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G. G. - A Veni Sancte szerzője eddig még nincsen teljes határozott
sággal megállapítva, de annyi bizonyos, hogy a középkorí himnuszkölté
szet legjobb idejéből való. A legtöbb kutató II. Róbert francia kdrálynak
tulajdonítja, aki 971-1031-ig élt. Más kutatók későbbre teszik eredetét
és III. Ince pápának tulajdonítják. De akár egyiktől származik, akár a
másiktól, mindenesetre a legáltalánosabban ismert és szerétett hímnuszole
egyike. Kár, hogy a templomokban csak egy-két szakaszát éneklik

Tanácstalan apa. - Azzal le kell számolnia, hogy a nyelv változik,
(nem akarjude ez esetben azt mondaní, hogy fejlődik!) új fogalmakat
vesz fel és ezek számára új szavakat teremt és hoz forgalomba. Ezt a
folyamatot nem lehet megállítani. Kérdés azonban, hogy nekünk és gyer
mekeinknek kell-e azoknak lennWk,akilk lelkes úttörői ennek a változ
tatásnak. Új fogalmak következtében új szavakra van szükség, az biz
tos, de a régiek elhagyásával sok színtől, szépségtől, kifejező erőtől foszt
juk meg a nyelvet. Mi tehát a teendő? Azt hisszük, hogy szép, szabály-

" szerű, "sportszellemű" bírkózásba kell kezdenie e téren az idősebb és
fiatalabb generációnak A szülők, nevelők, tanárok, hatóságok használják,
őrizzék, kívánják meg a szép, szabályos beszédei a reájuk bízott ifjúság
tól, ameddig és amikor az ő hatáskörűkben. otthonukban vannak, de ne
ütközzenek meg azon, hogyha azok társaik között, vagyamikar már ön
állóakká lettek, más nyelvezetet használnak, mínt amit nevelöík beszél
nek, - de ne akarjon az idősebb nemzedék azzal fiataloskodni, modern
kedni, hogy felveszi a Ioamasznyelvet ! Nem áll az jól az ősz hajhoz! A
fiataloknál majd elvégzi a nyelvújítást maga az élet.

Következő számainkból: Tariulrnány: Szörényi Andor: Az Úr Jézus
szenvedésének története új megvilágításban. Salacz Gábor: Perczel Mór
emlékirataiból. Beney Zsuzsa: A hallgatás tornya (Weöres Sándorról),
Dümmerth Dezső: Az eltünt idő nyomában (Edgár Degas). TótfaJusy Ist
ván: A látomások költője (Vajda János). Balanyi György: Egy újkori pró
féta. - Novella: Ijjas Antal: A szőlőhegy munkásaí, Szabó Anna: Arnadé
élete és halála. Gerlei József: Edes fitam, Az ablak. Jan Dobraczynszki:
Nikodémus tizedik levele. Fendrik Ferenc: Pithágoras tétele. Bruce
Marshall: Father Smith. Heinrieti Böll: Kaland. Szarka Géza: Jób öröme,
Farkas Antal: Róza. Mándy Iván: Konyhafal. Agoston János: Bűntudat,

Egy igaz történet, - Vers: Balássy László, Gyurkovich Tibor, Bittei La
jos, Géczy , József, Lakatos Kálmán, Szerdahelyi István, Barth Ferenc,
Ölbey Irén, Elisabeth Langgásser, Francis Jammes, Paul Claudel.

MisehalIgaro. Győr. - Szórakozottsága ellen legjobban úgy küzdhet,
ha képzeletét munkába fogja a mise alatt. Már otthon, mikor elindul,
gondoljon reá: rnost a vértelen Golgotára indul. Képzelje el, hogy most
nem is ebben a kedves; ódon és mégis oly modern városunkban van, ha-
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Hem Jeruzsálemben. Nézze az embereket is, akikkel az utcán találkozik,
a hajdani jeruzsálemi népnek. A templomba is úgy lépjen, hogya Kál
vária kopasz szirtje alá áll, gyér füvek, por és kavicsok között. És kép
zelje el, hogya szent cselekménnyel párhuzamosan a láthatatlan Gol
gotán uj ból elindul és végbemegy az egykori jeruzsálemi Dráma. Ebbe
a golgotai hangulatba illessze bele rövid fohászait, a szentmise egyes
mozzanataira való odaügyelést is. Higgye el, úgy lesz vele, mint a nagy
klasszikus zenealkotásokkal a zenehallgatók. Minél többször hallják, an
nál mélyebben élik át, annál többet találnak benne. - Igen, ha nyugta
lan a képzeletünk, ha éhes és szomjas, ne hagyjuk magára, mert elra
gadja gondolatainkat, szivünket, érzelmeinket. Adjunk neki táplálékot.
Még a legegyszerűbb, legunalmasabbnak tetsző, a százszor hallott, lá
tott, elmondott imádságok, ájtatosságok is csodálatos értelemmel tárul
hatnak ki ezen az úton és módon.

M. A. - Az a bájos legenda Sz. Gerázimus nevéhez tapad. Ö húzta
ki a máskor vad, de most panaszosan nyöszörgő oroszlán talpából a tövist,
őt követte aztán a hű vadállat, mint egy szelid kutya, az ő halálát nem
értette meg a különben oly intelligens állat, és végül az ő sírja felett
halt bánat-halált, amikor a remetefőnök kivezette régi gazdája sirjához
és könnyeivel meg imádkozásával megértette az oroszlánnal, hogy mi tör
tént, mire az oroszlán a göröngyökhöz verte fejét és minden tőle kitelő

módon kifejezte gyászát, amelybe bele is halt. A remeték életírói nagyon
szcrették ezt az oroszlánmotivumot és több szent remeténél alkalmazták.
(Igy Szent Jeromosról is fel van jegyezve.)

T. L. - Meg tudjuk érteni szornjúságát a híres nagy képtárak látásá
ra. Azt azonban nem értjük, miért nem látogatja (addig, míg anyagi
helyzete megengedi, hogyaLouvreban bolyonghasson) a mi nagyon is
szép Szépművészeti Muzeumunkat ? Mindig elégedetlennek lenni és egy
re többet kivánni csak akkor és csak annyiban helyes, sőt dícséretes,
amennyiben nagyobb erőkifejtésre, nagyobb haladásra ösztönöz. Ameny
nyiben passzívvá tesz és odavisz, hogy a meglevő jót sem használjuk
fel, bizony vétkes elégedetlenségnek. a restség egy elég rosszul leplező

köntösének tartjuk. Talál a Szépművészetiben Raffaelt és Tiziánt, Rem
brandtot és Dürert, Orcagnát és Velazquezt, 6000 képet és szobrot és vagy
15000 rajzot stb-t. Tanulmányozza egyelőre ezeket.

Kis út. Ez a tárgy nem alkalmas a Kis út számára. Kérem, menjen
el sürgősen egy tapasztalt jó lelkiatyához és legyen vele egészen őszinte.

Bajára ez az egyetlen orvosság.


