
1. Tudjuk, hogy mílven nehe
zen keresztülvihető tanáccsal
kezel.iük, de a .leghatékonyabb
mégis csak az volna, hogy az
idősebb generáció és a már fel
nőtt fiatalok -- a nem családo
sak is - ne lakjanak együtt,

. Nem önállóskodásról van itt
szó, még kevésbbé arról,hogy
a fiatalok megfeledkezzenek a
köteles hála szigorú parancsá
ról. Nem! Pénzzel, munkával.
gonddal a szülők mellett állni
kötelesség, de kivülről! És ha
a jó nagymama hajlandó segí
teni az unokák felnevelésében:
kivülről történjék ez is; kivül
ről! Mondhatatlan sok surló
dás, kellemetlenség, szeretetlen
ség marad el így, még ha anya
gi és munkabeli áldozatot je
lent is a külön lét.

2. Ha nincs rá mód, hogy ekg
légköbméter jusson az egye~

családtagoknak, törekedjünk
legalább arra, hogy időnként
kissé nagyobb tágasságut te
remtsünk egymásnak. Ha az
édesanya vasárnap délután le
akar feküdni, ránduljon ki az
údesapa a fiaival; ha az apa
este ágyban akar ujságot olvas
ni, ne húzódozzék az anya tőle,
hogyakonyhúban fogadja a
vendég nénit, (és ha abban oly
kevés a megértés, hogy meg
sértődik, akkor annál bizto
sabb, hogy kár lett volna miat
ta a családfő nyugalmát meg
zavarni); ha a nagylány eg;)---
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A K I S Ú T

'Szeretem családomat, mindent meg, akarok adni és szerezni
nekik, amivel jobbá tehetem életüket, de nem tudom elviselni azt
a sok kavarodást, panasekodást, sértődést, félreértést, kisebb-na
.qyobb keserűséget, veszekedést, ami" családtagjaim között, velűk

és miattuk van. A feleségem nem birja a társbérlőket, anyósomat
megsértette a .~ógornőm, sógornőm féltékenykedik a férjére, fiam
elvesztette a kesztyűjét, emiatt a feleségem fél éjjel sír ... S ha
aztán egyszer-egyszer az asztalra ütök, az egész család felháboro
dik, hogy miért vagyok olyan "ideges"! Igazán nem tudom már,
mit is tegyek!

Hát igen, már Pázmány meg
mondta, hogy a házasság szi
gorú szerzet, A nehézségek egy
része abból fakad, hogy két fel
nőtt embemek - kik különbö
ző vérből, különböző körülmé
nyek között, különböző tapasz
talati anyaggal kerültek össze
- fokozatosan harmonikus egy
:,;ég-gé k.ell olvadnia. Másik ré
szük meg éppen abból, hogy a
szorosan együtt fellépő bajok,
feladatok, nehézségek egyforma
reakciókat váltanak ki az
együttélő, egy közösségbe tar
tozó emberekből (pl. mindenki
l'áradt, vagy mindenki aggó
dik, mindenki siet, stb.) és nincs

. feloldás, semlegesítő tényezőkö

zöttük vagy körülöttük. Idege
neket egyszerűen elkerül az em
ber, ha nincs megf'elelően han
golva, vag;)-- tud magán uralkod
ni azzal a tudattal. hogy csak
rövid időt kell velük töltenie.
De a családtagok folyton egy
másba botlanak és ott horzsol
ják fel az embert, ahol úgyis
seb van rajta. (Mindig éppen
azt az ujjunkat ütjük meg, ame
lyik úgyis fáj.)

Van-e valami megoldást Szent
Pál azt mondja a családtagok
nak ; viseljétek el egymást. És
valóban, ez. az egyetlen - de
nehéz - megoldás. Megköunyi
tésre álljon itt néhány szó: ta
lálunk könnyítéseket a termé
szetes síkon, de főleg a termé
szetfelettin.



szer meg akarja hívni barátnő

it, gondoskodjék magának a
család aznapra valamilyen kül
ső programmról, hogy ne za
varják a kedves társaságot,

3. Próbáljunk ,gyakorlatra
szert tenni a "lemez-váltásban",
Minden családban vannak ege
szen lejátszott, recsegő-ropogó,

százszor hallott lemezek: az'
anyós galádsága, a nagybácsi
önzése, a sógornő éles nyelve,
a férj kényelemszeretete, az asz
szony aggodalmaskodása, stb.
Mindenki kivülről tudja minden
hangját, milven boldogság, ha
van valaki, aki ügyesen, kedve
sen - leintés, rendreutasítás
nélkül' - hirtelen egy másik
"lemezt" tud feltenni!

4. Valóságos áldás magunk és
mások számára, ha humorral
tudjuk látni és láttatni a dol
gokat. Ha például a család tré
fásan megegyezik, hogy pa
naszkönyvet "fektetnek fel",
amit majd szombatonként felol
vasnak. Annak, aki zsörtölődik,

oda is visznek valami irgalmat
lanfóliánst, hogy hát írja be,
mi bántja, vagy behozzuk a po
rolót: "nesze verj meg, de az,
tán béküljünk ki!"

5. Legyen szigorú szabály
(legalább is önmagunktól kí
vánjuk meg), hogy .anegsértöd
ni pedig tilos!" Elég baj, de el
kerülhetetlen, hogy olykor eg)-
egy meggondolatlan,. ingerült,
éles szóval meg ne bántsuk egy
mást. De legalább ne raktároz
zuk el, ne növelgessük magunk
ban a mérget, és a fájdalmat.
Ha mást nem, legalább ahhoz
ragaszkodjunk, hogy "a nap le
ne nyugodjék a te haragod fe
lett."

Sok ilyen apró természetes se
gítő mód van, de a tulajdonké
peni segítség mégis a természet
feletti úton közeleg.

1. Legfontosabb az ima. EI",ő

sorban ne azért imádkozzunk.
hog'y a másik j avü ljon meg,
hanem azért, hogy mi legyünk
türelmesebbek, nagylelkűbbek,
áldozatosa bbak, kevésbbé inger
lékenyek, kevésbbé önérvénye
sítők, kevésbbé érzékenyek, sth.
Hogy több legyen bennünk a
szeretet, amelyről Szent Pál azt
írta: tűrő, kegyes, nem gondol
rosszat, mindent elvisel, min
dent elhisz.

2. A tudatos áldozatvállalás, az
"Agnus Dei" szelleme. Hinni
kell a lelkelv közösségében és a
közösség lelkében. Minél több
jót, nemeset, szépet, nagylelkút
viszek bele én a család kÖZOböé
gé be, annál több lesz beuue
Ahol nagy hiányok vannal. a
család moralitásábau, oda na
gvon sokat kell befektetni.
Nem azért, hogy a családtagok
hálásak legyenek, hanem hogy
a mi kis közösségünk kedves
legyen Isten szemében.

3. Végül: gyakran (és a ko
vetkeztetéseket gyakorlatilag
levonva) elmélkednünk kell
azon a tényen, hogy körühné
nyeinket - tehát családunkat is
-, Isten adta, éspedig azert,
hogy általa különbek, jobbak,
nagyobbak, értékesebbek' le
gyünk. Éppen ami legjobban
horzsol, tör, nyom az együtt
élésben, érinti a beteg, a meg
javitandó_ pontot Olaját lelkünk
ben: megaláztatásokat csak az
lát mindenütt, aki kevély; az
emberek önzése főkép annak
fáj, aki saját önzését nem tud
ja tőle érvényesíteni; csak azt
érik mindig sertések, aki érzé
kenykedik és túlbecsüli inagát.
A közösségi életnek megvan az
a kegyetlen képessége, hegy tag
jai lelkében "lehordja a hegye
ket és betölti a völgyeket". Eb
ben lehet lázadozva felőr1ődni,
'de meg is lehet szentelődni tőle.

F.


