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Cs. Z. - Magyarázza meg - már amennyire lehetséges a fájdalomtól

megtört teremtésnek -, hogy éppen azt nem éri el, amivel szándékát ín
dokolja, Ha valaki hisz a túlvilágban és abban, hogy ott találkoznak, akik
itt a földön egymást szerették, akkor éppen öngyilkossággal nem lehet ezt
elérni. A halál, akármennyire keserű is, ha természetes okokból, illetve,
mint jelen esetben betegségből kifolyólag következett be, csak ideigle
nesen választja el azokat, akik egymáshoz tartoztak. A természetellenes,
önkézzel előidézett halál azonban - hacsak, amint az Egyház sok eset
ben vélelmezi: nem pillanatnyi elmezavarban történt - a kárhozatba
taszítja a szerencsétlen öngyilkost. Az elhunyt maga is felelős haláláért,
mert elhanyagolta betegségét, utolsó pillanatban kapkodott, rnikor már
nem lehetett segíteni rajta. Lehetséges tehát, hogy a tisztítóhelyen ve
zekel könnyelműségéért,melyet nemcsupán magával, hanem családjával
szemben is elkövetett. Mondja meg az özvegynek, elhunyt szerette talán
éppen azzal szabadul meg hamarább a vezeklések helyéről, ha ő itt tü
relemmel viseli érte a maga fájdalmát, imádkozik és szentmísét szol
gáltat. - Az a megjegyzése az özvegynek, hogy ha az elhunyt a pokol
ban volna is, ő ott is vele akar lenni, ostobaság, amit csak a fájdalom
által megcsökkent gondolkozás szokott megteremni. A pokolban nincs
együttlét, találkozás sincs, a megsemmisülés soha meg nem szűnő kín
jai annyira elborítják a lelket, hogy abba az örömnek és a szeretetnek
legparánvibb sugara se tud behatolni már.

Dr. K. K. - Az Oltáriszentségről azért nincs szó a Hiszekegyben,
mert a niceai zsina; idejében semmiféle eretnekség nem támadta az
Egyháznak róla szóló tanítását. Rajta kívül még szamos más hittételt
sem említ, amelyet pedig akkor vallott az Egyház. Az Oltáriszentség
azonkívül abban az időben még rnisztérium volt, titok, melyet a ke
resztények kifelé, a pogányok és a világ felé nem emlegettek nyilváno
san. Már pedig a hitvallások az Egyház tanait kifelé, a világ felé fogal
mazták meg. A kereszténység első és második századi emlékei, iratai és
tanút bizonyítják, hogy az Egyház mindenkor azzal az imádással vette
körül az Eucharisztiát, mint ma.

Sch. .l. Bizonyára az "Apollo és Hyacinthus" című iskolai eperára
gondol, amelyet Mozart 10 éves korában írt, vagy a bájos "Bastien és
Bastiennev-re, amelyet 12 éves korában írt. Második kérdésére, hogy
hogyan alakult volna Mozart élete, "Ha apja nem csinált volna belőle

csodagyerrneket", - nem tudunk felelni. De szeretnénk egy-két meg
jegyzést fűzni a kérdéshez: vigyáznunk kell, hogy meg tudjuk becsülni
a nagyot és ne akarjunk bensőnkben leszállítani annak értékét. ami
felettünk áll. Miért akarja úgy hinn), hogy valaki "csinálta" Mozart
csodagyermekségét. Miért nem hiszi el, hogy csodagyermek volt (mínt
ahogyan aztán csodaemberré is vált). Abban azonban teljesen igaza van,
hogy a csodagyermekség ténye olyan nagy teher az ember lelkén, hogy
azt még egy Mozart sem tudja tökéletesen kiheverni. Azért Isten mentsen
attól, hogy szülők akár nyereségvágyból, akár hiúságból ilyesmire tö
rekedjenek.

B. B. Igaza van, vannak mondatok a szentek egyes életrajzaiban,
amelyek annyiszor ismétlődnek, hogy szinte sablonossá váltak. A közép
xorban u. i., mikor ez a műfaj kialakult, -az írók kötelezőnek érezték az.
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ilyen életrajzok megszekott kedves motívumaihoz való ragaszkodást, egé
szen az elfogadott és hagyomány- szentesítette kifejezésekig. Az egyéni,
egyszeri vonások kiemelésére csak keveseknek volt érzékük. Igy azután
mintegy hivatalosan irták le azokat a tulajdonságokat, amelyek rendesen
feltalálhatók az Istennek élő özvegyeknél. a szentéletű királynál, a jám
bor hajadonnál stb. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ezek a tulajdonsá
gok ne lettek volna valóban a most szóban forgó esetben, hanem csak
azt, hogy az életrajzíró nem tudott ezeknek a tulajdonságoknak egyéni
szint adni. Ilyen eset az, amit On úgy fejez ki, hogy mínden szent ki
rálynénál oda van "biggyesztve" a szegények, az özvegyek és árvák
gondozása és a betegek ápolása. Ez tévedés: nincsen "odabiggyesztve". A
középkorban a királynőnek és császárnőnek nemcsak feleségi rangja volt
férje mellett, hanem hivatalosan elismert közjogi helyzete volt az or
szággal szemben. Szent Kunigunda császárné életében fel is van jegyez
ve a koronázási formula: "Vedd a dicsőség koronáját és vedd tudomá
sul, hogy te is részese vagy a birodalom kormányzásának és viseld ered
ményesen gondját az Úr Isten népének." A birodalmi jogarhoz is hoz
záértették kezét e szavakkal: "Vedd az erény és igazság [ogarát, légy a
szegények iránt irgalmas és gyengéd, viseld gondját az özvegyeknek és
árváknak, a legnagyobb odaadással, hogy a mindenható nr Isten növelje
benned a kegyelmet." Tehát a királynőnek "hivatalos" kötelességei vol
tak a szegényekkel szemben. Ha ez a királynő egyben szent is volt, ak
kor természetesen ezt a kötelességét is a szentek me.eteínek megfelelően,

hősi fokon gyakorolta.

K. F. Köszönjük a Kis Útra vonatkozó kedves megjegyzéseit; alka
lomadtán fel is fogjuk használni. Nagyon kérjük, szóljon hozzá máskor
is, mindig szívesen látjuk írásait.

W. E. "Túlságosan vallásos" - ilyesmi nincsen. De lehet valaki hi
básan vallásos: külsőségeket hajszoló, tapintatlan, erőszakos, türelmetlen,
szűklátókörű, erénygőgöt árasztó stb. Mindez azonban nem vallásos meg
győződésének fokától, hanem egyéniségének minőségétől füg~. Ha tör
ténetesen az illető nem volna vallásos, akkor más téren volna külsö
séges, tapintatlan, gőgös, erőszakos stb. Az ő baja nem az, hogy túlsá
gosan vallásos, hanem hogy nem eléggé, és nem egészségesen vallásos,
vagyis, hogy a vallásosság nem vált benne életformáló erővé,

B. H. Engedje meg, hogy mindnyájunk okulására néhány sort idéz
zünk leveléből; amelyet nagyon köszönünk és máskor is szívesen foga
dunk: "Aztán következik -az est legszebb része. A gyerekek ősszekuno

rodnak a takaró alá és az apjuk elmondja nekik az az napra kijáró
"igaztörténetet"; a holnapi szentet. Röviden, de olyan élvezetesen mond
ja, hogy én is kellemesnek találom azt a különben nem nagyon üdítő

munkát, amit ezalatt végzek: t. i. ekkor javítom ki a napi rongvolódást
a kis ruhákon, fehérnemúkön. A gyerekek pedig mindig nagy érdeklő

déssel hallgatják, hogy ki is volt az, aki holnap vigyázni fog reájuk,
- mikor élt, mit csinált, mí volt akkoriban a nagyvilágon? Szívesen
elcsacsognának éjfélig is, ha apjuk nem kapná őket a vállára és nem
szállítaná kit-kit, mint drága kis homokzsákocskákat, ágyacskájukba.


