
gyermek kezdőd ik. Akinek adhatjuk , karácsony i ajándéknak felkínálhat juk
mindazt , ami felnőtt erőink , kibontakoztatott képességeink birtokában van.
Itt van elrej tve az a karácsonyi béke és karácsonyi öröm , amelyben csak a
gyermeknek lehet része - a kis gyerm eknek. vagy a fe lnőtt gyermeknek .

M.

TEKINTa:LV A CSALÁDBAN

Századunk súlyos csapásai . amelyek az egész ember iséget s últott ák.
majd az újnak a keresése egy mind gazdasági. mind vilá gnézet i téren nyug
talan vil ágban oda vezetett , hogy a régi életforma létjogosultsága sok tekin 
tetben kérdésessé vált. A társadalmi változások nem kímélték annak leg
kisebb egységét. a családot sem. Korunkban semmi sem marad elsz igetelten,
így álta lános jelenséggé vált a szülök és gyermek közötti vis zony válsága is .
ame lytő l mindkét fél egyaránt szenved.

Annak a sz ül önek, aki a válságból őszintén keresi a kiútat gyermekei ,
saját maga és tár sadalom érdekében. jól át kell gondolnia a gyermek íej lö
désének szakaszait és saját kötelességeit ezekkel kapcsolatban.

A gyerm eknek egészséges fejlődéséhez egységes normákra van szük
sége. Nagyon fontos . hogy az apának és anyának a neveléssel kapcsolatos
felfogása azonos legyen. vagy ha nem. véleménykülönbségüket ne a gyermek
jele nlétében vita ssák meg. A szül ök egymásnak ellentmondó parancsai meg
bonthat ják a gyermek lelki egyensúlyát és vérmérséklete szerint agresszívan
vagy regresszíven reagál. Megrend ül benne a term észetes tekintélytisztelet
és a bizalom .

Az iskolába lépéssel a gyermekre a taní tók és társak is nagy hatást
gyakorol nak. Al talában nagyon kívána tos a szül ők és tanítók jó együttmúkö
dése. A szül öl tekintélyt ta lán semmivel sem lehet jobban aláásni. mint ha
a gyerm ek jel enlétében a tanítókat bírálják és lebecsülik.

A fiata loknak talán még sohasem volt nagyobb szükségük a vezetésre ,
mint ma a pluralisztikus társadalomban. Nem egységes a társadalmi kép.
az erköl csi életben a tabuk e l t ű nő ben vannak , a testi fejlódés meggyorsult.
A gyerm ek nagyon sokféle hatásnak és befolyásnak van kitéve. De meg
változott a vezetés, neve lés formája ls. Nem lehet direkt, mert ezt a fiatal 
ság fokozott önbizalma nem viseli el.

Nagyon fontos a sz ül ő k részéről a készség a problémák megbeszélésére.
t:rezze a gyerme k a szeretetet, az é rdek lő d é st , azt. hogy itt vagyunk és rnln
dig rendelkezésre állunk. Az ellen vetéseket komolyan kell vennünk. Nem
kész recepteket adni , mert abban úgysem hisznek, hanem valódi párbeszéd
formájában közösen keresni a kérdésekre feleletet.

Nagyon fontos , hogy a sz ülök saját hibájukat is belássák és be is
vallják. Ez mindig tiszte letet vált ki gyermekeikből és bizalmat önt beléjük
saját hibáik kijavítására is . Másrészt sajátmaguktól is meg kell követelniök
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azt. amit gyermekeiktől elvá rnak. A gyermeknek éreznie kell . hogy szülei
őszintén iparkodnak az ő javát keres ni. másrészt saját problémáikat is
megoldani.

A szülői tekintély tehát ne legyen önkényes. ne nyom ja el a fiatal t.
hanem tisztelje és ismerje el a gyermekben az embert. Másrészt a teki ntél y
telj es hiánya is veszélye zteti az egészséges fejlődést. A szü lő nem kapitulálhat
a gyermek akarata előtt. nem engedhet i zsarnokká fejlődn i. Ma már l élektan i
lag ismert tény. hogy az egészséges lélek fe j l ő dése feszültségekkel tel i
szakaszokon halad át . amelyekben a gyermek kudarcokat él meg. s azokból
megedzve kerül ki. A vezetés felad ása nem adhat kielégül ést a gyermekne k.
nem tesz i boldoggá. hanem mélységesen elszomorítja. ~ rezn i e kell a szü l ői

szeretetet és kis egyénisége elismerését. de meg kell időben tanulnia az
élet realitását és törvényszerúségeinek elismeré sét is . amelyeknek gyermek
és szülö egyaránt alá van vetve. Környezetének ter hére válik. magányos és
boldogtalan lesz az az ember . aki az önfegye lmezést meg nem tanulta.

Az if júságot . amelynek lelke mindig fogékony a jó és igaz iránt. ma is
erősen foglalkoztatja az élet értelme és egyéb nagy kérdés ek. Nekünk szülök
nek kell rávezetni gyermekeinket igaz. őszinte beszélgetések folyamán. hogy
vannak normák. amelyek nélkül az életet nem lehet élni : az igazság. jóság.
becsületesség. bátorság. fegy elem . mértékletesség. stb . S ezek realitását
magatartásunknak. lényünknek kell kisugároznia.

S végül ne feledkezzünk meg a bio lógia i törvényszerúségről sem. A
szülők életfe ladata a gyermek felnevelése. óvása. szeretete. de nem önző

megtartása. A gyermeket az életre kell nevelni. önálló ságra és szabadságra.
határozottan és következetesen . és mégis majdnem láthatat lanul. hogy rneq
találhassa saját énjét. amely a szülőkétől különb özö lesz. de ez szükséges
ahhoz. hogy a világ előrehaladjon és megújulhasson .

B. E.

A TEKINTÉLY VÁLSÁGA A NEV ELÉSBEN

O. ez a mai fiatalság! - halljuk egyre a felnőttek panaszát. Gyakran a
kétsé gbeesett szülők fájdalmával. gyakran sajnos bántó megvetéssel . e llté
l éssal . ami nem vezet célra, inkább árt .

1) A család a megváltozott társadalm i viszonyok között

Először is meg kell gondolnunk. hogy az ifj úság nem önmagát nevelte .
hanem magatartása leqnaqyobbr éczt szüle i és környez ete nevelésének. hat á
sának eredm énye . Másodszor : a mai gyermek és if júság okta tási és ér·
vényesül ési lehetőség szempontjából előnyösebb helyzetben van. de a
nevelés terén ők húzzák a rövidebbet az előző generációkkal szemben. A
régi . nagycsaládban" a gyermek belenőtt egy több nemzedékbő l álló közös-
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