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

Idegen szavak. - Több olvasónk 'indokolt kívánságára ezentúl megma
gyarázzuk azokat a cikkeinkben előforduló idegen szavakat, amelyekre ma
gyar szót nem találhatunk, továbbá azokat a tudományos műszavakat, amelye
ket egyes olvasóink esetleg nem ismernek, Mostani számunk "Eszmék és té
nyek" című rovatában három idegen, illetve műszó fordui elő. Agnoszticizmus
annak a filozófiai iránynak a neve, amely szerint egész megismerésünk csak a
természeti világ jelenségeire szorítkozik. Igy Istenről, mint a létezők végső oká
ról, továbbá lélekről, kinyilatkoztatásról, stb. nem tudhatunk semmi bizonyo
sat. Alaptétele ennek az iránynak, hogy vannak dolgok, amiket nem ismerünk
és nem is ismerhetünk meg. Deizmus annak a vallásbölcseleti iránynak meg
jelölése, amely szerint Isten létezik ugyan, s a világot teremtette, de azon túl
nem törődik vele. Tagadja tehát az isteni gondviselést, az isteni igazságszol
gáltatást, minden kinyilatkoztatást, természetfölöttiséget, Panteizmus az a val
IásOOlcseleti irány, mely elsősorban Isten személy-voltát tagadja. Szerinte Is
ten azonos a világgal, annak ősoka, alapja, ő a személytelen örök való. Mély
pszichológia (mélylélektan) a lélektannak az az iránya, amely az emberben a
tudatos lelki tartalmakon és folyamatokon kívül egy alattuk rejlő, tudattalan
réteget tételez fel. Ezt a réteget az emberrel veleszületett ún. ősképzetek és ős

képek alkotják.

Teilhard de Chardin. - Kiejtése: Tejjal' dö Sarden. Jezsuita, aki mint ter
mészettudós az őslénytannal foglalkozott. Elfogadta a fejlődéstant és azt össze
egyeztetni igyekezett a keresztény hittel. Folyóiratunkban Kecskés Pál, a Hit
tudományi Akadémia professzora írt Teilhard világszemléletéről az 1963. évi
márciusi számban. "Eszmék és tények" című rovatunkban vele kapcsolatban
a következő kérdéseket tárgyaltuk. jelentősége a metafizikában és teológiában

.(1962. április); az erkölcsi megítélés elvei tanításában (1962. május); a Szent
Officium monituma és Teilhard életművének teológiai kritikája (1962 október).
Erdey Ferenc, a Hittudományi Akadémia professzorának tollából: Teilhard
mísztíkus míséie (1963. július).

G. M. Miskolc. - A húsvét dátuma kezdettől fogva nehéz kérdés volt az
egyház történetében. Az ókeresztény egyházban a legtöbb ázsiai keresztény
a zsid6 naptárt követte, és húsvét napját Nizan hónap l4-én ünnepelte, füg
getlenül attól, hogy a hét melyik napjára .esett. Az Úr Jézust ugyanis Nizan
14-én feszítették keresztre. Ily módon azonban jelentős ingadozások mutatkoz
tak a hold ciklusainak megfelelően, A zsidók ugyanis eszerint számították ki
a h6napokat és napokat. Az egyház azután fokozatosan rendet teremtett eb
ben a káoszban. Először .Szent Viktor pápa rendelte el, a második század vé
gén, hogy a húsvét napjának vasárnapra kell esnie. Majd 314-ben, az Arles-i
zsinat kimondta, hogyahúsvétot az egész világon ugyanazon a napon kell
ünnepelni. A niceai zsinat pedig, 325-ben úgy intézkedett, hogy a húsvét dá
tumára nézve, a római egyházban érvényes gyakorlat a mérvadö mindenütt.
Mínthogy azonban a római évszámítás a szükséges korrekciók miatt elég gyak
ran változott, rnegtörtént, hogy mikor Szent Agoston Angliába ment meglepe
téssel látta, hogy az angol keresztények más napon ünnepelték a húsvétot. mert
egy régebbi r6mai számítást vettek még míndíg alapul. Mint tudjuk, a hús
vét manapság a március 21-e utáni első holdtöltét követő első vasárnapra
esik. Ennek megfelelően a húsvét lehető legkorábbi dátuma március 22, míg
a legkésőbbi április 25. Ez még mindig elég nagy ingadozást jelent és éppen
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ezért, az egyház - mint azt egyik legutóbbi üzenetünkben már említettük 
nem zárkéznék el a húsvét ünnep rögzítésétől, ha a nemzetek a naptárreform
ban megegyeznek.

Okumené. - A patriarkátusok nem újabbkori intézmények, hanem ere
detük a kereszténység első századára nyúlik vissza. A kereszténység a Föld
közi-tenger keleti medencéje körül terjedt el először. Ennek a területnek föld
rajzi tagoltsága tette szükségessé, hogy az egyházkormányzatot néhány fon
tosabb püspöki székhely körül összpontosítsák. így jött létre a legkorábbi idők

ben a konstantinápolyi, az alexandriai, az antiochiai és jeruzsálemi patrrar
kátus és természetesen a római is. Nem szabad ugyanis megfeledkezni arról,
hogy a pápa maga is pátriárka, a latin szei-tartású egyház pátriárkája. f:s eb
ben a minőségben ugyanazt a történelmi funkciót tölti be, mint többi pát
riárka társai, akikkel szemben azonban, mint Szent Péter utódját, az egyete
mes egyházfőség kiemelkedő rangja is megilleti.

Apologetika. - Ha más vallásúval vagy nem hívővel beszélgetve hitünk
igazságai kerülnek szóba, magatartásunk és érvelésünk legfőbb jellemzője a
szelídség legyen. Minél inkább meg vagyunk győződve a magunk igazáról,
annál szelídebbek legyünk. Ez egyébként általában mindenfajta vitára áll.
Azonkívül pedig semmiképp se vonjuk eleve kétségbe beszélgető partnerünk
jóhiszeműségét. Lényegében minden szeretet itt kezdődik. Sok olyan ember
van, aki még a legártatlanabb kérdést sem tudja úgy feltenni, hogy annak,
amit mond, ne legyen agresszív hangsúlya. Ilyenkor van a legnagyobb türe
lemre szükség. Ne felejtsük el, hogy minden agresszivitás mögött rendsze
rint valamilyen sérelem rejtőzik és nem tudhatj uk, milyen szenvedések alakí
tották ki a velünk szemben álló ember egyéniségét. És talán éppen egy meg
értö, türelmes, szelíd, baráti szó az, amire leginkább vágyik.

T. M. Pécs. - Isteni erényeknek általában csak a Hitet, a reményt és a
szeretetet nevezzük. Az okosság, a fő vagy sarkalatos erények közé tartozik.
Négy van ezekből. Az említett okosságon kívül a mértékletesség, az igazsá
gosság és a lelki erősség tartozik ide. A Szeritlélek hét ajándéka pedig a kö
vetkező: 1. Bölcsesség. 2. Értelem. 3. Tanács. 4. Erősség. 5. Tudomány. 6. Jám
borság. 7. Istenfélelem.

B. L.-né. Hajdúböszörmény. - Azt a Heródest, aki Krisztus születésének
idejében uralkodott, a történelem, mint Nagy Heródest ismeri. Krisztus szü
letése előtt 39-ben lépett trónra. Krisztus kereszthalálakor viszont már fia,
Heródes Antipas uralkodott, mint "Galilea tetrarkája". O végeztette ki Ke
resztelő Szent Jánost és a szenvedéstörténet is őt említi. - A levelében kér
dezett könyvek jelenleg nem kaphatók.

Tanító. - Minthogy előző házassága egyházi szempontból érvénytelen volt,
a most szándékolt szentségi házasságnak nincs akadálya.

Sz. B. Budapest. - Sajnos, tökéletesen igaza van Önnek. Súlyos szedési
hiba történt. Az eredeti cikkben természetesen a láthatóságról és nem látha
tatlanságról van szó, Az efféle hibák, sajnos, a legnagyobb igyekezet ellenére
előfordulnak,


