
SZERKESZTŐI ÜZENETEK

Következő számainkb.ól. Tanulmány: Belon Gellért: Az evangéliumí
ember (Prohászka). Doromby Károly: Graham Greene. Jánosy liyuLa:
Uberali:lJmus, szocíalízmus és az egyház a 19. században. Holetuia. Barna
bás: Tudósok, nézetek, viták a 17. században. Lengyel Balázs: Frederico
Garcia Lorca. Cserháti József: Az ember vtlágközpontísága Szent Tamás
filozó:liiájáJban. Kardeván Károly: Pálffy Béla Hegedüs Nándor Ady-köny
vében. Tarnay Br'U,JJó: 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). Ohmacht Nándor: Újalbb
lépések a katolikus erkölcstan terén. Kelecsényi' Gábor: Phaeton és az
űrrakéta között, Benkő István: A nemzeuközí békére és erkölcsre neve
lés kérdése. Dévényi Iván: Csontvary Tivadar. Balanyi György: Giess
wein Sándor békemunkája, Tótfalusy István: Kodolányi János.

Novella: Farkas Antal: Róza. Fendrik Ferenc: Pithágoras tétele,
Agoston János: Egy igaz történet. Mészöly Miklós: Jelentés öt egérrőí.

Bohuniczky szeii: Emlékeimből.Gerlei József: A lélek. Ijjas Antal: Ngela
Mar Gurum története. Bruce Marshal: Fáther Smith. Alfred Polgár: A
köpeny. Valéry Larbaud: Rachel Frutíger.

Vers: Jékely Zoltán, Nemes Nagy Agnes, Pilinszky János, Jánosy
István, Stetka Eva, Tardonai Gábor, Szabo Anna, Márk István, Kárpáty
Csilla, Vámosi Pál, Beney Zsuzsa, Surányi István, Papp János, Gyurko
vics Tibor, Komjáthy Győző, W. H. Auden, Gertrud von Le Fort, Rainer
Maria Rilke, Szemelvények mai osztrák költőkből (Radó György fordí
tásai).

B. M. A beküldött versek kedvesek, de költői tehetséget nem árul
nak el.

H. L. Szolnok. Köszönöm kedves érdeklődését. Munkásságornat ez
idő szerínt csak a Vigiliában figyelheti meg. Ha egyszer Pesten jár, szí
vesen látnám. A Vigiliára előfizetni a kiadóhivatalban lehet (Bp. V.,
Kossuth Lajos u. 1.).

A. J. 'Székesfehérvár. A fordítás szép, Atadtam a Sz. V. U. meste
relnek.

Mimóza. Budapest. - Kétségtelenül nehéz túlérzékeny természetű

emberrel barátkozni. Még nehezebb vele együtt élettársi közösségben
élni. Azt azonban, hogy ez teljesen lehetetlen, nem merménk általános
ságban kimondani, kedves aggódó menyasszony, Nem minden érzékeny
természet kibírhatatlan. Az illető többi tulajdonságait, hibáit és erényeit
is figyelembe kell venni. Az érzékeny kedély párosulhat ostobasággal.
Ilyenkor valóban nagyon nehéz vele együtt élni. De párosulhat hozzá
az okosság is. Ilyenkor gyöngédség, finomság az eredménye. Az intelli
gens érzékeny magában szenved, a buta érzékeny környezetét gyötri. Ha
vőlegénye érzékenysége gátlásokban. csendes tartózkodásban, töprengés
ben nyilatkozik meg, ne féljen tőle. Az ilyen természetű emberrel, ha
van benne értelem, nagyon gyöngéd és kedves lehet életközösségük, De
ha lépten-nyomon minden apróság miatt hisztériás jeleneteket rendez,
ha magával szemben minden kíméletet megkövetel, ugyanakkor ő más
érzékenységet nem kíméli, akkor legjobb, ha rögtön kiadja az útját.
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GI. Z. Szeged. - A kétely még nem eretnekség. A nagy szentek is
keresztülmentek a kételkedés próbatüzén és sokkalta kegyetlenebbül is
szenvedtek, mint Ön. Minél többet tud a lélek, annál súlyosabbak tud
nak lenni hitbeli megpróbáltatásai. De bármennyire is nagy bennünk a
kétely vihara, még rrundig egy világ választja el a tévelytől, mégha az
oly szelídnek, kicsiségnek látszik is. Az egyik küzdelem, a másik meg
hódolás, az egyik szcnvedélyes keresés, a másik megátalkodottság, az
egyik szenvedés, a másik halál dermedése, az egyik alázat, a másik gőg.

Az tehát, hogy Ön a súlyos csapás alatt, amely érte, kételkedik Isten
igazságosságában, még nem tévely. Ne ijedjen meg. Keressen és legyen
készen a megnyugtató és boldog ító megvilágcscdásra, mely bizonyosan
eljön számára.

Akos - Agoston. -- Önnek van igaza. Az illető intézetben tévedtek
a név lefordításában. Akos nem az Agoston, hanem az Achatius magyar
megfelelője. A középkorban és a barokk idején annyira tisztelt tizen
négy segítő szent egyike, Antiochiai püspök volt Decius császár idején.
Azon szentek közé tartozik, akiket vértanúként tisztelünk, noha nem
haltak bele a k inzásba. Achatius sorsa a jó emberek csodálatos erejét
bizonyítja. Annyira jó volt, hogy nem nevezték sem keresztények sem
pogányok másképp, csak: "a jóság angyalának". Az emberek nem tudtak
ellenállni szavának, de tekintetének sem. Mikor mís ézctt, prédikált, ha
ragosokat békített és betegeket gyógyított, olyan volt megjelenése és vi
selkedése, mint egy angyalé. Mikor kitört a Decius-Jéle keresztényüldö
zés, Marcianus helytartó elsőnek Achat.iust vetette fogságba. Először szép
szóval, aztán kegyetlen kinzásokkal igyekezett hitehagyásra bírni. Akos
angyali jósága, csodálatos ékesszólása azonban oly erővel hatott rá, hogy
nem mcrte kivégeztetní. Ügyét a császár elé terjesztette s az szabadon
bocsájtotta Ákost. Már életében rengetegen kérték imáit. Halála után
tisztelete egyre növekedett és a legutóbbi időkig fennmaradt. A tizennégy
segítő közül ő a pártfogó a halálos veszedelemben és igazságtalan meg
szégyenítésben. Ünnepe március 21-én van. - Felhívjuk a Iigyelmét,
hogy amennyiben egészen szakszerű véleményt óhajt küldeni az Akos 
Achatius névről, forduljon az Akadémia nyelvtudományi intézetéhez, a
magyar nevek szaktudósához, dr. Mikesi Sándorhoz.

Ro S. Honnan veszi azt, hogy a "keresztény tan szerint mindenki el
kárhozik, aki nem katolikus". A magunk részéről még nem találkoz>tunk
ezzel a tétellel. De találkoztunk azzal, hogy IX. Pius pápa híres alou
ciójában, 1854. december 4-én ezeket jelentette ki: "Mint biztos tényt kell
feltételeznünk, hogy azok, akik önhibájukon lciniii az igaz hit ismeretén
kívül élnek, az Úr szemei előtt nem viselnek felelősséget ezért az álla
potért." És VIII. Sándor pápa elitelte a janzenista Arnauld-t, mert ta
gadta, hogya kegyelem az Egyházon kívül is megtalálható. Sertillanges
katekizmusának III. kötetében azt mondja: Nemcsak hitetlenek, de a hi
tet üldözők is nyerhetnek kegyelmet, ha csak tévelyedettek, vagyis, ha
megvan bennük a jóakarat, hogy az igazságot akarják követni. Az ilyen
tévelygőket, (akik azonban jóakarattal keresik az igazságot) tulajdonkép
pen keresztényeknek kellene tekinteni. Sz.t. Justimus azt mondja: "Több
keresztény van, mint az ember gondolna. " O Socratest kereszténynek
mondja, Szt. Agoston Senecát, és Szt. Tamás a római századost, Comb
liust.


