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Idegen szavak. - Az e számunkban előforduló fontosabb idegen szavak je
lentése. Horváth Richárd "A szegénység szellemének igazi értelme" című ta
nulmányában: Karizma - görög eredetű szé a szent olaj megjelölésére, ame
lyet a szentségek kiszolgáltatásánál használnak; átvitt értelemben, ahogy a cikk
IS használja, fölkentséget, fölszenteltséget jelent. A profán szó, a latin pro
fanus kifejez.ésből ered, ami azt jelenti, hogy "templom előtti", tehát nem szent,
világí. Mihelics Vid "Eszmék és tények" című rovatában: metafizika, metafizi
kai - színtén görög eredetű kifejezés, ami szószerint azt jelenti, hogy a fi
Ztka utáni; a kifejezés 0IIl1IlalIl ered, hogy Arisztotelész, filozófiájában a :fizikai,
tehát érzékelés útján megismerhető dolgok után tárgyalja azokat az elvont
ismereteket, amelyeket az emberi ész munkájával szerezhetünk meg, fiigget
lenul a tapasztalást61. A mai általánosítot értelemben, a metafizika az a böl
cseleti tudomány, amely a lét és a valóság végső elveit kutatja. Szintézis 
görog SZÓ, a filoZófiában azt a tudományos módszert nevezzük így, amely az
egyszerű'ből (részek, elemek) rakja ossze az összetettet. Ez a megismerés egyik
útja. Vele ellentétes irányú az analízis, vagyis elemzés, elemekre bontás. Al
talánosabb értelemben szintézisnek nevezzük különböző dolgoknak, egymásnak
esetleg látszatra ellentmondó tételeknek összeegyeztetését, egységes rendszerbe
foglalását. Ontológia - görög szó, magyarra úgy fordíthattánk, hogy lénytalIl;
az a tudományág, amely a létezőknek tapasztalatilag meg nem ragadható, belső

lénye§ével foglalkozik és mint ilyen a fentebb említett metafizikai körébe tar
tozak, Szigeti Endre Gál Ferenc könyvét ismertető napl6cikkében: ecclesiologus
az a hittudós aki az ecclesiologiával vagyis egyháztannal foglalkozik. Egzisz
tencialista filozófia - újabbkori bölcseleti kány, melynek legkiemelkedőbb

képviselője jelenleg Jean-Paul Sartre francia író. A Vigilia 1963. októberi szá
mában Ohmacht Nándor tanulmányban foglalkozott az egzisztencializmussal.
Dénes Gizella "Amerre II. Lajos és maradék serege menekült ..." círnű napló
cikkében: relief - francia eredetű művészetí elnevezés a síkból többé vagy
kevésbé kiemelkedő, vagy abba bemélyedó szobrászatí ábrázolás megjelölésére.

B. T. Pécs. - Cserháti József püspöknek a Vigilia legutóbbi számában is
mertetett Az egyház című munkája a Szent István Társulat kiadásában je
lent meg. A terjedelme: 622 oldal, az ára: 84 forint.

Sch-Ld. - A lourdesi szűz hagyományos ábrázolása aZOIIl a leíráson ala
pul, amelyet Bernadette adott a "hö!gy"-ről, ahogy ő kifejezte magát. 6 mon
dotta el azt IS, hogy a jelenés karjm rózsafüzér függött. önmagában persze eb
ben még nincs .semmi anakronizmus, hiszen egyszerűen annak Jtifejez.ése is
lehet, hogy a Szűzanya kedveli ezt az imádságot. Ennek kapcsán víszont ta
lán érdekes lesz emlékeztetni egy kedves történetre. Lourdes híres búcsújáró
hely volt már, mikor egy neves :Iirancia szobrász megbízást kapott arra, hogy
a lourdesi kegytemplom számárta a Szűzanya szobrát megmíntázza, A szobrász,
hogy biztos legyen a dolgában, fölkereste az akkor már kolostorban élő Ber
nadette-et és egy képes albumot mutatott meg neki, amelyben a világ legihí
resebb madonna á brázolásaí voltak reprodukálva. Megkérte, hogy válassza ki
ezek közul azt, amelyik a legjobban hasonlít ~ általa látott jelenésre. Ber
nadette átlapozta a könyvet és gondolkodás nélkül arra a képre mutatott, amely
nek eredetijét a római Santa Maria Maggiore templomban őrzik, és amelyet
a hagyomány szerint Szent Lukács evangélista festett a S~ár'ól.
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T. A. Székesfehérvár. - É:rdeklődó levelét továbbítottuk a cikk írójának,
Majsai Mórnak, aki néhány érdekes adattal reflektált Rev. John Matty-nak
legutóbbi számunkban "A palesztinai szenthelyek hitelessége" CíIIlŰ cikk ke
retében 'köz ölt észrevételeire. Majsai Mór felhívja a fígyelmet arra, ogy a szent
földi zarándokoknak a legnagyobb óvatossággal kell eljárniuk az ott szállongó
és tudományosan nem megalapozott mende-mondákkal kapcsolatban. A Get
szemánt major és Getszemáni kert - mínt írja - egy és ugyariaz -a hely és ott
terült el, ahol a Szerrtfnás és a hagyomány alapján mindig is sejtették. Az
ásatások során megtal álták itt az agónía-sztkla fölé 380 és 390 k özött épített
ókeresztény bazilika romjait. A Getszemáni kert Krisztus korában valamivel
nagyobb volt, rníg Ina csak a nyolc ősolajfát foglalja magába. Akkoriban mín
den hiZOll1rnyal hozzátartozott még a Getszemáni barlang; amelyben Jézus több
ször tartózkodott éjjel, és föltehető, hogy Nikodémus is i t t kereste fel. A Get
szemánt barlang előtt fogták is el az üdvözítőt, és a barlangból ugrott ki a
fiatal Márk, a későbbi evangéltsta. A Getszemáni major valószínűleg Krisztus
egyik tamítványáé volt, és így temették ide Szűz Máriát is. A Breviarius de
Hierosolyma 530-ból származó szővege szer-int Szűz Mária sírja és fölötte a
bazilika a Getszemáni barlang közelében áll , ahol Júdás Krisztust elárulta. A
Getszemáni kert és barlang egyébként jelenleg a ferences rend gon d ozásáb a n
van, rníg az V . századi templom, amelyben Szent Joachim, Szent Anna és
Szent József oltára, va la m in t Szűz Mária üres sírja látható, 1757 óta a görög
ortodox egyházé , t ehát nincs a mohamedánok kezében.

"Juvenalis". - Kedves levélben hívj ák fel figyelmÜI1ket fi a ta l olvasóink.
akik "jövendő nyelvész egyetemistáknak" mo:ndják magukat, egy eléggé ál
talánosan elterjedt, de myelvi szemporitb ól helytelen szóhasználatra. Mint ír
ják, egyháziak is majdnem mindig így mondj ák : " Dicsé rtessék a J ézus Krísz
tI es!" holott a magyar nyelv alanyesetben jelzőtlen személynevek előtt nerrs
használ névelőt. Az eredetileg használt és ősi.nek t e k in bhe tó köszöntési forma
(D icsértessék az íTr, Jézus Krisztus!) esetében helyes a névelő használata, mert
az "úr" itt a "Jézus Krisztus" magyarázó vagy értelmező jelzőj e. Az úr el
maradása bizonyára a minden nyelvben tapasztalható rövidülési tendenciának
tudható be - írják valószínűleg helyesen fiatal olvasóink. Viszont t ökéle t e
sen igazuk van abban, hogy ez esetben a névelőt is el kell hagyni, mert fö
lösleges és magyartalan.

N. F. - Egy úgynevezett lánclevelet küldött be olvasónk, amely hat pontba
foglalva azokat az igéreteket sorolja fel, amelyeket az Úr Jézus adott állító
lag Szent Birgittának. Az igéretek teljesítése bizonyos meghatározott számú
(összesen 9439) Míatyárik elmon dásához lenne kötve. Az igéretek sz övege azon
ban naiv és hihetetlen. Kozőnséges babonaságról van sz ó, amelyel komoly hí
vőnek nem szabad foglalkoznia. Szent Bi rgft.ta a XIV. században élt és a k ö
z épkor egyik legjelentősebb misztikusa volt. Ugyanakkor a svéd irodalmi nyelv
megelapítója, Látomásait nyolc kötetben írta meg. Bár erényes életének ju
talmául szentté avatták, a látomások h íteless égét az egyház sohasem igazolta.
A szóbanforg ó lánclevél ezeknek a már eleve is kétes hitelességű közléseknek
további elferdítése.


