
SZERKESZTŐI ÜZENETEK

Következő számainkból. Tanulmány: Belon Gellért: Életünk kenyere.
Balanyi György: Egy ujkori próféta. Lantos-Kis Antal: Lourdes a rno
dern orvostudomány megvilágításéban. Mihelics Vid: A valűás-szocíológía.

Lengyel Balázs: Frederico Garcia Lorca. Cserháti József: Az ember vílág
közporrtisága Szent Tamás filozófiájában, Kardeván Károly: Pálffy Béla
Hegedüs Nándor Ady-könyvében. Salacz Gábor: Egy elfelejtett festő:

Paczka Ferenc (1856-1925). Kézai Béla: Három Johanna, Dorombll Ká
roly: Graham Greene. Holerula Barnabás: Tudósok, viták, nézetek a XVII.
században. Rónay György: Pázmány körül. Dümmerth Dezső: Rainer
Maria Rilke. Galamb Sándor: Seneca, a bölcsész drámaíró, Bohuniczky
Szefi: Lagerlöf Zelma.

Novella: Kodolányi János: Harminc ezüst. Fendrik Ferenc: Pithágoras
tétele. Possonyi László: Agnes. Mándy Iván: A konyll1afal. Farkas Antal:
Róza. Szarka Géza: Jób öröme. Agoston János: Egy igaz történet. Bruce
Marshall: Father Smith. Alfred Polgar: A köpeny. Valéry Larbaud:
Rachel Frutíger,

Vern: Szerdahelyi István, Lakatos Kálmán, Barth Ferenc, ölJbey Irén,
Lendvay Endre, Szabó Gizella, Stetka Éva, Tardonai Gábor, Jánosy Ist
ván, Szabó Anna, Kárpáty Csilla, Kerényi Grácia, MáI1k István; Elisabeth
Langgásser, W. H. Auden, Gertrud von Le Fort, Szemelvények maii
osztrak iköltőktől (Radó Gyö,ngy fordításai).

Novemberben, a költő születésének 90., halálának 20. évfordulóján:
Francis Jammes emlékszám. Vers és próza Francis Jammes-tól; Tótfalusy
István tanulmánya a költőről.

Feleség. - Minden részvétünk az Öné és szegény férjéé. Nincs ke
gyetlenebb megpróbáltatás, mint végígnézní annak lassú haldoklását, akit
szerétünk. A fájdalmas SZŰ2Jbe kapaszkodjék, aki ugyanezt éíte végig
Fia keresztje alatt, Megteheti Ön ezt akkor is, ha nem katolíkus, Gon
doljon rá és merítsen erőt a példájából. Roskadozott O is, elalélt a ke
reszt alatt, de nem távozott. Mert erröl van szó! Ez a mi erőnk, ez a
gyöngeség: Illem elmenní a magunk és szeretteink keresztie mellől.

A másik kérdésére, arra, hogy mit szólunk férje viselkedéséhez és
megnyílatkozásaíhoz, a következő a feleletünk: a szegény beteg, akinek
idegei felbomlóban vannak, egyszer így beszél, másszor úgy. Egyszer ka
tolizálni akrar, máskor meg szörnyű bűrrt elkövetní, hogy pokolra jusson.
Sajnos, ilyen állapotban nem lehet megítélní, komoly-e katölizálási szán
déka. Már pedig az ilyen elhatározáshoz egészen tiszta Itélőképesség kell.
Megértjük a katolíkus papot, aki, mikor Ön tanácsot ment kérni, aggo
dalmaskodott, káfogásokat emelt. Mindezek valóban kérdések: birja-e a
beteg a hitoktatást, azt a legkisebbet, ami szükséges, nem fullad-e OOt
rálnYiba a [ószándék ?

Az egész ügyben először az orvo ssal kell beszélni. Utána az orvosi
vélemény figyelembevételével az illetékes egyházmegyei hatósággal, Ezt
a plebános elvégzi.

H. I, semmiesetre sem az Ön által kilátásba helyezett "apai tekin
tély" latbavetésével. Az ilyen folyton hangoskodó, kotnyeles, minden
Iében-kanál gyermek lelkében valami egyensúly-zavar V1aTI, amit ő 
tudat alatt - [avítani aker ezzel az ő folytonos tevékenykedésével. T. i.
nem önmagában, vagy munkájában találja önértékelésének rnértékét, ha
nem abban, hogy mit szólnak hozzá mások? Ezért fickándozik, hangos
kodik, rosszalikodik Mindenekelőtt ki kellene kutatni, hogy rni váltotta,
vagy váltja ki most is ezt az. igényt? Talán már pólyás baba korában
túlsokat foglalkoztatták, és megszokta, hogy neki állandó szórakoztató
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személyzet jár ki az élettől. Talán nem szoktatták rá már kisgyerek ko
rában, hogy a gyerek hallgasson, ha a felnottek beszélnek, és most 13-15
éves korában teljesen egyenrangú társnak érzi magát, ha egyedül van
szüleível, vagy ha akánmilyen vendég is van a háznál. Csakhogy ezt a
"dresszurát" már két éves korától kellett volna rnegkapn.ia, most ettől

már elkésett. Most már csak okos, türelmes magyarázattal (de nem
olyankor, amikor éppen elötordult valamely hiba) meg kell értetni vele
a helyzetet és mindig ujra, türelemmel, rámutatni, ha megint előfordult

valami tapintatlanság az ő részéről, és sajnos, viselni kell anllaik követ
kezményeit, amit kisgyermek korában elhibáztak vele szemben fegye
lemben és következetességben.

K. F. Ne haragudjék már annyira az algebrára, ha crettségizcndó
fiának sok nehéz órát szerzett is, és ha apának és fiúnak egyaránt az
is a meggyőződése, hogy az életben nemigen fogja hasznát venni. Az
algebra kimondhatatlanul észfejlesztő, logikus gondolkodásra, helyes kő

vetkeztetésekre szorít ; ezeket a kifejlesztett tehetségeket aztán más té
ren is fel tudja használni az ember, amikor algebrai tudását már régen
elfelejtette. Ha pedig éppen olyan nagyon tudni akarja, hogy ki volt az,
aki "feltalálta", hát eláruljuk. hogy 810 táján élt a bagdadi kalifa udva
rában egy Muharnmed ibn Musa al Chwarazmi nevezetű perzsa tudós,
aki matematikai problémákkal foglalkozott és egy könyvet írt, melynek
címe volt: "Algebra", ami annyit jelent, mint egyenletek. A könyv olyan
nagy feltűnést keltett és olyan óriási tudományos sikere lett, hogy azóta
is megmaoadt a neve.

N. J. Bpest. - Egyáltalán nem tekintjük zavarásnak. sőt nagyon szí
vesen vesszük, ha olvasóink közlik velünk, hogy rniről szeretnének olvas
ni. Örülnénk azonban, ha kissé bővebben fejtené Iki, hogy hogyan gon
dolja el az indítványozott rovatot. Véleményünk szerint vaz Eszmék és
tények, a Napló, a Szinházi őrjárat ezt a célt szelgálják. A keresztszülők

re vonatkozó megjegyzései helyesek, de nem 'az következik belőlük, hogy
a kívánalom nem helyes, hanem az, hogy a gyakorlatban jobban kell
tudatosítani. Vannak még községek, ahol a "koma" a legíontosabb 110
konná lesz, aki a szülők elhalálozása esetéri teljes lelkiismeretességgel
áll a szülők helyébe.

H. Fc-né, Köszönjük sorait. Mindkét kérdésre a Kis utban felelünk,
de csak ha a már előbb beérkezett problémákra válaszoltunk.

H. K. De igen, volt. Magában Rómában - a 330-ban elkészült városi
kimutatás szerint - volt huszonnyolc nyilvános könyvtár. Caesareában
is volt nevezetes könyvtár, amelyet - ha volt is már némi alapja - tu
lajdonképpen szt. Pamfilus alapított. Eredetileg iskolájának kiegészítésére
szánta, de az messze túlszárnyalta a kezdeti törekvéseket. A Szent, aki
igen előkelő és gazdag családból származott, tekintélyes vagyonát az is
kolának és a könyvtárnak adományozta. Maga is állandóan másolt és
másoltatott könyveket, főleg nagy mesterének, Origenesnek műveit, Fel
szabadított rabszolgájának, Eusebiusnak segítségével - Origenes hat
hasábú fordításának, a Hexapla-nak felhasználásával - elkészítette az
új Szeritírás-kiadást, amely később egész Palesztinában elterjedt. A :fel
szabadított rabszolga, Eusebius az ókori egyháztörténet legnagyobb tu
dósa lett, könvvtárában őrizték a kincset jelentő Hexaplanát, amelyen
aztán szerit Jeromos is gyarapíthatta tudományát. Ez a könyvtár volt
a legnagyobb Palesztinában, amíg az arabok el nem pusztították.


