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A karácsonyi ünnep
jellegének

megváltozása

"Ha valaki csak
egyetlen gyermeknek
is fájdalmat okoz... 1/

Karácsony ünnl!f.e mint a gyermekek iránti keresztény
gondoskodás kiindulápontia

Friedrich Fröbel, a 19. század egyik legismertebb pedagógusa, ka
rácsony ünnepéről szólva elsősorban a "valódi gyermeki boldogság
érzését" hangsúlyozta. E nagy gyermekbarát, akinek nevéhez az
első óvodák is kapcsolódnak, Krisztus születésének ünnepében "ál
talános gyermekünnepet" látott. Viszont a romantika kora előtt

még nem ünnepelték a karácsonyt efféle rajongó szentimentaliz
mussal. Az új, érzelmeket hangsúlyozó felfogás a gyermek és a
család 19. századi idealizálását tükrözi. A történész Thomas
Nippeerdey a felvilágosodás kori pedagógusok szemléletével
összehasonlítva így jellemzi a romantika újszerű gyermekképét: "A
közömbösség, távolságtartás, illetve szigorúság helyébe ekkor po
zitív érzelmi kapcsolatok lépnek, melegség és gyermekközpontú
ság. A gyermekekkel való foglalkozáshoz a spontán odafordulás, a
szórakozás és a kikapcsolódás fogalmai társulnak." A gyermekek
"istenítése" még ma is sok családban jellemzi a karácsonyi ünnepet.
Akinek pedig nincsenek gyermekei, vagy már elhagyták, annak
ilyenkor különösen hiányoznak; vagy ha a szülők túl szegények
ahhoz, hogy gyermekeiket megajándékozzák, de ami még rosz
szabb, a család már szétesett, akkor mindezt karácsonykor sokkal
fájóbban érzik át, mint máskor.

Visszatekintve karácsony ünnepének átszellemülése meglepő

lehet, eredetileg ugyanis a gyermekeket nem karácsonykor aján
dékozták meg, hanem egészen a 16. századig magától értetődően

Myrai Szent Miklós ünnepén, akit hagyományosan a gyermekek
védőszentjeként tartottak számon. Másrészt a karácsony ereden
dően jóval kevésbé emlékeztetett arra, hogya kereszténység böl
csőjénél egy isteni gyermek és egy szent család áll. Jézus szüle
tésének körülményeit sem nevezhetjük egyszerűnek: József kitar
tott Mária mellett és támogatta őt terhességében, jóllehet gyer
mekét nem ő nemzette. A szülés után, a nehéz életkörülmények
ellenére Mária és József együtt gondoskodott a megszületett gyer
mekről: először Betlehemben, majd Názáretben. Felnőttként pedig
maga Jézus is isteni gyermekbarátként lépett fel él kicsik érdeké-
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Az antik pater familias
eszméje

A pater familias
keresztény

átértelmezése

ben. Tehát a felebaráti szeretet keresztény parancsa, a Jézus körül
összegyűlt Szent Család példamutató élete és Jézus gyermekekkel
szembeni szeretetteljes magatartása vezetett oda, hogy a keresz
tények oly módon léptek fel a gyermekek védelmében, ahogyan
az a kereszténység előtti korban még teljesen ismeretlen volt.

Az antik görög és római felfogás szerint a családfő hatalma ki
terjedt többek között a házasságból származó gyermekekre 
függetlenül attól, hogy milyen korúak és családi állapotúak voltak
-, valamint azok törvényes leszármazottaira is. A pater familias a
családtagoknak szinte korlátlan módon parancsolt, már-már "autok
rata uralkodó"-ként, ahogyan ezt a történész Otto Hiltbrunner meg
fogalmazza: "A pater familias saját kénye-kedve szerint fegyelmez
hette, vagy akár meg is ölhette gyermekét (ius vitae necisque), az
újszülötteket házából elűzhette (ius exponendi), bármilyen korú
gyermekét eladhatta (ius uendendii, zálogba adhatta, vagy külön
böző szolgáltatásokhoz idegenek rendelkezésre bocsáthatta." Jólle
het nem rendelkezünk pontos számszerű adatokkal az ilyen jelle
gű gyermekgyilkosságokra vonatkozóan, a történész W. V. Harris
mégis meggyőzően jegyzi meg, hogy már nagyon korai időpont

tól kezdve a családfői hatalommal járó "gyilkossághoz való jo
got" a gyermek utcára tevésének legitimálásaként lehetett értel
mezni. Mi több: a pater familias görögök és rómaiak között elter
jedt szemlélete Alexander Demant szerint más antik népekre is
jellemző volt. A történész Bettina Eva Stumpp hangsúlyozza,
hogy a jelenlegi kutatások nagyrészt igazolják az expositio tényle
ges előfordulását, s annak tolerálását a görög-római világban. Az
expositio, ami főleg a lánygyermekeket érintette, gyakran azzal a
következménnyel járt, hogy "kerÍtőnők nevelték - írja Stumpp
-, és kiskoruktól kezdve prostitúcióra »képezték ki« őket; több
nyire - mint a lelenc gyermekeket általában - szolgaként tartot
ták őket, a kerítőnő pedig esetenként az édesanyjuknak adta ki
magát."

Az első keresztények nem tehettek úgy, mintha nem vennének
tudomást a környezetükben jelen lévő pater familias eszméjéről. A
szeretet keresztény parancsa, a Szent Család példamutatása, vala
mint Jézus isteni gyermekszeretete még a lehetőségét is kizárta
annak, hogy elfogadják a pogány szemléletet. Ebben a nehéz
helyzetben a zsidóság mintájára "cselhez" folyamodtak. Vagyis ők

is magukévá tették ugyan a pater familias ideálját, azonban oly
módon, hogy a pater familias szerepébe egyedüliként a mennyei
Atyát helyezték: rajta kívül senki sem rendelkezhetett egy gyer
mek, Isten gyermekének élete és halála fölött. Ezzel párhuzamo
san a keresztények ezt a jogot - mint korábban a zsidók is 
minden földi apától elvitatták. Következményeit tekintve ez az
"átértelmezés" humanizáló erővel hatott: a későbbiekben a kis
gyermekek élete is feltétlen módon méltó volt védelemre. A ke
resztények azért is jutottak oly messze a gyermekek értékének
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Az abortusz kérdése

Afogyatékos
gyermekekről való

gondoskodás

megbecsülésében, mert Jézus éppen őket állította példaképül a
felnőttek elé. Figyelemre méltó, hogy az Újszövetség a gyerme
keken kívül egyetlen olyan társadalmi csoportról sem tesz emlí
tést, akiket Jézus átölelt és kezét rájuk téve megáldott volna. Az
egyiptológus Aleida Assmann Jézus cselekedetét így helyezi korá
nak kontextusába: "Az Úr bibliai szavait, melyek elsőként jelölik
meg a gyermeket példaképként, a gyermekség-eszme törté
netének egészen újszerű mozzanataként kell értékelnünk." Az
evangélium egyik mondatára utalva - "Aki befogad egy ilyen
gyermeket a nevemben, az engem fogad be" (Mt 18,5) - Ass
mann még pontosabban fogalmaz: "A gyermeket Jézus önmagá
ért becsüli." Ezáltal a mindenekelőtt Krisztus földi születéséből

kiinduló, azon alapuló gyermekekről történő keresztény gondos
kodás az őskeresztény kor óta három fő területre vonatkozott: a
keresztények elutasították az abortuszt; gondoskodtak a fogyaté
kos gyermekekről; védelmükbe vették a lelenc gyermekeket és az
árvákat.

Az antikvitás korának abortusz-gyakorlatával kapcsolatban az
orv ostörténész Robert [ütte így vélekedik: "Szinte teljes bizonyos
sággal feltételezhetjük, hogy a görög poliszokban ismeretlen volt
az abortusz állami vagy jogi tilalma." Az embriót "nem élőlény

ként" értékelő szemlélet Rómában is mérvadó volt. A terhesség
megszakítás morális-jogí megítélésében a kereszténység elterjedé
se, majd államvallásként történő elismerése után következett be
"döntő fordulat", ugyanis az abortuszt attól kezdve "szentségtö
résnek" tekintették. Günter Jerouschek ennek indoklására a követ
kező érveket sorolja fel: Mária terhessége, Jézus gyermekszeretete,
végül pedig lsten apasága (és anyasága!) - mindez megvonja az
embertől az élet feletti rendelkezés jogát. A középkorkutató Peter
Landau szerint a keresztényeknek az emberi élet védelmében ki
fejtett tevékenységére abból is lehet következtetni, "hogy a közép
kor civiljogi forrásai a népjog korszaka után a 15. század végéig
az abortuszt mint tényállást sehol sem ismerik". Először az 1532
ből származó Constitutio Crirninalis Carolina - amely 1871-ig a
Német Birodalom teljes területén mint első és egyetlen büntetőjo

gi kódex volt érvényben - foglalkozott világi részről részletesen
az abortusz bűncselekményével.Figyelemre méltó, hogy az emlí
tett jogi kódex lényegében az évszázadokon keresztül jóváhagyott
egyházi mércét vette át.

A fogyatékos gyermekekkel való keresztény bánásmód szintén
az emberi élet védelmét mutatja. Idézzük ezzel kapcsolatban az
antropológus Klaus E. Müllert, aki a különböző népek fogyatékos
gyermekekkel való bánásmódjával kapcsolatos vizsgálódásait így
foglalja össze: "A természeti népeknél azokat a gyermekeket, akik
látható anomáliákkal, mindenekelőtt súlyos testi hibákkal jöttek
világra, többnyire rögtön születésük után megölték. (...) A »nyo
morékok« az ördög szülöttei voltak, így családjukra is csak sze-
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Szent Ágoston tanítása

A lelenc és árva
gyermekek

megsegítése

rencsétlenséget hozhattak; ezért elkülönítették, majd elpusztítot
ták őket (...), hulláikat bedobták egy bokorba, vagy sietve elföldel
ték." Az antikvitás görögsége is hasonló módon járt el, mi több,
efféle tetteiket a törvényre hivatkozva próbálták igazolni: Platón a
hasonló cselekedetekről többször is mint "magától értetődő" dol
gokról szól; Szókratész szerint is "feltétlenül végezniük kell" any
juknak torzszülött gyermekeikkel. Spártában valamennyi fogyaté
kos újszülöttet a Taigetosz hegyének egyik mély szakadékába ve
tettek. A nyomorék gyermekeket Arisztotelész szerint is azonnal
Ilki kell selejtezni", és semmi esetre sem szabad felnevelni őket. A
fogyatékos kisgyermekekkel való efféle bánásmód messze Görög
országon túl is teret nyert, például Rómában. A szociáltörténeti
háttér fényében tehát még inkább felmérhető a keresztények azon
fáradozása, amit a gyermekek életének védelmében fejtettek ki.
Idézzük újra Klaus E. Müllert: "először kétségtelenül a keresz
tények - pontosabban a papság - próbált megálljt parancsolni a
»fajhigiénia« eme formájának".

A minden emberre érvényes felebaráti szeretet, illetve a Jézus
hoz oly közel álló gyermekszeretet alapján Szent Ágoston fordult
szembe határozottan a fogyatékos gyermekeket érintő gyilkossá
gokkal. Szerinte végeredményben minden embert összeköt közös
származása: "Bárki, aki valahol a Földön emberként, tehát halan
dóként, értelemmel bíró lényként megszületett, még ha fogalma
ink szerint mégoly szokatlan is a testformája, s bőrszínében, moz
gásában, hangjában, erejében és természetes adottságaiban má
soktól bármennyire is eltér - még akkor se kételkedjék egyetlen
hívő sem abban, hogy ők is az Isten által először formált ember
től származnak. (...) A torzszülöttek is emberek, és ők is Ádámtól
származnak, mint mindenki más." Amikor a Szent Ágoston által
megfogalmazott, az ősegyház korától kezdve érvényes, minden
ember közös eredetét valló alapelvre utalunk, akkor szomorú
fényben tűnnek fel előttünk azok a keresztény kultúrkörben 1933
után elkövetett szörnyűségek, amelyek a beteg, szellemileg és tes
tileg fogyatékos gyermekek ellen irányultak. Ugyanakkor szembe
ötlő, hogy a nemzetiszocialista (gyermek)eutanázia programját el
lenzők a bibliailag megalapozott hagyományokkal összhangban
cseleked tek.

Kezdettől fogva különösen kegyetlen volt a sorsa azoknak a
gyermekeknek, akiknek a szülei meghaltak, vagy akiket kitagad
tak - ők teljesen védtelenek voltak: "az Árvák - fogalmazza
meg a történész [ens-Uwe Krause - az antik irodalomban, akár
csak az özvegyek, védtelennek számítanak. Az elhagyatottsággal
és a védtelenséggel metaforikusan mindig az árvaság hozható
összefüggésbe". Ezzel szemben a Jézus-követők a zsidó hagyomá
nyokban gyökerező folytonosság (ld. Jer 22,3) letéteményeseinek
tekintették magukat, amennyiben - mint a történész Uta Lindgren
állítja - az árvák érdekében kifejtett tevékenységük mennyiség-
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ben és minőségben "különbözik a más vallásokban és kultúrák
ban megszokottól". Az árva gyermekek megsegítését maga Jézus
is az "irgalmasság hét testi cselekedetéhez" sorolja (Mt 25,34-46).
De ugyanilyen nyomatékosan hatott Jézus szegényekkel történő

azonosulásával kapcsolatos kijelentése: "Amit e legkisebb testvé
reim közül eggyel is tettetek, velem tettétek" (Mt 25,40). Ezért az
ősegyházban az a keresztény, aki semmiféle aktív szolidaritást
sem vállalt az árvákkal. illetve javaiból nem juttatott a rászoru
lóknak, saját magát zárta ki a hívők közösségéből. Nem csoda,
hogy Alexandriai Szent Kelemen megbotránkozik azon, hogy gaz
dag dámák luxusban élnek, mi több, egzotikus állatokat tartanak,
miközben a szegényekről, különösen az árvákról tudomást sem
vesznek. A hívők példaképeként elsősorban a püspököket kell
megemlítenünk, akik az árvákat védelmükbe vették, hogy azután
lehetőleg fogadókész keresztény családokhoz közvetítsék őket, de
ha a kiközvetítés bármilyen okból nem történt meg, a nevelést sa
ját maguk vállalták. Ezért állapíthatja meg a történész jens-Uwe
Krause, hogy a késő antik korban a "magánjellegű jótétemények"
tekintetében keresztény hatásra "szemléletváltást" történt: "Tehe
tős férfiak és nők szegényeket, különösképpen özvegyeket és ár
vákat karoltak föl, akik ekkor már sokkal inkább reménykedhet
tek ilyenfajta segítségben, mint a korai császárkorban." Hiszen
tudjuk, hogya gyermekekkel kapcsolatban a zsoltár szavainak
kellene beteljesülnie: "Apám és anyám elhagytak ugyan, de az Úr
(egyháza által) magához vett engem" (Zsolt 26,10). Ezen az ala
pon állt a lelencház intézménye is, amivel Nyugaton először 787
ben, Milánóban találkozunk.

Az. első lelencházak A későbbi századokban a magukat lelencházak alapításának és
működtetésének szentelő személyek közül kiemelkedik a lazarista
Páli Szent Vince, aki 1638-ban Párizsban hozott létre lelencházat.
Kezdeményezése azért is volt úttörő jellegű, mert az uralkodó ki
rályi párt rá tudta bírni arra, hogyalelencházat jelentős anyagi
eszközökkel támogassák. Ezzel a lelenc gyermekek rnodern, álla
mi gondoskodásának alapkövét sikerült lerakni, egy olyan szabá
lyozásét, amely hamarosan egész Európában el fog terjedni. A le
lencházaknak elsőrangú jelentősége volt - mindenekelőtt átme
neti állomásként - egészen a legújabb korig, amint azt Hamburg
és más nagyvárosok jelenlegi lelencházai is bizonyítják. A külön
böző európai nagyvárosokat tekintve a lelenc gyermekek viszony
lag pontos számáról vannak adataink a 19. századra vonatkozó
an: az ipari nagyvárosokban (Lisszabon, Madrid, Róma, Párizs,
Bécs, Moszkva) akkoriban száz születésre mintegy huszonöt le
lenc gyermek esett, míg az olasz kisvárosok és vidéki régiók ese
tében ez a szám hat százalék körül volt. Ez minden kétséget kizá
róan mutatja, hogy a keresztény módon megalapozott, a szülő

nélküli gyermekeket segítő kötelezettségvállalás nem pusztán egy
társadalmi peremjelenségre vonatkozott.
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Az ENSZ gyennekjogi
konvenciója

A gyermekek
védelmének új kihívásai

Visszatekintve a kétezer éves kereszténység történetére, joggal
támad az a benyomásunk, hogy a vallás nagyon sokat tett a gyer
mekek érdekében, emberi értékük elismertetéséért és életük védel
méért. Fennáll azonban annak a veszélye, hogya kereszténység
pozitív hatása feledésbe merül. Különösen egyházon kívüli ber
kekben tartják gyakran a gyermekek javára elért vívmányokat ki
zárólagosan a felvilágosodás eredményének. A szekuláris rövidtá
vú emlékezet ezzel párhuzamosan szemére veti az egyháznak,
hogy a gyermekeket elsősorban nem az ő érdekeiket figyelembe
véve támogatta, hanem sokkal inkább egyházi indoktrinációjuk
miatt. Kiemelt figyelmet érdemel az Egyesült Nemzetek Szerveze
tének 1989-ben elfogadott gyermekjogi konvenciója, amelyet ed
dig a 193 tagország közül 191 írt alá, tehát az USA és Szomália
kivételével mindegyik. Idézzünk a megegyezésből néhány kiemel
ten fontos mondatot: a szerződést aláíró országok "elismerik,
hogy minden gyermeknek veleszületett joga van az élethez (...),
minden lehetséges mértékben szavatolják a gyermekek életben
maradását és fejlődését" (6. cikkely). "Minden szükséges törvény
hozási, közigazgatási, szociális és képzési rendelkezést meghoz
nak azért, hogy a gyermeket megvédjék a testi vagy lelki erőszak,

a megkárosítás vagy bántalmazás, a lezüllesztés vagy elhanyago
lás, a rossz bánásmód vagy kizsákmányolás, valamint a szexuális
erőszak valamennyi formájától, ameddig csak az őt gondozó szü
lők vagy valamelyik szülői rész, gyám vagy más törvényes kép
viselő oltalma alá tartozik" (19,1 cikkely). "Elismerik, hogya szel
lemileg vagy testileg fogyatékos gyermeknek teljes és emberhez
méltó életet kell élnie, olyan körülmények között, amelyek a
gyermek méltóságát megőrzik, önállóságát elősegítik, és támogat
ják a közösség életében való aktív részvételét" (23,1 cikkely).
"Minden szükséges intézkedést meghoznak azért, hogy a bár
milyen okból és bármilyen formában fellép ő gyermek-kereske
delmet megakadályozzák" (35,1 cikkely). Ha a gyermekek vé
delmében hozott efféle határozatokat összehasonlítjuk a korai
középkorból (5-9. század) származó, lényegileg újszövetségi ala
pokon nyugvó gyermekekre vonatkozó törvényhozással, akkor
fölöttébb meglepő párhuzamokat fedezhetünk fel, ahogyan azt a
középkorkutató Heinz-Wilhelm Schwarz is hangsúlyozza: "ÖSz
szességében megállapítható, hogy a korai középkor úgy az egy
házi, mint a világi jog területén a gyermek védelmében eredeti
törvényhozást alakított ki, amely nagyon sok esetben már a mo
dem jogalkotás jegyeit viseli magán, és ez utóbbi számára gyak
ran példaértékkel is bírt."

Végezetül hangsúlyozzuk, hogy karácsony középpontjában
semmiképp sem egy romantikus, a gyermekséget szentimentali
zálni szándékozó ünnep áll, hanem egy olyan, amely a gyerme
kek emberi értéke elfogadásának kezdetét jelöli, ami a keresz
ténység előtt még ismeretlen volt. A gyermekek védelmének kö-
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zel kétezer éves története sürgető módon veti fel a kérdést, hogy
miként lehetne napjainkban az efféle vívmányokat - jogerőre

emelésükön túl - biztosítani. és mindenekelőtt: újra és újra elfo
gadhatóvá tenni. Ma olyan világban élünk, amikor az isteni apa
ság kötelező érvényű elképzelése sokak számára már egyáltalán
nem magától értetődő. A gyermekek világszerte elterjedt szexuális
kizsákmányolása, a nemzetközi szintű médiákkal operáló keres
kedői csoportok által terjesztett gyermekpomográfia, az éhező

gyermekek elégtelen megsegítése, a világ számos nagyvárosában
céltalanul lézengő, magukra hagyott utcagyerekek tömege, vala
mint a halálra dolgoztatott, illetve háborúkban fegyverrel szolgá
latot teljesítő gyermekek arra figyelmeztetnek bennünket, hogy
nagyon sürgős lenne a kicsinyek méltóságának és védelmének
folytonos és tettekben is mérhető felelevenítése - amiben nagyon
hatásosan és eredményesen jelen kell lennie a kereszténység törté
netéből merítő korrekciós funkciónak is. Ne feledjük, hogy ma
sem csupán városaink fényláncaiban vagy a szobáink kivilágított
fenyőfáin tükröződik a karácsony fénye. Sokkal ragyogóbb ez a
fény azok által, akik világszerte sokat tettek a gyermekek ember
hez méltó életéért, s napjainkban is jelentős áldozatokat hoznak
érte. Mindenekelőtt ezt jelenti a karácsony megünneplése.

Ancsin István fordítása

Olvasóínknak
, ..

Aldott Karácsonyi Unnepeket
, ,

és Boldog Uj Evet

kívánunk!

914


