
meg lehet tenni felnőtt változatban is, legfeljebb több idő kell hozzá. Persze, a
jó költők nem vállalkoznak ilyesmire. Agyerekirodalom Iebecsülését azonban sok
szor maguk az alkoték, még azok a bizonyos valamire valók is elősegítik. Ismerek
költőket és írókat, akik szinte szégyellik, eleve másodlagos terméknek tartják
a Móránál megjelent könyveiket, ha egyszer a Szépirodalminál vagy a Magvető

nél is megjelennek, ha "komoly írók" különben. Igaz, ez már nemcsak eszté
tikai jelenség, ez már az írói szerep alakulásának és alakításának bonyolult
köreibe tartozik, de bárhogyan is áll a dolog, létezik, hatása van. Pedig a jó
gyermekírók többségükben felnőttírók is, vagyis írók, akiket természetük több
hanggal áldott - vagy vert - meg, de a gyermekeknek szerkesztett, kiadott
műveíkben is fölismerhetőek jellegzetes vonásaik, fölismerhető az egyéniségük!
Nemes Nagy Agnes, Weöres Sándor vagy Mándy Iván gyermekkönyveiben 
hogy az elsőként eszembe jutó példákra hivatkozzam - igazán nem nehéz fel
fedezni a felnőtt művekből ismerős tartalmi, formai motívumokat, azt a saját
világot, külön birodalmat, amely minden jó író művében ott van valamilyen
formában és mértékben.

(Végül is az értékről van tehát szó, arról, hogy valójában csak jó és rossz
irodalom létezik, hogy olvasó sokféle van, de esztétika csak egy. Évek óta áb
rándozom egy olyan költői antológiáról, amely a gyermekek nagy verseskönyve
lenne, a magyar nyelven írott, és gyermekek által is élvezhető versek - saját
örömök és fájdalmak - reprezentatív gyűjteménye, amelyben a válogatás egyet
len szempontja az érték.)

Végezetül visszakanyarodom kiindulópontomhoz, az írott szó és az ismeretlen
közönség kapcsolatához, amelyet a magam részéről meglehetősen kétesnek tartok,
ha felnőttekről van szó, De a gyermekek esetében ez egészen más. A gyermek
közönség, mint állandóan változó, nyüzsgő réteg, mínt szakadatlanul mozgásban
levő tábor, mínden bizonytalanságával együtt, és képlékeny tömegének ellenére
is kínál valamí : megbízható állandóságot, egységet és egyneműséget: a gyermeki
fogékonyság szinte határtalan, természetes nyitottságát. Mostanában, elsősorban

a pszichológia és a szociológia - no meg a pedagógia! - tanaira támaszkodva
divatos dolog a gyermekolvasókat is sok-sok korcsoportra szeletelni. Azt hiszem,
ez fölösleges, alkalmanként meg egyenesen korlátozó, s akkor már: káros törek
vés. Szerihtem két olyan korhatár létezik csupán, amelyre a szerkesztésnek szük
séges figyelnie: az egyik hat, a másik a tizenkét életév körül helyezkedik el.
Különben pedig a gyerek - gyerek; kívánesi és ártatlan, képzelete fehér fal,
írni rá: szorongató gyönyörűség.

LUKAcs LAsZLÓ

A FELNÖTTÉ VÁLÁS ÉVTIZEDE

Közkedvelt szavunkká lett a "teenager". Az angolok inkább magát az élet egy
szakaszát, a "tizenéveket", tehát a 13. évtől a 19-ig terjedő időt jelölik a "teen-age"
szóval. Ez az idő választja el a kisgyermekkort a felnőttkortól. Határaiban lehet
némi eltolódás: a 12-14. életévtől a 20-22. életévig tart a személyi
ség tudatos kialakításának az ideje. Az egyes országok törvényei különböző

szempontokból (pl. szavazati, házasságkötési, önrendelkezési jog) különböző élet
korban (14-16-18. év) nyilvánítják érettnek a fiatalokat Korántsem biztos azonban,
hogy személyíségében is felnőtt az, akit a jog minden szempontból annak ítél.

I. Család és környezet

Ez az évtizednyi idő a szernélyíség tudatos formálódása szempontjából talán a
legjelentősebb időszak az ember életében. Amit eddig összeszedett, azt javarészt
kapta: környezetétől, elsősorban családjától. Ök gondoskodtak életéről, testi és
lelki szükségleteiről. Ez a gondoskodás a jó családban nemcsak az egészség ápo
lására, az anyagiak biztosítására vagy akár a taníttatásra terjed ki. A gyermek-
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kori környezet meghatározhatja az ember gondolkodásmódját, életszemléletét, érze
lernvilágát. Olyan belső értékeket fejleszthet ki, amelyek az egész életre szilárd
alapot adhatnak. Kialakításuk nem külön tanfolyam vagy utasítás-rendszer kere
tében történik, hanem a hétköznapi élet apróságaíban, az együttlét Iegkülönté
lébb alkalmaiban, a jó család mindennapjaiban.

A biológiai gondolkodáson túl a gyermek legfontosabb szükséglete, hogy II sze
retet légköre vegye körül, amely föltétlen és igényes egyszerre. A gyermek biz
tonsága abból táplálkozik, hogy föltétlenül szeretik: akármilyen kicsiny is, akármi
baj történik vele vagy akár általa - szülei míndig édes gyermeküknek tartják,
és semmilyen körülmények között sem hagyják cserben. Megtanulja azonban a
szeretet másik [ellegzetességét is: rajta is áll, hogy mennyire szeretik. A szeretetnek
mindennél határozottabb és igényesebb követelmény-rendszere is van: egyéni er
kölcsi-személyes teljesítményünk is kell ahhoz, hogy egészen belekapcsolódhassunk
a szeretet vérkeringésébe. A kétféle szeretet kiegészíti egymást: egymagában az
első elkényeztetné, a második viszont szolgalelkűvé tenné a gyereket. Ha fi,
gyereket szeretik és ő is megtanul szeretni, akkor kifejlődik benne a segítőkészség,

önzetlenség, figyelem, jóakarat, tisztelet és tapintat - a kapcsolatteremtés alap
készségel.

A szülőí ház másik ajándéka az, hogy beleoltja a gyermekbe a növekedés
igényét. Nem a birtokszerzés vagy a karrierizmus kapzsi mohóságát, hanem a
tökéletesség utáni határtalan vágyat. A nyugtalan soha meg nem elégedést, amely
nem reked meg a részértékeknél, a dolgok felszínén. Egyre többet lát meg a
mindenségből, s egyre többre törekszik, növekvő vágyakkal és erőfeszítésekkel.

Ha növekedése egészséges, vágyai mégse feszítik szét és nem sodorják kétségbe
esésbe. Meglátja, hogy a tökéletesség ugyan végtelen, de személy médjára föl
tárulkozik és elérhetővé válik a szeretet-Istenben.

A kisgyermekkorban csírázhat ki néhány más alapvetőerr fontos beídegződés,

szokás és készség:
A valóság-hűség: számol a tényekkel és adottságokkal. az eszményekkel és a

lehetőségekkel. Saját közérzetétől és indulataitól függetlenül látja a világot, hatá
rozza meg céljait és tennivalóit.

Az önfegyelem és akaraterő: céljainak és feladatainak megfelelően tudja kéz
ben tartani és kormányozni önmagát, uralkodni indulatain, hangulatain, nem kí
vánatos érzelmein, amellyel képes végrehajtani előírt vagy kitűzött cselekmény
sorokat, az elfáradás vagy a kudarc ellenére is.

A felelősség- és kötelességtudat: megbízhatóan teljesíti a vállalt vagy az ész
szerűen rárótt feladatokat, lehet számítani a helytállására, bízni a szavában. El
lenőrzés és bíztatás nélkül ellátja kötelességét.

Az alkotókedv és kezdeményezőerő: minden helyzetben megtalálja nemcsak
szórakozását, hanem a teremtő munka lehetőségeit is. Vannak használható és
megvalósítható ötletei, s van ereje azok véghezviteléhez. Kreativitása kezdetben
a játékban nyilvánul meg, később egyre inkább a hasznos alkotásban, akár a
szellemi, akár a fizikai munka, akár a társas érintkezés területén.

A derűs érzelmi egyensúly: igényli és érti a szépet és a jót. Nem menekül
önzőri vagy riadtan a fájdalom elől, de tudatosan keresi a dolgok napos oldalát.
Fegyelmezett, tárgyilagos és önzetlen marad a szenvedésben is, és minden hely
zetben képes ráhagyatkozní a Gondviselésre.

Egy életre szóló értékes örökséget "szívhat magába az anyatejjel": olyan ér
tékeket, amelyeket később csak sokkal nagyobb erőfeszítések árán tud meg
szerezní, vagy pedig sose képes a birtokukba jutni.

Mindezek persze jórészt öntudatlan csírák. A felnőtté válás egy jelentős moz
zanata az, hogy a tizenéves szembenéz örökségével és környezetével: mit kapott
meg otthonról, s mi szükséges hiányzik még? Mit lehet továbbfejlesztenie, mit kell
pótolnia, mit kiirtania vagy alapvetőerr megváltoztatnia ? A probléma abban rejlik,
hogy mindehhez már bizonyos fokú önállóságra van szükség, Mi lesz azokkal,
akik nem jutnak el az önállóságnak arra a fokára, hogy tudatosan továbbépít
hessék a beléjük oltott értékeket, vagy kritikusan állást foglalhassanak a környezet
ártalmas hatásaival szemben? Károsultan, nemritkán véglegesen csonkultan ér
el a felnőtté válás küszöbéhez az a gyerek, akinek nem volt családja vagy csa
ládias otthona. Miért bomlott föl egy-egy család? Konkrét esetekben hosszasan
lehet vizsgálni az okokat, körülményeket és következményeket. A legsúlyosabb
kár azonban szinte mindig a legártatlanabbat. a gyermeket éri.
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Mai .tizenéveseink életében azonban számolnunk kell a család egész szerkeze
tének és életformájának megváltozá.sával is. Évezredeken keresztül a család telies
életközösségbe fogta össze tagjait. A születéstől a halálig az élet legfontosabb ese
ményei otthon játszódtak le. A családban rendszerint együtt élt (dolgozott és ün
nepelt} legalább három nemzedék. A gyermek egyetlen integrált, apáról fiúra
hagyományozott gondolkodásmódban, világszemléletben és életformában nőtt fel,
ezt fogadta el, alakította egyéniségéhez, fejlesztette tovább a változó korszükség
letek szerint. Egyetlen nagy közösség tagja volt, ahol sokféle, többszörösen egy
másba fonódó kapcsolat fűzte kortársaihoz és a felnőttekhez.

Napjainkban a helyzet megváltozott. Az élet apróbb-nagyobb eseményeinek
zöme más színtereken, más és más közösségekben játszódik le. A családok atomi
zálódtak. Legföljebb két nemzedék lakik együtt, azok is csak a legszükségesebb
ideig. A felnövő gyerekek gyakran a lehető leghamarabb igyekeznek elkerülni
hazulról. Az együtt lakók is reggeltől estig különváltan élnek, a pici gyerekektől
a nyugdíjasokig a család minden tagja más helyen és más kőzösségben dolgozik,
szórakozik, pihen és művelődik. Az együttlét természetes alkalmai megfogyátkoz
tak: megszűntek a közös játékok, beszélgetések, munkák, gyakran a közös étke
zések is. A családtagok együtt töltött idejének nagy része a tévékészülék előtt ülve,
magányos' csöndben telik el. Anyagiakban a szülők mindent megadnak, talán túl
sokat is: nemritkán ezzel pótolják az igazi törődés hiányát, vagy kompenzálják
saját küzdelmes gyermekkorukat, akaratlanul is elkényeztetve gyermeküket. Lé
nyegesen kisebb a szülők hatása, viszont sok különböző, gyakran ellentétes hatás
éri a fiatalokat. Kevesebb lehetőségük van arra, hogy már kiskorukban igazán
rnély emberi kapcsolatba kerüljenek valakivel. Hamarabb önállósodnak, de gyö
kértelenebbek, tájékozatlanabbak és befolyásolhatóbbak maradnak. Nyitottabbak
és keresőbbek 1\ gondolkodásukban éppúgy, mínt a társas kapcsolatok területén 
de nyugtalanabbak és bizonytalanabbak, mohóbban vágyódnak az élményre, és a
kortársak védelmező környezetére. Jólétben nőnek föl: anyagiakban szüleik, szel
lemiekben az iskola eléjük tálal mindent, de az egészséges terhelés híján nem
szoknak hozzá az erőfeszítéshez, a tűréshez és akitartáshoz.

Sem a család, sem az iskola nem alkothat zárt védőburkot a gyermek körül.
A fiatalokra hat egész környezetük, a kor, amelyben élnek, s ez is erősen módo
síthatja főleg érték- és igazságkeresésüket. Nemcsak a családon belül csap össze
sokféle nézet, életforma, de még inkább 'a családon kívül. Zökkenésmentesebben
igazodik a ráhagyornányozott erkölcsi normákhoz az, aki mindenütt ezeknek az
érvényesülését tapasztalja. Az átlagember természetesen beleszokik, és nemigen
lázad föl ellenük. Ha áthágja a törvényeket, nemcsak lelkiismeretével kell szembe
néznie, hanem a. közfelfogással is. Talán önállótlanabb, de törvénytisztelőbb nem
zedék keletkezik így. - Másképpen nőnek föl viszont azok, akik kezdettől a leg
különbözőbb életformákkal, egyéneknek és csoportoknak sajátos. gyakran a rosz
szat is szentesítő erkölcsi normálval vagy gyakorlatával találkoznak. Az öntudat
lanabb, tehát befolyásolhatóbb többség könnyen enged a különféle hatásoknak.
Számban kevesebben lesznek azok, akik felkutatják .az igazi értékeket, vállalják a
harcot megszerzésükért, és kitartanak mellettük ellenkező nézetek és gyakorlatok,
másoknak eltérő véleménye, talán lenézése ellenére is.

Tizenéyeseink növekedésében számolfil kell az emberi megismerés útjainak
módosulásával is. Régebbi 'korokban lényegesen kisebb tudásanyag állt az emberek
rendelkezésére, ebből is jóval kevesebb juthatott el a tudásra szomjas fiatalok
hoz. Napjainkban viszont az információk özöne árasztja el az embereket, köztük
azokat a fiatalokat is, akik még nem tanultak meg kellő szempontok szerint,
egészséges kritikával válogatni. Pedig a rájuk zúduló információk között vannak
fontosak és lényegtelenek, igazak, félig -ígazak és hamisak. Egyben azonban leg
többjük hasonló: olyanok, mint a reklámok, minden módon igyekeznek fölkelteni
az emberek érdeklődését. Aki nem tanulja meg idejében fegyelmezni és irányí
tani a figyelmét, az önkéntelenül is a hangosabb, vonzóbb információkat fogadja
be, annak ellenére, hogy ezek talán lényegtelen, felszínes vagy hamis álIításokat
tartalmaznak.

Az információk tömkelegében felnövő fiatalok figyelme gyorsabban vált, köny
nyebben képes több, akár egyszerre jelentkező hír befogadására is, - de meg kell
tanulniok azt is, hogy az információkat igazságtartalmuk (tehát igaz voltuk és
jelentőségük) szerint is osztályozzák. Rá kell eszmélniük arra, hogy az igazán lé
nyeges igazságok többnyire észrevétlenül elrejtőznek, s csak az talál rájuk, aki
kitartóan és összeszedetten keresi őket.
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II. Az éntudat kialakulása

A tizenévesnek legizgalmasabb kutatási területe: önmaga. "Eddig csak vol
tam - most már gondolkodom is", mondta egyszer egyikük. Érdeklődésének
előterébe kerül saját személyísége: figyelni kezdi önmagát, érzelmeit, gondolatait.
Más emberekkel (valóságos vagy irodalmi figurákkal) összehasonlítja saját magát,
körülményeit, sorsát, külső és belső tulajdonságait. Keresi az önkifejezés lehető

ségeit: naplót, levelet, verset ír, végeláthatatlan beszélgetésekbe kezd egy-egy
barátjával.

A következő kis vers egy harmadik gimnazista matematikafüzetében keletke
zett:

Te, aki azt hitted, tanulsz,
rájöttél: lógsz, s tudatlan maradsz.

Az élet helyett mit tanítanak?
Hogy "az találkozik -vai

együtt -t alkotnak,
majd létrejön

Ez szép, csak használhatatlan.
A ezereimet nem

sinus-tétellel számolják ki,
a szerelem az élet.

Talán Pitagorasz-tételböl
lesz az új nemzedék?

Félünk bevallani magunknak,
hogy üresek vagyunk,
s nem mi vagyunk,

hanem egy jól vagy rosszul
programozott robot.

Szabadságra vágyom,
hogy kívánjon, akarjon, hívjon

valaki.

Milyen is vagyok én? Nemcsak az arcát nézegeti el a tükörben, hanem belső

önmagát is. Persze nem úgy folyik ez a fölfedezés, mint ahogyan egy elveszett
tárgyát vagy egy ismeretlen, de létező törvényt kutatnak. Amit keres, még nin
csen készen - most alakul, éppen magakeresése által is. Egyre tudatosabban
figyeli önmagának és másoknak a cselekedeteit, döntéseit, érzelmeit, állásfogla
lásait. Összehasonlítgatja őket egymással, s lassan észreveszi: "régebben is, más
körülményele között lis hasonlóképpen cselekedtem, éreztem, ítéltem". Ezek a föl
ismerések kristályosodási pontként szilárdulnak meg abban a bizonytalan, csepp
folyós és ezért áttekinthetetlen masszában, amit önmagának tart. Az egyes jellem
vonások fokozatosan szilárdulnak meg, bonyolult kölcsönhatások erőterében. Ezek
a pontok mégis egyre sűrűsödnek, s egymással kapcsolatba kerülve lassan rend
szert alkotnak, s e fölismerések nyomán egyre növekvő biztonsággal állapítja
meg magáról: "ilyen vagyok, ez vagyok én".

Ebben a folyamatban óriási szerepe juthat a születőben levő Felnőtt körül
élő többi embereknek. Sok mindent azoktól les el, akiket szeret vagy. tisztel. EI
tanulhat. tőlük sok külső vonást: kézírásukat, mozdulataikat, beszédmodorukat;
de sok belső tulajdonságot is: érzelmeiket, gondolkodásmódjukat, elveiket. Előbb

-utóbb azonban sajátjáévá teszi őket; szabad, felelős, önálló és öntudatos szemé
lyiséget épít ki belőlük.

A környezet azonban nemcsak modellként szolgálhat, hanem gyakorlóterepként
is: kipróbálhatja, mások hogyan fogadjak és értékelik egy-egy gondolatát, ma
gatartásformáját. Barátok és ellenfelek szemével is megnézheti önmagát. A ha
sonló gondolkodásúak tovább építik gondolatvilágát, erősítik meggyőződéseit, biz
tonságot adnak érzelmeinek. A másképpen gondolkodók viszont próbára teszik
szilárdságát és kitartását, az ellenvélemények, talán az ellenséges érzületek ros
tájára teszik egy-egy gondolatát, magatartásformáját, bontakoz6félben levő szemé
lyíségét.
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A Felnőtt-énnek ez a lassú kibontakozása heves érzelmi megrázkódtatásokkal
jár. Maga-keresése a serdülés korában ölti a legindulatosabb formákat: a kamasz
tudatosan elválik környezetétől, a felnőttek világától. Külsőségekben, öltözködé
sében, hajvíseletében, beszéd- és életmódjában is igyekszik más lenni, mint a
felnőttek (s nem veszi észre, hogy egy új, a többi tizenévesével azonos egyenruhá
ba és egyen-víselkedésbe bújik bele). Föllázad a szokások, hagyományok, tekin
télyek ellen, viselkedése dacos, sértő lesz, elsősorbán szüleivel, esetleg tanáraival,
minden hivatalos tekintéllyel szemben. Befelé, önmagába fordul, ríadtan, tele szo
rongásokkal, á meg nem értettség fájdalmával, szélsőséges indulatokkal. Túl ér
zékenyen őrzi benső titkait .a felnőttekkel szemben, máskor viszont a legvárat
lanabb formában és helyzetekben a felszínre' törnek az indulatai. Ellentétes érzel
mek közott hánykolódik- maga is gyötrődik ambivalens indulatai miatt, de sok
fájdalmat okoz vele környezetének is. Szeszélyesnek, lobbanékonynak, túlérzé
kenynek, máskor sértőnek és támadónak. vagy cinikusnak és közönyösnek látszik
kívülről, valójában pedig nyugalomra, tisztánlátásra. megértésre és szeretetre vá
gyik. Ha segítőkész szerétettel közelednek hozzá, mégis könnyen visszautasítja, hogy
aztán újra kínlódjon meg nem értettsége míatt,

Kamasz-naplóban keletkeztek a következő sorok:

Gyűlölök mindent.
Életet, embert.
Csodálkoztok?
Ti vagytok a hibások, nem mások.
Bezártatok magamba,
Nem engedtetek a szabadba.
Nem tudtam kinyilni,
Láthatjátok, mivé tettetek ti.

Ez a forrongó nyugtalanság azonban végső irányulásában többnyire nem rom
boló szándékú, hanem éppen a születőben levő Felnőtt-én vajúdása. A kamasz ke
resi lehetőségeit: helyét a világban, az emberek között, A "Ki vagyok én?"
kérdése mellé odatársul a másik: "Kivé lehetnék?" Fölsejlik benne, hogy meglevő

személyísége nem kész és végleges: sok föltáratlan lehetőség rejlik benne, s többre
vihetné, ha ezeket kíaknázná. Egyre határozottabb elképzelése lesz egy eszményi,
megvalósítható önmagáról. Egészséges feszültség támad ideális Én-képe és való
ságos énje között, Az önismeret folyamata így kiegészül az önneveléssel: útnak
indul eszményi önmaga felé. Ha törekvése sikerrel jár. akkor egyre többet meg
valósít belőle. Elérnie mégsem sikerül, részben megmaradó, visszatérő gyöngeségei
míatt, részben mert egyre több és magasabbrendű megvalósítandó értéket fedez
föl önmagában. (Benjamin Franklin kedvesen írja le Számadásában életéről, ho
gyan eszmélt erre. Kezdetben úgy tervezte, hogy tizenhárom hét alatt tervszerű

munkával elsajátítja a tizenhárom legfontosabb erényt." A kitűzött idő eltelté-
vel látta meg, hogy végeláthatatlan feladatba fogott.) ,

A fiatalember önnevelése persze nem valami elméleti szoborfaragás: konkrét
életkörülményei között kell megkeresnie helyét az életben: hogyan hasznosíthatja
magát, mire fordíthatja a benne feszülő energiákat? Minden egészséges tizen
évesben, ha kevésbé patetikus formában is, megfogalmazódik Petőfi vágya: "Sors,
nyiss nekem tért, hadd tehessek az emberiségért valamit!" E keresésnek kívül
ről is leginkább szembetűnő formája a pályaválasztás. majd, többnyire néhány
évvel később" a párválasztás. Valójában azonban egyáltalán nemcsak azt dönti
el ilyenkor, hogy milyen foglalkozásban és rnelyik házastárs mellett fogja leélni
(vagy legalábbis elkezdeni) at életét. Jövendő életének [ellégét, mínőségét hatá
rozza meg akkor, .amíkor föltérképezi magának az élet mélyeít, a dolgok távlatait.
Rátalál-e az igazán lényeges, az élethez nélkülözhetetlen értékekre? Nem megy-e
el mellettük észrevétlenül, vagy nem téveszti-e el jelentőségüket, és engedi-e el
őket mellékes és nélkülözhetóapróságként vagy luxuscíkként? Megélesedik-e a
szeme ahhoz, hogy meglássa az életnek valódi, a végtelenbe nyíló távlatait?
Megerősíti-e az akaratát annyira, hogy kitart6an tudjon haladni célja felé, áll
hatatos maradjon a jóban, a kudarcok, elfáradások, ellenvélemények. talán csá
bítások és fenyegetések ellenére is? Szert tesz-e olyan értékes emberi kapcsolatokra,
amelyek megjellegzik minden később kialakuló kapcsolatát is? Kialakítja-e mín
denben a maga minimum-szintjét, ami alá semmi áron nem adja, egyszersmind
azokat az elérendő (talán maximumnak tűnő) célokat, amelyeket elérni törekszik?
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Egy 19 éves kiskatona levele ilyen első sikerekről számol be:
Most egyszerre három lépcső!okot ugrom. Azok a tulajdonságok, amiknek hiánya
mindig bántott, most megszületnek bennem. Rendszereteti Itt nincs pardon, a
rend előbb-utóbb a véremmé válík. A becsületes, naponkénti borotválkozástól
kezdve addig, hogy hogyan rakom le a ruhám. Önuralom, akaraterő és fantasz
tikus humorérzék, amivel mindezt felfogom. Acélosodik az akaratom. Fizikailag
kezdetben borzasztó nehéz volt. Amikor először kellett 1500 métert futnoml Meg
csináltam. S most már egyre könnyebben csinálom s egyre nagyobb megelégedés
sel. Eleínte naponként volt iszonyatos h,oltpontom. De most roppant boldog va-
gyok. Megtaláltam a saját helyem. .

III. A krisztusi nagykorúság kezdetén

Minden életkorban el lehet találni a hitre - mégis talán ezek az évek a
legfogékonyabbak a hit befogadására. A tizenévesek hite együtt növekedhet bon
takozó személyiségükkel - a mag csak a megfelelő talajba hullva hozhat igazi
termést. A hit befogadásához szükséges talaj előkészíthető mind gondolatvilágunk
ban, mind szeretetigényünkben, mind pedig a tudatos életformálás igényében.

Talán ezt a korosztályt izgatják legjobban a világnézeti, filozófiai kérdések.
Honnan a világ? Mi a létező dolgok végső alapja? Merre tart a vílágíolyamat,
véget ér-e és hogyan? Van-e értelme az életnek és mí az? Lehet-e kilátásunk
arra,' hogy beteljesüléshez 'jussunk? Ezekkel a kérdésekkel az emberiségnek, de
egyben saját életének alapjait szeretné tisztázni. Teljes megválaszolásuk a hit
befogadását készítheti elő: eredetünk és beteljesülésünk. távlata véges létünkön
túlmutat a végtelenbe. Az ember olyan, mínt a lakóhelyéül szolgáló Föld: ez a
csillagméretekben öklömnyi kis bolygó mégis' nyitott a mérhetetlen mindenségre,
Mint a tenger a hajókat, úgy hordozza az ismeretlen és hallgató végtelen a véges
korlátai közé fog9tt embert.

A végtelennek időtlen háttere és időben megpillantott távlata nemcsak elméleti
kérdésként izgatja a jövő felé forduló fiatalokat. Terveiket és tennivalóikatis ki ...
látásaik és távlataik határozzák meg. Akkor érdemes igazán élni, törődni a má
val és a holnappal, ha a jövő nemcsak napról napra szebb lehetőségeket kínál,
hanem a valódi és végső beteljesedés, az "abszolút jövő" reményét is biztosítja.

Akiben magasra nő a teljesség vágya, az boldogan hallja meg az örömhírt:
"Az idő betelt: közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az üdvösség
[óhírében." (Mk 1,15.)

A kinyilatkoztatás történeti megközelítése és belső megismerése egyaránt közel
állhat a tizenévesek gondolatvilágához. de szívéhez is. Az iskolában megismerték
a történelmi forráskutatásnak és az irodalmi művek komplex elemzésének mód
szereít, Örömmel veszik kézbe a Bíbliát, és ismerkednek' meg vele a szeritírás
tudomány útmutatása nyomán: az emberi valóság hitelén keresztül fölfedezik
benne az isteni valóság jelenlétét.

Istennel a legközvetlenebbül Jézus Krisztusban, az ő alakjában és tanításában,
életében, halálában és föltámadásában találkoznak. A beteljesedésre és szeretetre
éhes tizenévesek is benne ismerik föl a legkönnyebben, hogy Isten úgy az abszolút
létteljesség, hogy abszolút szeretet is. Szeretetéből vagyunk, és Krisztus által
szeretetének tökéletességébe térhetünk vissza életünkben, halálunkban és föltá
madásunkban. Nincs ember, aki olyan emberi és mégis, olyan fönséges lenne, mint
ő. Nincs olyan emberi közelség sem, amely fogható volna az ő [elenlétéhez,
Krisztus alakja a fiatalok példájává lesz: tulajdonságait, de elsősorban érzületét,
a föltétlen szeretet létformáját igyekeznek a magukévá tenni. Benne ez a sze
retet két irányban áramlik, egységes áramlással : az Atya és az emberek felé. Az
Atyától indul, tőlé küldve - s hozzá tér vissza. Vele állandó szoros egységben
éli tennivalókkal tűzdelt életét is: reá figyel mínden döntésében, benne éli át
minden élményét, belécsöndesedik éjjelente a nappal zsúfolt forgataga után. De
teljes odaadással közeledik az emberekhez is: segítő szándékkal, együttérzéssel
és jóakarattal, bensőleg azonosulva .. velük. Erre az egész életet átjáró, tökéletes
szeretetre érzett rá e kis ima írója:

17 éves elmúltam, és életemben először most fájt igazán a szivem. Félek, hogy
soha többet nem tudom visszaszerezni azt az igazi tiszta hitet, amely még két
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éve élt bennem. Úgy szeretnék újra ártatlan gyermeked lenni, Uram. Nem tudom
szeretni az embereket, és olyait- nyugtalan, ideges lettem másokkal szemben, hogy
magam is csodálkozom magamon. Akarok szeretni, akarok jó lenni, szeretném
megváltani 'a világot, szeretném szeretni az embereket! Segits, Uram, mert egyedül
gyönge vagyok!

Krisztust azonban csak akkor ismerhetik meg egészen, ha nemcsak a Szent
írás lapjain találkoznak vele, hanem az Egyház közösségében is. Abban a kő

zösségben, amely kezdettől hiszi és vallja Jézus föltámadását, és életében az Ö
élő jelenlétét hordozza.

Ez a közösség sok botránkozásra is adhat alkalmat, mégis egyedül ebben a
közösségben bontakozhat ki az ember Krísztus-hite. A fiatalok talán mindenki
másnál könnyebben megütköznek az Egyház földi vonásain, azokon az emberi
gyöngeségeken, amelyeknek a terhét magával hurcolja Isten vándornépe is. Kriti
kájuk különösen a serdülés korában válhat élessé, részben a tekintély elleni lázadás,
részben a föltétlen eszménykeresés következtében. Egy vallásos családban fel
növő, egyházi gimnáziumban tanuló IV. gimnazista fiú így adott számot hitének
fejlődéséről - bizonyára sokan végigjárták az érlelődésnek hasonló szakaszait.
Fejlődésem a követ~ezőkben áU: Először "hittem" Istenben, mert a szüleim hittek
benne. J!:rdekes, hogy ez 14 éves koromig teljesen kielégitett. Különben mit sem
törődtem vele. Bosszantott. ha éde.§anyám azt kérte, hogy foglalkozzak egy kicsit
a Bibliával, Istennel. - A második szakasz itt a suliban! kezdődött. Mintha tel
jesen elfordultam volna Istentől. Ennek egyik oka az volt, hogy szüleim hatása
megszűnt. Másik oka pedig, az volt, hogya társaim nagy hatást tettek - rám. 
Tavaly érkeztem el a harmadik szakaszhoz. Nem érdekelt már a társaim véle
ménye. Rájöttem, hogy nem tudok mást hinni, mint hogy Isten alkotott mindent.
"elzt is észrevettem, hogy ezt a létfontosságú kérdést semmiképpen sem keTÜlhe
tem ki. Ezt segitették elő a III. és IV. osztályos hittantanulmányaim is. Sajnos azon
ban ezen túlmenően semmiféle kapcsolatom nem volt Istennel. Egész nap nem
gondoltam rá. Hacsak nem valami váratlan nagy öröm ért: ilyenkor figyelmem
egy percre felé irányult, és megköszöntem mindent. Estefelé, lefekvéskor imád
koztam, de úgy éreztem, üres szavakat mondok. Egyet éreztem csak biztosan: hogy
i~tenhitem nagyon labilis. Ezért kétségbeesetten próbáltam magam alá talajt ke
resni. Kértem az Urat, adja meg, hogy megtaláljam. Jöjjön hozzám közel. 
Igazi istenkeresésem nemrég kezdódött el. Most már azt keresem, akiről tudom,
hogy ezeret, hogy egyedülálló társam lehet, aki mindig megért. Az a vágy hajt
most, amit Ady Endre így ír le:

Vele szeretnék találkozni,
Az álmommal, nagy bolond hitben,
S csak ennyit szólni: Isten, Isten,
S újból imádkozni.

~

Akik valóban eljutnak eddig a keresésig és a találkozásig. azokban együtt
növekedhet tovább hitük és emberségük. Befelé, önmagukban, és kifelé, az em
beri tevékenységek területén végeláthatatlan lehetőségek tárulnak eléjük. Az ima
és az elmélkedés (merjük újra leírni a szót: szemlélődés), a liturgia és a szent
ségek által Krisztuson keresztül egyre szorosabb, személyesebb és odaadóbb kap
csolatba kerülhetnek az Atyával.

Krisztus válhat középpontjává eszményrendszerüknek is. Mivel benne talál
ták meg a teljes, a föltámadásban a végtelenbe nyíló élet lehetőségét, ai ó pél
dájának követése irányítja tudatos életalakításukat. Munkájukkal, elkötelezett hű

ségükkel. tevékeny és önzetlen emberszeretetükkel váltják tettekre is azt az
életformát, amit Krisztusban hittel elfogadtak. S minderre nem magányos hős

ként vállalkoznak, hanem az egy célra törekvők Krisztus alapította közösségében,
az Egyházban. Valahányszor összegyűlnek az Eukarisztia megünneplésére. közös
imádságra vagyegyszerűen az együttlét öröméből - nemcsak az emberi közösség
erejét és .bíztonságát tapasztalják meg, hanem Krisztus jelenlétét is. A Ielnőtté

válás évtizede így a krisztusí nagykorúságra való felnövekedés kezdetévé is lehet.
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