
SZERKESZTŐI ŰZENETEK

KÖVETKEZÖ SZAMAINKBOL. Tanulmány: Pénzes Balduin: Az ismeretlen
Rákóczi. Dümmerth Dezső: A költő és a démon (Rainer Maria Rilke). Salacz
Gábor: Pápaválasztás a római kérdés jegyében. Ohmacht Nándor: Úja'bb lépé
sek a katolikus erkölcstan terén. Kelecsényi Akos: Phaeton és az űrrakéta kö
zött. Eglis István: Hit és tudomány perikorézise, Salacz Gábor: Egy elfelejtett
festő: Paczka Ferenc (1856-1926). Surányi István - Tóth Aladár: Gyermekáldás
a mai katolikus házasságban. Lantos-Kiss Antal: Támasz és talpkő. Dévényi
Iván: Csontvary Tivadar. Balanyi György: Gíesswein Sándor békemunücája.
Garai András: A százével darwinizmus. Benkő István: A nemzetközi békéve és
erkölcsre nevelés kérdése. Mihelics Vid: A gyarmatosítás mint erkölcsi és tár
sadalmi kérdés. Somogyi Antal: Jelkép és művészet. Beney Zsuzsa: Pap Károly
Krísztusa. Radó Polikárp: Wardje. - Thomas Merton: SenIki sem sziget. Hunya
Dániel gondolataiból.

Novella: Szarka Géza: Feltámadnak a halott mezők, Mándy Iván: Mozi
reggel. Agoston János: Egy igaz történet. Gerlei József: Jancsi és Julislka. Ignácz
Rózsa: Semmi közünk. Botvuniczki; Szeii: Emlékeimből. Egri Lajos: Forró fe
kete. Bruce Marshal: Father Smith. Valéry Larbaud: Rachel Frutiger.

Vers: Csanád Béla, Stetka Éva, Kálnoky László, Tardonay Gábor, Szabó
Anna, Mikes Margít, Falu Tamás, Vámosi Pál, Márk István, Papp János, Su
rányi István, Bittei Lajos, Kornjátihy Győző, W. H. Auden, Gertrud von Le
Fort, Rainer Maria Rilke, Mai német költők (Bittei Lajos fordításai).

Aggódó anya. - "Fiam huszonöt éves. Hónapok óta udvarol egy húszéves
leánynak. Egyre nagyobb aggodalommal figyelem őket. Nem tetszik a leány.
Hangos, lármás, szüntelen olyan szavakat használ, mínt: "halálos", "állati" 
hogy csak a legenyhébbeket említsem. Fölényes, lekezeli a férfiakat, goromba
velük. Fiamat is így becézi: "Kis lovam, kis kutyám", Semmi nőiesség nincs
benne. És én hiába tiltom fiamat tőle. Hiábavaló volt mínden jó nevelésem,
nem hallgat rám. Adjanak tanácsot, hogyan akadályozzam meg, hogy házasság
legyen ebből a pajtáskodásból - mert szerelemnek nem lehet nevezni." 
Kétségtelen, hogy az idősebb nemzedék tagjainak, különösen azoknak, akik
erősen őrzik a régi íltemszaoályokat, meghökkentő a mai fiatal leányok beszéde
és viselkedése. Ez a most növekedő leánynemzedék míritha csíblagtávolságra
lenne a biedermeier kor női ideáljától. a passzív nőtől, akí szobácskájába hú
zódva kedvenc könyvei és kedves madárkája társaságában ábrándozva várta az
álomlovagot, illetve a jó szülők által kiválasztott vőlegényt. A mai leány: az
egyenjogú nő. Kint jár az életben, együtt dolgozik a férfivel - nem egyszer
versenybe kell szállnia vagy meg kell vívnia vele. A férfiak ma nagyon gyak
ran olyan hangon beszélnek és olyan módon viselkednek 'nőkkel, fiatal leányok
kal szemben, ahogyan annak idején a biedermaier férfiak egymás között sem
beszéltek és viselkedtek. Nem csoda tehát, hogya mai leányoknak nincsenek
i llúziói a férfiakról. Épp ellenkezőleg, meglehetősen lesuj tó, találn túlságosan
becsmérlő a véleményük róluk. Ha megszeretík valamelyiket, akkor bizony
szeretetük stílusát nem a felfelé tekintő alázat, a férfi bálványozása jellemzi,
hanem a pajtáskodás, anyáskodás.

Mindebből azonban nem következik okvetlenül, hogy a leány, akivel levél
írónk fia pajtáskodik, rossz feleség lesz. AmH kifogásol benne: a felszín, a
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divat, a többiektől ráragadt modor. Azt, hogy jó feleség lesz-e, az dönti el,
egészséges, becsületes és áldozatkész-e. Ahelyett, hogy felületes, külső benyo
mások alapján a puszta trltakozásra szorítkoznék, a szülő többet érhet el, ha
okosan rávezeti fiát - vagy leányát -, hogy ezeket figyelje és keresse a má
si'kban, aki iránt feltámadt benne a vonzalom. Hangsúlyozzuk: a szülő okossá
gán fordul meg, sikerül-e felkelteni a fiatal férfiben. illetve leányban ezt a
józan ítélőképességet. És sikerül-e megtartani ezt a józanságot egészséges ha
tárok között, Mert válogatássa fajulhat, ha túlzásba viszik és a "tökéletest", a
"hibátlant" keresik. A válogatósak maradnak család nélkül, és azok szoktalk
- ahogy mondják - "bevásárolni". Azon igyekezzék tehá-t, aggódó édesanya,
hogy fia addig várjon a házassággal, amíg nemcsak a szíve, hanem az esze is
kimondja választására az igent.

Felvilágosítás. "Leányom most lépett abba a korba, amikor erősen kez
denek társnői érdeklődni a fiúk után. ÖSszedugják a fejüket, kuncognak, sut
togva mcsélnek "titkokat". A leányomat nem veszik be a társaságba, mert,
amint szemébe szekták mondani, "még kis buta". O viszont el van keseredve.
Kérdéseket tesz fel a házasságról, a gyermek létrejöttéről. Zavarban vagyok.
Úgy érzem, korai a Ielvilágosítás. Attól félek, brutálisan beletaposok tiszta,
ártatlan lelkébe, ha elmondom neki a nyers valóságot." - Megértjük habozá
sát és idegenkedését, Megadni gyermekeinknek - mind a két nembélieknek 
a szükséges ismereteket és tájékoztatást az élet keletkezésének kérdéseiben,
nem kőnnyű feladat. Szülők, nevelők két hibába szoktak beleesni. Vagy egy
szeruen, nyersen elutasítjék a gyermek kérdéseit, leintlk őket: "semmi kőződ

hozzá", "ez nem neked való", "pfuj, erkölcstelenség" stb. felkiáltásokkal. A
másik hiba az ellenkező véglet. Amikor nagy képpelleültetik a gyereket és
elmagyaráznak egyszerre mindent, tővéről-hegyére, még allt is, amit a gyerek
nem kérdezett. Felfújják a dolgot, hogy a szegény gyerek szédelegve kel föl a
"meghitt beszélgetés" után.

A nevelésben általában, ebben a vonatkozásában különösen legfontosabb
szabály: mindent mértékkel, lépésről lépésre és természetesen. Meg kell ma
gyárázni jelen esetben a kislánynak, hogy társnőinek sugdolódzása és fölényes
kedése vele szemben mennyíre csacsíságuk és felvilágosulatlanságuk bizonysága.
Élettani részletkérdéseket, jelenségeket egyszerűen. kevés szóval, természetes
hangon kell megmagyarázni, mint magától értetődő dolgokat. Lehetőleg csak
annyit, amennyi a leány életét közvetlenül most érinti. Ha olyasmi felől ér
deklődik, amit a szülő korainak tart számára, akkor ne intse le, hanem vigye
át a beszélgetést magasabb síkra. Ne részletezzen. hanem újra meg újra hívja
fel az érdeklődő gyermek figyeimét arra, hogy az élet keletkezése mily fölsé
ges gondolata a teremtő Istennek, mennyire nagy és komoly problémája a tu
dománynak, mennyire nevetséges és gyerekes dolog kuncogva tárgyalni azokat
a kérdéseket, amelyeken tudósok éveken, munkában eltöltött életen át törik a
fejüket.

Gyermekünk tisztasága nem akkor marad meg, ha mit sem sejtő tudatlan
ságban tartjuk, hanem ha a fogalmai, ismeretei a teljes valóságnak felelnek
meg, beleilleszkedve az erkölcsi törvényekbe.




