
nek meg, s alkalmasint sohasem va
lósulhatnak meg tökéletesen, nem zár
hatja k.i, hogy törekedjünk erre az
együttműködésre és az egyház jogi
rendjét az összesek kollegiális felelős

ségére alapozzuk.
Mindezeknek a kívánalmakJnak ér

dekében - ielentí ki Kerstiens - a
papságnak ki kell emelkednie a vi
lágtól való elsz'igetettség állapotából.
Heer is elengedhetetlennek mondja,
hogy lehull janak a tabuhoz hasonló
sorompók a papok és a világiak kö
zött. El kell jutnunk ahhoz - írja
Heer -, hogya papság nevelése és
képzése az alapvető dolgokban az0110S

legyen a vtlágí értelmiségével. Erre
épüljön rá a specíális képzés, amilyet
minden hivatás kíván. Jó lenne, ha
vílágia'kat is alkalmaznának a papok
képzésére. Kívánatos, hogya teológiai
karokon olyan tanszékeket. amelyek
a rnai világ számára is fontos tárgya-

•

A KIS ÚT

Ti, szerencsések, akik szeretteitek
körében töltitek az iinnepet, gondolja
tok rájuk, Ti, adakozók. akik boldog
izgalomma.f futkároztátok tele a vá
rost az elmúlt hetekben, hogy meg
szerezeetek mindent, ami a tieteknek
örömet okoz. gondoljatok rájuk, Ti,
elégedettek, akik ültök ma a terített
asztalnál, sziretekoen. a jáleső érzés
sel, hogy mindenkiről gondoskodja
tok, gondoljatok rájuk e percekben,
amilcor éhiezitek az együttlét lelket
betöltö meleqét - bennetek még a
tegnapi gyertyagyújtás meghitt páto
sza, az ajándékozá.s keltette öröm 
gondoljatok ruink; Ti, körülvettek,
gondoljatole a magányosokra, az eliiz
vegyült, öreg férfiakra, akiknek nincs
hova becsengetniök, nem hiányoznak
sehol, senkinek, iszonyúan magukban
vannak. magasan az ének. ormán, lég
ritka közegben, csupasz egyedül.

A jás:::ol nemcsak Betlehemben van,
de Vásárosnaményben, Fóton, Buda
pesten - a Klauzál-utcában csakúgy,
mint a Thö/(ölu-úton - mindenűtt,

ahol emberek élnek, emberek, akik
sóvárogják a szeretetet, de hányan
'Ilannak szikkadt öregek, akik riadtan

kat adnak elő, lehetőleg világiakkal
töltsenek be. Ilyen különösen a mo
ralteológia, az egyháztörténelem s
míndazok a tudományágak, amelyek
az egyén és a társadalom jólétével
függenek össze. A teológiai karok ta
nulmányi anyagát közelebb kell hozni
a világi karokéhoz. Nem lehet kire
keszteni ebből azokat az ismereteket
és kérdésfeltevéseket sem, amelyek
az utolsó évtizedekben Mary, Nietz
sche, Freud nyomán léptek előtérbe.

Ha nem sikerül a papság képzésé
nek megújítása - hangoztatja Heer
-, akkor az egyház egész "korszerű

södése" bizonytalanná válik A nyi
tott egyház nyitott szemináriumokat,
nyitott teológiai karokat !köve.tel. Vi
szont ha mindez bekövetkeziik, akkor
azt is joggal remélhetjük, hogy temp
lomaink megint meg fognak telni hí
vekkel, élükön a jövőt jelentő fiata
lokkal.

GONDOLJATOK RAJUK

keresik a jászolt - keresnék a törő

dést, a jászót, ameleget - nem kap
ják sehol.

Rájuk gondoljatok, Ti, ldvételesek,
akiknek részetek lett abban, hogy vé
detten, párosan, az összetartozás ke
gyelmében érhettétek meg az ünne
pet, gondoljatok az elaggottakra, akik
a családi karácsonyok délelőttjén elő

szedik éthordájukat, elkocognak a
vendéglőbe, türelmesen várnak sor
sukra, hogy az éttermi rendelések szii
neteiben kiméressék nekik is az ün
nepi ebéd. Valamikor az élet birto
kosai voltak, valamikor t'dcatnyian
ültek az asztaluk körűl, valamikor
hozzájuk is tartoztak életek. Ma resz
ketve topognak a konyha előterében

- dehogy mennének be a főkapun, az
csak elsőosztályú vendégeknek dukál,
jó nekik a hátsó bejárat is - szégyen
kezve nyújtják edényeiket, szoronqat
ják kezükben a pénzt, a rémület gör
cse markol szívükbe, ha hírül veszik,
elfogyott, amire futja még.

Gondoljatok rájuk, Ti, boldogok,
amikor felnyit játok a hárslevelűt s
kitöltítek a lelles után'Z negyven csep
pet, gondoZjatok az eZesettekre, akik-
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1'ck c. karácsonyi tmktákból csak any
nyi jut, amennyi egy keshedt éth01'
dóba nyolc forint ötvenért belefér.
Gondoljatok. az eláriruttakra, akiknek
senki sem kiván jóétvágyat ahhoz az
ebédhez, amelyet botladozva lötyög
tetnek minden koccanón.

Magányukban nem az a szomorú,
hogy senkit se látnak maguk körül, de
hogy szem elől vesztik önmagukat is.

Nem melegítik fel az ebédet. Nem
töltik át lakkos tányérokba. Leülnek
a konyhaasztal mellé, a kockákra
vágott kenueret - amit már reggel
felkúpoztak egy gyűrött papíron 
belehintik a lábasba és míg Ti, csc-'
ládi fényben égők, elrévedtek az ab
roszt díszítő fenyőgallyakon, ők kuco
rognak a hideg konyhában, szemük
tétován jár a viaszosvásznon, mcrít
getik a bőrő;ző levest. A vízcsapból
törten hullik a csepp. Asztali zene.

A mosogatás jobbára kenyérbéllel
történik, az öregek megható aggályta
lanságával, akik nem bajlódnak hiú
látszatokkal, egyenest a lényegesre
törnek s úgy teremtik meg a látsza
tot, hogya. lényeg elhagyását észre
sem veszik.

Gondoljatok rájuk, Ti, áradák, ami
kor átszóltok valamit az asztalon, a
társaság ize sen nevet, a sógorotok
túlról válaszol, felcsattan az éles ha
hota, gondoljatok rájuk, Ti, kedélye
sek, akik benn éltek az ünnep mele
gében, mekkora csend lehet abban a
lakásban, amelyben egy öregember
áll. nyomasztó súlyával a hosszú dél
utánnak, a senkihez-sem-szólás gyöt
relmével, oldhatatlan kioiilrekedtséo
ben, puszta egymaga.

A szemközti. házban fények gyúl
nak, megvilágosodnak az ablakok,
mind több lakásban gyúllad fel a
fény. Az ablakok egyszeriben élni
kezdenek. Mindazt sejtetik, ami egy
szer megvolt, régen elveszett. Mögöt
tük, a kedves otthonokban, nemcsale
emberek élnek, de boldog emberek.
Azokban az otthonokban minden tisz
ta, minden rendezett. Az apát nem
gyötrik gondok, az anya maga a mo
soly, a gyerekek tündériek. /1 szem
közti ablakok mögött elégedett em
berel, élnek, hibátlan sorsok, vonzó
életek. Azokban az otthonokban so
sem dől fel a karácsonyfa, sosem ége
tik ki a terítőt, sosincs civakodás.
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maqulcrti maradt sóvárgóknak a kí
sértést jelentik, a család. a társaság,
a hangulat kísértését, az elvesztett
paradicsomot. A magányosok mindig
idillt vélnek látni az ablakok mögött.
Olyasmit fájlalnak, ami másutt, ke
veseknek, igencsak ritkán van.

Ilyen a magány. Az egl/edül szen
vedés állapota, amelynek az a tragi
kumo" hogy nem lehet megosztani
semmit. Nemcsak a gondot, az ér
zést, a bajt, de még a hangot sem.
Egyedül kell hordani mindent. Amíg
bírni csa le.

Megváltás, hogy akad feladat. Nem
kell tétlenül tűrniök, hogy megkísért
sék az emlékeik. Hetek óta készülnek,
hogy megvarrják a paplant. Minden
reggel beleakadnak. Nyáron varrták:
tltóljára. Muszáj volt. Nem lehetett
már kivárni, amíg előcihelődtek a hu
zatból. A/ekor nekiláttak. Megcsinál
ták alaposan. Kitartott? Ördögöt! új
ra felhasadt. Most aztán ellátják.
Nemcsak olyan hamariban, uariiiűes:

módra. Akkurátusan. Spárgával varr
ják meg. Az aztán nem ereszt. Akár
hogyan rúgkapálnak éjjel, nem megy'
szét a korc. Ez lesz az ő karácsonyi
ajándékuk. Az összevarrt huzat.

ElőszediIc a szekrényből a varródo
bozt - behúnyt szemmel is megtalál
nák ötven éve tudják a helyét, a vi
láairt se tennék máshova, valaki egy
szer odarakta, annak már örökre ott
lesz a helye - óvatosan húzzák a do
bozt, nem akarják feldúlni a rendet,
minden úgy van ott, ahogyan egyszer
volt, őrzi valaki keze nyomát, dehogy
rendeznék át a polcokat, a polcok
rendje rájuk emlékeztet, maradjon
csak minden ugyanúgy.

És amíg Ti, boldoghitií.ek, összeállit
játok a kisvasút síneit, elindítjátok
az apró szerelvényt, gyönyör'ködtök
a lurkó örömében, addig porlepett la
kásokban. ókuláréval az orrukon, szá
zadszor kísérlik meg vaksi öregek,
hogy befűzzék a cukorspárgát egy
szűcsvarrótűbe, amit harminc éve
őrizgetnek a kacat jaik között. ílégre
sikerül. Térdiikre fektetik a roiuntos
huzatot, böködik buzgón a tűt. Zöld
szöveten a sárga fonalat. I.átni a sze
miikön, gyönyörű lesz. Élvezettel varr
ják. A nyelvüket is kiöltik hozzá. És
hogy nem akármilyen munka, kitű-



ni): abbó~ is, nemcsak a hascuiékot
varrják össze, ranarrruik: a [ércekre
is, öss?eférce~ilc a spárgát is, a spárga
köré göcsöket varrnak, a göcs öket ösz
szespárgázzálc, ráspárgáznak a göcsök
re is. A huzat oluar: gubancos, agyon
varrottságában annyira vaskos, nem
kell hozzá már a vatta sem, megáll
egyedül. De tetszik nekik. A jómunka
öröme csillog szemükön. Nem úgy
csinálták, mint a maiak. Úgy csinál
ták, mint a háromkirályok, akik érez
tek valami célt a szívükben, követték
ra/con. Elérték. ami hivta őket. Béke
lett bennük.

Gondoljatok rájuk, Ti, gyanútlanok,
akik merengve álltok a fenyőfa alatt,
gondo~jatok az elhagyatottakra, akik
nek fenyőág se jutott.

Minden ember örömre született.

NAPLÓ

•

Mindenk.inek joga van a fényre. Min
den ember törékeny esé~y, hogy élete
jóreményben telik, nem sérti meg
soha árta~om. De nem természetes,
hogy csa~ádban élünk, hogy hozzátar
tO.?óink vannak, hogy szeretnek ben
nünket. Becsiiijétek meg, ha néktek
igy jutott. Minden ilyen perc aranyat
ér. Nem annyira természetes, hogy
van kit átölelnetek. Egyeselcről min
denki letört. Száraz törzsként állnak
az úton. Semmivel se rosszabbak ná
latok. Igy történt velük.

Oriüietek, hogy van kit simogatno
tok. Hogy csókotok nem a ~evegőé.

Hogy megta~álja, ahova va~ó.

Az élet - soha vissza nem térő al
ka~om a szeretetre.
É~jetek vele, embereid

Koppány János

AZ EGYETEMES EGYHAZ ÉLETÉBÚL. (A pápa a mai fiatalságról és az
engedelmességről az egyházban.) VI. Pá~ pápa a szepternber 25-i általános ki
hallgatáson a fiatalok tagadó magatartására és lázongására is kitért beszédé
ben. A Civilta Cattolica (október 19.) és az Informations Catholiques Interna
tionales (október 15.) közlése szerint kétségtelennek mondta a pápa, hogy a
legutóbbi időkiben sok negatívum mutatkozott a fiatalok részéről, akik szélső

séges megmozdulásokkal és olykor túlkapásokkal vonták magukra a fígyelrnet.
Változásokat követelnek gyakran anélkül, hogy tudatában lennének a célnak,
amit el akarnak érni. Vannak köztük. akík az erőszakot a férfiasság jelének
tekintik. A helyzet felmérése azonban nem lenne teljes - emelte ki a pápa -,
ha Illem vennők észre a pozitív oldalakat is. "Nem igaz-e vajon, hogy ez a
mai fiatalság szenvedélyesen keresi az igazságot, az őszinteséget és a hiteles
séget? Nincs-e ott nyugtalanságában a felkelés a szokványos képmutatások el
len, amelyek oly .gyakran áthatják a mai társadalmat? Abban a sokak előtt

megmagyarázhatatlannak látszó tagadásban, amellyel a fiatalok a jóléti társa
dalmat, a büroicratrkus és technifikált rendet, a magasabb és valóban emberi
eszmények nélkül:i társadalmat támadják, nem nyilvánul-e meg elégedetlen
ségük azzal a lelki, erkölcsi és szellemi középszerűséggel,azzal az érzelmi, rnű

vészí és vallási Iogyatékossággal, környezetüknek azzal a személytelcnítő egy
formaságával szemben, amelyet a modern társadalom alakít ki? S igaz-e va
jon, hogy ezek a mai fiatalok önző índdvídualísták, amikor nem is tudnak
másként élni, mimt más fiatalok társaságában, amikor szinte túlzott ösztönös
séggel vonzódnak a társuláshoz, a kollektívegyöntetűséghez? S ki merné
állítani, hogy mai fiaraljaink képtelenek az önmegtagadásra és embertár
saikszeretetére, amikor oly gyakran éppen ők azok, akik a közszükség pilla
nataiban vagy a társadalmílag tarthatatlan helyzetekben rnindenkinek példát
adnak a segítőkészségre. az odaadásra, a hősiességre és az áldozatcsságra ?
Nem ismerik a fiatalokat azok, akik nem látják meg, hogyategnapinál
mennyivel nagyobb fogékonyság rejlik szívükben a Iemondásra, a bátorságra,
a szolgálatra, a heroikus szeretetre. S mi más az a türelmetlen követelőzésük,

hogy haladéktalanul beléphessenek a való élet küzdőterére, éspedig mint
felnőtt emberek,l1€m pedig mint 'kiskorú gyermekek, ha Illem a tiszteletet ér-
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