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Családbarát
társadalom

A családtalan embernek minden mintha még Ilehezebb vollia. Mintha
a gyökereit61 fosztatna meg, mintha kultúrája se volna, hazája se 
pedig csak apja nincs meg anyja.

Esterházy Péter

Nézzünk magunkba: ami egy életen át megmelengeti a szívünket,
gyerekkorunkban található: a biztonság, bizalom, pótolhatatlanság,
féltés, elfogadó szeretet, ragaszkodás érzése és tudata. S ami egy
életen át fáj, enyhe érintésre is sajog, azt is gyermekkorunkban kap
tuk. Az okozta, aki nekünk pótolhatatlan; ott ért sérelem, ahol
egyetlen biztos helyünk volt, ott szenvedtünk hiányt, ahol a teljes
ség helye van. A családban. Ott, ahol az élet szerétetből sarjad.
Abban a talajban, ahol a mag kicsírázik, ahol növekednie kell, le
velet hajtania, szárát erősítenie, majd virágzania, hogy bő termést
hozhasson. Kell a csírának a rejtettség, a táplálék, a fény, a meleg.
Védelemre van szüksége, hogy kártevő meg ne közeIíthesse. Addig
nem dughalja ki hajtását a földből, amíg meg nem kapaszkodott.
Minél nagyobbra nő, gyökere annál mélyebben, annál erősebben

ereszkedik abba a talajba, ahová egyszer elvetették, ahová talán
véletlenül belepottyant. Nem növekedhet a hajtás, ha a talajt el
mozdítjuk alóla, ha gyökere nem tud hová kapaszkodni. Elsorvad,
ha engedjük, hogy a kártevők és gyomok elszaporodjanak körülöt
te. Elegendő helyre van szüksége, nehogy más növények elvegyék
az életterét. Gondozni, tisztogatni, öntözgetni kell a hajtás talaját,
ha virágot, gyümölcsöt hozó növényt akarunk nevelni.

Ismerünk kertbarátokat, akik csodálatra méltó műgonddal tart
ják számon kenjük minden szegletét, ismerik és gondozzák min
den apró rögét; ismerünk állatbarátokat, akik szívükön viselik az
állatok sorsát, akár a sajátjuk, akár a másé, vagy a természetben
él; ismerünk zenebarátokat, akiket a zene éltet, apró részletek so
kaságát tudják művekről és szerzőkről, gyűjteményüket fáradha
tatlanul gyarapítják, megszólalását egyre tökéletesítik. Ismerünk
emberbarátokat is, akik annál tökéletesebbnek tudják magukat,
minél több embert minéllátványosabban "szerethetnek". Lehet
nénk családbarátok, hogy a teremtmények legszebbikét, az embert
tartsuk fontosnak; hogy vigyázzunk a családra, ahonnan mind- .
annyiunk élete elindul, ahová életünk végéig kapaszkodunk,
hogy erőt merítsünk a termés, az új magot hozó gyümölcs érlelé
séhez. Ha a családra nem vigyázunk, tápláló talaj híján kemény
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köveket találnak gyökereink; vastag törzsű, termő fák helyett ka
róval megtámasztott terméketlen kórók lehetünk csak, akiknek
csupán arra marad erejük, hogy rogyadozva tengődjenek.míg vé
gül elszáradnak.

A családalapítás öröme és nehézségei

Otthon

1Jean Vanier:
Férfinak és nőnek

teremtette. Bp., 1993.
83.

Lakás

2Kabai Imre: Az első

gyermekre várva I.
Debrecen, 1992. 40.

Aki családot alapít, többnyire boldogan teszi, bátran, erővel,

lendülettel, mert szép tervek egész sora ad reményt a páros élet
kezdetén: sikerülni fog. A két, egymást választó, egymásban a
legszebbet megtaláló embert összefűző szeretet csodákra képes, s
ez több közhelynél. Csodákra lenne képes, ha nem kezdené ki re
ményüket szinte a legelejétől fogva a sikertelenek, a bátortalanok,
az önzők, a fegyelmezetlenek, a megkeseredettek kórusa, mond
ván: "megnézem majd őket öt év múlva!"; "egy-két gyerek után
meglátják majd, hogy nem fenékig tejfel az élet!" Az első gyomok
el vannak hintve. Sokan hiszik, hogy a több élettapasztalat szük
ségképpen együtt jár azzal, hogy leszámoljanak minden szebb re
ménnyel és eszménnyel. "Majd leszállnak ők is a földre" 
mondják, nem látván többé az ég boltozatát. Sokan hiszik, hogy
a szerelem a házasságban törvényszerűenelmúlik, s legjobb eset
ben is átadja a helyét a "szeretet"-nek vagy egy hűvösebb, robo
tolóbb megszokásnak. Sejtjük-e vajon, hogy a szűkebb és tágabb
emberi környezet mennyit árt lelkes, induló fiatal életek közösségé
nek? Láthatnánk bennük többet, mint jövendő, törvényszerű csaló
dások elszenvedőit; meríthetnénk többet belőlük, és adhatnánk töb
bet nekik abból, aminek igazán szükségét látják és hasznát veszik.

Nem vitás, hogy az önálló család egyik legfontosabb feltétele a
saját otthon megteremtése. Az otthon az a hely, ahová jó haza
menni; ahol a berendezés, a tér kihasználása, a tárgyak a közösen
megélt szeretet keretét adják, ugyanakkor lenyomatát hordják.
Ágyunk, asztalunk, túzhelyünk: a sajátunk, és közös, mert öröm
mel osztjuk meg társunkkal, gyermekeinkkel. "Otthon megnyug
szik az ember, megpihen, táplálékra talál. Fesztelenül kapcsolódik
másokhoz, akik nem ítélik meg, és nem követelnek túl sokat tőle,

hanem gyöngédséget és barátságot sugároznak felé, és lehetővé
teszik, hogy önmaga legyen. Az otthon a család helye, ahol az
emberek szeretik egymást, együtt imádkoznak és ünnepelnek. Az
otthon a barátok fogadásának helye."}

Nem csupán lakásról van tehát szó - persze arról is. Közös
életet kezdők legnagyobb próbatétele az otthon kereteinek megte
rem tése vagy azok hiányának elszenvedése. Kabai Imre néhány
éve első gyermeküket várók körében végzett felmérést, és azt ta
lálta, hogy közös életüket a megkérdezettek kétharmada más fe
dele alatt kezdte: 12%-uk albérletben élt, 52%-uk szülőknél húzta
meg magát, és csupán 26%-uk rendelkezett lakással.2 Amikor ar-
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4 Már a
háromgyermekeseknél is
1,6-del több személy él
egy szobában, mint az

országos átlag. Vö.:
Pongrácz Tiborné-S.

Molnár Edit:
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családok.. KSH
Népességtudományi

Kutatóintézet Kutatási
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1991/4.7-15.

s Sik Endre: Azörök
kaláka. Bp., 1988.
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ról kérdezte őket, mi kellene ahhoz, hogy házasságuk jobb le
gyen, 59%-uk utalt megoldatlan lakáshelyzetére.' A lakások árai
csakúgy, mint a lakás- vagy házépítés költségei messze túl van
nak azon a határon, hogy pályakezdő (de akár javakorabeli) há
zaspár átlag jövedelernszintjére alapozva, reálisan lehessen tervez
ni a saját erőfeszítéseket. Nélkülözhetetlenek (volnának) az olyan
hitelek, amelyek a szükséges kiadásoknak a mostaniaknál lénye
gesen nagyobb arányát fedezhetik. A jelenlegi szabályozás soka
kat kényszerít erőn felüli terhek vállalására, mert a hitelforrásokat
azoknak juttatja, akik újat építenek, komfortfokozatot vagy szoba
számot növelnek. Sokan vannak, akik ilyesmire nem vállalkozhat
nak, s ezzel minden társadalmi-állami támogatástól elesnek. So
kan vállalják a mértéken felüli terheket: saját jövedelmükből pró
bálnak lakáshoz jutni, amit adóelőlegek, járulékok csökkentenek,
a munkanélküliség bizonytalansága fenyeget, vagy ami egyszeru
en be van fagyasztva. Sokgyermekesek körében végzett felmérés
mutatta meg, hogy többségük vásárlás vagy építés útján, saját
erőből oldotta meg lakáshoz jutását. Mégis, lényegesen rosszabb
helyzetben vannak az országos átlagnál. mert az ő átlagnak meg
felelő lakásnagyságuk túlzsúfoltsághoz vezet." Akik széles rokoni
vagy lakóhelyi segítő hálózatot mozgósítva kalákában dolgoznak,
olcsóbban és gyorsabban fejezhetik be építkezésüket. de hosszú
évekig tartoznak azzal, hogy visszaszolgálják a segítséget.' Kér
dés, hogy a lakásszerzésre fordított erőfeszítések mellett marad-e
még elszántság arra, hogy a lakás otthonná válhassék? Ismerjük
jól, hogyan zilál szét házastársi-családi kapcsolatokat, hogyan tor
kollik hűtlenségbe, szakításba, válásba az önállóság kereteinek
megteremtésére fordított erőfeszítés. Különösen így eshet ez, ha
az eszközök lassanként céllá alakulnak át, és felbillennek az ará
nyok a kívánt és az elérhető között, Sokan nem veszik tudomá
sul, hogy nem valamelyik gazdag nyugati országban élnek, ha
nem egy karnyújtásnyira a Balkántól. A látszat persze néha csal:
kirakatok, reklámok, sorsolások és vetélkedők széles körben ter
jesztik azt a tévhitet, hogy bármi, bárkinek elérhető, csak akarni
kell, csak a saját képességeket kell (másokra való tekintet nélkül)
összpontosítani. "Sajnos, korunkban a nyugati világban különö
sen nagy fontosságot tulajdonítunk annak, hogy a házunk szép
legyen - legalábbis a kűlső szemlelő szemében -, hogy házunk
olyan legyen, ahol javaink biztonságban vannak; de ebből a ház
ból gyakran hiányzik az igazi családi élet. Az ilyen ház többé nem
az ünneplés és a gyöngédség helye..., inkább átmeneti szálláshoz
hasonlít, ahonnan elvágyunk nyaralni vagy más szórakozást keres
ni.,,6 Paradox, de igaz, hogy az "átmeneti szállás" -ok elszaporodása
együtt jár azzal, hogy nem csak életcéllá, de életművé is változnak
az életkeretek egy modem röghöz kötés erejét adva nekik.

Lehetnénk családbarátok: vállalva azt, hogy rövid távú és
gyors haszon helyett, a mindenható költségvetés tátongó hiányai-
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7 Sik Endre pl. ezt írta
Azörök kaláka címú
könyve moltójában:

.Dorkának és Júliának,
akik nélkül ez a könyv

sokkal hamarabb
elkészült volna, de

nak betömése helyett a rejtettebb utakon megtérülő befektetéseket
választjuk (ha hozhatunk ilyen döntéseket); vállalva azt, hogy a
családok és otthonok épsége érdekében megtett ritka intézkedése
ket nem egy deviáns kisebbség lobbyzásának tulajdonítjuk, ami
nek pusztán "közérzetjavító" jelentősége van; vállalva azt, hogy
- bármily hálátlan is ez egyfelől, s bármennyire is nem jelent
igénytelenséget másfelől - lemondunk a még többről, még ele
gánsabbról, s így megkímélt erőinket a családra fordítjuk. Lehet
nénk családbarátok azzal is, hogy vállaljuk az otthon (s nem csu
pán lakásunk) értékét ott is, ahol elsősorban teljesítményeinket
tartják szem előtt; azt, hogy "hazamenni", "otthon lenni" nem
azonos a társadalmilag hasznos terekből és időtöltésekből való ki
eséssel - vagy ha mégis, akkor nem olyan nagy kár érte, mint
hiszik.7 A tapasztalat igazolja, hogy azok a családok, ahol Jézus
valóságosan jelen van, mágnesként vonzanak sokakat, akik meg
akarnak melegedni, békességre vágynak. Jó "felugrani" hozzájuk,
megízlelni belső harmóniájukat. Ezek védett - mert zárt - csa
ládok, egyúttal befogadók; bensőségesek. egyúttal képesek rá,
hogy szárnyra bocsássák gyermekeiket, életkedvet és erőt adjanak
nekik.

A családbarát társadalom jellemzői

Ha arról kérdeznénk meg embereket, hogy mit tekintetének
egy családbarát társadalom fő ismérvének, legtöbben alighanem
az anyagi biztonságot emIítenék. 84%-ban az anyagi gondok kap
csolatromboló hatását említették az első gyermeküket váró csalá-

B Kabai Imre Lm. 46. dok a már idézett családszociológiai felmérésben. 8 Mégis, talán
erről a legnehezebb szólni. Az átlagok - akár tények, akár eivá
rások formájában - sok finom részletet elfednek, gyorsan ej is
avulnak. Az egyéni-egyedi nehézségekről, tapasztalatokról, straté
giákról rendre kiderül, hogy nem általánosíthatók. Az alapelvek
viszont épp általánosságukkal esnek túlságosan is messze a való-

Anyagi biztonság ság érdes felületétől. Nem biztos, hogy az anyagi biztonság IT1eg
ítélésében kinek-kinek saját véleménye a perdöntő; olykor a leg
szegényebbek mutatnak rászorultságukból a legkevesebbet, s a
módosabbak panaszkodnak az árak és jövedelmek ellehetetlenülő

arányairól. Tudván, hogy nemzetgazdaságilag is milyen óriási
összegre - százmilliárdos nagyságrend - becsülhető országosan
a "szürke" jövedelmek nagysága, s alig sejtvén pontosabbat ezek
eloszlásáról, jogos kételyeink támadhatnak a statisztikai jövedc
lern-felvételek eredményeit s a belőlük levont következtetéseket
illetően. A közvélekedésben pedig egymással feleselő nézetek so
kaságát leljük fel. Némelyek a budapesti aluljárók koldusaira, a
városi hajléktalanok sokezres tömegére. az ingyenkonyhák rend
szeres látogatóira, a lepusztult lakásokban tengődő nyugdíjasok-
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Terhek és értékek

9MI 6,19;
a Hegyibeszéeben

ra, a kisgyerekes nagycsaládok csöndes szolidaritására mutatva
kiáltó aránytalanságokat tesznek szóvá; mások az egyre szaporo
dó nyugati autókra, a villa- és üdülőkörzetekben gombamód sza
porodó pazar épületekre, a terjeszkedő bankokra, az iskolákban,
utcán zajló ruhaparádéra mutatva azt mondják: "van itt pénz!"
Van, ahol van, van, ahol még inkább van, és nagyon sok helyen
szúkösen vagy alig van.

Lehetnénk családbarátok e téren is. A családi jövedelmet alapul
vevő személyi jövedelemadó-rendszer alighanem azon bukik meg
évek óta, hogy a költségvetésről döntöknek nehéz lenne lemon
daniuk az ily módon esetleg kieső közvetlen adóbevételekről (az
indokIásokban természetesen a rendszer bevezetésének bonyolult
sága és költségessége szerepel). Hitelkonstrukciókat lehetne kidol
gozni a szakmát tanuló fiatalok képzésének költségeire, s érezhe
tő adókedvezményekkel könnyíteni ezeken a terheken. Iskolai
tan díjakra, közérdekű kötelezettségvállalásokra, egyházak fenn
tartására 'befizetett összegeket adóalap-csökkentő, még inkább
adócsökkentő tételeknek lehetne tekinteni. Családbarát lehetne
egy olyan adópolitika, amelyik elejét vehetné annak, hogy a biz
tosan megadóztatott jövedelműek (a bérből és fizetésből élők)

rendszeresen adózatlan jövedelmekkel tömjék meg azok zsebét,
akiknek szakértelmére és szolgáltatásaira (rosszabb esetben: köz
benjárásaira) rá vannak utalva. Családbarát lehetne például a szü
lészorvos, ha a társadalombiztosítási költségvetésből fenntartott
kórházban, fizetett munkaidejében elvégzett munkájáért nem vár
na és kérne el olyan összegeket, amik három-négyszeresét teszik
ki az aktuális gyes-nek.

Az anyagi biztonság alapkövetelményéhez más oldalról, az ér
tékrend felől is közeledhetünk. Ki mit és miért tart fontosnak és
még fontosabbnak, célnak és eszköznek, alkalmazható eszköznek
és nem alkalmazható eszköznek? Vajon nem értékelődött-e fel
mértéktelenül a mérhető teljesítmény, a "piac dönt" elve, a látha
tó, élvezhető, felmutatható javakra törekvés? Vajon komolyan
vesszük-e hétköznapi életünkben a radikális jézusi felszólítást:
"Ne gyűjtsetek magatoknak kincset a földön, ahol mo!j rágja és
rozsda marja, s ahol betörnek és ellopják a tolvajok"? Tudjuk-e
még, mit jelent az egyszerűség? Hányan vállalnak külön munkát
messze túl a saját maguk és a családjuk teherbíró képességén, ha
mis elvárásokhoz igazodva, lemondva az otthon bensőségességé

ről, az új életek biztató ápolásáról? Hányan cserélik fel éveken át
jó szívvel és kedvvel tanult, gyakorolt, de közepesen vagy gyen
gén fizető foglalkozásukat lelketlenebbre, de jobban fizetőre? Há
nyan szenvednek ezernyi módon elfojtott és kompenzált lelkifur
dalásban egykor szebb terveik feladása miatt? Hányan mondanak
le a második, harmadik, negyedik gyermek világrahozataláról és
felneveléséről az anyagi biztonság nélkülözhetetlenségére hivat-

o kozva? Sorakoznak a kérdések, s gyakorta tárjuk szét tehetetlenül
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10 Jn3.8

Intézmények

11 A közgazdaságtanban
George Herbert Simon

által meghonos~ott
fogalom átértelmezése.

Ld.: Korlátozott
racionalitás Bp., 1982.

a kezünket: ilyen körülöttünk a világ, a mienknél nagyobb erők

tették ilyenné. ugyan mit tehetnénk ellene?
Lehetnénk családbarátok: ha munkaadóként, munkahelyi veze

tőként nagyobb belátással volnánk családi nehézségek esetén; ha
meménk bízni abban, hogy az élet-ápolás nemcsak elszívja, de
vissza is pótolja életerőnket, s ennek érdekében, a szeretetet szem
előtt tartva a körülbástyázott és látványos anyagi biztonságról is
le lehet mondani; ha pirulás, kertelés nélkül vállalnánk családunk
melletti döntéseinket, titkon abban is bízva, hogy a példa ragadós
lehet, s hogy a "Lélek ott fú, ahol akar".1O

Minden család életét át-meg átszövik intézmények sokaságával
fenntartott kapcsolatok. Voltaképp a születéstől a halálig intézmé
nyek vettek át a családtól számos szocializációs szerepet. Ez
olyan globális velejárója a modernizációnak, amelynek számos
következményét írták le és elemezték a társadalomkutatók. Hova
tovább a családi élet jelentős részét éppen a megfelelő intézmé
nyek kiválasztása, a velük való optimális együttműködés kialakí
tása, a maximális "haszon" kipréselése teszi ki. Igyekszünk a leg
jobb kórházat, orvost, iskolát, óvodát, nyelvtanfolyamot, közleke
dési útvonalat, színházi bérletet, vásárlási kedvezményt elérni.
Családok ezeket beszélik meg egymás között, az intézményektől

elszenvedett vereségekről számolnak be egymásnak. Amennyire
sokféle elméleti és leíró megközelítés létezik, éppoly sokfélék
azok az arányok, ahogy a családok egyensúlyt igyekeznek találni
a családi élet emberközeli, közösségi, személyes szférája és az in
tézmények "korlátozott racionalitása" ,ll hierarchikus elvárásrend
szere között. Talán nem túlzás azt állítaní. hogy ha egy társada
lom kevéssé családbarát, akkor azok a terhek, amelyeket az intéz
mények levesznek a családok válláról, alighanem kisebbek, mint
azok, amelyeket rájuk raknak. Ráadásul ez utóbbiakat nehezebb
feldolgozni, mert épp az ehhez szükséges személyességben csor
bulnak ki a családok. Mások annak a gyere knek a léptei, aki az
anyja felé indul el, mint azé, aki egy bölcsődei gondozönö felé;
más a beszéde annak a gyereknek. akinek első megformált gü
gyögését, szavait az anyja és a testvérei biztató mosolya kíséri.
Kétéves gyerekeket állami gondozásból örökbe fogadó szülök me
sélték, hogy hónapokba telt, míg a kicsiket megtanították ölelni:
szeretetet elfogadni, abba belefeledkezni és önmaguk kitárásával
meg is osztani. Akinek élete kisgyerekkorában túlnyomórészt in
tézmények falai között zajlik., az lehet, hogy nem sérül látványo
san, de sok rejtett sebet őrizhet. Talán maga sem fogja tudni, mi
ért "természetes" a számára, hogy aki gyönge, kiszolgáltatott és
rászoruló (legyen az kisgyerek, beteg, öreg), azt egyúttal fölös
legesnek is tartsa, aki útban van, és legjobb, ha a közvetlen törő

dés től menekülve intézmények veszik gondozásba. Aki gyerekko
rában nem szerzett elemi erejű tapasztalatokat az őt feltétel nél
kül elfogadó szeretetröl, saját szabadságáról és egyúttal annak
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12 Ezekről rendszeresen
beszámol az Egyesü~t

értesftöje, a NOE
Levelek

Figyelemfogyatkozás

13 Kabai Imre í.m. 47.

pontos határairól, az továbbadni is nehezen tudja ezeket. Hány
pedagógus küszködik "nevelhetetlen" gyerekekkel, aki szinte ki
provokálják a keményebb bánásmódot, viselkedésükkel folytono
san azt próbálgatva, vajon mikor válnak annyira fontossá, hogy
már nem "szabad" mindent megtenniük. Intézményekben - is
kolákban, óvodákban, hivatalokban - dolgozók, maguk is csalá
dok tagjai, hányan látnak csupán keküzdendő közegellenállást
azok családjaiban, akik rájuk vannak bízva?

Lehetnénk családbarátok: akkor is, ha "hivatalból" foglalko
zunk gyerekekkel, felnőttekkel, felélesztve, megtartva a szemé
lyesség gesztusait, a figyelmet, lemondva a pozíció gőgjéről. Ter
mészetesen jogi, gazdasági, politikai döntések sorozata teremthet
olyan feltételeket, hogy a gyerekek családban nevelődése ne nyűg

vagy kényszer legyen, hanem örömmel vállalt hivatás, de mindez
kevés azok saját értéktudatának megerősítése nélkül, akik maguk
ezt az utat már választották. Családok olykor maguk is igyekez
nek intézményes kereteket biztosítani érdekeik védelmére, értéke
ik biztosítására: ilyen például az 1987 óta működő Nagycsaládo
sok Országos Egyesülete (számos helyi csoporttal, egyesülettel,
politikai és civil szervezetek egész sorát meghaladó taglétszám
mal), amely számos formában és fórumon hallatta hangját, válto
zó ősszetétélű és hatalmú döntéshozók körében éppúgy, mint a
nyilvánosság előtt, és sokszor saját tagságát is megerősítette ab-
ban, hogy "értékálló vállalkozásba" fogtak. 12 .

Amilyen globális vonása a modem társadalmaknak az intéz
mények térhódítása, ugyanolyan általánosnak látszik az, amit leg
általánosabban talán az egymás iránti figyelem megkopásának
nevezhetnénk, és aminek számos oldalát és megnyilvánulását ér
zékelhetjük. Vannak sokan, akik ebből az általános eldurvulást
emelnék ki. Csak az veszi észre, aki közvetlen környezetében ta
lálkozik vele, milyen sokszor löknek félre üzletekben, járművekert
gyerekeket, milyen sokszor használják ki tájékozatlanságukat,
egészen a becsapásig. Vannak, akik az idősebbek vagy gyengéb
bek iránt tiszteletlen ifjabb nemzedékek tekintetnélküliségét érzik
naponta a bőrükön, vérmérséklettől függöert reagálva indulatos
kitörésekkel vagy csöndes félrehúzódással. Vannak, akik hevesen
és hosszan fejtegetik több száz részes tévéfilmsorozatok hőseinek

családi bonyodalmait, miközben a csalóka illúziók világából nem
találnak haza a sajátjukba. Kabai Imre felmérése szerint házastársi
gondokról csak a családok felében váltanak szót rendszeresen, a
megkérdezettek 8%-a pedig egyáltalán nem váltott szót saját há
zasságáról. l 3 Ne kérdezzük, milyen a minósége egy ilyen kérdőív
ben szereplö rendszeres "szóváltás"-nak: cseppet sem biztos,
hogy meghaladja a szó szerinti értelmét, a hangos veszekedést.
Figyelmetlenség okozza nemcsak él7J, hogy egyedül babakocsival
szinte teljesen magára van utalva \Íárni az utcán, hanem azt is,
hogy gyerekkocsival vagy tolókocsival szinte lehetetlenség sok-
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sok ajtón bejutni, olyan magától értetődő természetességgel van
nak azok az egészséges felnőttekhez igazítva (csak lépcsők vezet
nek hozzájuk, forognak, csapódnak, gyerekfej-magasságban elhe
lyezett korlátok merednek eléjük stb.). Sok minden fölött elsiklik
a figyelmünk, ami nem a teljesítmények világába tartozik: rnér
téktelenül megnőtt a függetlenség, a szakértelem hamis értelem
ben vett értéke, s lássuk be, hogy az a mód, ahogy ez a politiká
ban jelszóvá (és meg nem valósított gyakorlattá) dagadt, az volta
képp csak kifejeződése, következménye a sokkal elterjedtebb és
rejtettebb evilágiságnak. Autonómiára törekszünk, és egy idő

után azt vesszük észre, hogy egyedül maradtunk, nincs kivel
megosztani autonómiánkat. A "magánügy", a "privát szféra" azt
a világot jelenti, ahová senkinek nincs belépése és betekintése, s
miközben ez egyre élesebben elkülönül a hivatás, a munka, a
szolgálat, a teljesítmény világától, aközben nem vesszük észre,
hogy éppen az egymás iránti nyitottságban, figyelemben veszítet
tünk a legtöbbet. Időnket tartjuk egyik legnagyobb értékünknek,
mert az "pénzt ér", "drága" a szó materiális értelmében; szere
tetünk netovábbjának gondoljuk, ha időt, esetleg sok időt fordí
tunk másokra, áldozatokat is hozunk, még "eredményeket" is fel
tudunk mutatni, amiért bárki hálás lehet; de közben elfelejtke
zünk róla, hogy saját magunkat is megnyissuk, láthatóvá, átlátha
tóvá tegyük. Igy megfosztj uk egymást attól a bensőségtől. amit fi
gyelmünk fokozása, megosztása, kegyelemmel teljes mások felé
fordítása szerezhet másoknak és magunknak. Embertársainkon és
körülményeinken túl azután értékeinkre és azok átadására, meg
kopására is egyre kevésbé tanulunk meg figyelni: normává válik
lassan az a fajta "tolerancia", amelyik a "másságot" oly mérték
ben "elismeri", hogy közben megfeledkezik saját azonosságáról,
és annyira megretten mindenfajta "kirekesztés"-től, hogy alig mer
értékválasztások, hitek, meggyőződések alapján egységes és ösz
szetartó csoportokat toborozni.

A Lélek szava Lehetnénk családbarátok, ismét és sokadszor: "magán"- és
"köz"-emberként egyaránt figyelve saját magunkra, embertársa
inkra, szükségleteikre, kimondott és megérzett igényeikre, elvárá
saikra, a saját és a mások értéknek megismert értékeire. Figyelve
annak a Léleknek útmutatásai szerint, aki "megvilágosítja a szíve
ket", akit elküldött hozzánk a testté lett Ige, hogy az Atya szere
tetéről tegyen tanúságot e földön.
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