
a bíráló ott próbálkozik meg [avítás
sal ahol az egyedül lehet hatásos: ma
gán az egyházon belül és azon a posz
ton, amely az ő számára közvetlenül
hozzáférhető.

Magától értetődik azonban - han
goztatja befejezésül Semmelroth -,
hogy a kritikának, ha tényleg el akar
érni valamit, realisztikusnak kell len
nie, mentesnek az utopisztikus cl kép
zelesektől. Komolyan kell vennünk az
egyház mind'két polarttását. hogy ne
essünk ábrándokba. Komolyan kell
venni, hogy az egyházban az istenivel
össze van kötve az emberi. míért is
sok lehetőség nyílik a hibás magatar
tásra. A kritikus tehát ne ítélkezzék
akként, mintha az egyháznak tulaj
donképpen csak isteninek szabadna

lennie, vagyis rníntha nem kellene sz.i
rr-oln: E''11b~ kuctalT()kkal is. K()1~~0

lyan kell venni másodszor. hogy az
egyházat ugyan Krisztus alapította. de
be is állította az ember történetébe. a
történet pedig meghatározza és alakít
ja az ember valóságát. Ebből követke
zik, hogy az egyház megjelenési Ior
májában újból és újból korrektura alá
kell vetni a történetileg alakult voná
sokat, ez viszont nem megy egyi',
napról a másikra egyetlen paranccsal.
A kritikusnak végül - akár hívő, akár
nem - azt is meg kell gondolnia, hogy
az egyház nem valami tárgyi appará
tus, amelyet gépiesen reparální lehet,
hanem emberekből áll. akiknek javí
tása szerető együttérzést és megértő

türelmet kíván.

-
A KIS ÚT

Szeretnék gyermekeimnek gondtalan, szép napokat biz.tositani, minden
nel ellátni őket, amennyire csak el'ómból. telik. Sajnos, sok gondot jelent szá
momra, hogy nem tudják kellőképpen az anyagi értékeket, még zsebpénzüket
sem megbecsülni. Nem egyszer felelőtlenül rotuiálruik; törnek dolgokat, sót lit

pénzzel is lelkiismeretlenül bánnak. S ami a legjobban megdöbbent: még utó
lag sem látom rajtuk, hogy helytelen tetteiket megbánnák. Tán nem voln«
helyes, hogy gondtalan ifjúságot igyekszem számukra biztositani?

A minap egy francia napilapban je
lent meg egy kis bírósági tudósítás.
Fdatabkorú áll a bírói emelvény előtt.

Fosztogatásért, rablásért több évi ja
vító kényszermunkára itélik. Az utol
só szó jogán így nyilatkozik: Nem ha
ragszom a bíróra, hisz it.élete igazsá
gos. Nem neheztelek a rendőrségre.

amiért tettenértek. Van azonban két
ember a teremben, kiknek nem tudok
megbocsátani: apám és anyám. Ok
szoktattak rá 'kis korom óta a leölte
kezésre, ők fokozták bennem kielégít
hetetlenné a pénz utáni vágyat. az
anyagiak könnyelmű kezelését. - Nem
tudhatjuk, hogy e családi tragédiává
fejlődött bírósági tárgyalásnak mik
voltak a messzi múltba visszavezető

előzményei. Kétségtelen, hogy az ilyen
kirívó eset inkább megdöbbent s nem
a hétköznapi élet átlagos eseményeit
idézi. De biztos az is, hogy kicsinyben
és nagyban egyaránt helytáll az igaz
ság: a szülőí felelősség a gyermekek jó
vagy rossz irányba igazodó lelki. er-

kölcsi fejlődésénél rendkívül nagy S~

repet játszik. Az anya és apa eg;r,
aránt "végLlete" vagy "jó sorsa" lehet
gyermekének. Hogy ez nem hangzatos
"prédikációs" kijelentés, arról boldog
vagy éppen szerencsétlen családok
nagy száma tesz tanuságot, esetleg bí
róság i tárgyalások .vagy orvosi jelen
tések nyujtanak" megdöbbentő ada
tokat.

Pillanatig sem szerotnők levélírón
kat fölöslegesen megijeszteni. rnegza
vami, arnidőn bevezetőben ily komor
képet festünk a szülők lelkiismereti
í'elelősségéről. Minden bizonnyal 3

gyermekei adta probléma nem oly sú
lyos, hogy azt - kellő nevelői bölcse
séggel és határozottsággal - ne lehet
ne még jó időben korrigálni. A prob
léma általanos vonatkozásokban azon
ban annyira jelentős, hogy szükséges
nek látjuk az esetleges súlyosabb kö
vetkezményekre is jó időben fe:lliívn,
fígycl.mét. Az egészen terrnészetvs,
hogy minden keresztény szülő boldog,



megelégedett ifjúként, felnőttként ki
vanja majd gyermekét látni. S azon
co,,!"] 1ehet csodálkozni . ha sokakat
ilyen megfontolás is vezet: gyernne
kemnek gondtalanabb. szebb ifjúságat
kívándk biztosítani, mint a magamé
volt. Az viszont már feltétlenül téves
felfogást tükrözne, ha ezt a gondta
ianságot a szülő kizárólag az anyagi
javak nyújtásával vélné biztosítarn.
Sajnos - ezt a tapasztalat gazdagon
igazolja - nem egy kis gyermeket
,.adnak el" már zsenge korában szü
leí, hogy - saját kényelrnüket., nyu
galmukat, szórakozásukat biztosítsák.
Az édességre, mozira adott egy-két fo
rint lehet ugyan olykor jutalmazás, de
nem egy esetben csupán cook arra
szolgál, hogy "végre nyugtom legyen
egy időre". Az ilyen gyermekkori soro
zatos "megvásárlásra" emlékszik visz
sza a később neves angol író, Oscar
Wilde is a börtönrács rnögött töltött
szomorú két évében. Ezekre az apró
kis esetekre, rnelyek ébresztgetik.
majd fokozzák a gyermekben az
igényt a pénz által biztosított élvezet
re. valóban ál'l, amit Fulton Sheett
püspök, a neves televíziós szónok
mond: .,Tettet vetsz el s szokást aratsz.
Szokást plántálsz s jellemet alakítasz.
.Jellemet alakítva pedig életsorsot dön
tesz el." Tapasztalt szülők és neve
16k. a pszichológia és pedagógia szak
ernberei egyaránt vallják, hogy a gyer
mekkori szokások, benyomások a bi
zonyes irányban kialakított igények
egész életre hatnak.

Természetesen nem elégséges az
alapigazság hangoztatása. Szerétnénk
ezért gyakorlati vonatkozásokra is ki
térru. S itt elsődleges annak számba
vétele. hogy a szülőnek lelkiismerete
helyesen reagáljon ezekre a kérdések
re. Csak így tud gyermeke Ielklísme
reti érzékenységének kialakításában
segítségre lenni. Egyáltalán nem tesz
jó hatást a fejlődő kisgyermek lelké
re. ha szinte másról sem hallja szü
Ieít beszélni, mint a "még több pénz"
igényéről, a saját és mások bevételi
forrásairól. az anyagi javak utáni ki
elégíthetetlen vágyról. ..A világ leg
fontosabb dolga a pénz" - mondotta
egy alkalommal egy négyéves kislány.
A .•miért" kérdésre sem maradt adós
él válasszal : .,mert anyu és apu min
dig emiatt veszekszenek", S a szülői

lelkiismeret szárnlajára írandó az az

eset is, hogya fiú-testvérek a húsvéti
locsolás után apjukkal összeülve. akérit
osztályozták s értékelték a rokonokat,
kl rrut s rnenn"';t ád0~~á l~~cs')l~

Nem kevésbé vethet számot saját lel
kiismeretével az a szülö. kinek gyer
meke bérmálási előkészülésre járva a
keresztény áldozatkészségről, nagylel
kűségről, lemondásról hall, ő maga pe
dig heteken át másról sem beszél előt

te, vajon a kiszemelt bérmaszülő órát
vagy fényképezőgépet fog-e ajándékba
hozni.

Komoly problémát vethet fel a zseb
pénz kérdése is. Mí nt említettük. oly
kor ez nem egyéb, mint a szülő .vnyu
galrnának" váltságdíja. máskor a ba
rátok, ismerősök előtt való oktalan
tüntetés szülötte: .,Az én gyermekem
pónztárcája sohasern lehet üres." Bár
a bevezetőben felhozott bírósági eset
a kirívó példák közül való, már k€
vésbé szörványos a tízéves Péter ese
tc, akit igen tekintélyes zsebpénze
mind nagyobb igényekre szektatou.
ezért arra "kényszerült", hogy fogy
tán lévő pénzét a háztartási pénzből

egészítse ki. A nem pontos pénzszámo
láshoz és elszámoltatáshoz szekott
anya eleinte nem vett észre semmit s
mire kiderült él dolog - szerencsere
még nem az osztálvkasszából lopott a
fiú - a szülők értetlenül állta'k az
eset előtt. Hisz fiuknak ,.megvolt min
dene", Sajnos, szülöl: .sz:'lmh·'1 eddig
még nem igen írtak különleges 11'1
kiismerctvizsgálnti kér(~é;;eket s így
ebben az esetben sem tettek fel il szü
lők önmaguknak ilyfajta kérdéseket:
Hogyan beszélek gyermekem előtt a
pénzről - szólok-e egyáltalán nekik
az anyagi értékek megbecsüléséről 
nem vagyok-e magam is pazarló, nem
bánok-e szeszélvs-sen a p~nn('l - nem
teljesítem-e túl könnyen gyermekeim
igényét, kívánságát - nem nevelem-e
gyermekemet a túlzott és nem ellen
őrzött zsebpénzadással él helytelen fel
fogásra, hogy "kellemesebb munka
nélkül pénzhez jutni" - eszébe jutta
tom-e olykor a szent írás figyelmezte
tését. hogy "aki nem dolgozik, ne is
egyék" - figyelmeztetem-e. adok-e 1-;'
példát. hogy az anyagi javakat első

sorban a szeretetnek s nem az (>nzé,'
nek kel! szolgálatába állítani ?

Az ilyesfajta kérdesekből összeatl í

tott leLkiismeretvizsgálat nem eg)' szü
lőt mentesített volna már gyakran a
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késői önrnarcangolástól: ..ha akkor
nemet mondtam volna", "ha akkor el
i'zám,.,itatt:'lm volna a fiút. mire költi
pénzét. honnan van annyi pénze" 
tán minden másképp alakult volna.
Nagy bölcseség van Ebner-Eschen
bach megállapításában: "Az elkényez
tetett gyermekek a Iegszerenesétleneb
bek. Már fiatal éveikben meg kell is
merniök a tiránnusok szenvedéseít."
Méltan teszi fel ezért ugyanő a kér
dést: ,.Hogyan legyen egy éretlen
gyermek, fejlődésbenlévő fiatal képes
arra, hogy lemondjon bármily kíván
ságról, ellenálljon vágyainak. ha a fel
nőttek meghajolnak követelései, és
zsarnoksága előtt ?" Az ily módon fel
fokozott igények .mellett bizony már
kevés megértésre számíthat az Írás
megállapttása: "Ha ennivalónk és ru
hánk van. elégedjünk meg vele. Aki
meg akar gazdagodni, kisértésbe esik ...
és sok káros kívánságba, rnelyek rom
lásba és kárhozatba döntik az embert.
Minden baj gyökere ugyanis a pénz
vágya" (l Tim. 6, 8-9). E néhány
szeritpáli szóban szülők és gyermekek
számára valódi keresztény lelkrisme
retalakításí programm rejlik. E prog
rammot - ugyancsak az evangéliumi
szeltemet követve - annyival egészít-
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hetjük még ki, hogy néhány pozitív'
vonatkozást is kell még hangsúlyozni
'l g}'prmeki lelkt ismeret form!iJás:-ináL
Nem csupán .,ne torkoskodj", ..ne
lopj" - hanem: használj mindent oko
san. jó lelkiismerettel. Tudj örülni
annak is, hogy testvérednek. barátod
nak van valamije. jóllehet te azzal
nem rendelkezel. Adj masoknak sZÍ
vesen a tiedből. Szerezz örömöt aján
dékozással s hamis büszkeségből ne
rejtsd el örömödet. ha te kapsz vala
mit ...

Végezetül pedig ne feledkezzék el a
szülő arról sem, hogy a gyermek iran
ti bizalom s ne a folytonos gyanakvás:
vezesse e téren. Nyugodtan bízzon
gyermekére pénzt. amelyről azonban
hasonló nyugodt természetességgel 
s nem a "mit loptál el belőle" szavak
kal - számoitassa is el. Adjon il kö
rülményei szabta józan rnérték szcrint
zsebpénzt. de ~ legalább is lényegé
ben - tudja is, hogy mire költi gyer
meke pénzét. Az anyagi javakkal való.
élést, azok értékelését és használatát
pedig igyekezzék mindig szarvesen be
állítani a fejlődő gyermeki lélek lsten
és emberek iránti kötelességeinek
programmjába.

Szenna.y Andl'as

NEMZETI SORSFORDULO. Jelentős állomásai voltak annak az útnak.
amely Aprihs Négybe torkollott, Az egyik ilyen elődátum 1941. június 26-a. a
Szovjetuniónak való hadüzenet, a magyar történelem egyik legelhibázottabb
lépésének napja. Több volt, mint értelmetlenség háborút üzenni annak a Szov
jetuníónak, mellyel semmiféle differenciánk nem volt, sőt amely éppen a há
ború előtti években jóindulatának több félreérthetetlen ielét adta. S olyan ne
héz lett volna azt végiggondolni, hogy a háborúnak egyszer vége lesz. df' él

szovjet nép marad, szomszédunk lesz, szabad-e tehát egy hatalmas és nagy
jövő előtt álló népet ellenségünkké tennünk? És, hogya ,hitleri Németország
mellé állás míndenképen rossz, akár győztesei. akár vesztesei lesznek a há
borúnak? Ha győznek, rnessze keletre nyúló aspirációk elnyelik a magyar füg
getlenséget: ha veszítenek, nagyon súlyos árat szabhatnak azok, akik ellen bú
nös meggondolatlansággal hadbaszáHtunk.

A másik állomás ezen a szomorú úton: 194a. január l z., és az utána kö
vetkező hetekvarnikor az egész második magyar hadsereg a Donnál megsem
misült. Lássuk néhány megrázó adatát egy katonai szakíró, Horváth Miklós
könyvéből, aki napok. sőt órák és percek szerint leadott hivatalos jelentések. a
hadtörténeti levéltár dokumentumai szerint írta meg művét. ,,194:~. január 12
én 9 óra 45 perckor igen heves aknavető és tüzérségi előkészítés kezdödött.
majd egy óra múlva megindult a szovíet csapatok támadása Urtvból" - 01
vassuk. Majd meg: .,A szovjet hadsereg támadása első szakaszában nemcsak
áttörte a magyal' arcvonalat. hanem azt hadműveleti átkarolássá fejlesztette"




