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Závogyán magdolnaZávogyán magdolna

Sára lányom ballag. Nyolcadikból. Bár már három évesen „felnőtt” volt, mégis furcsa érzések 
ezek... Hogy múlik az idő! Édesapámtól, aki most 81 éves, hallottam sokszor ezt a mondatot, s most 
én is használom. Hát így van ez, … öregszünk, … fogy belőlünk az, ami tökéletes. 

Ez alatt a 14 év alatt sok minden történt velünk. Kettőnkkel is, anya lánya viszonylatban és a 
családunkkal is. Megéltünk közösen (és önmagunk küzdelmében) mélységeket és magasságokat is, 
… s csak remélni tudom, hogy az Isten még sokáig megadja nekünk a teljes család együttlétének a 
lehetőségét. 

Nagyon megörültem Gelencsér Katalin mostani SZÓKINCSTÁRba szerkesztett anyagának, 
amelyben a családdal foglakozik. Ezt tartom az emberi kapcsolatok legfőbb alapjának. Innen in-
dul minden. Ha a család rendben van, akkor a lélek rendben van. Ha a lélek rendben van, akkor 
kiegyensúlyozottan, magabiztosan igazodunk el a zűrzavaros világban. Helyén tudjuk kezelni az 
életünket. El tudjuk választani benne az ocsút a búzától, és minden lelkiismeret-furdalás nélkül ki 
is tudjuk dobni azt.

Egyetlen perc sem elvesztegetett idő, amelyet az ember a családjával tölthet. Az anya a gyermek 
számára az örök megtartó erő, az otthon melege, az apa a lendítő erő. Az anya a szív, az érzelem, 
az apa a gondolat, az akarat, a döntés, a törvény képviselője, a védelem. A fiú az apjától, a lány az 
anyjától lesi el a nemi magatartást. Fontos, hogy a gyermek jól és jótól tanulja ezt meg. 

A család az emberi együttélés csodás találmánya, a társadalom alapja. A családban születnek 
a legfontosabb szeretetkapcsolatok. A legfőbb jellemzője az ÉN helyett a MI elfogadása: a te gondod 
az én gondom, a te örömöd az én örömöm is. Egymás elviselése szeretetben. Feltétele a folyamatos, 
a gondoskodó figyelem, amely sokféle módon veszi körül azokat, akik együtt élnek. A mai, rohanó 
világban ez a folyamatos, gondoskodó figyelem kapcsol minket össze szeretteinkkel, barátainkkal 
és közösségeinkkel, melyet, ha kell, akár tudatosan is, óráról-órára, napról-napra erősítenünk kell. 

Szeretetkapcsolatok
„A család, igen, a család. … A legfontosabb, a ,döntő’ hely, ahol 
egy erkölcs, egy vallás, egy nép, egy nyelv, egy haza megmarad-
hat vagy elveszhet. Ahol a legelemibb szinten a legősibb mérleg 
működik, s ha jól, akkor hajigálhatják rá a hazugságokat kint-
ről, akárhonnan, akkor is mindennek az igazi súlyát mutatja.”

(Bertók László)

„Aki nem anyai szív mellett nőtt fel, aki nem a feleség szíve melege 
mellett éli az életét, aki a maga szívére nem ölelhet gyermeket, aki 
nem halna meg senkiért, hogy megmentse, az olyan ember élete nem 
teljes. Mintha olyan országban élne, amelynek nincsen Napja.”

(Gárdonyi Géza)


