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"Kántor szeretnék lenni". - Abból, amit önmagáról elmond, azt látjuk,
igen ideges, félénk természetű alkat. Lárnpaláza, az emberektől való idegenkedése túlmegy a félelemnek, szorongásnak, izgulásnak azon a fokán, amely fellép minden emberben, ha nagyobb feladat, probléma, nyilvános szeroplés fellépés elé kerül. Így, távolból, néhány odavetett megjegyzés alapján nehéz
megállapítani, mi idegessege és félénksége végső, legmélyebb forrása, mi volna annak leghatásosabb kezelési módja, Természetes, mindenek előtt jó orvossal kell érintkezésbe lépnie. Próbáljon - természetesen orvosi felügyelet alatt,
idegcsillapítót szedni mielőtt nyilvánosság előtt szerepelne. Amiben mi tanácsot tudunk adni, az félénkségének, Iámpalázának esetleges lelki oka. Valószínű ugyanis, hogy ezek, lelki okok is szerepelnek ídegessége forrásai között,
Ami testi eredetű baj van önben, azt orvossal és orvossággal kell gyógyítani,
de ami lelki jellegű bajában, ahhoz részben pap segítségét kell igénybe vennie,
részben saját magának kell megtalálnia hozzá a kulcsot. Először igyekezzék saját maga átelmélkedni, kielemezni önmagát, baját. Mi lehet oka félelmének?
Nyilván az önbizalom hiánya. És ennek mi az oka? Nincs tehetsége énekhez,
zenéhez? Ebben az esetben, természetesen, hagyja abba próbálkozásait és vágyakozását. Ha van tehetsége, mitől fél? Az emberek véleményétől? Érdemes-e? Szabad-e ennyire törődni vele? Vagy talán azért, mert van önben egy
nagyadag hiúság? Nem bírná elviselni, hogy .Jeégíen" ? ... Így ilyen kérdésekkel és feleletekkel igyekezzék állapota legmélyére hatolni. Lehet, egészen meglepő dolgok bukkannak fel majd kutató kérdései nyomán. Például olyan bűn,
amellyel sokáig küszködött. A vele való birkózás, az újra meg újra történt
elbukás, a nyomában járó lelkiismeret-furdalás, a belső háborgások aláásták
önbizalmat, bátorságát. Mindezt példaképp említjük, annak llusztrálására, hogy
milyen uton-módon induljon neki
nem önmaga legyőzésének, hanem
feloldásának és felszabadításának. El kell jutnia odáig, hogy belássa. teljes,
átérzett meggyőződéscvó tegye s magatartását is ehhez igazítsa: nem kell félni
sem a feladatoktól, sem az emberektől, nem kell minden áron rendkívüli tetteket véghezvinnie, örülni kell és lehet a legkisebb, a legszerényebb eredményeknek is. Még egyet ajánlunk. Kérje meg, hogy a zárt templomban odaülhessen az orgonához. Ott rnegszoloha tja azt és beleélheti magát abba, amit levele legvégén említ: "jó kantora legyen Jézusnak", Megszolohatju, hogy csak
Neki muzsi kál, senki másnak csak Vele törődik, senki mással.
Édesanya. - Nem a csőnadrág és a fekete ing teszi a .Jiullgánt'', hanem
az erkölcsi magatartás. Ha ez utóbbi tekintetében nincs kifogás. ön csupán
felesleges problémákkal gyötri magát, ha hadjáratot indít a fiatalok öltözködése ellen. Semmiképpen sem állitjuk, hogy a mostani divat szebb, ízlésesebb, főként komolyabb volna, mint a régebbi öltözködés volt. Egyik-másik
fiatal fiú olyan a tépett frizurával, hegyes cipővel, kurta, derékon alul átövezett zekéjével, mint egy középkori udvari bolond. Mulatságos, nevetséges.
Ugyanúgy a vörös és fekete har isnyás, partvis-fizurás lányok is. De a fekete
vagy vörös gyapjúnarisnya, az idomtalan zsákruha, a felborzolt haj kevesebb
kísértést okoz gyenge lelkeknek, mint a rokokó ruha a maga mély "dekoltázsaival". Körülbelül hasonló a véleményünk a Iegújabb táncokról is. Csupa
vad mozgás, féktelen energia kirobbanásai, . mármár akrobatika - húsz éven
felüliek nem is bírják sokáig ropni. Kétségtelen, úgy ráncigálja, dobálja ideoda a fiú a Iánypartnerót, mint a dühös fokszi a díványpárnát, amit a fogai közé
kaphat. VégignézWnk néhány "házi-bulit", amelyen a fiatalok ilyesmit táncoltak. Kénytelenek voltunk megállapítani, hogya szomszédok, különösen az
alanti lakók idegeinek semmiképp se tesznek jót, de azt is megállapítottuk.
hogy távolról sincs bennük annyi bűnre vezető alkalom, mint az "illedelmes",
"finom" tangóban. Még olyan esetet is láttunk, mikor a fiatalok kimondottan
szépen járták a lebmodernebb táncokat. Nekünk, mostani szülőknek nem a
külsöségekkel kell viaskodnunk, bármennyíre is rikítóak, nyersek azok a mi
régebbi illemkódexennevelkedett izlésünk számára. A Lényegre kell törekednünk: arra, hogya fiataljaink szeme rányíljon a magasabb emberi eszményekre, hogy rábírjuk őket, energiáikat ne csak rikító öltözködésben és vad táncí
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ban to mbol ják ki, hanem - példáu l - hallgassanak magasabbrendű zenét,
látogassanak színházat, olvassák a nagy regénye ket, gondolkozzanak a z élet
nagy ké r d ései n.
" Befelé fordulók", - Kétségtelen, önnek van igaza. A keresztény elmélyedés , befelé való fordulás eg yá ltalán nem jelenti azt, hogy bárki is elhanyagolh a t ja a r eá bízo ttakat, elháríthatja m a gá tól övéi gondjait. A befelé fordulás
azt jelenti, hogy a z ember m indent, gondot és si k er t, bánatot és örö m öt megtárgyal Istennel , átelm élke di a zokat a z isteni kinyila tkozta tás , az ev a n géliu m,
a kereszté ny tan ítás fé n y éné l. Elmélked és ei eredmén yeit, tanulsága it se tarthatja meg m ag ának , köteles azo kat továb b adni a rászor ulókna k. Természeies, nem erős za kosa n , nem to lak adva , nem k iok tatva . Aki egyszer is szeretettel
és bölcseséggel t u d . szólni, iga zi j ó tanácsot t ud a dni, azt hamar felfedezik a
tanácsra szorulók s úgy j árna k h ozzá, mint a szornjas szarvasok az üd ítő forr ás ra. Ha vala ki meghirdeti, hogy "én ekko r tól és ek kortól kezdve b efelé fordulok", ké te lke d ni lehet szavai és cselekedete komolys á gáb an. A befel é való
fordulás soha sem hangos. Észrevétlen megy végbe. Legtöbbször m aga a bef elé forduló se veszi észre, semmi esetre nem méregeti, h ogy " ím e, már enynyire, va gyemennyire fordultam befelé". Amit lát, észrevesz, a z az, hogy
egyre töb bs zör fohászkodik Istenhez, egyr e több dolgát v iszi elébe, hogy a
m indennapi apró-cseprő gondokat és a z éle t súlyos nagy ese m ényeit m ásképpen itéli m eg, m int régebben. Megértőbben fogad ja az isteni gondvis el és intézkedéseit k ics ib en és nagyban, jóban és r osszban. A siker nem kábítja el , a
csapás nem taszít ja a kétségb eesés sza ka dé ká ba, m ind a ke ttőben egyformán
az is teni gon dv iselés próbatétel ét lá t ja.
:f:desanya. - Ne h a ra gudjék meg az őszi nt e szóért, de le vele alapján az a
véleményü nk, hogy önök a fele lőse k a zért, hogy a két kis fic kó nem ti szteli
önöket , a szülőket. "Szemtel enek , fe leselnek , kőve tel ő d ző k - írja ön. - Pedig
apj uk ige n keményen bánik velük. A legcsekélyebbet s e n ézi el nekik . Inkább
az t 'm on d ha tn ám, túl szigo rú . Akkor is kemén yen b eszél és m egszidja őket,
h a nem követtek el pillana tnyil a g r osszat. Én m ár m ondtam is n eki , miért
ilyen nyers velü k szemben? Azt vála szolja : fiúgye re kekkel így kell bánni,
különben m ég pimaszabbak lennén ek . Pedig szereti ő k et, akkor is , mikor szídja va la m ely iket, utána odas zól nekem, elmondja, mennyire szereti és mennyire
ör ül, h ogy va g án yok .' No s, itt va n a baj gyökere. Fé rje kifelé lármázik, veszekszik, bef elé pedig olva dozi k. Alapj ában v éve a gyerekeknek ad igazat,
a zon a z a lapo n , h ogy hadd to m bo lják ki m agukat, miel ő tt a z é le t befogja ő ket
a mag a jármába , "fi ú gyereknél te rmészetes, hogy "vagány" legyen , elvégre
Ö. az a pa is il yen volt. Ismerjük m indnyá jan a z il ye n okoskodások at é pp en
eléggé, m er t az efa jta apák t ábora szerfölött nagy. Ezek a " ál-zor d" a tyák ,
örökké menyd örg ö, pap írmasé m en ykövekkel d ob ál ódzó m ű Jupiterek. T ermészetes, h ogy ezek ne k nincs t ek in té ly ük. A gyerek ki tű nő pszichológus és r emek
megfi gyelő . Nagyon hamar észreveszi, melyik felhő és m elyik m enyd örg és
valód i és m elyik megj átszott. S minthogy a gyer ek h ajlik a kön ny el mű sé g re,
hajlamos arra, ho gy az il yen ál -szigor ú apákat egyáltal án ne v egy e komolyan.
A sz ígort n e t évesszük össze a lármával, a szüntelen pattogó, vezényszavakkal
túlzsúfolt érint kezési móddal. A s zígor legyen szelíd, csendes , takaré kosk ódjék
a haraggal, a szavakkal, főképp n e rnutasson többet, mást, mint ami mög ötte
m egh ú z ódík, a m in ek valódi fed eze-te van. A szigor csak akkor éri el hatását és
cél ját, a k kor bi ztosítja a szül ő í tekintél yt, ha őszinte és valódi. Nem a lármát,
hanem a következetességet a jánljuk m ód szernek. Dicsérjék a fi ú kat. h a megérdem li k, szid ják, ha r ászol g áln ak. A lényeg: egy jottányit n e enged je nek köt ele ss égeikb ől. az emberi, családi, társadalmi élet t örv ényeiből. Magyarázzák
meg, röv iden és érthetően , m it m iért k íván n ak vagy nem en gednek. Ha a gyerek ek lá tj á k, hogy a sz ü l ő nem önm a gáér t, kedv telésből sz igorú, h anem az erkölcs és az élet törvényei jelentik kívánság a i é s magatartása fedezet ét. engedelmeskednek , egys ze r re tudjá k szeretni és tisztelni.

