SZERKESZTŐI

üZENETEK

N. G.lJné és társai. 1. Szűk holyünk miatt egés~ségüg'yi rovatot
nem nyithat unk. - 2. Nem helyes, - 3. Teljeisein ig-azuk van. - 4.
Erre a kérdésre ma még a tudomány nem tud véglegeis válaset.

T. J. Az aposztrofált szerző meghatva köszöni a szép levelet.
A felvetett irodalmi muuka régtől pr'og'rammjáhan van,
V. F. Kérdésére, hogy mit tletgy,en mert »rossz, a fia nagyon"
nem tudunk így látatfanba felelni. Miben áll ez a rosszaság ~
Lop, csal, hazudik, piszkos gondolkozású ~ .. ' vagy ord ítoz ablakot ver ber, verokszik ~ ... vagy csak játékon jál' az esze, nem akar
ot-thon segíteni stb. 7 A fáradt, gundter-helt vszülök ssámúra. ezek
mind »rosszaságok«, pedig a gyermek erkűlosi megítélése szempontjából óriási különbségek vannak itt. Mti felnőttek legtőbbszőr
azt szok tuk rosszaságnak nevezni a gyorekben, ami nek ünk kellemetlenvami fáraszt, ami anyagi kárt okoz. Ez a gyermek helyes
lelkiismeretének nevelése szempontjából igen nagykrár. Neki kis
korútól kezdve meg kell élnie, hogya »rossz« eselekedet akkor is
rossz, ha véletlenül nem is s,zármazott belőle, baj, sőt akkor is, ha
segítségéve! valami sdkert, va larui jót tudunk ielórni ; és hogy ha
valami bajt vagy kü,rt okoztuukvakkor sem minlcltig vagyunk bű
uiisek abban. Ilyellkor jóvá kell tenni az okozott kánt, de nem kell
viselni erkölcsi terhet. nrintha ilyen vag-y olyan bűnösök volnánk.
A gyermekek ncvC'!étsénél ezt a szempontot teljesen ül ezektuk hauvag'ol n i. Haa gyermek leejt ,egy értókes vázá.t, vagy összetör i
a tükrö!' ezért nagy kikapás, sőt verés jár, de ha valami ál latk.iuL,ÚS történik, ha alattomos módon ekJsatlj:'rk egvmás játélk,sz,e'I"út, ha
falánkság, torkossúg ravaszul kitervezett Iopúsba v~szli őket (termúszctescn, ha nem nunket lop meg, hanem a ,sz,mnszédot,akivel
úgyis össze vagyunk veszve ..Jakkor mines semmi haj, legfeljebb
egy kis Iejcsóválás. Próbálja egyszm néhány napon keresz.tű! fell.iegyezn i, hogy mit követett ella fia, és nullven büntetést k,apottí,
l's akkor igen érdekeisi képet Imp majd gyormekér-ő], de önmagáról
is. Elmélkedjék ezen, ős ha 'szükség1e'snek La.rl.ja kűldje he erz;:t HZ
anyag'ot nekiink is, ttkkor szívesen Iog-l.alkozu nk kérdésével érdemlegesen.

F. J. Felfogása helytelenós ker-csztónvtelen Kr-isznus tanÍ'tása
a szeretet tana, aki ezt nem akarja el Iogadn i, 1HZ, nem kereseténv.
Ez uem azt jeleIlti, hogy mindent kritika nélkül elfogadjunk. és
fejet beloegyczőleg bólogassuuk reá. Aru.nyezú jú Szeini J ános azt
mondja : "A tévtanokatel kell vetuűnlc, és meg lwlil cú íoluunk -
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de az embereket szeretnűnk kell és lelkük üdvéért imádkoznunk,'
(De anath, n, 4.) Az Ön maeatartásáben azonban éppen ennek a
Iordítottda érvényesült.

V. J. Boldog Jolánta IV. Béla k~rá!lyunknak volt leánya, és
így édestestvére Árpádházi Boldog Marg-rtnak, és Szent Kingának.
Nagynénjei voltak' MagyaroJ.'ls7Jág:i Szemt Erzsébetvés Csehorseági
Boldog Ágnes. Unokatestvére volt boldog Gertrud és szent volt
nagybátyjának, Kálmán hereegnek feleség-e Szent Szalornea is.
J olánta igazán vallásos Ievegőben nőtt fe!' nemcsak átvitt értelemben, hanem la szó legszorosabb értelmében, amennyiben már
a bölcsőjét olyan helyiségben álHtották fel, ahol naponkint bemutatták a szentmise áldozatot, amelyen a királyi család részt vetf,
A tatárjárás idetién szüled a Krakkói kiirályi udvar oltalmába
ajánlották. hol szeretetreméltó hajadonná serdült, és férj hezmen t
Boleszláv lengyel fejedelernhez- Férjével huszonhárom éveit töltött boldog házasságban és mimtaképe volt a szerető hitvesnek,
gondos csal ád any ának, és a seéleslátókörű, és jövőt építő államfő
legbensőbb munkanársának. Amikor özveggyé lett, visszavonult az
államügyektől is, csendes zárdai magányban készült It férjével
való boldog viszontlánásra a menmyekben. Amint láJtja., védőszent
je élete sokkal nagyobbszabású, semhogy egy szerkesztői üzenet
keretében mégcsak jelezni is lehetne életének főbb mozzanatait.
Annyi bizonyos, hogy IV. Béla leányainaik döntő befolyásuk volt
a lengyelek keresztény kultnrrájámak kdalakításában.

