
mai) vitánk: számukra történelem. Szentírásmagyarázati nehézségek, tétovázások:
tudománytörténeti érdekességek. Belenőnek abba a szemléletbe, amit mi bizal
matlanul, nehézkesen, ügyetlenül sajátitunk el, félénken, tétován munkálunk ki. Nekik
nem okoz gondot, hogya hatnapos teremtéstörténet nem részleteiben, hanem
egészében igaz, hogy az Úszövetség történeti könyveinek sok elbeszélésén ott
a szájhagyományalakitó, stilizáló hatásának nyoma. Amin mi botránkozni is
hajlandók lettünk volna, azon ők épülnek, és ahol mi ingoványban kerestünk
utat, ott ők már biztos, épített úton jutnak el a lényegesig.

Annak idején a Zsinat utolsó üzenetében megrendült szavakkal fordult a
világ ifjúságához: "Elsősorban miattatok gyújtott a Zsinat világosságot, olyan
világosságot, amelynek a jövőt, a ti jövőtöket kell megvílágttanía.. , Az Egyház
bizalommal és szeretettel tekint tirátok. Egy mindig élő múlt tapasztalataival
gazdagon, arccal a jövő emberi tökéletesedése és a történelem végső beteljesedése
felé fordulva, ő a világ igazi fiatalsága. Megvan benne az, ami a fiatalok ereje
és bája: tud örülni annak, ami kezdődik, tudja - késlekedés meg alku nélkül
- odaadni magát, tud megújulni és új hódításokra kész."

Az Egyháznak ezt a bizaimát és fiatalságát kell - korban egyre előbbre

haladva - eljuttatnunk a fiatalokhoz. A bibliai elbeszélés szerint Mózes egészen
Kánaán határáig vezette népét: a "második nemzedéket", a fiatalokat. Ha kellett,
keményen bánt velük. De egyszer vétkezett: azzal, hogy az egyszer kishitűnek

bizonyult. '

RUSZTHY f;VA

PEDIG ÚGY REMÉLTDK ...

Evekkel ezelőtt, egy régi húsvéthétfőn hallottam egy szentbeszédet az em
mauszi tanítványokról. Csalódottságukat helyezte ~ középpontba: ezek a ször
nyűségek történtek Vele, "pedig úgy reméltük. hogy Ö lesz az, aki megváltja
Izraelt." Most pedig "esteledik és a nap már lemenőben". - Minden ember
sorsa a csalódás, reményeink rendre meghiúsulnak. Sokszor elmondjuk: ez és
ez történt, .. pedig úgy reméltükl Aki ezt mondja, ezt érzi, eljutott az élete
estéjéhez, ...,. így a szentírásmagyaráző.

Mi szülők is sokszor elmondjuk ezeket a szavakat. A gyermekünk elfordult
Istentől; nincs köztünk meleg szülő-gyermeki kapcsolat, a saját életvitelével is
baj van. Pedig úgy reméltük. ." hogy ez a gyermek lesz az életünk öröme, hogy
jobb, különb lesz, mint a többi, hogy megvalósítja mindazt, amit várunk tőle.

Es miután mindezt kilátástalannak látjuk, úgy érezzük, hogy beesteledett fe
lettünk, hiszen amiért éltünk, nem sikerült, nem úgy sikerült, ahogy szerettük
volna. Mit feleljünk erre? Hol hibáztuk el? Vagy milyen rajtunk kívül álló okok
játszottak közre? Lehet ezen egyáltalán még változtani? Mit tegyünk?

Bár igaz, hogya gyermek öröm, teljesebbé teszi az életet, és van bennük
valami, amiért azt mondta az Úr Jézus: "Ha nem lesztek olyanok, mínt ez a
gyermek, nem mentek be a mennyek országába" - tagadhatatlan, hogy még a jó,
gondos, vagy maradjunk ennél a körnél a vallásos szülők élete is
tele van problémával, bajjal, gonddal a gyermekek miatt, mert nem mindig
az nőtt ki a kertjükből, amit elvetettek. Ezek a problémák általában nem a kis
gyermekkorban jelentkeznek. Akkor még abban a boldog hitben élhetnek a
szülők, hogy a fáradozásuk. sikeres. Sokszor csak a serdülő-, sőt felnőttkorban

jelentkeznek a problémák, de a gyermekkorban gyökereznek. Ez a téma termé
szetesen sokkal sokrétűbb, semhogy egy cikk keretében akárcsak ismertetni is
lehessen. Csak néhány általánosabb jelenségről tudunk röviden szólní, elöljáró
ban pedig néhány figyelmeztető gondolatot adni.

Az első: azt, hogya nevelés sikeres-e vagy sem, senki sem mondhatja meg
.,menet közben". A búzát és a konkolyt csak az aratás után választják el. Vagy
hogy egy profánabb, irodalmi idézettel éljek; Hermann Hesse írta Siddhartha
című regényében: "Senkisem tudhatja a másikról, hol tart az életútján. A píl-
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lanatnyi helyzet nem számít. A rablóban benne van a brámin és a bráminban a
rabló." A fejlődés nem míndig töretlen, egyenes vonalú. Sokszor vargabetűkön,

visszakanyarodásokon vezet. Szent Ágoston életében is volt szakasz, amikor az
édesanyja kétségbeeshetett volna, és senki sem kételkedik benne, hogy az édes
anyának feltétlenül része volt benne, hogy nem ez volt az utolsó állomás.

A másik gondolat keményebb: ha egy gyermekkel baj van, bizonyos mértékig
mindig a szülő a felelős. A gyermek semmiképpen nem. Sokszor a körülmé
nyek ugyan befolyásolják, de a szülők soha nem háríthatják el magukról egé
szen a felelősséget. Minden szülőnek a szívébe vág Varga Domokos "kemény
beszéde": "Jaj nekünk, ha védtelenül engedtük az életbe, ha szárnya szegik!
Az egész világot hiába járjuk be bocsánatért!" Ez a felelősség így természetesen
nem áll meg, költői túlzás, de a szülök óriási felelösséget akarja vele érzékel
tetni. Minden apa, minden anya megkérdezheti a lelkiismeretét, hogy mílyen súlyú
felelősség terheli. Az első lépés az, hogy az elkövetett hibákat felismerjük, és
megpróbáljuk -javítani, jóvátenni. Akik pedig még előtte állnak a feladatnak,
vagy a kezdetén, azoknak szól a harmadik figyelmeztetés: a nevelésben nem

'elég a jóakarat. A gyermeknevelésre nemcsak óvónőknek, tanítóknak, tanárok
nak, hanem a szülőknek is fel kell készülnlök tanulással is. A pedagógusoknak
jóval több lélektani ismeretre lenne szükségük. Ezt, azt hiszem, míndnyájan
érezzük, amikor gyermekeink kétbalkezes pedagógusokkal kerülnek szembe. A
szülők sem hagyatkozhatnak csupán ösztöneikre problémás gyermekeik megisme
résénél. Vegyük sorra a családi nevelés sikertelenségének néhány gyakoribb
okát: l. azokat a hibákat, amelyeket tudva, vagy akaratlanul a szülők követnek
el, 2. és azokat, amelyek elsődlegeserr a körülményekből fakadnak, s amelyeket
meg kell próbálni ellensúlyozni a neveléssel.

a) Az első gyerrYl.ek nevelésénél elkövetett hibák. Ranschburg beszélt tv-soro
zatában arról, hogyatestvérhelyzet meghatározza a gyermek jellemét. Ez nem
mindenütt válik be, mert itt arról van szö, hogy a szülők tipikus nevelési
modelljére az első, középső, legkisebb gyermekkel szemben hogyan reagál az
átlaggyermek. Ez alól több kivétel van, míg a szülők magatartása valóban
tipikus. Benjamin Spock írja, hogy a fiatal szülők első gyermekükkel
szemben maxímalísták: kissé merevek, mint a kezdő lovas, aki kelle
ténél szorosabban tartja a gyeplőt, nem mer lazítani. Vagy a fiatal tiszt, aki
nem tud, nem mer felengedni beosztottaival szemben. Ez a maximalizmus az.
amire az átlaggyermek nagy szorgalommal, de kevés önállósággal, kiegyensú
lyozottsággal felel, "mintagyerek" lesz belőle. De nem míndegyík: van, akit
nyomaszt a túl magasra emelt mérce, akinek éppen a "lazára engedett gyeplő",

a könnyedség hiányzik.

b) Testvérféltékenység. "A testvérek közötti féltékenységnek ősi és tragikus
hagyománya van. Az Ószövetségben feljegyzett első gyilkos Káin volt, aki
mégölte Ábelt. A gyilkosság motívuma a testvérek közötti rivalizálás volt. Jákob
ésak úgy menekült meg testvére, Ézsau bosszújától, hogy elhagyta családját,
és idegen országokban rejtőzködött el. Józsefet pedig eladták testvérei. Mindezek
ben az esetekben a féltékenységet a szülő-Iígura váltotta ki, aki egyik gyermekét
előnyben részesítette a többivel szemben. Káin megölte testvérét, mivel Isten Ábel
ajándékát részesítse előnyben az övével szemben. Ézsau azért lett féltékeny, mert
anyja megkülönböztető módon bánt Jákobbal, amikor hozzásegítette, hogy ő kap
ja meg az apai áldást. Józsefet azért gyűlölték testvérei, mert őt szerette az
apjuk." (Ginott) A gyerek legnagyobb félelme az, hogy szülei nem szeretik és el
fogják hagyni. "A legnagyobb rémület, amely egy gyermek szívét marcangol
hatja, az, hogy nem szeretik." (Steinbeck) Minden gyermeklélektani munka so
kat foglalkozik a testvérféltékenység kezdetével, az új kistestvérrel szemben
fellépő ellenérzéssel. ,Tapasztalatunk szerint ezt a problémát kellő figyelemmel
könnyen el lehet hárítani. A veszélyesebb féltékenység jóval később lép fel,
amikor nem is számítunk rá. Van egy problémásabb gyermek a családban,
akivel a szülők, vagy az egyik szülő, többnyire a könnyebben pánikba eső

anya, többet foglalkozik, mint a másik, viselkedésében és látszólag érzelmeiben is
kiegyensúlyozottabb gyermekével. Nem is gondolják, hogy ebben a gyermekben
maradandóan hiányérzet támad, úgy érzi, szülei mostohábban bántak vele, ke
vésbé szeretik, nem kapta meg azt a törődést, gondoskodást, ami szüleitől járna
neki. '" És tényleg nem is kapta meg ... Hiszen a szülők állandóan a másik
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miatt izgultak, mellette pedig megkönnyebbült mosollyal mentek el: hála Is
tennek! Végre egy nyugodt terület! A gyermek viszont fokozatosan vísszahú
zódó lesz, végül valóban ellenséges szüleivel szemben. A tékozló fiú bátyjának
története ismétlődik meg napjainkban sok családban. l!;s az evangéliumi atya
nemcsak a tékozló iránti szeretetet példázza: a megbántott' idősebbhez intézett
szavai a modern lélektan elveinek is megfelelnek, érezteti vele, hogy szereti,
hogy az ő helyét senkisem veheti el tőle: "Fiam, te mindig itt vagy velem, és
mindenem a tiéd. De most illett vigadnunkés örülnünk, mert ez az öcséd el-
veszett és megkorült." "

c) Szülői agresszivitás. Az utcán, metrón, buszon reggeli-esti csúcsforgalom
ban rengeteg gyerekes anyát és apát láthatunk. Ritkább a békés beszélgetés
ben, szemmelláthatóan meghitt hangulatban utazó család. Ha statisztikát ké
szítünk, az a szomorú eredmény, hogy legtöbb apa, és főleg anya, legjobb eset
ben, mint valami tárgyát vonszolja gyermekét, a kérdéseire, szavaira gépiesen
válaszol, gyakrabban pedig durván rángatja, kiabál vele. Ezt a jelenséget nyilván az
anya túlterheltsége is okozza, akire a munkahelyí terhek, háztartás, gyermek
gondozás talán túlságosan súlyosan nehezedik, de sok esetben félreérthetetle
nül tükrözi azt is, hogya szülők uralkodni akarnak a gyermeken. Figyelem
be sem veszik érzéseit; kívánságait, nem keresik, hogy miért nem tette meg,
amit mondtak neki, hanem azonnali, vak engedelmességet követelnek, és ha
a gyermek ez ellen vét, durván megtorolják. Éles ellentétben áll ezen a ponton
az irodalom és a nap, mint nap, minden sarkon szembeszökő valóság. Ebben
a magatartásban még a múlt társadalmi rendszer családi kivetülése található
meg: a családfőnek, a felnőttnek általában szinte korlátlan hatalma volt. De
benne van az emberben mélyen gyökerező uralomvágy is, amelyet jobb híján
a gyermeken próbál klelégíteni. Az autokrata nevelés mintáit a mai szülők

saját szüleiktől látták" ezért még a fiatalok is alkalmazzák. Ebben a cikkben
olyan szülőkről, szülőknek szólunk, akik komoly felelősséget éreznek gyerme
keikért, nevelői feladatukat igyekeznek jól teljesíteni. Mégis velük kapcsolat
ban is beszélni kell erről a jelenségről. Ök is idegesek a napi hajszától. és
éppen mert jól szeretnék nevelni gyermekeiket, beleeshetnek ebbe a hibába.
Sikeresen akarnak nevelni - míndenáron. A sikertelenségre gyakran reagálnak
agresszivitással, ahelyett, hogy az okot' kikutatva és megszüntetve lassúbb, de
gyökeres eredményre törekednének.

d) Kényeztetés. - Az ellenkező véglet. A szülőt itt is jószándék vezeti: sze
retetet, gyengédséget akar adni gyermekének. Nem túl sok szeretetet - mert
abból nem lehet sok -, de helytelen szeretetet. Nem nevelik arra a gyermekeket,
hogy tudatos élete kezdetétől bizonyos, vele szemben támasztott követelménye
ket teljesítenek, nem fejlesztik a felelősségérzését. Ennek több oka lehet. Lehet
a túláradó szeretet, amely sajnálja a gyermeket, ha le kell mondania valami
ről, meg akarja kímélní az erőfeszítéstől. Sokszor azonban a kényelemszeretet
vezeti - könnyebb ráhagyni valamit a gyermekre, mint következetesnek ma
radni és a kellemetlen hatást elviselni; könnyebb elvégezni egy munkát, . mint
a gyermeknek kedvet csinálni, bevonni a munkába, fokozatosan megfzleltetní
vele az alkotás örömét, az örömszerző lemondás [óérzését, Van egy harmadik
ok is, amelybe' a könyvből nevelő szülők esnek bele. A modern pszichológia
egyik iránya a .Jalsser faire" - nevelési elv. Eszerint a gyermek szabad fejlő

dés ét gátolja, ha tilalmakkal, előírásokkal találkozik. A bölcsödében. óvodában
a gyermeknek megengedik, hogya spenótot a falra kenje, általában minden
ben ösztöneit kövesse. Ez az irányzat elsősorban a nyugati országokban, fő

ként az Egyesült Államokban uralkodik. Az eredmény azonban nem igazolja
a módszer helyességet.. Mínt a legtöbb elmélet, a múlt hibáiból kiindulva, átesett
a ló túlsó oldalára. Ma nálunk általában kezdik megtalálni a helyes közép
fokot: valóban nem szabad a gyermeknek túl sok utasítást adni, nem jó, ha
tilalomfák erdejében nő fel; fontos, hogy követhesse az ösztöneit, vágyait, de
vannak dolgok, amelyek megengedhetetlenek, és vannak követelmények, ame
lyeket teljesíteni kell. Hiszen az élet ugyancsak nem fukarkodik elvárásokkal,
és ha gyermekünket nem vérteztük fel kellőképpen, szinte védtelenül bocsátjuk
ki az életbe, súlyosan megnehezítjük számára a beilleszkedést, népszerűtlenné

tesszük a környezete előtt. Az a, módszer, hogy már kora gyermekkorban mín
dig a gyermekre bízzuk a döntést, túlságosan súlyos terhet rak a gyermeki vál
lára. A gyermek akarata még nem eléggé erős ahhoz, hogy ha rábízzuk, hogy
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este krímít nézzen, vagy lefeküdjön, összerámoljon-e, vagy játsszon, a helyeset
válassza. Természetesen a felelősség köre állandóan nő, az akarat is fokozatosan
erősödik. Parancsolgatás, zsörtölődés helyett az a helyes, ha a gyermekkel azt
ismertetjük fel, hogy cselekedeteinek következményei vannak. Ha nem öltözött
fel időben, amikor gyermekszínházba készülünk, szemrehányás nélkül, nyugod-
tan közöljük (természetesen kellő figyelmeztetés után), hogy sajnos, eltelt az
idő, már késő van, nem mehetünk el.

e) A szülőtől való leválás meggátlása. Furcsa módon mind az autokrata, mind
a túlzottan engedékeny szülő ugyanazt a hibát követi el: megakadályozza a
gyermek fokozatos leválását a szülőről, gátolja önállósága kifejlődését. Az agresszív
szülő azzal, hogy állandóan a saját akaratát kényszeríti rá, a túlzottan engedé
keny szülő az ellenkezőjével, megakadályozza, hogy gyermeke önálló ítélőké

pességgel és akarattal rendelkező, erőfeszítésre, ha kell lemondásra is .képes
emberré váljék. A gyermek a fejlődés minden szakaszán egy fokkal eltávolo
dik, elszakad a szülőktől, és csak az a gyermek fejlődik egészségesen, akinél
a fejlődés együtt jár ezzel az elszakadással, ha felnőtt korra önálló, bátor,
önmagán minden helyzetben segíteni tudó, másokon segíteni kész ember lett.

2. A nevelés sikerét azonban nemcsak a nevelő'szülők által elkövetett hi
bák, hanem a körülmények is gátolják. Ezek szinte annyi mintát mutatnak fel,
ahány család van. Mindegyik családnak megvannak a speciálla nehézségei,
mégis van néhány gyakori, szinte általánosnak mondható körülmény, ami a gyer
mekek nevelését hátrányosan befolyásolja,

a) Mai gazdasági helyzetünkben ilyennek mondhatók a lakáskőrülmények.

Ez a hátrányos hatás kevésbé a kisgyermekkorban, inkább később, a serdülőkor

táján mutatkozik. Vannak családok, ahol teljes volt az összhang, a békesség,
amíg a gyermekek kicsik voltak, ezután azonban napirenden vannak a vesze
kedések, .a testvérek egymás idegeire mennek, látszólag utálják egymást, és
sokszor tartósan is elhidegülnek egymástól. Amikor' a többgyermekes család
kislakásban, egy-két, vagy nagy család esetén három szebában él összezsúfolva,
ez a helyzet elsősorban a szülők idegeit teszi próbára. Szinte minden energiáju
kat felemészti a küzdelem azért, hogy ebben a helyzetben is normális családi
életet tudjanak teremteni. Hogy mindennek meglegyen a maga ésszerűen megál
lapított helye, és hogy minden a helyére is kerüljön, hogy mindenkinek legyen
legalább egy kis sarok, hogy így is sikerüljön az otthoni környezetbe szépsé
get teremteni - ennek létrehozása és fenntartása óriási teljesítmény, de eléggé
fel is őrli az idegeket. Ahogy pedig a gyermekek nőnek, súlyosbodnak a prob
lémák. Az egyik tanul, a másik zenél, a harmadik beteg, a negyedik vendéget
szeretne fogadni, vagyegyszerűen csendben ábrándozni. Aztán a tv! A fiúk
az első csatornán a sportközvetítést szeretnék nézni, a lányok a kettesen a filmet.
A kisiskolások miatt korán el kell zárni, a nagyobbak sírnak az éjszakai fil
mért, Es hogy lehet utáini azt a testvért, aki miatt nem lehet időben fürödni,
mert órákig ül a kádban, amikor pedig, a házirend csak zuhanyozást engedélyez.
Arról az igen gyakori esetről nem is beszélve, amikor a megnősült. vagy férj
hezment nagyobb testvér közelebbi, vagy távolabbi kilátásig a szülőí házban
kényszerül lakni. 'Ez pedig olyan tényező, amin nem lehet segíteni. Csak magya
rázat, de nem vigasz. Legfeljebb annyit lehet tenni, hogy állandóan, újra, meg
újra elmondjuk a pereskedő gyermekeknek, - meg magunknak is -, hogy
itt nem X,vagy y a hibás, hanem a körűlmények és azért se hagyjuk ma
gunkat bekeríteni általuk!

b) Idegesség, Lehetne gondolkodni azon, hogy ezt a tényezőt a szülők hibái,
vagy attól független körűlmények közé soroljuk-e. Végül azt hiszem,
mint minden betegség; a létrejötte független akaratunktól, és a szerepünk annyi,
hogy igyekszünk minél jobban úrrá lenni rajta, és minél kevésbé engedni ár

..tani, - mint pl. a lakáskörülményeknél. Ez azonban még kényesebb kérdés,
mert itt olyan területre tévedtünk, ami kicsit senki földje az erkölcsileg elbí
rálható cselekedetek és az akaratunktól független, betegség-jellegű tények között.
A pasztoráció érdekes és fontos területén lehetne pontosabban meghúzni a ha
tárvonalat a betegség és bűn között, ÍJ. határvidék mindenesetre az idegesség. Né
ha annyira .Jcíborulunk", hogy sértegetünk másokat, türelmetlenek vagyunk a
gyermekünkkel - bűn ez, vagy kórtünet? A keresztény ember derűs, hiszen
Krisztus elvette a félelmét, a halál fullánkját, elhozta a szerető Atya üzenetét,
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és elsőrendű kötelességünk ezt a derűt továbbadni, hirdetni, - de hol van ez a
derű, amikor valami kellemetlenségünk volt a hivatalban, lélekszakadva rohanunk
az óvodába, aztán a gyerekkel a tömött boltokba, miközben csemeténk válogatott
módszerekkel tépi az idegeinket - amik a mai szülők többségénél .amúgyís
meg vannak rongálva ? Nem szeretem azokat a könyveket és embereket, akik
mindenre tudnánk "kádenciát", bagatellizálni igyekeznek a problémákat, azt akar
ják elhitetni, hogy ezt az apróságót könnyen ki lehet küszöbölni. Hát nem így
van! Van testi állapot, amikor a legjobb akarattal, szuggesztíóval sem tudjuk
elérni, hogy jól érezzük magunkat, és van olyan helyzet, amelyről nem lehet
azt állítani, hogy minden rendben van. Természetesen minden erőnkkel küzdenünk
kell ellene, mert éppen azt veszi el, ami a keresztény nevelés lényege: a példa
erejét, a keresztény szülőkből kisugárzó derűt, a családi otthon melegét.

c) Az általános példa. Miután a fenti tünetek többé-kevésbé általánosak,
nyilvánvaló, hogya gyermekeknél megsokszorozódik a hatásuk," és az egyéni
negatív hatásokhoz most már a hasonló helyzetben levő gyermekek egymásra
való negatív hatása járul. Elzárni pedig a gyermeket a gyermektársaságtól. vagy
akár csak a kiválasztott gyermekekkel engedni barátkozni, nagyobb rossz, mint
amire orvosságnak szánjuk. Egyébiránt a problémamentes, jó gyermekektől, ké
peskönyv-szülőktől mentsen meg az Isten! Ginott, amerikai pszichológus egye
nesen a pszichoterápiára szoruló gyermekek kategóriái között említi meg a "jó
gyermeket": az egyik legkomolyabb probléma, ha egy gyermekkel nincs semmi
probléma. Emögött ugyanis súlyosabb probléma rejlik, ha más nem, fantáziátlan
ság, vagy önelégültség.

3. De mi nemcsak egészséges, rendes embereket akarunk nevelni, hanem hivő,

hitükben erős és boldog embereket is. És ez sem míndíg sikerül - pedig nem
csak szóval, példával is tanítottuk őket. Mi lehet ennek a sikertelenségnek
az oka?

a) Nem eléggé vonzó vallásosság. Az Istenhez való kapcsolat képe napjainkban
átalakulóban van, csakúgy, mint annyi más oldala életünknek: az iskola, igazság
szolgáltatás, család, stb. Jól tudjuk, hogy az I. és II. 'vatikáni zsinaton megkez
dődött az aggiornamento, de ez még nem ment végig a legalacsonyabb szintig,
az egyes plébániákig és emberig, éppen úgy, mínt ahogy egy pártkongresszus hatá
rozatai is felülről lefelé, fokozatosan valósulnak meg, és idő kell hozzá, hogy
az egész társadalmat átjárják, mindenütt megszülessen hozzá a megfelelő kez
deményezés is. A vallási életben is vannak már ilyen kezdeményezések, de
még míndíg az út elején vagyunk. Hátrahúzó erő, ha a hittanár, .vagy szülő

stílusa, vallásossága nem elég "modern". Gyermekünk. között és köztünk az akce
leráció következtében nagyobb a nemzedéki ellentét, mint köztünk és szüle
ink között volt. Ezért gyermekünk másképpen látja ezt a kérdést, mások az
igényei, mint nekünk. Tehát akkor visszük előre, ha arra biztatjuk, hogy maga
keressen új utat, találja meg a neki megfelelő formát, és nem akarjuk rákény
szeríteni a miénket.

b) A nemzedéki lázadás. Mert nemcsak nemzedéki ellentét van, hanem a fiata
labb nemzedék lázadása is. Még akkor is, ha jó a kapcsolat a gyermek és szülő

között. Ez pedig a serdülőknél a szülők által gyakorolt viselkedésmintáktól való
eltávolodásra indít.

c) A korszellem, aminek a vallásos nevelés ellen ható erejét msgínf csak
felesleges lenne letagadni. Igaz, hogy végső fokon a családi nevelés a döntő,

hogy a gyermekkori magatartásminták a legerősebbek, - de itt is olyan ténye
zővel van dolgunk, amit feltétlenül számításba kell venni.

4. Végezetül merítsünk néhány gondolatot a Bibliából. A nevelés módszerei
és elvei a korok szerint változnak ugyan, de célja, alapvető értékítélete ma is
érvényes.

Jézus felemelte a gyermeket az addigi alacsony helyzetéből. A gyermeknek a
régi Hellasban az élete sem volt szent, az állam döntött életben maradásukról.
Az, hogy Jézus egy gyermeket állít a zsidók elé példának, szintén az addigi
értékrend megfordítása volt, akárcsak a nyolc boldogság. A népek tanítója,
Szent Pál is védelmébe veszi a gyermeket, és itt hangzik el először a gyer
mek joga: "Apák, ne keserítsétek gyermekeiteket, hogy kedvüket ne veszítsék."
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Ami a nevelési elveket illeti, itt is a főparancsolat érvényesül: a szeretet.
,Szeress és tégy, amit akarsz." A szülői szeretet - még ha hibát hibára halmoz

is - a legtöbb, amit a gyermek kaphat. Több a tudományos nevelési módsze
reknél, és még a nem túl jó családi otthon is jobb a legmodernebb nevelő-

.otthonnál. Isten szeretete, a keresztény hit alaptanításai adják meg nevelésünk
alapját. Érthetővé teszik az emberi természet ellentmondásait: "Nem azt teszem,
amit szeretek, hanem, amit gyűlölök" (Róm 7,14.). A gyermek is nap nap után
érzi ezt a feszültséget, és a megoldás nem az, hogy arra biztassuk, hogy a
legkönnyebb megoldást válassza. "Ne uralkodjék tehát halandó testeteken a bűn

és ne engedelmeskedjetek kívánságának." (Róm 6,12.) Nem az ösztönök elfoj
tását kívánja Pál, csak a bűnben való kiélésüktől óv.

Az el-elcsüggedő szülőknek szólhat Jézus felszólítása : "Evezzetek a mélyre és
vessétek ki a hálótokat halfogásra." Úgy vetjük ki, ahogy tudjuk, olyan helyen,
víz-, és időjárási viszonyok közt, ahogy megadatik. Az eredmény már nem a
mi dolgunk. .

HORGAS B1ÉLA

SAJÁT OROM ÉS FÁJDALOM

Másfél évszázaddal ezelőtt írta Petőfi: "Ha nem tudsz mást, mint eldalolni
saját fájdalmad s örömed, nincs rád szüksége a világnak," Azóta nagyot for
dult a világ, s a jó költők bizony csakis saját fájdalmukat és örömüket dalol
ják, de ez a "saját" mégsem érdektelen a köz számára. A világnak, az emberek
nek, az emberek egy-egy rétegének szüksége van ezekre az egyes szám első

személyben fölszárnyaló dalokra, mert bennük a saját panaszukat vagy örö
müket ismerik fel. Persze ez már semmiképpen sem ugyanaz a helyzet, mint
Petőfi korában, - s a végeredmény sem ugyanaz. Akkor a dal a többség, a kö
zösség nevében szólt, most legfeljebb a többség fölfedezheti sajátját a dalban, de
a dal (és a költő) ezt nem igényli eleve és feltétlenül. Arról nem is szólva, hogy
alkalomadtán ez a többség nagyon kis számú lehet, és nem is közönség, esetleg
csak olvasótábor. vagy, nem is tábor, csak csoport - fantomszerűen létező cso
port. Igy van ez még 11 nagy példányszámban megjelenő írók, illetve művek

esetében is. Hogyan is szólhatna hozzájuk, nekik az író? Olvasóihoz? .. Kik azok?
De ha nem nekik, ha senkinek, akkor miért? Mert ha magának ír, akkor talán
fölösleges kinyomtatni a szövegeít, akkor talán tudós barátom megjegyzését kell
fontolóra venni, aki egy sötét pillanatában azt mondta: voltaképpen elég, ha az
ember csak elgondolja... Tudom persze jól, hogy a nyomtatásban megjelent
szöveg más, mint a gépelt; és a leírt, szóval megközelített vagy kifejezett érze
lem és gondolat sem azonos a ki sem mondottal, és mégis! Ha nem szólunk va
lakihez - máshoz (másokhoz l) -, akkor becsületünk védelmében csak a remény
ségre hivatkozhatunk : reméljük, hogy saját fájdalmunkban és örömünkben má
sok is osztoznak: társulnak gondolataínkhoz, rezonálnak érzelmeinkre.

Mindeddig általános értelemben volt szó az Irodalomról, de' nem azért, mintha
a konkrétumokat meg akarnám kerülni. Számomra nem létezik külön gyermek
és felnőtt-irodalom, bár írásaim megjelentek már felnőtteknek és gyerekeknek
szerkesztett könyvekben is - külön könyvekben természetesen. Ez azonban a szer
kesztés dolga. A szerkesztői munkának és a könyvkiadók adottságainak, kívánsá
gainak az eredménye. Ha írok" nem írok külön a gyerekeknek és külön a felnőt

teknek. Ha írok, arra törekszem, hogy érzelmeimet és gondolataimat egy-egy konk
rétumban megnevezzem. felkutassam, kínyomozzam, megvilágítsam . .. És, azt hi
szem, ez nem pusztán alkotáslélektani kérdés, hanem szemlélet dolga is, amely
ből nem hiányzik a meggondolás sem. Természetesen: az írás kiindulópontja egy
ötlet, egy érzelem vagy sejtelem, vagy tárgy, vagy egy gondolat - eleve megszab
bizonyos határokat, eszközöket. Az almáspitéről írva verset (amikor elsősorbana "pite"
szó kedves idétlensége ragad meg, és nyomban hallom a "pisze" szót is) aligha ke
rülhetnek szövegembe társadalompolitikai jelentések, és valószínű, hogy a vers
terjedelme sem lesz húsz-harminc sornál több, és nem feszíti bonyolult gondolatritmus.
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