
JELENITS ISTVÁN

FIATALOKKAL A HIT VÁNDORÚTJÁN

Középiskolás korú fiatalokról kellene írnom, de annyira közöttük élek, hogy
objektív, kívülről látott képet nem tudok alkotni róluk. Az urali népek közös
alapnyelvében nem volt erdő jelentésű szó; életének egykori színhelyét a ma
gyar nép is csak akkor nevezte. meg, amikor már kilépett belőle, és a sztyep
péről tekintett vissza rá. Én is csak fákat látok, az erdőnek legföljebb a léleg
zetvételét sejthetem. S nem szemlélődő, magányos sétáló médjára járok
a "fák" között: tanáruk, nevelőjük vagyok, sokuknak lelkiatyja. Hitük szol
gálata a hivatásom, bele kell avatkoznom az életükbe, küszködnöm kell velük,
csak így segíthetem őket abban, hogy rátaláljanak önmagukra és az életük
végső értelmére. Nőni látom a fákat, s azon vagyok, hogy minél nagyobbra nő

jenek, sőt hogy elinduljanak, mint a Babits-mese megváltást kereső erdeje.
Tárgyilagos beszámolót próbáltam írni, nem sikerült. Becsületesen vállalom hát
a személyes megnyilatkozás műfaját. Úgy szeretném, hogy fölmérések és statisz
tikai adatok helyett valami igaz "lírai hitel" adjon súlyt annak, amit leírok.

Bemutatkozás

Abba a nemzedékbe tartozom, amelybe a ma középiskolába járók szüleinek
többsége: hat év óta újra és újra találkozom tanítványaim között egykori osz
tálytársaim fiaival. Ez a nemzedék a Fényes szelek meg A kolostor szereplőinek

nemzedéke. Aki közülünk keresztény, nem egyszerűen azért az, mert nem vesz
tette el a hitét,mert megmaradt kereszténynek. A mi diákéveinket a háború
dúlta föl, gyermekkori otthonunkat többnyire az emlékek naprendszeren túli
rnesszeségébe lökte a történelem. Hitünk sem egyszerűen a múlt maradéka,
hanem - amint Claudel a hivatásról írja - "félig hódítás, félig ajándék".
Személyes hódítás és személyes ajándék.

Nem tudom, míndenkí így volt-e vele, de ha egykori osztálytársaim szűkebb

csoportjára gondolok (például azokra, akikkel újabban a szülői fogadóórákon
találkozom), akkor többes szám első személyben írhatom le, hogy él, mi hitünk
megerősödésébendöntő szerepe volt középískolás korunk sok egymással vitatkozó
tapasztalatának. Szerzetesiskolába jártunk, hajdani hittanárainkat máig is be
csüljük, de nem az ő óráik és nem a szorosan vett vallásos gyakorlatok jelentet
tek legtöbbet hitünk fejlődésében. Inkább a szaktárgyi órák voltak ránk irányító
hatással: a latintól a matematikáig. Nagyon meg tudom érteni Németh Lászlót,
aki A "vallásos" nevelésről írva megállapítja: "A ,vallásos' lelkialkat kibontako
zásának épp a gyerekkorban olyan területeken kell történnie, amelyeknek a vallás
hoz első pillanatban nincsen is közük... Vagy nem egy nagy, mindent integráló
egyetemes érzést akarunk-e a gyermekben kifejleszteni, melybeu a világ iránti
pietás éppen úgy benne van, mint a maga lehetőségel iránti felelősségtudat, s az
emberek, de minden élőlény iránti érdeklődés, tisztelet, irgalom?" (Kiadatlan ta
nulmányok: II. 345-346.) Nem a profán tantárgyak ügyes "átpolitizálása" vezetett
ide, az - leginkább a mi iskolánkban - nem volt divat. Inkább talán ennek a
pietásnak az a szelleme (Németh László - és Schütz Antal nyomán a piarista
iskolák meghökkentően rokon módon értelmezik ezt a pietás szót l), amely 
talán látszólagos világiasságában is - jellemezte azt az iskolát, amelynek növen
dékei lehettünk.

Itt át kell térnem az egyes szám első személyre: a hittel való személyes kap
csolatomat a történelem és az egyéni sors ismételhetetlen találkozása mélyítette
el. Tizenöt éves koromtól szinte sportszerű igyekezettelolvastam latin szerzőket.

Caesarral kezdtem, s rövid néhány év alatt eljutottam Szent Ágostonig. Épp
akkoriban került hozzám néhány hátizsákra való Migne-kötet a piarista
teológiai főiskola könyvtárából. Ilyenformán diákkorom vallásos olvasmányai nem
Tóth Tihamér könyvei voltak, nem is Prohászka vagy Schütz írásai, hanem
Ágoston prédikációi, De civitate Dei-je, a János-evang2liumhoz, a Hevvibeszédhez.
a Zsoltárokhoz szerzett homiliái. Latin szővegként vettem őket a kezembe, s mind
nagyobb lángú érdeklődéssel ástam beléjük magam.
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Volt, aki tartóztatott volna tőlük: mit érthetek bölcselettörténeti, egyházhis
tóriai, dogmatikai ismeretek nélkül ezekből a régi írásokból, még ha nyelvileg
megértem is őket? Számomra az atmoszférájuk volt fontos és felejthetetlen. Még
középiskolás koromban kezembe került Babits Agoston-tanulmánya. Abból kezd
tem sejteni, miért ragadott meg a személyes igazságkeresésnek ez a szentje épp
életem döntő pillanatában.

Pietati et litterae

Személyes beszámolót írok, s ezért igyekszem arról is számot adni, miért
léptem abba a rendbe, amelynek iskolája - s könyvei - fölnőtt kereszténység
re neveltek. (Bizonyára azért, amiért egykori osztálytársaim közül sokan ugyan
ide íratják be a fiaikat.) Nem olyan tiszta tudattal, mint ma, de húszéves korom
táján is - nyilván saját belső fejlődésem tanulságára - úgy láttam, értelme van
nemcsak a hitnek meg a hittanításnak, hanem épp a vallásos nevelés olyan, egész
nevelői programot átszövő médjának is, mint amelyik a szerzetes gimnáziumokban
valósulhatott meg s a mi történelmi körülményeink között már egyedül csak ott.
Hogy épp hittanár lettem s előbb-utóbb "főfoglalkozású" hittanár az nemcsak vé-'
letlenen múlt, De hittanári munkámat ma is nehezen tudnám másfajta környe
zetben elképzelni, mint a pietásnak abban a légkörében, amely hibák között is,
néha ellenkező látszatok között is jellemzi a szerzetes gimnáziumokat.

Egykori kispap-kollégáím között, a Hittudományi Akadémián találkoztam azzal
a szerzetességet s épp a tanítórendek létjogosultságát megkérdőjelező szemlélet
tel, amely a nyugati országok katolikus gondolkodásában akkor vált divatossá.
Ez a divat azóta hozzánk is eljutott, vall, aki szószékről hirdeti, nem érdemes
egy papnak egy életen át profán tárgyakat tanítania. Gondolkodhattam eleget
az egészen, s kollégáimnak megmondtam világosan: hittanár-jelöltként sem ten
nék fogadalmat egy tanítórendben, ha az egész életforma értelméről nem volnék
meggyőződve. A szószékről terjesztett kétségekkel szemben már érveket is kell
keresnem.

Egy régi erkölcstani anekdota szerint egy jezsuita azzal a kérdéssel fordult
egyszer a Szentszékhez, szabad-e a breviárium imádkozása közben dohányozni.
Negatíve: hangzott a válasz. A kérdező barátja azonban fordított egyet a szón.
Szabad-e dohányzás közben imádkozni? - kérdezte ugyancsak a megfelelő ható
ságtól. Erre a kérdésre igennel feleltek. Jó-e, ha egy pap matematika-tanítás
sal tölti az életét - kérdezik sokan -, ahelyett,': hogy az evangélíumot prédikál
ná? Semmiképpen. De fordíthatj uk így is a kérdést: Jó-e, ha egy matematika
tanár pap? Ugyanazok, akik a tanítórendek létét fölöslegesnek állítják, bizonyára
szívesen vennék annak a roppant korszerű ötletnek a megvalósítását, hogy szen
teljenek föl pappá olyan embereket, akik az élet valamely területén egész oda
adással egy világi hivatás szolgálatában munkálkodnak, de mert szeretik Jézust,
a velük szoros kapcsolatban élő emberek között - mintegy "másodállásban" 
szívesen vállalnák papi föladatok elvégzését is. Mintegy másodállásban, vagyis
profán munkájuk föladása nélkül, de azért nem megosztott szívvel, hanem teljes
odaadással. Lám, ugyanezt a célt: a papi életformának, gondolkodásmódnak és
a világi munkában tevékenykedő ember életformájának. . gondolkodásmódjának
egymáshoz közelítését igyekszik megvalósítani a tanítórendek hagyományos élet
formája is. Csakhogy míg a mai idevágó próbálkozások, például a francia mun
káspapok próbálkozásai tétovák és tapogatózók, ez a fölöslegesnek ítélt szerzetes
tanári életgyakorlat évszázados tapasztalatokkal rendelkezik.

Nem akarok apológiát írni, annál kevésbé, mert ezt maga a Szentszék tette
meg, amikor a katolikus neveléssel foglalkozó Kongregáció 1977-ben kiadta a ka
tolikus iskoláról szóló dokumentumát. A szerzetesískolák hitre nevelő szereperől

van szó. "Nem a szív: a lét' lett istentelen" - írta nemrégen Illyés Gyula. Ha
a világban tájékozódó kamasz előtt ezt az istentelenné váló létet nem tudjuk,
meg .sern próbáljuk egészében Istenhez kapcsolni, akkor a legfontosabbat mulasz
tottuk el, amit meg kellett volna tennünk azért, hogy felnőtt kereszténnyé ne
veljük, Ifjúsági pasztorációnk többnyire beletörődik a lét elistentelenedésébe, s
a fiatalok életébe nagyon intenzív, de az élet egészétől elszigetelt vallási élmé
nyeket próbál beépíteni. Ez nem megoldás. A megoldást az egészében vallásos
nevelés hozhatná meg, amely természetesen nem jelent zárt, ÜVegházi nevelést,
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minden idegen hatás elhárítását vagy akáf egy másféleképpen gondolkodó világ
tudomásul nem vételét. Ennek műhelye lehetne a hivő család is, ha ott a szülők

valóban ráérnének magukkal és gyermekeikkel foglalkozni, hogy élettapasztala
taikat integrálják. és a maguk "elvonakoztatási színtjén" (vagyis nem elméle
tileg, hanem gyakorlatban) fölépítsék a világ és a hit színtézísét. Erre azonban
ma kevés család képes, és minden saját gondja-baja közt is legalkalmasabb egy
-egy szerzetesiskola.

Természetes, hogyaszerzetestanár, a szerzetes-, tanító-szerzetesközösség léte
ma szintén nem problémátlan, s nemcsak, nem is elsősorban külső gondok ter
helik. -Sokszor kell úgy éreznünk, hogy szetesúszó jégtáblákon állunk: fél lábbal
itt. fél lábbal amott. Összehúzni egy-ember-erővel képtelenség ezeket a [égtáb
lákat, híddá kell feszülnünk közöttük. Bizonyos, hogy ez nem míndig sikerül. De
maga a vállalkozás, ez a naponta megújuló erőfeszítés már sugároz egy hitet és
bizonyosságot.: hogyajégtáblák szétcsúszása nem természetes, hogy a hit és tudás,
a világ és az Isten valahol mégis összetartozik. Agostonnal kapcsolatban atmosz
férát emlegettem. Itt is egy atmoszféráról van szó: abban nőnek föl a szerze
tesiskolák diákjai, abban bontakozik ki az én tanári gyakorlatom.

"Vezessen Hozzád a szabadság!"

Mit hoz magával egy gyerek, amikor 15 éves korában hozzánk kerül? Ha
hittani képzettséget nézem, egészen különböző helyzetekkel találkozom. Majd
míndíg akad, aki még első áldozó sem volt, vagyis a legelemibb hitbeli ismeretekkel
sem rendelkezik. De vannak bőven olyanok is, akik éveken át tanultak hittant,
s nem is akárhogy, gyónnak, áldoznak, bérmálkoztak, szívesen és gyakorlottan mo
zognak az oltár körül.

Fontosabb, volna a második kérdés: miiéle hitet hoznak magukkal - hazul
r61, gyermekkorukból. Ezt nehéz, nem is volna jó megkérdezni. Az elemi részecskék
viselkedése megváltozik. ha próbáljukmegfigyelni őket. Az emberi személviségnek
is vannak belső ügyei, folyamatai, amelyekre kívülálló nemigen kérdezhet rá,
amelyeket még a reflexiónak, az önvizsgálatnak röntgensugara is megölhet. Bát
ran kiindulhatunk abból, hogy a hozzánk érkező fiatalember - igen kis kivé
teltől eltekintve - hivő: hitét nem kérdőjelezik meg komolyan azok a kétségek,
amelyeket a világból, az általános iskolából hözott magával, vagy amelyeket épp
a vallásos otthon szelleme ellen ágaskodó tiltakozás támasztott benne. Ratzin
gertől tudjuk, hogy ma a hivő és a nem hivő világ határa nem a térkép messzí
szélein húzódik, hanem az otthonokat, sőt a szívünket metszi át. A hívő a hitet
lenség kísértésében él, a nem hivő a hitében. Gyerekeink hite is megkísértett hit,
de nem beteg vagy relativista. Mindenképpen idegen tőle a beérkezettség gőg

je, a tríumtalízmus, amely a felnőttekben még sokszor föltűnik. Dialógusra kész
a hitük, ha j61 fejlődik tovább, nem alázkodik majd megalkuvóvá. de ítélkezni
sem kíván mindenáron.

A gyerek hite, vallásossága egyébként még nem egészen személyes állásfog
lalás: erről jó őt magát is fölvilágositaní. Kilenc hónapig az anyaméhben él és
formálódik az ember. Addig, ha beszélni tudna, nem szólhatna egyes szám első

személyben, hanem csak ilyesféleképpen: lélegzünk, élünk. Szellemi szempontból
ez az embrionális állapot sokkal tovább tart. Ma egy gimnazista korú fiú val
lási dolgokban többnyire még -nem önálló személyíség, Ha az, "koraszülött". Nor
mális esetben még körülveszi a család, esetleg más közösség (például az iskola,
diákotthon) anyarnéh-burka. Tagjai: lelkes vagy lázadó, esetleg épp közörnbös
ségével lázadó tagja egy hivő (vagy nem hivő) közösségnek. Az igazi szemé
lyes állásfoglalásra épp tizenéves kora végén vagy annál is később "születik meg".
Ez teszi hitének nevelését igazán bonyolult és sokrétű föladattá.

Nem vehetem egészen komolyan. s nem engedhetem, hogy maga egészen ko
molyan vegye a véleményét, viselkedését, hiszen még gyerek. De komolyan kell
Vennem és kornolyságra kell íntenem, mert hamarosan felnőtt válik belőle,

és felnőtt hitét, kereszténységét csak azoknak az emlékeknek. ismereteknek se
gítségével tudja majd kialakítani, amelyeket most magába gyűjt. Szabadságra
s nem társadalmi konformizmusra nevelem, de arra sem, hogy elvszerűen

mindent másképp tegyen, mint a körülötte élők. Hiszen a hit végül is szabad,
személyes döntés, bár nem a magányos ember döntése. De ez a szabadságra
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hivatott leendő felnőtt egyelőre egy közösség nem nagykorú tagjaként kerül
elém. Többek közt éppen a közösséggel (családdal, iskolával) való kapcsolatát
kell hát lehetőleg' egészségessé tennem, ha a "megszületésre" kedvezően aka
rom felkészíteni.

Ezt a nevelési helyzetet kétféleképpen, két szélsőséges formában szokás fél
reértení. Vannak szülők, akik hitüket, keresztény meggyőződésüket. mint életük
legdrágább kincsét készen és majdhogynem erőszakosan próbálják továbbadni
gyermekeiknek. A környezetével sokat viaskodó, keresztény volta miatt nem
egyszer mellőzést vállaló ember otthon afféle "katonai diktatúrát" teremthet
"veszélyeztetett terepen" élő családjában. Ez a nevelési igyekezet fájdalmasan
erthető, de semmiképpen sem megfelelő és célravezető: mindig megbosszulja
magát. Sokszor lázadást provokál az otthon s az otthon szövetségesének sej
tett (egyházi) iskola ellen, sőt az Egyház és Isten ellen is. De igazán akkor
sem ér célt, ha látványosan nem vall kudarcot. Milyen hite lesz annak, aki
nem a szabadság útján jut el Krisztushoz?

A másik szélsőség éppígy kísért, és nem kevésbé veszélyes. Van, aki vissza
riad gyermeke irányításától, s a szabadság nevében döntéseket bíz rá olyankor,
amikor még éretlen és képtelen arra, hogy dönteni tudjon; illetőleg nem látja
el megfelelő "felszereléssel" ahhoz, hogya legkedvezőbb feltételek közt dönt
hessen majd akkor, amikor a döntés ideje valóban elérkezik. A keresztény
család "kötelező" etikai rendje, közös vallási gyakorlatai önmagukban sem
pusztán az együttélést lehetövé tevő "társadalmi szerződés" viselkedési szabá
lyai, hanem a család hitének kifejezői. Kell, hogy ezek a keretek egyre több
szabadságot engedjenek a felnövekvő és saját személyes életre készülő fiatalok
nak, de mégis jelen legyenek, sőt egyre mélyebb jelentést' kapjanak, tartalmuk,
értelmük mind világosabban kirajzólódjék a serdülő előtt. Az álérvek és a
látszatmagyarázatok nagyon ellenszenvesek egy lázadó korú diák szemében. Ak
kor leginkább, ha kellő dialektikus készültség híján szólni sem tud ellenük, de
ökölbe szorított kézzel érzi, hogy nem egészen igazak. Akkor már szívesebben
elfogad egy indokolatlan parancsot vagy tilalmat. De igazában a valóban megértett
törvény és a szót értésre, alkalomadtán önkorrekcióra is kész szülőí, nevelői

magatartás imponál neki.
Jó volna most egészében idézni a katolikus neveltetésű és szerzetes gim

náziumot végzett Babits Mihály költeményét, Az elveszett vadat. "Már gyerme
kül vermébe ejtett - írja Istenről, erős, ős Uráról -, s mint bölcs vadász gyenge
vadat, / elbocsátott, de nem felejtett: / szabadon. sem vagyok szabad." Majd
néhány versszakkal tovább: "Azóta bolygok a viharban / vadmódra - de az ő
jele, / erejének bélyege rajtam, / hogy ne nyughassam nélküle." S a végén:
,,»Vezessen Hozzád a szabadság l« / Igy kérem olykor aki vár..." Katolikus
család és papi iskola, heti két hittanóra, diákmisék és az egész vallásos nevelés
mí többet adhatna ennél? Azt talán megpróbálhatná, hogy másvalqmit adjon,
de az nem több volna, hanem kevesebb.

Csak a tenger

A hitoktatás és a vallásos nevelés nehézségei általában egy tőről fakadnak
az oktatás és a nevelés időszerű nehézségeível. Csakhogy épp itt talán foko
zottan érvényesülnek azok a hátráltató tényezők, amelyek általánosan [ellem-
zök korunkra. .

A gyors, fölszínességre csábító élet általában megnehezíti az elmélyedést,
a szellemi munka megkedvelését, SzálIítsuk akkor lejjebb igényelnket. érjük
be annyival, hogy néhány vonzó, személyes benyomással alapozzuk meg diák
jainknak Krisztussal, Egyházzal való kapcsolatát? De hiszen épp a középiskolá
ban gondolkodó katolikusokat, értelmiségi embereket kell nevelnünk, még akkor
is, ha nem minden tanítványunk folytatja főiskolákon, egyetemeken a tanul
mányait. Az értelmiségi embernek viszont hite autenticitása érdekében meg kell
ismerkednie a hittudománnyal is. Pasteur sokat emlegetett mondása nem egé
szen igaz. Nem jó az, ha egy tudós úgy. vallásos, mínt egy breton paraszt. Annyira
lehet vallásos, de úgy aligha. Kinek-kinek el kell találnia a maga szellemi
szintjével összeillő vallásos világképhez. akkor lesz hiteles a kereszténysége,
s az Egyházban is akkor tudja betölteni a föladatát.
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Ennek a szellemi munkának fegyelmet egy iskola - olykor-olykor bizony
túlfeszített - életében más tantárgyak esetében az eredményekért, sokszor a
jegyekért folytatott küzdelem biztosítja. A hittan "jegy" nem számít bele a bi
zonyítványba, az Isten előtt érzett felelősség indokoltan könnyedebb a létért meg a
földi boldogulásért-érvényesülésért vívott küzdelem kegyetlen parancsainál.

Ráadásul az iskola manapság mind személytelenebbé válik, lassanként egyre
inkább csak ismereteket közöl, gondolkodási mechanizmusokat alakít ki. Meg
győződést? Egyéniséget? Nernegyszer (például az esztétikai véleményalkotás
sürgetése közben) csak annak látszataít, esetleg öncsaló büszkeségét. Lehet egy
olyan közösség előtt, amely főleg új ismeretek befogadására, gondolkodási mecha
nizmusok begyakorlására van beállítva, osztályteremben, két csöngetés között 
tanuságot tenni az evangéliumról, közben ismereteket is közöl ve, gondolkodási
mechanizmusokat is alakítva s úgy, hogy közben mindez ne tűnjék föl oda nem'
illőnek, reménytelenül aszinkronnak? Lehet, sőt kell, bár megint jégtáblák közt
kalimpálva s a groteszkkel határos humorba mártva az elhagyhatatlan akrobatikát.

Sokrétegű az ember, különösen akamaszdiák. Irodalomórán is fordul úgy,
hogya számon kérhető ismeret csak héj, mögötte van az, amit igazán tudni
érdemes. Meglepő és megható, hogy néha épp a legrosszabb tanulók nagyon kö
zel jutnak ehhez a számon kérhetetlen lényeghez. Egyszer röpdolgozatot írattam
másodikban, s az egyik kérdés ez volt: "Mi jellemzőt tudnál mondani 3-4 mon
datban Mikes KelemenrőlT" Egy jeles tanuló ezt írta: "Zágonban született. A
Rákóczi-szabadságharc után követte a fejedelmet Párizsba, majd Rodostóba. A
levelei híresek. Ű a magyar széppróza úttörője, Leveleiből a fejedelem iránti
hűség és a hazavágyódás kettős érzése csendül ki. Leírja a török életet, az ot
tani környezetet, a fejedelem egy-egy napjának rendjét, R. halálát (1735). Ö
az utolsó bujdosó. Levelei fiktív levelek." Egy elégtelen dolgozatban viszont ezt
találtam: "Miközben Magyarországon dúlt a harc (?!), egy bujdosó egy kép
zeletbeli nagynénjéhez írta leveleit. Megírta, hogy élnek Rodostóban, és hogy nincs
senkije, csak a tenger." Lévay versét nem olvastam nekik. Az első feleletnek na
gyon lehet örülni. A másodikat lehetetlen elfelejteni. Mind a kettő arról ta
núskodik, hogy ebben az osztályban érdemes volt Mikesről magyarázni.

így van ez valahogy a hittannal is. Egy-egy felelet, röpdolgozat. az órákon
való viselkedés: nem teljes képe az "eredménynek". Ennek a munkának hatásfokát
nem mérik számszerűen megragadható tények. Még az sem, hogy az egykor
szerzetesiskolában végzett diákok közül hány lesz, s marad tíz, húsz év múlva
is gyakorló katolikus. A visszajelzések más természetűek. Becsületes gyónások,
amelyekhez foghatót tanyán, sokat gondolkodó és imádkozó parasztok között
hall a gyóntató pap. Nemegyszer évek múlva elhangzó beszélgetés, esetleg meny
asszony, feleség .Jcöszönete". Végre is az ember az Igazságra termett. Es az
ágostoni cor inquietum talán épp a legátlátszatlanabb arc mögött a legnyugtala
nabb.

Mózes és a "második nemzedék"

Tanári éveim kezdetén egy idősebb hittanár kollégától megkérdeztem, hogy
hozzájut-e modern teológiaiszakirodalomhoz. "Ami a hittudományban változik 
hangzott a kesernyés válasz -, az nem jut le a gímnázíumíg. Egy gimnáziumi
hittanárnak valójában nincs szüksége friss szakirodalomra." Akkor még lehe
tett így gondolni. Egy zsinat múlt el közben, s a teológiai szemlélet változása
lehatolt az elsőáldozási oktatásig. Hiszen Kopernikusz vagy Galilei után közép
iskolás fokon sem lehet ugyanúgy tanítaní a fizikát, mint előttük. S a közép
iskolás hittan nem is' egészen olyan, mínt a középiskolás fizika. A hit legnagyobb
igazságainak rendszerét igyekszik bemutatni, nem áll meg valahol a megismerni
valók legelején.

Egy kétségtelen: a fiatalokkal modernül kell megismertetni Isten üzenetét.
Nem taktikai meggondolásból, hanem azért, mert csakis így adhatunk hiteles ké
pet s a jövőben is haszilálható ismereteket 9-Z élő Istenről. Modernkedni meg
szégyenítő (mindkét félre nézve). De ezek a fiatalok nem a múlt, hanem a jelen,
sőt még inkább a jövő Egyházának polgárai.

A liturgikus újításokkal kapcsolatban sokszor elmondták. hogy azok érezhetik
majd igazán magukénak az újat, akik emlékeikben nem tapadnak egy "elveszí
tett" régihez. Az egész világlátásban így van. Régvolt ví ták: fl mi egykori (s
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mai) vitánk: számukra történelem. Szentírásmagyarázati nehézségek, tétovázások:
tudománytörténeti érdekességek. Belenőnek abba a szemléletbe, amit mi bizal
matlanul, nehézkesen, ügyetlenül sajátitunk el, félénken, tétován munkálunk ki. Nekik
nem okoz gondot, hogya hatnapos teremtéstörténet nem részleteiben, hanem
egészében igaz, hogy az Úszövetség történeti könyveinek sok elbeszélésén ott
a szájhagyományalakitó, stilizáló hatásának nyoma. Amin mi botránkozni is
hajlandók lettünk volna, azon ők épülnek, és ahol mi ingoványban kerestünk
utat, ott ők már biztos, épített úton jutnak el a lényegesig.

Annak idején a Zsinat utolsó üzenetében megrendült szavakkal fordult a
világ ifjúságához: "Elsősorban miattatok gyújtott a Zsinat világosságot, olyan
világosságot, amelynek a jövőt, a ti jövőtöket kell megvílágttanía.. , Az Egyház
bizalommal és szeretettel tekint tirátok. Egy mindig élő múlt tapasztalataival
gazdagon, arccal a jövő emberi tökéletesedése és a történelem végső beteljesedése
felé fordulva, ő a világ igazi fiatalsága. Megvan benne az, ami a fiatalok ereje
és bája: tud örülni annak, ami kezdődik, tudja - késlekedés meg alku nélkül
- odaadni magát, tud megújulni és új hódításokra kész."

Az Egyháznak ezt a bizaimát és fiatalságát kell - korban egyre előbbre

haladva - eljuttatnunk a fiatalokhoz. A bibliai elbeszélés szerint Mózes egészen
Kánaán határáig vezette népét: a "második nemzedéket", a fiatalokat. Ha kellett,
keményen bánt velük. De egyszer vétkezett: azzal, hogy az egyszer kishitűnek

bizonyult. '

RUSZTHY f;VA

PEDIG ÚGY REMÉLTDK ...

Evekkel ezelőtt, egy régi húsvéthétfőn hallottam egy szentbeszédet az em
mauszi tanítványokról. Csalódottságukat helyezte ~ középpontba: ezek a ször
nyűségek történtek Vele, "pedig úgy reméltük. hogy Ö lesz az, aki megváltja
Izraelt." Most pedig "esteledik és a nap már lemenőben". - Minden ember
sorsa a csalódás, reményeink rendre meghiúsulnak. Sokszor elmondjuk: ez és
ez történt, .. pedig úgy reméltükl Aki ezt mondja, ezt érzi, eljutott az élete
estéjéhez, ...,. így a szentírásmagyaráző.

Mi szülők is sokszor elmondjuk ezeket a szavakat. A gyermekünk elfordult
Istentől; nincs köztünk meleg szülő-gyermeki kapcsolat, a saját életvitelével is
baj van. Pedig úgy reméltük. ." hogy ez a gyermek lesz az életünk öröme, hogy
jobb, különb lesz, mint a többi, hogy megvalósítja mindazt, amit várunk tőle.

Es miután mindezt kilátástalannak látjuk, úgy érezzük, hogy beesteledett fe
lettünk, hiszen amiért éltünk, nem sikerült, nem úgy sikerült, ahogy szerettük
volna. Mit feleljünk erre? Hol hibáztuk el? Vagy milyen rajtunk kívül álló okok
játszottak közre? Lehet ezen egyáltalán még változtani? Mit tegyünk?

Bár igaz, hogya gyermek öröm, teljesebbé teszi az életet, és van bennük
valami, amiért azt mondta az Úr Jézus: "Ha nem lesztek olyanok, mínt ez a
gyermek, nem mentek be a mennyek országába" - tagadhatatlan, hogy még a jó,
gondos, vagy maradjunk ennél a körnél a vallásos szülők élete is
tele van problémával, bajjal, gonddal a gyermekek miatt, mert nem mindig
az nőtt ki a kertjükből, amit elvetettek. Ezek a problémák általában nem a kis
gyermekkorban jelentkeznek. Akkor még abban a boldog hitben élhetnek a
szülők, hogy a fáradozásuk. sikeres. Sokszor csak a serdülő-, sőt felnőttkorban

jelentkeznek a problémák, de a gyermekkorban gyökereznek. Ez a téma termé
szetesen sokkal sokrétűbb, semhogy egy cikk keretében akárcsak ismertetni is
lehessen. Csak néhány általánosabb jelenségről tudunk röviden szólní, elöljáró
ban pedig néhány figyelmeztető gondolatot adni.

Az első: azt, hogya nevelés sikeres-e vagy sem, senki sem mondhatja meg
.,menet közben". A búzát és a konkolyt csak az aratás után választják el. Vagy
hogy egy profánabb, irodalmi idézettel éljek; Hermann Hesse írta Siddhartha
című regényében: "Senkisem tudhatja a másikról, hol tart az életútján. A píl-
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