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meghatározta a Gávelék hatalmas egója (és persze 
vitathatatlan tehetsége). Az „Ez az a nap" és a "Szikra-
díj" világ tökéletesen bemutatkozott. A szereplők 
túlnyomó részének a neoprotestáns mivolta miatt nem 
sok köze van a katolikus eucharisztia fogalomhoz. 
Márpedig az Eucharisztikus Kongresszusok alapvető 
célja ennek megerősítése. Egyre inkább fixa-ideámmá 
válik az, hogy a 90-es évek elején idetódult (de a már 
régóta itt lévő baptista, adventista, Jehova-tanú... ) 
kisegyházaknak nincs egyéb célja, mint minél jobban 
gyengíteni a történelmi egyházakat, elsősorban a 
katolikusságot. Jórészt nem az ateista társadalomból 
növelik a létszámukat, hanem a történelmi egyházakkal 
valamilyen konfrontációba került, egyébként 
alapvetően vallásos emberekből. Az amerikai 
zenekarok tartotta kiképzések remekül sikerültek, ezek 
a zenészek elsajátították, hogy hogyan kell a tömeget 
befolyásolni, karlengetésre, tapsolásra bírni. Ezek a 
dalok azonban megmaradnak a mulatós-stílusú 
harmonizálásnál (a zenekarok jó része annál a 
színvonalnál is), a bugyuta, infantilis, magyartalan 
dallam- és szövegvilágnál. Az eredeti Koudela Géza 
szerzette Himnusz telitalálat. Kell hozzá, hogy szóljon 
az orgona, ahogy a csövön kifér... A pályázat kiírásakor 
sem értettem, miért kellene új, nem is született semmi 
érdemleges... A nagyzenekaros-énekkaros feldolgozás 
nagyon jó, méltó. Az egyéb feldolgozásokat nem 
minősíteném (tudnék jelzőket)... A Kongresszusról 
általában, ez egy ilyen műfaj, ilyen nagyságrendekkel 
és pénzekkel. Akinek hiányzik az "eredeti jézusi", az 
nem vesz figyelembe a "Sitz im Leben"-t , a kétezer évet 
és a nagyságrendbeli különbséget (néhány tíz-száz-
ezer... ókori ember szemben a többmilliárd maival). 
Azért én láttam az Öcsit is albában, stólával, papok 
karéjában koncelebrálni (bocs)... Amiatt is bocs, hogy 
nem tudtam rövidebb lenni (pedig néhányszor 
átfogalmaztam). 
 
 
 
MÁTÉ-TÓTH ANDRÁS 

THEOLOGIA FAMILIARIS 
(2.) 

(KERESZTÉNY CSALÁD, MINT A TEOLÓGIA 
MŰVELÉS ALANYA) 

 
Férfi és nő 
    Mondhattuk volna: házaspár. Ma azonban Európában 
a házasság intézménye és fogalma is egyaránt olyan 
válságban van, hogy jobb elkerülni e fogalom 
használatát. Azzal, hogy férfit és nőt írunk, nem azt 
akarjuk mondani, hogy két 'idegenség' egymás mellett. 
A család meghatározásában olyan férfi és nő közötti 
kapcsolatot tételezünk fel, melyben az 'és' kötőszó 
totális viszonyra utal. 'Totális viszony' azt jelenti, hogy 

'minden lényegesre kiterjedő', 'minden lényegesben 
teljesség- re törekvő'. A 'minden lényeges'-t megadja a 
család-definíció további része. A 'minden lényegesben 
teljességre törekvés' ezt jelenti: inkább egymást 
választó, egymásra támaszkodó, mint mást választó, 
másra támaszkodó. Kiegészítésként meg kell említeni, 
hogy a 'minden', 'teljes' szavak nem akarnak 
mennyiséget ill. intenzitást sugallani. Nem a 'sok' és 
'kevés', nem a 'nagyon' és 'kicsit' ellentétpárjában 
gondolkodunk, hanem az 'inkább' és' alig' 
ellentétpárjában. Amíg a csoport tagjai inkább egymást 
választják minden lényegesben és abban teljesen, addig 
a theologia familiaris számára alanyként szóba 
jöhetnek. De ott, ahol a család éppen a szétesés krízisét 
éli, vagy még az egységet nem tapasztalta meg, hanem 
csak részt vett valamilyen indokból egy társadalmilag 
vagy egyházilag együttélést törvényesítő 
rendezvényen, ott nem lehet szó teológiát művelő 
alanyokról, hiszen helyzetüknél fogva az eggyé tevő 
Istent legfeljebb csak hiányként tapasztalják. Ebben a 
feltételben a felszabadítási teológiák azt 
hangsúlyozzák, hogy az isteni üzenet méltó hirdetői a 
szegények. Vagyis egy állapot feltétele az 
illetékességnek. A család vonatkozásában is lehet ezt 
mondani. Arról lehet vitatkozni, hogy ez-e a feltétlen 
feltételként megkövetelendő, vagy inkább más. 
    A definícióban található másik, különleges vagy ritka 
feltételről: 'boldog' - később lesz szó. Azt már most is 
megemlíthetjük, hogy erre a feltételre is vonatkozik: 
alkalmazható, de lehet, hogy van alkalmasabb. 
Gyermekek 
    Az a természetes, amint azt a nyelv is kifejezi, hogy 
családnak azt a (házas)párt nevezzük, amelynek 
gyermeke van. Sőt, magát a gyermeket is nevezik 
'család'-nak: a 'családos ember' nem azt jelenti, hogy 
felesége van, hanem azt, hogy gyermeke, ill. a 'hány 
családja van?' kérdésben nem arra vagyunk kíváncsiak, 
hogy hány felesége van az illetőnek... 
    A problémát inkább az jelentheti, hogy a 
meghatározásban több gyermeket veszünk figyelembe. 
Van erre jogunk? 
    Ismét meg kell említeni, hogy család-teológiáról 
gondolkodunk. Arról a családról, amely joggal lehet 
alanya a teológiának, és arról a teológiáról, melyet az 
ilyen családok művelhet- (né)nek. Vajon az elterjedt 
egykézés vagy a gyermek nem-vállalása nem azt 
sugallja-e, hogy 'beteg' családról van szó - nem 
biológiai, esetleg nem is pszichológiai, hanem - 
'metafizikai' értelemben? A gyermek nem-vállalása 
vagy az egy gyermekre berendezkedés mindenképpen 
valamiről lemondást jelent. (E kérdés - ma egyébként 
helytelenül egzisztenciálisnak nevezett - anyagi 
oldalától ezúttal tekintsünk el!) A folytonosság nem-
vállalása azt jelenti, hogy "az az állapot, amelyben 
vagyunk, nem olyan, mint amelyet 'sokasítani' 
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akarunk". Ez pedig azt jelenti, hogy a család nem 
vállalja a 'minden lényegesben teljeset' feltételt, s főleg 
nem a 'boldog' követelményt. A theologia familiaris 
családjában több gyermeknek kell lennie. 
    Ki művelheti akkor ezt a teológiát? Csak a "szent" 
családok? Az a követelmény, hogy "eszményi legyen a 
család", nem mond-e ellent annak, hogy ezt a teológiát 
minden család művelhesse? Az Istenről való 
gondolkodást és tanítást senkinek megtiltatni nem lehet. 
Nincs is értelme az ilyen tiltásnak. A méltó (kongruens, 
hiteles) beszédet a nép (családok szövete) elfogadja. 
Meg kell különböztetni egymástól a teológia 
"hétköznapi" és "ünnepi" művelését. A "rendes" és az 
"ünnepélyes" tanítást. Az "ideális" család az ünnepi, 
ünnepélyes művelésre jogosult. Jogát a környező 
családok határozzák meg. Az ünnepen a hitelesebb 
tanúságtevőt kérik fel az evangelizációra, de minden 
jelenlévő "evangélista". Igy a családok, akik eminenter 
művelik a theologia familiarist, azok előtt igazolják 
magukat, akik között élnek. A faluközösség, egy 
életdús plébánia közössége vagy a bázisközösség 
természetes garancia arra, hogy a szavak az élet 
tekíntélye által kapjanak hangsúlyt. Az alkalmasság 
nem státus. A hagyományos teológus: amíg él, 
teológus. Munkásságában a hullámvölgyek nem 
befolyásolják teológusi státusát, legföljebb 
olvasóközönségét, kollégái véleményét. De szava 
továbbra is mértékadó beszéd Istenről. Ez a theologia 
familiaris művelőinél nincs így. Akinek a "tanítása" 
nem felel meg a közösség ítéletének, azt nem kérdezik, 
hallgatják, szavát nem tartják mértékadó beszédnek 
(nem kanonizálják). A családteológia feltétele a 
közösségbe, családi közösségbe tartozás. A szentek 
szava súlyosabb szó, jóllehet a nem szenteknek nem 
lehet megtiltani, hogy beszéljenek! 
     Természetesen nem hagyható figyelmen kívül az, 
hogy zárt közösségek élete tele van személyes 
feszültséggel, viszállyal. Ezek az ellentétek, Istentől 
idegen érdekek szerinti szimpátiák, pozitív és negatív 
előítéletek mind befolyásolják a nép, a közösség 
értékítéletet. De vajon ezek a tények, ezek a személyi 
viszonyok azt kell jelentsék, hogy a választás 
kritériumának és a választók személyének 
"objektívnek" kell lennie? Vajon nem tanultuk-e meg a 
teológia történetéből, az egyházi intézkedések 
történetéből, hogy a személyes jegyek mennyire 
befolyásolták, tették "quasi" lehetetlenné az ún. 
"objektív" ítéletet, döntést? Úgy vélem, ezeket a 
személyes nehézségeket vállalni kell. Sőt tudatosan 
számolni kell velük. Ebben a teológiában a folyamat 
jelleg igen erős hangsúlyt kap. S minthogy nem a 
fogalmi tisztaság, a tradícióhűség és az egyház konkrét 
(klerikális) tanítóhívatalával való összhang e teológia 
központi kritériuma, hanem a szenvedélyes és hiteles 
Isten és emberszeretet, amelyet a kiegyensúlyozott, 
boldog családi élet igazol, ezért a theologia familiaris 
kihordja a személyi ellentétek és egyebek okozta 

csorbákat. A személyek, az ellentétek elmúlnak. Isten 
szent szava tovább él, újra és újra felbukkan szentjei 
ajkán és pellengérre állítja a hiteltelen próféták életét és 
tanítását. 
    Kétféle bizalomnak is élnie kell a theologia familiaris 
elfogadása érdekében. Az egyik: hinni a nép 
felnőttségében, a másik: hinni Isten kíséretében. E két 
bizalom nélkül nem csak theologia familiaris-t nem 
lehet művelni, hanem semmilyen teológiát sem. A 
népet, a laikus családokat infantilizmusban, teológiai 
laikátusban tartó teológiák lehetnek ugyan bármennyire 
logikusak és (filozófiai, hagyományos teológiai 
értelemben) igazak, ha nem szabadítják fel a laikusok 
Istenről való felnőtt és felelős gondolkodását, akkor 
nem isteniek, nem szentek, nem szolgák, hanem urak. 
Ha abba vetjük reményünket, hogy a logika 
vastörvényeihez alkalmazkodni elégséges kritérium az 
igazságkeresésnek, akkor művelhetünk nagyszerű 
palota-teológiát, de ennek termeiben a bocskoros 
keresztények idegenül, otthontalanul érzik magukat. 
Mózesre gondolok, aki dadogott, mégis az Ő szavát 
választotta Isten szabadító üzenete tolmácsolására, s 
nem Áronét, aki nem dadogott... 
Boldog 
    A boldogság nem csak feltételként nem fordul elő 
szinte sohasem definíciókban, hanem ez a fogalom a 
családdal kapcsolatosan nem szerepel az irodalomban. 
A 'boldog család' leírása nem teológiai feladat. Lehet, 
hogy nem is szaktudományos. Mégis szükségesnek 
látszik valamilyen kifejezéssel jelezni azt a feltételt, 
hogy a theológia familiaris-t művelő család önmagát az 
istenismeret és a szeretet megtapasztalására és 
művelésére alkalmasnak tartsa. Önmagát olyan 
értéknek tekintse, amely létezésénél fogva képes a 
szeretet Istenére ráérezni. A család tagjai saját 
családjukat éljék meg valami jónak, 
kiegyensúlyozottnak, megalapozottnak stb. Olyan 
családnak kell lennie, amely számára az élet, a családi 
élet és az Istennel kapcsolatos élet nem valami idegen, 
szomorító, csak elviselendő élményvilág, hanem valami 
pozitívum. 
    Vajon irreális-e ez a feltétel? Hans Urs von Balthasar 
svájci teológus azt írja valahol, hogy attól kezdve, hogy 
a teológusok felálltak a térdeplőről, a teológia sokat 
veszített hitelességéből. A nem 'szent' teológusok által 
művelt teológia sem lehet 'szent', vagyis nem felel meg 
az ember természetének és Isten akaratának, de 
főképpen nem felel meg annak a követelménynek, hogy 
általa az emberek erkölcsi fejlődése lehetséges legyen. 
A szaktudományoknál nem szokták figyelembe venni 
azt, hogy melyik tudósnak milyen a magánélete. A 
teológia isteni és üdvösségi vonatkozása miatt 
szükséges ilyen feltétel állítása. 
    Egy olyan szociológiai alakulat esetében, mint a 
család - ti. minden család más és más, továbbá egy 
család sem ugyanaz mindig, hanem saját történelmén 
belül kisebb-nagyobb korszakok váltják egymást -, 
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lehet-e állandó tulajdonságról beszélni? A 
boldogságnak is kell alkotnunk egy olyan technikai 
definíciót, amely alkalmas feltételünk kifejezésére is, és 
arra is, hogy alkalmazható kritérium legyen a családok 
kiválasztására. Boldog az a család, melynek tagjai 
családjukat boldognak tartják. Lehetnek ugyan krízisek, 
de a tagok maguk a leghitelesebben mondhatják el, 
hogy általában milyen a család belső harmóniája stb. 
    Még egy fontos reflexiót kell tennünk a boldogsággal, 
mint kritériummal kapcsolatban. A világon alighanem 
több család él nem-boldog, valamely alapvető és jogos 
igényt nélkülöző helyzetben. Ha őket mind kizárnánk 
boldogság-meghatározásunkkal a család-teológia 
művelő alanyai közül, akkor éppen azokat zárnánk ki, 
akiket az eddigi egyházi berendezkedés és teológia a 
leginkább kizárt: Isten szegény és elnyomott családjait. 
Kell tehát egy értelmező megkülönböztetést tenni: a 
nyomorúságos helyzet, amely a családra annyira 
ránehezedik, hogy boldogságát veszélybe sodorja, az 
nem a családok felelőssége, nem a család tagjainak 
egymáshoz való viszonya következtében alakult ki és 
áll fenn. Latinamerikában vagy Afrikában a családok 
boldogságának a kérdését szintén meg lehet ragadni a 
család belső életére vonatkoztatva, miközben ezek a 
családok a külső életükre vonatkoztatva igen szörnyű 
körülmények között kénytelenek élni. Ezzel kiegészítve 
igaz maradhat az, hogy boldog az a család, melynek 
tagjai a családot általában boldognak tartják. 
 
Szükségletek és feladatok 
 
    A teológia művelő alanya, az illető ember mindig 
valamilyen helyzetben, szituációs komponensek 
valamilyen szövetében él és alkot. Tapasztalása, 
reflexiója és kifejtése egészére hatással van ez a 
szituáció. Ha az eddigi teológiai élet és alkotás 
nagymesterei és szorgos munkásai egyaránt egy 
jellemző (klerikusi) élethelyzetben éltek, akkor ez a 
teológiájuk alapszituációjára vonatkoztatva így 
fejezhető ki: klerikális teológiát műveltek. Ha most a 
theologia familiaris művelő alanyaiként azokat a 
családokat jelöljük meg, melyekről fentebb szóltunk, 
akkor szinte legfontosabb feladat megkeresni azokat a 
legjelentősebb életvonatkozásokat, melyek között a 
teológia művelői élnek. Ezek ui. - akár tudomásul 
vesszük, akár nem, akár reflektálva beépítjük, akár 
reflektálatlanul elutasítjuk -, mindenképpen alapvető 
hermeneutikai paradigmát jelentenek. S ez - ismét 
hangsúlyozni kell - a klerikális teológiára is vonatkozik. 
    Minthogy ilyen családteológia csak elenyésző 
csíráiban fedezhető fel a különböző kisközösségi 
irányzatok erősebben laikusközpontú válfajainak írásos 
publikációiban, ezért azok az eredmények, melyekre a 
család-helyzet analízisénél jutunk a priori határozhatják 
meg ezeknek a csíráknak növekedési sebességét és 

irányát. Bármennyire is furcsának hangzik, ennél a 
családapai íróasztalnál az a gondolat játszik velem, 
hogy a többé-kevésbé rollerezni tudóknak négykerekű 
és motorhajtásos járművet alkothatok. Nem arról van 
tehát szó, hogy új embereket kovácsoljunk, hogy új 
teológiaművelőket állítsunk be, hanem arról, hogy 
azoknak, akik eddig is közlekedtek a teológiaművelés 
útjain, most olyan eszköztárat nyissunk meg, amelyben 
a saját élményviláguk, istentapasztalásuk alapján, a 
saját élethelyzetük teljes, hermeneutikai 
komolybavételével saját teológiát művelhessenek. 
Végül is nem arról van szó, hogy hogyan kereszteljük 
el a családok Isten-ismeretének és Isten-bemutatásának 
gondolkodó praxisát, hanem arról, hogy ezeket az 
alanyokat meggyőzzük arról, hogy az, amit megélnek 
és megtanítanak Istenből, az nem másodrangú, nem 
laikus tevékenység, hanem elsőrangú, eredeti teológiai 
s - mondjuk ki - jézusi aktus. Jézus ugyanis ravasz 
tréfával elütötte a zsidó kortársteológusok csavaroseszű 
kérdéseit - nem teologizált velük. Ám a mezőket látva 
Isten öltöztető gondviseléséről beszélt, a karrier 
lehetőségét megélve 'Uradat Istenedet ne kísértsd!' 
idézetet mondott, stb. Ez a methodosz nem vezet az 
egyetemek elegáns termei felé. Ezen az úton a felelős 
tanúságtevés közösségei és az üldözők hideg cellái felé 
indulunk. 
    Mely szálak jelentik tehát a családok speciális 
helyzetének szövetét? 
    A belső feltételekről már beszéltünk (férfi és nő, 
gyermekek, boldog). Most a külső feltételeket kell 
összefoglalni. Az anyagi, társadalmi, földrajzi és vallási 
(egyházi) életbeágyazottság családra vonatkozó 
kiemelése ez. Minden szempontot két vonatkozásban 
kell leírnunk, a szükséglet és a felelősség 
vonatkozásában. Miközben ugyanis alakítjuk a 
környezetünket, az alakítottra szükségünk is van. De a 
szükség nem tesz olyan rabbá bennünket, hogy ne 
lennénk képesek az alakításra is. Semmiképpen sem 
emelhetjük helyzetanalízisünkben az alanyokat olyan 
értelemben a saját helyzetük fölé, mintha ők - egy 
pillanatra is akár - saját helyzetük nélkül is létezhet- 
nének. (Ezt a helyzettől, társadalomtól és történelemtől 
való függetlenség gondolatot a politikai teológia 
kritizálja.) Maga a tények szövevénye ez, amibe 
ágyazottan abból kikelünk. Az ontológiai létsíkok 
merev elválasztása helyett az ón (lét) egységét tekintjük 
kiindulási pontnak. S ennek a létnek egyik szelete sem 
kevesebb vagy több, hasznosabb vagy károsabb a 
másiknál. Ez a lét egészében, mint meglévő adott 
(kegyelem), mint nekünk adott feladat. 
 
Megélhetési harc 
    Függetlenül attól, hogy a sokféle család milyen 
életszínvonalat kíván magának, abban a legtöbb 
egyenlő, hogy a megélhetéshez szükséges 
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munkatevékenységet maguknak kell elvégezniük. A 
családokban ez országonként, kultúránként más-más 
munkamegosztással történik. Magyarországon is, mint 
a környező országok legtöbbjében, mindkét szülő részt 
vesz a pénzkeresésben. Hazánkban általános jellemző, 
hogy a családfők nem elégedhetnek meg az egy 
műszakkal, a napi 8 órás pénzkereseti tevékenységgel. 
Így vállalnak második, harmadik műszakot is. Ez a tény 
a családokat súlyos nehézségek elé állítja. A férfi 
családtagok többségükben csak nagyon későn térnek 
haza a munkából. Munkatevékenységük energiáik 
nagyrészét kiszívja belőlük. A családra fordított idő 
mennyisége és minősége rendkívül csekély. Minthogy 
nem elég csak az egyik félnek - többnyire az apának - 
dolgoznia, ezért az anya is termelni kezd. Ezzel 
csökkenti azt a lehetőségét, hogy a gyermek(ek)kel 
többet lehessen - pótolva az apa kényszerű távollétét. A 
gyermek, mint termelést megnehezítő tényező, 
bérneveldékbe kerül. Sokhelyütt az első engedélyezett 
naptól kezdve iskolái elvégzéséig csak késő délután 
érkezik haza. A családok ilyen jellegű szétziláltságát 
jelentős mértékben okozza a pénzkeresési gondokkal 
történő családi küzdelem. A theologia familiaris 
művelő alanyainak erre a problémára megoldást kell 
találniuk. Azoknak, akik naponta fáradtra dolgozzák 
magukat a megélhetésük (s természetesen az egyre 
jobban megélhetésük és az életszínvonal emelkedési 
hajszában fennállni tudásuk) miatt, Istent megismerni, 
megtapasztalni csak ilyen körülmények között lehet. 
Azok pedig, akik nem küzdenek ilyen gondokkal (pl. a 
hagyományos teológiát művelők rétege), nem is tudják 
- szociális jelszavak hangoztatásán túlmenően - 
meghirdetni a dolgozók számára az örömhírt. Vannak, 
akik az életszínvonal csökkentésével próbálják 
felszabadítani magukat a társadalmilag kialakult 
termelési gyakorlat családellenes kultúrájától. Egy 
alternatív értékrend radikális megmutatása 
szempontjából ez helyes gyakorlat. Ám ílymódon 
kivonulva a munka világából, annak igazságtalanságait 
belülről megmutatni nem képes. Nem beszélve arról, 
hogy kevesen vannak, akik rendelkeznek olyan 
képességekkel, hogy alternatív pénzkereseti 
megoldásokról gondolkodhatnának. Az átlag magyar 
belegebed a pénzkeresésbe. 
 
Társadalmi vállalások 
    Az egyház tiltja a klerikusoknak, hogy politikai 
társulatokban, pártokban szerepeljenek. Függetlenül 
ettől a tiltástól a laikusokat arra ösztönzi, hogy lépjenek 
fel az igazságosabb rend kialakításáért a társadalom 
által adott keretek kihasználásával. A dolgozó 
családoknak politikailag is meg kellene magukat 
szervezniök, mert a munkáltatók által létrehívott 
munkásszervezetek nem szolidárisak a munkásokkal. A 
családok nem lehetnek függetlenek az ilyen társadalmi 
változásokban. Semmi sem ad lehetőséget nekik arra, 
hogy az emelkedettség, az életszentség vagy a külön 

rend páholyából figyeljék koruk küzdő feleit. A 
családoknak általános jellemzője a társadalmi részvétel. 
Természetesen e részvételt nagymértékben 
meghatározzák az egyes politikai berendezkedések. A 
népi demokráciáknak eddig nem sikerült még 
családcentrikus kormányzást és parlamentet 
létrehozniok. A képviselők családjai társadalmi 
ügyekkel kapcsolatban ugyanúgy nélkülözik a 
képviselő tagot, mint a laikus aktív egyháztagot. 
 
Röghöz kötöttség 
    Ez a pénzkeresetből és a társadalmi vállalásokból 
eredő feltétel. A civil ember sokszor odaköltözik, ahol 
képes megélni. S ahol a munkahelye van, ott próbál a 
társadalomba is integrálódni, ott kísérli meg jogait 
érvényre juttatni. Nem mehet egykönnyen másik 
városba, faluba dolgozni. Már csak azért sem, mert 
elmenetelével az egész családot költözésre 
kényszerítené. Ezzel szemben a klerikusi 
teológiaművelők mozgékonyak. Bármikor 'misszióba' 
küldhetik őket. Az Istennek való nagyobb 
elkötelezettség leple alatt a föld fölött lebegnek. 
Vannak ugyan helyek és helyzetek, ahol a konkrét 
közösséghez- vagy néphez-tartozás a klerikusokat is 
'röghöz'-kötötté teszi. 
 
Vallási (egyházi) kötelék 
    Ez a kötés mindkét rétegnek, a laikusnak és a 
klerikusnak egyaránt jelentős. Ebből a szempontból 
legfőképpen a családok rendkívül hátrányos helyzetét 
kell tudomásul venni. A laikus férfi vagy nő, aki 
egyedülálló, képes a legkülönbözőbb egyházi 
(klerikusoktól meghatározott) feladatokat végrehajtani 
és ezzel egyháziasságát hangsúlyozottan is 
kamatoztatni. A családok egyházépítése azonban 
elsődlegesen nem a plébániai élet, a templomra 
koncentráló egyházi élet kifejlesztésében jelentkezik. 
Számukra ugyanis a világgal vívott viadalban kell az 
egyházvoltnak érvénnyel és hatékonyan 
megmutatkoznia. A jelenlegi egyházi kötelék klerikális 
felfogása és gyakorlata centralisztikus és a polgári 
élettől elvonatkoztató, míg a családos felfogás jelenleg 
a sajátságok vállalásának és kialakításának periódusát 
éli ezzel kapcsolatban. 
 
A családok találkozási fórumai. 
    Minden alakulat önértelmezéséhez és öntudatához 
szükséges valamilyen fórum vagy fórumok hálózata, 
ahol a hasonló helyzetűek, gondolkodásúak 
találkozhatnak. Igy van ez a pártok, társaságok, 
társulatok, szakszervezetek, egyházak, egyéb 
közösségek életében is. A mai társadalom ad bizonyos 
kereteket a legkülönbözőbb szempontból hasonló 
csoportok találkozására. Ám nem - vagy csak alig - 
szervezi a családok családként találkozásának fórumait. 
Ha vannak is ilyenek, azokon legtöbbször éppen nem a 
családok jutnak szóhoz, hanem a más szempontú 
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társadalmi csoportosulások illetéktelen illetékesei. 
Emiatt a családok családképviselete, jogainak és 
igényeinek kihívása nagy hendikeppel indul meg 
Magyarországon. 
    Egy jelentősnek tetsző előrelépés a NOE 
(Nagycsaládosok Országos Egyesülete) létrejötte. Az 
idő mutatja majd meg, hogy ez a fórum milyen széles 
körben és milyen szabadsággal követelhet teret a 
családi élet biztonságának. Nagyon sajnálatos lenne, ha 
ez az egyesület leragadna a Nagycsaládok anyagi 
szempontból hátrányos helyzetének kikezdésénél. 
Bármennyire is igaz, hogy a nagycsaládok komoly 
anyagi hátrányban szenvednek, a kiscsalád-alanyokkal 
dolgozó országos intézkedések terhe alatt, a legfőbb 
társadalomszervezési és szemléleti probléma mégsem a 
nagy- és kiscsaládok anyagi különbözősége között 
húzódik, hanem a családok és nem-családok között. Ezt 
a tényt pedig elemi erővel tárhatja fel az az egyesület, 
melynek tagjai kifejezetten (a mai helyzetet figyelembe 
véve extrém módon) családi helyzetben élnek. 
Bizonyos, hogy az egyesület hatékonyságát e szempont 
radikális vállalása szélesítheti ki az egyesületi tagok 
érdekképviseletének körén túlra. 
    Az egyház ilyen szempontból részint elmaradottabb 
keretekkel rendelkezik, részint azonban sokkal 
haladóbbakkal is. Elmaradottabb a nagylétszámú 
fórumok megszervezettségét tekintve és haladóbb a 
kiscsoportokat tekintve. 
     Ha a nyilvános és nagylétszámú fórumot említjük, 
akkor elsősorban a szentmisére kell gondolnunk. 
Bármennyire is szentségtörés ízű ezt a liturgikus 
cselekményt a társadalmi hatékonyság szempontjából 
vizsgálni, meg kell tennünk, mert éppen ezáltal válik 
nyilvánvalóvá, hogy ezen a jelenleg legtipikusabb 
egyházi találkozón a családok, mint családok, háttérbe 
szorultan, sajátos családi érdekeiket egyáltalán nem 
képviselhetően, családi önértelmezésükben egymást 
meg nem erősíthetően vesznek (vehetnek) részt. Annak 
természetesen itt nem elemezhető liturgikus és 
dogmatikai okai vannak, hogy miért ilyen családidegen 
a szentmise, ill. miért a szentmise vált az egyházi 
találkozás rendszeres és eminens aktusává. De 
lehetséges lenne - alapvető liturgikus vagy dogmatikai 
állítások feladása nélkül is - a családok miséjét az előbb 
említett két szempontnak megfelelő módon 
megszerkeszteni. Ez a találkozás, ha számításba 
vesszük nagy vallási erejét, olyan családképviseleti 
potenciált jelentene, melyet csak a latinamerikai és 
nyugat-európai (politikainak nevezett) alternatív 
istentiszteleteken figyelhetünk meg. 
    Feltétlenül előnyben van az egyház Magyarországon 
is a családok jelenlétét és egyházi érdekképviseletét 
(amely bizonyos szemléleti változás esetén 
társadalmivá válhat!) illetően. Azok a kisközösségi 
mozgalmak, melyek a nagyvárosokban ma már átszővik 

a tömegpasztorált egyház plébániai berendezkedését, 
kiváló lehetőséget nyújtanak arra, hogy a családokat 
sajátosan érintő kérdések felmerülhessenek, az ezekkel 
kapcsolatos válaszok előkerülhessenek, vagy 
válasznélküliség esetén a választ gátló tényezőkre a 
jelenlévők rádöbbenhessenek. Ezeknek a 
közösségeknek fejlődniük kell még abban, hogy 
semmiképpen se másoljanak le egy hatékonyabb 
klerikális egyházmodellt (lelkes papjaik ihletéséből 
adódóan), hanem merjék családi jellegzetességüket 
hermeneutikai paradigmaként gondolkodásukban és 
közösségszervezésükben alkalmazni. 
    Ezekből a közösségekből kinőhet egy olyan magyar 
képviseleti rendszer és kultúra, mely a magyar 
társadalom fejlődésének utóbbi századjaiban mindig is 
szükséges lett volna, de a feudális örökség miatt mindig 
is háttérbe szorult. Tekintettel pedig e közösségek 
magas erkölcsi követelményrendszerére, meglehet, 
hogy egyházra szorítkozó gondolkodásukból maga a 
társadalmi vezetés fogja őket - igényeivel - kibillenteni. 
Erre az eshetőségre felkészülni - figyelembe véve a mai 
magyar tényeket - e közösségeknek éppen elég idejük 
lesz. Ha igazak azok a felmérések, melyek a közösségek 
béli válásokat, abortuszokat, idegösszeroppanásokat és 
egyéb divatbetegségeket szórványosnak, néha csak 
ritkának mondják, akkor az ország vezetősége már most 
fel kell fedezze az ezekben rejlő 'megváltó' ígéretet. 
Márpedig a mai kelet európai (de Nyugat-Európát is 
említhetnők!) viszonyok között mivel is ragyoghatna 
fényesebben a 'hegyre épült város', mint a jellemző 
emberellenes trend megállításával vagy 
megfordításával. Nem hagyhatjuk természetesen 
figyelmen kívül a kis- és nagyközösség 
törvényszerűségei közötti különbséget. Ennek 
tárgyalása nem tartozik jelen tanulmány keretei közé. 

*** 
    Befejezésül néhány reflexiós szempontot kell 
kiemelnünk. E dolgozat minden lényeges állítása 
kísérlet és hívás. Kísérlet egy szempont kifejtésére és 
hívás e szempont tovább gondolására. Ha éppen a 
családok maradnának ki mindkettő megvitatásából, 
akkor ez a tény lenne a szempont érvénytelenségének és 
hatástalanságának legfényesebb igazolása. Fel kell 
tehát szólítanunk minden családszerető keresztényt, 
hogy lehetőségeihez mérten reflektáljon ezekre a 
gondolatokra Helyesnek látszik külön reflexióra kérni 
olyan családokat, melyek életükkel és 
gondolkodásukkal a theologia familiaris művelő 
alanyai lehetnek. 
    Ha az alapgondolat helytálló, akkor a kifejtési 
irányok szakembereinek kell az egyes 'fejezeteket' 
alátámasztaniok. A megszületett struktúrába pedig 
második lépcsőként bele kell illeszteni az Isten népében 
első lépcsőként most is jelen lévő theologia familiaris 
állításait és szempontjait. Ez a munka lehet ismét 
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szaktudományos, s lehet hatással azokra a struktúrákra, 
melyeket jelenleg egy nem-tipikus életet élő réteg 
speciális ideológiája tart fenn. Talán eljön az idő, 
amikor a családok családos Istenképüket olyan 
elevenséggel, eredetiséggel és hatékonysággal 
képviselik majd, hogy ezzel segítségére lehetnek a 
klérusnak sajátos hívatása és sajátos szolgálata 
felfedezésében és gyakorlásában. 

1986. 
 
 

KIRÁLY IGNÁCZ  

ÉPÍTKEZŐKNEK 
AVAGY BUTASÁGOK ÉS BÖLCSESSÉGEK AZ 

ÉPÍTKEZÉSSEL KACÉRKODÓKNAK 

(2.) 

    100. Olyan szakembert tekints magad is 
hozzáértőnek, akinek már máshol láttad a munkáját. 
    101. Ha mindent körültekíntéssel szervezel a 
mesterekkel, akkor is még bőven maradt hely az alap 
nélküli bizalmat szavazásnak. 
    102. Ha megalapozatlanul bízol mindenkiben, akkor 
idegeinken játszó mesterek fognak körülvenni. 
    103. Ha nem akarsz kiborulni, egy hónappal előbbre 
rendeld meg a munkát, mint ahogyan neked kell. 
    104. Kisiparosnak egyetlen ár- és munkafegyelmi 
kötőfékje: egy másik kisiparos. 
    105. Ha tárgyalsz valakivel, látszódjék, hogy nem 
vagy kiszolgáltatva neki. 
    106. Mesterhez könyörögni ráérsz, mikor vállalását 
nem teljesíti időre. 
    107. A balhézásnál hatékonyabb az emberségre 
apellálás: járj a mester nyakára és kérd. 
    108. Az olcsó mester drága lesz, mikor utána kell 
javítani. 
    109. Pénzt csak elkészült munkára adj. 
    110. Ha egy vállalásban mindent előre rögzítettek, 
akkor is lesz vitás kérdés a fizetéskor, hát még ha 
félvállról vetted az elején. 
    111. A jó munkát pénzen túl a szavaiddal is értékeld, 
hogy máskor is szívesen jőjjön hozzád dolgozni. 
    112. Idegen mesternél ne italokkal akarj jó lenni, 
hanem a vállalás rögzítésekor előre borítékold az ő 
bérét. 
    113. Az építkező legnagyobb szégyene, ha időre kész 
munkát nem tud időre kifizetni. 
    114. Ne a számlákon csüngjön a szemed, hanem az 
elvégzett munkákon; papírod lesz úgyis bőven, mire 
elkészül a ház. 
    115. A kisiparos olyan holló, amely szívesen vájkálja 
az előtte ott dolgozó munkáját. 
    116. A békességteremtés arra kötelez, hogy te légy az 
utolsó állomása a kritikáknak. 

    117. Inkább viccelődjenek istenességeden, mint hogy 
káromkodva épüljön a házad. 
    118. Az építőipari beszédstílus leghatékonyabb 
ellensúlyozása a humor. 
    119. Az értelmes beszélgetésben nem kell, hogy 
megálljon a kéz. 
    120. Sok kellemes meglepetés ér, ha jó légkört 
teremtesz a munkáknál: megnyílnak az emberek. 
    121. Aki megsértődik a kétkezi emberek vaskos 
humorán, annak zárda való, nem építkezés. 
    122. A jó gazda mindent megért, de nem mindennel 
ért egyet. 
    123. Jó ház csak jó lelkületben épül. 
    124. Ott dolgozz, ahol a munkafolyamat tempója 
meghatározódik. 
    125. A lassú segédnél kiabál a kőműves, a gyorsnál 
kritizál, ha lusta, de mindenképpen hajt, mert nem akar 
leégni. 
    126. Aki a munka közben dirigál, az nem ér rá 
dolgozni: a feladat előtt beszéld meg a tennivalókat. 
    127. Egy feladatnak csak egy gazdája legyen: kérd 
meg az ott levő legalkalmasabbat az adott feladat 
kézbentartására. 
    128. A sok okoskodó közt nem talál helyére a tégla. 
    129. Okoskodás ideje az étkezés és nem az építkezés. 
    130. A hozzáértő tanács legfőbb ismérve az 
egyszerűség és rövidség. 
    131. Vigyázz, mert a sör jobban gyorsítja a nyelvet, 
mint a kezet, ha te nem szabsz határt. 
    132. Az anyagbeszerzést kezedből kiadni annyi, mint 
kiszórni a pénzt az ablakon. 
    133. Pénztelenségedet megválthatod munkával, ha 
bontást szerzel. 
    134. A bontási munka piszkos és nyomasztó, de a 
pénztelenség sokkal inkább az. 
    135. Csak hasznos terméket vígy vagy szállíts 
magadhoz, nehogy többe kerüljön a sitt, mint a tégla. 
    136. A legdrágább fuvarozás az elaprózott fuvarozás. 
    137. Közületek esetén is érdemben a neked 
dolgozóval beszélj: első a sofőr, utána az iroda. 
    138. Ahol ismerőst tudsz szerezni, ott mintha félig te 
lennél. 
    139. Az anyagbeszerző olyan, mint a horgász: először 
beetet, hogy azután legyen fogása. 
    140. Ha skót vagy a telepeden, csóró maradsz a 
telkeden. 
    141. Ha hajlamos vagy a számla nélküli 
anyagbeszerzésre, ne feledd: "Ne érhesse szó a ház 
elejét!" 
    142. Ha túlzottan törvénytisztelő anyagbeszerző 
vagy, ne feledd: "Szégyenlős koldusnak felkopik az 
álla." 
    143. Anyagért ne akkor rohangálj, amikor nálad már 
a mester: akkor vásárolj, amikor kapható, ne akkor, 
amikor már kell. 
    144. Telked legyen az elemeiben ott lévő házad 
raktára. 


