
hetőleg nem adott semmi különl eges engedélyt. azzal a megokol ással. hogy
az ilyesmi által ában lazasághoz vezet. hiszen a krisztusi életeszmény követel 
ményeitő l vi sszariadó emberi természet minden alkalma t megragad. hogy
klkerü lje azt . ami önmegtagadást jelent. Ezért azután lehetőleg minden
maradjon a régiben.

Az tény. hogy újítások vezethetnek lazasághoz. A kérdés csak az. hogy
az elzárkó zás az újitások elől nem sokkal vesz élyese bb-e mint az esetleges
lazulás. Ahol mindig min den marad a régib en, ott nagy a veszély, hogy az
élet is megszűnik . A tra diciók megőrzése az elöljárónak nem egyet len és
semmiképpen sem legfőbb feladata. Azaz ponto sabban: amit meg kell őrizni,

az az eredeti szellem. az igazi evangéliumi inspirác ió.

A szerzetesi élet mai krizisének egyik oka bizonyára az, hogy m ásod
lagos dolgok sokáig túl nagy szerepet játszottak. Az bizonyos . hogy az
evangélium szerinti élet mindig korszerű marad. Ez azonban nem áll a szer
zetesi élet különböz ö történelmi megnyilván ulási formáiról.

Ez a megfonto lás persze nem ad konkrét irányvonalakat arra nézve, hogy
mit és hogyan kell megújítani. A konkrét teendőket eleve csak nagy által ános
ságban lehet leszögeznI. Az lsten akaratát sohasem hozzák tálc án elénk . és
mégis a legalapvetőbben a konkrét helyzetekben megyil atkozó isteni akarat
tal szemben kell engedelmeskednünk . t:s úgy tűnik . hogy lsten csak akkor
fogja megmutatni akaratát, ha elöljáró és alattvaló önzetlenül, a hit szelle
mében egymással együttműködve keresi.

(Ezek a meggondolások eredet il eg egy konfere ncia anyagát alkot ták. amely
K. Rahner , Eine ignat ianische Grundh altung, Marginali en über den Gehorsam
[ Sti mmen der Zeit 156 (1955-1956) 253·267: Sendung und Gnade, Belt rli ge zur
Pastoralth eologie, Inns bruck . 1959, 493-516] . c. cikkére támaszkodott .)

KARÁCSONYI ELM(;LKEDÉS

Karácson y nagy élmé nye. amely annyira megfelel az ember legmélyebb
igényeinek: a szeretetbő l fakadó béke. boldogság. Ezzel az élmé nnyel lát 
szólag szembenáll életünk legtöbb tapasztalata. Mert szer étetü nknek. jó
akaratú fáradozásunknak nincs meg az az eredménye, amely a megnyugvás.
a béke érzéséve l töl thetne meg.

Mondhatjuk-e egyáltalán valaha is. hogy elértük. amit akartunk? Ha
igazán szeret ünk, ezt soha nem állíthatjuk . Mert a szeret et igénye végtelen.

Előttünk fuldoklik a vízben valaki . akit nagyon szeretünk . Utánaugrunk
és megmentjük. Megnyugodhatunk-e ebben a sikerben? Azt hiszem nem.
Mert egyszer eljön az idő. amikor szeretetünk nem tudj a többé megmenteni
az életnek.

Nagyon megki vánt valamit az. akit szeretünk. Sikerült legyőznünk rnin
den akadályt és megszerezzük neki az ajándékot. Megelégedhetünk-e ezzel
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a sikerrel? Azt hiszem. nem. Mert ha szer ét j ük. mind ig azt akarjuk. hogy
mind en kívánsága beteljesüljön . Am az ember kívánságai ebben az életben
betölthetetlenek.

Igazságos társ adalmi rendet, békés közösséget akarunk tere mte ni közéleti
munkánkkal , mert szeretjük az embereke t és jót akarunk nekik. Sikerül is
megvalósít ani terveinket. Megelégedettek lehetünk-e? Nem hiszem. Mert
a tökél etes társadalmi igazságosságot és békét emberekkel lehetetlen
megvalósítanI. Jóakaratunk tehát soha nem marad felad at nélkül . sze rető

fáradozásunk bizony os mértékíg mind ig csődöt mond.
De éppen mikor mélyen. fájdalmasan megél jük a csődöt, ért sük meg:

mindez a sikertelenség csak lát szólagos. csak a fels zínt ér inti. Mert ha
nem is sikerült megszereznünk azt az ajándékot, ami re a másik olyan nagyon
várt : sz erétetünket. szete t ő önmagunkat odaajándékoztuk neki. ha mindent
megtettünk az ajándék meqszerz és ének érdekében. Hogy ezt vagy azt sik e
rü l-e megadnunk . az nem tőlünk függ . Bármi közbej ő het . bármi lehete t lenné
teheti. tS mind ent sohasem tudun k megadni. amit szeretnénk. De egyet
maradéktalanul és fel té tl enül tudunk adni: szeretetünket. önmagunkat . Törek
v ésünknek. jóakaratú fáradozásainkn ak it t van az igazi gyümö lcs e. Nem a
külsö eredményekben. hanem a te ljes odaadásban, amirő l tanúskodik.

Az már aztán a megajándékozott dolga. minek örül jobban. A szeretet
boldoqítja-e, amely mind en erej ébő l adni , gazdagítani akar - vagy az aján
dék, függetlenül attól. hogy sze ré te t áll-e mögötte vagy nem? Aki beldoc
ságát az ajándékhoz kötötte , az szükségképpen csődben él.Mert az ajándék
mindig véges és viszonylago s. Csak a szeretet feltétlen és teljes ségében
végtelen. Csak benne képes az ember megtalálni üdvösségét . maradékta lan
karácsonyi boldogságát .

Nem könnyü karácsony t ünnepelni ajándéko k nélkül. nem könnyü az
életet k üls ő sikerek. eredmé nyek nélkül élni. De aki megtalál ja a rnódját,
annak nagyon szép lehet akkor is . ha nem könnyü . Mert a megtalált boldoq
ság: az adó és elfogadó szerete t megszépíti még a terheket is. amelyeket
e bbő l az életből eltag adnl nem lehet.

+
Karácsony gazdag tar talmának középpontjában a Gyermek áll. Egy

Gyermek születésnapjából fej lődött kl az ünnep. a legtöbben gyermek·
korunkban éltük meg a legszebb karácsonyi élmén yeket , és ma is a leq
szebb karácsonyi látvány min dnyájunk számára a gyermek. amint kitá gult
szemmel. megigézve bámul a csillogó. szikr áz ó kar ácsonyf ára.

Mit jelent ez a fog alom: .g yermek"? Kezdetet és befejezetle nséget,
hiszen a gyermek az emberélet útj ának kezdetén áll. Gyengeséget és ki
szolgáltatottságot : hiszen a felnőttek erős karja nélkül pusztulá sra volna
ítélve. Szeretet-lqényt és ápolásra-szorul tságot: semmi sem ejt olyan mély
sebet lényén. mint ha szetet ő gondoskodás nélkül kell felnőnie. Egyszerü-
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séget és tiszta átlátszóságot, gondolkozásában és cselekv és ében. örömében
és bánatában egyaránt. Fejlődést és gyarapodást: napról -napra változik és ez
mindig többletet jelent. Tehát a gyermek: remény.

Ezért a gyermek mindig megható. Ezért a gyermek szent és sérthetetlen .
Az egek erői is mintegy összesűrűsödnek körül ötte az öranqyalok képében :
ég és föld jóakaró, védő és gondos szeretetének tárgya. Valóban szerencsés
állapot! tS mégis: minden képesség e, gyennek·emberségének minden tör
vénye arra tart, hogy minél előbb felnőtté legyen . Testé nek törvénye a
növekedés. izmosodás, gyarapod ás. Szellem e állandó an kérdez. tudni, ha
ladni. fejlődni vágyik , és akaratána k egyik központi vágya : szeretnék nagy
lenni!

Jól van ez így: a természet bölcs berendezése működik itt. Jó. hogy
a gyerme k felnőtté fejlődik . hiszen egyébként torzó maradna. tS jól van az
is . hogy az emberiség a maga évezredekben számoló történelmében ugyanezt
az utat járja: tudásban, öntudatában. felfogásában mind felnőttebb tulajdon
ságokat mutat. De amikor a gyermek érett f elnőtté bontakozik ki. perdöntő

választ ás elé kerül. tiete két. lényegesen különbözö irányban haladhat tov ább.
Az egyik úton felnőtté lesz és ezzel megszűnik gyermeknek lennI. Úgy

válik felnőtté, hogy lassan kiöli magából a gyermeket, elfojt magában rnin
den gyermeki tulajdonságot. A kezdet és befejezetlen ség helyébe lép az
öntudatos. öntelt befejezettség - és a kezdet vége it t valóban a vég
kezdete lesz. A gyengeség és kiszolgáltatottság érzése gőgös - és hazug 
biztonságnak ad helyet. A szeretetigény , az ápolásra-szorultság megvetett
gyerekesség lesz; helyében a felnőtt bezárkózik egy sajátmaga-építette bör
tönbe . Az egyszerűséget. tiszta át látszóságot felváltja a bonyolult ki
magyarázás. a valóság erőszakos, önkénye s torzítása - és hova lesz az
ártatlan tisztaság! Bezárul a látóh atár . megszűni k az érdek lődés minde n
új felé . kiszárad a felfedezések csodálat os öröme . .. az il yen ember útja
végére ért - és ez maga a reménytelen ség állapota. Mert mindazt , ami az
ember életét lényegében gazdagítja, nem lehet fe l n ő tt-módon meggy ártani ,
megszere zni vagy kiharcolni. Csak ajándékba kapni lehet.

De van egy másik út is . A gyermek itt is fe lnött é érik. Képességei .
erői kibontakoznak. De azért lett feln őtr é . hogy adni tudjon a gyermeknek.
A gyermeknek, akit a másik emberben. még a legerősebb felnőttben is Iöl
fedez . Mert saját magában is fölfedezte az örökre megmaradó gyermekséget.
Megértette saját sorsát. ami az ember sors a. Hogy az ember míndig kezdet
marad és befejezetlenség, gyenges ég és kiszolgáltatottság. szeretetigény
és ápolásra-szorultság, egyszerű és átlátszóa rr t iszta titok, szüntelen fejlődés.

gyarapodás és örök remény.

A Gyermek ünnepe talán minket is választás elé állít. M i is leránthatjuk
az álarcot és föl fedezhetjük a gyermeket maradéktalanul úrnak, felnőttnek

képzelt önmagunkban . Mi is eljuthatunk a másik ember felnőtt felszínén
keresztül addig a pontig , ahol benne a ránk váró , talán mindent tőlünk váró
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gyermek kezdőd ik. Akinek adhatjuk , karácsony i ajándéknak felkínálhat juk
mindazt , ami felnőtt erőink , kibontakoztatott képességeink birtokában van.
Itt van elrej tve az a karácsonyi béke és karácsonyi öröm , amelyben csak a
gyermeknek lehet része - a kis gyerm eknek. vagy a fe lnőtt gyermeknek .

M.

TEKINTa:LV A CSALÁDBAN

Századunk súlyos csapásai . amelyek az egész ember iséget s últott ák.
majd az újnak a keresése egy mind gazdasági. mind vilá gnézet i téren nyug
talan vil ágban oda vezetett , hogy a régi életforma létjogosultsága sok tekin 
tetben kérdésessé vált. A társadalmi változások nem kímélték annak leg
kisebb egységét. a családot sem. Korunkban semmi sem marad elsz igetelten,
így álta lános jelenséggé vált a szülök és gyermek közötti vis zony válsága is .
ame lytő l mindkét fél egyaránt szenved.

Annak a sz ül önek, aki a válságból őszintén keresi a kiútat gyermekei ,
saját maga és tár sadalom érdekében. jól át kell gondolnia a gyermek íej lö
désének szakaszait és saját kötelességeit ezekkel kapcsolatban.

A gyerm eknek egészséges fejlődéséhez egységes normákra van szük
sége. Nagyon fontos . hogy az apának és anyának a neveléssel kapcsolatos
felfogása azonos legyen. vagy ha nem. véleménykülönbségüket ne a gyermek
jele nlétében vita ssák meg. A szül ök egymásnak ellentmondó parancsai meg
bonthat ják a gyermek lelki egyensúlyát és vérmérséklete szerint agresszívan
vagy regresszíven reagál. Megrend ül benne a term észetes tekintélytisztelet
és a bizalom .

Az iskolába lépéssel a gyermekre a taní tók és társak is nagy hatást
gyakorol nak. Al talában nagyon kívána tos a szül ők és tanítók jó együttmúkö
dése. A szül öl tekintélyt ta lán semmivel sem lehet jobban aláásni. mint ha
a gyerm ek jel enlétében a tanítókat bírálják és lebecsülik.

A fiata loknak talán még sohasem volt nagyobb szükségük a vezetésre ,
mint ma a pluralisztikus társadalomban. Nem egységes a társadalmi kép.
az erköl csi életben a tabuk e l t ű nő ben vannak , a testi fejlódés meggyorsult.
A gyerm ek nagyon sokféle hatásnak és befolyásnak van kitéve. De meg
változott a vezetés, neve lés formája ls. Nem lehet direkt, mert ezt a fiatal 
ság fokozott önbizalma nem viseli el.

Nagyon fontos a sz ül ő k részéről a készség a problémák megbeszélésére.
t:rezze a gyerme k a szeretetet, az é rdek lő d é st , azt. hogy itt vagyunk és rnln
dig rendelkezésre állunk. Az ellen vetéseket komolyan kell vennünk. Nem
kész recepteket adni , mert abban úgysem hisznek, hanem valódi párbeszéd
formájában közösen keresni a kérdésekre feleletet.

Nagyon fontos , hogy a sz ülök saját hibájukat is belássák és be is
vallják. Ez mindig tiszte letet vált ki gyermekeikből és bizalmat önt beléjük
saját hibáik kijavítására is . Másrészt sajátmaguktól is meg kell követelniök
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