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T. Pál. Budapest. - Annak, hogy tizennyolc esztendős fiával folyta
tott vallási vonatkozású eszmecserél meddő vitatkozásomba Iulladnak. vé
leményünk szerint két oka lehet. Kétségtelen, egyik és első oka a fiúban
keresendő. Elbben a korban a fiatal férfi számána minden cselekedet és
szó lényegében: birkózás. Nincsen még távlata, megfelelő élmény- és
tapasztalatanyaga hozzá, hogy belássa, az a nagyobb győzelem, ha az
igazságot megtalálja és nem az, ha a maga igazát bebizonyítja, Egyéb
ként, sajnos, a legtöbb férfi élete végéig megmarad ebben a szellemi
kamaszáUapotban. Ezért Vian, hogy azok a viták, amelyek egy-egy társa
ságban kírobbannak, legtöbbször meddőek, céltalanul csapongók és remi
szerint a felek kimerüléséve! zsákutcában érnek véget. - A máisik ok
talán önben van. Túlságosan felülről, az apai tekintély katedrátáról be
szélt vele eddig és talán ezt érzi ki szavaiból fia most is. Vannak embe
rek, akik a Iegegyszerúbb tényt, például, hogy: "stt a nap", olyan han
gon tudják kimondani, hogy az embernek akkor is kedve támad ellent
mondani és letagadni a napsütést, ha egy tenyérnyi felhő sincs az égen.
- Akármi is azonban az oka, hogy az önök beszélgetései meddő vitatko
zásba fulladnak, csak egyfélekép lehet segíteni rajta. Öntől függ a meg
oldás. Sohase beszéljen fiával a vallás kérdéseiről ellentmondást nem
tűrő hangon. Ne kezdje kategóríkus kijelentésekkel. Szent Tamás pa
rancsa: "Quod in ordine intentionis primum, in ordine executionis ulti
mum." - Ami a cél szempontjából első, az a végrehajtás során az utolsó
legyen. Ne egymás ellen, hanem egymás, mellett, közösen gondolkodja
nak, tűnődjenek, eszmecserézzenek. A szellemi biroknál sokkal nagyobb
örömet és gyönyörűséget tud nyujtani a közös szellemi kaland. A hit
hez nem illik a fölényes hang. Az egyház nem azért fogalmazza dog
máit határozottan, tömören, hogy mi azokat "ex cathedra hirdessük", ha
nem azért, hogy az igazság kr-ístálytísztán álljon előttünk A legtöbb dog
ma mélyén misztérlum rejtőzik, nem lehet tehát fe'léje értelmi önteltség
gel közeledni, hanem csakis alázatosan. Nem is Illik tehát hívőhöz a ri
deg és fenhéjázó beszéd a hit és erkölcs igazságairól. - Mindezt nem
vádként és kíoktatásul mondjuk, mert ami áll az önök beszélgetéseire.
valljuk a mi írásainkkal kapcsolatban is. Csupán azért sorol juk el e
lehetőségeket, hogy ezeket figyelembevéve közelebb jusson problémája
megoldásához.
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Sz. P. - Az első latin himnuszköltő Szt. Hilárius volt, Poitier püs
pöke (315-367). Életét az ariánusokkal való hősies, - és végül is diadal
mas küzdelrnc töltötte be. Az arianizmus szinte végpusztulással fenyeget
te Isten országát Fr'anciaországban. A nagytehetségű, hősies lelkű püs
pököt Frigrába, az arianizmus főfészkébe száműzték ellenfelei. Itt írta
meg rnélységben, tudományosságban, meggyőző erőben gazdag művét: "A
Szentháromságról." Ennek oly nagy hatása volt, hogya f'rigí aí ariánusok
jónak látták 'a nagy püspököt visszaküldeni saját hazájába. Itt nagyszerű

rnodorával, jóságával, tudományos képzettségével, mindenkihez való tü
relmével és szerit életével annyira megnyert mindenkit, hogy a 361-ben
tartott párizsi zsinaton az összes püspökök az igaz hit mellett foglaltak
állást. Irodalmilag nagy érdeme, hogy a sziriai Ephrám, himnuszköltő

hangsúlyos verselésót a latin időmértékes verseléssel egyeztetni igyeke
zett. Ezzel az új formával való küzködésc kissé nehézkessé teszi verselé
sét, amely így egy nagyjövőjű költészetnek első szent dadogása.

Autodidakta. - Ne aggódjék, aki ilyen lelkiismeretesen kihasználja
az összes tanulási lehetőségeket, az végül is leküzdi mindazokat a ne
hézségoket, amelyeket említ, és amelyek velejárói annak, hogy aránylag
későn helyezkedett el mostani rnunkakőrében, és hogy faluja földrajzi
helyzete folytán el van zárva bizonyos tanulási lehetőségektől, amelyek
különben nyitva állanának. - Azt tanácsoljuk, kezdje világi dalok be
tanitásával, akkor elkerüli a szent szövegek profanizálásat a kezdetnek
hibái és zűrzavarai által. - Kánon és fuga nem ugyanaz, de igen közeli
rokonok. Mind a kettő az úgynevezett imitáción alapszik, vagyis egy ze
nei gondolatnak különböző időben, hangszínben. szólamban való ismét
lése által keletkezett harmonián. A kánonban a comesek (kísérő hangok)
ugyanabban a hangmagasságban. de később lépnek be, és végig ugyan
azt énekelik, mint a dux (vezető hang). A fugában az egyes szólamok,
vagy hangszerek szintén később lépnek be, de egyrészt vagy magasabban
vagy mélyebben intonálnak, másrészt csak néhány ütemen keresztül kö
vetik a duxot, aztán önállósítják magukat és így simulnak a zenei mon
danivaló egészére. Világos, hogy a f'ugának megkomponálása is, előadása,

tehát betanítása is sokkal nehezebb, mint a kánon-é. A magyar népdal
kincs rendkívül gazdag kánonokban, merítsen belőle bátran. Sok öröme
lesz benne, és rövid idő alatt nagy haladást tapasztal majd tanítványainál.

F. P. - Eredetileg nem volt megbélyegző a barbár szó. A görögök
minden külföldit barbárnak neveztek. Plató is két részre osztja az egész
világ minden népét: barbárokra. és hellénekre. A "nem-szabad, szolgai,
durva, kegyetlen, gyáva" mellékhangzást a perzsa háborúk idején kapta
a szó, amikor míndezeket a szép jelzőket a perzsákra, vagyis az ellenség
re vonatkoztatva mondták, Amikor a rómaiak átvették a görög művelt

séget és nyelvhasználatot, ennek a szónak ilymódon való értelmezését is
átvették és különösen a germán törzsekre vonatkoztatva használták. Iro
dalmilag a barbarizmus szón azt értették, amikor valaki nem helyesen
használja, vagy idegenszerűen formálja a szavakat.

"Egy nyugtalan asszony." Kérjük, adja meg eimét, mert problémájára
csak levélben tudunk válaszolni.


