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K. G. Budapest. - Felvetett problémájáról az a véleményünk, hogy csak
most látszik nehézségnek, amíg a kérdéssel csupán elméletben foglalkozik. Fog
laljuk össze a nehézségeit: hitközönvbe merült lelket akar felrázni, de az nem
katolikus. Azt kérdezi ön: a katolikus igazságokat hirdesse-e neki, ezáltal az
illetőt a saját vallásával hozza összeütközésbe, vagy arra buzdítsa, hogy a sa
ját vallását gyakorolja, amikor is a buzdítás által ön kerül összeütközésbe ka
tolikus lelkiismeretével?! Természetes, hogy önnek a maga katolikus meg
győződéséből kell szólania, hitünk igazságait kell előadnia. Mást nem tehet.
Nem hisszük, hogy bárki is igazán ékesszólóan tudná előadni más vallásának
tételeit. Csak akkor tud az ember meggyőzőerr beszélni, hatni, felrázni, ha szi
véből, rneaayővődóséből szól. Természetes, a maaa katolikus igazságait nem
adhatja elő sértő, fölényes, .gúnyos modorban, de még erőszakos és tolakodó
módon sem. Az ellenkezőjét érné el vele, mint amit kíván. Elrtasztaná barát
ját a maga vallásától is, meg az övétől is. Ha valakit vallási kérdésekben fel
akarunk világosítani, úgy tegyük, hogy az ne érezzen mögötte semmi mást,
estmán azt, hogy segíteni kívánjuk az igazság keresésében és megtalálásában.
Különösen nem szabad azt éreznie, hogy mi "szembe akar-luk fordítani" saiát
felfogásával, vagy ,,'be akariuk húzni" a maaunk táborába. Úgy kell hozzá
szólnunk, mint fü~getlen, önálló, szabad szellemhez, akinek mí elmondjuk
ugyan, amit az igazságról tudunk, de a döntés, állásfoglalás saját joga és fe
lelőssége. Ennen ezért felesleges a fentebb felvetett kérdésen töprengeni. E~
ember fejlődése lassú. Nem történik egyik nacról a másikra. Komoly, felelős

ségteljes meggyőződéssel biró lélek nem szakít egyetlen, vagv néhány beszél
getés hatására a maga múltjával, a km-etekkel, amelyekben eddig a lelki életét
élte, Nacvon sok töprengés, beszélgetés, belső vívódás szükséges hozvá, hogy
valaki eljusson a szakításokíg, az új táíékozódásokig, akonverzióig. ú,gy vél
jük, önnek még túl korai ilyesmire gondolnia.

P. Gy. Pécs. - Ha az ember hivatása erős és határozott, nem kíván Isten
től különféle "jeleket" annak bizonyságára, hogy valóban meghívia őt papjá
nak. A lelket eltölti a bizonyosság, hogy papnak kell lennie, nem is lát maga
előtt más utat, mint Krisztus ilyen követését. "Jeleket" általában azok azoktak
kívánni és keresni, akikben nem erős az említett belső bízonyossás. Nincs
meg: vazy azért. mert nincs igazi hivatásuk, vagy mert természetüknél fogva
bizonytalanok, határozatlanok, gyönge az akaraterejük. vagy aggályosak. Nem
kell tehát okvetlenül arra gondolnia. hogy azért vannak töorengései, azért
csüzeed el időnként, mert nincs igazi hivatása. Lehet, hogy csupán egyénisége,
alkata. természete habozó, problémázó. A töprengő, habozó, önemésztő lélekalkat
nagy tehertétel. Nehézzé teszi döntéseinket, utána is megkeresítí napiainkat.
A .Jiátha'', a "talán" szüntelen kísértenek bennünket. Amennyiben ön ilyen
természetű. megnyugtatjuk - már amennyire megnyuztató lesz az ön számára!
- ha világi pályán marad, akkor maid az a gondolat kísért lelkében. hogy
talán jobb lett volna, ha az Úr szolaálatába lép. Akik ilyen természettel vál
lal iák a papi életet, valamiképpen az Olaifák hegyén vérrel verítékező Jézus
sorsában osztoznak. Örökké gyötrődnek, szűritelen belső szenvedések emésztik
őket. Azt hisszük, őket nagvon szeréti az Úr. Hiszen nagyobb teherrel veszik
magukra az ő keresztjét. Különös hivatást, feladatokat szán nekik. Azáltal,
hovy sokat s-envednek belsőleg, nagvon megismerik és megértik a gvötrődő

lelkeket. Minthozv pedig nagyon megértik, igen j61 tudják vigasztalni és ve
zetni is őket. Nagyon fontos, hogy ilyen természetű emberekből is legyenek
paook ! Azért aiánl iuk, izvekezzók minél alaposabban kielemeznl önmagát. Ha
természetét alanosan szemügyre veszi, ha sikerül tisztáznia egyéniséget, minden
vonását. közelebb kerülhet hivatása tisztázásához is.

Fp'le'őssél!.· Budapest. - Köteles-e a szülő fel'vilázosttani a házassági szán
dékkal közeledő fiatalembert, hogy a leány gyógyíthatatlan beteesézben, illet
ve súlvos testi hibában szenved, amely nem látható? - Kötelessége! Aikkor is,
ha a Ieánv ellenkezőiéért könyörög és kegyetlensé~e;el vádolja az aoát, aki a fe
Ielössé s súlvat érezve. eleget akar tenni a kötelessévének. A kegyetlenség vád
ja igaztalan és alaptalan. Sokkal nagyobb kegyetlenség az, ha az apa engedi,
hogy a leány érzelmeitől elvakítva belemenjen egy tragikus végű házassáéba.
Nem kétséges ugyanis, hogya házasság ilyen esetben még akkor is a szerivedé-
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sek halálig kiapadhatatlan forrása, ha a másik fél, a férf i, szeretetből és az
eskü iránt érzett felelősségből hűségesen kitart a testi hibában szenvedő asz
szony mellett. A szomorúság tanyáz ott, ahol derunek kellene uralkodnia. El
sősorban a leányt kell rábírni, hogy ő legyen nyílt a fiatalemberrel szemben.
Minden rnegengedhetőt meg kell tenni, hogy erre r ábírjuk. Önérzete, m éltó
sága, lelki eg yensúlya kívánja így, Meg kell magyarázni neki, hogy az esetleges
szakítás fájdalmas lesz számára, de a kudarc , amely a házasságb an várj a, nem
csak kétszeresen fájdalmas , hanem ráadásul megaiázó is lesz, azonfelül tes t i
leg veszedelmet hoz rá. Ha azonban a leány nem tudja megtenni a számára
kétségtelen kegyetlen nehéz lépést, tapintatosan fel kell világosítani, sőt kell
rábírni, hogy okosan és kíméletesen vonuljon vissza.

Eszményképet kereső. - Valóban lehet találkozni nagyszerű egy énis égek
kel, akiket érdemes tisztelni és követni. Ha az illető ilyen, semmi kivetni
valót nem látunk benne, ha ön eszményképpé avat ja őt és igyekszik tőle ta
nulni stílust, modort, tudást, gondolkodást, sz óval minden sz épet és jót. Az esz
ményképekért való fiatalos rajong ásnak azonban mi inkább akkor vagyunk ba
rátai, ha az az emberiség legnagyobb egyéniségeinek sz ól: szenteknek, lángel
méknek, hősöknek. A legtökéletesebb ideál: az Istenember, J ézus Krisztus. Az
ő egyénisége kimeríthetetlen. Minél jobban belemélyed az ember az O belső vi
lágának tanulmányozásába, annál ősz in tébb rajongójalesz. Élő emberek iránti
rajongás nem egészen veszély n élküli kaland. Rendszerint megmarad az esz
ménykép külsőséges és felületes ismereténél és utánzás ánál. Ha a rajongó nem
találja meg az eszményk ép ében, amit külső benyomások után benne l átni vél
és remél - többnyire csalódik . És sokszor feleslegesen, alaptalanul csalódik.
Nem csupán az eszménykép omlik benne . öss ze, hanem az emberekbe vetett
hit általában. (Az ilyen eg y ember es zményítése igen gyakran á lt alános csaló
dásba zuhan.) Tiszteljen embereket, válassza őket eszrn ény ül, utánozza őket és
tanuljon tőlük. De ne essen a fe ltétlen és kritikátlan rajong ásba, Csak addig
utánozzon másokat, amíg az a maga igazi egyéniségének hasznára válik, amíg
azt fejleszti. Utána keressen más eszm é nyt, aki től újabb sz épe t és jót t an ulhat.
Végül pedig lépjen a maga ú tjára : igyekezzék egyéniséggé vá ln i. Amit a z é let
tól kap, egészítse ki az emberiség története legnagyobb alakjainak t anítá
sával és példájával. A hősök ével. szentekével, minden fölött Jézus Krisztuséval.

Házastársak. - Természetes, hogy a házastársaknak k özösen kell v isel
niök minden terhet. A magyar esküvés örökszép szöveg ében minden h ázas el
mondja a másik fél fe lé: ,,hogy őt el nem hagyom holtomiglan, holtáiglan, sem
minemű viszontagságában . .." Az egyház törvénykönyve, a Codex ju r is cano
nici pedig a házasság célját taglalva, az l013-as kánonban, az első cél : a "pr o
creatio atque educatio proelium" - a gyermekek létrehozása és felnevelése
után k özvetlenül a "m ut uu m adiutorium"-ot, a kölcsönös seg ít ést állapítja meg
második cél ként. A világi törvények is ezt az állásponto t védelmezik : a férfi
nek a nőt el kell tartania anyagilag, de ha a nő keres, neki is hozzá kell járul
nia a család, az otthon költségeihez, viselnie kell az anyagi terheket. Különö
sen akkor, ha a férfi - saját hibáján kívül - egyedül nem tud annyit keres
ni, hogyaköltségeket fedezze. Amíg a kölcsönös szeretet megvan. addig az a
kérdés, melyik félnek mi a kötelessége, nemigen merül fel. A szerétet mindig
többet ad, mint amire kötelezve van. Ahol azt kezdik hánytorgatni, hogy a má
sik mit ad és mit kellene adnia, ott baj van a szeretet körül. Vagy elhidegül
tek egymástól a felek, vagy nem is tudják, mi a szeretet. Mert vannak, akik
nem értik meg a szeretet l ényeg ét, ahogyan a rosszhallású ember nem tudja
felfogni a zenét. Az önzésre hajlamos ember számára a szeretet mind ig annyit
jelent: kapni, mindent megkapni a mási kt ól, amit megk ív ánunk. Az e gészséges
lélek számára a szeretet annyit jelent : adni. Szüntelen örömet okozni a másik
nak! Adni akkor is, ha a másik nem tud, vagy nem ves zi észre, hogy adnia
kellene. A szeretet olyan mint a n apsugár : nem törődik vele, hogy jégpáncél
fedi a tavat vagy a tócs át, a kis patakot, vagy anagy fol yót, ontja meleg ét,
amíg csak el nem ol vad a jég. Azt hisszük, a jelen esetben is mind a két fél
nek ezeken kell elmélkednie és eszerint kell egymás felé fordulnia.


