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Özvegy édesanya. - A kedves sorokat, meglepetést nagyon köszönöm.

Aggályos. - Nagy megértéssel' olvastuk kétségbeesett hangú levelét és
sietünk kijelenteni, hogy a megírtak ellenére sincs oka ilyenfokú kétségbe
esésre.Érzékeny idegrendszerű emberek - leülönösen .az ön korában (mint
írja 22 éves) - gyakran kerülnek ilyen lelkíállapotba.vamely, rnínt helyesen
írja, valóban sokban hasonlít a hípoohondriára, A lelkiismeret jó iránytű, de
ahhoz, hogy jól működjék, pontosan mutasson, nyugalmi állapotra van szük
sége, akárcsak a valóságos íránytűnek. Az ön lelkiismerete, Iránymutatója,
éppen ezt a nyugalmi állapotot nélkülözi. Első és legfontosabb teendője legyen
tehát ennek a nyugalmi állapotnak helyreállitása.

Az olyan fokú aggályosságot, amilyenről levelében beszámol, már úgy
kell tekinteni, mint kísértést. A gonosz lélek mindíg a leggyöngéblb pontokon
támad. Hogy az ön esetében is ő van lelki vívódásai rnögött, azt rní sem bizo
nyítja inkább, mint az, hogy milyen gondolatokat, érzelmeket vált ki önben
jelenlegi lelkiállapota. Önutálat. embergyűlölet, bizalmatlanság Isten iránt.
Jellegzetesen rossz gyümöcsök ezek. Csak a kísértő adhatta tonára az ilyen
mondatokat: "Isten nem akarja, hogy érvényesen gyónják", - "Isten nem igazsá
gos, rníndenkínek ad' 'kegyelmet, csak nekem nem" stb. Verje ki a fejéből, hogy
gyónásai nem voltak érvényesek. A gyónás érvényességéhez csak az kell, hogy
azzal a szándékkal térdeljünk be a gyóntatószékbe, hogy rendeltetésszerűen

fogunk élni a bűnbánat szentségével. Tehát azzal a céllal, hogy bocsánatot
nyerjünk bűneinkre és erőt merítsünk ahhoz, hogy Ibűne~nket fokozatosan le
tudjuk küzdení. Bármelyik elemi fokú híttankönyvböl megtudhatja. hogy a
gyónás akkor is érvényes; ha véletlenül kífelejtünk valamit. Ilyenkor nyugod
tan mehetünk áldozni, mégha közben eszünkbe is jutott, amiről megfeledkez
tünk, és csak ha súlyos bűnről van szó, akkor kell a legközelebbi gyónás alkal
mával megemlíteni. Ami pedig a vétkek felsorolását illeti, a gyónás nem arra
való, hogy fölöslegesen rágódjunk rajtuk vagy kiszínezve elbeszéljük őket.

Ezen a téren a legnagyobb fokú egyszerűségre kell tőrekednünk. Vétkeztem
az Isten, az egyház ilyen és ilyen parancsolata ellen, gondolatban, szóval, cse,
lekedettel. ennyiszer és ennyiszer. Ennyi kell és semmi több. Ha a gyóntatá
atya számára valami nem lenne világos, azt úgyis megkérdezi majd. De ha
ő a hallottak alapján megadja a feloldozást, akkor nem szabad többé aggá
lyoskodni. Si'k Sándor rnondotta egyik konferencia beszédében, hogy Isten a
gyónáskor a háta mögé dobja bűneinket, nem látja többé őket. Ne akarjunk
hát mi szigorúbbak lenni nála. Altalában Istent elsősorban ne rnint szígorú
és kegyetlen birót képzeljük el, hanem mint szerető atyát, aki jobban Ismer
minket, mint mí önmagunkat. Ismeri gyöngeségeinket, rossz természetünket
és rossz hajlamainkat és azok ellenére szeret. Végtelenűl szeret. Képtelenség
feltételezni róla, hogy nem akarja annak boldogulását, aki maga törekszik rá.
Az Isten akarata szerinti erkölcsös élet nem valami bonyolult jogászi rend
szerhez való alkalmazkodás, amelynek során szemünk állandóan a tilalomfák
erdejére mered, méríeskélve, hogy melyik előírást szegtük meg. Sokkal in
kább nagylelkű és nyíltszívű kitárulás Isten felé, gyermeki bizalommal eltelt
ráhagyatkozás az ő atyai, gondviselő szerétetére.

Az ömhöz hasonló aggályosok ott követik el a legsúlyosabb hibát, hogy
[cbban bíznak a saját, korlátolt ítélőképességgel rendelkező eszükben. mint
Isten végtelen bölcsességében és irgalmában. Nemcsak kishitűek, hanem min
den ellenkező látszat ellenére, nincs bennük elég alázat, hogy vállaljákgyen
geségüket és esendőségüket anélkül, hogy kétségbeesnének miatta. Azt ajánl
juk: egyelőre, amíg ez a lelkiállapota tart, rítkábban menjen gyónni, és ha
rnegy, tegye a legnagyobb egyszerűségben és fegyelemmel, figyeImét csak a
valóban lényeges dolgokra fordítva. Ne fanatizáljon, ne töprengjen, inkább
imádkozzék egyszerű, gyermeki imádságokat. Foglalja el magát minél jobban
gyakorlati dolgokkal és igyekezzék mínél több jót cselekedni. Ez mindennél
fontosabb a keresztény életben. Az olyan gondolatokat pedig, hogy "így is, úgy



is elkárhowm", mint a legsúlyosabb kísértést hárítsa el magától a leghatáro
zotta bban.

N. S. - Szerkesztőségünkhőz intézett levelére, szíves és utólagos beleegye
zésével a szerkesztő í üzenetekben válaszolunk. A levélben fel vetett probléma
ugyanis közérdekű és a levélíró kezdeményezése rendk ívül rokonszenves és
tanulságos. '

Olvasónk az egyik vidéki városban, az ottani t églagy árban. a ta n ács meg
bizottjaként ellenőrzi a szállításra kerti lő tégla mennyiség ét és minős égét a
vasúti kocsiba rakás alkalmával. E munk ája során megdöbbenve tapasztalta,
hogy a rakodast végző fiatalemberek, akiknek életkora nagyjából 18 és 28 év
között váltakozik, milyen elképesztően mosdatlan szájúak. A munka során elő

forduló legkisebb akadály, nehézség, nézeteltérés elég ahhoz, ho gy csak úgy
zúduljon szájukból a káromkodás és t r á gá rs á g. De mégha nem ingerültek.
csak barátságosan beszélgetnek, akkor is lépten-nyomon ilyen kifejezésekkel
ta rk ít j ák a beszédjüket. Olyanformán - mint levélírónk szellemesen meg
je gyz i -, ahogyan régen egyes modoros emberek állandóan "ké r lek alássan"
oztak. Olvasónk le szeretné szoktatni őket erről a civilizált emberhez méltat
lan beszédmodorról, hiszen mint maga is megállapította, alapjában nem rom
lottak ezek a fiúk, inkább csak eldurvultak. Holott legtöbbjük már n yolc álta
lános iskolát végzett.

Le vélírónk tőlünk kér tanácsot, m ilyen hatásos szavakat alk almazzon ve
lü k szemben , miután eddigi figyelmeztetései nem sok eredménnyel jártak.
Ugyana kkor beszámol arról is , hogy egy alkalommal, vasúti kocsira való vá
rakozás közben felolvasta nekik a m a gá val v itt ..Toldi" kilenc énekét , "s nagy
figyelemmel hallgatták, mint ahogy én is é lveztem a nagyrészt kön yv nélkül
is tudott verseket" - írja szószertnt.

Az a meggyőződésünk, hogy olvasónk a m i tanácsunk nélkül is megtalálta
a szin te legjobb megoldást. Tény ugyanis a z, hogy az in kább negatív termé 
szetű feddés, dorgálás, különösen , ha (m int olvasónk ese tében is) i dősebb em
ber szál áb ól jön, rendszerint nem b izonyul hatásosnak. Sőt , kön ny en k ivált
hat ja az ellenkező hatást is . Az olyan kezdeményezés viszont, a mel y ku ltúrát,
nemes szellemiséget állít szembe a kulturátlans ággal, a lelk i du rvasá ggal. ri t
k á n téveszti el a célját. Mert valóban, az ilyen már beidegződéssé vált károm
kod ás és tr á gá r ság elsősorban nem is erkölcsi probléma. H is zen . aki megszekta
a z effaj ta beszédet, rendszerint .ne rn is gondol Istenre, m ik özben a nevét k á
ro m l óri k ie j ti. Nem bűnt követ e l tehát, hanem lelki durvaságának ad kifeje
zés t. A le lk i durvaság viszont már súlyos bűnök forrása lehe t.

Halevélírónknak ilyen sikere volt oa nagyon szerencsésen k iválasztott
.Told i"- va l (szerencsés a válas ztás , hiszen rakodómunkások számára el sem
le het képzelni nagyszerűbb embereszm ényt . mint a malomkövet dobáló Toldi).
akkor folytatni kell ezt a példamutató kezdeményezés t. Hinn i k e ll a lélekre
lera kód ott mégolyan vastag, durva kéreg m ögött is ott pislákoló vágyódásban
az ember i nemesség után. Ennek felébresztésére, felélénkítésére nagyon alkal
masa k lehetnek az ilyen rögtönzött iroda lm i kiselőadások. K ül ön ösen, ha tü
relm es, megértő beszélgetés és magyarázat is párosul hozzájuk . Na gy önrneg
ta ga d ás kell ehhez, de megéri. Mert ha valakt észreveszi, ho gy nem fölénye
sen ki oktatni, rendreutasítani akarjuk, hanem szerétettel és emberséges meg
értéssel közeledünk hozzája, az ő lelkébe is beoltott ernberségre apellálva, a
legdurvább fickó is megszelíd ül előbb-utóbb . Különösen, ha a zok ,közü l való,
aki k többnyire csak alkalmazkodni szoktak a néhány hangad óhoz.

H ibaigazítás. - E számunk 557. oldalán az ötödik bekezdesbe kor r tg ál ás í
h iba folytán egy oda nem 'illő sor került. A bekezdés harmadik és negyedik
mondata helyesen í.gy ,ha ngú k : Akinek jó hallása van, az m ár ú gy is megta
nulja egy-kettőre ezeket a dallamokat. A maí élet megköveteli , hogy a szemi
n ár iurni hat esztendő alatt tanuljanak meg a kispapok harmóniumozni.


