
ESZMÉK ÉS TÉNYEK

Minket is közelről érintő kérdésnek
szentelte egy teljes számát a fribourgi
katolíkus egyetem hittudományi kará
nak évnegyedes folyóirata, az Anima:
mi a szellemi beállítottsága általában
és különösképpen a vallás irányában
a mai fiatalságnak ? A vizsgálódások
ugyan kizárólag a kapitalista orszá
gokban élő íjfúságra vonatkoznak, de
így méginkább módunk nyílik arra,
hogy felmérjük az itteni helyzetet.
Arra persze nem gondolhatok, hogy
hosszasabban elemezzem az egyes ta
nulmányokat, hiszem azonban, hogya
kiragadott részletek is némi tájékoz
tatást nyujtanak azokról a problémák
ról s miként való rnegitélésükről,ame
lyek ott előtérbe kerültek.

*
A megfigyelő, .külőnösen a lelkipász

tor, könnyen kísértésbe jut, hogy az
Isten iránt való érzék teljes hiányát
panaszolja föl - állapítja meg beve
zető tanulmányában Franz X. von
Hornstein professzor, az Anima főszer

kesztője. S ezen a híányon nem is na
gyon csodálkozhatnánk. Ritkám élt még
fiatalság olyan vdlágoan, amely a mí
érikhez hasonló mértékben lehelné a
hitetlenség szellemét. Az az állítás,
hogy ",megfrlalt az Isten", amit Nietz
sche mondobt ki először, ma már mesz
sze túlhaladta az elméletlek Jrorét.
Hornstein szerint a valóság az, hogy
náluk az ateizmus az értelmi sikról
szinte teljesen átváltott már az egzisz
tenciális síkra: nem kiinduló pont töb
bé, hanem egyszerűen helyzet, amely
ben az ember találja magát s amely
nek függvényeként gondolkodik, cse
lekszik, éli az életét.

Az első futólagos pillantás így
ugyancsak negativ eredménnyel jár a
vallást illetően. Behatöbb kutatás nyo
mán azonban kitűnik, hogy a közhe
lyes szemlelet meglehetősen elsiklik a
valóság egyik, és pedig lényeges ol
dala fölött, amelyet rní a vallás javá
ra is értelmezhetünk. Talán legfonto
sabb mozzanata ennek, hogy az Isten
probléma, ha különböző formákban
is, igen élénkenfoglalkoztatia az író
kat s rajtuk keresztül az olvasókat. "A
színpadokon és a könyvekben oly so
kat beszélnek Istenről és Isten halá
láról - rnutat rá Hornstein -, hogy
feltehetjük, súlyos gondot okoz Isten
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,teteme', jeIéül annak, ihogy az utolsó
szó még 'korántsem. hangzott el."

Kortámaink vdlágnézeti magatartá
sát, főleg a nagyvárosokbán. miként
Hornstein nyilván jól látja, két ,té
nyező határozza meg. Egyik az ateiz
mus, másik - mint imént utaltam rá
- a szabadulni nem tudás a vallási
kérdésektől és kérdés-feltevésektől,

végső soron Istentől. A fiatalságnak
ezrt a bizonytalanságát Hornstein sok
ban azzal a jelenséggel magyarázza,
amit Ő "metafizikai összeornlásnak"
nevez. Ezek a fiatalok sorjában ábrán
dultak !Ici előző nemzedékbeli meste
reíloből és rendkívül nehezükre esik
hinni bárminő szellemi, objektív és
egyetemes ígazságban, amely mint ab
szolut igazság igényelhetné csatlako
zásukat, Mivel pedig így nem látják
a mának értelmét, legfeljebb abban
reménykednek, hogya jövő hozza meg
nekik azt a valóságot és értéket, amely
hiányzik. Addig is tehát értékek he
lyett a 'kézzelfogható hasznosságot
emelik ki és ragadják meg mindenben.
Ugyanakkor azonban megvan bennük
a szomjúság egy valóban teljes élet
után is, a ,,kiegészülést" azonban nem
Istennél, hanem másoknál és mások
ban keresik. Összefoglalóan Hornstein
úgy jellernzi ezt a szellemi magatar
!tást, hogy "tagadja a teológiát az ant
ropológia, a metafizikát a fenomeno
lógia javára". Ebből a beállítottságból
kényszerűen folyik a bűn eszméjének
gyökeres elejtése is. Végtére ha a bűnt

teológiai értelemben vesszük, akkor a
bűn szándékos megsértése Isten tör
vényeinek, ebben az esetben viszont
Isten tagadása közvétlenül magában
foglalja a bűn tagadását is. Ennek el
lenére is ténv azonban, hogv többé
kevésbé tiszta vagy egészen zavaros
bűn-érzés kínozza sokaknak a lelkét.
Bizonyság rá, hogya bűn-érzés és a fe
lelősségérzés még mindíg egyik alap
kérdése a mélypszdohológtának. Gra
ham Greene híres regényei is mind
arról szólnak, mennyire szenvedik hő

sei Isten távollétét egy a saját eset
legességeire hagyott természeti és em
beri környezetben.

Mindezek közrejátszanak abban,
hogy Hornstein és a további fanulmá
nyok szerzőí is meg vannak győződve

arról, hogy vannak és lesznek mindig
szellemi-lelki szükségletek, amelyeket



semmiféle új társadalmi berendezke
dés, semmiféle politikai forradalom,
semmiféle új művészet és kritika nem
fog kielégíteni maradéktalanul. S hoz
záfűzhetem, hogy ugyanez a meggyő

ződés tölt el bennünket, az immár szo
cialista rendszerben élő és munkálko
dó katolikusoIkat is. A mí feladatunk,
hogy elísmerve a szocialista humandz
mus vitathatatlan nagyszerűségét és
előmozdítva másoknál is, a nyugati
aknál is, annak elismerését, igazoljuk
és tanúsítsuk azoknak a hitből fakadó
ösztönzéseknek nagyszerűségétis, ame
lyek a kialakuló új ember értékes vo
násait nemcsak nem csorbítjáík, hanem
elmélyítik és kiegészítik. Egyébként
Hornstein is pozitiv mozzanatként ér
tékeli, és pedig vallási szempontból is,
azt a tettrekész, lelkes érdeklődést,

amellyel napjaink java-ifjúsága az
emberbaráti ügyek felé fordul. Egy
fiatal író, Jeanson tollából idézi ezeket
az első hallásra meglehetősen agnosz
tikus, de elmélkedésre késztető soro
kat: "Szabad elhatározásból céllal
akarok élni, nem Istenre való tekin
tetből, hanem míndazokra való tekin
tetből, akik testvéreim, mert osztják
helyzetemet. S hogy a szolidaritásnak
ezt a kötelességét semmi módon se
tagadjam meg, mínden más kötelessé
get, minden más elkötelezést elhárítok
magamtól. Ha erkölcs egyáltalán le
hetséges, semmit sem fog veszíteni
ezzel. S meggyőződésem, ha van Is
ten, ő is megtalálja számítását."

A változásban levő világ merőben

új adottságai között "rendkívül nehéz
és komolya lelki vezetés problémája"
- hangoztatja Hornstein. "Ha híven
elemezzük ezeket az adottságokat,' sok
szorongás támadhat bennünk, de fel
fedezhetjük azokat a szellemi jelen
ségeket is, amelyekből bizakodást me
rítnetünk."

*
Legutóbb, amikor néhány meghatá

rozást állítottam egymás mellé a val
lásról, azt írtam, hogy egy gondolat
ban találkozik valamennyi, abban ne
vezetesen, hogy a vallás az ember és
az Isten viszonyának rendezése. Kér
dés azonban, hogy milyen idős ko
runkban vagyunk képesek ilyen vi
szony kialakítására ? Rousseau állítot
ta először, hogy a gyermek nem képes
semmiféle személyes Isten-viszonyra,
nem is érzi a szükségét az ilyen vi
szonynak, s így a gyermek minden
vallásossága csak kívülről naivan át-

vett valami, amit a gyermek nem tud
bensőleg a tulajdonává tenni, s kriti
kailag sem, tud állást foglalni hozzá.
Ugyanezt az álláspontot hirdette ké
sőbb Ellen Key és Sígmund Freud is.
Ebből következik, hogy szerantük meg
kell várni, rníg a gyermek maga 'k'í
vánkozik vallási képzetek után. Freud
még hozzáteszi: "Nagyon hosszú idő

múlik el addig, amíg egy nem befolyá
solt gyermeknek gondolatai támadnak
Istenről és e világon túli dolgokról".

Mlint Georg Sie gmund fuldai pro
fesszor írja azonban tanulmányában, a
legujabb pszichológiai kutatások és
.megfigyelések más eredményre vezet
tek. Ezek sok/ban megerősítik azt, amit
Jean Paul Richter ad elő Levana cí
műművében: "Az egész vallási meta
fizika álmodozva ott szunnyad már a
gyermekben; hogyan adódhatnának
egyébként a benső szemléletek végte
lenségről. Istenről, örökkévalóságról,
szentségről stb., amikor mi ezeket
semmiféle külső szemlelettel sem köz
vetíthetjük, mert csak az üres szóval
rendelkezünk, amely csak ébreszteni
képes, de nem teremteni ?" Siegmund
szerint a gyermek előtt már nagyon
hamar felvetődnek a végső életkérdé
sek. Bámulatosan korán izgatja a dol
goknak és saját Iétének honnania és
miértje. Siegmund kétségtelen tény
nek rnondja, hogy már gyermekek is
dönteni tudnak Isten mellett vagy el
len, különösen, ha ösztönző élményeik
is vannak erre. Isten mellett ilyen él
mény lehet a hitűket élő felnőttek

példája is, amit úgyis felfoghatunk,
mint a kegyelem hívását a gyermek
számára. Nem vitás azonban - teszi
hozzá mindjárt Siegrnund -, 'hogy
napjainkban a legtöbb gyermek és fi
atal nélkülözi az erős ösztönző él
ményt, amilyenné a ,környezet vallás
gyakorlásán kívül a rendszeres és kor
szerű hitoktatás is válhat; ezek való
ban arra vannak utalva, hogy maguk
szerezzenek valami álláspontot.

Altalában az a helyzet - állapítja
meg Síegmund -, hogy amíg a ser
dülőnek nincs önálló egzisztenciája,
addíg a jövőjére vonatkozó elképze
lések, az "egzisztencia-álmok" ural
kodnak lelki világában. Amint azután
kereső foglalkozásta tett szert, szinte
kizárólagos gondja, hogy miként elé
gítheti ki rnindenféle szükségleteít,
Mert igényei bőségesek és határtala
nok. Együttjár ez a szédületes tech
nikai fejlődéssel és a nagyvárosi civí-
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lizációval. Az igények kielégítéséhez
folyvást több pénz is kell. Nem csoda
igy - jegyzi m~g Siegrnund -, hogy
a pénz a mai fiatalok szemében "mi
tikus nagyságot" öltött. S mondhatní,
természetes, hogy eszméik és vélemé
nyeirk is ennek a pénzhez kapcsolódó
"életgyakorlati materializmusnak" a
reflexei.

Síegmund persze rníndezt a kapita
lista országok fiatalságáról írja, de
nem hiszem, hogy vétenék az igazság
ellen, ha úgy egy kissé rávonatkoztat
nám a mi fiatalságunk jókora hányá
dáraIs. S amikor a világnézeti "dialó
gus" végső kínnenetelétől függetlenül a
,Ikoegzismencia" szüksége mellett ér
velek, elsősorban éppen arra az erköl
csi nevelésre gondolok, amellyel mi,
katolikusok, nagyban elősegíthetjükaz
annyira kívánatos új embertípus rní
nél kiterjedtebb térhódítását.

Eléggé sötét a kép, amelyet Sieg
mund a nyugati fiatalság szellemisé
géről fest. Vannak azért fi8ltalok, akik
ott is 'hívek maradtak örökölt hitük
höz s akiknek hűsége gyakran példa
mutató. Sőt még általában sem lelhet
azt mondaní, hogy a fiatalság elvesz
tette volna "érdeklődését" a "vallás"
iránt. Igaz, hogy a két szót a szerző

idézőjelek közé teszi. Az érdeklődés

ugyanis - rrrint Síegrnund kifejti 
többnyire az "érdekes" irányában to
lódott el, valláson pedig nem azt ér
tik, amit az egyházak tanítanak. Ezek
a mai fiatalok szemmel láthatóan bi
zonytalanok afelől: rnít is kellene hin
niők, hogy ahhoz szabhassák tájéko
zódásukat? A választ viszont nem az
egyházi tanító tekintélytől várják, ha
nem sokkal inkább azokra néznek,
akik valami okiból "nagyoknak" tűn

nek fel előttük. Ezekhez a nagyokhoz
tartoznak még rnínddg a költők, de
egyre jobban előtérbe lépnek a neves
tudósok, feltalálók és felfedezők. Ró
luk feltételezik: "Nekik tudniok kell!",
"Utánuk indulhatunk !"

Annak az embernek eligazodásl vá
gya ez, aki visszariad attól, hogy ma
ga vízsgálgassa saját szellemi énjét és
személyes döntést hozzon. .Bármeny
nyire be van állítva az ember az ab
szolutra és végtelenre - írja Sieg
mund - s bármennyire odafelé szó
Iítja az emberi szív legmélyebb kiál
tása is, épp annyira fél attól, hogy
szent és józan határozottsággal egy
szer s mindenkorra visszakapcsolja
magát saját lényének szent és sze-
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mélyes ősalapjához." Ami tehát szük
séges - vélí Síegrnund -, nem első

sorban új lelkipásztori módszer, te
szem a modern vallási rnélylélektan
és pszichoterápia alkalmazása, noha
ezeket sem szabad figyelmen 'kívül
hagyni. Első helyen sokkal inkább
szükséges valami régi, valami, amihez
a keresztény tanítók az ókori pogány
ság idejében folyamodtak. Ahogyan
Alexandriai Kelemen is cselekedte,
amikor benső énjük megismerésére,
önmaguk szellemiségének felismerésé
re sürgette az embereket, hogy az 00
eszméletre ébredt lélek találkozhas
son a személyes Istennel.

..
Sokak számára meglepetésként hat

hat Leonhard M. Weber szernináriurní
régens nem egy megállapítása, aki a
fiatalság nemi magatartását tárgyalja.
"A szexuálís-erotíkus szerelem - bo
csátja előre már bevezetőben - ko
mor problémája lett a mai fiatalság
nak, nemcsak a .rnagától értetődő' há
zasság előtti és nagyon korai nemi
érintkezés míatt, hanem ama körül
mény rníatt is, hogy sok fiatal fél a
bensőséges odahajlástól s ezért a sze
relemről nem ritkángunyorosan, sőt

ciníkusan beszél, nyilván rnert a sze
relern olyan kötöttségeket teremthet,
amelyek korlátozzák és akadályozzák
jelenlegi terveit."

Ahhoz, hogy megértsük a mai hely
zetet, emlékeznünk kell arra, hogy az
egyes emberek szexuálís magatartási
módjai a századfordulókor még szígo
rú tabu voltak. Az elmúlt évtizedek
ben - állapítja meg Weber - a fel
nőttek nemi életét mind nagyobb mér
tékben Leplezték el és szorftctták a
kulisszák rnögé. Annál élesebben lé
pett elő a fiatalság, főleg a tanuló
ifjúság, szexuálís ínsége, amely ifjú
ságnak nemi érettsége egyenesen ka
tasztrófa jellegét öltötte.
Közbevetőleg visszautalok itt Sieq

mund tanulmányára. aki forrtos körül
ményként emeli ki, hogya serdülők

növekvésa meggyorsult és a múltbeli
nél hamarabb éri el csúcsát. Egyre
több azoknak a fiataloknak száma,
akik 180centiméternél magasabbak.
Ezzel együtt a nemi érés is előbb kö
vetkezik be; leányoknál ma általában
13, fiúknál 13 és fél éves korukban
befejezettnek tekinthető. Ugyanakkor
az ebben a korban tapasztalt nemi erő

is fokozottabb. Több jelenség szól



amellett - írja Siegmund -, hogy a
magassági növekvésnek mintegy száz
éve megfigyelhető gyorsulása csupán
egyik megnyilvánulása az egész em
bert lénye mélyén érintő változásnak.
Az igazi baj pedig, amivel küszkö
künk, hogy ez a gyorsulás a testi és a
lelki érés veszedelmes széttolódását
hozza magával. A nemi érés már nap
jainkban több mint két évvel jár előt

te a lelki érésnek. S a szülők és neve
lők - mondia Siegrnund - még mán
dig nem akarják észrevenni, hogy
gyermekeik és növendékeik mennyire
"idő előtt" kerülnek bele a pubertás
viharai ba, rníg azután váratlan felfe
dezések egyszerre csak kizökkentik
őket gondtalanságukból.

A tömérdek nehézség mellett azon
ban jót is lát Weber a dolgoknak eb
ben a menetében. Ide számítja mi nde
nekelőtt azt, hogy megszűnt a régebbi
szexuális ttabu: hozzáértő kutatók ko
moly kíadványaímak egész sora tanús
kodik erről, s a nemi kérdést ma már
a nyilvánosság előtt is meg lehet vi
tatni. A másik értékes mozzanat We
ber szerint a társadalmi hagyományok
Iurskcíonális szerepenek felismerése.
Elavult formák azonban nem válhat
nak elevenekké. A feladat tehát nem
is az, hogy a múlt felfogásaihoz visz
szanyuliunk, vagy hogy görcsösen ra
gaszkodjunk hozzájuk, hanem az, hogy
új tradiciókat alapozzunk meg. "A
szexuális és erotikus szerelem terén is
meg kell találnia a fiatalságnak a
holnap szílárd formáit."

Amivel tisztában kell lennünk 
hangoztatja Weber -, hogy két oldal
ról fenyegeti itt szétesés az ember
szernélyi egységét. Az együk, ha az ér
telem és akarat raclonalisztikus fölé
rendelésével akarjuk elnyomní a ne
miséget, a másik, .ha a szerelmet a ne
miség ösztönszerű kitörésével azono
sitjuk. A két véglet között csak az az
"érosz" igazíohat el, amely értéket is
keres s ezzel hozzájuttat a szerelern
boldogító erejének rnegtapasztalásá
hoz; az ilyen érosz nemcsak a nemi
vágyakat Irányftja rá a választottra,
hanem az értelemnek és akaratnak is
befolyást enged, vagyis ",integrálni"
képes a szexust és a ráclót. E2lt az
éroszt kell belevinnünk és erösíte
nünk fiataljainkban. Egyedül ez segít
hozzá az egészséges fejlődéshez, ez
formálja át a szexust a szellem sze
mélyes erejével, mozdítja elő az érést,

és könnyíti meg a partner-választást
egy szerenesés házasság irányában.

Kitér a szerző a rnorálteológiaí prop
lernatikára ds, amely korárstsem olyan
egyszerű, mint esetleg gondolnők. AI
talánosan észlelt tény, hogy a fiata
lok zöme semmiféle bánkódást sem
érez a szexuálís kisiklások fölött. Né
hány évtizeddel ezelőtt még heves re
akciók kísénték ezeket: fiatalok nem
ritkán az életet is eldobták maguktól.
Ma legfeljebb bosszús elégedetlensé
get éreznek önrnagukkal, tunya szo
.morúság fogja el őket, vagy attól fél
nek, hogy csökken a presztizsük.
Mindez arra sarkalhat - írja Weber
-, hogy "a szexuálís nevelés problé
máit a mai vvalóságoknoz viszonyítva
uj ból átelmélkedjük". Szerinte elen
gedhetetlen, hogy a morálteológusok
a hatodik parancsról szóló traktátust
nős, illetve férjes világiak, orvosok,
pszichológusok és pszichiáterek bevo
násával ujból megfogalmazzák: pozi
tívan építve fel azt, nem pedig el
vont bűnkatalógusok értelmében.

Az önkíelégítéssel kapcsolatban pél
dául, amelyet a franciaországi Ohe
vrllyben működő katolikus tanulmá
nyi központ adatai és a Suenens püs
pök által legutóbb feldolgozott 16 más
statísztíka szerint a fiatalok 93 száza
léka gyakorol, újabb rnegdontolásra
vár a "parvitas materíae" bonyolult
problémája is. Mégirit csak közbeve
tőleg megjegyzem, hogy ezt a kérdést,
amelyről sok vita folyik rnost a nyu
gati morálteológiai irodalomban, igen
fngyelemreméltóan s alighanem úttörő

módon taglalja az Animának ebben a
számában Heinz Fleckenstein würz
burgi egyetemi tanár. Felveti Weber
a bűnfokozatok mélyebb szernléleté
nek és ismertetésének szükségét is,
Helyes és célszerű lenne szermte a
"bocsánatos bűn" kifejezést a "sebző

bűn" (Wundsünde) kifejezéssel felvál
tani, könnyebb és súlyosabb sebet ej
tő bűnt különböztetni meg s ezeket ál
'Iítani szembe a "halálos bűnnel". Az
előbbi bűnök a könnyebb és súlyosabb
sebesülésekhez hasonlíthatók, ame
lyek, ha nem ügyelünk rájuk, halált
vonhatnak magukkal. "Sokak vélemé
nye szerint egyébként - írja ezután
Weber - Aquinói Tamás is csak ak
kor tartotta halálos bűnnek az ember
visszás odafordulását a teremtett ja
vakhoz. ha egy bonum commutabile
konkrét módon végső céllá válik s így
az ember ezt teszi meg Isten helyett
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centrumává." Míndezeknek a kérdé
seknek még tüzetesebb tisztázása lel
kipásztori. szempontból ds fontos, mert
alaptalan aggályoskodás a halálos bűn

miatt a hívő fiatalokat csak neurózi
sokba vagy nem-törődöm szabados
ságba sodorhatja.

Md lehet a szülő, a nevelő, a pap
feladata a jelzett változások közepet
te? Weber három pontban foglalja
össze válaszát: fejleszteni és teljeseb
bé tenni a test-érzést, módot találni
a fiatalok közösségi életére és ápolni
azt, felfedeztetni velük az egyénisé
get. Sok fiatal - a felnőttek erotikus
magatartásának kedvezőtlen hatására
- a testi Iétét egyoldalúan szexuáli
san fogja fel s ezzel elnyomja azt a
sok-sok egyebet, ami élvezetes és
egészséges a test-érzésben. Sport és
torna, szépség és kifejező erő - mind
örömforrás lehet amellett, hogy ki tar
tást, szdlárdságot, lemondást is igé
nyel. Gondozzák csak a fiatalok vi
dám természetességgel a testüket,
amelyet mi a Szeritlélek templomának
tekímtünk, s akkor majd a testkultú
rán át is könnyebben önmagukra ta
lálnak. Minél szövevényesebbé bogo
zódik a modern nagyvárosi élet, annál
több az akadálya a bensőséges lelki
kapcsolatnak. Felületes az emberek
érintkezése. Véleményeket cserélnek
ki, tapasztalatokat közölnek egymás
sal, de ritkán keletkezik igazi pajtás
ság vagy mélyebb barátság. Ha szóba
kerül a szerelem, üzleti tárgyiasság
gal beszélnek róla. Ezérrt van nagy hi
vatásuk az olyan csoportoknak. ame
lyek valami konkrét és szívesen foga
dottcélból állandó jellegű közösséggé
egyesíeík a fiatalokat. Csak az ilyen
együttesekben tanulják meg a fiata
lok - mínt Weber mondia - "ujból
becsülni és rmegszeretní a szerelmet"
is. A közösségi életben ugyanis az
ösztön-én iháttérbe kénytelen szorulni
s helyét mindinkább a személyes én
veszi át. Akkor pedig érvényesül az
érosz kétértékűsége ís: az érzékiben
megjelenik a szellemi. Az "én" bele
veszejti magát a szerétett "te"-be, s
éppen ezáltal különül el. Az ifjú kö
telességének ismeri fel az önzetlensé
get, a gondoskodást, a jóakaratot;
meglátja a leányban a női bájt, ked
vességet és jóságot; tudja, hogy tőle

magától nemességet, lovagiasságot,
szolgálatkészséget várnak. A "fair
ség" itt az a modern erény, amelyet
gyakorolva az ifjú megtelítődik önma-
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gának becsülésével s ugyanakkor át
éli a másiknak, a leánynak egyedüli-·
ségét, Igy fedezi fel a saját egyénisé
gét s azt a legbensőbb "félségét" is,
amely kiegészülésre áhít.

E merőben "világias" eszmefuttatás
után, amely a mai pszichológiai és
szocíológiaí megfigyelésekre támasz
kodik, szól természetesen Weber azok
ról a segítő és felemelő tényezőkről is,
amelyeket a vallásos hit tartalmaz.
Sajnálatosnak rnondja azonban, hogy
eddig még alig sikerült valahol is
olyan mintaképet találni, amely va
lóságszerűségével és vonzásával meg
ragadhatna a mai fiatalságot. Klisék
és sablonok vannak bőségesen, de "a
fiatalság bizonytalanul és formátlanuI
fog állni ebben a világban, míg egy
közülük konkréten meg nem éli, hogy
Isten a szeretet és az ő szeretetébe
belefér mindenki".

*
A mai fiatalság már egy magasan

fejlett technikai ctvilizáció fiatalsága.
S a technika lényegéhez tartozik, hogy
a íelnövő ember figyelrnét és törek
véseit az anyagi mindenségre, a földi
élet élvezésére, ennek a világnak ja
vaira irányítja, arninek következtében
a lét értelme után való kérdés érdek
telenné válik. A technikának ez a
"kényszerítő jellege" hozza magával
- írja Johann Michael Hollenbach -,
hogy a fiatalok a pillanatnyi hasznos
ságot, a kiszámítiható sikert tartják
szem előtt, rníg az a készségük, hogy
az erkölcsi parancsokra is ügyeljenek,
eléggé fogyatékos és csak neihezen fej
leszthető ki. Ez az oka annak, hogy
még mínddg vannak keresztény gon
dolkodók, akik nem tudnak megbarát
kozni a technékával és a technikai ha
ladással.

Pedig a technika, ha a vele való
visszaélés kísértése miatt rejt is ve
szélyeket, alakító és egyre nélkülözhe
tetlenebb hatalom. Minden haladása
új lehetőségeket nyit az emberi lét
számára, új utakat az emberek közti
találkozásokra. a társadalmi feltételek
szociálísabb rendezésére, a kultura ter
jedésére. S rnínél céltudatosabban és
józanabbul felhasználja és kihasznál
ja az emberi az anyagi világot - han
goatatja Hollenbach ,valójában
csak annál komolyabban veszi Krisz
tus szavait, aki azt mondta, hogy az
ember értékesebb, rnint a mezők Iü
vei és az ég madarai.

Bizonyos, hogya technikai berende-



zések mechanizmusa az előírt folya
matok szerint működík s nincsen te
kintettel semmi másra. Az ember
azonban éppen azért ember, hogya
szokássá lett folyamatokat is tudato
san a kölcsönös figyelmesség szolgá
latába állítsa. Nem szabad megen
gednünk, hogy az ember a gépekéhez
hasonló tekintetnélküliséggel éljen a
világban. A figyelmesség azonban ál
landó gyakorlás gyümölcse s nem jön
létre önlegyőzés és lelki konfliktusok
nélkül. Mert tha a technízált világ ki is
kényszeríti a figyelmességat a megke
rülhetetlenfolyamatokra, ezzel csak
az ember alkalmazkodó képességet fo
kozza, de nem növeli meg az ember
készséget is arra, hogy önként tekán
tettel legyen embentársaira.

FelülimúLhatatlan egyszerűséggel ír
ta körül Krisztus a ma annyira szük
séges figyelmesség rnértékét és indító
okát, amíkor kijelentette: "Mindazt,
amit akartok, hogy veletek tegyenek
az emberek, ti is tegyétek velük. Ez a
törvény és a próféták." Nem kellenek
különös motívumok, elegendőaz egész
séges önszeretet is, amely tudatában
van a kölcsönös függőség előnyeinek

és hátrányainak, s aszerint cselekszik.
A benső tekintettel-levésre ugyanez a
mérték és rnotívum áll: "Ne itéljetek,
hogy ne ítéltessetek, Mert amilyen ité
lettel ítéltek, olyannal fognak megítél
ni, és amilyen mértékkel mértek,
olyannal fognak visszamérni nektek."
S ezután beszél Krisztus a "gerendá
ról" a saját szemben, amelyet az em
ber nem lát, és a "szálkáról" a mások
szemében, amelyet az ember mérték
telenül felnagyít.

A mai ifjúság irányában is meg kel
lene szívlelnünk ezeket az evangéld
umi intelmeket - jelenti ki Hellen
bach. Hányszor túlozzuk el a gyerme
kek és fiatalok gyakran kis hibáit 
tehát a "szálkáJkat" - otthon és az
iskolában, a szószéken és nyilvános
ankétokon, miközben a saját "geren
dáinkat" észre sem vesszük? A rossz
példa, a következetlenség szó és cse
lekedet között, a szeretetlen viszály
kodás a szülők .kőzött, önuralom hiá
nyuk és szemérmetlenségük a megret
tent gyermekek előtt - mindez bi
zony ",gerenda", amellyel szemben a
gyermekek és a fiatalok "szálkái" leg
többször csupa csekélység.

Nekünk, hívő katolikusoknak, meg
győződésünk - emeli ki Hollenbach
-, hogya modern technikai világ az

emberségesség rendkívüli magaslatára
tudna hágní, ha az egyszerű és mély
krisztusí bölcsességet érvényesítenőka
nevelésben. A figyelmesség, az ember
társak tekintetbe vétele az az erény,
amelyet a modern idők talán Iegin
kább megkövetelnek. mínt sarkalatos
erényt. Vonatkozik ez a közrendre. a
törvényhozásra, a [ogszolgáltatásra is,
s általában mindazokra a fáradozások
ra, amelyek az együttélést minél sí
mábbá és kellemesebbé kívánják ten
ni. Figyelmesség a lakásépítésben. a
közlekedésben, az üzemben, a rnunka
körűlmények tekintetében. Ha sike
rülne a figyelmességet belevinnünk a
modern életfeltételekbe, sok lelki kon
Ihktustól, bosszúságtól és fenyegetett
ségtől kímélnők meg a jövő nemzedé
keket.

A szervezett tekintetbevétel azon
ban egymagában még nem elegendő.

Csak a személyes figyelmesség utcai
forgalomban, az önkéntes beleilleszke
dés az alkalmazkodás kényszerébe, a
megértés és elővigyázat teheti a mo-

. dern együttélést az egyszeru ember
ségesség forrásává és a keresztény fe
lebaráti szeretet új útjává. Mert ami
veszélyt jelent a technika világában,
csakis a tekíntetnélkülí ember.

*
Külőn problémáik vannak persze a

komolyan vallásos, a hívő fiataloknak,
. különösen a leányoknak. Ami az ó·
helyzetüket nehézzé teszi -, írja Otti
Zie Mosshamer - gyakran a környe
zet, amelyben élnek, tanulnak és dol
goznak. Ez a környezet ilegtöbbször
egy vallásilag közömbős, vagy éppen
ellenséges világ. Az ő feladatuk tehát
csak az lehet, hogy úgy viselkedjenek
és adott esetekben maguk felől úgy
döntsenek, hogy pusztán lényükben
megvillanjon Isten anélkül, hogy egy
szót is ejtenének róla. Mert nem a
vallásukat vagy egyházhoz tartozá
sukat kérdezik tőlük, hanem egyedül
megbízhatóságuk, tisztességük, segítő

készségük és szolídarításuk szerint ité
lik meg őket. S csak ha ezekkel a vo
násaikkal remekelnek, kerülhet sor
olykor arra, hogy Isten kérdését is fel
vetik Amit ma a hitvédelem első he
lyére kell állítanunk, mínt Mosshamer
kifejezi magát: a katolikusok "világ
képessége" (Weltfiihigkeit). Ahogyan
megfogalmazza: "A hitet a világ anya
gával kapcsolatba hozni, az üdv-tu
dást a tárgyi tudásra, az üdv-valósá-
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gokat a földi valóságokra aktualizál
nL"

A hívő ember mozgásának a modern
világban rninden igaz, jó és szép szá
mára nyitottnak, a társak felé figyel
mesnek és a munkában tevékenynek
kell lennie. Magával hozza ez a jám
borsági médoknak bizonyos változá
sát is. A világi katolikusok jámborsá-

A KIS ÚT
•

gának ebben a világias világban na
gyon józannak és széleskörűnek kell
lennie. Ide tartozik il saját szemólyi
ségüknek akként való alakítása is,
hogy mindenkinól, akivel csak érint
keznek, megbecsülést és szeretetet
keLtsenek, ide tantozik a világi értékek
megszeritelése is a mindennapok mun
kájában.

Többgyermekes anya vagyok, tele aggodalommal. Gyermekeim - ahogya
szólásmondás tartja - egymás után kinőnek a kezemből. Nem romlottak. Tu
dom, hogy más családokban lehetnek sokkal súlyosabb, erkölcsileg is elszomorí
tó esetek. Mégis érthetetlenül állok a legegyszerűbb kérdések előtt is. Nagyon
sokszor hiába a jó szó. Tudom, hogy felelős vagyok értük, lelkük üdvösségéért,
de nem tudom megváltóztatni őket. Hol és hogyan működik hát a kegyelem,
hogy annyi jó szó ás imádság után se tapasztalok semmilyen kimutathlatá
eredményt? Más családoknál sokszor még kevesebbet - mondhatnám a sem
minél is kevesebbet. Kaphatnék valamilyen választ vagy tanácsot erre vonat
kozóan?

Levelének legjellemzőbb kifejezése
ez: "nem tudom megváltoztatní őket".

Valamenyien szenvedürrk ebben a kí
sértésben. Azért kísértés ez, mert tö
kéletesen reménytelen a mások meg
vádtoztatására irányuló törekvésünk.
Nem kisebb-nagyobb jó és rossz szo
kásról van szó természetesen, hanem
az emben szernélyiség alapvető mély
ségéről, ami az embert azzá teszi, aki,
s amiről egyöntetűen azt tanítja az
egyház, hogya kegyelem sem rontja
ezt le, hanem felemeli. Nem tudom,
gondolkozott-e már azon, hogya szen
tek mennyire más es más egyéniségek.
pedig ugyanannak a szigorúan megha
tározott hit- és erkölcsi rendszernek
hívei, ugyanazt a hagyományt örököl
ték, sőt ha szerzetesek, akkor még
ezen belül is meghatározza jellemüket
a rend erosen körülhatárolt szelleme.
Mégis ahány, annyi külön egyéniség.
(Persze ez az elavult és rossz életraj
zokból sokszor nem derül ki, de ezek
az életrajzok jobban hasonlítanak az
íróra, rnirrt a szentre, akiről ír.) Azt is
érdemes megfigyelnünk, hogy a ke
gyelem következtében felemelt, de
meg nem változott természet önma
gában .mennyíre kétarcú, önmagában
mennyire lehet jó is, rossz is. Szent
Ferenc könnyelmű természetű volt, az
is maradt, de alapvető nemtörődöm

sége e világ 'hírnevével, kincseivel,
hatalmaskodásával és nagyképűsködé-
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sével a kegyelemmel együtt működve
szeráü magaslatra ernelte. Ugyanezzel
a Itermészettel lehetett volna elzüllött
lazzaroní is. Arpádhází Szerit Margit
természetében világosan megtaláljuk
az árpádháziakra olyan jellemző vas
akaratot, uralkodni tudást és nemes
értelemben vett előkelőséget. Mind
ezek birtokában lehetett volna zsar
nokian uralkodó királynő is, ha nem
Jézust választja szíve királyának.
Szerit Ignác becsvágya, Kis Szent Te
réz dédelgetest óhajtó lelki finomsága
és féktelen szeretetvágya, Szent Agos
ton nyughatatlan kutató értelme és
még nyughatatlanabb szíve, Szerit Pé
ter lobbanékony szalmaláng-természe
te a kegyelem hatására nem váltczott
meg. Ugyanazok maradtak, akik vol
tak, de egyéniségüket, személyiségüket
az Örök Szeretet szolgálatába állítot
ták.

Ismét szeretném hangsúlyozni, hogy
nem a felvett szokásokról van szó. A
hibákat nyesegetni, jó. beidegződése
ket kifejleszteni világos, !hogy elsősor

ban a szülők gondja és felelőssége. De
mmdennél fontosabb, hogy a nevelő

megismerje a fiatalok alapvető és meg
nem változtatható személyiségét, Sok
szomorú eset alapján bátran mondhat
juk, hogy nem egyszer a szülők isme
rí'k gyermekeiiket a legkevésbé. El
fogódottság, majomszeretet, apai és
anyai hiúságok könnyen elvehetik a




