
ellátja. Az egyes lapok elülső oldalát, tehát azt, amelyik a mostani könyvek
ben páratlan számot visel, nevezik recte-nak, míg ugyanennek a lapnak másik
oldalát, - mostani könyveinkben a páros oldalak - nevezik verse-nak.

Lekopogás, - Az az európar kultúrkorben általánosan elterjedt és tré
fásan még ma is alkalmazott babona, hogy "lekopognak valamit a fán" mi
tológiai eredetű. Az árja vallásokban általában a tölgyfa volt a főístenség

szent fája. Miután az asztalokat és általában a bútortárgyakat tölgyfából ké
szítették, a "lekopogás" voltaképpen azt jelentette, hogy azt, amiről beszél
nek, Isten oltalmába ajánlják. Az egyház természetesen mindenféle babona
ságot szígorúan tilt és ha valaki valóban babonás hittel végezné ezt a "leko
pogást'', természetesen bűnt követne el. Az esetek túlnyomó részében azon
ban nincs szó ilyen komoly babonás hiedelemről, csupán csak tréfás szokás
ról, és éppen ezért nem is esik annyira súlyosan latba.

T. F. Pécs. - A keleti ortodox egyházak közé az alábbiak tartoznak:
A konstantinápolyi, alexandriai, antiochiai és jeruzsálemi patriarkátusok jog
hatósága alá tartozó keleti szertartású keresztények; az orosz, szerb, bulgár
és román autokefális egyházak, amelyeknek élén színtén egy-egy pátriárka
áll. Ezekhez csatlakoznak még a nem autokefális nemzeti egyházak,' Görög
országban, Albániában, Georgtában, Cipruson, a Sinai-hegyen, Finnországban
és Lengyelországban, valamint néhány egészen kicsi csoport a világ külön
böző országaiban
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B. L. Szombathely. - A zt kérdezi olvasónk, vajon köteles-e a keresz
tény ember vérát ömlesztést eliogadni, ha az egészségének helyreálUtásá:hoz
vagy éppen életének megmentéséhez szükséges, annak ellenére, hogy valami
képpen viszolyog. ettől a gy ógymödtól. A moralisták véleménye szerint igenis
köteles, minthogy a vérátömlesztés ma már egy egészen általános gyógyászati
eljárás és életünk megóvását. valamint',testlegé;llzségünk épségben tartását
isteni parancs írja elő.

"f;;desanya. - Amit olvasónk levelében eipanaszol, az meglehetösen ál ta
lános jelenség. A féltékenység a családi életben nagyon gyakran úgyszólván
elkerüLhetetlen. Féltékenység nemcsak házasfelek között támadhat, hanem
fölmerülhet az idősebb és fiatalabb testvér között, fölmerülhet a gyermekek
és .a s2JÜlők vonatkozásában is. Amiről olvasónk ír, az a leggyakrabban elő

forduló esetek egyike. A kiskorú gyermek itt olyan értelemben féltékeny a
szüleire, hogy még azok egymás közötti kedveskedése is bántja, arról nem
is beszélve, ha a szülő másvalakivel, például rokongyerekekkel, aki esetleg
még ·k e resztgyer m e k e is, bánik kedvesen. Nevelői szempontból ez csak azért
figyelmeztő jel, mert egy erősen egocentrikus, tehát éri-központű alkat meg
nyilatkozása. Az én-központ ú emberek, mint tudjuk, nemcsak embertársaik
nak vannak igen gyakran terhére, de ők maguk is sokszor súlyosan szenved
nek e mi at t . A szülőknek éppen ezért, o ár nagy tapintattal, mindent meg kell
tenniök, ennek a lelki irányulásnak letompításárn. Persze, nem erőszakosan.

hanem úgy, hogy fokozatosan, olyan ütemben, amilyen ütemben a gyermek
értelme és egyénisége kifejlődik, tudatosítjuk benne ezt a hibás irányulást.
A tapintat persze nem jelenti azt, és erre olvasón k figyelmet külön is fel
hívjuk, hogy a gyermek .,h is ztéli k us kst öréseit" elkerülendő, a szülök rni n
den, a gyermek által, kifogásolt és mások felé irányuló gesztust elkerülnek
a gyermek jelenlétében. Ha ezt teszik, éppen az elrenkezőt érik el. Hiszen
éppen arra kell törekedniök , hogy a gyermek>ben minél inkább tudatossá vál
jélk, hogy nem egyedül "an a világon , hogy nemcsak a világ úgynevezett
,.anyagi javait" kell megosztania másokkal, (a családon belül éppúgy, rnínt
a társadalomban) hanem a szellemi javakat és az emberek szeretetét is .

M. K. Miskolc. - Minden katolikus érvényes misét hallgathat bármilyen.
a római Szentszék fennhatósága alá tartozó szertartású templomban. Magyar
viszonylatban tehát a Iatínszertartású katolikusok a g örögszer-tartás ú temp
lomokban és fordítva. Ugyanez vonatkozik a gyónásra és az áldozásra is .
A .t öb b í szentségek felvételénél azonban bizonyos egyházfegyeimi szabályok
vannak érvényben; amelyeknek értelmében azok fölvétele egy másik ritus ke
retében csak külön. saját illet.ékes egyihází engedéllyel tör-térshetik.

Hibaigaozítás. - Lőrincz Imre, akinek tollából a Vigilia márciusi számá
ban: Egy ,~lfelej tett költő, Vitnyédi Németh István címrnel tanulmány jelent
meg, annak k özlését ikérte, hogy a cikkben említett "Az áldozat" címú re
gény, az ismertetett költő műve, Arpádih.ázi Szent Margitról szól és nem
Szent Erzsébetről, amímt az elírás folytán a cikkben megjelent.


