
zető gondolatokat s így látihatóvá te
.gye a hátteret, amely előtt az esemé
nyek játszódnak. Fő dolog itt a tár
gyilagosság és a hozzáértés.

A katolikus sajtónak azonban
húzta alá Klein - van még egy sajá
tos és egészen nagyszerű feladata, az
nevezetesen, hogy közvétlenül előse

gítse a zsinat tulajdonképpeni mun
káját, Az igazság ugyanis az, hogy az
egyház általános tanítóhivatalában
minden katolakus hívőnek része és
feladata van, s nyilvánvaló, hogy

.azok a katolíkus világiak, akik erre
elsősorban hivatottak, éppen az új
ságírók. Az újságíró, rnondhatní, kö
zépen áll a külön egyházi tanítóhiva
tal és a hívek tömege között. Indítá
sok kell, hogy jőjjenek részükről,

mind fölfelé, rnind lefelé. Ez volta
képpen az igazi párbeszéd az egyhá
zon belül. Nekik kell dialógust foly
tatniok mind a katolikus néppel, mind
a külön egyházi tanítóhivatallal. A
katol í'kus újságíró rendeltetése, hogy
hídépítő legyen a hierarohia és a nép
között.

Erre a dialógusra annál is inkább
szükség van, mert ha a zsinat nem is
parlament, mint ahogy teológusok sű

rűn rámutattak, mégis parlamentáris
jellege van, hiszen különböző irányza
tok és törekvések ütköznek meg egy
mással, kompromisszumok jönnek lét
re és szavazások történnek. Hiszen ha
nem lennének elleritétek. nem is vol
na sok értelme a zsinatnak. Termé-
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szetes és szükséges, hogy a katolikus
újságíró irányt mutasson a vitatott
kérdésekben, vagy legalább is segít
se a vitás pontok megértését és NSZ
tázását. Erre szelgálnak főkép a szó
beli és írásos interjuk, amelyek során
a zsinati atyák a nyilvánosság számá
ra behatóbban megvilágítják a tár
gyalt problémákat. Ilyen módon az
újságíró közvetlenül hatást gyakorol
hat a zsinat munkájára,

A zsinat tudvalevően foglalkozni
fog a katolikus világiak helyzetével az
egyházban. Köztudomású, hogy ezt a
kérdést csak nagyon vonakodva, nem
szívesen tárgyalták az előkészítő bi
zottságokban. Nem is számíthatunk te
hát arra, hogya zsinat ebben a kér
désben valami bátor állásfoglalásra
jusson, kivéve, ha a katolíkus újság
írók ebben a vonatkozásban különö
sen aktívnak mutatkoznak. Meg ís te
hetik, hiszen a legtöbb katolikus új
ságíró független a klérus tól. A zsí
natra sem a papság küldi ki őket. Ép
pen tőlük várható tehát, hogy kikűzd

jék az egyházban azt a helyet. amely
a "laikusokat" megilleti. A katolikus
sajtónak eszerint sokkal nagyobb fel
adata van a zsinaton, mint ahogy azt
munkásai talán személyi szerénvség
ből éreznék. "Nekem meggyőzo::iésem

- fejezte be előadását Klein apát -,
hogya legtöbb zsinati atya a legna
gyobb Iivvclcmrnel fogja kísérni írá
saikat és minden megokolt ösztönzést
köszönettel fog magáévá tenni."

Sohasem hittem volna, hogy saját szuleim válnak majd életem egyik leg
nagyobb problémájává. Családunkban ők (J. nagyszülők, kik veWnk egy la
kásban élnek. Olykor zsémbesek, zsörtölődők, máskor gyennekeinket kénuez
tetik, rontják ... Egyikük még beteg is, gyakran ágyban fekvő, ápolása külön
gondot jelent. Nem akarok véteni a szülőket megillető tisztelet ellen, de néha
nagyon nehéznek érzem a velük való együttélést ...

Meg hosszan idézhetnénk panaszos
soraít, melyek napjainknak egyik szin
te tipikusnak nevezhető családi prob
lémájával foglalkoznak. Annál inkább
feladatunknak tartjuk, Q1.ogy - a ke
resztény szeretet és igazságosság alap
ján - oly tényekre is felhívjuk fi
gyelrnét, amelyek helyesebb felfogás
ra és magatartásra késztethetik.

Manapság valóban igen nagyszámú
azoknak a családoknak száma, me
lyeknek otthonában ott találhatjuk az
idős nagyszülőket, vagy azoknak leg
alább egyikét. Hogy az ő munkájuk,
közreműködésük nélkül sok-sok csa
lád csak nehezen tudna meglenni, ez
közismert. Nem egyszer persze az
öregséggel bizonyos fokú gyengeség is
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együttjár. Nehézkes a lépés, nehezebb
a hallás, nem egyszer nehézkesebb a
gondolkodás is. Olykor fogytán van a
testa erő s a beteg, öreg szülő, nagy
szülő problémák forrásává, sőt "nyüg
gé" válhat. De kell-e külön figyelmez
tetni az ilyen, testileg-szellemileg
meggyengült öreg emberek tiszteleté
re a keresztény hite által is nevelt
embert, hogy gondoljon rá: hány éj
szakát tett nappallá az a ma megrok
kant öreg, akit egykor segítséget hí
vóan szólított lázban égő ajka. Nem
kellene olykor az öregek ápolására
"kényszerült", felnőtté vált gyerme
keket figyelmeztetni arra, hogy eljö
het az idő, amikor a ma még erősek

és fürgék, rnunkára készek is ugyan
elyan törődöttek lesznek, rnint a "sze
gény öreg nagyapa"? Az ősz gyümöl
csöket termő időszak. A fáradt ágak
rólleszedik az érett gyümölcsöt s
gondos kézzel óvják, tisztogatják az
élemedett, göcsörtös fát. Az emberi
élet őszének is vannak gyümölcsei: az
élettapasztalatok átadása a gyerme
keknek, unokáknak,a család kisgyer
mekeinek oktatása, türelmes, meleg
Iltivű neveigetése. Ezeket s az ezekhez
hasonlókat kapja a család saját öreg
jeitől, anélkül, hogy arra olykor fel
figyelne. Viszonzásul viszont köteles
sége minél szebbé tenni életüket.

Az öregek élete erős haladás az
örökkévalóság felé. Mindannyian
ugyanezen az úton járunk, de a ter
mészet törvénye szerint ők már köze
lebb jutottak a céLhoz. Isten felé men
nek s valószínűen nálunk hamarabb
jutnak 'el őhozzá. Isten ítéletet mond
majd felettük, de - s ezt nem feled
hetjük - ítéletet mond azokról is,
akik könnyebbé tették vagy megkese
rítették öregségük napjait. Döbbenetes
még elképzelni is az ítéletet, mely iov
hangoznék. "Távozzatok tőlem, ...
mert öreg szüleítek képében éheztem
II nem adtatok ennem, beteg voltam
és nem segítettetek rajtam."

Úgy véljük, nem kell túl nagy lé
lektani ismeretekkel rendelkeznünk
aMoz, hogy megállapíthassuk: nin
csen emberei életszakasz. mely jobban
kíváaná a maga Cirénei Sirnonját.
mint épp az öregkor. A fiatal férfi és
nő még elég erősnek érzi magát, hogy
megbírkózzák gonddal-bajjal, kereszt
víseléssel, Az évek rnúlásával azon
ban már nem a megfeszített izmú, a
marokba szorított, hanem a kinyújtott,

528

a segítséget váró kéz válik az élet
szimbólumává: segítsetek elviselni az.
öregség terhét, keresztjét! Ez a sze
rétetigény azután - mínt arról szin
tén a lélektan tárgyal - nem egyszer
különös módon jelentkezik. Ki ne ta
lálkozott volna még zsörtölődő, más
kor erőszakosan követelőző öreg em
berrel, aki a szeretetet s a magára va
ló felfigyelést agresszív módon akar
ta mintegy kiprovokálni? Elhiszein,
sőt tudom, hogy a zsémbes öregek, az
erőszakosak türelmünket gyakran :Jró
bára teszik. Ha azonban őszinték a'va
runk lenni, ki merné az idős korral
együttjáró gyarlóságokat való Jan
többnek, mint "hibának" tekinteni:

Kétségtelen, vannak a "család oreg
jeivel" kapcsolatban nehéz problémák
is. Az egyiket egy olyan élesszemű

megfigyelőnek,amilyen Míkszáth Kál
mán volt, karcolata nyomán ílluszt
rarhatjuk. Két család gyermekei kő

zött alakul ki e kis párbeszéd: "SZ2
ret-e az apátok benneteket? - Ter
mészetesen. Megtesz-e minderr.
amit kértek? - Hol igen, hol nem. 
És ha nem teszi meg, kihez fordultak
akkor? - Hogy kihez? Csak a nagy
apának szólok olyankor, és az rnind
járt rráncba szedi amamámat is, az
apámat is és megvan minden." Ot
ven évvel ezelőtt íródtak e sorok s azt
igazolják, hogy ez a "modern" prob
lémaakkor is korszeru volt s mindig
az fog maradni. Bizony, az ily .,ké
nyes" esetekben a bölcs diszkréció su
gallta magatartás nem nélkülözhető. A
kisíkorú gyermekek szülőjének komoly
kötelessége - bármily kényelmetlen
is számára - hogy tapintattal, szere
tettel, de erélyesen felhívja a ,,nagy
papa", "nagymama" figyeImét az efaj
ta párhuzamos nevelés súlyos veszé
Iyeíre. Nem nélkülözhető a tapintat,
nem történhet a közbelépés az idős

nagyszülő tekintélyének rovására, de
ugyancsak nem nélkülözhető a hatá
rozottság sem.

Kell, hogy a szülőnek szeme legyen
a látásra s a fentiekihez hasonló jelen
tőségű esetekben mindíg köbelépjen.
Nem szabad azonban nélkülöznie e lá
tó szemet akkor sem, ha azt kell ész
revennie, mennyi szeretet és jóság, ál
dozatkészség lakik a nagvszülök szí
vében a kis unokákkalkapcsolatban.
Az elmúlt nyáron a Balaton partján
megfigyelhettem egy hetvennyolc éves
nagyapát, aki nap mint nap, reggel-



től estig a két kis unokára vigyázott
a vízparton, rníg a gyermekek szülei
kírándulgattak, szórakoztak. Felsorol
hatnék olyan eseteket is, amikor az
öregek pótolnak oly rnulasztásokat a
gyermekek nevelése terén, melyekre a
napi gondokkal elfoglalt szülők tán
nem is gondolnak. Egyáltalán nem
véletlen, hogy az egészen kis gyerme
kek mily őszintén ragaszkodnak a csa
lád öregjeihez. Számtalan család van,
melyben a gyermekek szeretetük
gyermekes jeleivel, olykor terhes ra
jongásukkal halmozzák el a nagyszü
lőket. S ez nem is csodálható. Az
öregkor Ielkíví lágában már minden
leegyszerűsödík, gyermekivé válik. S
elsősorban nem az esetleges kényez
tetést, hanem ezt a "lelki rokonságot"
fedezik fel a kicsinyek az öregeknek
években rnessze, de lélekben hozzájuk
közel álló világában. Nagyon helyte-
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lenül gondolkodnék tehát az a szülő,

aki "féltékeny" lenne ezért saját ap
jára vagy anyjára.

Az idősebbek iránt tanúsított tiszte
letet és kegyeletet Goethe az igazi mű
veltség egyik legfontosabb elemének
nevezi. S ugyanerre a tiszteletre buz
dít, ennek megtartásáért igér már föl
di jutalmakat is Istennek parancsa.
Elbizakodott, túlontúl büszke virág
lenne. rnely saját pompájában elitél
né. semmibe venné azt a gyökeret,
melytől életét nyerte, kevésre becsül
né, mert göcsörtös és érdes. A tiszte
let és kegyelet az a nagy erő, mely
képessé tehet rá, hogy az öregkorral
valóban gyakran együttjáró gyengesé
geket. érdességeket saját családunk
öregjeinél is szeretetböl fakadó önle
győzéssei elsírnítani, nyesegetni vagy
esetleg elviselni tudjuk.

Szen1wy András

A BŰNBEESÉS TÖRTÉNETÉROL. Osszüleink elveszett paradicsomának
tárgyalásánál láttuk azt, hogy a Genezis 2. nem más, mint drámai elbeszé
lés formájában előadott teológiai tanítás, rnely ebben az irodalmí műfajban

felel az emberi élet nagy és örök "miért"-jére. A második fejezet tulajdon
képpen a drámai elbeszélésnek az első felvonása, mely leírja a "Sf:ínt" - az
ún. paradícsomkertet: felvonultat ja és jellemzi a tragédia főszereplőit: a Te
remtőt, aki az édenkertet is, az első emberpárt is teremtette. s aki Adám
nak és Évának a parancsot kiadja, hogy a "jó és rossz tudásának fájáról" nem
szabad enniök; megadja az ember helyét ebben a világban, kifejti az ember
természetet, méltóságát, lényegét és célját ...

A Gen. 3, 1-6. a tragédia második telvonása, rnelyben megjelenik egy'
új szereplő is: a kísértő kígyó; a 3', 7-19 a harmadik felvonás, mely az első

emberpár bukásának következményét mutatja be. hogy azután a rövid epi
lógusban, a 3, 2l-24-b~m megváltozzék az egész drámának színtere s az éden
kert helyett siváran, vigasztalanul főltűnjék az a világ. az a föld, melyen
élünk, s az "élet kapuja" döngve csapodjék be az elveszett paradicsomból ki
űzött ősszülők rnögött ...

Ahogy a Gen. első 11 fejezetével kapcsolatosan általában, úgy itt is fel
merül a kérdés, hogyabűnbeesésnek ez a bibliai tanítása szorosan vett ős

történeti fejtegetés-e, a bűnbeesés rnódját és mikéntjét, pontos történeti le
folyását akarja-e megörökíteni, vagy ténylegesen csak - ahogy mondottuk 
drámai formában elmondott hitbeli alapvető tanítás-e csupán? Tudjuk azt,
hogy a régi, középkorí magyarázok egészen a múlt század végéig általában úgy
feleltek, hogy a Gen. 3-t szóról-szóra történeti leírásnak vették. Pedig az ős

egyházban az ,.Atyák" sosem vallották - nem hivatkozhattak tehát az ősha

gyornányra -, s aki csa!k a modern vagy klasszikus irodalmi rnűfajokat is
meri,az első versek olvasása után megállapíthatta. hogya Gen. 3. nem lehet
semmiképpen sem szoros értelemben vett történelem, bár történeti tényt örö
kít meg.

Kezdjük például az "élet fájával", meg a "jó és rossz tudásának fájával".
.Közísmert tény az, hogy az "élet fája", élet növénye Icözös kincse az ősi
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