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Edesanya. - Megértjük, lelke mélyéíg megrázta, hogy férje önkezével vetett
véget életének. Abból a tényből azonban, hogy férje aikkor - betegsége és ma
gas vérnyomása folytán - idegbetegségben szenvedett, joggal következtetheti
ön, hogy nem volt beszámítható, mikor eldobta életét. Imádkozzék érte sokat
és figyelmeztesse, kérje fiait is, hogy imádkozzanak apjukért. Innen, ebből: a
férjéért és az apjukért végzett 'közös ímádságból Jcell elindulnia érzékeny lel
kű nagyobbik fiával kapcsolatos problémáinak megoldása felé is. Nem kell
ugyan okvetlenül bekövetkeznie annak, amitől a férje családjában fe'menő

ágon már többször előfordult hasonló eset és a fia kijelentése alapján fél, hogy
t. i. a gyereket is meglepi apja életuntsága, és egyszer esetleg meggondolatlan
ságot követ el, mégsem árt, ha anyai szív.e vészjelzésett komolyan veszi. Jó,
ha fiát felvértezi, szembefordítja, irrrmuriízálja a családban úgy látszik benne
lappangó hajlam ellen. Amidőn megmagyarázza neki, hogy érdemes és kell
imádkoznia apja lelkéért, alkalmat találhat arra, hogy megmagyarázzon va
lamit, ami rendkívül fontos és hasznos lehet a fiú leLkének ,gyógyulása, meg
erősödése szempontjából. Imádsággal és tapintatos, helyesen megválogatott és
idejében, többször elmondott megjegyzésekkel növelní, fokozni kell benne a
felismerést, belátást, hogy aki öngyilkosságba menekül, nem külső kőrülmé

nyek, nehézségek miatt roppant össze, hanem amiatt, ment elhagyja magát,
nem használja lelki erejét. Rámutathat arra, hogy az érzékeny alkatú embernek
szüntelen fokoznia kell önbizalmat, életkedvét, hitét, reménységét, ki kell ir
tania, el kell nyomnia önpusztító hangulatait. Igyekezzék életcéllá tenni és
fejleszteni a fiúban a meggyőződést, hogy apja helyett és apjáért élnie kell
és élni is fog, hogy felajánlja érte, lelke üdvéért imádságait, áldozatait, erő

Ieszítéseit, Míg az apjáról ilyen módon emlékezik meg a fiú, önmagát is erő

síti. Levele végén azt kérdi, mit kezdjen saját magával, árván maradt életé
vel ? ! Azt hisszük, nemcsak fiának, de önmagának is sokat jelent, ha az imént
említett szempontokat magáévá teszi, életprogramjává avatja, minden áldo
zatát és imáját felajánlja, hogy férje odaát elnyerje Isten irgalmas szeretetét.

H. G. - Vannak kérdések, amelyekre nem lehet kíelégftő választ adni, de
a hiba igen sokszor nem a kérdezett, hanem a kérdező mínuszaíban rejlik.
Magyarázat helyett álljon itt egy kis igaz történet egy római zarándoklat ide
jéből. Egy igen magabiztos hölgy azzal a meglepő kérdéssel fordult a zarán
doklat vezetőjéhez, hogy vajon melyík a "hiteles Szűz Mária-arc, mert annyit
látunk és mindegyik annyira más, hogy már nem hiszünk egyiknek sem". A
társaság egy része a hölgy naívságán, a. másik része a pap zavarán nevetett.
Mert zavarban volt, tagadhatatlan. Mit is feleljen erre? Mondja azt - rövi
den és élesen -, hogy abban az időben még nem voltak natóságilag hitelesí
tett fényképek ? Vagy azt, hogy Szűz Mária nem volt hajlandó rnodellt ülni a
festőnek? Vagyegyszerűen fordítson hátat a talán nem is jóhiszemű kérde
zőnek? Végül mégis magyarázatha kezdett: "Asszonyom, a művész nem azt
festi meg, amit így kívülről nézünk, hanem amit a saját lelke mélyén meg
pillant, azt igyekszik másnak is megmutatni. Amikor 'a művész Szűz Máriára
gondol, láthat egy nyolc, tíz éves kislányt, aki egyenes testtartással, bátran és
vissza nem nézve, megy fel a Templom meredek lépcsőjén a főpap felé, hogy
magát Istennek szentelje, - ahogy ezt Tizián meglátta. Látihatja benne a férj
hezmeriendő szépséges hajadont, amint József gyűrűjlét fogadja, ahogyan azt
Raffael látta meg; ez a hajadon olyan szent, hogya mennyeí angyal térden
állva köszönti, mint Leonardónál. És olyan alázatos, hogy Memlímgnél szinte
trónjának függönye mögé rejtőztk, amikor Gyermekét imádásra nyújtja a nap
keleti bölcseknek. Ez a Mária boldogan játszik Kisdedével Grünewaldnál, de
ugyancsak Grünewaldnál szdnte félájultan roskad a kereszt alatt Szent János
karjaiba. Ez a Mária szűz és anya, királynő és szolgálólány, térdreborulva
imádja Kisdedét. Míchelangelo Utolsó ítéletén pedig közbenjár Fiánál. Szűz

Máriában rnindez együtt van. Kimondhatatlan gazdag egyéniség Szűz Mária, a
művésznek pedig csak korlátolt eszközök állnak rendelkezésére. Azt röszíti
meg felőle, amire legjobban reagál a lelke, A néző pedig am látja hitelesnek,
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a művészí alkotásban. amire lelke legjobban rásejlík ..." "Szóval melyík a hi
teles Mária kép?" - kérdezte végül a hölgy... "Egyik sem és mindegyik'
- felelte a pap.

Cs. L. D. - Szalézi Szent Ferencet XI. Pius pápa nyilvánította a katolikus
irók védőszentjévé a Szent halálának h áromszázadik évf ord ul óján, 1923 január
26-án kiadott "Re r um omnium" kezdet ű apostoli körlevelében. Az idevonatkozó
sz övegrészt az alábbiakban idézzük : "Mivel pedig az Apostoli Szeritszék egyet
len nytlvános és ünnepies okmányából sem világlik ki, hogy Szalézi Szent Fe
renc a katolikus ír ók égi pártfogójává nyilváníttatott volna, fölhasználjuk ezt
a kedvező alkalmat s biztos tudással és alapos megfontolás után apostoli te
kintélyünknél fogva jelen körlevelünkkel Szalézi Szent Ferenc genfipüspököt
és egyháztanít ót nekik égi p ártfogóul adjuk, megerősítjük és kihirdetjük 
bármiféle ellenkező rendelkezést hatálytalanítván."

Rajongó. - A fiú közeledett önhöz, ön nőies büszkeségből és jáltékból visz
szautasította. O erre visszahúzódott, másfelé tájékozódott. Ön észbekapott. rá
döbbent, hogy szerelmes belé. Mire jóvá akarta tenni ügyetlens égét, késő volt.
ő megnősült. Most ön szenved és nem tud megnyugodni. - Levele alapján a
véleményünk: egyáltalán nem bizonyos, hogy önök ketten annyira megfelelő

házastársak lettek volna, amennyire ön most hiszi. Kezdjük az ön [ellemén.
K íegyensúlyozatlan, érzékeny, büszke, ábrándozásra hajlamos, merev, nem tud
feloldódni , sértődékeny és harageártó. Amellett erősen passzív is . Figyelje meg
csak a saját írását. Megannyi hőkölés minden betűje, tele kacskaring ókkal. bo
nyolult cifras ágokkal. Ki kell szabadulnia abból a sok öncsinálta belső bonyo
dalomból. a zs ákutcáb ól, amibe saját maga zárta bele magát. Változtassa meg
magatartását a foglalkozásával szemben. Forduljon teljes szívvel a magára bí
zott kicsinyek felé. Sopánkodik levelében, hogy müvészlélek lévén nem bírja az
óvodá t, Használja fel eddig szerzett zenei és énektudását a gyermekek meg
közelítésében és a .nevelésben. Kárpótolást kap majd füstbe ment terveiért.
A gyerekek kőzt megtanul feloldódni, kitárulni, lélekismeretre tesz szert, s en
nek gyümölcseként másként, t árgyilagosabban, nyugodtabban szeml éli önma
gát, vágyait, érzéseit, arnb ícíóst, emberi hivatását és a világot. Azok alapján,
amiket ír, úgy látjuk, a férfi ugyanolyan természetű egyéniség, mint ön. Egy
áLtalán nem bizonyos, hogy igazán szerette önt, vagy ha igen, nem volt egész
séges az a szerelem. Mire való volt a sok kertelés, ha őszinte és férfias volt a
szerelme? Teljesen igazat adunk önnek, hogy játéknak tartotta, nem tudta
komolyan venni közeledését. Mi hívei vagyunk annak, ha a férfi és a nő tar
tózkodva közeledik egymáshoz a párkeresés nehéz útján, ha betartja a köze
ledés ösztönös, íratlan szép szabályait. Az olyan ,,,közeledés", amely : "S zevasz,
anyu", vagy " Na, mi lesz öreglány" Jelki áltással durván neldomlik a másik
nemnek: kamasz otrombaság. De az se egészséges, ha a férfi, miut án meggyő

ződött, hogy szeretí a leányt, tehetetlenül gubbaszt vagy vergődík és nem tudja
,k inyitn i a száját, szerelrnét éntelm esen tudtára adni a lánynak, akinek szá
mára helyzeténél fogva szinte kötelező a tartózkodás, hallgatás, várakozás.
Persze, lehet, hogy a férfi valóban nem mindennapí egyéniség. Eppen ezeknél
gyakori az ügyetlen egy helyben topogás-tiporgás, ha rájuk szakad a szerelern.
Okos leány ügyesen. észrevétlenül átsegítí az ilyen jámborokat vergődéseiken.

De ehhez nem éntenek a sóhajtoz ó, mindenen búslakodó, önemésztő hold
leányok, hanem csakis azok az életvidám magyar nők. Legyen ön is ilyen. Meg
lehet tanulni, hogyan kell azzá válnia. Amit vesztett. sirassa meg. De menien
tovább örökös reménnyel, amiről Arany János énekel. A veszeteségnek egyet
len igazi feloldása van: a könnyes mosoly, a humor. A Gondviselés azért en
gedte ezt a vesztes éget. hogy önt Ielr ázza. figyelmeztesse, meg kell változtatnia
magabartását az emberekkel és az élettel szemben. Minél hamarabb és töké
letesebben változik meg, annál biztosabb, hogy begyógyul szívén a seb. es
annál biztosabb, hogy eljön az a férfi , aki kárpótolni fogja.


