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Kató. - Meddig köteles a gyermek szülőjének engedelmeskedni? Altalá
ban addig, amíg el nem éri nagykorúságát. Negyven éves leány és nyolcvan
eszltendps apja között ·a kapcsolatokat és a viszonyt nem a parancs és engedel
messég szabályozza, hanem a kölcsönös szeretet. Az apa ebben a korban már
nem parancsol a gyermekének, hanem tanácsot ad neki, vagy kér tőle. A gyer
mek pedig nem engedelmeskedik, hanem megfogadja a tanácsot, teljesíti a ké
rést. Valami'képpen a mennyeí atya és a tökéletességre, "nagykorúságra" [utott
lélek viszonya jut eszünkbe, ahol a szeretet kapcsolata diktálja a kívánságot
is, a neki való engedelmességet is. - Sajnos, amit itt elmondtunk, az eszmé
nyi állapotot jelenti, mely csak kevesek életében valósul meg. Az öregedő

szülők és a ,felnőtt gyermekek viszonya sok, nagyon sok esetben még csak el
fogadhatónak sem mondható, nem pedig eszményinek. Vannak felnőtt gyerme
kek, akiknek bizony parancsolni kellene a jót, vannak idősek, akik akkor is
parancsolni akarnak, amidőn kérni kellene. - Mást nem tudunk tanácsolni:
próbálják megtalálni az utat a szeretet felé. Nemcsak a jó pap tanul holtig,
hanem a jó gyermek és a jó szülő is.

Fiú. - Arra a kérdésére', hogy az önálló keresettel rendelkező gverrnek, ha
a szülői háznál lakik, köteles-e az otthoni háztartás költségeihez hozzájárulni,
csak azt felelhet jük: ez a hozzájárulás a legszorosabb kötelességei közé tarto
zLk. A közös háztartás adományait minden családtag élvezi, viselnie kell tehát
- lehetőséget, ereje, képességei szerint -annak terheit is. A terhek viselésé
ben való részvétel nem kegy, nem ajándék, nem is a szülők iránti szerétet és
hála megnyílabkozása, hanem szoros, jogi kötelezettség. Nem lehet függővé

tenni hangulatoktől. még attól sem, hogy a szülők és a gyermekek között mí
lyen a viszony, akármilyen viták válasszák is el őket egyébként, a fiúnak kö
telessége hozzájárulni a háztartás költségeihez. Még pedig rendszeresen kell
megadnia a hozzájárulást.. aminthogy rendszeresen kapja a 'háztartásban a
szclgáltatásokat is. Mermyit köteles a fiú a jövedelméből a közös háztartásnak
átadni? Pontos összeggel nem szolgábhatunk, mert azt esetenként, az adott kö
rülményeknek és a kapott szolgáltatásoknak megtelelően kell kiszámítani. Ezt
a kiszámítást a fiúnak szüleivel egyetértésben kell elvégeznie. Meg kell állapí
tani, mennyíbe kerül havonta a háztartás, mi annak 19énzbeli értéke, amit a
fiú otthon kap, mennyi a jövedelme. Ezekből kiindulva ki lehet számítani egy
minden szempontból megfelelő, rnéltányos összeget. Minden bizonnyal kisebb
lesz ez" mínt amit akkor kellene fizetnie, ha idegeneknél lakík és étkezik. A fiú
költségvetésében a szülői háztartás számára adott hozzájárulás rnínden más
tételt megelőz, Először meg kell adnia, amibe lakása, élelmezése, gondozása ke
rül, csalk abból gazdádkndhatík szabadon, ami azon felül megmarad,' csak a
fennmaradó ÖSSZegből öltözködhetik, szórakozhatík, vásárolhat magának köny
vet stb. Ön azt írja, hogy azért kér ez ügyben tőlünktanácsot, mert az édes
apja nem alkar pénzt elfogadni öntől. apai büszkeségből újra meg újra k,ijelenti,
nem akar gyermekeire rászoruini. Az apai büszkeségnek ezt a fajtáját nem csak
hogy el tudjuk képzelni, de .ísmerjük is. A lényegen nem változtat: az ön hoz
zájárulási kötelezettsége fennáll. Viszont azt az ötletet, hogy élére állítja la
helyzetet és kijelenti: elköltözik hazulról, ha apja nem fogadja el az ön hozzá
járulását, nem helyeseljük. Az önök esetében is áll a régi közmondás igazsága:
az alma nem messze esik a fájától, büszke apának büszke a fid is. Többet ész
szel, mint erővel. Mínthogy büszke apák mellett allázatos és józan édesanyák
szoktak lenni, mert csak azok bírjáJk ki melletoük, nyilván az ön édesanyja is
józanabbul nézi a kérdést. Ne vitatkozzék apjával. hanem csendesen állapodjék
meg édesanyjával és adja oda neki, amit a háztantásba adni tud és köteles.

Irén..- "Van egy problémám, talán nem nagy, de nekem sok fejtörést okoz.
Valakit meg kellene intenem. Okulva a hasontó esetekben szerzett régebbi ta
pasztalataírnon, félek nekívágn; a dolognak. Félek, hogy ellovagolern magam,
goromba leszek vele. Pedig alapjában véve igen érzékeny, mondihatnám: félénk
a természetem, Az a kérdésem, hogyan mondhat meg az ember .másoknak kel-



VIGILIA NOVEMBER

lemetlen dolgokat érthetően, nyiltan, anélkül, hogy vétene a !keresztény sze
retet törvénye ellen ?" A keresztény szeretet alapvető törvénye, hogy ne bánt
sunk másokat. Ne mondjunk nekik kellemetleneket, hacsak állapotbeli kötele
zettségeink, és súlyos, komoly okok nem késztetnek rá. Allapotbeli kötelesség
áll fenn e vonatkozásban szülő és gyermek, férj és feleség, nevelő és növendéke,
előljáró és beosztottja között, Súlyos OKról akkor beszélhetünk, ha valakinek
hibájából, magatartásából komoly kár, erkölcsi és anyagi károsodás fenyegeti
vagy rnáris érte a közösséget vagy akár más egyének testí-lelki javait. Figyel
meztetheti tehát például a feleség a férjét, ha- az hivatali kötelességeit elmu
lasztja, a tanár a tanítványát, ha nem végzi el feladatait, a hivatali kolléga
kollégáját, ha az pletykálkodásával fe1Jborí,tja a munkaheiy nyugalmát, megza
varja a murskatársak közötti jó viszonyt. Egyébként ne avatkozzunk mások dol
gaiba, mert ebből származik a legtöbb pletyka és civakodás. Még saját hozzá
tartozóinikkal szemben is csak nagyon rnódjával, nagyon meggondoltan használ
juk az intelem eszközét. Egy-egy cs-alád életét pokollá tudja változtatni, ha a
családtagok állandóan, minden csekélységért egzecíroztatják egymást. Amennyi
ben az imént elmondottak után is úgy érzi, hogy okvetlen kötelessége a szán
dékában áLló korholás és intelem, természetes, hogya legelső és legalapvetőbb

feladata: betartani a jó modor és az illem szabályait. Ezek alól semmiféle ál
lapotbeli kötelesség, semmiféle súlyos ok nem ment fel. Leveléből azt látjuk,
hogy ön azok közé tartozik, akik számára az intelem és a figyelmeztetés nem
kis probléma. Az érzékeny, félénk természetű ember rendszerint jobban szen
ved az intelem, a figyelmeztetés miatt, rnint az, akit meg kell intenie. Ezért
van az, hogy vagy meghátrál a feladat elől, akkor se vállalkozik rá, mikor kö
telessége volna, vagy pedig - hogy legyőzze belső gáttásait - belelovallja
magát a méregbe, túlzásba viszi a lármát, gorornbaságot, s minthogy elveszti
uralmát idegei felett: igazságtalan lesz. Innen van az, hogya lármázó emberek
szíve rendszerint meleg és érzékeny. Csak a hídegszívűek tudják könnyedén,
mosolyogva, hallkan és fölényesen forgatni szavaik tőrét mások szívében. Azért
mégis csak minden erőnket meg kell feszítenünk, hogyavégleteket elkerül
jük: a lármát, az idegek elvesztését csak úgy, mint a könnyed, külszínre udva
rias, de alapjában véve kegyetlen "vesézést". Nem baj az, ha megjátszik vi
selkedésünkön, hogy nekünk is fáj, hogy számunkra keserves és kínos köteles
ség a másikat figyelmeztetni, inteni. Legkevésbbé baj az, hogy a másik fél is
meglátja rajtunk belső küzdelmünket, a másik fél, akit meg kell korholnunk.
Ha nem egészen cinikus, kiégett lélek, ez csak megrendítheti őt. Csak jobban
hozzá segítheti. hogy megértse, felfogja a keresztény intelem lényegét, három
alapvető jegyét, amelynek bennünket Ikell természetesen legelső sorban áthat
nia: hogy mi az ügyet komolyan vesszük, hogy az igazságot keressük, hogy
jóindulattal vagyunk iránta is, akit intünk és korholunk. Aki ezeket tudato
sítja magában, nem kell különleges megoldásokat keresnie. Ha fellépéséből

szeretet sugárzsk, ez mindennél fontosabb és mindennél hatásosabb.

"Felleg a város felett". - A kereszténységhez és az egyházhoz való hűség

egyáltalán nem, sőt a papság iránti tisztelet sem követeli, hogy erőltesse a
barátkozást egy bizonyos pappal, akinek egyénisége nem rokonszenves az ön
számára, akivel kapcsolatban kellemetlen emlékei és élményei vannak ifjú
ságából. Más kérdés, helyes-e egy sérelmet, amely a tanár részéről gimnazista
korunkban ért, felnőtt fejjel, érett fővel is magunkban hordani. Nem köteles
ön barátkozni volt tanárával, de ne is szaggassa fel az egykor talán kegyet
lennek érzett sebet. Csak magunknak ártunk, ha újból és újból kóstolgatjuk
a keserű emlékek poharát. Segíteni semmin és senkin nem tudunk vele, csak
magunkat gyötörjük. Az ilyesmi csak arra jó, hogy az ember bosszúszomját
növelje és olyan cselekedetekre ragadja, amelyekből úiabb sérelmek, esetleg
jóvátehetetlen cselekedetek, vagy megszólások származnak.


