
SZERKESZTŐI o Z E N E T E K

Mihelics Vidnek, lapunk felelős szerkesztöiének hivatalos római tartózko
dása miatt, az általa írt "Eszmék és tények" című rovat, jelen számunkból
elmaradt.

"Türelem". - A levélíró által fölvetett probléma, ma széles körben fog
lalkoztatja világszerte a katolikus gondolkodókat. Andreas Iteti írásából idé
zünk az alábbiakban, mert nemcsak a levélben fölvetett problémákra ad vá
laszt, hanem általában megkönnyíti, hogy világosan lássunk ebben a kérdés
ben. Ezt a szót, hogy "türelem" - írja Iten - banális értelemben is használ
hatjuk. amikor nem jelent többet, mint valami kellemetlenség elviselését. De
a "szeretet" szót is használhatjuk csupán valamilyen vitális vonzalom meg
jelölésére. Ezzel azonban még távolról sem merítettük ki a szó tartalmát. Ha .
azt halljuk, hogy sok ember szerette XXIII. János pápát jóságáért és türel
méért, akkor semmiképpen sem fejezné ki a mondat értelmét, ha az utolsó
szón csak azt értenénIk, hogy "megtűrte a rosszat". Éreznünk kell, hogy a tü
relem éppen ebben az összefüggésben pozitív etikai magatartást jelent. És
követelést is kifejezésre juttat, normatív jellege van. Ana a kérdésre, hogy mi
a türelem igazi tartalma, azt kell válaszolnunk: a türelem abból áll, hogya
másik embert emberi méltóságánál fogva komolyan veszem és az őt megillető

tiszteletben részesítern. Ezen van a hangsúly. A türelem alapja, embertársunk
méltósága. A követelmény parancsoló jellegén mit sem változtat az, hogy a
másik az én véleményem szerint osak "negyedrésznyire", vagy "tizedrésznyi
re" becsületesen törekedett az igazságra. A türelem objektív kritériuma a má
sik ember a maga adottságában, és eleve türelmesnek kell lennem vele szem
ben, nemcsak azután, miután már valamilyen módon "kipuhatoltam". Ilyen
értelemben a türelem radikális nyíltságot jelent. Ugyanakkor etikus maga
tartás a türelem, amely arra irányul, hogy az emberi méltóságból eredő köve
telményeknek eleget tegyen. Mint ilyen, egyedül alkalmas arra, hogy az em
berek együttélését értelmesen szabályozza, E magatartás tartalma, hogy a má
sik embert elismerem, tisztelem és komolyan veszem. Az a követelmény, hogy
a másik emberhez, aki t esetleg nem is ismerek, eleve nyiltan kőzelítsek, nagy
fokú önuralmat föltételez. Ha már a mindennapi életben sokszor nehézséget
okoz, hogy tiszteljük azokat, akIk körülvesznek bennünket, még inkább foko
zódík ez a nehézség, ha más fajtájú, tőlünk távoli világnézetű emberrel állunk
szemben. Különösen az aktivista szellemben nevelkedett európai ember szá
mára jelentkezik ez a nehézség és itt kell fontos szerephez jutnia a természet
fölötti hitnek. A hívő embernek természetfölötti egzísztenciájából kifolyólag
kell türelmesnek lennie olyannyira, hogy szinte a hitének próbája lehet, vajon
hozzásegíti-e őt a türelemhez. Ha azt tapasztalná. hogy nem, akkor a hitbeli
meggyőződésében,vagy, a módban, ahogy rnegvallja, kell valami hibának lermí.
Végül mindenképpen el kell utasítani azt a magatartást, amikor a személyt
elválasztjuk a meggyőződésétől. Gyakran halljuk: a támadás vagyelitélés nem
az embernek, hanem téves nézeteinek szól. A gyakorlatban ez a megkülönböz
tetés nem vihető keresztül. Csak az egész emberrel szemben leheltek türelmes.
Ha a másik embert nem a meggyőződésével együtt veszem komolyan. akkor
egyszerű szkémává redukálom őt és az így maradt "csontváznak" tűréséhez

már nem kell semmiféle erőfeszítés.
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Giovanni Casanova, la pu nk vezető tanu lmányának szerzője, 1916-ban , Ol asz
országban született. Tanulmányait Ud ineben és Rómáb an fo ly ta tta, m ajd Udi
neben és Salzb urgban tanított rövidebb ideig. Később h osszabb időt töltött az
Egyesült Allamokban, m int a teológia és filozófia professzora. 1964-ben Bécs
ben váll al t t anári katedrát az ottani K atoli'ku s Akadémián, ahol a katolikus
egyház és a nem-keresztény világ közötti párbeszéd filozófi á jával és teológiájá
val foglalkozik . Az ezzel kapcsolato s kutatást életfe ladatána k tekin ti.

"Lelki szárazság". - A lelki élet ír ói sokat fog lalkoztak és fo glalkoznak
változatl anu l, a lelk i éle tben és az imá dsá gos életbe n gyakra n jel en tkez ó szá
razsággal, f ásu lts ággal. T apaszta la tból tudja m in den vallását gyakorló ember,
h ogy néha csak kedvetlen ű l , és a legn agy obb önlegyőzés árán tudja az imád
ságra elhatározn i magá t. Erich Puzik írj a az elmélkedő imádságról szóló nem
régiben m egjelent kis kö nyvé be n , ho gy vo ltaképpen meglepőnek kellene tar
tanunk, h ogy a gyónásban imádságot rónak ránk engeszte lésü l. Emberekkel
együ tt lenni , néha valóban büntetés lehe t, de a beszélgetés Istennel? Nem sér
tő Istenre, h ogy a vele való tal álkozást is m iritegy b üntetéskén t fo gjuk fel ? A
fel el e te t éppen a fen t említett és a lev é lű -ó által is panas zolt kedvetlenségben
és szárazságban ta lálha tjuk m eg. Hiá ba m on d juk magunknak - írja Puzik - ,
h ogya szeretetr eméltó és fölség es Istenhez jár ulunk; h a lá thatóan, k őzvetle

nül m egragadha tóan jele n n e meg el őttünkvakkor, úgy érezzük, csupa boldogság
lenne az im ád ság. Né ha azonban az az ér zés ü n k , h ogy ü r es, sötét szakad ékb a
kiáltu nk ; lessük a visszhangot, de m inden hallgat. N éha megrettent ez a hall
gatás, m áskor m eg szomorúan elmegyü nk, s a fe lelet né lk ül maradt szív , más
é lm ényekben keres vigaszta lá st. A szentek tanítj ák, hogy en nek így kell len
n ie. Az ember túlságosan elk ényelrn esedne, ha m írid ig csak vigasztalásban és
öröm ben le n ne r észe. K eresztes Szent J ános "az ér zékek és a szellem éjszaká
j ának" nevezi azt a megp róbáltatást, amelyet Isten az ért ró ránk, hogy pró
bára tegye h ű s é g ünket. Lelkipásztori tapas ztalat igazolj a , ho gy a m odern em 
ber n ek sokkal gyakrabban jut osztály r észül ez a r em ény tel ennek lá ts zó lelki
á ll a po t, m in t a kö zé pko ri misztikusok elragadtatott imádsága. Éppen ezért van
azonban ma különösen szüks ég a remé nység és b izal om er ény ére.

"Péter hajója". - Olvasónk m eg ír ja, hogy társaságban vita támadt ar r ól,
h ogy az egyháznak hajóhoz hasonlítása No é b árk áj ától . vagy P é ternek a vi 
ha rban tánco ló haj ócská já tól származik-e. Nos, Hugo Rahner az egyházszim
b ólumai ról írt kö nyvében nem keve se b b, m in t kilen c ókeresztény jel képes ha
sonl ít ást gyűjtött össze, amelyek mind a h aj óv a l kapcsolatosak. Miután ese tleg
tö bb eke t érde ke l, itt felsoroljuk őket: 1. Az ár b óch oz kötött Odisszeusz. A ke
resztény Od isszeuszként bol yon gva hajózik m ennyei ot th ona felé, a szi ré ne k a
kísértéseket jelkép ezik. 2. A v iharos tenger á lta láb an , m int a világ jelképe. 3.
A patrisztikus teol ógia szívesen alkal m az za, a nti k hagyom ányok alapján, a
fából k észült hajó szimboli ká já t . 4. Az ár b óc -és kere szt árbóc, m in t a kereszt
jelképe. 5. A misztikus tau ; ti. a gö rög -c betű , ami hajó-kikötő kötelet is je
lent. 6. A hajótörés, mint a k árhozat szim bóluma. 7. Péter hajója a víharban.
8. Noé bárkája, mint az ü dvösség hajója. 9. A boldog k i kötőbe érkezés .


