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KÖVETKEZO SZÁMAINKBOL. Tanulmány: Belon Gellért: Az evan
gélíurní ernber (Prohászka). Doro1rj,by Károly: Graham Greene. Holenda
Barnabás: Tudósok, nézetek, viták a XVII. században. Lengyel Balázs:
Frederico Garcia Lorca, Cserháti József: Az ember vílágközpontisága
Szent Tamás filozófiájában. Kardeván Károly: Pálffy Béla Hegedüs Nán
dor Ady-könyvében. Tarnay Brunó: Tudomány és csoda. Salacz Gábor:
Egy elfelejtett festő: Paczka Ferenc (1856-1926). Kézai Béla: Három
Johanna. Dümmerth Dezső: A költő és a démon (Rainer Maria RiLke).
Jánosy Gyula: Liberalizmus, szocializmus és az Egyház a 19. században,
Ohmacht Nándor: Újabb lépések a katolikus erkölcstan terén. Kelecsényi
Gábor: Phaeton és az űrrakéta között.

Novella: Farkas Antal: Róza. Fendrik Ferenc: Pithagoras tétele. Agos
ton János: Egy igaz történet. Mészöly Miklós: Jelentés öt egérről. Bohu
niczky Szeii: Emlékeimből. Bruce Marshal: Father Smith. Alfred Polgar:
A köpeny. Gerlei József: A lélek. Valéry Larbaud: Rachel Frutiger,

Vers: Jékely Zoltán, Nemes Nagy Ágnes, Pilinszky János, Jánosy
István, Stetka Éva, Tardonai Gábor, Szabo Anna, Márk István, Kárpáty
Csilla, Vámosi Pál, Beney Zsuzsa, Suranyí István, Gyurkovics Tibor,
Komjáthy Győző, W. H. Auden, Gertrud von Le Fort, Rainer Maria Ril
ke, Szemelvények mai osztrák költőkból (Radó György fordításai).

KÖVETKEZO SZÁMUNK FRANCIS JAMMES EMLÉKSzAM. Tar
talmából: Tótfalusy István: Egy költő útja Rausseautól Szent Ferencíg,
Francis Jammes: Versek, önéletrajzi írások, A foltozóvarga és a fiatal
lány (elbeszélés), A zarándok (Lourdesi emlék), Pipa megszökik (kutya
történet), Pacsirta (eposz-részlet),

Elvesztettem a hitemet. Budapest. - Dehogy vesztette! Nem olyan
könnyű az! Abból, amít levelében ír, azt látjuk, messze van még attól.
Az ember úgy van a kételyeivel, mint a náthával. Kesereg míatta, ke
zeli ezzel-azzal, mindenféle házi és gyógyszertári orvossággal. Sokszor
elkeseredik, hogy nem akar elmulni. Aztán egyszer arra ébred, hogy el
tünt a láz, a nyomás a homlokcsontja mögött. On szereti Istent. Míért
türelmetlenkedik tehát, hogy felmerült kérdéseiben és kételyeiben nem
'lát rögtön tisztán? Imádkozzék hozzá így: Istenem, szerétlek. Ezeket és
ezeket nem értem. Megteszek mindent, ami tőlem telik, hogy tisztán
lássak bennük. Várok és könyörgök türelemmel, amig megadod felvilá
gosító kegyelmedet. - A szentségekben kapjuk a kegyelmeket, amelyekre
szükségünk van.

Esszénusok titkos tanítása. Nagykanizsa. - Gondolja, hogyha vol
na olyan titkos könyv, vagy tanítás Jézusról, az rejtve maradhatott vol
na, mikor az egyháznak annyi ellensége volt egész történelméri keresz
tül ? Sok míndenfélét hallottunk az egyház ellen, de azzal a váddal. hogy
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papjai titokban tartják Jézus életének "igazi, az esszénusok által meg
őrzött kombeli forrásmunkáit" - még nem találkoztunk. Ha véletlenül
mégegyszer találkozik az ismerősével. aki ezeket mondotta, nagyon kér
jük Ont, szerezze meg valahogyan tőle annak az orvosnak a címét, aki
nek "birtokában korabeli írások vannak Jézus életéről". Vílágszenzácíó

lenne, - ha kiderülne, hogy valódiak. - És hogy egyál talán van ilyen,
ha hamisítvány is. Amennyiben a Kirbet Qumrani újabb leletekről van
lSZÓ, ezekkel ismételten foglalkozott a Vigilia: 1953. 2. lSZ., 1956. 7. sz.

A papok gyaTLósága. Abauj megye. - Minket a papok gyarlósága
nem hogy megingatna az egyház isteni eredetébe vetett hitünkben, ha
nem megerősít - már ~ennyiben ez egyáltalán bizonyíték lehet a kér
désben akár mellette, akár ellene. Ha Péter hajója a papok emberi tu
lajdonságaira épült volna - nem a gyarlóságaira, hanem a legkiválóbb
képességeire - rég eltúnt volna a történelern hullámai közott.

Egyébként pedig - ezeket a sorokat egy papok között sokat for
gó világi rrja - csak hadd legyenek a mi papjaink gyarló emberek. El
jön az idő, amikor az ember rájön, hogy ez így jó, ha mindenfélék van
nak köztük: kicsinyek és nagyok, köverek és soványak, rídegek és ér
zelrnesek, savanyúak és vidámak, múvészek és tudósok, egészségesek és
betegek. Képzelje el, milyen borzasztó lenne számunkra, gyarló bűnösök

számára, ha nem emberek, hanem angyalok lennének papjaink. Nem ér
tenék meg, nem éreznék tagjaikoan, elméj ükben, szivükben, le1kükben a
bűn és a bukás tragikumát. Akkor nem lehetnének közöttük szentek,
akik megmutatják nekünk, hogyan kell k ikapaszkodni a bűn szakadékai
boi, akik megjárják elottünk azt a bizonyos szúk ösvényt, mely a menny
országba vezet. Hadd legyenek ok csak a mi testvéreink, áldozatok, akik
a szent pecsétekkel nomlokukon és tagjaikon bukdácsolnak gyarlósá
gaink ingoványában.

Hatvanegy éves. - A tünetek, amelyeket ön a hozzátartozója visel
kedéséről és magaturtásárót leir - nem papi, hanem idegorvosi közbe
lépést sürgetnek. Ne tévesszük össze az erkölcsi életet az idegélet tüne
teivel. Kétségtelen, hogy az idegállapot cselekedetekben, viselkedésben,
magatartásban nyilvánul meg és nem fájdalomban, mint az egyéb szer
veink megbetegedése. A kimerültség és a fáradság azonhan még nem
lelki szárazság, az ideges járás-kelés, futkosás, bolyongás nem okvetlen
a nyugtalan lelkiismeret vagy a felelőtlenség következménye, a veszeke
dés pedig, amint On leír, egy bomladozó idegrendszer nyugtalanságából
fakad és nem tudatos rosszindulatból. Ezért az On általánosítása sem
állja meg a helyét. Mielőtt egy emberről erkölcsi itéletet mondunk, ves
sünk előbb nundig egy pillantást öröklött tulajdonságaira és idegrend
szerére,


