
SZERKESZTŐI ÜZENETEK

KÖVETKEZO SZAMAINKBOL. Tanulmány: Belon Gellért: Életünk
kenyere. Tótfalusy István: Alátomások költője (Vajda János). Balanyi
György: Egy újkori próféta. Lantos-Kis Antal: Lourdes a modem orvos
tudomány megvdlágttásában. Mihelics Vid: A vallás-szociológia. Lengyel
Balázs: Frederico Garcia Lorca. Cserháti József: Az ember világközpon
tisága Szerit Tamás filozófiájában. Kardeván Károly: Pálffy Béla Hege
düs Nándor Ady-könyvében. Salacz Gábor: Egy elfelejtett festő: Paczka
Ferenc (1856-1925). Kézai Béla: Három Johanna. Rónay György: Páz
mány körül. Radó Polikárp: Litvárnai beszámoló.

Novella: Kodotánu; János: Hanninc ezüst. Fendrik Ferenc: Pitha
goras tétele. Mándy Iván: A konyhafal. Farkas Antal: Róza. Szarka Géza:
Jób öröme. Agoston János: Egy igaz történet. Jan Dobracunszki: Niko
démus tizediJk levele. Bruce Mars hall: Father Smioh. Alfred Pouiar: A
köpeny. Valéry Larbaud; Rachel Frufiger.

Vers: Szerdahelyi István, Lakatos Kálmán, Barth Ferenc, Ölbey Irén,
Szabó Géza, Lendvay Endre, Szabó Gizella, Tardonai Gábor, Jánosy Ist
ván, Szabo Anna, Kárpáty Csilda, Márk István, Elisabeth Langgasser,
W. H. Auden, Gertrud von Le Fort, Szemelvények mai osztrák költők-

ből (Radó Gyöngy fordításai). .

Előkészületben: Foancis Jammes emlékszám (a költő születésének
90., halálának 20. évfordulójára). Vers és próza F'rancis Jammestól ; Tót
faJusy István tanulmánya a költőről.

H. M. A baziliszkusz egy gyfkfajta, amely Mexikóban és Délamerika
forróbb tájain él, a folyók mentén tartózkodik és rovarokkal táplálkozik.
Rendkívül rnozgékony teste igen hosszú fanlcban végződik, hátán taraj
vonul végig, körülbelül 60 centiméter hosszú és teljesen ártaanattan, 
A zsoltárokbarn és egyéb ószövetségi szövegekben előforduló baziliszkusz
szó egy mondabelí sárga, fehérfoltos kígyó, amelynek három farka van,
hegyes fején hármas dudor, mímden kígyók között a legmérgezőbb. Már
a szaszegése is halált okoz. Lehelete megrepesztí a szikdákat, elhervasztja
a fákat és 'a bokrokat, Más leírás szermt a baziííszkuszt egy béka költi
ki egy a szeméten talált tojásból. Kígyószerű farika van, félelmetesen
merev és fényes szeme, amely már a tekintetével is öl. Csak úgy oolheió
meg, ha hirtelen tükrőt tartanak eléje, amelyben önmagát megpillantván
szörnyet hal rémületében, Rendesern pincékben, vagy romokban I€iVŐ há
zakban. barlangokban tartózkodik, és pedig azért, mert valamely hátad
másságok valami nagy kdncset bíztak reá, és azt őrzi, Majdnem mínden
nép ősrnondáíban előfordul valamilyen formáiban. A Biblía aikkor említi,
amikor valarra nagyon rémületesnek, halálosan veszedelmesnek legyő

zésérőtbeszél, és nem természettudományi ismereteink kiegészítésére.

F. T. Nem azonos, de rokon, De la Salle János, aikinek ünnepe-május
tizenötödikén van, Ftoanciacrszágban alapította meg szerzetét a XVII.
század végén, míg Calazantí Szt. József Olaszorazágban már ennek a
századnak elején. Mind a két szerzet az ingyenes népoktatásra adta tag
jait. De la Salle János előkelő család gyermeke volt, és a korban szo
kásos visszaélések folytán már tizenhétéves korában kanonoki széket és
jövedelmet nyert. Azonban már zsenge ifjúságában is jótékony célokoa
fordította jövedelmét, és amikor felhívták figyelmét néhány buzgó lé-
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Iekrc, akik ingyenes népcktat<iss::Jl kísórtctcznck, kés7:séJ,esel tá:1~cIé\tta

őket anyagilag. KÉsőbb úgy látta, hogy közös életre kellene ezeket bírni,
és azért felajánlotta házát nekik otthonul. Igyekezett szellemi és lelki
nívój ukat emelni, azért közösen imádkozott é.s elmélkedett velük, míg
harminc fves korában arra hatúrozta magát, hogy lernondván kanonoki
állásáról és jövedelméról, tizenkét társúval együtt fogadalommal k őt i le
magát a szcrzetcsi óle.re és az ingyenes népoktatúsra. Szerzcte rövidesen
elterjedt és a tanítóképzést, tanoncoktatást és javítónevelest is felvette
programjába.

S. K. Köszönjük kitüntető sorait. A kérdezett so rokat nr m k isebb
ember, mint Mtchelungclo írta Vasarinak, és körülbelül íDY hangzanak:
Viharokon és hullámokon által érkeztem most rozogn csónakomon a nagy
kikötőbe, ahol mindenki számot ad cselekedeteiröl. Most látom, mermyirc
tévedett szellemem, amikor bálvánnyá tette a művószctet, amelynek
szolgájává tettem magamat. Sem festészet, sem szobrászat nem oltja most
lelkem szomját, csak egyedül a szeretet, amely még a h:1'ált61 scm félve
a keresztról tárj a ki felénk karj ai t.

SZ. GY. A nyilvános i',yónás idején is megvolt az Egyházban mindig
a fü],gyónás is. Az idők folyamán azonban egyre rí tkabban került a scr
nyilvános gyónásra, és az ötödik század táján már csak a nyilvános,
nagy botrányok okozóira rótták ki elégtótclkópen, az okozott Ielk i kár
némi jóvátételére. Egyes szerzctekbcn ma is szokásos magát a szerzetesí
közösség előtt 'Vádolni olyan vétsénekért. amelyek a közös fegyelmet sér
tették és ezzel az egész közösség lelki kárcsodásat okozták.

H. N. De igen, szerzctesck is lehetnek pápák. Az clsö pápa, aki a
szerzetescellából a pápai trónra nyert elh ivatást, nagy szerit Gergely pápa
volt (590-604). Nevéhez óriási fontosságú egyházi reformok fűződriek; Ö
volt, aki sürgette az evangéliumi események képekben való bemutatását,
hogy így az amalf'abéták is megismerjék, és gondolkozn i tudjanak rajta;
kívánta, hogy a zsidókat ne üldözzék, hanem térítsók meg; pártfogotta a
szentek és ereklyéik tiszteletét; kifejlesztette a szcntmísóről és a tiszti
tótűzről szóló tanításokat; hímnuszokon és evangélium-magyarázó beszé
deken kívül magyarázatot írt Jób könyvéhez; írt egy könyvet a klerus
köetelességeiről. Ezenfelül összegyűjtette és egységessé tette az egyházi
énekeket, (grogorián), amelyeken a különböző népek, de főleg a jóhangú
improvizálók sok egyéni változtatást eszközöltek. Trónralépésekor ezekre
a szavakra érezte magát indíttatva: "Az Egyház hasonlít egy korhadt
hajóhoz, amelybe mmdenfclól tódul az ár." És uralkodása alatt hagyták
el a nyugati gótck az arianizmu st. Brunhilda királyn~nak azt írja, hogy
ne tűrje meg Galliában a simoniát, vagyis a pénzen és befolyásan vásá
rolt egyházi felszent clóst, az ő nevéhez fűződik az angolok megtérítése, a
longobárdok megszelídítése. Sz ard in í.a és Korzuka teljes megszabadulása
a pogányságból. - Mindezzcl természetesen távolról sincs kimerítve en
nek a szerzetesből lett nagy, szerit pápának működése.


