
Madary Éva

GYERMEKEINK VALLÁSOS NEVELÉSE
Amikor mint fiatal házasok gyermekeink vallásos nevelését el

határoztuk, nem tudtuk, mire vállalkozunk. És ez, azt hiszem, mínde
nütt így van. Hiába jó pedagógus valaki, hiába vannak készen az el
vei, a nevelés módszereit mégis rögtönöznie kell. Minden családnak
a maga módján kell megbirkóznia gyermekei nevelésének sajátos fel
adatával, nehézségeivel.

Az ifjúság nevelésének, a velük való foglalkozásnak válságát
éljük. Ez általános tünet, amelynek egyik bizonyítéka az ifjúság prob
lémájával foglalkozó filmek, regények, cikkek nagy száma szerte a
világon. A családi nevelés, ha nem is vált lehetetlenné, mindenesetre
nehezebb, a régi módszerekkel megoldhatatlan. Új módszerek kiala
kításával foglalkozik a nagy szovjet pedagógus, Makarenkó is. Ben
nünket az a kérdés érdekel, hogyan lehetséges gyermekeink vallásos
nevelése a mai körűlmények között, amikor annak oroszlánrésze, fe
lelőssége a többrétü munkában elfoglalt apára, a háztartás és hivatal
munkájában elfáradt édesanyára hárul. A nehézségek fö oka az, hogy
a dolgozó édesanya még nem tudja, hogyan fogjon hozzá sok terhe
mellett gyermekei vallásos neveléséhez.

Biztos, hogy idővel ez a kérdés is megoldódik, ki fogjuk alakítani
az új helyzethez alkalmazkodó új módszereket.

Tapogatózó próbálkozásainkban egymás kezét keressük, mi hívő

katolikus édesanyák és édesapák. A kérdés egyik megoldása éppen
ez a kézfogás. Tanuljunk egymástól, mert egymás tapasztalatainak
hasznosítása, tanácsadás- és kérés, egymás segítése mindegyik fél
számára hasznos.

Kezdetnek elmondom én is mindazt, amit tízenkét év alatt mint
édesanya átéltern. Tudom, vannak nehezebb körűlmények is, mint a
mieink, de a ma általános nehézségek nálunk is megvannak.

öt gyermekünk van, ami anyagi helyzetünket is meglehetösen
befolyásolja. Néhány éve én is hivatalba járok, s ez annál is nagyobb
nehézséget jelent, mert a környéken lakunk, jó órányira a fővárostól.

Vallási életünkben objektív nehézség, hogy csak a szomszédos falu
ban van katolikus templom. Óvóda, napközi sincs nálunk, a gyerme
keket édesanyám gondozza, de ő is beteges, úgyhogy a háztartásban
is van tennivalóm. Legidősebb gyermekem 12 éves, utána következik
két kislány, 8 és 7 évesek. A legkisebbek ikrek, 1: éves fiú és lány.
Vallásos nevelésük mindig fötörekvésűnk volt, és sok gond, fejtörés,
próbálkozás eredménye.

A legkisebbek Isten-fogalma, lelki élete

Az első probléma, amellyel, mint szülők találkoztunk, az a kér
dés, hogyan kezdjük kicsinyeink lelkében az Isten képét kialakítani,
lelki életüket építeni.
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A kisgyermek világát elsősorban azok a fogalmak teszik, amik
ről hall, amiket tapasztal. Itt már kezdetben megfelelő helyet kell
kapnia Isten alakjának. A legfontosabb szabály negativ: ne legyen ez
az általunk alkotott Isten-kép torz, hamis, azaz ne halljanak egyetlen
olyan megjegyzést sem, amely mögött ne állna a teljes hít igazsága.
Jelentéktelennek látszó apróságoknak is nagy jelentőségük van.

Egy barátnőm kisfiát míndig arra tanították, hogy ha valamit kér
a jó Istentől és jól viselkedik, akkor megkapja. Egyszer boldogan
mesélte a gyerek, hogy a kertben játszott és azt kérte a Jézuskától,
találjon békát. Aznap éppen jó is volt, és ennek tulajdonította, hogy
az eredmény nem maradt el: két nagy békát fogott! Évekkel később

ugyanennek a kisfiúnak á nagyon szeretett nagyanyja haldoklott. A
gyerek persze szívböl, forró áhítattal imádkozott gyógyulásáért, a sze
gény nagymama mégis meghalt. A fiúcskának még a nagyanya elvesz
tésén érzett fájdalomnál is égetőbb volt a csalódás, és még sokáig
nem tudták neki megmagyarázni, hogy lehet az, hogy nem hallgatta
őt meg a jó Isten.

Hogy ettől acsalódástól megóvjam gyermekeimet, az első kérő
írnátől kezdve, mindig ujra elmagyaráztam nekik, hogy lehet, hogy
amit kérnek, ártalmas, és a jó Isten elsősorban gyermekei testi és
lelki javát tekinti. Ezért minden kérést ezzel fejezzenek be: "Ha Te
is így akarod l"

Az első, amire tanítottuk a kisgyermeket az volt, hogy a jó Isten
végtelenűl szerét bennünket, sokkal jobban, rnint ahogy rni, szülök
szerethetjük őket. Mindent Neki köszönhetünk, és meg is kell kö
szönni mindent, a míndennapi kenyeret, a szép időt, az elmult napot.
míndent,

Ha rosszak voltak, nem mondtuk nekik, hogy "most nem szeret a
jó Isten", mert a jó Isten szeretete életünk szilárd alapja és ezt nekik
sem szabad soha elveszíteniük. Legfeljebb így mondjuk: "A jó Isten
szomorú, mert minden rosszasággal megbántod öt."

A gyermekek számára mi vagyunk az Isten helyettese, tükörképe.
Rajtunk keresztül tanulja meg, hogy az Isten igazságos, de a bűnbánó

nak mindig megbocsát. Erről én is kaptam leckét a gyermekeimtől.

Egyszer valamelyik többször visszaesett ugyanabba a hibába, és végül
már nem fogadtam el a bocsánatkérést. Mindjárt nekemszegezte a
kérdést: "Ha a jó Isten mindig megbocsát, akárhányszor bántjuk is
meg, akkor Te rniért nem bocsátasz meg 1"

De az Isten nemcsak jóságos Atyánk, hanem a világ Teremtője,

ura is. Ezt is éreztetni akartam a gyermekekkel. Többször megmutat
tam nekik a természet szépségeit, a csillagokat, a Balatont, és minden
esetben hozzátettem. hogy ezeket a Jó Isten alkotta, s nem is lenne
erre képes senki más.

Lehetőleg minden vasárnap elvittem őket a templomba, de nem
a szentmisére, mert az még számukra fárasztó és hosszú, és mivel
nem értik, már előre terhessé válik.
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Amikor mesélni kezdtünk nekik, többször is elmondtuk mese
szerűen az Evangélíumot, de nem mulasztottuk el megjegyezni, hogy
a Jancsi és Juliska és a többi történet - mese, ez azonban valóság,

A szeritképek is jó szelgálatot tettek. Ha egyszer megmutattam
néhányat és meaéltem róla, maguk is elővették és gyakran hallottuk,
amint hangosan ismételgették. amit tőlünk hallottak. Arra mindig vi
gyáztam, hogy a képet ne azonosítsák tárgyával, mondván, hogy ez a
Jézuskának csak a képe. Magam is hajlamos voltam azt hinni, hogy
ez az elvontság érthetetlen számukra, pedig a gyermekek legkönnyeb
ben hidalják át a végtelenség távolságát. Három-négy éves kislánytól
hallottam egyszer, hogy: "A lélek-Jézuska az igazi:'

Amint beszélni kezdtek, rákerült a sor az imára. Az első imák
nem ajakimák voltak, hanem rövid beszélgetés egyszerű, mindennapi
nyelven.

Gyermekeink a templomban. Szenimise-hallgatás

A szentmisén való részvételük kezdete az áldozási előkészülettel

egyidejűleg és párhuzamosan tőrtént. így összekapcsolva, mindkettőt

könnyebben értették meg. De a szentmise alatt unatkoztak, gondos
kodni kellett foglalkoztatásukról. Mivel olyan gyermek-misekönyvet,
amelyik pontosan a célnak megfelelt volna, nem találtam, magam
gyártottamegyet. Azt akartam ugyanis, hogy képes legyen, könnyen
megtanulható verses szöveggel, a. szentmise részeihez kapcsolód jék,
de a gyermek fogalomkörébQI vett,egyszerű kifejezésekkel. A gyer
mekek örömmel használták és csakugyan megtanulták belőle a szent
mise részeit, és az egész szertartás alatt foglalkoztatta őket. A "má
sodik kiadás" már a Misszálé állandó részeinek magyar szövege volt.
Mindhárom gyermeknek legépeltem, kis füzetet csináltam belőle, a
szőveggel szemben minden oldalon üres lapot hagytam, amire az il
lető szentmiserésznek megfelelő szentképet ragasztottam. A szentké
pek alá lerajzoltam az oltár és a cselekmény vázlatos rajzát, a csen
getéseket kis haranggal jeleztem. így könnyen tudták követni a szent
misét.

A templom felé vezető úton még egyszer figyelmükbe idéztem a
templomi illemszabályokat, ugyancsak ilyenkor szoktunk megemlé
kezni az ünnepről és összefoglalni a szentmise részeit.

Nem sokat beszéltünk róla, egyszerűen a gyakorlatból tanulták
meg, hogy szentmisét komoly ok nélkül nem mulasztunk és áldozatot
is vállalunk érte. Azt is így szekták meg, hogy vannak esetek, amikor
fel vagyunk mentve a szentmisehallgatás kötelezettsége alól.

A kisebbeket is mindig elvittük a templomba valamelyik karácso
nyi szentmisére, a feltámadási körmenetre, egy májusi litániára és
egyszer a nyár folyamán szentmisére. Ezt ők is nagyon várj ák, meg
is kívánják már. Egy ilyen feltámadási körmenet nagyon kedves em
lékem. Tavaly nagyszombaton volt. Elég későn érkeztünk meg Pest
ről, munkából, a nagyobbak még későbben az iskolából, esett az eső,
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az autóbusz már elment. Gyalogolni 6 km-t esőben, a kicsikkel az
ölünkben, - nem éppen kellemes kilátás I De ők olyan boldogan kér
dezték: "Mikor indulunk már a körmenetre? Igazán mi is jövünk 1"
- hogy nem volt szívünk az örömüket elrontani. A két apróságnak
élmény volt ez, olyan látható áhítattal vettek részt a körmeneten,
hogy bennünket ie meglepett. Amikor a pap az Oltáriszentséggel
áldást adott, felemeltük őket. A kislány integetett a szentségmutatö
felé, a kisfiú szeme pedig csupa könny volt, és szepegett a meghatott
ságtól. Ilyen kicsi gyermeket még nem láttam a meghatottságtól sírni.

Szentgyónás, szentáldozás

Gyermekeimen tapasztaltam. mennyire egyéni az első áldozás
legmegfelelőbb időpontja. Mindegyíkűk különböző korban volt első

áldozó. Egyik kislányom volt a legfiatalabb, négy és fél éves, amikor
első áldozásra készült, és mégis az ő méltó előkészülete felől voltam
a legnyugodtabb. Érzékeny, félénk kislány volt, s mint városi gyerek,
különösen a kutyáktól félt nagyon. A mellettünk lévő házban mérges
kutya volt, ettől annyira félt, hogy ha arra mentünk, míndig át kel
lett menni vele az út másik oldalára. Egyik nap az előkészület alatt
is arra mentünk és én már indultam volna a túloldalra, amikor meg
állított: "Ne menjünk át! Ezentúl az Úr Jézus kedvéért mindig itt
fogok menni és nem sírok l"~

Amikor a három nagyobbik közül a. legfiatalabb volt elsőáldozó,

már nem voltam otthon. úgy oldottuk meg az előkészítését, hogy va
sárnap elmagyaráztam egy hétre szólő anyagót. Azután feldolgoztam
kérdés-felelet formájában, és beosztottam 5 napra. Ezt a papírlapot
odaadtam a két idősebbnek, ők voltak felelősek a kicsi előkészítéséért.

Szembaten aztán kikérdeztem az egész heti anyagot. Mind a két
gyerek lelkiismeretesen tett eleget a feladatnak.

Az előkészületi időben és a szentáldozás után igyekeztünk ün
nepi légkört teremteni, éreztetni, hogy ez az egész család számára
ünnep. De nemcsak az első áldozásnál kell a szülőnek a gyermeke
mellé térdelni, Ogy tapasztaltuk, hogy a gyerekek szívesebben nem
nek gy,ónni és áldozni, ha mi is velük együtt végezzük el a gyóná
sunkat.

Én ugyan még nem tapasztaltam, de sok elrettentő példát hallot
tam arról, hogy azok a gyermekek, akiket vallásos szüleik sok és
terhes vallási gyakorlatra kényszerítenek, elfordulnak a vallástól. Ná
lunk, mivel messze van a templom, arra is vigyázni kell, hogy ne le
gyen nehéz nekik a szentségi böjt megtartása. Nem késői, de nem is
túlkorai szentmisére járunk, télen engedéllyel egy csésze meleg teát
is isznak indulás előtt, a hazafelé vezető útra pedig tízóráit csoma
golok be nekik.

Másik veszélye az otthon kapott vallásosságnak a megszokottá
válás. Azt minden vonalon tapasztalom, hogy a változatosságot a gye
rekek erősen igénylik. így pl. csakugyan új, friss áhitatot kelt ben-
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nük, ha a megszekott reggeli szentmise helyett az esti szentmisére
megyüok, vagy, ha a körülmények úgy hozzák magukkal, egyedül
rnennek templomba.

A gyónásnál, áldozásnál mindig a gyermek szabad akarata ér
vényesüljön, amelyet irányítunk ugyan, de sohasem kényszerítjük
semmire. Tiszteljük az egyéniségét, hiszen ebben már igazán önálló,
erkölcsi lény.

Eleinte a lelkiismeretvizsgálat is nagy gond a kicsinyeknek. Erre
a következő szempontokat adtam nekik: milyen bűnöket követtem el
l. Isten ellen, 2. önmagam ellen, 3. embertársaim ellen. Egyszer-két
szer segítettünk is nekik, de ezek alapján maguk is könnyen össze
tudják szedni a bűneiket, könnyebben, mint a parancsolatok szerint,
a lelki tükör pedig könnyen gépiessé válik.

Imádság

A kisgyermekek imájáról már beszéltem. Egy bizonyos idő után
áttértünk az ajakimákra. Esti ima, reggeli ima, miatyánk, üdvözlégy.
Ebben az időben történt, hogy egyszer a vacsora, lefekvés elhúzódott,
ezért azt mondtam nekik, hogy most imádkozzanak a saját szavaikkal.
Legnagyobb kétségbeesésemre egyik sem tudott mit mondani. Abba
hagyattuk az ajakimákat és megpróbáltam rászoktatni őket a saját
kiíejezéseikkel való, közvetlen imára. Eleinte én imádkoztam helyet
tük, aztán mindenki egy-egy gondolatot mondott hangosan. Néha írás
gyakorlatképen különbözö alkalomra való imákat írtak.

Az idén kis imafűzetet állítottam össze nekik, egyházi zsolozs
mákból vett esti és reggeli imát. Természetesen nem hosszú, és a gye
rekek nagyon szívesen és szépen, ritmikusan, egymásnak felelve mond
ják ezeket a himnuszokat és zsoltárokat. Az egyik kislány igazi álom
szuszék. Amint bebújik az ágyba, már alszik is. Ez indított arra, ami
egyébként is helyesebb, hogy lefekvés előtt és reggeli felkelés után
mondják el közösen az imákat.

Liturgihús élet

A. liturgia ad színt, változatosságot vallási életünkbe és külőnő

sen a család életében könnyen megvalósíthatő.

Adventben és nagyböjtben közösen megbeszéljük, hogy ki-ki mi
lyen önmegtagadást ajánl fel a szent időre. Néha elmegyünk a haj
nali szentmisére, este ádventi énekeket énekelünk.

A liturgia tükre a mi "falitáblánk." Ez azért szűkséges, mert
emlékeztető nélkül a vasárnapi gondolatokat könnyen elfelejtenék.
Kemény papír tábla, amely a böjti időben lila, máskor az ünnepkör
nek megfelelő színű keretet kap. Mindig időszerű szentképet ragasz
tunk rá, alája pedig egy papírlapot. amelyet hetenként cserélünk.
Erre irjuk fel röviden az ünnep gondolatát, elhatározásokat, felajánlá
sokat. Imáink is változnak az egyházi évnek megfelelöen, Májusban
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litániát mondunk, októberben rózsafűzért, stb. A templomból hazafelé
menet mindig rövid az út, annyi a megbeszélni valónk. Ilyenkor el
mondják a hallott evangéliumot, szentbeszédet, megbeszéljük az azok
kal kapcsolatos kérdéseket, végül megszűletnek a jófeltételek.

'il~

Hitoktatás

Ha a gyermekek tanulnak is hittant az iskolában, mégsem szünt
meg a felelősségünk. Sok helyen nagy a létszám, vidéken több osz
tályt összevonnak. Ilyenformán nem folyhat rendszeres, minden év
ben új anyagót alaposan elvégző hitoktatás. Ilyenkor aszülőknek

kell annak pótlásáról, kiegészítéséről gondoskodni.

Világnézeti nevelés

. Aki benne él a nevelésben, gyermekei közelségében. ezt sem érez
heti nehéznek. Az egésznek a lényege ennyi: mindíg őszintének lenni
a gyermekhez. Ez már nem is olyan új dolog.

A felvilágosításnak pl. mindig leplezetlennek kell lenni, erre a
mi nemzedékünket még Csaba Margit tanította. Az én tapasztala
taim csak 12 éves korig terjednek. Amikor az ikreket vártam, a há
rom nagyobb gyermekem 7, 6 és 4 éves volt. A kórházban sok édes
anya panaszkodott, hogy nem volt nyugta a nagyobb gyermekeitől,

annyit faggatták, hogy hol van most a kisbaba, miért hízott meg az
édesanya. Egyenes választ sosem adtak nekik, ezért örökös volt a
suttogás, nevetgélés a gyermekek részéről. A mi gyermekeink befo
gadóképességükhöz képest őszinte választ kaptak mindenre. Egyszer
kétszer még visszatértek rá, de egyáltalán nem zavaró módon, és az
egész kérdés nem volt nálunk probléma.

Régi szokásunk, hogy férjemmel, majd a nagyobb gyermekekkel
minden este imádkoztunk a szűletendő kisgyermekért. Ennek jó ha
tását mi is tapasztaltuk. A testvérekben már előre felkelti a szeretet,
összetartozás érzését a kis jövevény iránt, kizárja az irigység, félté
kenység érzését. Mert az is eléggé általános panasz, hogy a nagyobb
testvér nem örül a kistestvér gondolatának. Ennek én csak az ellen
kezőjét tapasztaltam. Második gyermekem kétszer volt tanúja test
vérke érkezésének. Először kishúga született, majd az ikrek. Amikor
ezekkel hazajöttem. azt kérdezte: "Ugye, édesanya, legközelebb már
3 kistestvérünk születík egyszerre 7" Itt is a környezet a felelős a hi
bákért. Legtöbbször az okozza, hogy ilyeneket mondanak a gyermek
nek: "Várj csak, majd ha megszűletik az öcsike, nem lesz ilyen jó
dolgod! Nem téged fognak már szeretni !"

Karácsonykor sem mondtuk soha, hogy az ajándékokat a kis
Jézus "hozta", hanem legfeljebb így: "küldte." Igy még közelebb ke
rülnek az ünnep lényegéhez. A.z emberek a kis Jézus születésének
örülnek, Neki akarnak ajándékot adni és Helyette ajándékozzák meg
a gyermekeket és egymást. Ez az öröm legyen a lényeg, ne az aján-
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dék. De ez pl. attól is függ, hogy mondunk-e olyat neki: "Ha rossz
leszel, nem hoz semmit a Jézuska l" Inkább így figyelmeztessük~

"Nem akarsz örömet szerezni a Jézuskának I"
Ahogy gyermekeink nönek, érdeklődni kezdenek a körülöttük lévő

dolgok, a világ kérdései iránt is. Ezzel kapcsolatban is sok kétséget,
kérdést hallottam. A szűlö feladata-e a gyermek világnézeti nevelése?
Erre a kérdésre az idők válaszoltak helyettünk. Legmélyebb nyomot
a gyermekben mégis csak a szűlői ház hagy, és a szülőnek nemcsak
kötelessége, hanem legszentebb joga és örőme is a nevelésnek ez a.
része. Milyen világnézetet adjon át a szűlő a gyermekének? Természe
tesen azt, amit ő is nyugodt lelkiismerettel, egész lélekkel vállalhat.

Sokat olvastunk a gyerekekkel verseket is. A jellemességről

Arany: A oelszi bárdok c. verse kapcsán beszéltünk először. Milyen
könnyen megtanulják a leckét ezeken a sorokon keresztül:

ötszáz bizony dalolva ment
Lángsírba velszi bárd.
De e~y se birta mondani,
Hogy: Éljen Eduárd l

A világnézeti nevelés sajátmagunkon kezdődik. Legyen a mi éle
tünk összhangban az elveinkkel, mert ez a példa a legtöbb, amit ad
hatunk nekik. Beszéljünk és éljünk természetesen, őszintén a gyerme
keink előtt - ez maga a nevelés. Hogy mégis valami konkréturnot
mondjak, tegyük fő elvükké azt, hogy az egyes ember, család, állam,
az emberiség életének egyetlen lehetséges alapja a tízparancsolat.
Mi is beszéltünk erről a pyermekeinkkel és a közelmult példáival
mutattuk be, hogyan igazolódik be pl. a nácizmus, kapitalizmus bű

nössége a tízparancsolat világánál.
Teljesen az otthoni elindítástól függ, hogy a gyermek szociális

lény lesz-e, vagy pedig írígy, bizalmatlan, emberkerülő. Ha előtte

adunk kifejezést haragunknak. gyülöletünknek valaki iránt, nem igen
tanulhat emberszeretetet. Ez már annál a jelentéktelen apróságnál
kezdődik, - ami ellen, jaj, de sokat harcoltam nagymamákkal, nagy
nénikkel -, amikor a babát úgy akarják rávenni az evésre: "Edd
meg, mert mindjárt odaadjuk a szomszéd Juliskának l" "Siess, mert
jön a nagypapa és megeszi az ebédedet l"

Legkönnyebben nevel szeretetre, ha azt mondhatjuk: "Beszélje
tek ti is .olyan szeretettel egymással, mint az édesapa és édesanya l"

Nagyon hiányzik a vallásos nevelés egyik fontos eszköze: a val
lásos irodalom, amelyre legtöbbször pénze sincs a családnak. De mert
csakugyan fontos, ezen is kell segíteni. A baráti családok adják kör
be a birtokukban lévő könyveket. Mi nem is értékeltük ezeket annyira
gyermekkorunkban, mint ahogyan, látom, a gyermekeim örülnek neki,
ha hozzájutnak.

A nevelés egyik legfontosabb eszköze, bármilyen különösen hang
zik is, a nyaralás. Ma már egyre több vállalati üdülőben van lehe-
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töség családi nyaralásra. Elég sokan használják fel ezt a kedves gon
doskodást, de még mindig sokan vannak azok a szűlők, akik félnek a
gyermekeikkel való nyaralástól. Pedig ezt az áldozatot meg kell hoz
nunk, ha eredményesen akarunk nevelni. Az iskolai, úttöröszervezet
ben való nyaralás nagyon hasznos és szűkséges intézmény, de a szű

lövel való együttlétre is szűksége van a gyermeknek, kűlőnösen, ha
azokkal az év folyamán úgyis kevés alkalma van együtt lenni.

Egyik tavasszal keveset voltunk otthon, s ez meglátszott a gyer
mekeken is. Felmerült a kérdés, magunkkal vigyük-e mind az öt gyer
meket. Vállalati űdülöbe mentünk, ahol étkezés nem volt, - a két
kicsi még csak 2 éves, - mindenki aggódott, hogy így én nem fogok
pihenni. Mégis teljes létszámban mentünk és örülök, hogy így döntöt
tünk. Igyekeztem jól megszervezni a napot, mindenkinek megvolt a
beosztása. Korán keltűnk, korán mentünk aludni, csak így tudtuk ma
gunkat kipihenni. Szórakozásról, társas életröl persze nem lehetett
szó, De sportra, ami nekünk a legfontosabb, pihenésre, olvasásra volt
időnk.

És milyen hálásak voltak a gyerekek ! Mennyire megváltoztak !
Semmi baj nem volt velük, olyan igyekezettel segítettek és annyi örö
met szereztek, ami minden fáradságért kárpótolt. Mennyire közel ho
zott bennünket eza két hét! Ezek a hetek teremtenek olyan kapcso
latot szülök és gyermekek kőzt, amely 1ehetövé teszi a nevelést, s
hogy az év közben futólag odavetett szavak is hassanak.

Nem hinném, hogy véletlen, hopvegy barátnőmnek olyan súlyos
panaszai vannak IO éves fiára. Csavarog, többször elszökött hazulról,
és valahogy hozzáférhetetlen, nem őszinte. Az édesapa nem él velük,
az édesanya hivatali munkáján felül egyetemre is jár. A gyerek nap
közibe megy a tanítás után, amelyik véletlen szerencsétlenül túlzsú
folt és a helyiségei sem megfelelők, s még nyáron sem beszélhet két
szót az édesanyjával, mert az egyedül nyaral a vállalata üdülőjében,

amely pedig éppen családok számára van fenntartva.
Talán kífogásolhatná valaki, hogy keveset irtam a kudarcaimróI.

A. nehézségek majdnem mindenütt közösek. de komoly eredmény
telenség ott, ahol a szűlönek állandó gondja a nevelés, nem igen van.
Persze, hogy tökéletesek így sem lesznek gyermekeink. Eleinte engem
is elcsüggesztett. ha veszekedtek, nem teljesítették a kötelességüket,
vagy más baj volt velük. De - bár, állítom, hogy a szűlő nevelő

munkája a leghálásabb feladat, mert minden befektetett szeretet, ál
dozat már most valamiképen megtérül. - az igazi eredményt nem
most érjük el.

Idővel, talán tíz év után kezdtem megérteni, hogy hosszú távlatra
nevelünk. Nem a mának, hanem a holnapnak, sőt az örökkévalóság
nak. Nem az a célunk, hogy a gyermekeink ma jólneveltek, könnyen
kezelhetők legyenek, hanem az, hogy élethivatásunkat betöltve, egész
embereket adjunk a hazának, lakókat a mennyországnak, és a ránk
bízottakat Istenhez vezessük.
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