
abból a felismerésből - fejti ki Ga
bel -e-, hogy ma már sem az egyhá
ziak, sem a világiak nem lehetnek meg
az egyház helyzetére és ügyeire vonat
kozó olyan tájékoztatásole nélkül, ame
lyeket nem szűrnek meg előzőleg kü
lönböző hivatalok. Az őszinte és hi
teles tájékoztatás ma már a haladás,
az egészség és az érettség követelmé
nye az egyházban. Megtagadása vagy
elutasítása az "infantilizmus" jele
lenne, a félelem és a rossz értelemben
vett konzervativizmus menedéke és
egyben okozója. Támadhatnak termé
szetesen nehézségek is, mert elkerül
hetetlen, hogy bizonyos feszültségek
is adódianak az egyházi tekintély és
a saitó által kifejezett vélemények
között. Am éppen ez a feszültség táp
lálja a függetlenség szellemét és a krí
tikai érzéket. A katolikus sajtó ren
deltetése nem az, hogy többé-kevésbé
kormányzati eszköz legyen az egyházi

A KIS ÚT

hatalom kezében, hanem az, hogy a
kifejezésnek az az eszköze legyen,
amely míridenkor rendelkezésére áll a
közösségnek. Nem egy olyan közös
ségnek persze, amely ellenlábasa lenne
a hierarchiának, hanem amely kiegé
szíti a hierarchia munkáját az egyház
javának szolgálatában,

Ugyanezt a felfogást tolmácsolta
Raniero La Valle, az Avvenire d'Italia
főszerkesztője is az olasz katolikus új
ságírók legutóbbi értekezletén: "Ma
már súlyos kockázat és veszély lenne,
ha a katolikus újságokat továbbra is
úgy tekintenék, mint csupán a jiíer
archikus tekintély szócsövét, nem pe
dig úgy, mint egyben a katolikus vi
lágiak szabad megnyilatkozásának
szinterét. A katolikus saitó csak akkor
felelhet meg hivatásának, ha egyen
súlyozó és összekötő híd a két pólus:
egyfelől az intézmény és a hierarchia,
másfelől a hívek közössége között."

-

Serdülő fiam és lányom az utóbbi időben többször veti szememre, hogy
köztem és közöttük nincs meg a bizalom légköre... Azért szögezik nekem ezt
a vádat, mert nem akarom őket seabadjára engedni, a maguk feje után men
ni . .. Sokat gondolkozom, hányadán is állunk mi szülők a bizalom kérdésé
vel a nevelésben? .... Hol követtem el hibát, mulasztást?

Valóban, a bizalom szükségét és jó
tékony szerepét nem hangsúlyozhatjuk
eléggé. Kiváltképpen nem a család
körében. Olyan itt a bizalom, mint az
éltető levegő.' Ha megvan, talán nem
if, gondolunk rá, de mindjárt észre
vesszük, hogy mit jelent, mihelyt fo
gyatkozni kezd. Nagyon fontos tehát,
hogy a szülő idejekorán tudatosítsa és
gondolja végig, mi is a bizalom, mik
a feltételei, milyen hibákat lehet el
követni ellene, mílyen próbatételeket
kell kiállania. Azért gondolkozzék
rajta jó előre, mert a bizalmat körtnyű

elveszteni, de nehéz visszaszerezni.
A legelső kérdésünk tehát: mi a

bizalom? Röviden úgy fogalmazhat
nók meg: hittel, reménnyel és szere
tettel fordulni a másik felé. A három
legfőbb erény egyesülése egyetlen ak
tusban. Az a "másik", akihez a keresz
tény hívő bizalommal fordul - min
denek előtt az Isten. Istenbe vetett
bizalomról szoktunk legtöbbször be-
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szélní. A bizalom az emberi lélek leg
eredetibb és legelső megnyilatkozásai
közé tartozik. Mondhatn6k, vele együtt
születünk a világra. Nézzük meg a
gyermeket, ahogyan a bölcsőből vagy
az anyai őlből föltekint. A gyermeki
szem pillantását a bizalom teszi olyan
szívbemarkol6vá. Beszélni még nem
tud, bízni igen.

A bizalmat minden szülő ajándékba
kapja gyermekével együtt. Kezdet kez
detén minden gyermek feltétel nélkül,
odaadóan bízik szülőjében, Ezt a drága
kincset azonban nem nehéz elherdál
ni. Hamar elillan, ha a szülő nem vi
gyáz rá, nem erősíti és tudatosítja
szüntelen, nem teremti meg újra és
újra a feltételeket a kibontakozáshoz.

A bizalom ugyanis csak akkor bi
zalom. ha kétoldalú. Aki csak a szü
lőtől kíván bizalmat a gyermek iránt,
vagy a gyermektől a szülő iránt, meg
csonkítja a bizalmat. A vezető szerep,
a nehezebb feladat azonban a szülőé,



Neki kell elősegítenie és megszílárdí
tania a bizalom kölcsönösséget. Ehhez
tartozik az, hogy a szülő a gyermek
első napjaitól kezdve legyen míndíg
következetes, soha semmiben se csapja
be a gyermeket, még pólyás, bölcsős

korában sem. Ne tegyen és ne mond
jon rosszat a gyermek előtt. A krísz
tusi figyelmeztetést: jaj annak, aki
megbotránkoztatja a kisdedeket -,
itt, a családi nevelésben kell legin
kább megszívlelni. A másik követel
mény, hogy a gyermek személyíségét,
úgyis mondhatnók, szernélyí méltósá
gát, vegyük mindig komolyan. Tekint
sük teljes értékű embernek, aminek
ő magát érzi.

A gyermeknek tapasztalnia kell,
hogy nincs kiszolgáltatva a szülő jó
vagy rossz kedvének. Azt is, hogy min
dig számíthat ránk. Még hibáiban és
botlásaiban sem ellene, személye ellen
vagyunk, hanem mellette. Belénk ka
paszkodhat, ha fel akar kelni. Éreznie
kell azt is, hogy nem korlátozzuk a
szabadságát. Akkor sem korlátozzuk,
ha valamire azt mondjuk: nem. Mert
mi vagyunk legbiztosabb szövetsége
sei első Iépéseiben, indulásaiban,
szárnypróbáiban. Sőt a szülő az, aki
bátorságot önt belé, ha fél; aki járni,
merni, vállalni tanítja. Értessük meg
a gyermekkel kis korától kezdve, hogy
az élet nem csak játék, hanern prob
lémák szövevénye, A veszedelemtől

óvjuk, de ne a problémától, amelyet
magyarázzunk meg neki. Vigyázzunk
testi és lelki épségére, de fokozatosan
szoktassuk az önálló cselekvésre,

Tökéletes nevelő nincsen. Együgyű

ség volna azt hinni, hogy rníndig mín
dent a legjobban tudunk megoldani.
A legnagyobb nevelők is követnek el
apró hibákat. Vannak azonban olyan
hi bák, amelyeket mínden körülrné
nyek között el kell kerülni.

Veszélyes támadás a gyermeki lélek
ellen a kényeztetés, amely torz for
mája a szeretetnek. A kényeztetés
megzavarja a gyermek lelki egyen
súlyát és helyes életszemléletét, alá
ássa a szülő tekintélyét, mert rabszol
gának és bohócnak tünteti fel a gyer
mek előtt azt, aki támasza és kalauza
kell hogy legyen. Nem szükséges bi
zonyítani, hogyakényeztetésnek több
nyire civakodás és gorombaság a gyü
mölcse. A másik véglet, a "zsarnok"
szülő, ma 'már eléggé ritka, de válto-

zatlanul sok az olyan szülő, aki nem
tud okosan és helyesen beszélni a
gyermekével. Sok szülő nem lát más
nevelési eszközt, mint vagy a kényez
tetést, vagy a szidást és a panaszt.
Éppen azok, akik a kényeztetéssel
rontják el gyermeküket, azok hány
torgatják fel legtöbbet és leghamarabb
a szeretetet, amit a gyermekre "paza
roltak", az áldozatokat, amelyeket érte
hoztak. Az is megesik ilyenkor, hogy
a szülő túl messzemenő következteté
seket von le a gyermek apró botlásai
ból : személye ellen irányuló támadás
nak tekinti a gyermek minden téve
dését, vagy mulasztását.

Sok bajnak forrása az, hogy a szű

lők vitatkoznak, de nem tudnak meg
győzni, tiltanak valamit, anélkül, hogy
a helyes utat meg tudnák mutatni.
Vannak szülők, akik jóformán a böl
csőben kezdik a vitatkozást a gyer
mekükkel. Vitakoznak olyasmi fölött
is, amiről nem kellene. Gátolják gyer
meküket abban, amiben aktívításra
kellene serkenteni. Féltik, nem bíznak
benne, hogy megállja a helyét, rémet
látnak ott is, ahol nem kell, akkor is,
amikor nincs okuk rá. A szülői aggó
dásnak is megvan a helyes és ésszerű

medre. Túlzott aggályoskodással tönkre
lehet tenni a gyermeket és a fiatalt.
Súlyos hiba persze a passzivitás is.
Nagyon sok szülő legfeljebb csak kul
log gyermeke fejlődése nyomában, ak
kor kezd a problémával foglalkozni,
amikor az már a nyakába szakadt.
Akkor akarja visszatartani gyermekét
az eltévelyedéstől, amikor már benne
van.

Az ilyenféle fogyatékosságok a ne
velésben könnyen megrendítík a bi
zalmat a szülő és a gyermek viszo
nyában. De ha tőlünk telően küzdünk
is ellenük, akkor is számolnunk kell
azzal, hogy a "nehéz időszak" mínden
serdülő gyermek életében bekövetke
zik. Eljön akkor is, ha a szülő maga
a megtestesült okosság és jóság. Am
ne veszítsük el fejünket az .ilyen "bi
zalmi válság" napjaiban sem. Igye
kezzünk higgadtan és szeretettel meg
beszélni a serdülővel a problémáit,
olyan módon, hogy egyszerre érezze
magát szabadnak és önmagáért fele
lősnek is. Szerető szavaink győzzék

meg arról, hogy egyedül az ő javát
akarjuk. Megtörténhet persze, hogy
felvilágosításaink és intelmeink nem
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érik el céljukat. A "tékozló fiú" töb
bé vagy kevésbé rníndnyájunkban ott
kisért a fiatalság lázongó éveiben. A
legtöbb fiatal elhagyja a szülői há
zat, egy órára, egy napra, hosszabb
időre, "megszökik" onnan még akkor
is, ha testben ott marad. Mit tehet
ilyenkor a szülő? Mindent meg kell

NAPLÚ
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tennie, ami erejéből, okosságából és
szívéből telik. És ha mindez nem hasz
nál? Tehetünk-e mást, mint a tékoz
ló fiú atyja? Várjuk, amíg a tékozló
visszatér, s várjuk abban a remény
ben, hogy igazat ad nekünk s utána
már megerősödött bizalommal fordul
felénk. Sinkó Ferenc

FELELŰSSÉG VI'ETNAMÉRT. Nines gondolkodó ember, aki ne a legna
gyobb aggodalommal tekintene Vietnam felé. Míndenek előtt azért, mert mí
nél tovább húzódik ez a !hálború, annál komolyabbá válik a konflagráció ki
szélesedésének veszélye. A!kIkor pedig, ha Azsdámak tekintélyes része lángba
borul, vajon mi az 8IZ erő, amely elejét veheti egy áltaíános vílágégésnek, nyo
máben li civídizácíó pusztuíásánelk?

Ma még szerenceére nem tartunk itt, de márís fájdalommal és keserűség

gel észlel!hetjük ennek a Ihá/borlúnak rengeteg kártevését. Emberi érzésünk pa
ranesolja, hogy elsösoroan a vietnami nélP hatáirtalan szenvedéseire utaljunk.
KÖ2'Jbevetőleg megjegyezve, nekürnk meggyőződésünk, hogy ez a nép szabad
ságáért, függetlenségéért és önrendelkezési jogáért harcol, amit a francia ura
lom rnegszűnése utáln a gIe1l(ffi egyezmény is 'biztosított számára. De ha mások
másként vélekednének is, akJkor is tény marad, hogy egy Vietnamtól sok tíz
ezer kilómétertre eső nagyha1ilrlom egyre rombolóbb fegyverek bevetésével olyan
életfonmát és :kJülpolil1Jikai tájékozódást próbál Dél-Vdetnamra ráerőszakolni,

amelyet ennek a népnek legaJlálbbi,s nagy többsége nyálvénvalóan nem kíván.
A ikártevéseikrői szólva azonban különösképpen Iti kell emelnünk a viet

nami !háborúnak azt a %iihatását, hogy nehezíti és rnínd nehezebbé teszi a kü-
. Iönböző társadalmi rendszerek békés' együttéíését, holott földünk fokozódó

egysé:g:esülése a különböző :tá'I"SaJdallilriii rendszereknek és az összes nemzeteknek
nemcsak egyszerűen békés egymásmellettíségét, de aktív együttműködését is
m1100 nagyolYb mértélcben követeli meg. Aktfv együttműködéstannak érdekében
lis, hogy az eddig fegyverekibe ölt javak odaforddtásával a vdlág valamennyi
tájáln .míelőbb megszűnjék a nyomasztó ínség és nélkülözés.

Aim éppen azért, mert sok okból is aggaszAJhatnaik rndnket a vietnami ese
mények, bűn és felelőtlenség Jenne, ha a tehetetlenség érzésének adva át ma
gunkat a passzív várakozás álláspontjára. helyezkednénk. Egyenesen történel
mi 'íleladatuk agandolJlmdni tudó embereknek - akár kapitaldsta, akár szocia
lista rendszerben élnek, akár Hyen, ak,á;r olyan világnézetet vallanak -, hogy
közvéleményt teremtsenek és hangot adjanaG\: annak li ma már napnál vilá
gosabb dgazságnak, hogy nem tűzharccal, légi bombázással és vegyi fegyve
rekkel, ihanem egyedül tárgyalásokkal [ehet iéskel1 is [h,el~eáll:ítami a békét
Víetnamban,

Mi, magyar katolikusok, amikor teljesen értékeljük és egyek vagyunk
hazánk kormányával ilyen irányú fáradozásaiban, hálatelt szívvel és
Isten segítségéért is könyörögve kísérjük figyelemmel egyházunk fejé
nek, VI. Pál iP~aik sorozartos !kezdeményezéseit és megnyflatkozásait, Örü
lünlk, hogy az ő személyéri keresztül katolilms egyhiázJUnlk nem elégedett meg
az általános természetű javaslatokkal, amelyeket az egyház és a modern világ
viszonyát tárgyaló pasztoráfís ikonlStitúció tartalmaz, hanem bátran rámutat
a konkrét teendőkre. K1ösZJÖlnjük SZElntaJtyánknaJk, amiért nem riadt vissza at
tól a nehézségtől, amelyet aJZ ádeológiaí ellentétek bonyoíuítsága vethetett fel,
s erdekeltségek dlölött maradva félreérthetetlenül ellene fordiult az erőszalk po
lliikájáinak és aJlka1mazásáJnak.. Nem korlátozta lépéseit és üzeneteit csupán a
keresztény hívőkre, sem egyoldalúan a Szentszékkel diplomáciai viszonyt
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