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Hittudományi doktorráavatás. - Lapunk e számának élén Gál Ferenc
hittudományi akadémiai professzor tanulmányát találják olvasóink. A tanul
mány annak a nagysikerű beszédnek szövege nyomán íródott, amelyet Gál
professzor a Központi Hittudományi Akadémia doktorráavató ünnepségén
tartott június 22-én. Nagy esemény volt ez az akadémia életében, mert ezúttal
nem kevesebb, mint 9 magyar katolikus pap, névszerint: Fábián Arpád,
Szántó Konrád OFM, Dankó László, Molnár János, Dóczy László, Peer Ferenc,
Mandula József, Varga Győző, és Khirer Vilmos nyerte el ezt a magas tudo
mányos fokozatot. Világszerte mutatkozó igény a teológia korszerű fejlesztése
korunk problémáiból kiindulva. A tény, hogy ennek a szerteágazó feladatnak
Elvégzésére ilyen szép számban jelentkeznek munkatársak hazánkban is, öröm
mel kell hogy eltöltsön mindnyájunkat.

Edesanya. - A kisfia miatt aggódik olvasónk és tanácsot kér tőlünk. A
tizenhárom éves kisfiú ugyanis, mialatt pajtásai kint a szabadban játszanak,
futballoznak, uszodába járnak, az egész szünidőt arra használja fel, hogy ol
vasson. Behúzódik a szoba egyik sarkába és reggeltől estig csak a könyveket
falja, össze-vissza mindent, ami a kezeügyébe kerül, vagy amit meg tud sze
rezni. Ha ebédhez hívják, úgy ül az asztalhoz, mint egy holdkóros, mintha az
egész világ megszúnt volna számára. Nos, megnyugtathatjuk az édesanyát,
semmi oka sincs az aggodalomra. Fia abba a korba került, amikor az ember
kilép a kisgyermekkor énközpontú világából és az őt körülvevő objektív világ
szenvedélyes fölfedezésére indul. Vannak gyerekek, akiknél kószálásban. csa
tangolásban nyilvánul meg ez a fölfedező szenvedély, Ez a tárgyiasabb, gya
korlatiasabb típus, aki a saját szemével akar meggyőződni míndenről, kezébe
akarja venni a dolgokat, Az ebbe a típusba tartozók szerelik szét a szerkeze
teket és tömik tele a zsebüket mindenféle különös formájú tárggyal, ismeret
len alkatrésszel, amit az utcán találtak. És szélsőséges esetben ezek "indulnak
világgá". Velük szemben a rnedítatív típus az olvasmányok révén csupán fan
tázíáíával kalandozza be a világot és éli át az emberi relációkat. Érzelmileg
esetleg sokkal intenzívebben az előbbinél. De a hajtó motor nála is ugyanaz:
megismerni az őt körülvevő világot.

Olvasónk kisfia nyilván ehhez az utóbbi típushoz tartozik. De függetlenül
ettől, mindkét típusnál átmeneti jellegű ez az állapot. Atmeneti és ugyanakkor
elkerülhetetlen. Eppen ezért az okos szülőnek türeímmel kell tudomásul vennie
ezt az állapotot és nem visszatartania kell a gyermeket az ismeretek gyűjté

sétől, hanem tapintatosan és észrevétlenül irányítania érdeklődését a valóban
hasznos látnivalókra és színvonalas olvasnivalókra hívja fel fígyelrnét,

B. M. Kaposvár. - A lateráni székesegyház, hivatalos nevén San Gio
vanni in Laterano (Lateráni Szent János templom), valamint a lateráni palota
nem a Vatikánváros összefüggő területén áll, de jogilag a Vatikánvároshoz
tartozik. Eredetileg ez a templom volt a pápák székesegyháza, a lateráni palota
pedig a pápák lakhelye. Az avignoni fogság idején (1309-1377) azonban ez a
palota elpusztult. Mikor XI. Gergely pápa, jórészt Sziénai Szent Katalin sür
getésére, 1877-ben visszatért Rómába, csak a vatikáni palotában tudott meg
szállni. Eredetileg átmenetinek tartották ezt a letelepedést, arra az időre, míg
a lateráni palota újjáépül. A Lateránba visszaköltözésre azonban többé nem
került már SOl". Fokozatosan kíépült a vatikáni palota és a mellette épült
Szent Péter bazilika mindinkább átvette a katolikus egyház központi templo
mának szarepét. Névleg azonban míndmáig a Lateráni Szent János a pápa
székesegyháza. Ebben a templomban őrzik egyébként azt az asztalt, amely
rnellett a hagyomány szerínt az Úr Jézus tanítványaival az utolsó vacsorát
elköltötte.
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Onfegyelem. - Olvasónk, hivatkozva azokra a saitóközleményekre, ame
lyek a dohányzás ártalmas voltával foglalkoznak, felveti a kérdést, vajon
erkölcsi szempontból megengedhető-e egyáltalán a dohányzás? Nos, a kato
likus szakirodalom a dohányzást ugyanúgy bírálja el, mint az egyéb hangulat
keltő szerek (alkohol, kávé stb.) f,)gyasztását. Ennek megfelelűen a dohány
zás önmagában erkölcsileg közömbös cselekedet. Bernhard Hiiring szerint er
kölcsileg megengedett, sőt jó is lehet, ha valaki szellemi teljesítőképességé

nek növelése, a kellemes társasági szellem kialakítása érdekében él vele.
Probléma akkor merül föl, ha valakin olymértékben elhatalmasodik a szen
vedély, hogy az önzővé, íngerlékennyé, mások iránt meg nem értővé teszi.
Ebben az esetben ugyanis már ütközés jöhet létre a szeretet parancsával. Vi
tatható a dohányzás megengedhetősége akkor is, ha olyan fokú, hogy az már
nem elősegíti, hanem éppen ellenkezőleg aláássa munkakészségünket,

Lehet, hogy olvasónkat nem elégíti ki ez a válasz, mert ahogy leveléből

kiviláglik, azt remélte, hogy határozott elítélést közölhetünk, amit megmutat
hat annak a családtagjának. akivel "állandóan vitatkozik" ebben a kérdésben,
mert le szeretné szoktatni őt a dohányzásról. Ezzel kapcsolatban csak azt
szeretnénk megjegyezni, az "állandó vitatkozás" sohasem célravezető mód
szer, és legkevésbé az a keresztény ember részéről, akinek türelmes szeretettel
kell míndíg a jó elérésére törekednie. Lehet, hogy olvasónknak igaza van,
amikor szeretettjét le akarja szoktatni erről a károsnak tartott szenvedélyről.

De nem ártana azért alapos lelkiismeretvizsgálatot tartani annak megállapí
tására, vajon a másik egészségének védelménél nem fontosabb-e itt az a kí
vánság, hogy a saját akaratának érvényt szerezzen.

T. H. Miskolc. - Igaza van önnek, van szeretetnélküli aszkézis. Ez az,
amiről Szerit Pál apostol azt mondja, hogy nem ér többet, mint a pengő cím
balom. Mi is ismerjük ezt a levélben leírt, hideg aszkéta típust, aki szinte em
berfeletti áldozatokra és önmegtagadásokra képes, de mintha valami elkese
redett dühvel gyakorolna ezt az aszkézist, rídegséget árasztva maga körül.
Még haggyán, ha csak önmaga számára alakítja ki ezt a magatartást. Nagyon
gyakran azonban - mint az ön által leírt esetben is -. környezetétől, család
tagjaitól és általában a tőle valamilyen formában függő személyektől is ugyan
ezt a magatartást várja el. Es semmit sem lehet szólni ellene, hiszen semmi
olyat nem követel. amit ő maga nem vállalna. Viselkedésében mégis sok a
rejtett (és talán nem is tudatos) gőg és önérvényesítésí szándék. Az igazi szen
teket ezzel szemben az jellemzi, hogy csak önmagukkal szemben szigorúak,
a többi ember iránt megértőek, türelmesek, elnézőele és nyájasuk. A szeretet
len aszkéta a legrosszabb képviselője a krisztusi tanításnak, mert csak el
riaszt attól, amire megnyerni szeretne.

Szent Kereszt ereklye. - Az egyház éppen ebben a hónapban, augusztus
IS-án ünnepli Szent Ilonának, Nagy Konstantin római császár édesanyjának,
a Szent Kereszt megtalálójának ünnepét. Szent Ilona a hagyomány szerínt
Jeruzsálemben, egy már nem használt és földhányással is betemetett ciszter
nában bukkant Krisztus Urunk keresztjére, amely mallett ott feküdtek a vele
együtt fölfeszített latrok keresztjei is. A legenda elbeszélése szerint a Szent
Kereszt hítelességét úgy állapították meg, hogy a három keresztet egymásután
hozzáérttriették egy halotthoz, aki a Szent Kereszt érintésére föltámadt. Ter
mészetesen nem igaz, amit Renan írt, hogy a kereszt ereklyékből több keresztet
össze lehetne állítani, hiszen az esetek túlnyomó részében csupán néhány gram
mos szilánkokról van szó, amelyek összesített súlyát mindössze néhány kilo
gramra becsülik.


