
A KIS ÚT
Mindhárman lelki gyermekeim, kiknek jóakaratát ismerem. A fiatal

asszony a legnagyobb hálával viseltetik édesanyja iránt, amire minden
.oka megvan, mert hiszen édesanyja özvegy létére gondtalan, boldog gyer
mekkort és ifjúságot biztositott neki, jelenleg is megosztja lakását velük
és vállalja a háztartás minden munkáját és gondját - de nem akar fér
jével ellentétbe kerülni. - A fiatal férj házassága előtt szintén nagyra
becsülte a mama kiváló tulajdonságait és szeretetreméltóságát, most azon
ban mégis úgy érzi, hogy "nem ő az úr a háznál, hanem a mama". A
mama pedig állandóan azt sirja, hogy hiszen ő csak a javát akarja gyer
mekeinek, mégsem hallgatnak reá. Úgy látom, hogy itt tragédia van ki
fejlődőben. Tőlem várnak segítséget. Én. nem tehetek mást, mint hogy
összehivom mindhármukat, hadd beszéljék ki magukat nyugodtan, mert
én igazán nem tudom, hogy tegyek igazságot közöttük.

Nem is lehet. Itt nem alkalmaz
ható egy egyszeri ráhatás, mond
juk operáció, itt hosszú belgyógyá
szati kezelésre van szükség, sőt

gyógypedagógiai eljárásokra. Ez ta
lán segit ... valamit. A közösség
ben való "kibeszélés" nem hasz
nál, hanem árt. Ilyenkor "megmon
dom őszintén" felkiáltással keserű

<szavak hangzanak el, amelyekbe
míndenkí azt hallja bele, amire az
ő szivének sebei szakadoznak fel.
Utólagos korrektúra, helyreigazítás,
bizonykodás semmit sem használ,
mert, ha a sebzett fél hitelt ad
is a sértő fél helyreigazító szavá
nak, értelmileg-érzelmileg az a fáj
dalom marad meg a lelkében, amit
a vélt szavak okoztak neki.

Úgy látszik, legjobb lenne a rá
hatást a fiatal asszonynál kezdeni,
már csak azért is, mert hiszen ő a
leginkább szenvedő fél, Meg kell
érezteteni vele, rnílyen szép és dí
cséretreméltó dolog a hála és sze
retet, amellyel édesanyja iránt vi
seltetik, - de házasságkötése által
egy másik síkra helyezte életét,
mint amilyenen eddig haladt. Ed
dig csak anyjának leánya volt.
Most azonban férjének felesége.
Anyjáról most le kell szakadnia,
férjével pedig egybeforrnia. XII.
Pius pápa a Casti Connubiiban azt
mondja, hogy a házasságban "e'1
sődleges a lelkek egybekelése". Te
hát örömeivel, reményeivel kétsé
geível, bújával, bajával elsősorban,

vagy esetleg kizá.rólag férjéhez tar
tozik most már a fiatal asszony. És
nem sírhatja ki bánatát édesanyja
szívén akkor sem, ha férje nem
mutat kellő megértést és érdeklő

dést felesége lelki, vagy idegálla
pota iránt. Akkor - bármilyen ne
héz is - egyedül kell viselnie ne
hézségeit, mert minden szó, amit
panaszképpen elmond másnak 
beleértve a mamát is -, csak rom
bolja, pusztítja házassága épületé
nek szrlárdságát, éket ver a házas
társak közé. Sírni csak az Úr Is
ten előtt szabad, a mama előtt nem.
Főleg akkor nem, ha ezeket a fáj
dalmakat éppen a férj okozta. Az
ilyesmi maradjon kettejük ügye.

Az édesanyja iránti hálát kimu
tathatja ezer más módon: fokozott
gyöngédség, tökéletes udvariasság,
apró szeretetszolgálatok, pl. a há
zimunka egy részének titokban
"aló csendes elvégzése, apró aján
dékok, betegség iránt való érdeklő

dés, figyelmes gondoskodás stb. stb.,
de lelke-felének ezentúl a férjnek
kell lennie, és cselekedni - ha
csak bűnről nincsen szó - azt kell,
amit és ahogyan a férj kívánja,
nem pedig a mama.

Aztán a férjjel kell fokozatosan
megértetni. hogy vannak bizonyos
természeti folyamatok, amelyek
pszichológiai hatásokat váltanak
ki, s ezeket nagyon nehéz ellensú
lyozní, a környezetnek, mint ténye
ket kell elfogadni őket. Ilyen fo-
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lyamat, hogy az öregedő emberek
nél a nemeket jellemző lelkület
mdntegy kicserélődik: az öregedő

férfi lágyabb, érzelmesebb. nőiesebb
lesz, az öregedő nő pedig egyre fér
fiasabb. határozottabb, intézkedőbb,

keményebb. Ennek a ténynek ki
hatásai elkerülhetetlenek. Jelen
esetben ez még jobban hangsúlyo
zódrk, mint általában, mert a ma
ma hosszú idő óta özvegy, tehát a
férfi helyét is be kellett töltenie a
család életében. Aztán most a fia
talok a mama lakásában laknak,
ami Ieltétlenül :családfői öntudatot
ad neki, bármennyire küzd is ez
ellen. Ellihez hozzá kell venni, hogy
- mivel a háztartás vezetése, a be
vásárlások intézése az ő gondja 
egész nap azt, akkor és úgy kell
tennie, ahogy ő éppen akkor jónak
látja. így természetes, hogy meg
szokja a diktatórikus módon való
gondolkozást és intézkedést. Nem
lehet elvárni tőle, hogy miután
egész nap maga intézkedett, este,
amikor a fiatalok hazajönnek. hir
telen változzék át Iánykává, aki
mástól kapja az intézkedéseket és
utasításokat. Bizony ilyen esetben
nem helyezkedhet a fiatal férj arra
az álláspontra. hogy "utóvégre én
vagyok a férfi a házban", ahogyan
talán még apja tette. Ez nem kel
lemes felismerés, de ez a valóság
komoly tekintetbevétele, és a vele
való leszámolás. Sokat segítene a
különlakás - bár ez sem oldja meg
mindenestül a nehézségeket -, de
addig, míz az lehetségessé lesz,
legalább olajozni kell a kerekeket,
hogy ne nyikorogjanak és ki ne
gyulladtanak a surlódásban. E cél
ból mindenekel6tt el kell határoz
níok a fiataloknak, hoav a mamára
vonatkozó nanaszaikkal nem nehe
zíNk egymás életét. Az asszonyka
eddig is elviselte a mama talán túl
kate",órikus "tanácsait", hát vi"elie
tovább is. A férrfi ezvenesen tiltsa
meg, hogya két asszony nézetelté
réseibe beleavassák. mert ellenkező

esetben a vesztes fél míndenesetre
ő lesz. A mama és lánya már ré-

.92

gen napirendre tértek afölött, ami
ről vitatkoztak, de nem tértek és
nem is térnek napirendre afelett,
hogy ebben a vitában ő - ti. a férfi
- melyíküknek az oldalára állott.
Ez míndenesetre súlyos sérelem
niarad az elmarasztalt fél lelkében.

De nemcsak negatí ven, hanern
pozitiven is tenni kell valarnít a
mama szeretetének megnyerésére,
illetve megtartására.

A lelkiatyának kell most megér
tetni a fiatal férjjel, mennyire ka
maszos eljárás lenne a jót elfogad
ni, mint valami természetes [áran
dóságot, és nem érezni, hogy ezzel
szemben tartozik is az ember vala
mivel, Ha szeretí feleségét, szeret
nie kell annak édesanyját is, aki
ilyenné nevelte. De ezenfelül az ad
neki otthont, fészket, - ki is béleli
nekik puhává ezt a fészket, ameny
nyiben leveszi az asszonyáról a há
zi munkát, és ezzel lehetövé teszi,
hogy az asszony' is kereső legyen
és megvásárolhassa, amire leendő

önálló háztartásában szüksége lesz.
Hát még ha arra gondolunk, hogy
az Úr Isten majd unokákat küld!
Milyen megoldás. mílyen bizton
ságérzés lesz a nagymama - egy
ilyen erélyes, talpraesett, munkát
és felelősséget vállaló nagymama 
kezeiben tudni őket.

Nem várhatja-e el joggal egy
öregedő asszony, aki már senkinek
sem fontos (és aki ifjúságában so
hasem engedte meg magának, hogy
másnak is fontos legyen, mint
egyedül gyermekének), nem vár
hatja-e az el, hogy legalább a csa
ládjának legyen fontos, és tőlük

kapjon elismerést ? Olyan nagy
dolog volna néha egy csokor iba
lyával vagy gyöngyvirággal felvo
nulni ? Milyen nagy öröm volna II
marnának. ha veje egyszer-e.r;yszer
egy különlegesen szép gyümölccsel
lepné meg, ha egy szelet csokolá
dét dugná titokban a párnája alá,
,ha önmagától fölaiánlaná, hogy ki
cseréli a könyvtári könyvét, vagy
ha egy új szemüvegtokot hozna II

régi, kopott helyébe! Hátha még



egy~r. az ~ megtörténne, hogy
melle ulne, es azt mondaná, hogy
szeretné a tanácsát kikérni ebben
es eboen a kérdésben !
. A mamával lesz legnehezebb

dolga a lelJkiatyának. Az anya 
külö;nösen ha özvegy, és különösen
a leánygyermekre vonatkoztatva 
gyermekeiben cl tovább. Ez nem
csak szép költői mondás de fizioló
giailag és pszichológiaiÍag is igaz.
Az anya a leány életébe belehelyet
tesíti magát. De most már okosab
ban akarja csinálni, mdnt ahogyan
e~dig csinálta. Most már tudja,
malyen cselekedetnek mi a követ
kezménye, most már tudja, hogyan
1,eU az emberekkel bánni, most
megvan a tapasztalata, hogyan kell
azt csínálná, hogy az ember szép és
boldog életet élnessen. Es éppen
akkor jön egy "idegen férfi" (a vő),

~ogy vonuljon ~i leánya életéből.

Es a tulajdon lánya, ha gyöngéden
is, ha szelíden is, de mégiscsak ar
ra kéri, hogy ne avatkozzék az ő

dolgaiba. És a lelkiatya, akinél vi
gaszt kellene kapnia, és megértést
szintén azt mondja: hagyja a fiata~
lok ügyeit, egymás közti nehézsé
g~i~, várjon csendben, míg ők elín
tézik maguk között, ő pedig ne
avatkozzék bele még CSaJk egy.
megjegyzéssel, egy sóhajjal, egy
könnycseppel sem. Nem azt jelenti
ez, hogy haljon meg, míelőtt igazán
meghalt volna 1

Pedig hát a fiatalok életútja ér
dekében mégiscsap ezt kell kérni
tőle. Meg kell tanulnia a "legneh~

zebb anya-tudományt" (ahogy sÍk
Sándor verse nevezi): a fenntartás
nélküli odaadni-tudást.

Ha ezt nem tudja megtenní, va-

lóban útjában áll gyermeke 001
dogságának. Persze egyáltalán nem
biztos, hogy így is boldog lesz-e
gyermeke, - ezer módja van an
nak, hogyan ronthatjuk el életün
ket - de legalább nem ő lesz a
baj oka.

Ennek a "meghalásnak" ezer ne
gatívumlban kell megnyilvánulnia.
(1\ pozitívumokra nem térek ki.) Ne
ugy ossza meg a lakást a fiatalok
kal, hogy "hiszen hárman is elfé
r:tink" - hanem mindenképpen
ugy, hogy a fiataloknak meglegyen
a maguk külön zuga, ahová a ma
ma is csak vendégként lép be. 
Ne kérdezze a mama az elmenő

ket: "Hová mentek 1" sem a haza
térőket "Hol voltatok 1" Majd el
rnesél ík, ha akarják - Ne taná
csolja nekik, hogy kikkel barátkoz
m?ak, kikkel ne. Felnőttek, tudják,
mít tesznek; ha nem jól teszik
majd megokosodnak a maguk ká~
rán, - Ha valamd kellemetlenség
vagy baj éri őket, ne gyönyörköd~
jék abban, hogy "én megmondtam
előre l"~ Ha reménykednek valami
ben és fokozódik az életkedvük ne
csüggesszé őket balsejtelmekkel.
Ezer ilyen nem van még; hadd áll
jon itt beíejezésül a legfontosabb:
ne hozzon több áldozatot, ne végez
zen el több munkát, mint ameny
nyit jó lélekkel elbír, ami testi-lelki
erejéből telik. De amit ad, azt ad
ja úgy, hogy soha fel ne hánytOT
gassa.

Mindezeket pedig nem elég egy
szer elmagyarázni a három lelki
gyermeknek. Velük kell küzdení
velük ujrakezdeni. ujra bízni ... ~
a sikert az Úr Istenre bízni. F.
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