
SZERKESZTŐI ÜZENETEK
Önálló. Dehogy is tilos önállóan gondolkozni! De gondolí-e

már arra, hogy rninden k ornak, minden szakmárrak vannak szavai,
illetve van olyan mondatfűzése, amelyet annak a kornak, vagy
annak a körnek minden embere a legnagyobb könnyedséggel meg
ért. de amelyek egy más kor emberének, vagy a szakmán kivül ál
lónak teljességgel érthel etlenek. Vajjon mit fog gondolni a mai
nevelésről egy kétszáz év múlva disszertációját készítő egyetemi
hallgató, ha majd valamelyik mai "klassz" reg ényben azt olvassa,
hogy a tanárok "csőbe húzták" a gyerekeket, de végül ezek mégis
"átejteiték" a tanárt. Am nyilván lesz annyi eszük. hogy komoly
szakkönyvekből tanulmány tárgyává - tegyék a kétszáz év előtti

nyelvjárást, és pedig nemcsak az irodalmi nyelvet. hanem a köz
napi, a tolvajnyelvet. -- az akkori időknek különböző, de minden
kitől ismert vonatkozásokkal teli nyelvét. Ha pedig- ennek a szak
tanulmánynak nem tudnak elé,g évet szentelni, akkor elővesznek

egy jegyzetekkel ellátott kiadványt, amelyben olyanok, akik el-'
végezték ezt a rnunkát, leírták. hogy mire vonatkozik az előttük

homályosnak tetsző szövosr. Nem egyszeríí ez ~ Miért tartja hát
sérelmesnek, ha az E.gyház segítségünkre akar lenni, hogy egy
kétezer évnél idősebb szöveget helyesen megértsünk'

P. P. Igen, a "Tamás vagyok benne" valóhan ana vonatkozik.
hogy Tamás maga akart me.ggyőziídni, hogy a "Jelcnés", amelyet
az apostolok láttak, valóban az (Tr volt. Azóta ..Tamásnak lenni"
annyit jelent, mint "kis.sé kétkedőnek" lenni. De érdemes volna
Tamásnak egy másik szavát és másik magatartását is elménkben
f'orjzatn i, és cselekede-einket hozzá iga7.ítani: Amikor Lázár halá
lának hírére vissza akart az Úr menni .Iudeába, ahol üldözés várt
rá, a7.apostolok le akarták beszélni. Amikor azonban ez nem si
került. Tamás férfiasan odalépett mellé.ie ezekke] a szavakkale
"Menjünk vele mi is, és haljunk meg vele együtt."

H. B. A Korán arab nvelvű, Mohamed maga diktálta tanítvá
nyainak, akik pálmalevelekre, állatok kif'ehér itett lapockacsontjai
ra írták le a tanításokat. E',.e,k a gyakorlati életre adnak erkölcsi
utasításokat, emelkedett, erősen ritmikus nyelven, arnelvet a dob
porg-éshez szokás hasonlítani, és amelybe helyenkint természetután
zó hangok és reeitativ énekek is vovvülnek. Az egésznek olvasása,
vaey meghallgatása rendkívül alkalm-is arra, hogy extatikus lel
kiállapotot hozzon létre. Az igazán vallásos muzulmánok tiirakoz
ni szokvak a Korán bármely más nyelvre való leforditása ellen és
nem arabnvelvű híveiktől meg-kívánják, hogy a Korán megisme
rése és eredetiben való olvasása kedvéért tanuljanak meg arnhul
Mi a mohamedanizmussal (ők ezt az elnevezést nem ismerik cl,
mert valami olyat éreznek benne mintha ők Mohamed hívei vol
ná nnk, holott ők Isten h ívei.l sajnos mindirr csak mint eflensévvel
találkoztunk, azért keveset, és nem rokonszenveset tudunk róluk,
pe,diiO' vézül is e~yistenhivők és bele tudták nevelni híveikbe, ho!Z'y
minden körülménvék közott teljesítsék a vallásuk előírta erkölcsi
paranc!"nl':Jt.

G. M. örülünk, hogy ilyen szép tapasztalatai vallnak ezen a
téren és nagyon köszönjük, hogy velünk is közölte őket és alkal
mat adott, hogy ÖnneI örüljünk. Valaki így fejezte ki ezt szelle
mesen: A jóságot nem lehet elaiándékosni, az valamiképpen mín
dig vieszatér a küldőjéhez, - Igy jár úgyIátszik Ön is,
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V. V. Gondosan elolvast uk apr óbet ű s level ét és azt hisszűk
megér tettük , probl ém áit is, és miudazt, amivel önnragú.t és k örül
ményeit vádolja. D e a z, amiből a me gold ás fakad IIa tu a, az nincs
benne a hat oldalban, azt csak a sorok kőzül olvas tuk ki. Minde u
sikertelens égének oka, hogy túlsokat töpreng, III lel őtt cselekszik,
és túlsokat bánk ódik él> a.ggód ik, amikor vécre múiris (..cp.lekcd ~tt.
Igy energ-iá j a és ideje mer ő gondolati kiélé sre pazartódik, a CBe
lekv ésre nem m arad el&~ frisseség e, bá torsága, ere je. 19y t örténik
aztán, hogy bár nagynehezen el hatá ro zza magát erre, va<,:"y arra .
végül mégis egészen másként tesz, rn in t a h ogyan elgondolta , v a.ln·
mindenképpen rosszul sü l el, akár így , wkár úg y tesz valamit.
Amon nyire level é ből ki clemeztük lelki és id errállupot út, ezt a ta 
nácsot p ró bál juk a dni : m in th ogy "ú ln' is mind ig r ossz" amit tesz,
' .. ne gon dolkozzék so ká, hanem miu tán Is tennek ajánlotta g on
dolatát, fogjon a zonnal annak a mcgval ósí tás ához, a mi l legelőször

gondolt, Ha p edig már meglett valamit, tartsa távol magától az
utólagos mérlcgelést, o ly an form án, mint e~y bűnös gondolatot.
Majd meg!út ja, mcnnvi id eje szabadul í l-"Y fel a helyes és hasznos
cselekvésre. Ez a tanács persze csak addig' érvény es, amíg ez u
töprengő és bizonytalankodó lelkiállapota tart l

Gl. P . N yíre.qy ház a. _ .A t ízparuncsolatru v aló h iv afkozásaa I
semmiképp se leh e! II szon tk épek és szobro k temp lomi nlkalmazása
ell ou érvel n i. :\ 7. iQ:'az.. h OV'Y ben ne van: ..F ara vot t k énet ne es i '
nál j m azaduak." De ez csak IB. fel e a mondatnak. - J el lernz ő pél
dája, hogyan érvel az elfogultság. - A parancs csak II maqn
te tj ess ég -eben érthető . Már pe d ig a másik részben ott van: "ho.<rY
a'lt im ádt ad. " A tízpa r anoso'ut teh :í~ az olyan kének haszn álat ú;
tiltja, amel yeknek ist eni erőt tulajdon ítanak és amelyeket kife
j ezetten iseusésské n t i má dnak. E",t ped ig' az E rryház n"m ns n1r. ho ,ry
nem 8IlQ:'C-di. hanern kifej ezetten és a Iezsúlvosabban elítéli. Elítélné
azt is, ha .ak ár papok, akár lrívek ÍIn' kevdenék k örülvenni ak ár a
kezvkének et és kezyszobrokat is. 'I'örtónhetnek csod áta tos ..im a
!fr,.,e-h.:Jlg.atá sok ilyenek előtt, de ha valaki ezek nek anyagi mi
voltukhan. el h1"1vezésü 'chen r "jl i) f'snrhtov:) p,röt tulajdonítana, azt
az Egyház elsőnek it éln é el bálv ányimádóként.

W. G. Igaza v an : sokszor sem a kortársak. Bem a h ivatalos
kr ltikusok nem is meri k feol RZ irr8z i ze n ét- Am a fol y t llJá"bR n m -ir
nincs israza: "honnan tudo m, hogy érd emes-e nek em fest en i, írni.
muzsik áln í 1" Az igoa'd zse ni n em kérdez! e',rt - ír, muzslk ál, f ",""t.
mert Írnia. muzsik úlnia kell , - mert mondanivat ója van a vil ác
számára. H a feli sm erik. el ismer ik - eq. nacry boldozsá -r szfun1.1"n .
mert c élhoz-érést j elen t. Ha nem ismer ik el . akkor - h a P'V f'lfl!!C
az ideg-ze'e, elhul lza t, de ha csak ery kiesid erős eO'yén is.é~. dnl-ro 
z·ik tovább, me.'! ha csa k ll?-, ír0.ll,,·ZJf·al, vavv a rnű terem l'l'7.ám ál'u
készülnek is művei A m űvész alkot. - most és axt, és Úl7Y, »mit
és ahogyan be"ülről dikJt.áJ:ia a lelke -- fü'!'g'et'~nül attól, hory
mások mit Rzóln ltk hozzá, Az h~a7.i teherséeet teh át nem kell f rl
teni. A tehetséutel~n"'p' g'nek és a dilett.an t izPl nlm a k azonban olyan
sainte tapinth ató jp-l e-i vannak, horrv azt mi nden h"~Riilet.es. PÚl""
tatlan. igazi szakértő majdnem mindíg meg tudja állapítani.


