
gokat a földi valóságokra aktualizál
nL"

A hívő ember mozgásának a modern
világban rninden igaz, jó és szép szá
mára nyitottnak, a társak felé figyel
mesnek és a munkában tevékenynek
kell lennie. Magával hozza ez a jám
borsági médoknak bizonyos változá
sát is. A világi katolikusok jámborsá-
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gának ebben a világias világban na
gyon józannak és széleskörűnek kell
lennie. Ide tartozik il saját szemólyi
ségüknek akként való alakítása is,
hogy mindenkinól, akivel csak érint
keznek, megbecsülést és szeretetet
keLtsenek, ide tantozik a világi értékek
megszeritelése is a mindennapok mun
kájában.

Többgyermekes anya vagyok, tele aggodalommal. Gyermekeim - ahogya
szólásmondás tartja - egymás után kinőnek a kezemből. Nem romlottak. Tu
dom, hogy más családokban lehetnek sokkal súlyosabb, erkölcsileg is elszomorí
tó esetek. Mégis érthetetlenül állok a legegyszerűbb kérdések előtt is. Nagyon
sokszor hiába a jó szó. Tudom, hogy felelős vagyok értük, lelkük üdvösségéért,
de nem tudom megváltóztatni őket. Hol és hogyan működik hát a kegyelem,
hogy annyi jó szó ás imádság után se tapasztalok semmilyen kimutathlatá
eredményt? Más családoknál sokszor még kevesebbet - mondhatnám a sem
minél is kevesebbet. Kaphatnék valamilyen választ vagy tanácsot erre vonat
kozóan?

Levelének legjellemzőbb kifejezése
ez: "nem tudom megváltoztatní őket".

Valamenyien szenvedürrk ebben a kí
sértésben. Azért kísértés ez, mert tö
kéletesen reménytelen a mások meg
vádtoztatására irányuló törekvésünk.
Nem kisebb-nagyobb jó és rossz szo
kásról van szó természetesen, hanem
az emben szernélyiség alapvető mély
ségéről, ami az embert azzá teszi, aki,
s amiről egyöntetűen azt tanítja az
egyház, hogya kegyelem sem rontja
ezt le, hanem felemeli. Nem tudom,
gondolkozott-e már azon, hogya szen
tek mennyire más es más egyéniségek.
pedig ugyanannak a szigorúan megha
tározott hit- és erkölcsi rendszernek
hívei, ugyanazt a hagyományt örököl
ték, sőt ha szerzetesek, akkor még
ezen belül is meghatározza jellemüket
a rend erosen körülhatárolt szelleme.
Mégis ahány, annyi külön egyéniség.
(Persze ez az elavult és rossz életraj
zokból sokszor nem derül ki, de ezek
az életrajzok jobban hasonlítanak az
íróra, rnirrt a szentre, akiről ír.) Azt is
érdemes megfigyelnünk, hogy a ke
gyelem következtében felemelt, de
meg nem változott természet önma
gában .mennyíre kétarcú, önmagában
mennyire lehet jó is, rossz is. Szent
Ferenc könnyelmű természetű volt, az
is maradt, de alapvető nemtörődöm

sége e világ 'hírnevével, kincseivel,
hatalmaskodásával és nagyképűsködé-
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sével a kegyelemmel együtt működve
szeráü magaslatra ernelte. Ugyanezzel
a Itermészettel lehetett volna elzüllött
lazzaroní is. Arpádhází Szerit Margit
természetében világosan megtaláljuk
az árpádháziakra olyan jellemző vas
akaratot, uralkodni tudást és nemes
értelemben vett előkelőséget. Mind
ezek birtokában lehetett volna zsar
nokian uralkodó királynő is, ha nem
Jézust választja szíve királyának.
Szerit Ignác becsvágya, Kis Szent Te
réz dédelgetest óhajtó lelki finomsága
és féktelen szeretetvágya, Szent Agos
ton nyughatatlan kutató értelme és
még nyughatatlanabb szíve, Szerit Pé
ter lobbanékony szalmaláng-természe
te a kegyelem hatására nem váltczott
meg. Ugyanazok maradtak, akik vol
tak, de egyéniségüket, személyiségüket
az Örök Szeretet szolgálatába állítot
ták.

Ismét szeretném hangsúlyozni, hogy
nem a felvett szokásokról van szó. A
hibákat nyesegetni, jó. beidegződése
ket kifejleszteni világos, !hogy elsősor

ban a szülők gondja és felelőssége. De
mmdennél fontosabb, hogy a nevelő

megismerje a fiatalok alapvető és meg
nem változtatható személyiségét, Sok
szomorú eset alapján bátran mondhat
juk, hogy nem egyszer a szülők isme
rí'k gyermekeiiket a legkevésbé. El
fogódottság, majomszeretet, apai és
anyai hiúságok könnyen elvehetik a



tisztánlátást. Az iskola, a hivatott ne
velők, a fiatalok pszichológráját isme
rő rnás szakemberek sok értékes ta
nácsot adhatnak a szülőknek. Sokszor
ezek a felismerések fájdalrnasak, de
mégis vígasztaló a ,tudat, hogy tulaj
donképpen rossz szernélyiség nincs,
csak ilyen vagy olyan lehetőségek

vannak, s evilági életben a társadal
mi hatásoktól. természetfeletti síkon
pedig a kegyelemtől függ, hogy a le
hetóscgek milyen irányban bontakoz
nak.

i\. minden áron "megvá,Moztatni aka
rás" váltja ki legtöbbször a gyerekek
- vagy a már nem is gyerekek - lá
zadását. Enthetőcn kiki ragaszkodik a
maga lényegi valóságához. hisz ennek
feladása a halállal lenne egyértelmű.

Elsősorban tehát nagy megértésre van
szükség, persze megint nem a szó tu
tyimutyi "elnézés" értelmében, hanem
valóban olyan megértésről, ami a szü
lők és gyermekek "békés egymásrnel
let t-ólését" szolgálja.

A másik figyelemre méltó mondat
így hangzik: "tudom, hogy felelős va
gyo!;: a lelkük üdvéért ..." Teljesen
igaza van abban, hogy gyermekei lel
ki üdvösségéért felelős. Azt is tegyük
hozzá, hogy ez a legsúlyosabb miriden
felelősség között, mégsem szabad, hogy
az aggodalom oktalan cselekedetekre
vigyen. A bölcseség ajándéka képesít
bennünket arra, hogy céljainkhoz a
megfelelő eszközöket megtaláljuk. Ép
pen ebben a kérdésben persze csak ál
talánosságban tudok valamit is mon
dani, mert az esetek annyira külön
bözőek. Nagyon sok aggódó szülőt

megnyugtatná az, ha jobban visszaem
lékeznének saját serdülő korukra és
arra, hogy abban az időben ők is ke
vesebb érdeklödést mutattak a vallás
iránt. Bizonyos, hogya korszellem az
óta sokat változott. Ma már világszer
te az erőszakmentes nevelés hívei va
gyunk, akkoriban pedig a külső erő

sza'" azt a látszatot kelthette, hogya
ii2.t,üs:í,~ a maga nagy tömegében val
lásos életet ól, Ez pedig akkor sem
volt igaz. Megbízható adataink nín
csenek ugyan, de én úgy látom, hogy
il mai fiatalság semmivel sem vallás
t alannbb, mint más korokban volt. Ha
az emberi eszközünk kevesebb is, a
kegyelmi erők ma is rnűködnek. En
jól visszaemlékezem közópiskolás di
ákkoromra, amikor a hittanóra mel
lett szigorúan kötelező volt a vasár
112pi mise is - igazolatlan órának szá-

mított az elmulasztása -, de arra is
jól emlékezem, hogya mise alatt há
nyan olvastak sportújságet vagy de
tektivregényt. Nem rosszaság volt ez,
se riem ihitetlenség, hanem a serdülő

nek lázadása minden ellen, ami gyer
mekkorára emlékezteti. Valóban, a
serdülőkor az ember életében G "leg
vallástalanabb" időszak Még olyan
sok minden van, amit ebből a világ
ból meg kell ismernie, és még annyi
mindenből ki kell ábrándulnia, hogy
ezek érthetően szinte maradék nél
kül lefoglalják érdeklődését. Egy tu
dományos rnűben pszichológiai elem
zéseket olvastam arról, hogy .mi lyen
tehetségek általában milyen korban
bontakoznak ki. A zenei és matematt
kai érzlék jelentkezik elsőnek, a leg
több "csodagyerek" ezen a téren válik
ki a többi közü1. A filozófia, ví lágné
zetalkotás. vallás kibontakozása sok
kal érettebb korban történik. Persze
vannak gyermek és ifjú szentek is, de
ez í nkább kivétel, a gondviselés gon
doskodása arról, hogy minden életkor
na', legyenek példaképei.

Mindez azonban nem jelenti azt,
hogy a kerosztény szülö most már ne
is törödjéka vallásos szeltem ápolá
sával. LZ felelőtlenség lenne, De a tö
rődésnek bármilyen módja feltétlenül
legyen rnentes minden erőszaktól. Bő

séges történelmi tapasztalat mutatja,
hogy éppen a vallás kérdésében mi
lyen romboló lehet a kényszer, Mi lyen
lehetőségünk marad? ElsősorbanSzent
Monika fegyvere: a szüntelen imád
ság, Másodsorban a minden szónál
többet érő következetes példamutatás,
Ahol a szülők valóban élik és gyako
rolják hitüket, ott nem sok szóra le
het szüksóg. Ellenkező esetben a sza
vak és redezetnélkülí "kukliprédi1<á
dék" csak rontanak. Harmadsorban a
türelem: az elvetett mag akármilyen
jó földbe is hull, nem kel ki azonnal.
Lehet, hogy önt és más aggódó szülőt

sokáig várakoztatja majd az Isten, de
ha a felsorolt lehetőségekkel él, eleget
tett felelősségének és bizalommal vá,r
hatja, hogya kegyelem titokzatos
munkája hogyan érleli meg vetését.

Levelében - mint nem külőnösebb

problérnát - felvetette a szülői fele
lösséget a gyermekek erkölcsi visel
kedésével kapcsolatban, Itt is igaz az,
hogy a szülöket sem felmenteni, sem
egészében pótolni nem lehet ebben a
felelősségükben. Az is igaz viszont,
hogy vannak olyanok - sokkal keve-
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sebben, mint ahogyeltúlozzák -, akik
kel sem az Iskola, sem a szülői ház
nem bír. De itt is vigyázzunk arra,
hogy a kétségbeesett jelenetek, szidá
sok, önmagunk akaratának a fiatalok-o
ra való rákényszerítése nem sok jóra
vezet. A lehető legfontosabb elv le
gyen: el nem veszíteni a gyermek bí
zalmát. Ne kényszerítsük korán ha
zugságra és később szinte kóros hazu
dozásra azzal, hogy ha időnként őszín

tén bevallja valamilyen hibáját, akkor
nem tudunk azonnal megbocsátani;
egy-egy rosszul aikerült felelet napok-
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ra komorrá teszi az otthont. A legszo
morúbb az a gyermeki sors, amikor
nem mer hazamenni. Majdnem min
den csavargás és züllés így kezdődik.

Örök példaképünk legyen a tékozló
fiú atyja, és ha már esetleg súlyos .er
kölcsí botlást megakadályozni nem
tudtunk és hiába volt minden jóaka
rat, legalább azt tudja a "tékozló fiú",
hogy az otthon míndég megértő szere
tettel fogadja és ha bűneiért szenved
nie is kell, van hová hazamenni és
van lehetősége mindent újrakezdeni.

(Eglis István)

ÖT ÉVE HALOTT CZAPIK GYULA EGRI ÉRSEK. Katolikus embereknek
cselekedeteit és azoknak értékét vizsgálva, elsősorban az örök változhatatlan
normákhoz kell azokat rnérní. Úgyis mondihatnánk, hogy cselekedeteink érté
két az szabja meg, hogy hogyan értékeli azokat az Isten. Azoknál az emberek
nél azonban, akiket az isteni Gondviselés arra hívott, hogy emberek előtt jár
janak, embereknek lés közösségnek utat mutassanak, eligazítást adjanak, cse
lekedeteiket elbírálják és értékelik azok is, akik irányításUIk és eligazításuk
áldásos, vagy káros következményeit élvezik, vagy szenvedík,

Ebből la szempontból értékel és bírál a történelem. Történelmi távlatból
sok míndent higgadtabban lehet nézni. A történelem sok minden sallangtól.
ráragadt portól tisztítja meg az embert és cselekedeteit. De a tárgyilagos tör
ténelemszemlélet, adott esetben, kérlelhetetlen kegyetlenséggel mond elmarasz
taló itéletet ernberekről és cselekedetekről. Különösen teszi ezt akkor, ha bi
zonyos embereknek adottságai és lehetőségel voltak ahhoz, hogy akiknek irányt
és eligazítást kellett adnia, azokat szerenesés partok felé vezesse és révbe jut
tassa, de ő ezt elmulasztotta.

Öt évvel ezelőtt őszinte gyászt és mély fájdalmat váltott ki a magyar ka
tolicizmusban, amikor köztudomású lett, hogy meghalt Czapik Gyula egri ér
sek. Akik személyesen ismerték, de azok is, akik csak megnyilatkozásait lát
ták, biztosan megállapíthatták róla, hogy nem mindennapi adottságokkal ren
delkező, nagy történelmi korforduló részére küldött az isteni Gondviselés ál
tal. Külsőleg szinte jelentéktelen, de belsejében annál inkább nagy értékeket
hordozó ember volt. Kitűnő teológus, tudományosan tájékozott, hatalmas is
meretanyaggal rendelkező főpap volt. Rendkívül színes, érdekes, lebilincselő

és amellett gyakonlatias egyházi író. Olyan ember, aki tudatában volt elhiva
tottságának anélkül, hogy ez az elhívatottság egy pillanatra is megszédítette és
hivalkodóvá tette volna. Elhivatottságát soha nem akarta másra felhasználni,
mint egyházának és 'hazájának szelgálatára.

Czapik Gyula adottságai között első helyen áll nagy vaíóságszemlélete. A
dolgokat rnindig összefüggéseikben tudta szemlélní. A mában, de nemcsak a má
nak élt. Forgatva a magyar egyháztörténelem lapjait, hányszor kell megállapí
tani, hogy egy-egy egyházi vezetőszemélynek talán legnagyobb hiányossága
volt az, hogy képtelennek mutatkozott a kérdések átfogó szemléletére. Ennek
következtében bizonyos eseményeket túlzottan felbecsült, másokat viszont ká
rosan leértékelt. Czapik érsek minden személyt és minden jelenséget, egyszó
val mindazt, amivel főpapi tiszténél fogva találkoznia és foglalkoznia kellett,
az egész kép szempontjából tudta vizsgálni, értékelni és a maga helyére
helyezni.

Valóságszemléletéból következett, hogy gondolkozásmódja soha nem volt
periferiális. Minden érdekelte őt. Mindent mélyen, soha nem felületesen fogott
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