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Plebános. - Kérésé meglehetősen nehéz: adjunk jótanácsot, hogyan fogad
tassa el konzervativ ízlésű egyházközségi képviselőtestületével a modernebb
oltárképet. Egy műalkotás elfogadása alapjában véve' érzelmi mozzanat a néző

lelkében. Nehéz magyarázatokkal befolyásolni, ha előzőleg nincsen meg a szük
séges képzőművészeti kulturáltság és iskolázottság benne. Tervét, hogy előző

leg egy vagy két képviselőtestületi ülésen áttekintést nyujt az egyházművészet

történetéből, ismerteti a különf'éle stílustörekvéseket, csak helyeselni tudjuk,
ha rendelkezésére áll a megfelelő képanyag. Nem kivihetetlen a terv, mert sok
jó és aránylag' olcsó képzómúvészetí kiadvány található a könyvpiacon, ame
lyekben talál.hat megfelelöszínes reprodukciókat. Alapgondolatnak a következőt

ajánljuk magyarázatában. Az egybázrnűvészetnek nem az a feladata, hogy a
hívek lelkében élő férfi.úi és női szépségeszrnényt vetítse rá él maga alkotására,
hanem hogy jelképeivel gondolatokra, elmélkedésre, elmélyedésre sarkallja a
némt. Annak a szópségeszrnénynek, amit a mai hivek nagy tömegükben hor
doznak, megvannak a maga veszélyei vallásos vonatkozásban. Mínthogy ez a
szépségeszmény felszínes és édeskés, a vallási érzést, az áhitatot, melyet szol
gálni kíván, felszínessé, édeskéssé teszi. Amit a hívek nagy része szépnek tart,
az nem szép, hanem csupán csillogó csecse-becse. Az egyház, illetve annak iga
zán őszinte művész-világa mindenkor tisztában volt azzal, hogy Isten, Jézus és
Mária mennyei szépségét tollal, ecsettel, vésővel nem lehet másolni. Azt kíván
ni egy képtől vagy szobortól, hogy "hasonlítson" Jézusra és Máriára, hogy
"olyan szép legyen, amilyenek ők lehettek" - együgyűség, naivitás. A szobor
és a kép feladata, hogyelindítsa az embert. Az egyházművészeti alkotás nem
utánoz, hanem jelképez. Azegyházművészet tele van jelképekkel, szímbólu
mokkal. A kispolgári "szép képek", "szép szobrok" tulajdonképpen ~isiklást,

letérést jelentenek a szí mbólurnok ősi útjáról. A modern egyházművészetvisz
szatérés erre a régi útra. Nem édeskés érzelmekkel akar cirógatni, hanem gon
dolatokra akar sarkallní. a mélyebb valóságokra akar rádöbbenteni. Ezek köré
a gondolatok köré építheti fel magyarázatait. Oszintén kívánjuk, sikerüljön el
gondolása. De megmondjuk előre, ha sikerül is az egyházközség vezetőségét

megnyerni a modern kép pártfogolására. számítson rá, hogy vállalnia kell a
szernrehányásokat és az elutasító kifogásokat.

Tanácstalan. - Nehéz, de gyakori probléma, amit levelében ír. Az édes
anyának, szülőknek nem tetszik a fiú, aki leányukkal jár. Először megengedik,
hogy együtt járjanak, sétáljanak. de aztán rossz véleményeket hallanak a fiú
ról másoktól is. Megtiltják a kislánynak, hogy II fiúval barátkozzék. A leány
látszólag engedelmeskedik. A mamák azonban éberek és gyanakvók, Arra is
.hajlandók, amit iha más velük tenne meg, nagyon felháborodnának és személyi
méltóságuk megtaposásának minősítenék: ellopják leányuk naplóját, megszer
zik a fiú leveleit - .mert ugyebár a levelezés is folyik tovább titokban, más
címeken - és elolvassák. A levelekben persze forró vallomások vannak, olya
nok, amilyeket annak idején 'u mamák is kaptak, vagy amilyenekről legalább
is ábrándoztak, A mamák ezt elfelejtik, csak egyet látnak maguk előtt: a kis
lányuk hazudott. Ezen annyira felháborodnak, .hogy rendszerint nyíbt családi
botrány tör ki, pofozásokkal. sértő szavak özönével, fenyegetődzésekkel bőven

megrakva. És utána a mamák tanácstalanul kérdezősködnek rokonoknál, pap
nál,nevelőknél: mit tegyenek? Kétségtelen, súlyos, izgalmas probléma a szülő,

az anya számára, ha látja, hogy rendezetlen életű család, elváltan élő szülők

fia közeledik leányukhoz, méginkább ha azt hallják, hogy a fiú éjszakákat
mulat M. Ha valóban igaz, arnit a fiúról mondanak, természetes és helyes, ha
a család ki akarja nyitni a szerelrnes kislány szemét. Am ez a legkényesebb és
legnehezebb feladatok közé tartozik és a jó anyák legtöbbször elrontják, elkap
kedják tennívalóikat. Ilyenkor tanácsot adni azért nehéz, mert a szülők és a
leányuk viszonyában már előzőleg alapvető bajok voltak, mielőtt a rajongva
szeretett fiú feltűnt a láthatáron. Ahol olyan könnyedén és egyszerűen túlteszik
magukat a családtagok a mások titkai iránti tisztelet parancsain, ott baj van.
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A szülő nem tiszteli gyemneke egyéníségét, a gyermek lélekben szemben áll a
szülővel. Az okos mamák nem várják meg, hogy az ilyen helyzet a nyakukba
szakadjon, hogy kényszerhelyzetbe kerüljenek. Ezért helyes, ha az anya maga
biztosítja a í iú-társaságot leányának, még mielőtt az az ábrándozás olyan stá
diumába kerül, amikor egy-egy ilyen magánosan feltűnő lovag varázslatos erő

vel 'hat rá. Minél több fiú forduljon meg a leányos háznál, míhelyt a leány
serdülni kezd. Ez az az idő, amikor az anya megtanítja leányát, hogy nyilt
szemmel, bírálva szemlélje a férfiakat, rávezeti, hogy a többet, a magasabb
rendűt, a lelkieket is keresse bennük. Persze, vannak rajongó lelki alkatú nők.

Ezeknél mindig fennáll a lehetősége, .hogy "belebolondulnak" egy férfibe, aki
gyakran olyan kétes kiválóságával "imponál" nekik, hogy egész éjszakákat vé
gígmulat. Az ilyen rajongó lelkekben megvan a hajlam, hogy csak akkor ocsúd
nak fel, ha fejjel falnak mentek. Sajnos, sem az anyai pofon, sem az nem szo
kott használni, hogy huzamosabban távol vannak a rajongott fiatalembertől.

A mcsszeség megszépít. Végleg elrontott helyzetek azonban ritkán adódnak
Amíg a leánya távol van, imádkozza és clrnélkedje, azaz Isten előtt' gondolja
végig néhányszor az egész esetet. Allapítsa meg, 'hol, mikor, mit vétett Ön és
mit a leánya. Mít hibázott el már előzőleg, mit az eset alatt. Allapítsa meg,
mi a célja és mi a legmegfelelőbb út és mód, hogy elérje. Ha nagyon komo
lyan magába tekint, bizonyára az lesz elmélkedése eredménye: meg kell vál
toztatni magatartását. Legyen türelmesebb, higgadtabb. az erőszak, a tiltás he
lyett alkalmazza a szeretet és az okosság taktikáját. Ha nem ér el rögtön ered
ményt, ne veszítse el tűrelmét. merjen és bírjon várni, amíg a leánya lehiggad
és tisztázza önmagában a fiatalemberhez való viszonyát. Ezt a tisztázást segitse
elő finom, 'tapintatos és okos módon.

Egy tiszavidéki. - Kérdéseire, problémáira csak levélben válaszolhatnánk.
Ha olvasóink bizalmas jellegű erkölcsi problémákra akarnak feleletet, adják
meg címüket.

J. r. Budapest. - Igaza van, a szentmisehallgatás érvényessége ma is sokak
problémája. Bizonyos, hogy vasárnapokon és a kötelező ünnepeken egy egész
misét kell hallgatni, amint azt az egyház parancsa előírja. Hány percet lehet
késni, mennyivel korábban lehet elmenni és ki mehet el - ezt az erkölcstani
könyvekből és cikkekből kell megállapítani. Vannak, akik fegyelmezetlenség
ből jönnek későn, pl. evangéliumra. Ezek bocsánatos bűnt követnek el. Az
offertóriumig terjedő ún. előmise hozzátartozik ugyan a miséhez, de nem any
nyira jelentős, mint 'a főrészek. Ugyanezt kell mondani az áldozás után követ
kező részekről. Ha egyik-másik hívő munkanapon nem tud korábban érkezni,
mint offertóriumra, és mihelyt a miséző magához vette a szent vért, máris
kénytelen munkaja után sietni - az ilyent hajlandók vagyunk minden bűn

től mentesnek mondani, sőt a buzgó katolikusok közé soroz-ni. Más az eset, ha
a hívő únja a szentbeszédetés .,kimegy egy cigarettára", sőt némelyik már
úgy indul hazulról, hogy körülbelül a szentbeszéd végére érjen a szentmisére.
Az ilyen .kiszámított eljárásban szintén bocsánatos bűn rejlik. Hasonló az eset,
mikor a hívő komoly ok nélkül, esetleg rendszeresen, a pap áldozása után
nyomban eltávozik, mint aki eleget tett a vasárnapi misehallgatási kötelezett
ségének. Itt sem lehet nagyobb bűnt találni, mint a bocsánatost. mcrt a har
madik főrészen már túl vagyunk. Különbség van azonban kisebb és nagyobb
bocsánatos bűn közt. Amit Ön említ a levelében, hogy ti. a misének nemcsak
lényeges részei vannak, hanem mennyiségben jelentős részei is, ezt ugyan nem
vonták vissza, de manapság nem szokás hangsúlyozni, kivált modernebb írá
sokban. Hiszen ha valaki a lényeges részeken rníndíg ott van, nem is igen lehet
elképzelni, .hogyan mulaszthatna olyan nagyot, hogyamisehallgatása érvény
telen legyen.


