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Gl. M. Győr. Helytelen, ha a szülő rögtön azzal kezdi, hogy mihelyt
botlani, vagy hibázni látja a gyermeket, rákiált: "azonnal kérj bocsána
tot." A nevelés célja - a keresztény nevelésé kűlönösen - odahatni,
hogy a gyermek belássa, mi a jó és mi a rossz. Önként tegye a jót, s ha
hibázott, igyekezzék jóvátenni, - ha hibája olyan természetű: akár kér
jen bocsánatot. Semmiféle gépies és sablonos eszközzel nem pótolható
a cél: önálló, önkéntes cselekedetekben megnyilvánuló felelősségérzet, er
kölcsi érzékenység, ítélőképesség kifejlesztése. Ez persze fáradtaágba ke
rűl. Minden alkalommal mérlegre kell tenni a gyermek cselekedetét,
botlását, és meg kell magyarázni - persze nem vitába bocsátkozva 
rníért helytelen, amit tett. Ha kedves rokona, a fiatal mama panaszkodik,
hogy az ilyesmi fárasztó, magyarázza meg neki, hogy az akimerítőbb,

ídegölőbb módszer,amit ő követ: az állandó kiabálás és a sablonos "bo
csánatkérés" erőltetese. A szüntelen fortisszimóban való lárma meríti
ki őt. És ha a gyerek szüntelen azt hallja, hogy "agyonütlek", "megnyúz
lak", - végül is elengedi a füle mellett az üres fenyegetődzéseket. Is
merjük ezt a típust míndnyájan. Szavai után azt hinné az ember, hogy
kész tömeggyilkos, de ha a kis haszontalan rámosolyog, nyomban elol
vad, s akit előbb még belei kitaposásával fenyegetett, nyomban "aranyos
kámrná", "cuncuskámmá" válik. Bizonyára van ismerőseik között olyan
anya, aki a másik típus megtestesülése. azé a szülőé, aki inkább hallga
tással, mint lármával, szemöldöke mozdulataíval irányítja gyermekeit.
Magyarázza meg a mi kedves kismamánknak, hogy az ilyen típusú ne
velőt tegye eszményévé, azt tanulmányozza és kövesse.

Vitatkozó. - Lehetőleg kerülje a vallási vitákat társaságban. Ezek
ugyanis többnyire nem is viták a szó igazi értelmében, hanem dilet
táns szellemi dulakodások, amelyekben hozzá nem értő emberek hetet
havat összekavar-va, együvé nem tartozó kérdések között ide-oda csa
pongva és csapkodva folytatják szócsatájukat anélkül, hogy az igazság
hoz közelebb jutnának. Figyelje meg; minél inkább járatos valaki vala
mely kérdésben, minél inkább szakember, annál nehezebben lehet bele
rángatni ilyenféle szellemi kakasviadalba. Minél jobb szakember ugyanis
valaki, annál jobban ismeri tudományának határait és fogas kérdéseit,
tehát annál szerényebb. Ha igazán komoly tudós találkozik igazán ko
moly teológussal. a közöttük meginduló eszmecsere - mégha a vallás
és a természettudomány ütközőpontjai körül folyik is - soha nem válik
egymás dorongolásává, hanem az igazság együttes keresése lesz. - Azért
is nagyon meg kell válogatni, hol, mikor, kivel kezd vitatkozni vallási
kérdésekben, mert az ilyen vitának egyeseknél egészen más a mozgató
rugója és fűtője, mint amit kifogásolnak. tagadnak, vagy támadnak. Rend
szerint lelkiismereti problémák, megoldatlan erkölcsi kérdéseik húzódnak
meg a háttérben. Nem egyszer azért tagadja ez vagy az az ember Isten
létét, mert szeretne megszabadulni a - feleségétől. Egyszer egy anya az
zal a panasszal fordult Szalézi Szent Ferenchez, hogyakármennyit is
beszél fiának Istenről, nem tudja meggyőzni. A szent így felelt: .Asszo
nyom, ne csak a fiával beszéljen Istenről, hanem az Istennel is a fiáról!"
Ahol egyedül nem boldogulunk - és valljuk be, kevés az, amiben ele
gendő véges erőnk - hívjuk segítségül Isten kegyelmét.

T. A. Budapest. - A gyónásban a pap feloldozást csakis élőszóva!

adhatja meg. Nem elegendő tehát, ha csak gondolja, vagy írásban adja.
Nem számít élőszónak a telefonon át történő közlés sem. A feloldozandó-
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nak a feloldozásnál jelen kell lennie. Az ön elhunyt kedves hozzátarto
zója esetében ez feltétlenül megvolt. Olyan esetben, ahogy az ő feloldo
zása történt, nem számít, hogy távolabb állt a paptól. ütközet előtt

ugyanis, mikor a pap az egész ezrednek feloldozás t ad, az ezred minden
ott levő tagja, az egész csoport, mely tudott arról és kívánta azt feloldo
zást kap, tekintet nélkül arra, hogy ki hol áll: az első sorokb~-e vagy
hüul. '

Cs. B. Ujpest. - Női kanonokok nem voltak soha az egyházban, el
lenben kanonoknők maig is vannak. A "kanonok" szó a latin "canonicus"
szóból származik. Értelmét akkor látjuk legjobban, ha az intézmény ere
detét tekintjük. A keresztény ókorban, majd még inkább a középkorban
a püspöki székhelyen levő papság közösségben élt, főképp Szent Agoston
által adott szabályzat (kánon) szerint. Ezeket a papokat "clerici canonici"
nek, azaz szabályzat szerint élő papoknak nevezték Szent Agoston sza
bályzatai alapján nemcsupán felszentelt papok, hanem női szerzetesren
dek is létesültek. Ezek tagjait nevezték el "canonissaé"-.nek, kanonok
nőknek.

Hálás fiú. - Akármennyire is hálás édesanyjának azért a sok jó
ért, amelyet tett, ha nem szereti az illető leányt, akit ő akar menyének,
nem köteles feleségül venni. Ne hivatkozzék a negyedik parancsolatra
az ügyben, mintha az volna a felelős a házasságért, melyről ön előre azt
érzi, hogy rossz lesz. Az ilyen eset, mint az öné, szomorú, de kitűnő bi
zonysága annak, mennyire nem elegendő csak a tíz parancsolatot meg
tanulni. Az egyház törvényei ugyanis nem merülnek ki a tízparancsolat
ban. Nem hallott még a "kötelességek összeütközéséről"? A katolikus er
kölcstan határozottan és félre nem érthetően tanítja, hogy amennyiben
különböző fajtájú kötelességeink összeütközésbe kerülnek, ezek közül
csupán egyet kell teljesíteni. Mégpedig azt, amely nagyobb fontosságú
törvényből ered. Nem lehet a tíz parancsolat egyikét sem úgy teljesíteni,
hogy az által ellentétbe kerüljünk a természeti törvénnyel. Jelen esetben
az ember legalapvetőbb jogával, hogy testével, személyével. életével sza
badon rendelkezik. A természettörvény felette áll a tételes isteni parancs
nak, ez pedig az emberi törvénynek, a tiltó parancs a pozitivnak, az igaz
ságosság parancsa a szeretet parancsainak, a nagyobb érdekeket védő

törvények a kisebb érdekeket védő törvényeknek. Ettől függetlenül le
het, hogy édesanyjának igaza van annyiban, hogy a kiszemelt leány ki
tűnő, nagyszerű teremtés, akit pedig ön szeretne, valóban hibákban szen
ved. Ha ön ez utóbbit szereti, nyugodtan választhatja élettársul. Nem Is
ten parancsolataival, csupán édesanyja óhajával kerül szembe.

R. K. Nincs mit csodálkoznia azon, hogy a középkorban olyan kevéssé
ismerték a természetet s középkori szerzők ma mosolyra késztető leírá
sokat adnak egyes jólismert állatokról. A természettudomány még ma
sem végzett az élő világ kutatásaival. A formák egymásba folyó rend
kívüli gazdagsága még most is zavarba ejt, ha arra gondolunk, hogy kö
rülbelül 500.000 állat 200.000 növény és 100.000 ásatag faj állapítható meg,
ha a természettudományos faj fogalom közepes terjedelmét fogadjuk el.


