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V. A. Tulságosan szigorúnak, illetve merevnek találjuk állás
pontját. Biztos, hogy az embernek - akár látják, akár haLWák,
akár megfigyelik mások - mindig úgy kellene viselkednie, olyan
helyzetben kellene lennie, amilyen szép és jó csak telik től8'; mert
hiszen mindenkor a legnagyobb Úr: az Isten színe előtt van. Mind
azonáltal minden normális ember, ha emberek közé megy, egy pil
lantást vet a kezére, vajjon tiszta-e, végigsímítja a haját, letom
pítja a hangját, ügyel az udvariasság ssabálvaíra, gondosabban
fogalmazza mondatait, igyekszik a másik fél felfogását alaposan
megérteni és szavaira okosan felelni. szóval: minden ember igyek
szik a másik emberre lehetőleg jó benyomást tenni. És ez jól van
így, megolajozza az egymással való érintkezés esetleg surlódó fe
lületeit. Ezt még nem lehet sznobságnak nevezni. Hogy mi ennek
a szónak alapjelentösége, az még nincsen tisztázva. Angol eredetű.
Thackeray így határozza meg: Sznob az, aki állandóan úgy mu
tatja, míntha különb (főleg gazdagabb, előkelőbb, műveltebb) vol
na, mint amilyen a valóságban. A sznob kellemetlen tipus; abban
igaza van. De le~kellemetlenebb szegény önmag-ának, örökös fá
rasztö törtetésével és örökös belső aggodalmával. Legyen hát ir
galommal említett rokonával szemben, - neki rosszabb, mint Ön-
n~1 .

P. R. Becsületesen megküzdeni a maga, a családja, az egész
emberiség jólétéért, beletartozik a kereaztény életfelfogásba, A
materiális szegénység- nem tartozik a keresztény értékek közé. A
szegénység csak akkor erény,' ha tudatosen, magasahl,i,~"célok szol
gálatában vállalja valaki. Az Európát a barbárságtól megmentő

szerzetesek a maguk számára ugyan a szegénységet választották,
hogy szabad legyen a lelkük minden földi gondtól, de a népeket,
akiket meatérítettek. megtanítottáka földmívelésre, állattenyész
tésre, hidak, utak építésére, a legkűlönfélébb iparokra. kórházakat,
utas-szállókat létesítettek ... Szóval egyáltalán nem mondták, hogy
csak maradjon mindenki szegény, az jobban tetszik az Isten
nek. Természetesen a lelki javakat magasabbra kívánták értékel
tetni, mint a pusztán anyagi jólétet, azért iskolákat, egyetemeket
is létesítettek. templomokat építettek, kódexeket másoltak stb.

T. I. J. Colomb atyának nagyszerű Haladóknak szóló Katekiz
musa míngvárt az első oldalon válaszol erre a kérdésre. "Az em
ber nem azért olvassa a Szentírást, hogy földrajzot tanuljon be
lőle. Az ember nem azért .olvassa a Szentírást, hogy csillagásza
tot tanuljon belőle, vagy bármely más dolgot, amit az emberek
fedeztek fel. Az ember azért olvassa a Szentírást, hogy hallja Is
ten szavát, amelyet az emberekhez intézett. Mi a Szentírásj A
szeritírás az a könyv, amelyben oaz Istennek az emberekhez inté
zett szavai találhatók. Azért nagy tisztelettel olvassuk a Szent
írást." Mindenesetre nagvonérdekes, hog-y a Szeritírás az eg-yetlen
olyan vallásos könyv a világ.irodalomban, amely az ember Is
tenhez való viszonyának történelmével foglalkozik és nemcsak
mag-ával a tannal. Hogy pedig mennyire igyekeztek a sugalma
zott szerzők legjobb tudomásuk szer-int igazlat Irni, azt nagyon
érdekesen bizonyítja most egy nagy ipari vállalat, amely egyene-
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sen a Bibliának k öszön! létrejöttét. Altalános volt azelőtt a meg
győződés, hogy Tzrucl államnak nincsenek fémjei. a Szenttrásban
azonban az áll, hogy Salamon király a Jordán környékén rézedé
nyeket öntetett a templom számára. Nelson Glueck, a héber arche
ológia tanára h úszévi kutatás után, 1934-ben egy romterületet fe 
dozett fel ott, amelyet a körülJakó arabok n Rézromoknak nevez
tek. Az itt megindult kutatások kohókat, bány ákat, ön t ödé ket hoz
tak napvilágra: s jelenleg az egész terület modern bánya és vas
kohóvidék.

[C-dor Li-né, 'I'erinészetesen a papi ruházat nem tartozik a
megváltozhatatlan dolgokhoz. A liturgikus ruházat és a kleriku
soknak az utcai viselete azouban más lapra tartozik, A reverenda
viselési k ötolezetts ég, az V. századig vezethető vissza. A Közép;
korban kezdett lúbrakapni az Egyhú7. által mindenkor rosszal t az
a szokás, hogy a papok, a papi szerényseir kifejezésére szolgáló
egyházi öltözetet világi ruhákkal cserélték fel. A XIII. századbeli
magyar papok egyike-másika is hajlamos volt arra, hogy a szerény
papi öltöny helyett fényes ruhákat hordjon. A Középkor feudális
vi szonyaira- való tekintettel látta szükségcsnck a trienti zsinat azt,
hogy fi. papok és a szerzetesek ruháza t ának kérdéséhen rendet
teremtsen. lu~ t. a követelményt állította fel, ho~ a ruha illendő
ség-úvela papi erkölcs belső értékét nvilv űnitsák, Ezt a határoza
tot U7. egyházi törvénykönyv 13G. kánonja átvette s az összes pa
pokat kötolezte. hogy püspökeik által elrendelt, II helyi szokások
nak megfelelő öltözetet viseljenek.

P. S. Kalocsa. Ha gyermekének ősi magvar nevet akar vá
lasztani, ezt megteheti. bár a katolikus lelkülethez Illőbb, ha gyer
llleke a keresztény erényeket hősies fokban gyakorló, valamely
szerit nevét viseli. Azt írja, hogy az őskeresztények pogány neveket
vettek fel, mert hi szen ők még nem is vehették fel a szentek
neveit. Ez igaz. De ne felejtsük el, hogy az CJ!.1(i keresztények nem
riadtak vissza a keresztény alázatosság jelzésére szolzáló csúfne
vek Felvételétől sem, mint például: F'oedulus (Rútaeska), Coritu
melius (Gyalázatos), Pecus (Marha), Irnportunus (Tolakodó), Ster
corius (Szcmetes), és más hasonló nevektől. A plébánosok köteles'
sége, hogy amennyiben a szülők nem keresztény nevet választa
uak, a választott név mellé valamely szeut nevét csatolják.


