
csoda morál az, amely csak a mások
által előre elgondoltakat éli, anélkül,
hogy az egyén a lelke bensejéből jövő

személyes kapcsolatot találna hozzá?
A saját énjét vinné tévútra az ember,
ha azt hinné, hogy előképek puszta
másolása egyénesen a paradicsomba
vezet."

Nincs tehát [ogcsultsága annak 
hangoztatja Matussek -, hogy azokat
a sokasodó különbözőségeket, ame

-Iyek napjaink erkölcsi nézeteiben mu
tatkoznak, egyedül csak az erkölcsi
bomlás jeleiként értelmezzük. Bizo
nyos, hogy vannak, akik nem tudnak
mit kezdeni a saját lelkiismereti dön
tésük lehetséges szabadságával. és az
önállóságot a tartásnélküliséggel té
vesztik össze. Az ilyen elkerülhetet
len jelenségek miatt azonban, ha
mennyíségíleg mégannyira latba es
nek is, nem próbálhatjuk visszafordí
tani a folyamatot, és nem tekinthet
jük eszménynek azt a lelkiismeretet,
amely nélkülözi a szabadságot és foly
vást másokra néz. Azok is, akik az új
irányt inkább ösztönösen, mínt logikai
megfontolásból követik, alapjában
annak a követelménynek engednek,
amely a vallásos hitnek az ideológiá
tól való különválása idején mirid
szembetűnőbben lép elő: a saját éle
tükkel bizonyítani, hogy a szabad dön
tés önmagában vonz, és nem szorul
arra, hogy csalogatás; erőszak vagy
hatalom támogassa. A szabad lelkiis-
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meret önígazolását leli rt nagyobb
nyugalomban és biztonságban, amely
végeredményben a szeretetre való mé
lyebb képességből fakad.

*
Annak a három életkörnek elernzé

séből, amelyeknek elmarasztalható je
lenségeit példaként szekták felhozni
az erkölcsiség általános hanyatlására,
Paul Matussek professzor meggyőző

déssel szűri le azt a nézetét, hogy át
törés kezdődött napjainkban a maga
sabb erkölcsi fejlettség felé. All ez ar
ra a házassági szeretetformára, amely
ben a házasfelek önmagáért fogadják
el egymást és a gyermeket. All a val
lásos hitre, amely mínd távolabb jut
az ideologikus hitkényszertől. S áll a
lelkiismeretre, amelynek növekvőnyu
godtságot nem mínt lelkiismeretlensé
get, hanem mint a saját személyiség
megvalósításának lehetőségét kell fel
fogni.

Ezeknek a tendenciáknak megléte
semmiképpen sem azt jelenti, hogya
felfelé haladás értelmében hatnak ki
minden ember tudatára. Még kevésbé
jelenti, hogy mindannyían a helyeselt
eszmék szerint rendezik be életüket.
Túlhaladott erkölcsi elképzelések és
tiltakozásszerű ferdülések egyidejűen

forrongnak az új indítások mellett, sőt

túl is harsogják ezeket. Mégis nem kis
bizonyossággal következtethetünk ma
gasabb értéktartalmak kibontakozásá
ra.

Barátom fia most érettségizett, érettségi után néhány héttel már munkáb(X
is állt az egyik váUalatnál. ŰnáUóságának tudatában az utóbbi idlíben egyre
többször tiltakozik édesapja nevelői "beavatkozásai" eUen. Barátom multkori
ban megkérdezte lelkiatyját, meddig köteles nevelni gyermekét. A gyóntató
azt mondta, hogya nagykorúság elérkeztéiq. Én más véleményen vagyok, még
huszonkét éves fiamat sem engedem teljesen szabadjára ...

Bár minden szülő e1gondolkozna
ezen a problémán, ami szinte kivétel
nélkül minden család életében felme
rül. Meddig tart a szülői nevelési kö
telezettség ideje, hol van a felső ha
tár? Nem is olyan könnyű erre vá
laszolni. Ha az ember sírig tartó tö
kéletesedését és fejlődési lehetőséget

szemléljük, s nagy általánosságban
vesszük a nevelés jelentését, úgy lát-

szik, hogy a nevelésnek és a nevel
hetőségnek nincsenek határai. Olva
sónk azonban biztosan nem erre gon
dolt,különben fel sem tette volna a
kérdést.

Hogy világosabban lássuk a dolgot,
mindenekelőtt különböztessük meg a
szülői gondviselés és a nevelés fogal
mát. Előbbi jelenti a gyermek életé
nek általános kifejlődését célzó szü-



lői tevékenységet. A természet köte
lező rendje, hogy aki részt vesz valaki
vagy valami létrehozásában, részt vál
laljon annak fennmaradásában és cél
szerű fejlődésében is. A szülői gond
viselő tevékenység körébe tartozik az
élelmezés, a ruházás, a taníttatás és a
nevelés, tehát minden, ami az erőt

len és fejletlen embernek szükséges
célja eléréséhez. A nevelés tehát ré
sze a kötelező szülői gondviselésnek.
Ezért mondja a zsinati Nyilatkozat a
keresztény nevelésről: "A szülők, mi
dőn gyermekeknek adnak életet, a
gyermekek nevelésének legsúlyosabb
kötelezettséget vállalják; ezért el kell
ismernünk, hogy ők azoknak első és
legfőbb nevelői."

Az általános szülői gondoskodás
nem feltétlenül és nem mindenben át
gondolt és rendszeres tevékenység. A
nevelés szűkebb körű feladat: első

sorban a szellemi és a lelki élet tu
datos és módszeres kifejlesztésére vo
natkozik. A nevelés tervszerűségetkö
vetel a gyermek értékeinek és céljai
nak érdekében és azoknak figyelem
bevételével. Szoros értelemben véve a
nevelés csak bizonyos emberi állapot
ra kötelező, vagyis arra az időszakra

(gyermek, serdülő és ifjúkorra), amíg
ki nem alakul az önálló jellem, az
erős egyéniség, aki céljait elérni ké
pes és a közös emberi célok megva
lósításában a ráeső munkát önállóan
végezni tudja. (A nevelés görög elne
vezése, a "pedagógia" szó is ezt mond
ja: gyermek-vezetés.)

Az önállósodás ideje rendszerint a
nagykorúság idejével esik egybe. Ek
kor mondhatjuk, hogy valaki egyéni
sége (jelleme és Iclkísége) megszilár
dult, most már saját kezébe veheti
fennmaradásának és fejlődésének az
ügyét. Újabban azonban orvosok és
pszichológusok megfigyelései sokszor
figyelmeztetnek, hogy ezt az önálló
sodási időpontot nem vehetjük ilyen
kategórikusan. Világszerte feltűnő je
lenség, hogy a mai fiatalok nagy ré
szének .szellemi és lelki érettsége ké
sőbbi időpontra tolódik, a testi érett
ség ideje viszont előbbre jön. Ez az
időbeli harrnóniátlanság, sajnos, na
gyon sok zavart okoz a nevelésben. -Az
önállósodás idejét mindenképpen
egyénileg kell elbírálni.

Ezek alapján a felvetett kérdésre
így kell válaszolnunk: az illető gyón-

tátónak elvileg igaza volt, a szülői ne
velési kötelesség, mint állapotbeli kö
telesség valóban a nagykorúságig tart.
Gyakorlatilag azonban a nagykorúsá
got nem szabad jogi vagy kalendári
umi dátumnak vennünk. Kirívó ese
tekben előfordul néha, hogy valakit
jogilag is kiskorúsítanak. Bizony, nem
egyszer - nevelési szempontból 
"kiskorúsítanunk" kell egyik-másik fi-

.atalembert vagy leányt, a saját érde
kében. Ezt a "kiskorúsítást" nem sza
bad velük közölnünk, ez súlyos pe
dagógiai hiba lenne, de módszereink
alkalmazásában nem szabad megfe
ledkeznünk róla. A pedagógiában
egyébként nagyon kevés "kaptafa"
van, amire mindenki ráhúzható. Min
den gyermek egyéni kezelést igényel.
A szellemi nagykorúság ügyét is így
kell megítélni, egyéni esetek szerint.
Olvasónk barátja sem érezheti tehát
felmentve magát az egyéni vizsgálat
és itélet kötelessége alól. Megítélé
sünk szerint ilyen veszély nincs is az
ő esetében, ha valóban komolyan veszi
kötelességeit. A szülők nevelési köte
lessége a legfontosabbak közé tarto
zik, nem csak társadalmi szempont
ból, hanem vallásilag is. üdvösségünk
ugyanis csak állapotbeli kötelessége
ink által érhető el. Sajnos, erről a lel
kitükrök nagy része is megfeledkezik,
sok lelkiismeretvizsgálat nem is érinti
a nevelés problémáját.

Ennyi talán elég is volna olvasónk
nak feleletül, ha a kérdést csak ter
mészetjogi és törvényi oldalról vizs
gálnők. Hívő keresztény embernek
azonban vallási szempontból is fonto
lóra kell vennie a nevelés felelőssé

gét. Hitünk szerint a második isteni
személy világba-lépésével gyökeresen
megváltozott az embereknek egymás
hoz való viszonya. Jézus felelősség

vállalása értünk és miattunk: az Is
ten, a végtelen szeretet felelősségvál

lalása volt. A megtestesülésben meg
nyilatkozó isteni szeretet túl mutat .a
szorosan vett gondviselés határain.
J ézus élete nyomán a kötelesség és a
jog feladatai köré mérhetetlen lehe
tőséggel növekedni kezdtek a szerétet
feladatai. Ahogyan Jézus közénk jött,
amit értünk tett, s ahogyan közöttünk
maradt, jelenlétének minden módja a
kötelességen túli szeretetre figyelmez
tet. Kiváltképpen az a tény, hogy Ti
tokzatos Testének tagjaivá tett min-
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ket. Benne és általa az egymásért va
ló felelősségnek, a közösségi életnek
új dimenziói nyíltak. Mi vagyunk, az
egyház "az ő teste és teljessége, aki
mindent mindenben betölt". (Ef. l,
22.). Krisztusban való egységünk ké
pesít olyan feladatokra, amelyeknek
kötelező volta a természettörvény vo
nalán esetleg már megszűnik, Krisz
tus Titokzatos Testében való egysé
günk kényszerít, hogy felelősséget

érezzünk egymásért és egymással tö
rődjünk. "Isten azért szerkesztette
meg a testet és azért részesítette az
alacsonyabbrendű tagot nagyobb tisz
tességben, hogy a testben ne támad
jon 'meghasonlás, hanem a tagok tö
rődjenek egymással. Ha szenved az
egyik tag, valamennyi együtt szenved
vele, s ha tiszteletben van része az
egyik tagnak, vele örvend valarnény
nyi" (I. Kor. 12, 23-26). Ezeknek az
igazságoknak a tudatában azt kell
mondanunk, a szülőknek a természet
rendje szerint adott nevelési köteles
sége megszűnhet ugyan gyermekük
nagykorúsodásával, de nem szűnhet

meg a krisztusi felelősség. Az a fele
lősség, amely a hozzánk legközelebb
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állókért a legnagyobb. Az ebből fa
kadó tevékenységet, az egymásra ha
tást, a szeretet művét talán nem lehet
nevelésnek nevezni, a szó szoros ér
telmében semmiképpen sem, de ered
ményét és "kötelező" voltát sem le
het kétségbe vonnia a hívő embernek.
Természetes, hogy felnőtt fiatalokat
nem lehet ugyanúgy nevelni, mint az
iskolásokat. Ilyenkor a tekintélyi hang
helyébe inkább a baráti és atyai be
szélgető stílus kerül, hangsúlyozottan
a jó példa, a következtetés, mély val
lásosság, a természetfeletti céltudat és
értékelés, amely a dolgok és foldi cé
lok mögött mindig ott érzi és tudja
Istent és az örök életet. Ez a nevelés
inkább magatartásunkból, lényünkből

és viselkedésünkből sugárzik, mint
szavainkból. És természetesen nem
hanyagolható el az imádság a kegye
lemért, amely az isteni életet bizto
sítja bennünk.

Lehetne-e mindezt jobban összefog
lalni, mint ahogy Szent Pál mondja:
"Atyák! Ne keserítsétek gyermekei
teket, hanem neveljétek őket az Úr
figyelmében és intelmeivel" (Ef. 6, 4).

Csanád Béla

A ZSINATI HATAROZATOK VÉGREHAJTASA. Július folyamán több ol
dalról is kérdést intéztek hozzánk, hogy miként kell érteni azt a közlemény t,
amely "egyes zsinati okmányok életbeléptetésének elhalasztásáról" az Új
Ember június 26-i számában jelent meg. A külföldi katolikus saitó első hir
adásai azonban annyira zavarosak és részben ellenmondóak voltak, hogy a
pontos helyzetkép kialakításához meg kellett várnunk a már hitelesnek látszó
tüzetesebb értesüléseket. Közben lekéstünk az augusztusi számról, ez azonban
csak javára vált a nyújtani kívánt tájékoztatásnak. mert azóta már újabb fej
lemények is következtek.

A második vatikáni zsinaton VI. Pál pápa tudvalevően 16 okmányt hirde
tett ki, nevezetesen 4 konstitúciót, 9 dekrétumot és 3 nyilatkozatot. Ezek kö
zül az 1963. évi második ülésszak végén a liturgiáról szóló konstitúciót és a
tömegérintkezési eszközökre vonatkozó dekrétumot; az 1964. évi harmadik
ülésszak vég0n az eg:Jházról szóló konstitúciót, továbbá az ökumenízrnusra és
a keleti katolikus egyházakra vonatkozó dekrétumakat; az 1965. évi negyedik
és egyben utolsó ülésszak tartama alatt a kinyilatkoztatásról, valamint az egy
ház és a mai világ viszonyáról szóló konstitúciókat, a püspöki hivatalra, a szer
zeteselet megújítására, a papnevelésre, a világiak upostolsúgára, az egyház
missziós tevékenységére, valamint a papi életre és szelgálatra vonatkozó dek
rétumokat, végül az egyháznak a nem-keresztény vallásokhoz való viszonyáróL
a keresztény nevelésről és a vallásszabadságról szóló nyílatkozatokat,

Mindezek az okmányok a kihirdetés időpontjától kezdve érvényesek, ha
tálybalépésük azonban külön pápai intézkedéstől függ. A kihírdetés és a ha
tálybalépés közötti időközt a "törvény szünetelésének" (vacéttio regis) nevezzük
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