
SZERKESZTŐI ÜZENETEK

Kaptuk a következő sorokat: "A Vigilia márciusi számában olvasható,
hogy "Kantnál merül föl először a népszövetség eszméje." A mi Pázmány
Péterünk megelőzte Kantot. 1632-ben felveti egy népszövetség-féle szö
vetkezés gondolatát II. Ferdinánd előtt. A spanyol és osztrák hatalom
túlereje ugyanis félelmet és meghasonlást idézett elő a katolikus uralko
dóknál. Pázmány a béke megőrzése és a megbillent európai egyensúly
helyreállítása érdekében szövetséget tervez. Ebbe az összes katolikus ural
kodók lépjenek be a pápával együtt, és esküvel fogadják meg mindnyá
jan, hogy senki se fogja szövetséges társát erőszakosan megtámadni. Ha
valaki közűlük ezt mégis megkísérli, minden szövetséges köteles a táma
dó ellen fellépni. Az esetleg fölmerülő nehézségeket a meghatározott előírt

módon tanácskozással oldják meg. Ha valamelyik szövetséges az így ho
zott határozatnak ellene szegül, azt a többiek mind kényszerítsék a ha
tározat elfogadására. Ezek voltak Pázmány Péter a királynál benyújtott
latin nyelvű előterjesztésének a főbb gondolatai. Ha tervezetét csak a
katolikus országokra korlátozta is, mégis a népszövetségi gondolat úttö
rőjének tekinthetjük."

U. H. Nem, nem azonos. Magyarországi s z e n t Erzsébet (ünnepe no
vember 19.) II. Endre király leánya, élt 1207-1231-ig, - Magyarországi
b o l d o g Erzsébet (ünnepe május 6-án) III. Endrének, az utolsó Arpád
házi királynak volt árvaja és 1301-1337-ig élt. Atyja váratlan halálakor
hét-nyolcesztendős volt, de olyan mélyen átélte, mít jelent a családi cí
mer megfordítása a gyászszertartás végén, hogy ájultan esett össze. De
bár később viruló hajadonná serdült, a maga részéről nem kívánta a
családot leányágan folytatni, mert lelkét az üdvözítőnek kívánta adni.
Elhatározása mellett Henrik hercegnek forró, majd fenyegető, sőt erő

szakos házassági ajánlatai ellenére is kitartott. A svájci Stösz határában
levő domonkos zárdában élt mint szerény apáca. Halála előtti utolsó imá
jában kicsordult lelkéből: "Úgy búcsúzom e világtól, hogy nem emlék
szem, láttam-e egyet is rokonaim közül, mióta atyám országából eltávoz
tam."

S. K. A hősiesség fogalmát könnyebb átérezni, mint meghatározni.
Talán kísérelje meg gyermekeinek amelléknév fokozásával szemléltetni,
azzal, hogy ami aztán azon a legfelső fokon túl is követelést támaszt az
ernber cselekvésére ... aza "hősi" fok. Legkönnyebben a háborús hősies

séget értik meg a gyermekek, de érdemes volna ezt egy kissé korrígálni a
lelkekben. A kínai erkölcsi itélet így szól erről: A szent királyok elrendel
ték, hogy a heroszoknak tiszteletére áldozat mutattassék be. így az, aki
a nép számára törvényeket alkotott, áldozatot kapott: - aki kötelesség
teljesítés közben halálát lelte, kap áldozatot, - aki fáradozásaival meg
erősíti a birodalmat, kapjon áldozatot; aki képes volt nagy csapásokat
elhárítani, kapjon áldozatot; - aki nagy visszaéléseket megszüntetni tu
dott, kapjon áldozatot. A keresztény erkölcstan még sokat tudna ehhez
hozzáfűzni. hogy mi mindenben lehet az ember hős, de mindenesetre ér
dekes ez az összeállítás is, évezredes tapasztalatok leszűrődése.

N. U. Szent János J e l e n é s e i erősen különböznek az Ujszövetség
többi részétől, tartalomban és stílusában is. Az Evangéliumok távol van
nak minden pátosztól, nyugodt, tárgyilagos jelleggel beszámolnak bizonyos
tényekről, mellőzvén az irodalmi ambiciót. Az Apokalipszis túlárad szen-
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vedélyes mértéktelenségében és kétségtelenül szándékos titokzatosságban.
Kép képhez csatlakozik, vízió vízióhoz, szimbolum szimbolumhoz, s mind
ez lázasan izgatott nyelvezetben . .. Mindezek magyarázzák, hogy miért
idegen Önnek egyelőre a Szentírásnak ez a könyve. Megfelelőmagyarázat
tal látná, hogy milyen nagy belső logikával, rendíthetetlen összefüggésben,
milyen tántoríthatatlan alá- és mellérendeléssel irta meg Szent János ezt
a könyvet. Ha azonban nincs, aki magyarázza (magyar könyvet nem tu
dunk ajánlati, amely foglalkozik vele, németül Kaisernek van róla köny
vecskéje) és Önnek nem kedves av olvasása ... miért éppen ezzel a könyv
vel foglalkozik ilyen behatóan? Vegye elő a Szeritírás bármely más kö
tetét. Nem gondolja?

H. N. Van ilyen tipus is, $ajnos. Az általános azonban, hála Istennek,
mégis inkább az, amelyet az Ismeretlen Szerző a II. századból származó
DIOGNETES-hez szóló levél 5. és 6. fejezetében ír le: A keresztények
sem ország, sem nyelv, sem polgári élet tekintetében nem különböznek a
többi emberektől. Hiszen sem külön városban nem laknak, sem valami
szokatlan nyelven nem beszélnek, sem feltűnő életmódot nem követ
nek. .. Ellaknak ők a görögök és barbárok városaiban, öltözködésben,
táplálkozásban és más külső életkörülményben ennek az országnak szo
kásait követik, de csodálatraméltó és elismerten kiváló a viselkedésük ...
Ami a lélek a testben, az a keresztény a világban." Az ilyen különcködés
nem a keresztény lelkületből, hanem kevélységből fakad, azért például
Szent Benedek még a jócselekedeteket is mérsékelni kívánja, csakhogy
feltűnést ne keltsen valaki vele saját szernélyét illetőleg.

G. M. Örülünk, hogy jól érzi magát új otthonában. Hiába, Vácnak
számos kapcsolata van az irodalommal. "Anyám tyúkját" itt irta meg
Petőfi, Csokonai Vitéz Mihály versei itt jelentek meg először, és víg
éposza, a "Dorottya" is. Kármán József itt nyomatta ki "Fanny hagyo
mányait" és Dantét magyar nyelven itt adták ki először. Kívánjuk, hogy
az Ön számára hasznothajtóvá. emlékezetessé legyen ott tartózkodása.

Z. Z. A fontos az, hogy az ember lelkileg ne legyen lezárva, azaz be
zárva. A valóságnak egy-egy újabb oldalát megismerve, ki kell vele egé
szíteni eddigi ismereteinket, bele kell illeszteni eddigi tapasztalataink közé.
Néha az egy ideig való lelki munkát, problematizálást jelent, ami egyál
talán nem baj, mert megment a magabiztos nyárspolgáriasságtól. Néha
pedig csak egy kedves mosolyt varázsol az arcunkra, például, .amikor azt
olvastuk, hogyaharcok hőse, a nagy Fejedelem, ... alapított egy kis,
üveggyárat Parádon. No lám, ezt nem is tudtuk ...


