
KIPKE TAMÁS

A Család Évében ne
vezték ki és szentelték .
püspökké. Röviddel az
után a családpasztorá
ció országos referense
lett a püspök'i karban.
Mindez alig néhány
hónapja történt. Ezért
nem arról kérdezzük,
mi is történt egyhá
zunkban acsaládév so
rán - inkább arról:
egyáltalán mit tehet az
egyház a válságokkal
küszködő csaiádokért,
S mit tehetazért, hogy
a templomi esküvők

felemelő szertartásai
után igazi keresztény
családok szülessenek?

Püspök úr szerint te
hát nincsen válságban
a család?

A VIGILIA BESZÉLGETÉSE

Bíró Lászlóval
a családról

A Családévet nyilvánvalóan azért hirdette meg az ENSZ, és azért
csatlakozott hozzá készséggel az egyház, hogy felhívja a világ köz
véleményének figyeimét a társadalom és az egyház legkisebb élő

egységére. Ezt a figyelemfölkeltést szolgálták az év során a külön
féle rendezvények világszerte és idehaza, a katolikus családok ró
mai világtalálkozója a Szentatyával éppúgy, mint a mi Máriabes
nyőn rendezett családkongresszusunk. A család az élet forrása, a
szocializáció első és legfontosabb műhelye, a család az ember ott
hona. A társadalom minden problémája kihat a családra, és a család
zavarai visszahatnak a társadalomra. A fiatalkori bűnözés riasztó
adatai, a mindannyiunk környezetében jelen lévő felbomlott csalá
dok kisebb-nagyobb tragédiái jelzik, hogy nincs rendben minden a
családot illetően. Vannak, akik már a család intézményének válsá
gáról beszélnek, sőt a család utáni korszak beköszöntét prognosz
tizálják. Mutatkoznak aggasztó válságjelek - a válások és az abor
tuszok ijesztően magas aránya, a házasságkötések számának csök
kenése -, ezt senki józanul nem vitathatja. Ugyanakkor a család
iránti igényt jelzi, hogy a válások után a legtöbben újabb polgári
házasságot kötnek. A ma már széles körben elterjedt élettársi
együttélést a legtöbben nem a házasság alternatívájának, hanem a
hozzá vezető lépcsőnek tekintik. Úgy tűnik, annak ellenére, hogy a
társadalom nem igazán családbarát, az emberek többsége számára
mégis a család jelenti az érzelmi és egzisztenciális biztonság ígéretét.

Nagy számban, mondhatjuk, hogy tömegével vannak válságba
jutott családok, amelyek nem tudnak megbirkózni különféle ne
hézségeikkel, de azt semmiképpen sem mondhatjuk, hogy válság
ban volna a család intézménye. Mégpedig a tartós és monogám
házasságra épülő családé. A történelem során és a világ különbö
ző tájain másféle családmodellek is föllelhetők ugyan, de a ke
reszténységtől átitatott Európában ez a családmodell több mint
kétezer éve meghatározó. Az értékeinkhez való viszonyunkban
keletkezett valami eddig nem tapasztalt válság. A korábbi évszá
zadokban a nemzedékről-nemzedékre átörökített, az egyház er
kölcsi tekintélye által hitelesített értékek - melyek követését tár
sadalmi nyomás, közösségi elvárásrendszer is előmozdította -
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Az utóbbi évtizedek
részben spontán, rész
ben tudatos értékrom
bolása nem kerülte el
a családot sem...

Ez a diagnózis - bár
nagyon súlyos bajokra
utal - reálisnak tú
nik: Mit tudnánkmon
dani a lehetséges terá
piáról?

Akkor éppen ideje
visszatérnünk a beve
zető kérdéshez. Mit te
het ezekért az embere
kért az egyház?

irányadók voltak az ember számára. Aki ezek ellen nyíltan fellá
zadt, az önmagát rekesztette ki a közösségból. Ma az emberek
nagy tömegei szemében minden érték megkérdőjeleződött. Így a
családé is. Nyilvánvaló, hogy a mai család külső jegyeiben kevés
sé hasonlít csak az őskor matriarchátusára vagy a középkor pat
riarchális famíliáinak berendezkedésére. Korunk családjában a
szülők egyenrangúak és egyenjogúak, ami hatalmas változás: de
hogy kapcsolatuk életre szóló legyen, hogy egyre teljesebb és mé
Iyebb életközösséggé váljék, erre a mai válságjelek között is egyre
nyilvánvalóbban mutatkozik az igény.

A hatalmi ideológia "prófétái" - Engels nyomán - a magán
tulajdon, a vallás és a család pusztulásának képét vetítették előre,

s ez évtizedeken át kihatott az intézményes nevelésre is. Az ere
deti lakóközösségek szétrobbantása, az iparosítás során szétdúlt
családok, a nők anyagi kényszer szülte tömeges munkavállalása,
a munkásszállók, az övéiktől távol élő apák társadalmának létre
jötte mind rombolta a családot: gyengítette az összetartozás té
nyét és érzését. A külső romboló tényezők közé kell sorolnunk 
e rossz örökségek továbbélő hatásai mellett - az utóbbi másfél
évtizedben egyre erősödő fogyasztói-élvezeti életszemléletet (so
kaknál már-már életeszményt). Tehát korunk embere van válság
ban - értékeihez és önmagához való viszonyában - s még eb
ben a válságban is ösztönösen tapogatózik a családtól remélt szo
ciális és lelki biztonság felé.

Nem szerétnék a bajok egyedüli tudós orvosának pózában mu
tatkozni, szó sincs erről. Csak olyasmit tudok mondani - én is,
aki lelkipásztorként viszonylag gyakran találkoztam a családi élet
különféle problémáival -, ami hosszabb-rövidebb gondolkodás
után majdnem mindenkinek eszébe juthat. Először is: aki sokat
beszél a család válságáról. az maga is hozzájárul a válság kiala
kulásához vagy elmélyüléséhez. (Önmagát beteljesítő jóslatnak
nevezik az ilyesmit.) Nem a család intézményének válságáról kell
tehát szólnunk (hiszen nem is ez a helyzet), hanem az emberéről,

aki a maga személyes problémáival küszködik - a családban is.

Első megközelítésben nem valami egészen specialis tennivaló
ról van szó. Az egyház egyszeruen tegye a dolgát: jobban, haté
konyabban, érzékenyebben és körültekintőbben. Hirdesse az Igét,
neveljen krisztusi életre. A keresztény életre nevelés ugyanis ter
mészeténél fogva családi életre nevelés. Istenre tekintve a személy
fensöbbségét hirdeljük a dolgokkal szemben - ami ellentétes a
fogyasztói-élvezeti magatartással. Az imádkozó ember megnyitja
személyér egy másik személy előtt. Az egyház önmaguk elfoga
dására - nem pedig "önmegvalósításra", az embertárs iránti sze
retetre és szolídaritásra - nem pedig az ő legyőzésére igyekszik
nevelni híveit. A keresztény értékrend tehát, mondhatjuk, már ön
magában is a családi életre nevel.
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Úgy gondolja, hogy a
keresztény értékrend
megrendülésének kö
vetkeztében szaporod
tak el a válságjelek?

Az egyház oldaláról, a
lelkipásztori munkát
illetően tehát minden
rendben volna? Csak
egy kicsit mégjobban,
még hatékonyabban..?

Amahárom-négyalka
lommal...

Egyértelműen. A hit gyöngülese miatt az ember hajlamos rá,
hogy boldogság- és teljesség-igényével - amely mindannyiunk
ban jelen van - a másik ember, a házastársa felé forduljon. Ebből

csakis csalódás következhet: a házastárs elhagyása, .Jecserélése",
"az igazi" további, egyre zak1atottabb keresése. Úgy látszik,
mindannyian vágyódunk a teljességre, a mennyországra, De aki
nem tud hinni, az rossz helyen keresi. Nem várhatunk teljességet
a véges emberi lénytól. A házastárs társa, nem pedig célja és be
teljesítője az ember életének.

Nem, erről szó sincs. Szükség van a házasságra és a családi
életre nevelés direktebb formáira, a házaspárok és családok "cél
zott" pasztorádójára: a jó családok erősítésére és a válságba jutot
tak segítésére. Amikor ezeket az elvárásokat megfogalmazzuk, ne
feledkezzünk meg arról, hogy ennek nagy részére régen még
alig-alig volt szükség: a családi életre nevelés elsődleges színtere
ugyanis maga a múködö család volt. Amióta ezt a feladatot nem
képes maradéktalanul - vagy netán sehogy sem - ellátni, azóta
mutatkozik elemi igény az egyház konkrétabb segítségére. Ennek
módjait és formáit kidolgozni időbe kerül... S évtizedeken át az
egyház súlyos adminisztratívakadályokba is ütközött ezen a té
ren ...

A hitoktatásban nem az a teendó, hogy beiktassunk 2-4-6 órát,
amelyen .Jetudható" a feladat: sokkal inkább át kell hassa az
egész hitoktatást (amint az igehirdetést is) az a gondolat, hogy a
keresztény ember az életszentségre nyert meghívást, amelynek
egyik útja a házasság és a családi élet. Ez tehát más jellegű, de
ugyanolyan értékes keresztény élethivatás, mint a papság és a
szerzetesség. Gyakran megütköztem azon, hogy jó katolikus szü
lők is elsősorban arra ösztökélték gyerekeiket: tanuljanak jól,
hogy mérnökök, orvosok. tanárok, ügyvédek lehessenek... A ke
resztény szülői hivatás sokak számára csak amolyan kényszerű,

harmadik-negyedik mellékfoglalkozásnak tűnik. Nem csoda, ha
fiatal anyák arról panaszkodnak, hogy nem találják örömüket az
anyaságban ("pelenkamosás, pempófózés"), elvesztegetett időnek

érzik azt, amit tanult mesterségüktól távol kell töltsenek...
Közvetlenül a házasságra, családi életre való felkészítés hagyo

mányos módon a plébániai jegyesoktatás keretében történik.

Olykor több alkalmat is szánnak rá. Ne feledjük azonban: az
oktatáson való részvétel a templomi esküvő feltétele. Ilyenkor ál
talában az egyház tanításának rövid összefoglalását kapják, pró
bálják fölidézni a valamikor megszerzett, mélyre temetódött isme
reteket. Ha a fiatal pár csak kötelező formaságnak tekinti, ha
nincs igénye még ennyire sem, akkor a legjobb lelkipásztor is
csak az útszélre szórja a magot... Sok helyütt hosszabb, tanfolyam
jellegű kurzusokat szerveznek, melyek során mélyebben és bősé-
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1994 nyarán Bíró
úiszló püspök vezeté
sével megalakult aMa
gyarKatolikus Család
[árum. Mit vár ettől az
új intézménytől?

Konkrétan hogyan kí
vánják működtetni ezt
a jórumoi?

gesebben esik szó a keresztény családi életről. Nagyon fontos, di
cséretes kezdeményezések ezek, látni kell azonban, hogy hetek
kel, hónapokkal, de akár fél vagy egy évvel a házasságkötés előtt

is sok tekintetben már késő. Kialakult elképzeléseik vannak már a
szóba kerülő kérdésekről, leendő gyermekeik számáról, a család
tervezés szerintük helyes módjáról. Szóval a családi életre neve
lésnek sokkal korábban kell kezdódnie.

Amit a neve mond: hogy fórummá váljék mindazok számára,
akik a hazai egyházban a családokért dolgoznak. Istennek hála,
sokan vannak. Az utóbbi években létrejöttek különbözö, a csalá
dokat segítő, a magzati életet védő szervezetek, munkaközössé
gek, amelyekben sok áldozatkész, keresztény lelkületű jó szakem
ber tevékenykedik. - Sokat tesznek a családokért a lelkiségi
mozgalmak. A Bárka és a Hit és Fény közösség a halmozottan sé
rült gyermekeket nevelő családokat segíti, a Házas hétvége és a
Családi hétvége mozgalom a stabil, jó házasságok és családok to
vábbi erősítésén fáradozik, a Fokolare és a nálunk csak mostaná
ban meghonosodó Schönstatt lelkisége a családok benső életének
megújítását tekinti céljának. - Szinte felbecsülhetetlen munkát
végeznek az egyházmegyék család-referensei: akik a család-cso
portokat igyekeznek kapcsolatba hozni egymással, hogy azok
egymás hite és példája által is erősödjenek. Az egyház ugyanis el
sősorban nem intézményesen tudja a leghatékonyabban támogat
ni a családokat, hanem azok lelkiségének elmélyítése, egymáshoz
fűződő kapcsolataik erősítése révén.

Tudományos igényű műhelymunka is folyik neves szociológus,
morál teológus, pszichológus, jogász és több más szakember rész
vételével. Családbarát irányban szerétnénk befolyásolni például a
törvényhozást, ugyanakkor formálni kívánjuk a közvéleményt.
Nemcsak a hazai katolikus egyház, hanem az egész nemzet szá
mára létfontosságú, hogy a családokat támogató intézkedések és
törvények szülessenek, s hogy a társadalom minden fórumán be
csülete legyen a családnak.

Gondolatok, tapasztalatok, információk cseréjét akarjuk elő

mozdítani, szervezni, lebonyolítani. Nagyon fontos, hogy az azo
nos vagy érintkező területeken dolgozók tudjanak egymás mun
kájáról. Hogy ne kelljen mindent mindenütt újra "feltalálni",
hogy elkerülhetők legyenek a fölösleges párhuzamosságok és a
keresztbeszervezések...

Konkrét segítséget szerétnénk nyújtani minél elóbb a hitokta
tóknak és a lelkipásztoroknak. Könyvtárat akarunk létrehozni,
amelyben a családdal és a családpasztorációval kapcsolatos köny
veket, tanulmányokat, cikkeket, különböző segédanyagokat gyűj

tünk össze és tesszük hozzáférhetővé. Most az anyaggyűjtés stá
diumában vagyunk. Kérjük, aki teheti, támogassa ezt a mind-
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Nem tartattól, hogy az
amúgyistúlterhelt pap
ságúgytekintmajderre
a jórumra, mint ami
újabb elvárásokat, ten
nivalókat fogalmaz meg
a számára?

Püspök úr,hogyan lát
ja: eléri a családpasz
toráció azokat, akiknek

. a legnagyobb szuksé
gük volna rá? A vál
ságba jutott házassá
gokban vergődo7cet, az
elvált újraházasodot
takat... Ezek többsége
mintha hiányozna,
vagy idővel elmaradna
a templomból...

A mélyen megélt hit
tel tehetjüktalán a leg
többet a házasságun
kért, a családunkért?

annyiunkat gazdagító tevékenységünket. Szeretnénk jegyesoktatá
sokhoz, a családi életre neveléshez használható kidolgozott előa

dásokat, óravázlatokat. család-csoportok számára megbeszélendő

tematikákat kapni, hogy ezek legjavát valamilyen úton-módon
közkinccsé tehessük.

Ezt mindenképp szeretném elkerülni. Ezért is sietünk mielőbb

konkrét segítséget nyújtani. Azzal ugyanis tisztában vagyok.
hogy a papság túlnyomó többsége a családpasztorációt nem a te
vékenység egyik irányának. hanem a lelkipásztori munka egészét
átfogó területnek tekinti.

A Szentatya a Familiaris consortic kezdetú apostoli levelében a
lelkünkre köti: nagy szeretettel kell fordulnia az egész keresztény
közösségnek és minden konkrét közösségnek és papjának a vál
sággal küszködők és az elváltak felé. Ne engedjük őket kisza
kadni a közösségből. Konkrét segítség lehet számukra a házassági
válság idején, ha elbeszélgethetnek a lelkipásztorral vagy egy má
sik házaspárral. A válságok ugyanis gyakran abból erednek. hogy
férj és feleség nem tud szót érteni egymással, nem értik már egy
más közléseit és érzéseit. Javíthat a helyzeten, ha valaki segít "le
fordítani" az egyik üzenetét a másik számára. Ettől sok minden
érthetővé, számos probléma kezelhetővé, megoldhatóvá válhat.
Vegyük észre a válsággal küszködö házaspárokat, és tapintatosan
ajánljunk föl segítséget...

Az elvált újraházasodottak nem járulhatnak ugyan a szentsé
gekhez, de ennek ellenére ne érezzék "másodrangúnak" magukat
a templomban és a közösségben. Ezért sokat tehet a pap is és a
többi hívek is.

A legfontosabb azonban a válságok kialakulásának a megelő

zése. - Mit tehetek a családomért? - kérdezte egyszer idős pap
barátomat egy férfi, akinek egyre több baja volt a feleségével és a
családjával. Az idős pap azt válaszolta: üljön le a parkban egy
órára, vagy térdeljen be a templomi csendbe, és béküljön meg ön
magával. Fogadja el, köszönje meg az Istennek önmagát. Akkor
lesz csak módja arra, hogy elfogadja és megköszönje a házastár
sát és a családját is. Ilyen gyatra emberekért testesült meg és halt
meg a kereszten Krisztus. O elfogad minket annak, akik vagyunk.
Ebből az "élményből" fakad a keresztény hit. Minket el lehet fo
gadni. Engem is. Őt is...

Pontosan így van. Csak a "talán"-t venném ki a mondatból. A
pasztorációnak erre a hitre kell segítenie az embert. A lelkipász
torkodás legfontosabb területe a családpasztoráció, s a legjobb
családpasztoráció az igazán mélyre ható lelkipásztori munka.
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