
SZERKESZTŐI ÜZENETEK

Kétségbeesett. "Kérem, feleljenek nekem, hogyan segítsek azon a nagy ba
jon, hogy 16 éves kislányom annyira félénk, hogy mindig nekem kell felelnem
helyette?" Nehéz kérdést ad fel, Asszonyom, mert levelének egész hangjából
arra kell következtetnünk, hogy nemigen fogja elhinni amit mondhatunk, Ter
mészetesen csak feltevésekből indulunk ki, hiszen egyetlen levelén kívül más
adat nem áll rendelkezésünkre. Abból az egy mondatból indulunk ki, amelyet
leveléből idéztünk: "Mindig nekem kell válaszolnom helyette" - ez nem oko
zat, ez ok. így véljük a helyzetet látni: már kisbaba korában is kissé gyengébb
idegzetű leánya félénk dadogását nem igyekezett megérteni környezete, hanem
türelmetlenül elhallgattatták. hogy hiszen egy kukkot sem értünk belőle. Leve
lének bőbeszédűségéből gondoljuk, hogya mama szívesen vette át a szót fé
lénk gyermekétől. Talán úgy volt később, hogy amikor a gyermek valami meg
állapítást tett, ami neki érdekesnek és fontosnak tetszett, letorkolták azzal,
hogy "azt úgyis mindenki tudja". Talán - ha idegenek megkérdezték, hogy
hány éves, hol lakik, hogy hívják - a mama karjára kapta, és felelt helyette,
nehogy látnia kelljen gyermekének vonakodását. így lassan kialakult benne az
az életszabály, hogy legokosabb nem felelni, mert ha az ember mond valamit,
abból könnyen baj lehet, míg ha az ember nem szól, mindig van valaki, aki
helyt áll ... Hogy hogyan segítsen a bajon, az sajnos elkésett kérdés. Nem a
kislánynak kell elsősorban megváltozní, hanem a marnának. Vonja ki magát
a társaságból, ha leánya baráti kőre, kollégái jönnek vendégségbe, - ne iga
zítsa ki, ha valami tréfát, élményt, érdekességet mond el, ha Önnek százszor
is ugy tetszik, hogy el1őtte a viccet. Egyáltalán, ha nem túlságosan fontos do
log, ne javítsa leánya mondásait, hadd jőjjőri meg egy kicsit a bátorsága, ma
gabiztossága. Hogy rnennyire képes tanácsunkat megfogadni. és hogy lehet-e
egyáltalán még leánya gátlásain [avítani, azt így távolról nem tudjuk meg
mondani.

Tetszhalál. - Semmiképpen nem igérheti meg a tetszhaláltól rettegő öreg
hozzátartozójának, hogy átszúrja a szivét a koporsóban, mielőtt lezárják. A
tetszhalál lehetősége ellen pontosan ezzel nem szabad védekezni a katolikus
tanítás szerint. Amennyiben ugyanis igazán tetszhalottról van szó, szívét át
szúrni annyit jelent, hogy megölik őt. Az egyház pedig az emberölést soha nem
hagyja jóvá, még a koporsóban sem. Egyáltalán felesleges ilyen gondolatokkal
Ioglalkozniuk. A halál bekövetkezését orvosilag bizonyosan meg lehet állapí
taní. Ilyen mód többek között az ún. Icard-féle próba. Ez abból áll, hogy egy
bizonyos veszélytelen folyadékot befecskendeznek a bőr alá. Amennyiben a
testben van vérkeringés, a bőr nagyobb területen sárgára színeződik. Ha azon
ban nincs vérkeringés, azaz a halál beállt, a színezödés nem történik meg.

M. Z. Cegléd. Miért babona a pénteket szerencsétlen napnak tartani? 
Azért babona, mert egyáltalán bűn valamely dolognak olyan titkos erőt tu
lajdonítani, amit Isten annak nem adott. Nincs tudomásunk róla, hogy az egy
ház azért itélné el a péntek szerencsétlen napnak való kikiáltását, mert ezzel
Jézus halálának napját védené a tiszteletlenségtől. Vannak más babonás na
pok is, azok tartását is elitéli. Az ilyen hiedelmekben ugyanis, amelyek titkos
erőket tulajdonítanak tárgyaknak. helyeknek, időpontoknak, számoknak, a leg
sötétebb pogányság, az animizmus, a fétisimádás maradványai lappanganak.
Ezért is sorolja az egyház a babonát az Isten első parancsolata elleni vétsé
gek közé.

R. J. Dunántúl. - A hazugság kérdésében csak úgy, mint minden másban,
a katolikus erkölcs szigorú, de nem embertelen és főképp nem oktalan. Azért,
me-rt a törvényegyszerűen van megfogalmazva, nem lehet együgyűen alkal
mazni, főképpen pedig nem úgy, hogy az alkalmazással felebarátainknak és az
igazságnak ártsunk. Igen fontos, hogy pontosan megállapítsuk, mi hazugság
és mi nem. Hazugság felebarátunkat tudatosan szavakkal, magatartással fél
revezetni. Viszont nem hazugság, ha valakinek nem akarunk az orrára kötni
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olyasmit, ami nem tartozik reá. Ez esetben a lényeg nem abban áll, hogy a
tenyt ne rejtsük el, hanem abban, hogy ne hazugsággal rejtsük el. Ennek meg
van a maga lehetősége. Sajnos, az emberek igen nagy része nem él velük és
nem aknázza ki azokat. Ilyen elsősorban: a hallgatás. A legtöbb ember azért
kerül kínos helyzetbe felebarátaival szemben az igazság megmondása körül,
rnert nem tud teljesen és tökéletesen hallgatni. Fontoskodásból, dicsekvésből

félszavakkal, magatartással érezteti, hogy erről vagy arról az ismerősről. ba
rátról, kollégáról tud valamit. Persze, ilyenkor aztán nckiszögezik hamarosan
a kérdést, ő pedig kínos helyzetbe kerül; vagy vállalja a pletykázást, a másik
megsértését, a becsületébe való belegázolást, vagy hazudik. A másik mód,
amivel nagyon kevesen élnek: a szavak, kifejezések, a magatartás helyes meg
valasztása. Az okosság és a tapintat sok mindent meg tud oldani, ami az ok
talanság és a tapintatlanság számára megoldhatatlan. Nem bizonyos, hogy va
laki akkor igazmondó, ha a kérdésre azzal felel, hogy: "semmi közöd hozzá".
Hazugság nélkül lehet így fogalmazni: "e pillanatban nem tudok feleletet adni,
nem ismerem az ügy minden részletét, már pedig nem szeretnék felesleges
zavart kelteni, vagy bárkit is megbántani". Ha általában nem pletykálkodunk,
nyugodtan rnondhatjuk: lIne haragudj barátom, az effélével én nem foglalko
zorn". - Persze a hallgatás és a kitérő felelet csak akkor megengedett, ha ab
búl nem származik senkinek kára. Van eset, amikor az igazság elhallgatása.
mások tájékozatlanságban való hagyása súlyos vétség, mert esetleg jóvátehe
tetlen károkat okozunk általa felebarátunknak. Ezeket kell önnek végiggondol
nia és megállapítania, mielőtt a szülők esetleges kérdésre, tud-e ön róla, hogy
leányuk az illető fiatalemberrel barátkozik-e, felelni akar. Általában köteles
ség felvilágosítani a szülőt, ha gyermeke felől és annak érdekében kérdezős

ködik. Ha azonban úgy áll a dolog, ahogyan ön mondja, a szülők rendkívül
elfogultak és elfogultságukkal egy boldognak ígérkező házasságot akadályozná
nak meg, meggondolandó, hogy hozzájáruljunk-e a fiatalok útjának megnehe
zítéséhez. Ha a fiatalember olyan derék teremtés, mint amilyennek ön mondja,
azt ajánljuk, hogy ha a szülők kőzül valamelyik érdeklődik, felelje azt: "nem
szoktam én mások dolgába beleavatkozni és azt kutatni, ki kivel jár, de ha
valóban így van, örüljetek neki, mert a fiú derék teremtés."

G. R. Budapest. - Már e hasábokon is többször írtunk a problémáról. A
prédikáció, a szentbeszéd célja nem az, hogy szónoki remekmű legyen. Az
egyház papjai között szép számmal találhatók olyanok is, akiket nem lehet jó
szónokoknak nevezni. Ezek ajkáról éppenúgy meg kell hallgatni és szívlelni az
igét, mint a retorikai remekműveket. Minden szentbeszédben, még a legke
vésbé művészí prédikációban is van az Istennek valami üzenete számunkra,
vagy legalább valaki számára a hallgatók közül. Ez az üzenet nem egyszer
független magának a szónoknak a szándékaitól is. Hányszor történik meg pa
pokkal, hogy mise után bejön egy-egy hívő a sekrestyébe vagy a plébániára és
könnyek között köszöni meg a prédikációt, mert annak egy mondata világos
ságot gyujtott benne, utat mutatott számára egy nehéz problémájában. S mi
kor megkérdezi a pap, .mí volt az a mondat, amellyel így megragadta a szívét,
gyakran kiderül, hogy valamely mellékesen odavetett megjegyzésről van szó,
amelyet a beszéd hevében fogalmazott meg. Az egyház mindenkor megbecsülte
cl nagy szónokait, soha nem szünt meg sürgetni papjait, hogy minél szebben és
tökéletesebben fejezzék ki magukat. Mégis, aki csak szónoki remekmű kereté
be ágyazva hajlandó elfogadni Isten igéjét, olyan, mint aki nem hajlandó ke
nyeret enni, hanem csupán kalácsot. Isten igéje nem kalács, hanem kenyér.
figy fogadjuk el, ahogy nekünk nyujtják. Higgye el, ha így közeledünk feléje,
csakhamar rádöbbenünk, hogy ami első pillanatban nagyon szerénynek látszik,
míndig rejt egy-egy olyan rnondatot, üzenetet, amit ha megszívlelünk, egész
héten át táplálni tudja lelkünket.


