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A mai magyar társadalomban a gyermeket vállaló nőkre ne
hezedő lelki és anyagi terhek súlyát jelzi, hogy rnind életminősé

güket, mind munkaképességüket rosszabbnak minősítik, mint
gyermektelen társaik. A társadalomnak feltétlen kötelessége,
hogy ezen a helyzeten segítsen, hiszen a fiatal nők vállalják a
legnagyobb népgazdasági gondokkal fenyegető nyugdíj és
egészségügyi krízis megelőzését. A gyermeket vállaló férfiak
életminősége, egészségi állapota ezzel szemben jobb, mint gyer
mektelen társaiké, és kompetensebbnek érzik magukat. Szakítani
kellene azzal a felfogással, hogya gyermek vállalása elsősorban

és csupán a nő ügye, "hobbija", hiszen a férfi személyiségfejlő

dés szempontjából a gyermekvállalás még fontosabbnak tűnik.

Mind a gyermekvállalás, mind a kívánt gyermekszám legszo
rosabb kapcsolatban azzal van, hogya fiatalok nehéz élethely
zetben mennyire számíthatnak házastársukra illetve élettársukra.
Ezért a bizalom, a megbízhatóság erősítése a felelős gyermekvál
lalás alapvető feltétele. Erre azért is különös szükség volna, mert
a középkorú vagy idősebb népesség életminőségénekigen fontos
tényezője, hogy mennyire számíthatnak gyermekeikre. Számos
vizsgálat szerint a gyermekes szülők tovább élnek. Érdemes vol
na ezt a szempontot is hangsúlyozni a fiatalok számára, mielőtt

még nem késő világra hozniuk az elhalasztott gyermekeket. Eh
hez azonban a társadalomnak, a munkahelyeknek minden segít
séget meg kellene adnia a fiataloknak, és általánossá kellene ten
ni azt az attiűdöt, hogy minden gyermek megszületése mind
annyiunk közös ügye, érdeke és öröme.

Itt nálunk jégcsapok...
Itt nálunk jégcsapok, a Szentföldön pálmafák, az ember legalább
este, éjjelenként, ha szabad ég alatt jár, tekintetével kapaszkodik a
csillagokba. A Karácsony egyszerű és legkegyesebb gondolata a
színhelyé, Betlehemé, Názáreté, az emberi bölcsőé Istennek. Jöjj
Teremtőnk, lásd milyen kemény bölcsőt kínál neked, ha közéjük
leszállsz, elkeveredsz, ez a szerencsétlen vagy túl szerenesés te
remtményed, az emberiség. Mint a saját hideg hegyi vagy forró si
vatagi gyerkőceinek.Nem a fogadtatás ilyen - hanem, hogy csak
ilyen telik az embertől. A világ maga volt a jászol, az volt a ke
mény akkor is. A bűnök tüskéi, tövisei, kiálló szegei teszik azzá.
Lakhatatlanná és fekhetetlenné. Amikor már elviselhetetlen, úgyis
a csillagokba kapaszkodsz, legalább abba az egybe, a betlehemibe.
Mert hát abban a különös, különleges világdarabban: a jászolban
ott aranylik egy kis enyhület, irgalom a leghitetlenebbek számára
is, hát még azoknak, akik úgy emlegetik menny és föld találkozá
sának eme színhelyét, hogy Szentfőld! Hiszen azóta, hogy eljött a
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gyermek, szent és irgalomteli lehetne már az egész benépesült
föld, ehelyett még az a megszentelt darab is szenvedve viseli égi,
karácsonyadta jelzőjét. kivételes nevét. Vajon a Paradicsom pálma
fás volt-e, mint ma a gazdagok, tehetősek. gondtalanok virányai,
Floridái, vagy olyan színhelyen kezdödőtt,mint az eszkimóké Ma
dáchnál? Semmiképpen... Vagyis mindenképpen pálmafás. enyhe
és boldogságos kellett hogy legyen, hiszen a ridegből kiűzetni

büntetésül, nem is jelent semmit, csak ugyanazt. Az a kezdeti,
egyetlen emberpárnak felajánlott, megtervezett, berendezett böl
csőhely pálmafás kellett hogy legyen, mint ma a Szentföld a jeges,
a kopár, az irgalmatlan helyszínekhez képest. Pedig ezek mind le
hetnek megfoghatóan, tapinthatóan pálmafásabbak nála, csak lel
kileg emlékeztetnek a pokolra. Amiként a Paradicsomban is elrej
tőzött, megbújt, ott tanyázott és résen állt a kígyó.

Ahogyapálmafás Szentfőld, minden kőkemény, deszka-ke
mény, sziklahideg jászol ellenére, az a lehető legtöbb volt, amivel
első karácsonyi ajándékát fogadhatta a földi ember, az aki Élő

Ajándéknak érkezett valamelyik, bármelyik éjszakán, melyet an
nak az éjszakának tekintünk azóta, nem is várt, nem is akart
mást, megkülönböztetettet, kiváltságosabbat az embergyermekek
számára szokásosnál, hiszen ő akart hozni, adni, segíteni, megolda
ni, megáldani. Nem kért ő pálmafásat, csak amennyire a díszlet, a
környék magától nyújthatta azt is, az enyhet, a hőt is, s talán Gás
párok, Menyhértek, Boldizsárok kicsiny beavatott serege, tömege
révén a meleget, a szeretet melegét is hozzá, az esélyt, de nem a
kint, és a keresztfát. Így lesz, ismétlödőn, elállíthatatlanul, megvál
toztathatatlanul, nem ott, a Betlehemnek tartott, tekintett első szín
helyen, de sajnos mindenütt bűnbarlanggá ez a föld. A szentnek
szánt föld. Pálmafásból keresztfássá. Amíg csak a Jóság értetlenke
dők és engedetlenek közé csak nagy ritkán és egyedül érkezik.

A szeretet mint
tagság
Tisztelt Szerkesztőség, számomra mindenekelőttfelvetődik a kér
dés - bár előrebocsátom.hogy igennel válaszolnék rá -: vajon
értelmezhetők-eSzent Pál szavai az eredeti kontextustól függetle
nül? Azon a helyen, ahonnét az idézet származik, a hívő kereszté
nyek gyülekezetéről van szó, Eszerint azok gondolhatják joggal,
hogy tagjai egymásnak, akik hisznek benne, hogy együttesen
Krisztus testrészei. Vannak más testek és testületek is, mégsem
gondolnám, hogy azok tagjai hiánytalanul tagjai volnának egymás
nak. A hangsúlya "hiánytalan" szón van: egy nemzet tagjai szá-
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