
Mivel a papnövendék lelk!ipásztornak készül, ezért hivatása komolyságának
egyik ismertető jele, hogy mennyire öntudatosan készül a lelkipásztori munkára,
milyen mértékben akarja magáévá tenni az őt körülvevő' világot minden pozí
tívnmával, a megváltozott társadalmi struktúráiával. a benne kialakuló új ember
rel, hogy ezt az embert és a nagy emberi közösséget emelje mindig magasabbra
erkölcsi megtisztulásban. A lelkipásztorkodás jelenleg nagymértékben útkere
sést jelent. Az emberek életkörülményei oly mértékben megváltoztak és változ
nak továbbra is napjainkban, hogy a régi bevált lelkipásztori módok a legtöbb
esetben nem használhatok, vagy erősen átalakítandok.

A korszerű lelkipásztori oktatás feltételezi a lehetőségek alapos felkutatását, a
nehézségek sokoldalú elemzését, a kíkerült fiatal papok lelkipásztori munkájának
intenzív támogatását, Ez a munka meghaladja egy ember, bármilyen jól felké
szült ember legyen is, képességéti A lelkipásztorkodás korszeru oktatása megkí
vánná, hogy az összes szemináriumok pasztorális tanárai összefogjanak és munka
közösségükbe bevonják az aktív lelkipásztorokat a lelkipásztorkodás legkülönbö
zőbb területéről és állandó közösségí munkával teremtsek meg a lehetőséget a
növendékek számára, hogy tisztán lássák a mai lelkipásztorkodás területeit. Tu
domásul kell vennünk, hogy vallásos szempontból megszűntek a homogén közös
ségele. Éppen ezért a tömegpasztoráció eszközei fokozatosan elavultakká válnak.
A minőségi pasztoráció útjainak kidolgozása a jövő feladata.

Ezzel meg akartuk világítani azokat az alapgondolatokat. amelyek a szerníná
ríumí nevelés és tudományos képzés egész felépítményét és szerkezetét a II. Va
tíkání zsinat által kívánt reform értelmében döntően meghatározzák. Ez a re
form hazánkban az 1972-es tanulmányi évvel a konkrét megvalósulás stádiumá
ba lépett.

SZÉLL MARGIT

AHÉTKÖZNAPOI( TRANSZCENDENCIÁJA
A világrá jött csecsemő már életképes ember, de erről mit se tud. Jelzi szük

ségleteít, majd kielégülten gőgicsél. Lassan, mintha ébredezne. Előbb részletekben
ismerkedik meg kezével, lábával, - majd egyszer csak ráismer önmagára. A tü
körben megmutatjuk: ~tt a baba! -és saját fejét fogja meg képe láttára, s nem
tud betelni önmagával. Mindenkinek "eldicsekszik", hogy mit tud, mit csinált, mit
kapott. O lesz a világ közepe. - még nem veszi észre a másikat.

Az ébredő öntudat első fényében rádöbbenünk létezésünkre: "Mint a kisgyer
mek, akinek szemei ragyognak, amikor a világba kinéz, - mintegy azt mondja:
Itt vagyok, mily szerencse ..." (Gabriel Marcel). Már elindultam és míndínkább fel
oesudok arra, hogy vagyok. Az ember "maga is a világban van és csak a világ
adottságait kifejezve jut el önmagához" (K. Rahner) - "A világ megismerésével
tudatosul az emberben, ami már burkoltan benne volt, maga a Lét, ami túlterjed
a világon." Az ,,:F::n itt-létezésével" elkezdődik a lét kutatása .,...- a filozófia. A létet
tekinthetem úgy, mintha kiszakadnék belőle; "tárgyilagosnak" nézem, mint a régi lét
elméletek. Ha tetszik kételkedhetem, érthetetlennek, abszurdnak nevezhetem, mert
soha nem lesz teljesen birtokomban, mindig valami titok marad benne: létrnísz
térium. Egyszer úgy érzem, létem veszélyben van, halálfélelemben szorongok, más
kor természetesnek tűnik, hogy vagyok, talán "mindig" is megmaradok.

"A létmisztériumban én is benne vagyok, - mondhatnám, bele vagyok kever
ve. o. Ha saját életem után kérdezek (és kinek nem ez a legelső) míndig szoron
gatöbb lesz a kérdés: Vajon én csak egy tárgy vagyok? Egészen a testem vagyok-e?
- En magam vagyok az életem? - :F::s azt látom, nem vagyok sem a jelenem, sem
a múltam birtokában ... Arra, ami vagyok, nem tudok válaszolni. Amennyiben azon
ban en-nek gondolom, egésznek érzem magam.. Ilyenkor a legmélyebb valóságom
közvétlenül és kétségtelenül jelen van ..." (G. Marcel)

654



Szinte naponta átéljük így önmagunkat, megtapasztaljuk létünk "egzisztenci
ális kétségtelenségét", - ami jobban igazolja énünket minden elméleti levezetésnél.

Az "Én vagyok ... ?!" - rácsodálközása azt mutatja, hogy van bennem valami
őseredeti, amit sehogy sem tudok megfogalmazni, objektíven leírni, de olyan szá
momra, mint a levegő, mínt a lélegzetem szükségessége. Ezért "vagyok magam
nál", és kitekintek a világ dolgaira. Ez olyan természetes, hogy erről nem is be
szélünk, alapelv, amit nem kell bizonyítani. Csak akkor tűnik fel, ha valami za
var támad bennem, megszédülök. tudatom, kiesik, ha forog velem a világ, rosz
szul vagyok. - Egyébként teljese'n természetesnek tapasztalom, hogy kétségtelenül
valóságosan létezem, úgy góndolom, hogy a másik is ezt érzi, - másként nem
szísszenne fel, ami'nt így elmetengve a lábára léptem. Mindezt tapasztalom, de nem
kapok rá kellő magyarázatot,

A létezésünk oka és magyarázata a tapasztalaton túl van: Az esetleges létet át
lépve és felülmúlva - transzcendenter - valami másik Létben, - amely nem ilyen
öntudatlanul keletkezett mint az enyém és magam sem tudom, mikor veszítem el,
azaz az abszolút Létben nyeri magyarázatát. .

Az ember fokozatosan tanul meg gondolkodni. A köznapok harca rászorítja,
hogy "túljárjon a másik eszén" - de lehet, hogy módja lesz a gondolkodás tudo
mányába, a logika mélységeíbe is behatolni. Annyi azonban bizonyos. hogy 'meg
ismerése folyamán mindíg tudatosabb lesz, öneszmélődése - reflexiója - kitá
gul egész környezetére. "Minden tudat csak úgy lehet önmaga számára jelen, ha
nyitott lesz az egész létre, mert az egész lét jelen van benne ... az öntudat átlát
szó (transzparens), de egyben fény- is, amivel megismeri önmagán keresztül a tőle

különbözőt, egyéníen, egyedieri ítél, de egyetemes, transzcendens szempontból" (A.
Marc). A középkoriak úgy mondták, hogya megismerő lélek valamiképp minden,
- minden belefér értelmünkbe, kinek-kinek a maga módján. Az értelem önmagán
keresztül tükrözi a létet azzal, hogy feldolgozza az érzékszervek tapasztalatait, él
rnényeket, átélt képeket, hangulatokat, és ismereteink fokozatosan "igazabbá" vál
nak.

Amikor egy "barátságos eszmecserébe'n" elmesélem, mit tartok igaznak és mit
vonok kétségbe, úgy érzem, amit mondok, abban igazam van. Szavaim és ítéleteim
hátterében ott van ugyanis egy ki nem mondott, talán végig sem gondolt ítélet, ami
biztonságot ad véleményemnek : Ezt én ismertem meg, tehát 'nekem igazam van.
Ha a másikban ellenkezést vált ki véleményünk, akkor képesek vagyunk az elfo
gultságig is védeni igazunkat. Mi van felindultságunk hátterében? Értelmi önisme
retem "biztos" tudata, amivel egészen világosan látom magam, látom azt az utat,
ahogy ehhez a felismeréshez eljutottam, de ezt a belső tényt nem tudom a másik
értésére adni. Van olyan, aki a másik igazában mindig kételkedik, de sajátját
Igaznak tartja. Az ilyen szkeptikus végűl magának az igaznak a megismerhetőségét

is tagadja, mondván: Nincs igazság, semmi sem igaz! Háttérben mégis az a tudat
erősíti, ha nem is mo'ndja ki: De ez a. felismerésem biztos, hogy igaz, hogy ugyanis
semmi sem igaz!

Természetesen az ilyen benső bizonyosság már annyira át van szőve érzelmek
kel, hogy nem véd meg a tárgyi tévedéstől. Itt azonban arról a lelki átélésről van
szó, - amiből gyakran kifelejtem -, hogy partnerem is átéli ugyanezt és talán
több tárgyi felkészültséggel alkotta meg véleményét. Ehhez viszont egy újabb igaz
ság felismerése szükséges, hogy ugyanis a másiknak is igaza lehet.

Az ilyen viták kis és nagy dolgokban míndennaposak, és benső belátásai mégis
nagy törvényszerűséget rejtenek: Az emberi értelem egyszerűen képtelen lenne a
megismerés felé mozdulni, ha 'nem lenne számára egy szükségszerűerf igaz alap, ami
igaz létnek felel meg. Még az igaz abszolút tagadása is csak úgy lehetséges, hogy
a tagadásban burkoltan .állít ják az igazat - a tagadás igazát -, mert ítéletünk
hátterében közben a megdönthetetlennek tartott igazra gondolunk. Az emberi gon-'
dolkodásban ezért a legkétségbeesettebb szkepticizmus a lét és az igaz teljes ta
gadásával sem tud abszolút öngyilkos-filozófiát teremteni, mert minde'n abszurd ki
jelentést megelőzően, a háttérben élteti a remény, hogy most valami igazat mégis
csak felfedezett.

Igazságtudatunk. igazságvárásunk reménye számunkrabe'nsőleg olyan nyilván
való, mint létünk ténye. Értelmünk rá van hangolva az igazságra, nem a részigaz
ra - amelyben olyan könnyen eltévedünk -, hanem a létezés teljes igazságára.
Ez a gondolkodásunk "célratörő dinamizmusa" (J. Maréchal), benső mozgató ereje,
.amely mindig tovább serkent, mert sohasem birtokoljuk a valóság ismeretét tel-
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jesen, miridig újabb igazságra bukkanunk, hogy az ismét továbbmutasson önmagán
a teljes, az abszolút Igaz felé. .

Amikor .apró-cseprő ügyeinkben olyan sürgetően keressük igazunkat, gondol
junk arra, hogy talán nem is az fontos, hogy mindig "nekem legyen igazam", mert
nem a részletek tesznek "megigazulttá". Mínden töredékesben azonban a teljes
Igazságo. akarjuk megragadni. de végleg csak akkor nyugszom meg igazamban, ha
az Igazságot magát találtam meg.

"A valóság állítása nem lehet más, mint a szellem alapvető hajlamának a ki
fejezése, azé a dinamizmusé, amely a végső beteljesülést keres'! az Abszolútumban
és az Abszolútum által." Maréchal szavait Rousselot sokkal tömörebben fejezi ki;
"Az ember annyiban érti meg a dolgokat, amennyiben - öntudatlanul is - az Is
ten után vágyakozik!"

Mindennapos tapasztalatunkból tudjuk, hogy jót akarunk és mégis olyan si
lány az, amit megvalósítunk.t'I'ársunk is azt állítja, amikor valami kárt tett, hogy
a legjobbat akarta, csak másként gondolta, mint mi. Úgy látszik, mintha mindenki
- aki ép lelkű és jó szándékú ember - egy benső, iratlan normához ígazodnék ;
mindig a jobbat, a tökéletesebbet szeretné tenni, és sokszor úgy érzi, "semmi sem
sikerül",

Maurice Blondel úgy látja, hogy az embert törekvéseiben burkoltan valami
végtelenre irányult vágy mozgatja. Néha úgy érezzük, míntha valami hasadás len
ne bennünk. Allandóan elégedetlenek vagyunk, sohasem tudunk megfelelni annak
amit szerétnénk. Ez az elégedetlenség-érzés (inadequation) az egyik emberben kó
ros túlzásba mehet, a másik meg le akarja rázni magáról és a felelőtlenségbe csap
át. Az ember szinte idegen a saját akaratában, úgy érzi, hogy bensőleg megosztott,
megtört. Mindig többre vágyik, mint amit megvalósíthat. A lelke mélyén ott rej
tőzik jóra törekvése, de amikor dinamizmusa konkrét tettre serkenti, úgy látja,
hogy .amit elért, az csekély eredmény. Végtelenre tör, de amit megvalósít, valami
kicsinyes, véges dolog. Utána még többet akar, egyre nagyobb "ígéretek földje" tárul
fel előtte. Túl sokat akar és túl keveset valósít meg. Azért -nevezík az embert
"mindig újabb csalódásra született mértéktelenségnek". Vágya és akarata mi'ntegy ki
van feszítve a végtelen igények és a nevetségesen csekély megvalósulás végletel kö
zött. "Ha az ember valami nagy dolog megvalósítására törekszik, úgy érzi, hogy
torz és kicsiny lesz kezei között. De fordítva is áll. Mindenben, amit cselekszik, át
dereng valami nagynak távoli fénye, mindíg van benne valami jószándékból' faka
dó" (M. Blondel),

Sokszor pazaroljuk erőnket gyarlóságokra. Van, akinek mindennél többet ér a
pénz. Agyonhajszolja magát egy kocsiért, családja békéjét, barátságait föláldozza egy
jobb állásért, luxuslakásért, és amikor elérte, úgy érzi, az egész semmit sem ért,
üres maradt, semmivel sem gazdagodott. Közben tovább keres, hol van az a rejtett
kincs, amiért érdemes mindent feláldozni. Van, akit az ilyen csalódások ci'nikus
sá tesznek, már nem hisz semmiféle értékben. Gyerekek, vagy ösztönös alkatú fel
nőttek viszont sokszor egészen 'nevetséges dolgokkal kérkednek, csekély munká
jukkal nagyzolnak, jelentőségüket eltúlozzák. Mintha benső elégtelenségüket szeret
nék kíegyensúlyozní még hazugság árán is. Valójában minden ember szépítgetí el
vétett tetteit, nehéz beismernie tévedését. Bármennyire is taszító az ilyen önfítog
tatás - jusson eszünkbe, hogy a gyarlóságok legmélyén is a tökéletesebbre tö
rekvés vágya él.

"A tudatban - írja Blondel - valahogy kiegyenlítjük mindazt, amit látszólag
gondolunk, akarunk és teszünk, - azzal, amit valóban teszünk, gondolunk és aka
runk. Es így a tettetett tagadásokban és mesterségesen akart célok keresésében is
felfedjük azokat a mély állításokat és azokat a megfékezhetetlen igényeket, amelyek
cselekvésünkben burkoltan benne vannak."

Mindenkinek meg kell oldania valahogy léte értelmét, ami végső sorban transz
cendensre utaló, vallási kérdés. "Lehetetlen, hogy az ember ne élje át a termé
szetes rend elégtelenségét és ne érezzen vágyat valami több után. Önmagunkban
képtele'nek vagyunk olyasmit találni, ami kielégítené ezt a vallásos igényt. Ez ,a
szükséges és elérhetetlen'" nagy törvénye (Blondel). A cselekvés befejezetlensége
és az ebből eredő elégtelenség alapján. mindenki érezheti, hogy csak "egy a szük
séges" (Unique nécessaire). Ha önszemlélődve gondolkodunk (réflexion), feltárjuk
magunkban a nagy titkot, hogy törekvéseink az elérhetetlen Végtelenre vannak
betájolva. E dinamikus törekvés megfelelő célja nem lehet önellentmondásos. Min
den vágyunknak és ösztönzésünknek van megfelelő és kíelégítő valóságos tárgya,
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amint az éhségünknek megfelelőerr létezik kenyér és más táplálék. Az ember mín
den adottságában valamire éhezik, szükségszerűen valami létező Teljességre vár.
Az ember átérzi azt is, hogy önmagából képtelen kicsiholni azt az erőt, ami tel
jesse teszi cselekvését. Valami végtelen erőre és segítségre lenne szüksége, Igy az
ímmanencia élménye elvezet a transzce'ndens Szükségeshez. Az embernek van lehe
tősége erre, hiszen lépten-nyomon kitárul az igaz, jó és szép utáni korlátlan vá
gyában. Önmagát nyitottá kell ten'nie a végtelen felé, a döntés elkötelezettsége vég
ső soron reánk hárul. Nem maradhatunk míndvéglg a gondolkodás, az állandó bi
zonygatás síkján.

Mindenkinek sikerül néha a valóságot az én benső szemével látnia. "Az Én
legmélyéből egy fénysugár megtalálja a kifelé vezető utat és szétárad a világ fe
lett, úgy, hogy már nem a dolgok és az események zűrzavarának, hanem az ős

eredeti egységnek, rágondolásunk áhítatos ajándékának tűnik. Ezekben a pillana
tokban a legközönségesebb dolgok is az örök Szépség vízióját közvetítik számunk
ra." (L. Boros). Ezért képesek a művészek, a költőkújra1leremteni a létet. Olyan
ősszavakat mondanak ki számu'nkra, amelyek szimbólumokba foglalják a titokzatos
Valóságot. Es mivel gyökerük a lét mérhetetlen mélységeíbe nyúlik, bennük rezeg és
fel-felcsillan a lét teljessége (Vö.: K. Rahner: Priester und Dichter).

A művészek ihletükben nemcsak alkotnak, hanem meg is tudják fogalmazni al
kotásuk élményét. A valóságban megragadják, látják és láttatni akarják a láthatat
lan értelmet és erőt, a jelenségben a jelentést, az itt és most múló pillanatában meg
sejtetik az Abszolútumot. Ezért a költőnek, a művésznek nem szükséges kifejezett
vallomást tennie Létteljességről, az Istenről. Sajátos látnoki erejük önkéntelenül
az átlagember megtapasztalasán túlira irányul, az ősi és egyben mindig új Szépségre
mutat rá. Ezért érezhető nagy drámáknál, elragadó kiállításokon olya'n meghatódás.
olyan könnyes katarzis, amely csak a templomi áhítat csöndjéhez, az ima igazi ben
sőségéhoz hasonlítható.

A szépség élménye mindig egy kissé "pantheisztikus", mert abban a pillanatban
benne van az örökkévalóság. Egy konkrét apróság az egész Mindenséget képvisel
heti, közvetítheti. Az ilyen élmény túlmutat önmagán. a transzcendens, a személyes
Végtelen megsejtését rejti magába. >

Az esztétikai élményben az ember visszatér az ősforráshoz, tudatunk közvetlenül
átélhető valóságához és az ilyen eredeti látásban mélyen behatolu'nk a létezés tit
kába. Az esztétikai élmény művészí megláttatása, műalkotás vagy a természet meg
ejtő szépsége mínket is elvezet a teremtés pillanatának átélésére és élvezetére. Ilyen
kor a műalkotás, a természet nem "tárgyként" hat, amit szakszerűen kutatok, ha
nem Jel, amelyen átragyog magának a létezésnek a Jelentése és Értelme. A szépség
megkívánja, hogy egészen ráhangolódjunk, azonosuljunk vele. Feltárja lelkünk ben
sejét és sajátos együttérzésben kölcsönhatásba kerülünk a világ dolgaival.

Az emberben elemi erővel tör fel a szeretetvágy, életünk értelmét sokszor helyez
zük a szeretet megtapasztalható valóságába. Még a legnagyobb értékünket, a szabad
ságunkat is odaadjuk az igazi szeretetért. A szeretet tükrében felismerem a Másik
személy csodálatos értékét. miközben magam is részesedem benne. A szeretetben
megvallom az élet elfogadását és továbbítását. Mégis, ez még 'nem minden.

A Te szeretetében egy olyan világban érezzük magunkat, ahol már minden tel
jes és múlhatatlan. Eddigi élethelyzetünk, környezeti kapcsolatunk új értelmet nyer.
Szerétetvágyunk túlszárnyal minden elérhetőt,és még a beteljesedésben is tovább él,
ígérete túléli a megvalósulast. Az az ember, akit szeretek. számomra megfoghatatlan,
míndig többet jelent, mint amennyi a valóságban. Ezért a szeretett lény elnyerése
sohasem lehet végleges cél, csak előfutára valami továbbinak, a végsőnek. Ezért
akarjuk mi a véges lényt is végtelenül szeretni. "Határtalanul szeretlek, ezért ha
tártalanná kell lenned!" - mondja Gabriel Marcel. Aki elvesztette azt, akit igazán
szeretett, az átéli a szeretet halhatatlanságát. A szeretet minden mozzanata feltéte
lezi és élményeiben igazolja a halhatatlanságot. "Egy embert szeretni annyit jelent,
rnínt azt mondani neki: nem fogsz meghalni!"

Amikor G. Marcel halhatatlanságot ígér, arra utal, hogya szeretet teljessége az
örökkévalóság ígéretét is magába foglalja. Az egymásért és egymásban élő emberek
"titokzatos vendégbarátsága" előtt kitárul a halál kapuja és szeretetük annak a
fénynek lesz a kisugárzása, aki az Egyetlen, maga a Fényesség, akiről a kinyilat
koztatás így szól: "En. vagyok a Vtlágosaág!" Ilyen szeretetet az ember önerejéből

nem ígérhet: "Az emberi szeretet önmagában semmi - ábránd és délibáb - hama
rosan meghazudtolja önmagát. Feltétel nélküli, abszolút bizonyosságon nyugvó sze-
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retet csak úgy lehetséges, ha a másikat, akit valóban szeretek, Istenben szeretem."
(G. Marcel) A szerétet benső világossága és feltétlensége az igazán Egyetlent, az
örökkévalót elővételezi, ízlelteti meg és közvetíti. '

A legtöbb ember a szeretet testi kapcsolatában érzi meg végességét, pillanatnyi
korlátait. Aki csak saját feltörő vágya ismételt kielégítésének kalandját keresi, az
sohasem jut ki saját vágya csapdájából, körben jár, mint Don Juan. Ha viszont
testi kapcsolatában a szeretet mélyebb jelentését keresi, akkor egy pillanatnyi le
mondásban találkozhat a Másikkal, mint személlyel - aki nemcsak kielégülése tár
gya - és megismerheti az ő önzetlen áldozatosságát is, így mindketten megsejtik a
boldogság titkát. De egymásnak megnyíló valóságuk még a legmagasabb fokon is csak
önmagába visszatérő áramlást jelent, ha a "pillanat végtelensége 'nem tárja fel a
Végtelenség pillanatát" (Italo Calvino).

A nemi élménynek nemcsak tudatalatti, hanem tudatfeletti rétegei is vannak.
Ezzel emelkedik fel az élet szükségszerű funkciója az őt megillető emberi értéleszint
re. Hisze'n éppen itt találkozunk a természet olyan ősi jelrendszerével, amelyet
ugyan mindenki átél, de kevesen ismerik meg teljes értelmét. "Az öröm mindíg
azon remény ígérete, hogy a vágy elérheti célját, a tökéletesség teljes kibontakozá
sát. A nemi vágy nem egyszerűen kíelégülésre vár, hanem egvben homályos vára
kozás valami quasí-Abszolútra." A misztikusok csak ezzel a nyelvezettel képesek ki
fejezni benső élményeiket, az isteni élet eksztatikus örömét, amelyet lelki eljegyzés
nek, benső egyesülésnek, lelki házasságnak írnak le (Maréahal).

Ha az emberlét minden mozzanatában teljesebbre vár, akkor éppen az élet ál
landó genezise utal legátélőbben az ősforrásra és Eredetre, hogy feltárja az örök sej
tésünk kapuját, és elvezessen az örök Örömök Teljességéhez, akit mi Istennek ne
vezünk.

SZAKONY FERENC

A MODERN CSALÁD SZEREPE
A Humanae Vitae enciklika szerínt a család, a házasság nem a véletlen követ

kezménye, vagy öntudatlan természeti erők fejlődésének terméke, hanem a Teremtő

bölcs intézménye, hogy szeretetének terve megvalósuljon általa az emberek között,
~H. V. 8.) A család jelentősége minden korban központi volt. Alapos tudományos
felmérések bizonyítják, hogy a jelen és a jövő társadalmában egyaránt fontos szere
pet fog betölteni. A közösségí társadalom aaemberelcmagánéletét, a családi életet
szorosan összekapcsolta a társadalmi haladással, ezért a család intézményének [elen
tőségoc még növekedett is. Megszilárdításával és a család iránti felelősségérzet felkel
tésével kapcsolatos problémák a tudományos kutatás fontos feladatává váltak. A
modern ember ismerni akarja azokat az erőket, amelyek éreztetik hatásukat a csa
lád életében, hogy megfelelő módon befolyásolhassa azokat, ha szükséges, - ellen
súlyozásukra, kiiktatásukra lépéseket tehessen.

A ·HAGYOMANYOS CSALAD. Az emberiség történetének legnagyobb részére
a tradicionális "nagy-család" volt jellemző. Belső szerkezete és hierarchiája ott gyö
kerezett az akkori társadalom osztály- és rétegszerkezetében, tekintélyuralmi rend
jében. Gazdasági funkciói egyenesen következtek a magántulajdonra épült gazdasá
gának nagyobbrészt árutermelő. kisebbrészt naturál jellegéből. E családtípus gazda
sági és társadalmi léte erősen kötődött. a termelőeszközök magántulajdonához: az
uralkodó rétegeknél a tőkés és feudális magántulajdonhoz. a középen elhelyezkedő

osztályoknél és rétegeknél a parasztgazdasághoz. kísíparl műhelyhez, üzlethez,
vagyis a jobbára saját vagy családi munkán alapuló kismagántulajdonhoz. A feudális
berendezettségű .magy-család" termelő és fogyasztó is volt egyúttal. Léte önellátó
egységként fogható fel. A családtagok egész élete a család keretein belül zajlott le.
A gyermeknevelés, a munka, a szórakozás, betegek ellátása, az élelmiszerek előállí

tása és konzerválása, a ruhaneműek előállítása szövés-fonás és egyéb módon, a ru
haneműek tisztítása, sőt magának a szappannak a főzése is családi körben történt.
Az apai vezetésű tradicionális család túlsúlyban volt a termelőeszközökkel nem ren-
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