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l. 

A CSALÁDNAK KELL DÖNTENIE 





A CSALAD BEFO L Y ASA 

A szül5k egyik szeme sír, a másik nevet, ami
kor észreveszik, hogy kicsinyeik kinl3nek a keze
ik kö zül. Méginkább akkor, ha már iskolába jár
nak és a legkülönbözl3bb befolyások éreztetik ha
tásukat. 

E z zel a határozott kijelentéssel: "A tanít ón é
ni azt mondta, hogy az alma egészségesebb" -
utasítja vissza Helga a banánt, amit eddig annyi
ra szeretett és nem viszi el tízóraira, hanem 
almát vis z, amir 51 eddig azt állította, hogy a 
hé ját nem tudja lenyelni. 

"A tanítónéni azt mondta ••. " ez az uJra és új
ra visszatérB mondat elég erélyesen tudtára ad
ja a kisiskolás édesanyjának, hogy ki az új te
kintély gyermeke ell3tt. Nehezebb a helyzet, ami
kor az édesanyának azt kell bebizonyítania Hel
gának, hogy a padszomszédjának nincs igaza, 
amikor azt állítja, hogy a gumicsizma "hülyeség". 

Nemrég örömet akartam szerezni gyermekeim
nek, ezért megengedtem nekik, hogy választhat
nak maguknak valami édességet. Meglep5dtem, 
amikor egy olyan csokoládéfajtához ragaszkodtak, 
melyet eddig nem ismertek, és az üzletben sem 
volt feltGn5en látható. Otthon oldódott meg s zá
momra a rejtély. A négy tábla csokoládéból 
mintát raktak ki az asztalon és megállapították, 
hogy ez éppen olyan, mint a plakáton. 

Az biztos, hogy érezhet5 megkönnyebbülés a 
szüll3knek az, hogy a nevelésben felel5s munka-
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társaik vannak, a tanít6, a hitoktat6 személyében, 
akikkel problémáikat - rés z ben - megbeszélhetik. 

Lényegesen nehezebb azonban a helyzet ott, 
ahol a befolyások nem megfoghat6k. Az iskolába 
vezet8 úton plakátok, kirakatok, újságos b6dék 
vannak, a fodrás znál, fogorvosnál képeslapok •••• 

Az iskolatársak és a szomszédok befolyása 
sokszor nem is tudatosodik a s zU liSkben. A gyer
mek új világgal ismerkedik. Hasznos kényszer 
ez a szillők számára is, hogy 8k is ezt tegyék. 

A s zi118k minden további fáradozásában feltét
lentil tudatosítani kell azt, hogy ezentúl is a csa
lád marad a nevelés els 5 tényez5je. A családi 
légkör adja meg az els8 hangsúlyokat. Az els 8 
benyomások a legmaradand6bbak, mégha kés5bb 
elhomályosodnak is, vagy tudat alá sUllyednek. 

Az idegen környezeti hatásokat a család meg
felelő helyre helyezi. A mindennapi életben el
mélyíti, vagy ha s zUkséges, helyesbíti azokat. 
Természetes, hogy a szi118knek egyre inkább 
azon kell fáradozniok, hogy gyermekeik családon 
kívUli környezetét minél alaposabban megismer
jék. Otthon történhet a nevelés a legtermés ze
tesebben és észrevehet8 célzatosság nélkül. Min
dig az egyes gyermek szUkséglete szerint alkal
mazhatjuk. Hatása a legjobban megfigyelhet5 és 
a legtart6sabb. 

Sem a tanít6, sem a hitoktat6 nem veheti le 
a szUlőkr51 a felelősséget, nem p6tolhatja 8ket 
semmilyen téren sem, fiSleg nem a vallási ne
velés terén. 

A z egyik katolikus nevel5inté zet ben, - ahol a 
gyermekek havonta egy vasárnapon hazamehettek, 
a többi vasárnap a kolostori templomban voltak 
s zentmisén, - állapították meg az alábbiakat: 
(A vizsgálat csak azokra a tanul6kra vonatkozott, 
akiknek a szUlei nem járnak misére .) Az általá-

10 



nos iskolások köztil az otthon töltött vasárnapon 
3-5%, fels5 osztályosokból kb. 7% volt szentmi
sén. E z a százalék amennyire megállapúható 
volt, az iskola elhagyása után, két éven belül 
kb. 2%-ra csökkent. 

A család tehát mérvadó a gyermek, az ifjú 
vallási fejl5désében! Ez a felismerés ma gyakran 
éppen a vallási felel5sségtudattal rendelkez5 szU-
18kre hat nyomasztólag. Nap mint nap érezzük, 
hogy a mai korban mennyire változik hitUnk for
maJa, istenkapcsolatunk, egyházfogalmunk. Meny
nyire ingado znak a régi értékek. A magunk s zá
mára is naponta kell keresnünk, hogyan helyet
tesúsük az avult értékeket az él5kkel. Olykor 
arra kénys zerülUnk, hogy hitünk eg és z épületét 
újjáépítsük. Így tehát teljesen világos, hogy gyer
mekeinket nem nevelhetjük a .,régi jó hitbeli 
hagyományok" szerint, ez már régen nem meg
felel5. Sajátos utakat, új lehetéSségeket kell ke
resni, és ez sok szU15t bizonytalanná tesz. 



Tegyük fel a kérdést: 

MIT JELENT A V ALLASOS NEVELf:S? 

Egys zerfien: A vallásos s zemélyiség feleHSs
ségteljes nevelése már vallásos nevelés. 

Ez kett8t jelent: El8ször is a vallásos nevelés 
csak akkor hatékony, ha a nevelés egészébe be
leépUl. Minden nevelés célja az érett, harm6ni
kusan kibontakoz6 s zemélyiség. Ahogy az em
bernek nincs egy 11 vallásos" és külön egy 11 gya
korlati" lénye, egy 11 szellemi" és mellette egy 
11 testi" mivolta, hanem mindez egy személyiség, 
éppúgy nem lehet s zétválas ztani a 11 zenei" és 
,.értelmi" képzést, illetve a ,.testi" és a 11 lelki" 
nevelést. 

Az igazi jámborság igenli az életet, a világban 
kell azt megélni és nem a világon kívtil. Aki Is
tent s zereti, örtil a teremtett világnak és nem 
veti meg azt. A hangsúlyeltol6dás által már túl 
sok 11 vasárnapi keresztényt és hétköznapi po
gányt" neveltünk. Az egyik modern egyházi ének 
ezt mondja: 

!2 

Uram, mért véli sok ember, 
hogy a föld siralomvölgy? 
Számomra nem kín az élet, 
van itt b8ven s zívöröm. 

A j6nak, s zépnek és vídámnak 
s zívb81 mindig örülök. 
Mért vágynék én el a földr81, 
his z nyomaidra találok. 

Nem mentél el Te közUlünk, 
itt vagy most is mivelünk, 
fény sugárzik a kezedb81 
utat mutat minektink. 



"Hajtsátok uralmatok alá a földet", ez a mi 
feladatunk és nem az, hogy azt másoknak áten
gedjlik. Az uralmunk alá hajtás természetesen 
azt is jelenti, hogy tudjunk a dolgoktól szabadok 
maradni, anélklil, hogy 5ket lebecslilnénk, és ne 
azok uralkodjanak rajtunk. 

"Nem csupán az élet perifériáján, hanem az 
élet kell5s kösepén és sodrában is találkozunk 
az éHS lstennel ." 

Alois MU ll e r könyve egyik fejezetében így 
ír: "Lehet, hogy így a jámborság világiasabbá 
válik, de a világ szarosabb kapcsolatba kerül 
Istennel." 

A fent említett tétel még egy tanulságot rejt: 
csak vallásos ember nevelhet vallásosan. - Nem 
a tanítás tökéletessége a dönt5, hanem a mi hi
telességünk. 

"A gyermek számára csak a vállalt és megélt 
igazság tanúi lehetünk!" 

A feln5tt e18tt felmertil a kérdés, hogy lehetek 
én tanú, aki magam is keresek? Éppen, ha kere
slink, akkor vagyunk gyermekeink eHStt hitelesek! 
Ne csupán a célt mutassuk meg nekik, hanem 
az utat is, és ezt jobban megtehetjlik, ha csak 
néhány lépéssei járunk el5ttlik. 

Egyik vasárnap a kilátótoronyból akartam a 
tájat élvezni. Egy apa a kislányával szintén fel
felé igyekezett a sok lépcs5n. Az apa hármasá
val vette a fokokat és hamarosan maga mögött 
hagyta az óvatosan lépde15 kicsikét. Amikor fel
érkezett, bátorítólag lekiáltott neki: 
- Gyere gyorsan, nézd csak, milyen szép itt! 

A kiáltásra a gyerek felnézett ugyan, de édes
apját szédít5 magasságban látva elveszítette bá
torságát. Sírva tilt le az egyik lépcs5fokra. Nem 
maradt más hátra, az apának ismét le kellett 
mennie és kézenfogni a gyereket. Mindig egy 
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fokkal apja mögött, de végre felérkezett a kicsi. 
N o látod, most már ment. 
Igen, de most te is e liSttem mentél! 
Mire az apa csodálkozva mondja: 
Hiszen az el5bb is {gy volt! 

- De olyan messze voltál. hogy én nem tudtalak 
megfogni. 

A látszólag hiba nélki.ili, minden kétségen túl
jutott feln5tt nem sok segúséget tud nyújtani a 
serdU15nek, de annál többet az, aki saját példá
ján mutatja meg, hogyan lehet a hibákat és két
ségeket újra és újra legy5zni. 

Ha gyermekeinknek probléma mentes, hibátlan 
világot akarnánk hazudni, ez csak megnehez{tené 
kés5bbi személyes hitlink kialakulását. 

Van ross z, és léte zik ka os z a világon! 
Nem tudjuk és nem is szabad ett51 megóvni 

gyermekeinket, de meg kell próbálni felvértezni 
és felkészúeni 5ket arra, hogy szembeszálljanak 
ezekkel. 

Sok szU15nek egyszeríibb lenne, ha meghatáro
zott elvekhez tarthatnák magukat és csak a val
lási nevelés "receptjét" kellene alkalmazniok, 
mint nap-nap után azt kérdezni maguktól: melyik 
utat kell járnom becsUletesen gyermekemmel 
e gylitt. 

Ez a kérdésfeltevés minden valósz{núség sze
rint megóv egy végzetes hibától, hogy eltúlozzuk 
a jót. 

A jámbor túltáplálás épp oly káros, mint a hiányos táplálkozás. 
"Egy jó katolikus házból való" 16 éves leány 

mondta ijesz t 5 természetességgel: "A jámbor 
s zövegb51 egész életemre elegem van!" 

Amit az ember folytonosan hall, az nem érin
ti mélyebben, legjobb esetben megszokottá válik. 
Pedig "a megszokás nem nevelési elv." Aka-
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dályozza az egyéni gondolkodást, gyengíti az aka
rater5t és az ítél8képességet. Éppen azoknak az 
erőknek a kibontakozását gátolja, amelyek nél
kUl a keresztény ember nem válhat nagykorúvá. 

Rosszabb esetben a gyermek kiépíti védekezési 
berendezését és ezt az adott pillanatban bekap
csolja. Ez kés5bb arra vezet, hogy e terhes 
kényszert81 szabadulni akarva, a fUrd8vízzel egy
gylitt kiönti a gyereket is • 

Jámbor túlzás az is, ha Istent úgy tuntetjlik 
fel, mint a mindennapi történések közvetlen oko
z6ját, és így szinte 11 bakterré" degradáljuk, aki 
óránként figyeli, hogy rendben mennek-e a dol
gok. 

A kisgyermek titokzatos képzeletvilágban él 
és szinte mágikus hit vezeti. Ennek megfelel az, 
hogy holnap ismét slissön a nap, vagy hogy édes
anyja megtalálja elves z ett gy{iríijét. 

A z iskolás gyermek, ha helyesen irányítják, 
már érettebben gondolkodik. Megtanulja, hogy 
Istent lássa sorsunk irányít6jának, még akkor 
is, ha vezetése nem mindig tapasztalhat6 köz
vetlenilL Megköszöni Neki a napot, amely a fel
legek mögött is ragyog. Kéri, hogy víg as z t alja 
meg édesanyját, ha szomorú, és. derítse újra 
jókedvre. 

Isten a teremtett világ alkot6ja, de nem nyúl 
bele folytonosan a 1,gépezetbe". Ezt a már reá
lisabb gondolkodású iskolás j 61 megérti. 

Drasztikusan mutatja be ezt Salzia Landmann 
vicce: 

M6rickában a hitoktat6 fel s zeretné ébresz t eni 
a vallásos érzést. Egy téli napon a szabadban 
sétálva érzelg8sen így szól: 

N é zd, a jó Isten milyen s zé pen befagyasztotta 
a tavat! Mire M6ricka: -Nagy kunszt, télen! 

Teilhard de Chardin ezt írja: 110 (Isten) 
viszi véghez azt, hogy a dolgok megvalósuljanak ." 
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II. 

A GYERMEK VALLÁSOS KIBONTAKOZÁSÁNAK 
TERMÉSZETES ELÖFEL.!fÉTELEI 



Az els5 fejezetben azt fejtegettük, hogy a fele
HSsségteljes nevelés egyben vallásos nevelés is. 
Menjünk egy lépéssei tovább. A vallásos nevelés 
feltétele az erények alapjául s zolgáló termés ze
tes jellemvonások kibontakozása. A legjobb mag
ból sem fejl5dik egészséges növény, ha nincs 
megfelel5 táptalaja. A lelki fejl5dés talaja a ter
mészetes jellem: "Gratia supponit naturam!" A 
kegyelem a termés ze tr e épít. 

A következ5kben közelebbr51 világítunk rá a 
gyermek egészséges lelki fejl5désének néhány 
természetes alapfeltételére. 
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AZ OROM 

Szabina iskolatársainál farsangolt. Mikor Már
tonéktól jött haza, égett az arca, a gyomra 
émelygett, egy csomó apró ajándékot hozott a 
tarsolyában. Kérdésemre, hogy mit csináltak, 
vállvonogatva csak annyit mondott: mindenfélét. 

Mikor Mihályéktól jött meg,. egyetlen kincset 
szarongatett a kezében, a szeme ragyogott. Még 
az ágyban is mesélt testvéreinek. A legkisebb 
részleteket is elmondta. 

Hol volt jobb, Mártonéknál vagy Mihályéknál? 
- kérdeztem. 
- Mihályéknál - válaszolta gondolkodás nélktil, 
és egy kis id 5 múlva {gy folytatta. - Tudod, 
Mártonéknál mulatságosan hancúroztunk, de Mi
hályéknál olyan derfis volt az e gylittlét. 

Milyen finom megklilönböztetés. Lehet nagyon 
"mulatságosan" élni, anélktil, hogy igazán és 
mélyen derfis ek lennénk. A családban érezze meg, 
élje át a gyermek az igazi örömet, azt az örö
met, amely az ég felé tárja kapuit, és a boldog 
istengyermekséghez ve zet. 

Az öröm nem a nytizsg8 tevékenységben nyilvá
nul meg, nem az állandó tréfás kedélyben. Az 
öröm alapmagatartás, amely abból a biztos tu
datból fakad, hogy "jól megvagyunk egymással, 
olyannak fogadnak el, úgy s zeretnek engem a 
családban, amilyen vagyok." Ha a gyermek állan
dóan megéli ezt az oltalmazó örömet, akkor ké
s8bb is tudni fogja, hogy Isten is elfogadta és 
szereti. Így lesz az élet v{dámságából, örömé
b81, derfis jámborság. 
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A HALA 

A hála olyan tulajdonság, mely szoros kapcso
latban áll az örömmel. Aki nem tekinti termé
szetesnek, hogy kap, az a kicsiségeknek is tud 
s zívb81 örülni. 

"Erika minden ötösért kap egy forintot." "Pé
ter, ha bevásárol az édesanyjának, mindig ves z 
magának egy csoki t: ez a jutalma!" 

Ilyen és hozzá hasonló megjegyzéseket gyakran 
hallunk gyermekeinkt51, és talán titkon egy kis 
irigység rejlik a lelklikben. Pedig azoknak keve
sebb az öröm az életükben, mint nekik. Mert 
akiket minden szolgálatukért rögtön megjutalmaz
nak, akiknek ajándékot kapni (pl. rokoni látoga
tások alkalmával) természetes, azok számára az 
öröm me gs zokottá válik. A hála nem s zoktatás 
eredménye. ("Köszönd meg szépen!") A hála an
nak a gyermeknek a lelkében fejl8dik ki, akinek 
a szUlei tudnak helyesen ajándékozni, és tudnak 
neki itt-ott örömteli meglepetéseket szerezni. 
A hálához az is hozzátartozik, hogy ne akarjunk 
mindent azonnal viszonozni. Vannak emberek, 
akik nem képesek elviselni, hogy hálával tartoz
zanak valakinek. 

Irén kézimunkát készített karácsonyra. Egy 
nagyon szép tlipárnát és egy gyatrán hímzett te
rit8cskét. A tlipárna e lk és zítése után sajnos már 
nem volt többre ideje. - "A tlipárnát nem a nagy
mama kapja, hanem Gizi néni - mondja a mama 
- mert 8 tavaly olyan szép ruhát adott neked." 

Nagyon eltorzulhat így a gyermek értékmércé
je, ha nem követheti szíve hajlamát, nem aján
dékozhat aszerint, hanem azért kell adnia, mert 
anyja véleménye szerint "tartozik" ezzel. 
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Hány keservesen rászoruló nem fogad el segú
séget, mert akkor tartoznék az illet5nek. 

Az ember mindig adósa Istennek. Hogyan vise
li ezt el, ha nem tanulja meg, miképpen kell 
hálásnak lennie? 
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CSODÁLKOZNI TUDÁS 

A XX. század emberének sokminden magátol 
értetiSdB. Uralja a technikát, felhasználja az 
atomer5t, meghatározza a természeti folyama
tokat, talán hamarosan az átöröklést is befolyá
solja •.• Mi ejtheti még ámulatba, mi keltheti fel 
cs od á lk o z ás á t, s Bt t is zte letét? 

Regina Bss zel tulipánhagymát tiltetett el a kert
ben. Amint elolvadt a hó, naponta figyelte a zöld 
levélkék növekedését. Rövidesen megjelent a bim
bó. Egysze r, amikor az iskolából jött haza és 
édesanyja már a sarokról hallotta lármáját, hir
telen elhallgatott, majd lábujjhegyen lépett édes
anyjához. 
- Anyu, - súgta egész halkan - a tulipán virág
zik. Aztán elmertilten guggolt a virág mellé, és 
mindkét kezét vedBen emelte föléje. 

Mi mindent tanulhatunk mi felniSttek a gyerme
keinkt51! Ők közelebb állnak az Bsforráshoz, mint 
mi. TegyUnk meg mindent, nehogy túl hamar el
tompuljanak, és nehogy azok a képességek, ame
lyeket bennUnk felelevenítettek, magukban tönk
remenjenek. 

Aki a hétköznapi dolgokban nem ismer tiszte
letet, az Istennek is nehezen tudja azt megadni. 
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CSENDBEN LENNI 

Csak aki el tud hallgatni a csodálkozást61, 
vagy szebben kifejezve - el tud némulni a tisz
telett51, az szokja meg ezt a magatartást. Klilön
ben minden csak pillanatnyi, fut6 benyomássá 
válik számár a • 

Amikor higanyelevenség{l. kis k{nz6inkra gondo
lunk, felmertil bennUnk a kérdés: egyáltalán tud 
egy gyerek csendben lenni? 

Persze ennek semmi köze nincs ahhoz, hogy 
nyugodtan Uljön, hogy unatkozzék, hogy ne be
széljen (pl. ebben az értelemben: 11 maradj nyug
ton, az idegeimre mész! ") 

Csendben lenni azt jelenti: szemlélni tudni va
lamit, egy képeskönyvet, egy rajzot, odafigyel
ni, amikor valaki valamit megmagyaráz, vagy 
mesét mond, figyelmesen koncentrálni valamire: 
társasjátékra, keres ztrejtvényre, könyvre •.. 

Egysz6val: tudjon a gyerek egészen intenz{ven 
odafigyelni valakire vagy valamire. Ez élesíti a 
bels 5 hallását. Sokkal több és intenz{vebb élmé
nye lesz mint a hangoskod6nak, olyan értelem
ben, ahogy azt Christine Bus t a ·költeményében 
kifejezi: (4) 
Isten csöndes és j61 hall, 
ha moccanunk, már ránk ismer .•• 

Csak, ha csendben vagyunk, akkor tudunk mi 
emberek - már gyermekkorban is - intenz{ven 
Isten felé fordulni. Öt képekben szemlélni, R6la 
hallani vagy olvasni, akaratát felismerni és Öt 
imádni. 
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A SZIMBOLUMOK MEGERTESE 

Sok mindent jelből ismerlink fel, és mi is 
használunk szimbólumokat, hogy megértesslik 
magunkat. A tavaszt az első bimbók, az őszt a 
vénasszonyok nyara sejtetik meg. Egy virágszál 
azt mondhatja: 11 Gondoltam rád" és egy kézszorí
tás: "Megértettelek!" 

Ha az anya megsimogatja gyermeke fejét ez 
azt jelenti: 11 Szeretlek!" és ha az apa megvere
geti a vállát, ennek az az értelme: 11Derék gye
rek vagy!" 

Egyik gyermeklink zarkózottabb a többiné!. 
Örömét vagy bánatát gyakran csak hosszú idŐ 
múlva tudja megosztani másokkal. Néha előfor
dul, hogy férjem vagy én, este cédulát találunk 
a párnákon, amin csak ez áll: 11 Anyu" vagy 11 Apu
kám". Gondosan meg5rzöm ezeket a cédulákat. 
Többet és intimebbet mondanak ezek nekem egy 
hosszú levélnél. 

Ha jól figyellink, lépten-nyomon szimbólumokat 
találunk. Korunk nem olyan szegény jelekben, 
mint gondolnánk, talán csak nem olyan feltíin5ek 
ezek. 

Az a gyermek, aki az egyszeríi jeleket értel
mezni és érteni tudja, az majd a vallás, a li
turgia nyelvét is könnyebben érti meg: az oltárt, 
a gyertyákat, a pap és hívek magatartását és 
mozdulatait. Mindez kimeríthetetlen gazdagság 
lesz számára, ha nyitott a lelke. 
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SEGITOKESZSEG ES TESTVERIESSEG 

Istenhez nem egyedtil megyünk, hanem mint 
az Egyház tagjai, és ezen az úton egymásra szo
rulunk. SztikségUk van reánk és neklink is aztik
ségünk van másokra. A felebarát s zolgála ta ben
ntinket is tovább vezet. 

A felebaráti szeretet .,caritas" fogalmát sok
szor félreértik • .,Az ember másoknak szíveseb
ben mossa meg a fejét, mint a lábát" - mondta 
nemrégen egy ismerősöm. A fejmosás felülről 

történik. El5bb egy kissé felemelkedtink, hogy 
aztán lehajoihassunk másokhoz. Ez olyan jó ér
zés, csak össze ne téveasztik ezt a jó érzést a 
jó lelkiismerettel. 

A lábmosásnál a másikkal egy s1'kra kell he
lyezkednem vagy egy kissé lejjebb. Szolidárissá, 
partnerré kell lennem. Csak ez a .,partneri" ma
gatartás az igazi testvériség. Hol tanulhatnánk 
ezt meg jobban, mint a családban? A testvérek 
egy s1'kon állnak, egymásra s zorulnak. Ö ss ze 
kell tartaniok, akár akarnak, akár nem. Bár sok
szor hallom a panaszt, hogy csak a s ztil5kkel 
szemben ö ss zetartóak. Megtanulják, hogy r ás zo
rulnak másokra, de azt is, hogy ai ö segítségük 
is értékes másoknak. 

Az is megérzik egy család légkörén, hogy a 
s ztil5k, mint partnerek élnek-e a házasságban, 
vagyis közösen döntenek-e, és megosztják-e a 
felel5sséget, a jogokat és a kötelességeket. Így 
a férfi és a n5 abban a tudatban éli a házassá
got, hogy önmagukban tökéletlenek, kiegészítés
re szorulnak, és csak egymással válnak egésszé. 
A sztil5k és a felnöveked/5 gyermekek közötti 
partneri viszony viszont megérezteti az ifjú em
berrel saját értékeit és korlátozottságait, és ta
lán képes les z el is ismerni azokat. 
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Plébániánkon a családok egyik miséjén párbe
szédes prédikáció volt. Megkérdeztek egy diak6-
nust, vajon családja befolyásolta-e és hogyan, 
hivatása megválasztásában. 11 Sztileim soha sem 
mondták, hogy szeretnék, ha pap lennék, - vá
laszolta - de azt, hogy egymáson segúenlink kell, 
és hogy szUkség van reám is, azt mint gyermek 
már odahaza tapasztaltam .'' 
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III. 

HELYES M~RT~K A NEVEL~SBEN 
M~RT~KTARTÁSRA ~SA KOZ~PÚT 

MEGTALÁLÁSÁRA IS NEVEL 



A helyes mérték az a sarkalatos erény, amely
re - mint gondolom - ma a keresztény ember
nek klilönösen s zliksége van. R égebben túlságosan 
a visszájáról tekintették ezt az erényt, mint 
mértékletességet az élvhajhászással és tékozlás
sal szemben. S3t 11 bölcs mértéktartásként" em
legették, amikor valaki leplezni akarta a kocká
zattól, a rizikótól való félelmét. - A hit az em
ber legnagyobb kockázata. Istennek nem adhatjuk 
át magunkat 11 mértékletesen", hanem csak egé
szen, vagy sehogy. De egyoldalú a mértékletes
ségnek még az aszkétikus értelemben vett képe 
is. A 11 helyes mértéket" megtalálni annyit jelent, 
mint elrendezni, helyére tenni a dolgokat, meg
találni a középutat a fanatizmus és a szertelen 
túlzás között. Lehet, hogy egy s zéls8ségesen 
fanatikus ember a h3s benyomását kelti, mégis 
inkább rombol és gy{llöletet s zít, mint s zeretetet 
kelt. 

Ma a keresztény nevelés legsfirg3sebb felada
ta az, hogy a mérték és középút megtalálásához 
vezessen. 

Hogyan nevelhetjük erre leginkább gyermekein
ket? Nem intéssel és nem tanítással, hanem 
azzal, ha rnagunk is megtaláljuk neveléstikben 
a helyes mértéket, a középutat a széls8ségek 
között, még akkor is, ha ez nem mindig a leg
könnyebb. 

Milyen s zéls3ségekr81 van sz ó? Próbáljuk 
megtalálni azokat, amelyek a mindennapi neve
lésben minduntalan el3fordulnak. 
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SZIGOR ES SZEUDSEG 

Egy édesapa azzal dicsekedett, hogy .,s zigo
rúan" neveli gyermekeit. Lehet, hogy bárhova 
elviheti őket, és a gyermekek rendesen fognak 
viselkedni, hisz jól vannak dresszírozva, pari
roznak apjuknak. De féHSs, hogy az apa talán 
szándékosan nem veszi számításba, hogy a 
dresszúra csak addig tart, amíg érzik a szigo
rú kezet, nem belátásból, bels<S tartásból visel
kednek jól. Engedelmeskednek, mert félnek a 
bUntetést<Sl, és nem azért mert szeretik az ap
jukat. Viszont az az édesanya, aki természeténél 
fogva szelíd, legszívesebben csak szelídséggel 
nevelné gyermekeit. Ez könnyen állandó engedé
kenységgé válik. A gyermekek egyre többet kí
vánnak és követelnek, az engedékenység nőttön

nő és amit az édesanya biztosan nem várna, a 
gyermekek egyre elégedetlenebbek és végül is 
boldogtalanok les znek, me rt senki sem s zorítja 
őket korlátok közé, és nem találnak olyan kere
tet, amelybe beleilleszkedhetnének. Mindig tilta
ni és parancsolni, vagy egészen elengedni a 
gyepllh, igen kényelmes dolog. Lényegesen meg
eröltet<Sbb, ha a gyermek iránti s zeretetből min
den alkalommal kUlön döntjük el, hogy mit lehet 
t<Slük megkívánni, és mennyire kell következe
tesnek maradnunk. Lehet-e vajon itt-ott kivételt 
tenni, meglepetést készíteni, vagy éppen szem et 
hunyni egy kis hiba felett. 

Sokat gondolkoztam azon, miként tudnám ren
detlen leánykáimat rends zeretetre nevelni. V égre 
kitaláltarn egy elég jó móds ze rt. MindegyikUk 
holmiját, amit s zéthagytak, a takarításnál ö ss ze
szedtem, és ebédnél a helyükre tettem. Amikor 
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hazajöttek az iskolából, eHSször el kellett rakni
ok azokat, és csak azután tilhettek asztalhoz. 

Egy alkalommal olyan vendégeket vártunk, aki
ket a gyerekek nagyon s zerettek. Barátaink már 
déleHStt megérkeztek. Iskola után a gyerekek bol
dogan rohantak a nappaliba köszönni. Barátaink 
derüs mosolya a terített asztal és az ott felhal
mozódott holmijuk felé terelte tekintetüket. BUsz
ke lévén 11pedagógiai ötletemre" következetesség
biSI ezen a napon sem akartam lemondani a be
vált módszerr51, s5t a vendégeket is felvilágo
sítottam eljárásom értelmér81. 

A kislányok arca megmerevedett. KettéS közU
lUk tUstént kiszaladt a szobából, a másik kett5 
nagyon kényszeredetten Udvözölte a vendégeket. 
A hangulat elromlott. A továbbiakban egészen 
lehetetlentil viselkedtek, (és ennek én voltam az 
oka.) A z ebéd és a délután kedélytelentil telt el. 
Ez a megszégyenítés nagyon sértette 8ket, és 
jó id5be tellett, míg túljutottak rajta. Helytelen 
következetességemet utólag nagyon sajnáltam, de 
már nem tehettem meg nem történtté a dolgot. 

Isten a szeretet, - de nem teljesíti minden 
kívánságunkat. Isten bíró, - de nemcsak igazsá
gosan ítél, hanem irgalmas is. Hogyan higgyék 
ezt el gyermekeink és hogyan éljenek eszerint, 
ha nem tapasztalják mindezt odahaza. 
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ELLENORZES ES BIZALOM 

Biztos, hogy f51eg a kisgyermekeket ellen-
5rizni kell. Megmosta-e a nyakát, tiszta-e a fü
le, megette-e a tízóraiját, hogy áll a leckéivel? 

Éppen az ellen5rzés mutatja meg a gyermek
nek, hogy édesanyjának van számára ideje, és 
tör5dik vele. Ez biztonságérzetet ad neki. De 
arra, hogy magabiztos és önálló legyen, már 
korán lehetCSséget kell nyújtani, ennek kibonta
koztatása érdekében. Legyen egy kis saját biro
dalma, amelybe senki be nem hatolhat. Legyenek 
olyan feladatai, melyeket önállóan és ellen5rzés 
nélkül végezhet el. Igen jogos kívánsága az isko
lás gyermeknek, hogy legyen egy zárható fiókja, 
amelybe sem testvérei, sem szülei nem nyúlhat
nak be. Legyen egy növény, amelyet 5 maga 
gondoz, egy háziállat, amelyet reá bíztak. 

A nevelés míívészete ez: a serdül5 emberkét 
egyre kevésbé ellen5rizni, és így megmutatni 
neki, hogy mindig jobban és jobban megbízunk 
benne. Méltónak mutatkozik majd erre, ha érzi, 
hogy bizalmunk nem vak. A vak b~zalom az em
bert nevetséges helyzetbe hozhatja, s5t olyan 
s zituációt teremthet, amely éppen a fiatalnak 
lenne kínos • 

Anna 16 éves korában a bizalom jeleként meg
kapta a h5n óhajtott kapukuicsot szüleit51. Ez 
azt jelentette, hogy 9 óra után is kimaradhat. 
Anna méltó is volt a bizalomra. Kérdez5sködés 
nélkül mindig beszámolt, hol és kivel töltötte az 
estét. A megbeszélt id5ben mindig pontosan ott
hon volt. N é hány évig minden kifogástalanul me nt. 
Kés5bb a szül5k nem sokat törlSdtek azzal, ha 
leányuk nem számol be pontosan estéir51. Tizen-
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nyolc éves korában Anna egyik este kés5n és 
feldúltan jött haza. Anyja kérd5 szemmel nézett 
rá. Erre kitört: "Hiszen azt sem kérdeztétek, 
hová megyek! N em is tudtátok volna, hogy hol 
keressetek!" 

Semmi sem kínosabb a fiatalnak, az állandó 
ellen5rzésnél. C,Úgy bántok velem, mint egy po
lyás babával!") - Azt akarja, hogy komolyan 
vegyék. Ha valakit komolyan ves zUnk, megbízunk 
benne és aggódunk is érte. 

Isten mindent tud, - de nem kém. Isten min
denható, - de szabad akaratot ad az embernek. 
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EL VHÚSEG ES TOLERANCIA 

Minél nagyobbak lesznek gyermekeink, annál 
határozottabban alkotnak véleményt, és elég sok
szor kell tudomásul vennünk, hogy az nem egye
zik a mienkkel. Gyermekeink elvárják, hogy 
meghallgassuk 5ket és elismerjük nézeteiket. De 
azt is elvárják, hogy legyenek elveink, és elis
meréssel ad 6 znak, ha elveink mellett kitartunk. 
Az ifjú nemzedék joggal követeli a türelmet, a 
toleranciát. Csak, ha ezt megadjuk nekik, akkor 
kívánhatjuk meg t5lük is. A hatalom érvényesí
tése, a lebecsUlés, a nevetségessé tétel olyan 
eszközök, amelyeket a feln5ttek sajnos gyakran 
alkalmaznak, ktilönösen, ha nincsenek igazi ér
veik. Elvhílség és tolerancia nemcsak létezhet 
egyidejüle g, hanem fel is tételezik egymást. Aki
nek nincsenek elvei, nem foglalhat állást mások
kal szemben sem. Akiben nincs türelem, és má
sok véleményét meg sem hallgatja, azt a gyanút 
kelti, hogy att61 fél, hogy maga is elbukik. Öku
menikus kérdéseket sem lehet azzal megoldani, 
hogy feladjuk elveinket, hanem keresnUnk kell a 
közös utakat. 

A s zoms zé d család evangélikus vallású gyer
mekei egy napig vendégeink voltak. Beszélgetést 
hallok a gyereks zobáb61. 
- Ti miért mentek el, amikor hittan6ránk van 
az iskolában? 

Me rt mi valami mást his zUnk, mint te. 
Milyen mást? 
Nem tudom. 
Hála Istennek - gondoltam - nem nekem kell 

5ket felvilágosítanom a kUlömbségekr51. - Ebéd
hez hívtam kés5bb a gyerekeket és meglepetés-
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sel hallottam, hogy mindketten ismerték a mi 
asztali imánkat. 

Mi is mindig ezt imádkozzuk. 
Ez nem más? 
Ugyanaz. 
És még mi ugyanaz? 
És lám egy eg és z sereg hasonlót tudtak. 
Nem az-e az igazi tolerancia: testvért látni a 

másikban, akinek ugyanaz a célja mint a mienk, 
és közös utakat keresni, még akkor is, ha a 
kUlönböz5 álláspontokat nem is lehet me gs zUn
tetni. 

Ezt a toleranciát kell megtanulnunk, és erre 
kell megtanítani a gyermekeinket is, nemcsak 
azok irányába, akiknek más a politikai felfogá
suk vagy más a hitvallás uk, de különösen akkor, 
ha az Egyházon belül találkoznak különböz5 áram
latok. Ha azt akarjuk, hogy ezek a termékeny 
megújulás, az élet folyamán egyesUljenek, akkor 
a bizalmatlanság, a tlirelmetlenség gátjait le kell 
bontanunk. 

"Én vagyok az élet", - mondja magár61 Az, 
Aki mindannyiunk mértéke és középpontja. 

34 



KENYSZER ES SZABADSÁG 

"Én vagyok az apa, amit mondok az úgy van! 
Itt nincs helye vitának!" - Sajnálnunk kell azt, 
akinek arra van szliksége, hogy ilyenféleképp 
hivatkozzék hivatalára és méltóságára. A mai 
családban már nincs helye az ilyen "hivatali te
kintélynek", amint az még a patriarchális tár
saclalomban volt. Régebben az uralkodó volt az 
elismert államfiS és a társadalomban is megvolt 
a tisztségviselönek a tekintélye. Voltak "gazdák", 
"háziurak", és "földesurak" ••• A családban ez a 
tekintélyre épU18 légkör volt az atyai hatalom 
támasza is. Ma a demokratikus társadalomban 
nincsenek ilyen támaszok. Tekintélye csak a hi
telt érdem18 személyiségnek van. 

Feri nagyon jókedvi1en jött haza. 
Nézd papa, - örvendezik - találtam tíz forin

tot: Berkes bácsi zsebéb51 esett ki. 
- Mi az, hogy találtad? - méltatlankodik az apa. 
- Hiszen láttad, hogy Berkes bácsi vesztette el. 
Azonnal vidd neki vissza! 

Feri csalódottan kotródik el. Útközben elmegy 
a trafik e15tt és es zé be jut, hogy itt vett a pa
pa pár héttel ezeHStt cigarettát. A trafikos néni 
tévedésbiSI 20 forinttal többet adott neki vissza. 
A papa tolvaj módra örUlt ennek, és valamit mo
tyogott a talált pénzr81. Mikor ideért gondolatá
ban Feri, bement a trafikba és a tíz forintért 
megvette a Micky- Maus kifest5könyvet. Teljesen 
igazolva érezte magát. Ebben az esetben az apa 
hitelét vesztette e15z8 magatartásával. 

Ha mi szU18k nem akarunk igazságtalanul kény
szert gyakorolni, akkor minden parancsot és ti-
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lalmat nagyon gondoljunk meg, és soha ne uta
sítsuk rendre a gyermeket megfontolatlanul. 

A kisgyermeknek persze nem lehet minden 
rendelkezésünket megindokolnunk. Ez meghaladná 
felfogóképességét. Szilárd keretre van szUksége, 
hogy biztonságban érezze magát és néhány olyan 
"játékszabályra", amit a szUlő és a gyermek 
is következetesen betart. Az ilyen szabályok ré
vén a gyermek elsősorban a szUlŐk szeretetét 
és nem a hatalmát ér zi meg. 

Minél nagyobb lesz a gyermek, annál többször 
kérdezi meg az egyes rendelkezések értelmét. 
Az ilyen kérdések semmiképpen sem pimaszsá
gok. Sztikségesek ahhoz, hogy a gyermek meg
tanuljon önállóan ítélni és éppen azért értelmi 
képességének megfelelően meg kell azokat vála
szolni. Az engedelmességnél sem szabad a gyer
meket megfosztani a szabad döntés minden lehe
tőségétől. Ezzel elvennénk tőle még az esélyét 
is annak, hogy valaha is megtanuljon szabadon 
dönteni. Lassacskán a gyermeknek egyre több 
szabadságot adhatunk. (Természetesen nem úgy, 
hogy alkudozunk vele.) Így megtanulja, hogy 
nem mindig könny(I a döntés. Ezt is gyakorolni 
és próbálgatni kell, például azzal, hogy maga 
rendelkezik zsebpénzével, vagy hogy a családdal 
közösen dönt - tegytik fel - a vasárnapi kirándu
lás céljáról. 

Ebben a szellemben értettem meg, amit az 
első osztályos kislányom mondott: 
- Nincs leckénk, de a tanítónéni azt mondta, 
hogy aki akar, készíthet s zorgalmi feladatot. 

Gondolkozott egy kicsit, és végtil úgy döntött, 
hogy nem ír. Később eljött a barátn5je: 
- Anyukám azt mondta, hogy muszáj szorgalmi 
feladatot csinálnom. 

Azt hiszem, hogy ez az Ugybuzgó mama ala
posan félreértette a tanítóniS szándékát. 
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A nevelés célja az, hogy a serdU18 képes le
gyen éretten dönteni úgy, hogy a tekintély köz
belépése f"ólöslegessé váljék. Éppen így a lelki 
nevelés célja a nagykorú keresztény ember ki
alakítása, aki szabadon dönt Isten parancsai és 
az erkölcsös cselekvés mellett. Az Egyház sem 
gyakorolhat lelki kénysze rt az emberekre, de 
hirdetheti Isten igéjét úgy, hogy az ember sza
badon elfogadja azt. 
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IV. 

A GYERMEKI AKARAT NEVELÉSE 



Naponta újra tapasztaljuk, hogy nem elég, ha 
ismerjUk Isten akaratát, hanem úgy kell akarnunk, 
amint Ő akarja. A következ[) lépés a megisme
rés és törekvés tettreváltása. Ez többnyire a 
legnehezebb, hiszen senkit sem vezet pusztán 
az értelme és az akarata, hanem ösztönei és 
környezete is befolyásolják. 

Ezért lényeges támasz a gyermek vallási fej-
18dése érdekében, hogy a "jórakész" akaratot 
kifejlesszUk és er5sítsUk benne. 

Itt néhány kérdés merUl fel a szU15k számára: 
Hogyan fejl5dik a gyermek akarata? 
Mi mozdítja el8, vagy mi hátráltatja ezt a fejlő
dést? 
Hogyan lehet a gyermek akaratát a jóra irányí
tani és végtil vallásilag motiválni? 
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MI GATOUA AZ AKARAT Kl::PZf:Sf:T? 

Az akarat kibontakozásának els8 jelei a szü-
18knek többnyire nem a legkellemesebbek. Körtil
belül hároméves korban a kisgyermek a dackor
szakba jut. Az édesanyának jellemz8 panasza 
ilyenkor, hogy a gyermek olyan makacs, olyan 
akaratos. N em egészen így van. A gyermeknek 
még nincs saját akarata, még csak keresi azt. 
Az els8 lépés a keresés útján: semmiképpen 
sem azt akarni, amit mások mondanak. Hogy 8 
a kis "személyecske" mit akar, azt sokáig maga 
sem tudja. Az teszi ezt az id8szakot oly nehézzé, 
hogy az els8 lépés az önállóság felé: az ellen
kezés. Ha ezt erőszakkal elnyomják, akkor a 
második lépés, saját akaratának pozitív kibonta
kozása, már meg sem történhetik. A z ilyen gyer
mek mindig .,jó", mindig engedelmes, mert már 
nem mer semmire saját magától vállalkozni. Ez 
a félénk jóság az édesanyját ne büszkeséggel, 
inkább aggodalommal töltse el, mert kés8bb va
jon kinek fog ez a gyermek ugyanígy feltétlentil 
engedelmeskedni? 

A s zU15k és nevel5k számára á z akaratképzés 
még nehezebb fázisa: a pubertás. A kamasznak 
meg kell tanulnia, hogy megalkossa saját véle
ményét, megalapozza saját világnézetét és végül 
is a s ztil5k által közvetített gyermeki hitet önál
ló vallásossággá alakítsa. A helyzet hasonló, mint 
a dackorszakban. Miel5tt saját véleményt alkot
hatna magának, eHSbb minden más nézetet meg 
kell kérdőjeleznie, s5t néha szinte meg kell ta
gadnia. 

Fárasztó id5szak ez. A sztil5ket gyakran ma
radinak tartja, tanácsaikra lefitymáló ajkbigy
gyesztés a válasz. Ritkán kertil sor igazi be-
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szélgetésre, mert a serdlil5nek még meg kell 
keresnie a maga érveit. 

Ijeszt/5 idöszak ez. Látszólag sokmindent eldob 
ebben a krízisben abból, amit a szüHSk gyerme
keiknek "az életre" adni akarnak. Éppen mélyen
hív5 családokban fordulhat el5, hogy a kamasz 
gyerek a család vallási életében már nem, vagy 
csak és zrevehet5 kedvetlenséggel ves z részt. Ki
kapcsolódik a közös imákból, vasár- és ünnep
nap eHStti estéken mindig van valami sürg5s 
programmja, talán vasárnap már nem iS' jár a 
szentmisére. Nagy gond a szül8knek, hogy mi
ként fogja a gyermek ezt a krízist átvészelni. 
Minden azon múlik, hogy ezt a türelmi id5t, ami 
ahhoz szUkséges, hogy a serdül5 magára talál
jon, s zívesen megadják-e neki. Csak így juthat 
el az egyéni meggy5z5déshez, és csak így talál
hatja meg újra és élheti meg a maga személyes 
és új formát öltött hitét. Minden kénysze r kUlö
nösen káros lenne ilyenkor, csak fokozná az el
lenállást és akadályozná az önmagára találás t. 

Amikor a fiatal megtalálta egészséges öntuda
tát, akkor már el lehet vele beszélgetni. Mégha 
az álláspontok el is távolodtak, most már hidat 
lehet köztük verni a kölcsönös tisztelet és önbe
csülés révén. Az az ijfú, akit teljes értéldinek 
tekintenek,. t is zteletben tartja mások álláspontját, 
és hajlandó azon elgondolkozni. Csak így lesz a 
szüHSk hite ismét segítség a fiatalok számára. 

Kényszer és küls6 ráhatás 

A kényszer a nevelésben nagy veszély az aka
ratképzés szempontjábóL Lényegesen burkoltabb, 
de nem kisebb veszély a nevelésben, a küls5 
ráhatás, - a manipuláció. A környezet er5sen 
befolyásolja az ítél5 és gondolkodó képességet, 
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de a szabadakaratot is. FelniSttekre és gyerme
kekre egyaránt hat a környez8 világ, a maga 
tömegközlési eszközeivel, reklámjaival, közvé
leményével. 

Mindenki s zíjjal hordja a füzeteit! - kiáltotta 
Réka és becsapta az ajt6t. Ezzel füzeteit és tan
könyveit átszíjazta és a h6na alá csapta. A kö
vetkezmény: szamárfülek és elrongyol6dott kö
tések. 
- Minek kellett neki sztiletésnapjára okvetlentil 
az a drága "haláli sikk" aktatáska, ha most meg 
ezt az ostobaságot majmolja - bosszankodik az 
apa. - Mi az, hogy mindenki így hordja? - és 
szemrehány6an néz a feleségére, mert, bár nem 
vallja be, de a gyermekkel kapcsolatos minden 
probléma miatt mindig ISt hibáztatja. S mivel az 
hallgat, bosszúsan issza meg a reggelijét és 
felugrik. 
- Munka eH5tt még bemegyek a Mercur aut6vál
lalathoz körülnézni. Az új kocsinak tágasabbnak 
kell lennie mint ez, n8nek a gyerekek ••• 

Mire az asszony tréfásan: 
Talán egy mikrobus z volna a legjobb!? 
De a tréfa rosszul stil el. 
Mit gondolsz! Mit szelnának az· emberek, ha 

akkora monstrumban kocsikáztatnám a családo
mat a városban - kiáltja az apa és azzal becsap
ja az ajt6t. .• 

Az asszony magára marad gondolataiba mertil-
ve. 

Persze, hogy sem magunkat, sem gyermekein
ket nem tudjuk minden küls8 befolyás ellen tö
kéletesen megvédeni. Már azzal is sokat nyerUnk, 
ha legalább az összefüggéseket tudatosítjuk. Egy 
biztos, ha gyermekeinket meg akarjuk er8síteni 
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az idegen befolyások ellen, akkor nekünk magunk
nak kell nevelésUnkben a befolyásolást - ameny
nyire lehet - elkerülni. 

Miben áll a befolyásolás a nevelésben? Szoro
san véve mindabban, ami 11 megspórolja" a gyer
meknek, hogy önállóan gondolkodjék, vagy meg
nehezíti azt. Ami megakadályozza vagy lehetet
lenné teszi a szabad döntést. Dresszúra vagy 
szoktatás addig jogos, amíg a gyermek nem ké
pes a sza bad döntésre. Amint kibontakozik gon
dolkodó- és ítél5képessége, az eH5bbieknek 
mint nevel5eszközöknek - egyre inkább háttérbe 
kell szorulniok, s5t meg kell szUnniök. 

A csecsem5nek az étkezéshez és a pihenéshez 
szükséges a maga megazokott id5pontja, de a 
feln5tt, aki kiállhatatlan les z, ha a vacsorája a 
megazokott id5ben nincs az asztalon, ha le kell 
mondania a s zokásos cigarettáról, vagy az ebéd 
utáni s zunyókálásról, bor zal om a környe zetének. 

A kisgyermek édesanyja példáján tanul imád
kozni. A reggeli, esti és asztali ima jÓ azoká
sává válik. De az a tizenkétéves, aki csak meg
szokásból imádkozik, az tizenhatéves korában 
már biztos, hogy nem fog imádkozni. 

Alfred P e t z e l t azt mondja: 11 Pusztán azok
tatással nem alakul ki a jellem". Végül is az a 
11 megnevelt ember", akinek azokásaitól függetle
nlll is van tartása, aki nem lesz azokásainak 
rabszolgája. 

Az ígérgetés és a fenyegetés rossz nevel/5-
eszközök, de nem tévesztendők össze a jogos 
jutalmazással és büntetéssel. 
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Ferkó, maradj mellettem, mert jön a mumus! 
Margit nem azért mosogat, hogy anyját meg-



k{mélje a munkát61, hanem önzésb51. - Ferk6 
nem ismerkedik meg az utcai közlekedés veszé
lyeivel, hanem fél a mumustól. 

Még sokkal felel5tlenebb, ha olcs6 és hazug 
{géretekkel és fenyegetésekkel Istent degradáljuk 
nevelési segédeszközzé: 

- Ha mindent szépen megeszel, a j6 Isten szép 
id5t ad, és kislit a napocskal 
- Hallod, hogy dörög az ég? Haragszik a j6 Is
ten, me rt kis zaladtál az udvarra. 

Milyen borzalmasan eltorzult istenkép lesz 
ebb51. 

A hirdetések is befolyásolnak, amikor az ösz
tönökre és érzékekre olyan er5s hatást gyakorol
nak, hogy az értelem mliködését messzemen5en 
kikapcsolják. 

"A felnőttek dohányoznak!" - ez a jelsz6 az 
érvényeslilni akarás ösztönét használja ki. Egy 
másik plakát olyan étvágygerjes zt5, hogy a nyál 
összefut az ember szájában, ez a táplálkozási 
ös ztönre é pú stb. 

A nevelésben, f5leg a hitbeli nev:elésben sok
szor élnek vissza az érzelmekkel. 

- Karácsonykor megint igazán jámbor les zek 
- mondta egy ismer5söm, - még templomba is 
elmegyek! Az énekek, a tömjénillat, a nagy fe
ny5fák az oltár két oldalán, és kint a hideg té
li éjszaka arra emlékeztetnek, amikor gyermek
koromban aszlileimmel mentem az éjféli misére. 

Mit ért ez a szegény, "igazi jámborságon"? 
Val6sz{nfileg annyit, mint az, aki azt mondta: 
- Zenés mise a Mátyás-templomban, az igen, 
de egy közönséges mise, az semmit sem mond 
nekem! 
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Biztos, hogy az érzelemnek is megvan a maga 
helye a vallásosságban, talán támasza is lehet, 
de az érzelem önmagában, kevés. Mit ér a leg
szebb keret kép nélkül? Biztos, hogy az érzel
meket könnyebben lehet a nevelésben átadni, de 
lássunk világosan: így még semmit sem értünk 
el, ha általuk nem sikerül az igazi tartalmat is 
közvetíteni. Sokan kifogásolják a modern temp
lomokkal és liturgiával kapcsolatban, hogy nem 
nyújtanak semmit az érzelemnek. Ezáltal azon
ban rákénys zerülünk, hogy a lényegig hatoljunk. 
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MI MOZDITJA ELO AZ AKARAT FEJLESZTESET? 

Aszkézis 

A helyesen értelmezett aszkézis az akarat 
gyakorlása és ér5sítése a jóra. Me gs zoktuk, hogy 
az aszkézisben mindig csak negatívumot lássunk: 
önmegtagadást, lemondást, tehát valami örömte
len cselekedetet. Pedig pozitív érték is van benne. 

Gyakorlással er5síthetjlik emlékezetlinket, tré
ninggel edzhetjUk izmainkat. Az aszkézis sokkal 
több, mint akarati tréning. Gyakorlat, me ly a 
11 te" -re tekint, a másik emberre, és végtil Is
tenre. Aki a másikra irányítja tekintetét, az nem 
nézhet egyúttal önmagára és a maga kívánságára. 

Tanulja meg korán a gyermek, hogy nincs 
s zUkség e mindarra, amit megkaphatna, és nem 
kell mindenlitt ott lennie, ahová elmehetne. 

Az els5 cseresznye a legdrágább, de pár hét
tel kés5bb már jobb ízíl. Amíg várjuk, hogy él
vezhesslik, az örömünk is növekszik. Két babát 
intenzívebben lehet szeretni és gondozni, mint 
tizenkett5t. A színház csak addig jelent újdonsá
got, amíg nem válik rendszeressé· és magától 
értet5d5vé. Aki gyermekkorában megtanulta, hogy 
megelégedjék az 11 egy" ki választásával, az majd 
kés5bb is tudja a világ javait értékelni és tud 
válogatni köztük. N em a dolgok uralkodnak majd 
felette, hanem 5 fogja azokat uralni. 

Motívumok 

Csak igazi indítóokok ébresztenek pozitív vá
gyakat, és er5sítik az akaratot értékes cseleke
detekre. A nevelő feladata, hogy a gyermeket 
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megfeleHS indúékokkal addig sarkallja, amíg ma
ga is helyesen tudja irányítani cselekedeteit. 

A konkrét 11 spórolási" cél (pl. biciklire, vagy 
síre) biztosan jobban ösztönzi a gyermeket, mint 
takarékbetétjének elvont, számszerfi növekedése. 

Ugyanez áll vallási téren is. Mi itt az irány
adó? 

Szerintem a következ5 elvek látszanak lényege
seknek: 

A s zeretet er5sebb cselekvési motívum, mint 
a kötelesség. Nemcsak azért veszUnk részt a 
s zentmisén, hogy vasárnapi kötelességUnknek 
eleget tegyünk, hanem, mert Krisztust szeretjlik, 
s ezért akarunk résztvenni lakomáján, áldozatá
ban. 

11 Az ima keresztény kötelesség", ez semmit 
nem mond a gyermeknek, vis zon t saját tapasz
talatából érzi a szlikségét annak, hogy valaki 
olyannal kibeszélhesse magát, akit sze r et. Ebb51 
a tapasztalatból kiindulva könnyebben rátalálhat 
az imára. 

Az emberi cselekedet annál értékesebb, minél 
inkább a felebarát és Isten felé irányul, nem 
pedig önmaga és saját hiúsága felé. 

Peti egy Matchbox-autót ajándékozott Palinak. 
Miért? Több eshet5ség állhat fenn: 
- Elmondom majd az atyának, hogy áldozatot 
hoztam. Ez egy jócselekedet volt! (Jó fiúnak 
látszom.) 

vagy: 
- Láttam mennyire szeretné, nekem több van, 
mint neki, ezért odaadtam. (Még, ha áldozat is 
volt.) 
vagy: 
- Nem tudom örült-e neki, rögtön elszaladt vele. 
Ez nem is fontos ••. a jó Isten biztosan örült. 
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Persze az ilyen magatartás nem alakul ki má
ról holnapra. Karöltve kell haladnia a gyermek 
fejlődésével. A kisgyermek természeténél fogva 
énközpontú, és csak lassan nyi1ik meg mások 
felé. A nevelőnek tUrelemre van szi.iksége. Ér
telmetlen dolog áldozatot kikényszerfteni akkor, 
amikor még nincs meg a gyermekben a szi.iksé
ges lelki hozzáállás. 

Ahelyett, hogy felszólítanánk őt arra, hogy 
ajándékozza oda a játékát, fel kell ébresztenUnk 
benne azt a lelki.iletet, (szeretet, részvét. •• ), 
amely arra készteti, hogy önmagától is sz íve
sen adja oda azokat. 

Meg kell látnunk a veszélyeket is. Lehet, hogy 
egy motívum nagyon nemesnek látszik, és mégis 
igen önző. Vannak olyan gyermek-imák is, ame
lyek burkoltan ilyen beállftottságot fejeznek ki: 

Őrangyalkám .•• légy vezérem, hogy amíg élek 
mindig jó és jámbor legyek. 
Ha meghalok vezess be, 
jó Istenhez mennyekbe! 

Nincs önmegszentelődés felebaráti szeretet 
nélki.il. Csak az ad igazán, (akár szavakat, akár 
tetteket, ajándékot vagy önmagát) aki ezt nem 
azzal a rejtett gondolattal teszi, hogy majd min
dent visszakap (itt, vagy a túlvilágon). 

Megvallom megdöbbentett, amikor nyolcéves 
kislányom hittanfl.lzetében ezt a rajzot láttam: 
nagy 11 spórkassza",MENNYEI KASSZA felírássaL 
Ebbe hullnak (szószerint) a jócselekedetek, ame
lyek a végén a kassza fenekén csengő aranyakká 
válnak. 

Mit gondolsz - kérdeztem - mi jobb, ha ma
gadnak gy{ijtesz egy forintot, vagy ha a testvé-
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rednek veszel egy kiflit, mert éhes? Zs6fi az 
ut6bbit látta jobbnak. 
- Látod - mondtam -, jócselekedetet is gy{ijthe
tUnk önmagunknak vagy egyszer!len másoknak 
ajándékozhatjuk. Elrejthetjük lelki ládikánk mé
lyére, azaz gondosan 5rizgethetjük 5ket, hogy 
aztán gyönyörködve s zámolgathassuk, vagy egy
szer!len a j6 Istenre bízhatjuk, hogy tegyen vele 
amit akar. 

Néha a kézenfekv5 motívumok a jobbak, mint 
a legmagasztosabbak. A gyerek egye meg azt ami 
a tányérján van, azért, hogy er5s legyen, és 
ne azért, hogy az 5rangyala örüljön. 

Mikor Helga iskolába kezdett járni, gyakran 
hallotta: szépen Írd meg a feladatodat, akkor 
örül a jó Isten! Ez nem sokat számított neki. De 
egysze r ragyogó képpel jött haza. 11 Anyukám a 
tanítónéni azt mondta: Helga, örülök, hogy ilyen 
sz épen írsz." Éppen olyan boldog lett volna ak
kor is, ha édesanyjának szerezhetett volna ezzel 
örömet. Ez inkább ösztönözte volna, mint az el
vont elképzelés: 11 Örül a j 6 Isten." 

Helyesebb, ha a gyermek azt éli meg, hogy a 
felebarátban szerzünk örömet a j6 Istennek, va
gyis annak, akit szeretünk, örömet kell szerez
nünk. Kés5bb majd rátalál az etikailag magasabb 
szintre: hogy a mennyországért vagy Isten aka
rata miatt tegyen valamit. Miért 15jünk ágyúval 
verebeket, és pufogtassuk el hiába a legmaga
sabb indítékot? 

A kísértések 

11 Az igazi kereszténység csak a támadások tü
zében születik meg." Karl R a h n e r e szavait 
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így módosíthatjuk: akkor er5södik akaratunk a 
jóra, amikor a rosszra kísértetUnk. A sportoló 
teljesítményének növelésére nem elég a tréning, 
kUzdelem is szUkséges. Ezért pedagógiailag hely
telen, ha a gyermek melegágyi légkörben n5 fel, 
a család eg és zs éges világában, ahol gondosan 
távoltartunk t5le minden kUls5, káros be hatást. 
Egyrészt lehetetlen a gyermeket a kísértésekt51 
megóvni, másrészt, ha felnő, ki lesz a világnak 
szolgáltatva, mint a betegségnek az, akiben nem 
fejl5dött ki a természetes ellenállás. A megóvás 
ellensége a helytállásnak. 

A TV -ben bemutatott, problémákat felvet5 fil
met a kicsinyeknek ne engedjUk megnézni, de a 
nagyokat ne tiltsuk el t5le, nézzUk meg veltik 
egytitt és utána beszéljUk meg. 

Szennylapok nem hevernek otthon szanaszét, 
de mihelyt elég nagyok a gyermekek ahhoz, hogy 
egyedUl menjenek a fogorvoshoz, vagy a fodrász
hoz, nevetséges lenne azt mondani nekik: "Ne
hogy a kezedbe vedd ott a képeslapokat ." De tá
jékozódnunk kell, hogy ott mit olvasott, hogy 
beszélgetés közben tisztázzuk azt, amit kell. 

Nem megfelelő iskolatársaktól sem óvhatjuk 
meg gyermekeinket. Inkább arra ken törekednUnk, 
hogy felvértezzUk őket a rossz hatások ellen és 
inkább 5k befolyásoljanak másokat. 

Persze minden kísértésben ott a bukás veszé
lye. A z ember azonban nem egyedUl vívja harcát, 
bízhat az isteni gondviselésben. A Miatyánk ké
rése: "és ne vigy minket a kísértésbe", nem azt 
jelenti, hogy "óvj meg minket a kísértéstől", 
hanem "er5síts meg bennUnket, hogy el ne buk
junk." 
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v. 

A GYERMEKI LELKIISMERET KIBONTAKOZÁSA 



ELSO TAPASZTALATOK 

Minden anya átélt már hasonlót: 

Marci négykézláb mászik a szabában és felfe
dezi a világot. Még alig egy esztend5s, ezért 
úgy igyekszik a tárgyakkal ismeretséget kötni, 
hogy megfogja és a szájába veszi 5ket. Regiszt
rál: az egyik kemény, a másik puha, ez szög
letes, ez kerek •.. de van amihez nem szabad 
nyúlni. Valahányszor odaér a kezecskéje, (köny
vespolchoz, állólámpához, vázához) anyja hatá
rozottan azt mondja: ,.Nem szabad!" és elhúzza 
onnan a gyerek kezét. Marci mindig újra megpró
bálja. Hamarosan, amikor kezét a tilos tárgy 
felé nyújtja, eH5ször anyjára néz, és komoly te
kintetét látva magától visszahúzza a kezét. Vé
gUl sajátmaga parancsolja kezének: ,.Nem sza
bad!" 

Így szerzi meg a gyermek az els5 fontos ta
pasztalatot: nem szabad mindent megtennie, amit 
szeretne és amit megtehetne. Van ami megenge
dett, és van ami tilos. Ebben a korban a paran
csokat és tilalmakat csak az állandó ismétlés 
vési be és a szoktatás tartja meg a gyermek 
lelkében. Még nem tudja tetteit kiértékelni. Még 
nem ismeri Ini a helyes és mi a helytelen. És 
mégis ez az els5 felismerés - megengedett és 
tilos - döntéS jelent5ségíl. kés8bbi lelkiismeretének 
kialakítása s zempontjából. 
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HOGYAN NEVEUEK A SZÜLOK 
GYERMEKÜK LELKIISMERETET? 

Orsi már majdnem hároméves • Amikor a kis
baba folyton sírt, és 5 nem hallotta t5le a búgó
csiga hangját, nagy labdáját a járókába hajította. 
A kicei az ijedtségt51 tényleg elhallgatott, de a 
mama szomorú lett és megmagyarázta Orsinak, 
hogy mi történhetett volna öcsikéjével. Anyu na
gyon komolyan nézett, még sokkal szigorúbban, 
mint mikor a mult héten észrevette, hogy Orsi 
az egész szekrényfalat kék zsírkrétával össze
firkálta. Orsi szívb51 sajnálta, hogy öcsikéjét 
bántotta. Kés5bb tUrelmesen tartotta neki a cu
misliveget és akkor a kisbaba ismét elégedett, a 
mama pedig jókedv!i lett. 

Dícséret és feddés 

Ahogy növekszik a gyermek, új tapasztalato
kat szerez, új felismerésekkel gazdagszik. Las
san kezdi magatartását megítélni. Ez a gyerme
ki lelkiismeret els 5 foka. Persze ez a lelkiis
meret még nem önálló, fligg a környezett&!, he
teronom. A gyermek a cselekedeteit szUlei maga
tartása sze r int ítéli meg. 

11 JÓ az, ami a szlil5knek örömet szerez: ezért 
megdícsérnek, rossz az, amiért a szU15k megha
ragszanak: ezért összeszídnak." 

Ez az id5szak, amelyben a csírázó lelkiisme
ret egyrés z t nagyon függvénys zerff, másrés z t 
rendkívül alakítható, sokat kíván a nevel5kt51. 
Nagyon meg kell fontolniok a dícséretet és a 
feddést. A z a gyermek, akivel folyton akadékos-
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kodnak, akit mindig s zídnak, soha semmit sem 
tud szUlei, nevel5i kedvére tenni, kés5bb köny
nyen aggályossá válik. 

Viszont annak a gyermeknek, akinek mindent 
megengedtek, kés5bb nehezére fog esni, hogy 
autonom értékmércét találjon. Van egy veszély, 
amelybe minden nevel5 id5nként beleesik, hogy 
mindenkori kedélyhangulata, vagy az okozott kár 
mértéke szerint, és nem a tárgyilagos vétek sze
rint feddi a gyereket. 

Kati mérges volt, mert valami barkácsolása 
nem sikerült. DUhében nem akarta elölr51 kezde
ni a munkát, elhajította a r agas zt6s edényt. Egy 
vázát talált el a kis asztalon. A váza eltörött 
és darabjai majdnem eltalálták a Ióldön játsz6 
Gyurikát. Nagy volt a rémUlet. Katit megszídták, 
és ezzel meg is úszta. Tudniillik ez az örökölt 
otromba váza titkon mindig szálka volt a papa 
szemében, de a mama kegyeletb51 nem merte a 
lomtárba tenni. A mama örUlt annak, hogy Gyu
rinak nem történt semmi baja. 

Három hétre rá vendégeket vártak. Az anya 
ideges volt és sietett. Kati, a "nagy lány" se
gíthetett teríteni. - "Vigyázz, el5vesszUk a szép 
porcelán edényeket!" Kati nagyon izgatott volt 
és igyekezett Ugyesen segíteni. Mégis, itt van 
ni, leejtett egy s zé p csészét, és az eltörött. A 
mama borzaszt6 ingerUH lett: ilyen csészét már 
nem lehet kapni, most hiányozni fog a hatodik 
az asztalr61, rém kínos! Legszívesebben maga
mat pofoznám meg - gondolta -, hogy ezeket a 
csészéket a gyerek kezébe adtam. De a pofono
kat Kati kapta. 

Hogy igazodjék el itt egy gyerek? Mind a két
szer eltört valamit, de amikor dacos és mérges 
volt, azt kevésbé büntették meg, mint az Ugyet-
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lenségét. Pedig éppen azáltal alakul ki a gyer
mek els5 értékmércéje, hogy szUlei miként rea
gálnak viselkedésére. Ezért legyen a reakci6 -
dícséret vagy feddés - a gyermek magatartásá
val arányban. Hogyan találja meg a mértéket, ha 
mindig ugyanazt a nyaklevest, ugyanazt a szídást 
kapja, akár spen6tfoltot ejtett az a bros zon, akár 
kiváncsiságb61 szétszedte a játékját, vagy meg
cibálta a kishuga haját, esetleg nekiment az any
jának. 

A cselekedetek indítékai 

A s zU18k azzal segítenek gyermekeiknek, hogy 
tetteiket helyesen lássák, ha velUk egytitt Irutat
ják azok indít6okait. 

Az ikrek házifeladataikat végzik. Rajzot kell 
készíteniök a vázlatfUzetbe a tavaszi virágokr61. 
Mindkett5 nagy buzgalommal dolgozik. Zsuzsi 
hirtelen felkiált: 
- EitUnt a zöld színesem! - Egy darabig kere
si, aztán elcsUgged, végUl sírni kezd, mert, 
hogyan lehet tavaszi virágokat rajzolni zöld ce
ruza nélkUl. A család otthonlév8 tagjai is segí
tenek neki keresni. Aztán Zsuzsi kikap rendet
lenségéért. 
- Miért nem vigyázol jobban a holmidra?- mond
ja Feri, és szemei huncutul csillognak. Ekkor 
tfinik fel anyjuknak, hogy Feri az egész keres
gélés alatt Ulve maradt a székén. Rász61 a gye
rekre, hogy álljon fel. Micsoda meglepetés: Zsu
zsi zöld színesén Ult. Zsuzsi megkönnyebbtilt. 
Feri úgy tett, mintha csodálkozna, de ez nem 
sikerUH elég meggyiSziSen. 
- Eldugtad Zsuzsi színesét! Miért? Hiszen láttad, 
hogy kesereg. Ez már nem volt tréfa! 
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- Hát - mondja Feri - ma 5 is elvette az is
kolában az én pirosomat, ö sem kérdezte, hogy 
szabad-e. 
- Ugyan, védekezik Zsuzsi - csak egy pillanatra 
vettem el, mert az enyémnek kitört a hegye és 
csak a tízpercben szabad ceruzát hegyezni. 

Jó id5be telt, amíg az anya megértette Feri
vel, hogy Zsuzsinak ugyan kérnie kellett volna 
a ceruzát, de nem azért vette el, hogy bosszant
sa öt. Ó viszont nyilvánvalóan ezt tette. Zsuzsi 
tehát sokkal kevésbé hibás. 

A gyerekek egy tapasztalattal gazdagodtak. Ha 
mindketten ugyanazt teszik is, a cselekedet ér
téke nem ugyanaz, mert különböz5k az indítóokok. 
Ez igen fontos felismerés a lelkiismeret-képzés
hez, - és kés5bb a gyónási elÖkészUlethez is. 
Nem elég csak azt kérdeznem, mit tettem vagy 
mit mulasztottam, hanem mindenekelött azt kell 
vizsgálnom, miért tettem vagy mulasztottam ezt 
vagy azt. (Hányszor terméketlen a feln5ttek gyó
nása, mert a bí.lnök felsorolása a lelkitUkör 
alapján nem lehet kiindulópontja a javuláshoz 
szUkséges gyümölcsöz/3 igyekezetnek. Könnyebben 
jutnának el a S?ándék tisztaságához, ha csele
kedeteik "motívumai" után kutatnának). 

A lelkiismeretvizsgálat 

E zekkel a megfontolásokkal eljutottunk a lel
kiismeret kialakításának másik fontos segédes z
közéhez: a lelkiismeret-vizsgálathoz. 

Míg a kisgyerek legfeljebb néhány órára tud 
pontosan visszaemlékezni, az iskolás (néha már 
a 4-5 éves is) jól át tudja tekinteni az egész 
napot. E z ért van értelme annak, hogy lefekvés 
eléStt, az esti imával kapcsolatban a gyermekek 
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közösen még egyszer átgondolják a napot. Fontos, 
hogy el8ször arra emlékeztesslink, hogy mi volt 
a jó, és csak azután arra, hogy mi nem volt 
a legjobb, vagy mi volt a rossz. Azok a gyerme
kek, akiket kizárólag mindig csak a hibáikra fi
gyelmeztetnek, nehezen fejleszthetik ki egészsé
ges öntudatukat. Az esti lelkiismeret-vizsgálat
nál lassan egyengethetjUk a gyermekekben a ma
gasabb valláserkölcsi ismeretek útját is: "Jó az, 
amit Isten t51Unk emberekt81 kíván, rossz az, 
amit Isten elgondolása ellen tes zUnk". 

Az anya például így szólhat: most gondoljuk 
egylittesen végig, hogy volt-e ma a jó Istennek 
öröme Ern5ben. - Aztán id8t hagy a gyereknek, 
hogy egyet-mást felsoroljon. Aztán folytatja: per
sze, nem volt minden olyan jó, mint kellett vol
na. Ern5nek ismét es z ébe jut valami, - holnap 
ezt majd jobban csináljuk. 

Természetesen a mama támogathatja a gyer
mek emlékezetét, de semmi esetre se sorolja 
fel a fia rosszaságait, hogy megszégyenítse 1St. 
N e já ts zon lelkiismeretet. 

Az iskolás gyermekt81 még nem lehet elvárni, 
hogy a jót egyedUl Isten akaratáért tegye, de ha 
egyszer az érettebb lelkiség magasabb fokán ez 
bekövetkezik, az abból ered, hogy inár gyermek
korában megtanulta az emberek és a dolgok mö
gött Istent látni. Olykor-olykor er8s motívuma 
lehet a gyermeki igyekezetnek, hogy örömet sze
rezzen a jó Istennek. 

Jutka az elséS években elég messzire járt is
kolába. Egysze r több, mint hús z perces kés és
se l jött haza. Már aggódtam. Amikor végre meg
érkezett, - sajnos anélkUl, hogy késésének okát 
eléSbb megkérdeztem volna -, elég felindultan 
rendreutasítottam. Szomorúan horgasztotta le fe
jecskéjét és végtil félénken így s zólt: 
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- Azt hittem, örömet szerzek az Úr Jézusnak, 
ha útközben meglátogatom a templomban. De va
jon csakugyan örült-e, ha te ezalatt aggódtál? -
Bevallom megszégyenített. Megmondtam neki, 
hogy az Úr Jézus biztosan örült, mert tudta, 
hogy jót akart, és most már én is örülök. 

DöntiSen fontos, hogy a gyermek lelki igyeke
zete arra irányuljon els5sorban, hogy a jó Isten
nek örömet szerezzen, és ne a bUntetést51 való 
félelméb51 tartsa meg parancsait. 

Tanulja meg, hogy Istenben atyát, Kris ztusban 
testvért szeressen, és ne a szigorú bírótól fél
jen. KUlönben felnőtt korában sem tud majd a 
törvény iránti puszta engedelmességen túl az iga
zi istentisztelethez eljutni. 

A gyermeknek például ezt a magatartást kell 
megélnie: Vasárnap szentmisére megyUnk, mert 
szeretjük Jézust és vele szívesen mutatunk be 
áldozatot az Atyának, és örömmel veszUnk részt 
az ünnepi lakomán. Nem pedig azt: Vasárnap mi
sére kell mennUnk, mert ez parancs. Óvakodja
nak a szU15k attól, hogy a gyermeket ideiglenes, 
s5t örök büntetéssel fenyegessék. A büntetéstiSI 
való félelem gyakran az elferdült és eltorzult 
lelkek jellemz5je. Még ma is milyen borzalmas 
elképzeléseket állítanak néha a gyermekek elé, 
csak azért, hogy - például gyónási el5készUlet
nél - a félelemb51 való hiiséget felkeltsék bennlik. 
Milyen lesz annak a gyermeknek az istenképe, 
akit így tanítanak imádkozni: Istenem, Te gyű

lölöd a bd nt, s zigorúan megbünteted •• • Minde zt 
akkor, amikor még ilyen értelemben súlyosan 
vétkezni nem is tud. Milyen kárt okozunk így a 
gyermeki lélekben! 

Abban a gyermekben, aki a maga módján sze
reti Istent, nem kell a félelemb51 való hiiséget 
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felkelteni. Az a gyermek, aki a pokolt61 fél, nem 
tudja Istent s zeretni. 

Krisztus a legjobb barátunk és testvérUnk. 
Azért jött, hogy megváltson minket, és N i e t z
sc h e mégis ezt mondja: ,.Bár a keresztények 
megváltottabbak lennének!" 
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ÁTMENET AZ ONALLO LELKIISMERETHEZ 

Nyolc- kilencéves korában új fejl5dési fokra 
jut a gyermek. Ez a megklilönböztetés kora. 
Megtanulja, hogy a jót és rosszat önállóan kU
lönböztesse meg. E z egy olyan fejl5dési szakas z 
kezdete, mely a serdU15korban éri el tet5fokát 
és csak az ifjúkorban - persze vannak emberek 
akiknél sohasem - zárul le. E z áttérés a hetero
nom (másoktól fligg5) lelkiismeretr51, az auto
nom (önálló) lelkiismeretre. Csak amikor ez a 
fejlődés megkezd5dik, tanulja meg a gyermek 
saját maga megkUlönböztetni, hogy mi a bfin, és 
mi nem az. S5t csak ett51 a kortól kezdve kö
vethet el - teológiai értelemben - egyáltalán 
bfint. Csak ettől kezdve vonható érte felel5sség
re. Ezért a modern lelkipásztori irányzat sze
rint a harmadik vagy negyedik általános iskolai 
osztály az els 5 gyónás ideje. Így el lehet válas z
tani az els5áldozási el5készUletet az els5 gyó
násra való eli5kés zítést51. A gyermek el5s zör 
járul a szent áldozáshoz, aminek egyetlen felté
tele az Úr Jézus iránti ezeretet és vágyakozás. 
Így a Nagy Vendég fogadásának örömét nem 
csökkenti a feleléSsség félelme, amelyet általában 
a gyermek még nem tud legy5zni. 

Gyermeki döntés 

A gyermek lelkiismerete lassacskán fliggetle
níti magát a szU15k mércéjét51. Kés5bb, még fo
kozottabban, másoktól is fliggetlenítenie kell ma
gát, míg végre sza bad és önálló les z. E fokokat 
csak akkor érheti el, ha az els5 lépéseket meg
tette. A szU15k segíthetnek ennél a lépésnél a 
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gyermeknek. Az egyes döntéseket, melyek ko
rábban még túl nehezek lettek volna számukra, 
a nyolc- kilencévesre már rábízhatjuk. 

A kisgyermeknek az apja kezébe nyomja a 
pénzt, hogy dobja be a perselybe. Az els8 osztá
lyosnak még tanácsolja, hogy zsebpénzéb81 meny
nyit adjon. Kés8bb ezt a gyermek már maga 
döntheti el. 

A tízéves Monika barátn8jét81 mozijegyet ka
pott ajándékba. Ekkor váratlanul bejelentette ma
gát délutánra Monika keresztanyja, aki más vá
rosban lakik. N agyon örült, hogy Monikát ismét 
láthatja. Már majdnem megtiltottam neki, hogy 
moziba menjen, de azután jobbnak láttam, ha 
reá bízom a döntést. Csalódás volt számomra, 
hogy a mozi mellett döntött. Amikor éppen azon 
gondolkodtam, hogy miként közöljem a vendéggel 
Monika döntését, lihegve jelent meg az ajtóban. 
Úgy látszik, útközben túljutott önmagán. Amikor 
a mozihoz ért, elajándékozta a jegyét és haza
jött. Örült elhatározásának, és a legjobb hangu
latban töltötte keresztanyjával a délutánt. Tila
lommal elrontottam volna Monik~ hangulatát, és 
megfosztottam volna a .. h5sies" elhatározás le
het8ségét51. 

Tehát még az sem elég, ha a gyermekre rá
bizunk egy-egy döntést, hanem fogadjuk is azt 
el, amennyire csak lehetséges, mégha nem is 
egye zik egészen a mi elképzelésünkkeL 

Zuhogott az es 5. Nagyon megkönnyebbUltem, 
hogy Zsófival reggel elvitettem az es8kabátját. 
Annál jobban meglep8dtem, amikor úgy jött haza 
az iskolából, mint egy ázott Ur ge. Lódenkabátjá-
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ból csurgott a víz. Haragosan kértem t5le ma
gyarázatot. 
- Tudtam, hogy nem fogsz örUlni, ha így meg
látsz, de Editen csak kötött kabát volt, rajtam 
meg mégis volt egy lóden. B5rig ázott volna, 
pedig két hete még beteg volt. Ú gy éreztem, oda 
kell kölcsönöznöm az es5kabátomat, még ha most 
össze is szídsz. - Nagyon megkönnyebbült, hogy 
nem kapott ki. Helyeselnem kellett magatartását: 
nemcsak a megázást vállalta, hanem a várható 
kikapást is, hogy lelkiismeretét kövesse. (A lel
kiismeretét, és nem a hangulatát vagy kényelmét, 
me rt akkor termés zetesen tiltakoztam volna.) 

Kétféle mérték 

A kilenc- tízéves gyermek felnl5tt környezeté
nek számolnia kell azzal, hogy nem veszik ele
ve tekintély sz ám ba őket. A z ilyen korú gyerme
kek már lelkiismeretilket nem csupán a feln5ttek 
példáján alakítják, mint azel5tt, hanem a velük 
való kritikai szembenállással is. Felülvizsgálják, 
bírálják a felniSttek értékrendjét, hogy megtalál
ják a magukét. Nem éppen nyájas ak, hanem na
gyon is kritikusok, és megves zte gethetetlentil 
igazságosak. Nekik feltí.lnik az, amit mi már ré
gen észre sem veszünk: hogy milyen gyakran 
mérünk kétféle mértékkel. 

Ha a gyerekek veszekednek, akkor azt akar
ják, hogy mindig nekik legyen igazuk; ha mi 
morgolódunk állandóan, akkor idegesek vagyunk. 
Ha a gyermek nem enged, akkor makacs; ha a 
feln5tt nem enged, akkor következetes. 

Ha a tanuló írásbeli feladatát a szomszédjáé
ról másolja le, akkor megbüntetik, mert csalt. 
S talán éppen az a tanár, aki kollégái el5tt az
zal dicsekszik, hogy milyen ravaszul becsapta a 
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vámtiszteket nyáron, Olaszországból v i ss zajövet. 
Nap, mint nap tapasztaljuk, milyen nehezen 

megy a munka, ha fáradtak vagyunk. Ha a gyer
mek fáradt, könnyen a szemére vetjük, hogy 
kényelmes. 

Félre ne értsenek, természetes, hogy nem 
támogathatjuk a gyermek veszekedését, makacs
ságát, csalását, kényelmességét, de magunknál 
se nézzUk el az ilyesmit, mégha bármilyen 
"bölcs" köntösbe is tudjuk öltöztetni. A gyerme
kek ilyen értelemben nem "bölcsek", de kritiká
juk nagyon hasznos lehet a számunkra. Kár len
ne, ha a mi példánkon tanulnák meg, hogy {gy 
is be lehet illes zkedni a környez8 világba. 

Az önállósulás idején a lelkiismeret nagyon 
éber és finom. 
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BÚNBANAT, JOVATETEL, ENGESZTELES 

A lelkiismeret képzésével szaros kapcsolatban 
van a j6vátételre, az elégtételre nevelés is. 

Az elégtételt gyakran összetévesztik a btinte
téssel. Így a mindennapi beszédben gyakran em
legetnek "pénzbeli j6vátétel" helyett "pénzbtinte
tést". A j6vátétel sokkal értékesebb mint a btin
tetés. Aktivitás van benne, nem csak passzivitás. 
Elégtételt adok - a btintetést csak elszenvedem. 

Gyermekeinket megbiintethetjük oly tettekért is, 
amelyeknek helytelenségét nem látják be. De 
elégtételt csak akkor adhatnak, ha a hibát már 
belátták és megbánták. E zé rt el<Szi meg a lelki
ismeretképzés az elégtételre nevelést, s<St a 
lelkiismeretképzés eredménye nagyon is megmu
tatkozik abban, hogy az igazi engesztelő, j6vá
tenni akar6 lelkliletet felébreszti-e. Az elégtétel 
megtérni-akarás és j6vátétel. Ezért a nevelés
ben jobb, ha j6vátételre sz6lítunk fel, mintha 
büntetiink valakit. A büntetés magában üzletszerű
vé válhat. "Bevertem az ablaktáblát, megkaptam 
érte a pofont, ezzel kvittek vagyunk." 

Egyik vendégünk minden gyereknek egy tábla 
csokoládét hozott. Erika mindjárt megette, Erzsi 
estére akarta hagyni. De amikor a régvárt élve
zetre vetné magát, a csokoládé már nincs a he
lyén. Erika titokban eltorkoskodta. Erzsi felhá
borodott. Erika viszont megkönnyebbült, hogy 
felfedezték, - már két 6rája kínozta a lelkiisme
ret és a leleplezést<Sl val6 félelem. Azt várta, 
hogy az anyja összeszídja, és ezzel vége az ügy
nek. De nem így történt. Az anya csak annyit 
mondott: "Most találd ki, hogyan teheted ezt j6-
vá! 11 Most ke zdÖdött csak a kínl6dás. Erikának 
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igen nagy áldozat volt, hogy a piros filctolira 
megtakarított zsebpénzén egy ugyanolyan tábla 
cs okit vegyen Erzsinek. 

A j6vátétel elso lépése a bocsánatkérés. Gyer
mekeinket rá kell szoktatnunk, hogy hibáikat be
vallják és bocsánatot kérjenek. Ezt nem érhetjük 
el kényszerítéssel. A kikényszerített bocsánat
kérés, f'6leg kívUláll6k elott, túl nagy megalázta
tás lehet. Még gyűlölködő érzelmeket is ébreszt
het, - talán épp az ellenkezőjét annak, mint ami 
arra vezethetné a gyermeket, hogy önként kér
jen bocsánatot. Erre a bocsánatkérésre a sze
retet és a hibák belátásáb61 fakad 6 bánat ve zet. 
Vannak gyermekek, akik inkább elharapnák a 
nyelvüket, semhogy bocsánatot kérjenek. Ennek 
az oka, többnyire nem a dac, hanem gátlás, 
amely éppen magát a gyermeket teszi a legsze
rencsétlenebbé. Számos anya nem lenne olyan 
tanácstalan hasonl6 helyzetben, ha tudna a moz
dulatokb61, a tekintethol olvasni, és azokat bo
csánatkérésnek felfogni. Különben is a szUlok 
sem hibátlanok. A gyermekek ezt tudják. A szü
lok tekintélyét nem gyöngíti - sot erosíti -, ha 
ok is készek adott esetben a gyermekeik elott 
bocsánatot kérni. Ez segítené a gyermeket is a 
beismerésben. 

A gy6nás utáni elégtételt is a megtérés és a 
j6vátétel akarásaként kellene értelmezni. Nem 
csupán Isten elott vétkezünk, hanem, mint az 
Egyház tagjai is. Ezért testvéreinknek is elég
tétellel tartozunk. Ennek a magatartásnak már 
az elso gy6nást61 kell gyermekeinkben fejlodnie. 
(Biztos, hogy ehhez az is szükséges, hogy a 
pap j61 átgondolja az elégtétel kiszabását). 

Hitünk egyik legmélyebb misztériuma a 11 he
lyettesíto engesztelés". 
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Rita nagypénteken megkérdezte: 
- Mit jelent az, hogy az Úr Jézus eleget tett 
b!! ne inkért? 
- Emlékszel még, - kérdeztem - három héttel 
ezeHStt a nagymama kertjében letapostál egy kis 
facsemetét. Vad és vigyázatlan voltál, pedig 
tudtad, hogy ott nem szabad hancúroznod. Nagy
mama igen s zomorú volt a kár miatt és amikor 
ezt észrevetted, sírtál. Hiszen te nagyon szere
ted a nagymamát! De a kárt nem tudtad j6vá
tenni. Akkor apu új fácskát vásárolt és elUltette. 
Sokat fáradt ezzel a munkával, a szombat délu
táni pihenése ment rá. Szívesen tette, mert így 
a nagymama megint örtilt. Ezt egyedUl nem ér
hetted volna el. És mennyire megkönnyebbUltél, 
amikor a facsemete megint ott állt. Milyen vi
harosan köszönted meg apunak. 

Az emberek b!lneikkel megsértik Istent, és 
egyedUl nem tudják j6vátenni, mert Isten olyan 
nagy és mi olyan kicsinyek vagyunk. Mivel sze
retjUk Istent, s zomorúak vagyunk, ha megsért
jUk Öt. J é zus tes z eleget helyettUnk, me rt mi 
ezt nem tudtuk megtenni. Nem volt ez Neki köny
ny!!, de csak Ö képes erre, mert Ö az Isten 
fia. Megtette Atyjáért, akit szeret, és értUnk is, 
mert minket is s zeret. Ezért mi hálásak vagyunk 
Neki. 
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VI. 

ISTENNEL A Hl!TKÖZNAPOKON 



A LEGKOR 

Monika hazahozta egyik osztálytársn3jének em
lékkönyvét. A gyerekek e gylitt lapozgatták. Talál
tak többek között egy olyan kesernyés mondást, 
amelyben az élet csillagóráiról van szó, amikor 
az ember magasan az élet "szUrke hétköznapjai" 
fölé emelkedik. - Én ezt nem értem - mondta 
Jutka, - his zen éppen a hétköznapok a s zépek! 
Várjak mindig néhány hétig, hogy jól érezhessern 
magam és addig pedig lógassarn az orromat? 

Nagyon örUltem legnagyobb lányom kijelenté
sének. Ú gy láts zik pozitíven áll majd hozzá az 
élethez. Azok az emberek, akik azétválasztják a 
hétköznapok terhét és az tinnepek örömét, több
nyire vagy a multban élnek, a szép órák emlé
keib31, vagy a jöv5ben, el5re örülve annak, hogy 
megszabadulnak a mindennapok egyhangúságától. 
Ezáltal nem tudják a jelent kialakítani. Elmennek 
az élet me ll ett. A "mát" mindennap meg kell él
nUnk. Ha erre képesek vagyunk, a hétköznapok 
kötelessége is örömmé válik. 

Miért van szUkség erre a megfontolásra? Mert 
Istennel naponta találkozhatunk! Aki mindig a 
csillagórákat várja, annak az istenszeretet köny
nyen Unnepi foglalkozássá válik, és nem hallja 
meg sza vá t a hétköznapokon. 

Otto B e t z írja: "Dönt3 fontosságú az, hogy a 
gyermek megtanulja az észlelt sokféle hang kö
ztil az Isten hangját kihallan i. Éppen a mai pro
fán világban kell Istenre Ugyelntink, mert Ö egé
szen halkan s zól hozzánk ... Ha mi a hétköznapo
kon nem találkozunk Istennel, akkor kérdés, hogy 
a kimondottan szakrális világ által közelebb ju
tunk-e Hozzá?" 
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Bár a legtöbb iskolás gyermek napjának csak 
kisebb rés zé t tölti a családban, mégis itt kell 
megteremteni számára azt a légkört, amelyben 
jól, és védettnek érzi magát, ahol tudja, hogy 
szeretik és megértik. Így válik a hétköznap te
her helyett örömmé, és így a hétköznap is Isten
hez vezet. 

Az a gyermek, aki tudja, hogy minden bajá
val édesanyjához fordulhat, az az imáiban is bi
zalmasabban szól Istenhez, mint az, akinek aj
kát már korán lezárta a szU15k szigora vagy ér
tetlensége. 

Az a gyermek, aki otthon átéli a közös asztal 
meghittségét, könnyebben érti meg a s zentmisét 
is, mint az Úr lakomáját, mint az akinek nin
csenek ilyen tapasztalatai. Ezért tágabb értelem
ben a vallási neveléshez tartozik az is, ha a 
család arra törekszik, hogy közösen étkezzék és 
necsak sietve, saját gondolataikba merUlve egye
nek az egyes családtagok. Éppen, amikor az asz
tal köré gy(Hnek, - ami úgysem mindig lehetsé
ges - akkor kellene mindenkinek a másikra fi
gyelemmel lennie. Jó volna, ha kialakuina az 
asztalnál egy-egy beszéigetési téma. Ezzel szem
ben sok gyerek számára az étkezés az agyonne
velés ideje. (N e b es z élj, ha a reiniSttek b es zél
nek! Fogd rendesen a kanalat! Ne tedd a könyö
ködet az asztalra! A burgonyát nem vágjuk kés
sel!) Ez nem felszabadító egytittlét. Nem mintha 
én ellensége lennék annak, hogy megtanuljanak 
az étkezésnél illedelmesen viselkedni, - termé
szetesen az enyémek is tudnak. De fiSleg azt kell 
megtanulniuk, hogy mindezekhez a többiek, a kö
zösség miatt tartja magát az ember, mert a 
könyököm útban lehet a szomszédomnak, a csám
csogás zavarja a másik b es zé dét. Így az állandó 
figyelmeztetés s zUkségtelenné válik. 

Kriszti vasárnap a szentmise alatt er5sen fi-
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gyelt egy fiatalembert, aki felajánlás után jött be 
a templomba és sietve Ult le az egyik padba. 
Nem énekelt, nem imádkozott a többiekkel, lát
szólag nem vett részt semmiben. Áldozás után 
pedig elment. Mise után megkérdeztem Krisztit, 
miért figyelte olyan nagyon azt az embert. 
- Hát - mondja - úgy viselkedett, mint néha a 
mi Ferink (Kriszti 15 éves testvére). Ő is sok
szor akkor jön ebédelni, amikor mi már meg
ettük a levest, bekapja az ételt, mintha egyedUl 
lenne az asztalnál, és ha kész, már megy is. 
Apa ilyenkor azt mondja: neveletlen, nem tudja, 
hogyan kell viselkedni. Elhiszed, hogy a jó Isten 
is azt gondolta, hogy ez az ember nem tud vi
selkedni? 

Ehhez hasonlóan a gyerek sok mindent, amit 
nap, mint nap a családban tapasztal, áttesz a 
vallási s1'kra, anélkül, hogy a szUlÖknek err31 
kUlön kellene b eszélniök. 

Ha egy család harmónikusan akar élni, akkor 
mindenkinek tekintettel kell lennie a másikra s 
kívánságait a másikéhoz kell szabnia. Egyszóval: 
ki kell alakítanunk a közösséghez való alkalmaz
kodás rendjét. Sok mindent jobb ha együtt csiná
lunk, mint egymás mellett. Csak ilyen tapaszta
latok révén válunk a család él 8 tagjaivá. 

!\1int az Egyház tagjai is egy közösséghez tar
tozunk és felel8sek vagyunk egymásért. Nem egy
más mellett, hanem együtt jutunk közel Istenhez. 
Aki gyermekkorától átéli a család közösségét 
az az Egyházban is könnyebben megtalálhatja azt, 
és él3 tagjának érzi majd magát. 

R ita hittanóráról jött haza. Izgatottan közli: 
Az atya azt mondta, hogy készítsUnk otthon 

májusi oltárt. Csinálhatok? 
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KésÖbb megérkezett Mónika. A negyedikesek 
nyugodt méltóságával így s zólt: 
- Az atya ... - és mondja ugyanazt a feladatot. 
- Nagyszer(i - mondom -, Rita már hozzá is 
kezdett, te is segíthetsz neki. 

De ezzel aztán póruljártam. A nagy nem akart 
leereszkedni, hogy közösködjék a kicsivel. A ki
csi pedig attól félt, hogy háttérbeszaruL 
- És különben is - és ebben egyetértettek - mi 
ktilön oltárt akarunk! 

Legnagyobb lányom éppen akkor jött haza és 
ezt meghallotta. 
- De furcsák vagytok - szólt közbe -, talán a 
templomban is mindenkinek külön oltára van? Es 
talán mindenkinek van saját Sz{iz Máriája? 

MegerősítésUI én is hozzáf{i ztem: 
- Igen, mindnyájunknak egy Anyánk van az ég
ben, amint a testvéreknek is egy édesanyjuk van. 
- Különben nem is lennénk egy család! - mond
ta Rita. 

Így kissé mélyebben megértették, hogy az Egy
ház is egy nagy család. Utána egyetértésben dol
goztak a közös feladaton. 

A gyerekek azonban nemcsak a családi közös
ség tagjai, nemcsak testvérek. Igé.nylik, és szUk
séges is, hogy a szU15k néha, mint külön sze
mélyiségekkel bánjanak velük. Ha a s zUlÖk érte
nek ahhoz, hogy mindegyiket saját adottságaik 
szerint neveljék, csak akkor tudják majd 3k is 
a közösségen belül személyes képességeiket ki
bontakoztatni. 

Az ikreknek mindig örömet szerzett, ha egy
forma ruhában járhattak. Édesanyjuknak is így 
tetszettek leginkább. Ezért kissé megdöbbentette 
öt, amikor pár héttel a tanév megkezdése után 
mindketten vonakodtak felvenni az egyforma szok-
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nyát és pulóvert. Néhány kérdés után kiderUlt: 
az osztályban már minden gyereket keresztnevén 
szólít a tanítónéni, csak mi vagyunk mindig 
11 Kovács". Így talán már minket is meg tudna 
kUlönböztetni. Az édesanya jogosnak találta kí
vánságukat. N erncsak kUlönböz5képpen öltöztette 
5ket, hanem arra is megkérte a tanítónénit, hogy 
tiltesse s zé t 5 ket. Az ikrek öntudata ugráss zer<i
en emelkedett. 

Az Egyház közösségében is mindenkinek a ma
ga személyes, egyéni útján kell Isten felé ha
ladnia. Mennél világosabban látja ezt v,alaki, an
nál jobban tudja a közösséget is s zolgálni. 
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A BESZELGETESRűL 

Egyik leghatásosabb lehet5ség arra, hogy a 
hétköznapokat változatossá, elevenné és termé
kennyé tegyük: a közös b es zélget és. 

E z egys zeríí, csaknem köznapi megállapúás
nak tan ik, és mégis a tapasztalat azt mutatja, 
hogy nem is olyan könny{í a beszélgetést helye
sen vezetni, úgy, hogy az ember az ember el5tt 
megnyl1jon, a másiknak adjon és maga is gazda
godjon. Mi feln5ttek annyit beszéllink ma a pár
bee zédr81, és mégis olyan ritkán vagyunk képe
sek rá. Csak egymás mellett beszélUnk, és nem 
egymással. Inkább magunkat akarjuk hallani és 
nem a másikat. 

A beszélgetés képességét már a gyermeknél 
fejleszteni kell. A legjobb gyakorlótér erre a 
család. A beszédkészség nem jön, és nem ma
rad meg magától. Sok akadálya van: a minden
napi hajsza, me rt senki sem ér rá a másik s zá
mára; az ingerek áradata, melyek a lakásunk 
legbens8bb zugáig hatolnak; a rádió zaja, a rek
lámok özöne, és a TV mellett nem alakulhat ki 
igényesebb beszélgetés. 

Egymás rosszértelemben vett me gs zokása, 
hogy mindegyikünk azt hiszi, már eleve tudja a 
másik mit fog mondani. Unjuk egymást. Önz8k 
vagyunk és egyikünk sem veszi magának a fá
radságot, hogy a másik problémái iránt érdek-
15djék. 

Hogyan lehet ápolni a beszélgetést a házastár
sak, illetve a szülők és gyermekek között? 

Azzal, hogy megtanulunk a másikra figyelni. 
Úgy, hogy a másikat meg akarjuk érteni, állás
pontját felfogni. Ú gy, hogy keressük azt a be
szédtémát, amely mindenkit érdekel. Indúást 

75 



kaphatunk erre egy könyvb81 vagy folyóiratból, 
mozi vagy TV m!isorból, vagy egyszer{ien a csa
ladtagok egy-egy élményéb81. 

Törekedjlink arra, hogy egy téma se maradjon 
ki a családi társalgásbóL ("Err81 nem beszé
lUnk! ") Ha vannak ilyen tabu-témák- például ero
tikus-szexuális, gyakran vallási témák is -, 
akkor a gyermek ezeket máshol beszéli meg, 
és nehezen talál ezekben megfelel8 eligazítást. 
Az a vélemény alakul ki benne, hogy ezek a te
rliletek nem tartoznak a mindennapi élethez, a 
közösséghez, hogy ezekkel egyedUl kell megbír
kóznia. És ha nem bír ve lUk, akkor elfolytások, 
gátlások jönnek létre ezeken a terlileteken, és 
nem tud az ember szabadon és tökéletesen ki
bontakozni. Ezért olyan nagy jelent8ség!i a fiata
lok fejl8désében a beszélgetés. E z ért olyan fon
tos a vallási nevelésben is az, hogy 

Istenról beszéljünk 

Ilyen beszélgetés akkor JOn létre, ha elég 
gyakran beszéllink a gyermeknek Istenr 81. A ne
hézséget az okozza, hogy Istent "él8vé" tegylik 
anélklil, hogy 11 le tudnánk Ót írni". 

Ne nyugtalanítson bennlinket az, ha a kisgyer
mek istenképe - egészen az els8 iskolaévekig -
nagyon emberi. Ezeket az elképzeléseket er8sza
kosan nem rombolhatjuk le anélklil, hogy a gyer
meket ne állítanánk túl nagy követelmények elé. 

Amikor Rita egyszer azt kérdezte, hogy kell-e 
a jó Istennek ágy az égben, hogy aludni tudjon -
azt válaszoltam: 
- Nem, mert neki nincs teste. - Biztosan tovább 
is folytattam volna a magyarázatomat, ha a gye
rek fel nem kacag. 
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- De furcsán nézhet ki, ha a lába mindjárt a 
nyakából n5 ki ! 

És most tagadjam a nyakat és a végtagokat is, 
anélkUl, hogy valami foghatót nyújthatnék helyet
te? Jobb lett volna, ha csak azt mondom: Istennek 
nincs szüksége alvásra, akkor a testet kihagy
hattam volna a témából. 

Más szempontból, ha Istenről beszélünk, ez ne 
merevítse meg a gyermek képzeletét. Az egyet
len elképzelés, amit adhatunk Róla, az az, hogy 
Isten elképzelhetetlen, Ő egészen más. 

Kés5bb Rita ezt hallotta a templomban: .,Nagy 
Isten, dícsérünk Téged ••• " Mire megkérdezte: 
- Milyen nagy az Isten? Mint a templomtorony? 

Erre a testvére: 
Nem, sokkal nagyobb! 
Akkor hát milyen, mint egy hegy? 
Okulva multkori tapasztalataimon, most óva

tosabb voltam. 
- Emlékszel, a multkor milyen nagyon féltél, 
amikor elvesztettük egymást az áruházban. Teg
nap pedig milyen nagyon örültél az új babának. 
Isten nagyobb a legnagyobb félelemnél és a leg
nagyobb örömünknél. Nincs semmi, ami nagyobb 
Nála. 

Tudtam, hogy ez a hasonlat is, mint minden 
más hasonlat sántít, de megpróbáltam a gyermek 
képzeletét elterelni a konkrét, mérhet5 dolgok
tól. 

A gyermek istenképe magától átalakul, ha a 
szül5k helyesen és koruknak megfelelBen beszél
nek Istenr51. 

Amikor gyermekeink egyszer egymás között 
b es zéltek Istenr 51, ezt mondta az i:Jtéves: 

Olyan sugárzó arca van! 
És a kilencéves: 
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- Olyan - azt his zem -, mint egy fénygolyó! 
Nekem soha eszembe nem jutott volna ilyen 

leírás. Persze az arc emberi példa, és a golyó 
is nagyon tárgyi, konkrét hasonlat. De volt ezek
ven valami lényeges: a sugárzás - az öröm, a 
golyó - a tökéletesség, a világosság •.• 

Gyermekeinknek ne annyira azt ecseteljUk, 
hogy milyen az Isten, és hogy mit csinál, ha
nem inkább mutassuk meg nekik irántunk való 
s zeretetét: az üdvösségtörténetet. 

A gyermek és a Szentírás 

Az üdvösségtörténet könyve a Szentírás. Így 
kell tekintenUnk ezt, amikor a gyermekeknek a 
Szentírásból vagy a gyermekbibliából mesélUnk 
vagy felolvasunk. 

E z az üdvösségtörténeti szem lé let tUkröz8dik 
P. Cocagnac-nak az ószövetséghez írt beve
zet8jében: ,.Ez a könyv a világ legizgalmasabb, 
legtitokzatosabb történetét mondja el. A nagy 
Isten egy kis népet választott ki magának, az 
izraelitákat. Velük közli, hogy szereti az embe
reket. Követi 8ket kanyargós utaikon, és olyan 
dolgok történnek velük, amiket soha el nem fe
lejthetUnk .'' 

Az újszövetséghez ezt írja: ,.Ez a könyv Isten 
ember-szeretetének, a sze r etet történetének leg
nagyobb eseményét mondja el: Isten emberré lesz 
Jézus Krisztusban. Amit az Evangéliumok err81 
mondanak, az « örömhír » minden id8kre. Mert 
nincs nagyobb öröm a világon, mint hinni lsten 
Igéjében, Szavában." 

A Szentírás nem mesekönyv. Nem helyes, ha 
a hatásos történeteket keressUk ki, és egyénileg 
kiszínezzUk, hogy érdekfeszít5bb legyen. Ami 
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így megragad, az olyan ábrázolás, amely elsik
kaszthatja az igazi mondanivalót. Inkább azt ,fon
toljuk meg, hogy Isten mit akar neklink és gyer
mekeinknek a Szentírás által mondani, és e sze
rint válogaasunk. Így például a barátságot, Jézus 
Lázár iránti barátságával, a felebaráti ezerete
tet -~~A z irgalmas szamaritánus 11 példabeszédével, 
a hitvalló bátorságot, Szent István megkövezésé
vel magyarázhatjuk meg. A Szentírás nem tör
ténelemkönyv. Nem a történelmi, hanem a teo
lógiai igazságtartalom a fontos. Ezért értelmet
len csupán a történelmi helyzetekr51 vitatkozni. 
Gyermekeinkkel is ezt kell érzékeltetnünk ami
kor azt kérdezik: Igazán így volt? ••• 

Zsófi hittanról jött haza. 
Most már tudom milyen lesz az utolsó itélet! 
mondja - olvastuk a hittanórán. És idézi: 11 A 

nap elhomályosul és a hold nem áras z t világos
ságot, a csillagok lehullanak az égr51.11 (Mt. 24, 
29) 

- Vagy pedig - elmélkedik a gimnazista Jutka -
a föld nem fog már forogni és beleesik a napba, 
és akkor már nem les z föld • 
- Nem - erősködik Zsófi -, a csillagok leesnek 
az égről •.. 
- Hát tudod, - mondja a nagy- ezt az Úr Jézus 
így magyarázta a tanítványoknak, hogy megért
sék. His zen 5k akkor még nem is tudták, hogy 
a föld a nap körül forog és ezért el sem tudták 
volna képzelni, hogy miként eshet bele a napba. 

Zsófi ezt belátta, és nekem már semmit sem 
kellett hozzáffiznöm. 

Ez olyan biblia-magyarázati, exegetikai szem
lélet, amely már iskolás gyermeknek is érthet5. 
A próféták, az Úr Jézus, az apostolok úgy be
széltek, hogy azt a maguk korában megértsék, 
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de olyasmit mondtak, ami örök érvény(í. Mi a 
magunk korában küzködünk ennek a helyes meg
értéséért. Ehhez kérjük a Szentlélek segítségét. 

A Biblia megértését úgy lehet eHSmozdítani a 
családban, hogy ez végtil is rávezesse a gyer
meket arra, hogy maga is szívesen olvasson a 
Bibliából. Az elmondásan és felolvasásan kívül 
van a megelevenítésnek még sok más lehetéSsége 
·is: A családi ima keretében felolvashatnak a 
gyermekek egy-egy szentírási részt, maguk kö
zött felosztva a szerepeket. A nagyhéten például 
a szenvedéstörténet egy részét. Így elevenné vá
lik mindegyiknek a maga szerepe. A beszélgetés 
egy-egy bibliai részréSl kivetülhet a gyermek raj
zában is. A gyermekek gondolkozhatnak azon, 
hogy miként mondta volna el Jézus nekik ezt vagy 
azt a példabeszédet. 

Ezt kipróbáltuk a szöl5munkásokról szóló pél
dabeszéddel egy olyan csoportban, ahol tízéves 
gyermekek voltak. (Mt. 20, 1-16.) 

A gyermekek meghallgatták a példabeszédet. 
El kellett képzelniök, hogyan mondta volna el 
azt az Úr Jézus az 5 körükben. 

Voltak, akik lerajzolták a sz515munkásokat. 
Az egyik gyerek munkásokat rajzolt futószalag 
mellett. Egy másik egy felvonulás t. Az egyik 
kislány nagyon jól ragadta meg a példabeszéd 
értelmét. Az otthoni kertet rajzolta le CSsszeL 
Az apa éppen a leveleket gereblyézi, és a három 
testvér vödrökbe gy(íjti azt. A nagyfiúnak nagy 
vödör volt a kezében. Saját magának közepes 
nagyságú t raj z olt, míg a legkisebb testvérüknek 
eg és z kicsi vödröt. A ház ajtajában ott áll a ma
ma három egyforma tábla csokoládéval a kezé
ben és integet a gyerekeknek. 
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Végtil sok bibliai hely igen alkalmas a drama
tizálásra. A gyermekek szívesen játszanak szín
darabot. Beleélik magukat a s zerepUkbe és így 
sajátosan bens8séges kapcsolatba kerUinek a 
megjelenített eseménnyel. Miért játsszunk otthon, 
vagy a hittanórán mindig csak betlehemest, mi
ért nem "kánai menyegző"-t, vagy "az asszonyo
kat az Ur es sírnál", "a tékozló fiú" -t, a "kirá
lyi menyegz8"-t vagy "az okos és a balga szil.
zek"-et? 

Ha gondolkozunk Isten igéjér81, ha b es zélUnk 
róla, ha képekben ábrázoljuk vagy el5adjuk, egy
re jobban elmélyUlUnk benne és ez el5készít az 
elmélked5 olvasásra és imára. A gyerek így meg
tanulja, hogy miként olvassa majd, mint feln5tt 
is a Szentírást, hogy az Isten igéje termékennyé 
váljék életében. 

Beszélgetés Istennel: az ima 

Ha IstenriSI beszélgetlink, az elvezet az Isten
nel való beszélgetéshez, az imádsághoz. 

A kisgyermek megtanult szUleivel és szUleit51 
imádkozni. - Az iskolás gyermek_ imája legyen 
önálló és önmaga alkotta. 

A rend - ami a kisgyermeknél feltétlentil szUk
séges támasz -, most már nem minden. Keretet 
ad ugyan, amely a tartalmat s zilárdan összefog
ja, de legyen a keret rugalmas, hogy szolgálja 
és ne korlátozza a kibontakozó s zemélyiséget. 
Tehát a rend- az ima idejében, az imaszövegek
ben, az imádságbeli m<tgatartásban - támasz és 
nem korlát. 

Napi imaidőként a reggel, a dél és az este 
kínálkozik. A kisgyermek ehhez .,;zokott, amikor 
az édesanyja vele mondta a reggeli, az asztali 
és az esti imát. E z a s zokás segítségére les z 
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az iskolásnak is, hogy akkor se feledkezzék meg 
az imáról, amikor nem érzi közvetlenUl annak 
szUkségét. De a szokás csak addig támasz, amíg 
értelem tölti ki. Egy meghatározott id5ben el
szajkózott ima rosszabb a semminél. Mert az 
ajkak imája a szív és a lélek részvétele nélkUl 
nem ima. Minél id5sebbek lesznek a gyermekek, 
annál inkább meg kell fontolnunk, melyik az 
imára legalkalmasabb id5s zak. E z legyen a nap 
súlypontja. E z kUlönböz5 tényez5kt51 fU gg: az 
adottságtól - vannak esti és vannak reggeli em
berek -, a családi körUlményekt51, - mikor van 
egyUtt a család, stb. 

A/ Az apa színész. Reggelenként utolsónak 
megy el hazulról, este általában csak akkor jön 
meg, amikor a gyermekek már alszanak. Ebben 
a családban a reggeli imának van els5rend<i he
lye. Me rt reggel van egyUtt az eg és z család. 
Az asztal köré gy{ilve közös imával és étkezés
sei kezdik a napot. (Ebben a családban a körUl
mények miatt "angolos" reggelit esznek.) Este 
lefekvéskor a kicsinyekkel az édesanya imádko
zik, míg a nagyoknál az esti ima már "magán
Ugy." 

B/ A családban reggel igen kell sietni. Az 
édesapa munkaideje nagyon korán kezd8dik. A 
nagyobb gyermekek me ss z ire mennek iskolába. 
Ha már végre a kicsik is elmentek, az édesanya 
hozzájuthat a fUrd5szobához. Bár ilyen körUlmé
nyek között nincs közös reggeli ima, mégis 
mindig azzal kezd5dik a nap, hogy a jó Istenre 
gondolnak. Egy áhítatos keresztvetés a felkelés
kor, majd induláskor az édesanya keresztet raj
zol a gyermekek homlokára. Ez a család korán 
vacsorázik. Utána még beszélgetnek a nap ese
ményeir51. A közös esti imában ö ss ze foglalják 
az élményeket és kiértékelik azokat. Itt a nap 
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megkoronázása és kicsendUlése az ima. Nem 
mindig lehet egylitt este az egész család, de aki 
nincs otthon, annak ez hiányzik és biztos p6tol
ja egyénileg. 

C/ Megkérdeztlik a családot, hogyan végzik az 
asztali imádságot. Azt mondták: ,.Régebben, ami
kor a gyermekek még kicsik voltak, az apa eH5-
imádkozott. Most mind közösen mondják. Minden 
h6napban egy másik családtag javasolhatja az 
asztali imát. Akinek egyedtil kell étkeznie (ko
rábban vagy kés5bben, mint a többiek). az ke
res zte t vet. 

Aki gyermekkorában rászokik arra, hogy meg
találja a legalkalmasabb id5t az imára, és arra 
fekteti a hangsúlyt, az majd feln5tt korában is 
tudja ezt. Hány és hány feln5ttnek van lelkiisme
retfurdalása, mert megfeledkezik a reggeli és 
esti imár61, de arra nem gondol, hogy azért 
feledkezik meg r6la, mert a számára legalkal
matlanabb id5pontban akarná azt végezni. - Egy 
háziasszony például, talán reggel 8 és 9 6ra kö
zött találhatna leginkább id <St a j 6 Isten számára. 
Ekkor már mindenki elment hazulr61 és a házi
munka még nem olyan slirget5. Vagy például egy 
dolgoz6 esetleg az utazási id<St használhatná fel 
erre. 

Ami az imaszöveget illeti, itt talán még fon
tosabb a rugalmasság, és az alkalmazkod6ké
pesség. Hogy az iskolás gyermek a közösségben 
(család, templom) imádkozni tudjon, lassacskán 
saját{tson el bizonyos sz6beli imakincset, litur
gikus imákat is: Miatyánk, Hitvallás és más 
miseimák, Úrangyala stb. • •. 

Az imák kiválasztásánál legylink nagyon meg
fontoltak. Talán a következ<S elveket tarthatnánk 
szem el<Stt: 

Az ima ne eröltesse meg a gyermeket sem 
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id3belileg (hosszával), sem tartalmilag (értse 
meg). Az ima legyen igaz. Azt fejezze ki, amit 
a gyermek saját szavaival a maga módján is ki
mondana. Az imát csak imádkozva lehet megta
nulni. Tehát, ha e gylitt imádkozunk és nem mint 
a ieckét, amit könyv nélkUl megtanulunk, fel
mondunk. 

A kis s zóbeli imakincs gyUjteménye mellett, 
legyen a gyermek arra is képes, hogy saját sza
vaival imádkozzék. Minél eHSbb van erre módja, 
annál hamarabb tanulja meg, hogy magát szaba
don kifejezze. 

Például egy ilyen esti ima így szólhat: 
Köszönöm Istenem, ezt a mai szép napot. Kö

szönöm, hogy Kati a mandulagyulladás után me
gint iskolába jöhetett, és hogy egy szép éneket 
tanultunk. Délután kipróbáltuk az új labdát, na
gyon jól ugrik! Kérlek, hogy a papa s zerencsé
sen megjöjjön az autóval, és segíts, hogy hol
nap kevesebbet veszekedjUnk egymással. Bocsásd 
meg, hogy kinevettem Gabit, amikor leesett a 
fáról, de olyan furcsa képet vágott. Ez nem volt 
szép t5lem. Inkább segítenem kellett volna. Hol
nap elvis zem neki a repliliSmet. Amen. 

Az a fiatal, aki a pubertás el5tt nem szak
ta meg, hogy szabadon imádkozzék, aligha fog 
feln5tt korában szívb51 imádkozni, gátlások nél
kUl. 

Csak aki szabadon is tud imádkozni, az tud a 
közösségen kívlil is szívb51 imát mondani. Sze
retteinknek sem eliSregyártott rímekben mondjuk 
el kéréseinket. 

Nálunk valahogy így zajlik a családi ima: (gyer
mekeink még olyan koruak, hogy este csaknem 
mindig otthon vannak) EliSször egy szóbeli imát 
mondunk egytit t. Gyakran váltogatjuk a s zöveget 
a gyerekek nyiladozó értelme vagy kívánsága sze
rint, illetve az egyházi évhez alkalmazva ••• Néha 
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énekelUnk. Majd csendben végiggondoljuk a napot. 
Régebben az apa vagy az anya kis megjegyzések
kel segített, most már erre nincs s zUkség. 

A z tán mindenki a maga szándékával áll el5. 
Egy köszönet, egy kérés ... A szU15k is megteszik 
ezt a gyermekek határozott kívánságára. Néha a 
kicsik kérései nagyon önziSknek és mágikusoknak 
láts zanak, de nem akarjuk korrigálni, hanem 
lelki fejl5désUkre és a nagyobbak példájára bíz
zuk, hogy a végén jámborságuk és ezzel imád
ságuk is ne énközpontú, hanem istenközpontú le
gyen. 

Néha el5fordul, hogy az egyik vagy másik azt 
mondja: 11 én ezt halkan akarom a jó Istennek 
megmondani ... " - akkor egy pillanatig csend van, 
és senki sem érzi, hogy ez közösségellenes len
ne. Sőt ez inkább átmenet az igazi személyes 
imába. A tapintat, a s zU15knek sem engedi meg, 
hogy betörjenek a gyermekek 11 intimszférájába". 

Imánk egy közös könyörgéssel végz5dik. Néha 
vasárnap, vagy egyházi Unnepnap el5tt az apa 
felolvas néhány sort a Szentírásból (esetleg a kö
vetkez[) napi evangéliumot) és azt egylitt megbe-
8 zéljük. A modern liturgiában ezt prédikációs 
beszélgetésnek neveznénk. 

Így egyes napok kiemelkednek· a hétköznapok 
közül. Reméljük, hogy ezek a rendkívüli esték 
akkor is közösek maradhatnak, ha majd gyerme
keink nagyobbak lesznek és a napi családi közös 
ima már nem lesz megoldható. 

Ha este egyszer-egyszer vendégünk van, akkor 
az illet5 maga dönti el, hogy részt akar-e venni 
az imaközösségben, vagy mással foglalkozik az
alatt. Csak néz5 nem lehet. Aki nem vesz részt 
a közös imában, az zavar. Mert az ima beszél
getés Istennel és nem bemutató előadás. 

A z imádságbeli magatartásra nincs séma. 
Minden olyan megnyilatkozás, amely el5mozdít-
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ja az áh{tatot, jó magatartás ima közben. Az 
egyik akkor koncentrál jobban, ha fegyelmezi 
magát, pl. áll. A másik akkor tud szellernileg 
koncentrálni, ha testét teljesen elengedi, fella
z{tja, pl. Ul, vagy fekszik. A tiszteletet és kész
séget is nagyon kUlönbözlSképpen fejezhetjUk ki. 

A közösségben közös formát kell találni (mint 
a liturgiában is.) A családban azt választjuk, 
ami nekUnk a legjobban megfelel. Ez nem kell, 
hogy mindig ugyanaz legyen. Adventben talán kö
rUlUljUk az asztalt, amelyen az adventi koszorú 
van, - húsvétkor a feszUlet el5tt állunk. Termé
szetesen a gyermekek nyugodtan és fesztelenlll 
fekhetnek az ágyukban is. 

Hogy a kéztartás mit fejezhet ki, azt egyszer 
gyermekeimt51 tanultam meg. 

Napközben ketten nagyon veszekedtek. Amikor 
az esti imánál az asztal körül UltUnk, egyiklik 
megvallotta - látszott, hogy nagyon nehezére 
esik -, hogy ezt most nagyon sajnálja. Ekkor a 
másik spontán azétvette összekulcsolt kezét, hogy 
odanyújtsa testvérének. Mi is átvettlik a mozdu
latot, és egyszer csak valamennyien kézenfogtuk 
egymást. Ez biztos igazi jele volt imaközössé
gUnknek. Ezt azóta néha tudatosan is megismé
teljUk az imánál. 

Így napi imánk bizonyos rend keretébe illesz
kedik. Ez addig jó, am{g a rend rugalmas és az 
embert szolgálja. De az önmagában túl kevés vol
na. Kell, hogy az ima rendje odavezessen, hogy 
általa a gyermek eljusson a spontán imához is. 

Istennek nincs fogadóórája. Amikor csak akarunk 
hozzáfordulhatunk. Hisz a gyermek is örömében, 
fájdalmában rögtön anyjához mehet, és nem kell, 
hogy megvárja vele az estét. 
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Ferit k6rházba vitték vakbélmíitétre. Kati lát
ta, hogy anyja a k6rházb61 jövet bement a temp
lomba. 

A család remek kirándulást tett. Hazafelé a 
gyermekek még tele voltak a sok szép élmény
nyel. - Istenem, kös zön öm! - mondta az édesapa. 

_ Egy szép élmény, egy kiállt ijedelem, egy új 
tapasztalat, egy rendkívtili találkozás, egy s zé p 
kép megtekintése, mind-mind arra indíthat, hogy 
spontán odaforduljunk Istenhez. Nem is kell, 
hogy ez kifejezetten ima legyen - így az egész 
életUnk Isten felé fordul. 

Ezen az alapon értelmezhet() az egyik szent 
mondása: .,Nem kell minden pillanatban imádkoz
nunk, de legyen minden pillanatunk imádság!" 
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VII. 

ISTENNEL AZ ÜNNEPNAPOKON 



Az Unnepnapok épp úgy hozzátartoznak az em
ber életritmusához, mint az éjszaka a nappalhoz, 
az alvás az ébrenléthe z, a pihenés a munkához. 
- Téves volna azt hinnUnk, hogy a gyermeknek 
nincs munkanapja, s ezért nincs szUksége Unnep
napra sem. EHSs zör is, egy tanítási nap a gyer
mek számára éppannyi munkát, kötelességet, 
szabályokhoz való alkalmazkodást és talán ugyan
annyi fáradságot jelent, mint a felnöttnek egy-egy 
munkanap. Ezért éppen úgy szUksége van a ki
kapcsolódásra, mint a feln5ttnek. E zenkívUl Un
nepelni nemcsak azt jelenti, hogy megpihenUnk 
a munka után. Ünnepnapon - ha jól fel tudjuk 
használni -, fellélegzik az ember, megnyugszik, 
és ezzel önmagára és végUl Istenre talál. Ez 
m<ivészet, amelyet nemigen tanulhat meg az, aki 
azt nem élte át. Sehol se érezhetjUk annyira az 
Unnepnap és hétköznap, a munka és szabadid5 
harmóniáját, mint az olyan családban, ahol tud
nak Unnepelni. Az ilyen családból n5nek ki a ki
egyensúlyozott, megelégedett, harmónikus, alko
tó emberek. 
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SPO NT AN ÜNNEPEK 

Amikor erre alkalom adódik, legyen bátorsá
gunk Unnepelni. A felnöttek számára sok minden 
magától értet5diS. A gyermek számára akkor van 
Unnep, amikor az anya megragadja erre az al
kalmat. A nagyvonalúság roppant gazdaggá teszi 
az életet. Tanuljuk meg a kis dolgok feletti, a 
másokkal egyUttörvendezés mílvészetét. Egy nagy 
családban számtalan olyan alkalom van, amelyb51 
Unnepet lehet csinálni. Ilyenkor megszUnnek, fel
oldódnak azok a korlátok, amelyeket a közösség 
természetszerílleg kényszer{t az egyesekre. 

Margit egyetlen gyermeke családjának. Pár 
hónappal ezel5tt költöztek ide hozzánk. Két hete 
találkozott el5ször Frédivel a játszótéren. Fré
dinek öt testvére van. Amikor Margit ezt meg
tudta, kissé kétkedve mondta: 
- Akkor te nagyon szegény lehetsz ••• , nyilván 
mindig mindent meg kell osztanod! 

Frédi értetlentil nézett rá. · 
- Hogy-hogy szegény? Hiszen éppen az a jó, 
amikor hatan osztozunk egymással, így minden
kinek több jut! - És mielött még Margit kapcsolt 
volna, hogy s zubjektív benyomása egészen logi
kátlan, Frédi folytatta: 
- Tudod, nálunk mindig van valami. Mi folyton 
UnnepelUnk. Szombaton Erzsi kapott ötöst szám
tanból, szerdán Emmi elöször kelhetett fel két 
heti betegség után, holnap meglátogatjuk Ern5 
keresztanyját, mert eztistlakodalma lesz ••• 

Meggy5zte Margitot. Úgy látszik, hogy Frédi 
szUlei valóban értenek az Unnepléshez. 
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Azok a szU15k nyitják meg gyermekeik sz{vét 
a szép és jó számára, akik az örömet nem ra
cionálisan, hanem spontán és váratlanul oszto
gatják. 
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A VASÁRNAP 

"Isten a hetedik napon megpihent". - Ez az 
isteni pihenés nem egy "mindent-elengedés" -t 
és "magárahagyás"-t, nem passzív tétlenséget, 
hanem alkotóerővel telt teremtéS szUnetet jelent. 
Ne hagyjuk, hogy a vasárnap egyszerííen reánk 
szakadjon, hanem hozzunk ki beléSle valamit. Ak
kor gyermekeink számára sem lesz szabadid8 
probléma, és nem fognak unatkozni. 

Olyan helyen, ahol iskolás gyermekek vannak, 
normális körUlmények között a vasárnap hozza 
össze az egész családot. Ilyenkor lehet valami 
közös programot csinálni. A nap megtervezésé
ben mindenkinek legyen része. Persze nem köny
ny{i valamennyi kívánságot összeegyeztetni, teret 
engedni az egyénnek és a közösségnek. De így 
valamennyien megértik, hogy a közös Ugy sike
réhez mindenkinek hozzá kell járulnia, ha azt 
akarja, hogy neki magának is öröme legyen. 

De a vasárnap nemcsak a mi napunk, hanem 
az Úr napja is. Ez nem azt jelenti, amit egy
szer hallottam, hogy "a vasárnap egy részét az 
Úrnak áldozzuk." His zen az ebédid5nket sem 
"áldozzuk" a közös étkezésre! Hanem a nap egy 
rés zé t Istennel töltjük, me rt s zeretjük Öt, me rt 
Ö a mi közösségUnk, a mi családunk középpontja. 

Így nem kell még a vasárnapi szentmisét sem 
kötelességszerll.en valamikorra betervezni, ha
nem tudatosan a nap kezdetére vagy végére tesz
szük. 

A jó tervezés persze nem sokat ér, ha a gyer
mekeknek nem élmény a szentmise, hanem csak 
éppen á tv és ze lik, talán még kissé unatkoznak is. 
NekUnk szU15knek kell önmagunknak feltenniink a 
kérdést, hogy mivel járulhatunk hozzá, hogy 
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gyermekeink olyan intenz{ven - amennyire erre 
képesek - vegyenek részt a szentmise cselek
ményében. A túl magas követelmények könnyen 
ellens zenvet váltanak ki. Am{g gyermekeink még 
kicsinyek ahhoz, hogy az egész misén, tehát 
az eucharisztikus lakomán is részt tudjanak ven
ni, - vagyis els& áldozásuk el5tt -, ne kötelez
zUk &ket a teljes vasárnapi szentmise hallgatás
ra. Ezt az Egyház sem teszi. Az id5sebb gyer
meket sem lehet erre kényszerúeni, ha egyszer 
vonakodik, és bár látja a többi családtag példá
ját, mégsem akar szentmisére menni. Más utat 
kell keresnUnk arra, hogy felébresszUk a gyer
mekben a részvétel v ágyát. 

Hogy valamiben részt akarjunk venni, ismer
nUnk kell azt. Így tudniuk kell gyermekeinknek 
is, hogy mi történik az oltárnál. Az Oltáriszent
ség áldozati értelmét és az áldozati lakomát 
megmagyarázzák nekik a hittan 6rán. A családban 
kell ezt az ismeretet életté váltani. Már el5z5 
este - pl. az esti imánál - megbeszélhetjUk a 
miseszövegeket. Egyszer az egyik olvasmányt 
vagy evangéliumot, máskor a könyörgéseket, 
vagy akár a szentmise álland6 szövegének egy 
részét. Esetleg imánk egy részévé tesszUk a 
Dicsőséget, a Hiszekegyet, némely prefáci6t, 
vagy a Sanctust, - ezek erre mind igen alkal
masak. Így a gyermeknek nem lesz minden új, 
amit a ezentrnisén hall. Már meglév5 élményéhez 
kapcsolhatja ezeket. 

A szentmise alatt s zUkséges, hogy a gyermek
nek j6 helye legyen, ahonnan mindent megfigyel
het, amit a pap csinál. Senkit ne zavarjon, ha 
néha halkan valamit kérdez és a szUleit51 rövid 
magyar á za tot kap. Mert van, amit rögtön meg 
kell magyarázni és nem lehet azt "kés5bbre" ha
las z t ani. 

Ha lehf't, vegyen a gyermek ,akHvan részt a 
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szentmisében. Magát a bels 5 részvételt nem ér
zi cselekvésnek. A jól kialakított gyermekmise 
az iskolások igazi vasárnapi istentisztelete. Lát
ja és hallja mindazt, ami történik és amit mon
danak, egyUtt imádkozik és énekel a többiekkel, 
- a prédikáció neki s zól és nem me gy el a fU le 
mellett. Azok a szU15k, akik nem erre az isten
tie zteletre mennek, mondassák el a gyermekkel, 
!-!ogy mir51 szólt a szentbeszéd, így a prédikációt 
otthon, a beszélgetésben, tovább lehet fíizni. 

Szerintem nem helyes, ha a diákmise után a 
templom kapujában képecskéket vagy hasonlókat 
osztogatnak. Lehet, hogy ezáltal megnövekszik a 
kis misehallgatók száma ••• de vajon azért jön
nek-e el a s zentmisére, hogy azon résztvegye
nek, vagy hogy ott jutalmat kapjanak? 

Ilyen értékeltolódást megdöbbenve éltem át az 
egyik nyáron. Egy faluban töltöttUk a szabadsá
got. Csodálkoztam, hogy házigazdánk gyermekei 
vasárnaponként a szomszéd faluba mentek szent
misére. Több, mint félóra az út oda, míg a fa
lu temploma csak pár percnyire va,n. 

A nyolcéves kis parasztlány aztán megmagya
rázta: Igaz, Oberdorf messzebb van, de ott töb
bet ér a szentmise, mert utána kapunk egy 
szentképet és húsz képecsk~ért egy rózsafUzért! 

Ha van arra lehet8ség - és a gyermek már 
folyékonyan olvas és el tud igazodni a szövegek 
között -, egy jó misekönyv is hozzásegíthet a 
részvételhez. Persze az els 5 iskolai években a 
lapozgatás, oldalkeresés és összehasonlítás, -
vajon jó helyen nyitotta-e ki -, nagyon zavarhat
ná az áhítatot. 
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A gyermekek gy6násában gyakran visszatér ez 
a mondat: Sz6rakozott voltam a szentmisén. -
Ha azt akarjuk, hogy gyermekeink örömmel és 
ne b{íntudattal vegyenek részt azon, - meg kell 
5ket szabadúanunk ett51 az aggályt61. Meg kell 
nekik magyaráznunk, hogy az "áhitat" ebben az 
esetben nem azt jelenti, hogy fél6rákig vagy 
még tovább, kizár6Iag a j 6 Istenre gondolunk. 
Erre az apa vagy az anya sem képes. - Ezt az 
id 5 t Istennel s zeretnénk tölteni, vele beszélgetni, 
vele Unnepelni. Krisztussal résztvenni lakomáján 
és vele bemutatni az áldozatot. Hozzá akarjuk 
vinni minden gondunkat és gondolatunkat, és nem 
a templomon kívUl hagyni azokat. 

11 Amikor egyiltt vagyunk - mondta egy mama 
a gyermekének -, mindent e gylitt csinálunk. Be
s zélgetUnk, tervezgetunk, ebben vagy abban a 
segítségemet kéred, e gylitt es zUnk ••• és közben 
biztos nem felejted el azt, hogy velem vagy." 
Vajon Istennel ez máskép lenne? Milyen ferde 
fogalmaink vannak néha nekUnk embereknek! 
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AZ EGYHÁZI f:V ÜNNEPEI 

Az élet folyamán a legtöbb profán Unnep, meg
emlékezés bizonyos eseményekr81, jubileumokról. 
Így jelleglik adott. MegUnnepeljUk a szUletésna
pokat, házassági évfordulókat, ezUstlakodalmat, 
érettségi- és szolgálati évfordulókat ••• 

Az egyházi év folyamán sok Unnep szintén egy 
meghatározott esemény emlékezetének napja. Itt 
mégsem az évfordulós jelleg a legfontosabb. Nem 
értettUk meg az Unnep gondolatát, hacsak a né
hány ezer évvel ezel8tt történt eseményekrlll 
akarnánk megemlékezni. NekUnk egy ilyen törté
nés többet jelent, mert az Udvösségtörténet több, 
mint történelem. Biztos, hogy Jézus 2000 évvel 
ezel5tt emberré lett, de értem lett emberré. 

Valóban 2000 éve a názáreti Jézust keresztre 
feszítették, de ez azért történt, hogy engem 
megváltson. 

Ha tehát gyermekeinkkel a vallás Unnepeit Ul
jUk, ne a megemlékezést helyezzUk á középpont
ba. Inkább azt fontolgassuk, hogy mit mond az 
Unnep nekUnk, minden egyesnek és az egész csa
ládnak. Mit kíván Isten tőlUnk személy szerint 
ezen a napon? 

Az Unnep gondolatát a hittantanításon többnyi
re ismertetik. Ezt az ismeretet a szUllSknek kell 
él8vé tenni és a gyermekkel a gyakorlatba átvin
ni. Meg kell teremteni a kapcsolatot az ismeret 
és az élet között. A gyermek ezt nem tudja meg
tenni a s zül5k segítsége nélkül. 

Íme néhány példa, hogy ezt a segítséget hogy 
képzelem. 
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Advent és karácsony 

Krisztus irántunk való ezeretetből ember lett. 
Igyekezzlink neki mi is megmutatni szeretetlinket. 
Mint kisgyermek szegénységben s zliletett és el
rejtettségben élt. Karácsonykor az Ö szUletésnap
ját UljUk. Mit ajándékozhatunk Neki? Önmagunkat 
és szeretetlinket! Hogy mutathatjuk ezt meg? 
Úgy, hogy megajándékozunk másokat és így örö
met szerzUnk nekik. Ezáltal az Unnepi előkészli
let nem a kapás, hanem az adás jegyében áll. 
Minél inkább távol tudjuk tartani gyermekeinket 
a karácsonyi vásár zUr-zavarától, annál inkább 
előtérbe léphet az linnep gondolata. A z adventi 
koszorú mellett töltött estékhez szorosan hozzá
tartozhatnak azok az adventi délutánok, amikor 
barkácsolás közben egyUtt énekelgetlink. 

A családi egység megsejtését fokozzák az eb
ben az idÖszakban egymás elöl rejtegetett kis 
titkok is. 

Minél nagyobbak les znek gyermekeink, annál 
kevésbé kielégítéS, hogy az Úr eljövetelére való 
eHSkészliletet csupán érzelmekben és hangulatok
ban éljlik át. Eljövetele felszólítás számunkra. 
Lehet kUlön adventi jófeltételUnk anélkUl is, hogy 
szalmaszálakat helyeznénk a jászolkába. Néha 
egyUtt megyUnk rorátéra. 

A ezentestét úgy kell kialakítani, hogy az linne
pi történések középpontja a kis Jézus, az ember
ré lett Istenfia legyen. 

El5ször karácsonyi énekeket énekelUnk vagy 
lejátszunk egy szép lemezt a jászolnál, felolvas
suk a karácsonyi evangéliumot (Lk. 2. 1-14). 
Talán tudnak a gyerekek egy egyszeríí betlehe
mes játékot vagy tanultak egy-két odailléS verset. 
(Semmi esetre sem érzelgős Unnepi költeményt 
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vagy olcsó hangulatvadászó dolgot.) Csak ezután 
megyUnk a karácsonyfához és nézzUk meg az 
alatta lév8 ajándékokat. Elég hosszú az este, 
nem kell sietni. A kicsinyek is fennmaradhatnak. 
A nagyok el8tt még egy nagy öröm áll. Elme
hetnek a szU18kkel az éjféli misére és ott aztán 
kiénekelhetik karácsonyi örömliket: "Mennyb81 
az angyal. .. Dics8ség mennyben az Istennek .•• " 

Nagyböjt és húsvét 

Kris z tus a haláláig s zenvedett értlink. Kris z
tus eleget tett bíineinkért. A helyettes{tlS enges z
telés gondolata biztos nehéz a gyermek számára. 
Már másutt b es zéltUnk err 81. N em egys zeríi a 
rés z vét és az egyUtts zenved és gondolata sem. A 
gyermek sokszor képesebbnek tíinik a részvétre, 
mint egyik-másik feln8tt. De általában mégsem 
tud mással vagy másért szenvedni. Ehhez még 
nincs elég élettapasztalata. Viszont s z{vesen vál
lal magára másért valami nehezebb feladatot: 
egy munkát vagy szalgálatot. Gyermekeink a 
nagyböjti jófeltételeiket is ebben az irányban ke
ressék. 

Gellért már negyedszer dobta át labdáját a 
kerúésen és {gy kárt tett a szomszédék virág
ágyában. A bácsi már nagyon haragudott emiatt. 
Gellértnek bocsánatot kellett volna kérnie, de ez 
annyira nehezére esett, hogy inkább otthagyta 
volna a labdát. Ekkor huga vállalkozott erre he
lyette, Gellért pedig a kerúésnél s zurkolt neki. 
Végre visszajött a kislány, látszott, hogy nem 
volt könny{I feladat neki sem, de nem mondta. 

Erika naponta átvezeti els8s kishugát a nagy
forgalmú f8utcán, miel8tt még villamosra szállna, 
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hogy 8 is iskolába menjen, a távoli gimnáziumba. 
Onnan a kicsike már egyedUl is tovább tud men
ni. Ezzel Erika naponta megtakarít édesanyjának 
egy utat, bár neki így tíz perccel eH)bb kell in
dulnia, ami bizony nem csekélység, mert igen 
nehezére esik a felkelés. Éppen ezért a mama 
nagyon értékelte, amikor Erika a nagyböjt ele
jén maga hozakodott el8 ezzel az ötlettel. 

Ebben az id8s zakban többet gondolunk az. Úr 
Jézusra. Talán tartanak a templomban gyerme
kek számára keresztúti vagy más nagyböjti áj-
tatosságot... ' 

N -családban a nagyböjt kezdetén az Úr Jézus 
kínszenvedésér81 beszélgettek. A következ8 na
pokban a gyermekek megrajzolták a keresztút 
állomásait. A képeket kifUggesztették a gyermek
szoba falára. Esti imánál mindig egy-egy stáció
ról elmélkedtek. Az illet8 gyermek, aki éppen 
azt az állomást rajzolta, megmagyarázta azt, és 
a többi is hozzámondta, amit még gondolt. Aki 
odai118 éneket tudott, az javasolhatta annak el
éneklését. Így az egész nagyböjtön át a gyerme
kek maguk alakították ki az esti imát. 

Minél nagyobbak les znek a gyermekek, annál 
inkább résztvehetnek a nagyheti liturgiában is. 
A családban történ8 el8készít8 beszélgetések lé
nyegesen hozzájárulnak ezek megértéséhez, mert 
a nagyheti liturgia tele van mély szimbólumokkal: 
a kereszt, a gyertyák, tííz, víz ..• A gyermek 
el8ször mindent alaposan megfigyel, és lassan 
megtanul a dolgok mögé nézni. Olyan képesség
re tes z sz ert, amely sok feln8ttb81 hiányzik. 

Krisztus legy8zte a halált! Feltámadt! Húsvét 
reggelének lényege ez az Unnepi öröm. A házban 
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és kertben keresett és megtalált apró ajándéko
kat is ez az öröm ragyogja át. 

Sok családban a húsvét reggel csúcspontja, a 
húsvéti reggeli az Unnepélyesen megterített asz
talnál. A z asztal közepén ég a húsvéti gyertya, 
melyet ha lehet, a templomból hozott lánggal 
gyújtanak meg. Az apa elolvassa az evangéliumot 
(Mk. 16, 17-), az anya felvágja a megazentelt 
húsvéti kalácsot és a gyermekek odates zik a 
sz ín es tojásokat. 

Pünkösd 

PUnkösdöt megfeleHSen Unnepelni nem is olyan 
egysze r li. A gyermekek nemigen tudják felfogni 
az Unnep sajátos tartalmát. Hogyan juthat el a 
család az Unnep mélyebb megértéséhez? Tavaly 
így próbálkoztunk: 

PUnkösd e15estéjén az esti imánál a Szentlé
lekr81 beszélgettunk. A gyerekek összefoglalták 
amit a hittanórán, a szentbeszédekben és otthon 
err 51 hallottak. 

Mit mondott Jézus a Szentlélekr81?- Mit mond
tak az apostolok? - Mikor szállt le a Szentlélek 
az apostolokra? - Milyen más eljövetelr/51 szá
molnak még be? - Hogyan ábrázolja az újszö
vetség a Szentlelket? (Galamb, láng, szélzúgás.) 
LegidiSsebb lányunk azt is tudta, hogy már az 
ószövetségben is volt szerepe a galambnak és 
a tliznek. 

Mikor jön el számunkra egyedileg a Szentlélek? 
Hogyan mll.ködik bennUnk? 

A válaszok csak vontatottan jöttek. Mindenki 
gondolkodott. 
- Segít nekUnk - (a kicsi szerint a tanulásban.) 
Abban, hogy jók és kedvesek le gylink! 
- Amikor valami nehezet kell megtennUnk. - Az 
imádságban! 
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- Igen, Ő segít, hogy imádkozni tudjunk! 
(A nagylány) - hogy Istent megismerjUk! - Hogy 
Őt szeretni tudjuk! 
- Ő míl.ködik bennünk, amikor Istent és egymást 
s zeretjUk, - foglalja ö ss ze az édesapa. 

Elhatároztuk, hogy rajzolni is fogunk a Szent
lélekr51. A rajzok másnap reggel a szentmise 
után készültek el és nagyon kUlönböz5k voltak. 

A legkisebb bérmálást rajzolt. A következ5 
megfestette Jézus keresztségét a Jordán folyó
ban. Volt egy sok kivágott alakból összeillesz
tett kép arról, hogy a Szentlélek leszáll az apos
tolokra. A legnagyobb leány piros t{Íznyelvet fes
tett fekete kartonra. 

Az ebédnél piros gyertya díszítette az as z talt. 
Az esti írnánál még a képeinkdSl beszéltünk, 
amelyek azután a pünkösdi id5ben a gyermekszo
bát díszítették. 

Mindenszentek és halottak napja 

Nehéz ezeket az ünnepeket megillni, mert a 
túlságosan sok profán s zokás csaknem teljesen 
elfojtotta az ünnep gondolatát. Aki látta ezekben 
a napokban a nagy temet5k tömegeit, az nem 
tud szabaduini a gondolattól: sokszor sírjaink 
gondozásából presztizst csinálunk s közben meg
feledkezUnk halottainkról. 

Mindenszentekkor örülünk, hogy lstennél segí
t5ink és közbenjáróink vannak. Hogy a s zentek 
életUkben sikeresen fáradoztak azon, amire mi 
is törekszünk: Istent s zeretni és Őt s zolgálni. 
Ők sokmindenben példaképeink is lehetnek, ezért 
igyekezzünk életüket megismerni. Különösen kö
zel áll hozzánk a véd5szentünk. 

Halottak napján fiSleg halott szeretteinkre gon-
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dolunk. Rájuk emlékezve gondozzuk sírjaikat. De 
ott nem 11 látogatjuk" 8ket. ReméljUk, hogy a 
mennyei Atyánál vannak. Halálunk után mi is ott 
leszUnk veltik egyUtt. Ha még nem lehetnek egé
szen Istennél, akkor nagyon vágyakoznak utána. 
Imádkozzunk értUk, hogy lsten hamarosan magá
hoz vegye 8ket dicsőségébe. 

Otthon is imádkozunk értUk. Ennek jeléUl gyer
tyát gyújthatunk az esti imánál. 
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SZEMEL YES ÜNNEPEINK 

ÉletUnk határköveit sokszor, mint nagy Unne
peket tiljUk meg. Lelki életUnkben is vannak ilyen 
határkövek. 

Az els8 ilyen Unnepet még öntudatlanul éljlik 
meg. E z kegyelmi életUnk kezdete. 

Keresztség 

Fontos, hogy a gyermekben tudatosítsuk a ke
resztséget, mert ez istengyermekségének kezde
te, - és a keresztség napját mint Unnepet 5riz
zUk meg emlékezetében. Ez azáltal sikertil a leg
jobban, ha a gyermek részt vehet kistestvére, 
vagy egy baráti család gyermekének keres zteH5-
jén, ahová saját keres ztelés i gyertyáját elviheti 
és meg is gyújthatja azt. Mélyértelm!i az is, ha 
keresztsége évfordulóin a reggelinél vagy az es
ti imánál a keresztelési gyertya ismét ég. Az 
iskolás már azt is érti, amit a keresztszUI5k 
akkor az 8 nevében megigértek és a keresztségi 
fogadalom megújításakor (pl. nagyszombaton) 8 
maga is tudatosan elmondhatja. 

A szentségi élet második nagy lépését a gyer
mek már tudatosan és személyesen Unnepelheti, 
ez az 

Elsőáldozás 

El8ször fogadhatja Jézust a kenyérszmben és 
el8ször vehet részt a teljes szentmisén, mint 
lakomán az Egyház közösségében. Hiv8 családok
ban ezt az Unnepet sokszor már az iskola meg-
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kezdése el5tt megUnneplik. Ez az úgynevezett 
korai szentáldozás. Ha a szU15k már korán fel
ébresztették a gyermekben az Úr Jézus iránti 
szeretetet, akkor nem fosztják meg attól sem, 
hogy Vele egyeslllhess en, mihelyt azt kívánja. 

Erre a helyes id5pontot nem lehet általánosan 
meghatározni. Maguk a szU15k tudják legjobban 
eldönteni, hogy mikor van a gyermeknél igazi 
vágyról és nem csupán az utánzási ösztön kielé
gítéséről szó. 

"Én is szeretnék eHSremenni, mint a nagyok 
és kapni abból a kenyérbŐl, amit ti esztek." 

A "korai s zentáldozás" kifejezés kissé félre
vezető, mert mindig arra törekszünk, hogy a 
gyermek az els8 szentáldozását a neki megfele-
15 id5ben végezze el. 

Barátn5m ötéves kislánya egyszer azt kérdez-
te: 
- Én miért nem áldozhatok még, amikor én is 
biztosan szeretem annyira az Úr Jézust, mint 
te! 

Erre s zUlei el5kés zítették az els 5 s zentáldo
zásra. 

Ilyen zsenge korban az els5áldozásra való el5-
készítés teljesen a szillők feladata. Ezért ez 
csak azokban a családokban lehetséges, ahol 
eleven a hit. Ott gyíijthet a gyermek elegendő 

tapasztalatoL Már régen eljárt a vasárnapi szent
misére és lassacskán megismertették vele, hogy 
mi is történik az oltárnál. Meg tudja különböz
tetni az eucharisztikus kenyeret a közönségest51, 
mint azt X. Sz. Pius pápa "Quam singulari" dek
rétumában megkívánja. Tudja, hogy Jézus sze
reti 5t és a maga médján viszonozza is ezt a 
szeretetet. 

Ennyi jártasság már elegendő előkészillet. Ezek 
sokkal fontosabbak, mint az elméleti tudás, ami 
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csak megterhelné a gyermeket. Amint az eHSké
szítés, úgy az ünneplés is egészen családi jelle
g{{ legyen. A gyermek ebben a korban az Egyhá
zat csak a családon keresztül értheti meg. Szép 
lenne, ha az elsőáldozási szentmisét a gyermek 
által is jól ismert pap mutathatná be és 5 ren
dezhetne el mindent, zárt családi körben, eset
leg otthon, a családi asztal körül. 

Iskolás korban gyermekeink az els5áldozást a 
plébánia hasonló korú gyermekeivel ünneplik. Bár 
itt az előkészítést a hitoktató végzi, a s zül5k 
mégis lényegesen hozzájárulhatnak ennek a szép 
napnak a megszervezéséhez és megrendezéséhez. 
Ebben az id5szakban különösen fontos a szülők 
kapcsolata a hitoktatóval, mert a gyermeket lel
kileg veszélyeztetné, s5t fel5rölhetné, ha külön
böz5 irányba vezetnék. 

Egyik órán a káplán a vendégvárásról beszélt 
a gyermekeknek. Az Úr Jézusra várás örömét 
akarta felkelteni bennük. A gyermekek s zeméb51 
azt olvasta ki, hogy ez sikerült is. Annál inkább 
csodálkozott, amikor észrevette Veronika köny
nyes szem ét és lehajtott fejét. Amikor a többiek 
elmentek, a pap megpróbálta szárabírni Veroni
kát: 11 A mama minden nap azt mondja: - most 
igen jónak kell lenned ... Egy els5áldozó ezt nem 
tes zi. .. " - aztán így folytatta panas zá t Veronika: 
11 Ez most nekem annyi nehézséget okoz •.• hogy 
tudnék örülni?" 

Eddig csak azért volt rossz a lelkiismerete, 
mert nem tudott elég jó lenni, ehhez most még 
az is hozzájárul, hogy nem tud eléggé örülni. .• 
és Veronika terhe egyre növekszik. Ezt Veronika 
mamája könnyen elkerülhette volna, ha a káplán 
szándékát megérti. 
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Jézusra, a barátra és vendégre való boldog 
várakozást ne zavarja meg a túlzott aggályosko
dás és az, hogy elérhetetlen erényekre serkent
jUk a kisgyermeket. Jézus, a kicsi szeretetét, 
és törekvését várja, de nem egy "egészen jó" 
gyermeket. Mert ilyen nem létezik, amint gáncs
talan feln8tt sincs. Az Élet Kenyere törekvéslink
ben segítség és nem tökéletességlink jutalma. 

Magát a szentáldozás napját nyugalom és béke 
uralja, és ne a fölösleges figyelmeztetések, hogy 
mindenféle kUls8ségre vigyázzon. E z nem is 
olyan egys zeríf a mi korunkban, amikor a félre
értett és tartalmától kiüresedett hagyomány e 
napból p res ztizskérdést, és az els8áldozókból 
divatbábut csinált! Olyan korban, amikor az 
édesapáknak a kirándulásnál a megtett kilómé
terek -és az édesanyának els8áldozáskor a ruha 
és koszorú min8sége és versenyképessége a fon
tos, a bels 8 élmény csaknem lehetetlenné válik. 

Ilyen körUlmények között nem volna-e a hitli
ket igazán él8 családoknak els8rendíf feladata az, 
hogy saját gyermekeik, azok barátai, és osztály
társai révén megéreztessék a lényeget. Talán 
egy ebédre vagy uzsonnára szol6 meghívás al
kalmával, - esetleg a családok közös sétáján 
vagy kirándulásán adódhatna olyan beszélgetés, 
mely a gyermekeken keresztUl a távollév8 szUHS
ket is elérhetné. 

A várakozást se csigázzuk túl magasra. Sok 
gyerek keserífen csalódott már, mert ezt a na
pot, mint élete legszebb napját ecsetelték. Vala
mi klilönösen magasztos érzésre várt, mely a 
dönt8 pillanatban nem következett be. 

Az els8áldozást még sok további fogja követni. 
Ez a nap nem a csúcsa, hanem a kiindulópontja 
szentségi életünknek. Csak kezdete az Úr Jézus
sal való kapcsolatnak, melyr81 reméljük, hogy 
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életünk folyamán egyre érettebb és bens5ségesebb 
lesz. 

A legszebb ajándék, amit a szüH5k ezen a na
pon gyermekeiknek adhatnak az, ha teljesen veltik 
ünnepelnek. E z azt jelenti, hogy velük járulnak 
a szentáldozáshoz is. 

Azoknál a gyermekeknél, akik már korábban 
voltak elsőáldozók (Frühkomunion), a sztil5k 
gyakran gondolkoznak azon, hogy gyermekeik a 
plébániai elsőáldozáson részt vegyenek-e vagy 
sem? A korai elsőáldozók a csoportos el5készí
tésen biztosan nem fognak unatkozni, hiszen id5-
közben id5sebbek lettek. Tudásuk most ennek 
megfelelBen kiszélesedik, és az ünnepélyes szent
áldozás a közösségben nagy élmény lesz számuk
ra. N e zárjuk ki 5ket ebb51. Most tágul a keret. 
Ha a korai s zentáldozás az egyház kis sejtjének, 
a családnak ünnepe, akkor most a gyermek a 
nagy közösségnek, az egyházközségnek lesz tu
datosan a tagja. 

Bérmálás 

szentségi életunk következő magaslata. A bér
málás idejét az egész Egyházban törekszenek 
kés5bbi id5pontra helyezni, mint az eddig szo
kásban volt. 

"Az ember a gyermeki lét gyengeségeib51 a 
feln8tt kor teljességébe érik. Az önállótlanság
ból eljut az önálló felel5sségérzetig, s5t oda, 
hogy képes másokról is gondoskodni. Így azt, aki 
a keresztségben újjászliletett, a bérmálás felké
szíti a kiteljesedésre, a krisztusi nagykorúság
ra. Ennek a szentségnek célja: hogy a megke
res z telt embert teljes érték{! kereszténnyé ala
kítsa. A Szentléleknek, az Ö ajándékainak és 
karizmáinak mélyebb közlése arra képesíti a 
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megbérmáltat, hogy Isten Országának egészen 
érett polgára legyen". (5) 

Ez a szöveg egyértelmiien kimondja azt, ami 
az Egyház tanításában magától értet5dik, de a 
hagyományos gyakorlatban egyre inkább feledés
be merUlt. 

A bérmálás nem a gyermekek szentsége! El5-
feltétele, hogy Krisztus mellett döntöttlink és 
készek vagyunk keresztény módra élni. Mindkett8 
csak érett emberekt51, legfeljebb serdlilt ifjaktól 
várható el, de nem gyermekekt81. 

Ebb51 a szempontból nézve a bérmaszU15k 
szerepe is új jelent5séget kap. A bérmaszU15 
megtestesít3je nem az a .. jóságos atyai" nagy
bácsi, aki a bérmálás napját Unnepélyessé teszi 
és megfeleliS ajándékról gondoskodik. Persze 
kelliS mértékkel ezt is megteheti, de els5rendíi 
feladata az, hogy a serdU15 emberke barátja és 
tanácsadója legyen, és ezzel közvetít5 közte és 
Kris ztus között. Ilyen segít5 barátra, ideálra, 
saját világképe kialakításában éppen akkor van 
szUkség, amikor a fiatalember az egészséges és 
szUkséges fejl3dés folyamán szlileit51 egyre job
ban els zak ad. 

Szép, ha a bérmáláson és a b~rmálás napjá
nak megUnneplésében az egész család részt vesz. 
Ez leginkább akkor lehetséges, ha a bérmálás a 
saját, vagy egy közeli plébániatemplomban törté
nik. Némely egyházmegyében a bérmálást a 
szentmise keretében szolgáltatják ki. Ha nem 
így lenne, akkor is vegylink részt reggel a ezent
rnisén és vegylik magunkhoz Krisztust, aki ere
jével minden s zentségben jelen van. 

E nap családi meglinneplésében fontos szere
pet tölt be a közös étkezés, mert ez a család 
egységének s zimbóluma. A z linnepi jelleget nem 
az ételek kUlönlegessége adja, inkább a ezeretet
tel megterített asztal. A bérmálkozó terítéke 
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mellé tegylik oda a keresztelési gyertyát ís, 
mert a bérmálás, a keresztség beteljesedése. 
Nem szUkséges köszönt8 beszéd sem. Helyette 
a .terített as z tal mellett folytatott beszélgetés -
ahol mindenki sz6hoz juthat - sokkal inkább egy
gyéforras ztja az Unnepl8ket. Ilyen közösségben 
sokkal jobb eitölteni ezt a mélytartalmú napot, 
mint zajos parkokban, ahol semmi sem emlékez
tet a Szentlélekre, legfeljebb a tarka léggömbök
re festett galambok. 

BérmaszU18k és szU18k sokszor töprengnek a 
megfeleliS ajándékon. Legalkalmasabb bizonyára 
a Szentírás szép kiadása, vagy egy modern if
júsági imakönyv, - ha van. Épp így egyéb köny
vek, amelyek segítik az ifjút, hogy eligazodjék 
a környező világban és, hogy kialakíthassa a ma
ga világképét. Hányszor lesz a j6 könyv híiséges 
barátunk, közvetú8nk más emberek felé, vagy 
értékes beszélgetések inspirál6ja. A "tizenéve
sek" többnyire szeretik a hanglemezeket. Vá
laszthatunk a modern ritmusú egyházi énekek, 
spirituálék, vagy más értékes zenemíivek közlil. 

f:vente visszatér6 ünnepek 

Az egészen nagy Unnepek az életben egyszeri
ek. A kis Unnepek el8nyer hogy mindig újra visz
szatérnek: szUletésnap, névnap, stb. 

Egy-egy családban kialakulnak az Unneplés ha
gyományos szokásai. Ennek el8nye, hogy a gyer
mekek el8re el tudják képzelni, miként Unneplik 
majd meg névnapját vagy s zUletésnapját. Növeli 
örömUket, ha valami határozott dologra várhat
nak. 

Például, akinek szUletésnapja van, maga állít
hatja össze az Unnepi menUt. Hetekig törheti raj
ta el8re a fejét. Vagy a családi kirándulás cél-
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pontját mindig az Unnepelt határozhatja meg stb. 
A rutinnak viszont veszélye is van, elnyomja 

az életet. Minden Unnepen legyen valami kis meg
lepetés is. Az egyik ajándék, a felköszöntés 
m6dja, az Unnepi ebéd csemegéje ••• Ez is növeli 
az örömöt. 

Ne feledkezzUnk meg arr61 sem, hogy minden 
Unnepen kifejezzUnk valamit a vallási magatar
tásunkb61 is. Például a hálát Isten iránt, aki ed
dig vezetett, és kérésUnket, hogy oltalmazzon 
és irányíts on a továbbiakban is bennUnket. 

A szUletésnapi tortán az évek számát kifejez5 
gyertyák a hálát, a középen ég5 piros gyertya, 
az "életgyertya", kérésUnket jelképezi. Akinek 
ez világossá vált, az szUkségét érzi majd annak 
is, hogy háláját és kéréseit imádságban is meg
fogalmazza. 

Névnapon a reggeliz8 asztalon ál16 keresztelé
si gyertya ugyanezt fejezi ki. Ezen a napon kér
jUk egész kUlönösen a véd5szenttink oltalmát is. 
A gyermekeknek annál több kapcsolatuk lesz a 
véd8szentjUkkel, minél több élmény ffizi 5ket 
hozzá. Csak az válhat eszményképpé, akit isme
rtink. Talán sikerlll felhajtani egy levelez8lapot, 
amely a szentr81 készUlt j6 ábrázolás m(fvészi 
reprodukci6ja, vagy a szent templomának fény
képe. S5t esetleg egyszer kirándulhatunk, vagy 
a vakáci6ban elmehetUnk élete vagy mdködése 
sz{nhelyére is. 

A családon beltil azt is megélhetik a gyerme
kek, hogy egyformán szép, ha másokat Unnepe
ltink, vagy ha benntinket Unnepelnek. A titokza
tos Unnepi kés zU18dés éppen olyan öröm, mint 
maga az Unnep. Éppen ezért azt az alkalmat se 
mulasszák el a szU18k, amikor a gyermekek 8ket 
Unnepelhetik. A gyermekek ekkor a legboldogab
bak, még ha a szU15knek talán fáraszt6 is. 
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Nem olyan egyszerü "tovább aludni", amíg az 
ágyhoz hozzák a reggelit, f8leg, ha a konyhából 
már jó ideje gyanus csBrömpölés hallats zik. -
Vagy szívb81 megdícsérni a kissé elsózott vasár
napi pecsenyét és aztán még a kBnnyeket is le
törölni, mikor a recept szerint késztilt bólé a 
s z8nyegre Bmlik. 

Sajnos az "Anyák napja" egyre sablonosabbá 
válik, és csak az Uzleti forgalom nBvelését szol
gálja. N em is könnyü egy olyan Unnepet egyedi
leg megUlni, amikor ezer és ezer iskolásgyer
mek ugyanazon a napon, ugyanazt a kBszönt8t, 
ugyanolyan napra írva nyújtja át édesanyjáRak. 

De a szUlők házassági évfordulója minden csa
ládban felejthetetlen Unnep marad. Mert úgy igaz, 
ahogy egyszer legnagyobb lányunk mondta: 
- Ma meg kell engednetek, hogy benneteket Un
nepeljUnk, mert mi lett volna bel81Unk, ha ti 
nem házasodtok össze? 

A házasság szentségét az eskUv5 napján a je
gyesek azoigáitatják ki egymásnak. Ezt szerete
tUkkel és hÜségUkkel naponta megújítják •. Mi sem 
kézenfekv5bb, mint hogy az évforduló napján ezt 
az Úr el5tt is megteszik, és házastársi szere
tetuk látható jeleivel, a gyermekekkel egyUtt, 
N e ki közösen hálát adnak. Egyik ilyen alkalom
mal a közös szentmisér81 hazamenet, ezt súgta 
nekem legkisebb gyermekUnk: 
- MegköszBntem a jó Istennek, hogy apu téged 
vett feleségUl, me rt kUlönben más apum lenne ••• 
és más testvéreim •.. és én is más lennék! Ez 
bor z as ztó volna ! 
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VIII. 

"KÉRDEZD MEG ÉDESANYÁDAT!" 



AZ APA SZEREPE A VALLASI NEVELESBEN 

Érdekes, hogy sok apa, aki komolyan kiveszi 
rés zé t gyermekei nevelésében, egyts terlileteket 
ebb51 automatikusan kikapcsol. Ez az apai "tar
tózkodás" legtöbbször a vallási nevelésre is ki
terjed. Úgy érzi, hogy 5 ebben nem illetékes és 
erre nem köteles, hogy mindent átháríthat az 
édesanyára. 

Misi el szokott menni apjával a postára. Sze
reti ezeket az utakat, mert ilyenkor a papa egé
szen az övé. Ezerféle kérdésére apja mindig tud 
válaszolni. Vagy még sem ••. ? Mert mikor a 
templom el5tt haladtak el és Misit az érdekelte 
volna, hogy kik azok a k5b51 faragott emberek 
a kapumélyedésben, apa azt felelte: "Ezt kérdezd 
meg anyától." - Misi azt is szerette volna tudni, 
hogy hol lakik igazán a jó Isten, a templomban 
vagy az égben. De újra csak ezt hallhatta: "Jobb 
ha ezt a mamától kérdezed!" - Misi csodálkozva 
raktározta el a fejében: apa majdnem mindent 
tud, csak éppen a jó Isten dolgaiban járatlan. 

Az egész család az erd5ben élvezte a napstl
téses vasárnap délutánt. A papa tobozokat és fa
kérget keresgélt a gyerekekkel, majd azután egy 
t is ztáson hancúrozott ve lUk. Hazaérve amíg va
csorát készített a mama, a fakéregl;J51 hajócs
kákat barkácsolt a gyerekekkeL Ezek fáradtak 
és boldogok voltak. Apával tölteni egy délutánt, 
az nagyszer!i! Mikor ágyba bújtak, a papa jó éj
szakát kívánva, megcsókolta 5ket, aztán az ajtó
ból még visszaszólt: "Majd jön a mama és imád
kozik veletek!" 
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A gyerekek gy{ijtik a tapasztalatokat: ezt meg 
ezt lehet a papával csinálni, de imádkozni csak 
a mamával lehet. 

Az az apa, aki azt gondolja, hogy a vallási 
nevelés nem tartozik rá és elég, ha azzal a ma
ma tör5dik, kétszeresen téved. 

Egyrészt: a vallási nevelés az apa feladata, 
akár tudatos ez benne, akár nem. Sőt mondhatni 
dönt5 szerepe van a gyermek lelki fejlődésében, 
mert az apa képe alakítja ki bennlik az els5 is
tenképet. Azt a gyermekkori képet, me ly késiSb b 
formálólag hat az érett ember vallási magatar
tására is. 

Akinek jóságos, megért5 édesapja volt, akihez 
minden bánatában nyugodtan fordulhatott, sokkal 
inkább közeledik szeretettel és bizalommal a 
mennyei Atyához, mint az, akinek szigorú és 
megközelíthetetlen apja volt, akinek a bUntetésé
t51 állandóan rettegnie kellett. Az ilyen gyermek 
Istent, mint szigorú és bUntet5 bírót képzeli el. 
Félelem ébred lelkében iránta, nem szeretet. 
Az így kialakult istenkép, - mivel öntudatlanul 
keletkezik - kés5bb nehezen változtatható meg. 

Másrészt nem elég, ha csak az anya nevel 
vallásosságra, az apa tartózkodás:;~ is nevel, de 
negatív értelemben. Példájából a gyerek leszííri: 
A papa nem vallásos. Ebb51 helyesen arra követ
keztet: Tehát nem kell mindenkinek vallásosnak 
lenni. Ebb51 származik a kett8sség, ami mindig 
fellép akkor, ha két nevel5, - mégpedig két sze
retett személy - nem ugyanabban az irányban 
húzza a gyepl5t. Kinek van igaza? Kihez tartsa 
magát? Anyához, aki vele imádkozik és temp
lomba megy, vagy apához, aki ezt nem teszi? ••. 
Nem is szUkséges, hogy a szUlÖk között véle
ményktilömbség mutatkozzék, talán egy vélemé
nyen is vannak abban, hogy gyermekeiket vallá
sosan kell nevelni, - mégis az apa távolmaradá-

115 



sának példája a család minden vallásos törekvé
sénél erősebben hat a serdUlőre. 

Ismerek egy apát, aki a családját minden va
sárnap elviszi misére a templomba, de 8 az is
tentisztelet alatt a press z ó ba Ul be. Két hete 
azon kapta rajta a fiát, hogy szentmise alatt ba
rátja biciklijével körözget a templom el8tti téren. 
- Tulajdonképpen mit képzelsz? - mondja az apa 
indulatosan - miért hozlak el téged minden va
sárnap kocsival ide? 

Mire a fiú flegmán: 
Hát lassan már én is feln8tt leszek! 

Apja példáját úgy értelmezte, hogy az isten
tisztelet nem feln8tt férfiaknak való. 

Ha a s zül8k egy véleményen vannak abban, 
hogy a vallási nevelés szUkséges, akkor azt is 
el kell határozniok, hogy közösen fogják a gyer
mekeket vallásosan nevelni, - s~t azt is, hogy 
egyenként és közösen is a lelki életre töreksze
nek! 
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IX. 

AZ ÉLET KITÁGUL 



Megfontolásunk kiindulópontJa az a tény volt, 
hogy a nevelés súlypontja a családban van. A 
másik fontos nevelési tényez5, az iskola. 

Minél idé5sebbek lesznek gyermekeink, annál 
dönté5bb szerepe van kibontakozásuk szempontjá
ból annak, hogy mivel töltik a szabad idejtiket. 
A ki nem töltött szabad idé5 unalomra, eltompu
láara vezet. A rosszul kitöltött szabad idé5 nagy 
veszélyeket rejthet. Megszámlálhatatlan 'példát 
olvashatunk err 51 napilapjainkban. A helyesen 
kihasznált szabad id5 viszont az alkotó tevékeny
ség forrása, a parlagon heveré5 tehetségek fel
fedezésének és kifejezésének eszköze lesz és 
ezáltal a szellemi és jellembeli adottságok kiala
kulását segíti elé5. Ezért meg kell tanulnia a 
gyermeknek, hogy szab ad idejét értelmesen hasz
nálja ki. Ebben a felnőttek segítségére szorul. 
Ez a segítség közremiiködés a jellemnevelésben 
és így elé5feltétele a serdtilő vallási kibontakozá
sának is. E téren jobb, ha a sztilé5k csak ötlete
ket adnak, és nem kényszerítik rájuk a saját el
képzeléseiket. 

A sporttevékenység nemcsak a testet edzi, ha
nem az akaratot is (teljesítmény elérés), és ön
uralomra nevel. 

Az alkotó tevékenységek, mint a rajz, a fes
tés, az agyagmunka, felkeltik a képzelé5eré5t és 
me gs zUntetik a gátlásoka t. Segítik a gyermeket 
abban, hogy megnyl1jék mások elé5tt. 

A zenével való foglalkozás (pl. megtanul vala
milyen hangszeren játszani), megfelel5 adottságok 
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és kitartás esetén igen sok örömet szerez. A 
közös muzsikálás az összjáték szépségének örö
mén felUl, megtanú arra, hogy másokhoz alkal
mazkodjunk. 

Minden egyéb komoly tevékenység, ami a sza
bad id8t kitölti, végeredményben minden hobby 
(bélyeggyüjtés, ásványgylijtés stb.), ha állhatato
san kitartunk mellette, sok öröm forrása lehet. 
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BARÁTI KOR 

A serdUlő gyermek egyre inkább arra vágyik, 
hogy szabad idejét a családon kívUl tölthesse. 
Sok szU15 aggódva figyeli a fejl5désnek ezt a fo
kát. Az önállósodást látva, félnek gyermekük el
vesztését/51. Alaptalan az aggodalom. Éppen ez 
a családon kívUli alakulás szUkséges ahhoz, hogy 
a fiatal el tudjon szakadni a szUlőkt81 akkor, 
amikor ezt a természetes érési folyamat meg
kívánja. 

Minél inkább kibontakozik a gyermek a s zílk 
családi kötelékb51, annál inkább belen3 baráti 
körébe. E z azonban ne egy akármilyen ö ss ze
ver3dött banda legyen, hanem olyanok társasága, 
akik jó hatást gyakorolnak rá. 

A további hitbeli fjel8dése érdekében jó volna, 
ha ezek is hasonló gondolkodású fiatalok lenné
nek. 

A jó baráti kör nem konkurencia a családnak, 
hanem termékeny kiegészítés, a család és az 
iskola neveléséhez. Olyan feladatokat oldanak 
meg így egylitt, amire a zárt család nem képes. 
Hasonló gondolkodást! fiataloknak, hasonló az 
érdekl3dési körUk és egészséges versengés fej-
15dik ki közötti.ik. Saját koruk jellemzéS életformá
ját így intenzívebben élhetik meg. Vonatkozik ez 
a vallási megnyilvánulásokra is, - f5leg abban 
a korban - amikor a serdU15 már kivonta magát 
a család vallási életéb51. 

Vannak 11 tizenévesek", akik a családdal már 
nem akarnak szentmisére menni. Barátaikkal 
egyiitt viszont szívesen vesznek részt a vasár
napi szentmisén kívUl, akár hétköznap is azon 
- akkor és abban a templomban - ahová valami
lyen sajátos ok von za 3ket. 
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Ilyen baráti közösségek rendszerint olyan csa
ládok gyermekeib51 alakulnak ki, ahol a gyerme
kek már kiskoruktól jóban vannak egymással, 
vagy egyUtt járnak, vagy jártak iskolába és a 
s zi115k is ismerik egymást. A pusztán lakóhelyi 
összetartozáson alapuló barátkozás nem biztos, 
hogy pozitív hatású. A baráti társaságat a sok 
jó közös élmény er5síti. Hiába beszélUnk mi -
esetleg órák hosszat - bátorságról, segít5kész
ségr51, ha azt hasonló korúak között nem tapasz
talja (pl. kiránduláson, vitorlás- vagy biciklitú
rán). Épp így közös vallási élményeik is lehet
nek, ahol nem az élmények mennyisége, hanem 
a min5sége a fontos • 

Ha a fiatalok s zívesen vannak egyUtt, élménye
ik mélyebben rögz5dnek. Amiért lelkesedünk, az 
nagyobb hatással van reánk. 

Barátai között önállóságot tanul a gyermek. 
Nem akar é5 sem "bólintgató János" lenni, aki 
mindig csak azt tes zi, amit mások ki találtak. 
Itt a baráti közösségben lehet5séget talál saját 
ötlete i, cselekv5tevékenysége megvalósítására. 
Önállósul az ítélete és cselekvési módja. Meg 
lesz a maga szerepe kis társaságában, segít5-
kész lesz, s5t felel5sséget is vállal esetleg má
sokért. Ez a felel5sségérzet igen fontos foka a 
nevelésnek. Így válhat nagykorú kereszténnyé sa
ját hivatása, egyházközsége, embertársai és az 
Egyház szolgálatára. 

A jó baráti társaság alakítólag hat az egyesek 
személyiségére, f5leg kezdetben. Kés5bb kiala
kulhatnak olyan értékes egyéni barátságok, mely
re a fiataloknak éppen a fejlődésnek azon a fo
kán van a legnagyobb szükségUk, amikor fejl5-
dés-lélektani okokból a szillé5k szava egyre ke
vesebbet jelent számukra. Egy ilyen- esetleg pár 
évvel idősebb barát - mint fogható példakép áll
hat a gyermek el5tt, és áthidalhatja a szU15k és 
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serdül5k között fellép3 feszUltségeket, ha Ugye
sen áll hozzá. 

Igen fontos tényezö az is, hogy a szUlök jól 
ismerjék és s zeressék gyermektik barátait. Fo
gadják s zívesen 3ket, legyen nyitott számukra 
ne csak a szívük, de otthonuk is. Váljék az eddig 
zárt családi kör nyitottá, mely gyermekeik mel
lé újakat fogad be. A fiatalok hálásak lesznek, 
ha észreveszik, hogy a szUlők is fontosnak tart
ják az 5 baráti összetartozásukat és jelenlétük 
nem terhes az otthoniak számára, s3t segítsé
gükre is számíthatnak, ha igénylik (.,kaja", tú
raterv, vagy vezetés stb.) 

Az ilyen baráti kör nemcsak kiegészíti a csa
ládot, hanem ki is tágítja azt, s új s zíneket 
hozhat bele. Hány ötletet szerezhetnek így a szU-
18k, a gyermekek és a család ünnepeinek meg
illéséhez, közös játékhoz vagy barkácsoláshoz. 
S5t indirekt módon hány nevelési tipp származ
hat így a baráti közösségb31, melyet értelmes 
s zUlők elleshetnek. 

A z új benyomások és tapasztalatok, melyeket 
a gyermekek így más családokból hazahoznak, 
megóvnak attól, hogy saját kitaposott utunkon 
megmerevedjünk, és nyitvatartják a családot új 
eszmék irányában. 

Így a szül8ket nem fenyegeti az a veszély, 
hogy saját fiatalkoruk stl1usát akarják gyerme
klikre rákényszeríteni, mely minden bizonnyal 
hajótöréshez vezethetne. 
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ELORETEKINTES 

A keresztény család nevelési célja a vallásos, 
értékes, harmonikus s zemélyiség kialakítása. 

11 Mindaz, ami neveléssel elérhet5, tehát amit 
tervbe vehetlink és megfelelő móds zerekkel fel
ébreszthetlink, még nem maga a hit, hanem csak 
az előtere annak." (Otto B e t z) 

Ezt az 11 el5teret" neklink kell megteremteniink. 
A hit melletti döntést magának a fiatalnak kell 
személyesen megtennie, akkor amikor már az 
iskolát befejezte, a 11 tizenéveket" átlépte, sőt 
talán már a családtól is elszakadt. Ez az elsza
kadás - mely sokszor már az iskolás korban el
kezd5dik -, a szül5ket nagyon fájdalmasan érin
ti. Ebből a szempontból még a testvérek is na
gyon killönböz5k, adottság és hajlam szerint, és 
ezért egészen egyénileg kell 5ket kezelni. Hogy 
s zemélyiségilket kibontakoztathassák, térre van 
szilkségilk. Ezt szószerint kell értenilnk: saját 
11 fal", saját szobasarok, - és ugyanez szellemi 
vonatkozásban is. 

Már a gyermeknek is joga van intimszférára 
mind profán, mind vallási téren. Jogos gondos
kodása ellenére sem szabad az anyának gyerme
kei fiókjában, leveleiben, naplójában és lelkiis
meretében 11 kutatni". 

A rosszul értelmezett gondoskodás, az önz5en 
szoros odaláncolása a családhoz, kés5bb az ifjú 
teljes elfordulásához vezethet és a szil15knek a 
legsúlyosabb csalódást okozhatja. Vagy pedig: 
önállótlan ember marad, s5t egy kissé infantilis. 
Mert a felnőttség 11 kin5ttséget" is jelent. 
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Ez a szUkséges érési folyamat már az általá
nos iskolás korban megkezd5dik, de csak az if
jú korban fejez5dik be teljesen. Már itt helyesen 
kell beállítani a váltókat. Csak aki átment ezen 
a folyamaton, az lesz önálló ember, és annak 
les z érett a hite. 
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Ifjúság számára ajánlható kiadványaink: 

FIATALOK BIBUÁJA 
A Szentírást az ifjúságnak elbeszéli Anne de VR/ES 

Bécs, 1974. Színes képillusztrációkkal, 256 lap 
A holland eredeti nyomán a német nyelvterületen elterjedt, s 
csaknem háromszázezer példányban közkézen forgó legkedvel
tebb ifjúsági Szentírás, a fiatal olvasót bevezeti a Szentírás 
világába s arra indítja, hogy idővel eredetiben olvassa a Könyvek 
Könyvét. Kiadványunk az eredeti mű kiadójának engedélyével a 
német kiadás fordítása és hű mása. 

Pierre-André LIÉGÉ: 
TANÚIM LESZTEK! 

Bécs, 1970, 196 lap 
Az egyházi év nyomán középiskolásoknak elmondott katekézi
sekben keresztény nagykorúságra akar nevelni a szerző. Jézus 
Krisztust állítja a középpontba. Belőle kündulva és Űhozzá 
viszonyítva tisztázódnak a nagy kérdések: Istenfogalom, élet
irányító hit, a Húsvét misztériuma, hivatás, éltető vallásgya
korlat, "szabad-tilos" morál helyett Krisztuskövetés, keresztény 
közösség, tanúságtétel. Individualista kereszténység helyett a 
haza és emberiség szolgálatában kiteljesedő keresztény élet esz
ményét állítja a fiatalság elé. 

Michel QUOIST: 
IGY ÉLNI JÚ 
Elmélkedések az élet művészetéröl - mai keresztényeknek. 

Bécs, 1973. Harmadik kiadás, 305 lap 
A középiskola felső osztályaiban alig adhatunk alkalmasabb 
könyvet az élet művészetéről ifjúságunk kezébe. E műben a 
szerző az élet valódi és totális sikeréhez ad szempontokat. 
Saját nyelvén szól a mai emberekhez. Életszerű, csattanós, 
szuggesztív mondataival lenyűgözi, gondolkodásra, önvizsgálatra 
készteti és önmaga elkötelezésére akarja indítani az olvasót. 
Mint lelki könyvnek újszerűsége, hogy az emberből és termé
szetes adottságaiból, hívők és nem-hívők párbeszédében a közös 
nevezőből indul ki. 

Rendelési cfm: VERLAG OMC, A-1042 WIEN, Postfach 17. 



Kis gyermekek (iskolás kor előttiek) vallási neveléséről: 

Hilda LAIBLE: 
AZ ELSÖ ÉVEK ... 

Bécs, 1971. Második kiadás, 136 lap 
E mű Eva Petrik: Gyermekeimmel c. könyvének előzményéül 
tekinthető, s míg amaz az iskolás korú gyermekek vallási neve
léséhez, úgy emez az iskolás kor előtti neveléshez ad értékes 
indításokat. A könyvet ajánló Dr. Stefan László püspök kiemeli, 
hogy Laible könyve "értékes szempontokat és tanácsokat 
nyújt a lelkipásztorkodó papságnak és a szülőknek is, akik a 
II. Vatikáni Zsinat tanítása értelmében gyermekeik elsőszámú 
lelkipásztorai." A könyv tartalmából: Ünnepek és ünnepi idők
A kisgyermek Istennel beszél - Hogyan kell helyesen beszélni 
Istenről és a hitigazságokról? - A szentségek szerepe a gyermek 
életében - Az alkalmak felhasználása - Ami a szülők helyes 
magatartásától függ. - A gyermek és a Szentírás. 

Jézust 3-4 éves gyermekekkel megismertető képeskönyvecske: 

KIS KÖNYVEM JÉZUSRÚL 

Bécs, 1972, 16 lap, 17 képpel, vászonkötés 
A PATMOS Kiadó (Düsseldorf) hatszinnyomású könyveeskéjé
nek magyar változata rövid mondatokban és tarka képekben 
mondja el a legfontosabb tudnivalókat Jézusról. 

Jézus élete 5-8 éves gyermekek számára: 

Gaston COURTOIS: 
A LEGSZEBB TÖRTÉNET 

Bécs, 1972. Harmadik kiadás, 192 lap 
Courtois 13 nyelven megjelent nagysikerű képeskönyve nemes 
egyszerűséggel s mai nyelven mondja el a legszebb történetet a 
gyermekeknek. Minden lapon egy-egy - szines ceruzával kifest
hető-képhez fűződő, naponkinti felolvasásra szánt, 12-14 soros 
szöveg. A könyv legújabb, harmadik kiadása közkivánságra na
gyobb betűkkel és nagyobb képekkel készült. 

Rendelési cím: VERLAG OMC, A- J 042 WIEN, Postfac h J 7. 



A szülők vallási ismereteit elmélyítő kiadványaínk: 

Jean-Claude BARREAU: 
AZ ÖRÖMIDR 
Jézus Krisztus üzenete 

Bécs, 1972. 182 lap 
A kereszténység lényegéről szól ez a könyv. Kiindulópontja, 
hogy a kereszténység nem valami, hanem valaki: Jézus Krisz
tus -, ezért az O személyével és művével kívánja megismertetni 
az olvasót. Egyszerű, közvetlen módon magát Jézust beszélteti, 
az evangélium szavaival magyarázza a keresztény hit központi 
igazságait. A mai ember nyelvén szól hozzánk, mindenkinek 
közérthetően. 

Pierre-André LIÉGÉ: 
KRISZTUSI ÉLET 

Bécs, 197 3, 125 lap 
Szerzőnk itt a krisztusi erkölcs rövid összefoglalását adja, de 
túllépi a klasszikus erkölcstan kereteit. A krisztusi eszményre 
mutat és hozzásegít, hogy a nagykorú keresztény maga döntsön 
a hit fényében, szabadon egyfelől az emberi önzés és ösztönök, 
másfelől a törvény betűjének rabságától s így vállalja felelősség
gel küldetését a világban - a Lélek erejében, Egyháza közösségé
ben élve. Ez a modern hangvételű írás igehirdetők és hitüket 
elmélyíteni kívánó világi hívek számára kínálkozik olvasmányul. 

BIBUÁVAL VASÁRNAPRÓL VASÁRNAPRA 
Mai gondolatok új liturgiánk szentírási olvasmányaihoz 

Bécs, 1971, 495 lap 
Könyvünk célja a mai ember érdeklődésével és igényeivel vizs
gálni a Bibliát, amely a Zsinat óta a vasárnapi liturgia révén nagy 
részében közkinccsé lett. Keresi az Irás mondanivalóját a mai 
kor embere számára, hogy megvilágí tsa, átalakítsa életét. Állandó 
kapcsolatot keresni a Szentírás tanítása, Krisztus üzenete és 
mindennapi életünk között: ezt sürgetik könyvünk írói. E mű 
biblikus szakemberek, papok és világi hívők kollektív munkájá
nak eredménye. 

Rendelési cím: VERLAG OMC, A-1042 W1EN, Post[ach 17. 



Legújabb biblikus kiadványaink: 

Jacob KREMER: 
HOGY AN OL V ASS UK A SZENTIRÁST? 
Útmutatás a Szentirás helyes megértéséhez 

Bécs, 1974, 76 lap 
Korunkban, de különösen a Zsinat óta, az Egyház egyre inkább 
szorgalmazza, hogy a lúvek ne csak hallgassák Isten igéjét, hanem 
maguk is olvassák a Szentírást. Sokak számára ez igen nehéz 
feladatnak tűnik. Jacob Kremer, a bécsi egyetem biblikus pro
fesszora a Szentírás olvasásához ad értékes lltmutatást ebben a 
könyvében. - A könyv tartalmából: A szentírásolvasás alapel
vei - Törekvések a Szentírás korszerű tanulmányozására -
A Szentírás a modern bibliatudomány tükrében - Az Evangéliu
mok igazsága - A Szentírás olvasása, manapság. - A mű végén 
részletes Irodalmi Tájékoztató sorolja fel mind a szélesebb 
olvasó közönséget, mind a tudományos igényű olvasókat ér
deklő szentírási kommentárokat, bevezető műveket, segédköny
veket a biblikus teológiai irodalmat. 

SLACK K. - MOULTON H.K. -A VERY M - THOMSON /.: 
KISKOMMENTÁR AZ ÚJSZÖVETSÉGHEZ 

Bécs, 1973, 282 lap 
Négy biblikus szakember munkáját kapjuk itt egy kötetbe 
foglalva. Rövid, közérthető, könnyen kezelhető segédkönyvill 
szánták az újszövetségi Szentírás megértéséhez. A tárgyalás 
tudományos alapossága, a korszerű, közvetlen, életízű előadás, 
a sorokból kiáradó szeretet és áhitat az Isten szava iránt hatható
san segiti az olvasót, hogy érdeklődéssei és vonzódással forduljon 
a Könyvek Könyve felé, jobban megismerje a benne megnyilat
kozó Urat és életével kövesse öt. 

Rendelési eim: VERLAG OMC, A-1042 WIEN, Postfach 17. 





EVA PETRIK 1931 -ben Grazban 
született, középiskoláit Bécsben vé
gezte, majd az egyetemen középisko
lai tanári képesítést nyert. Már leány
korában aktív katolikus, 1952-ben 
egyházmegyei, 1954-57 közt orszá
gos vonatkozásban leány ifjúsági ve
zető. 1957-ben köt házasságot szin
tén pedagógus férjével. Négy leánya 
van, 11 -16 év között. Katol ikus le
ányközépiskolában tanít félóraszám
ba n, továbbá szexuálpedagógiai elő 

adó a hittanárképzőben , rendszeres 
előadó az egyház i közmüvelődés 

(Bildungswerk) vonalán pedagógiai 
témákról. Férjével , ak i az ausztriai 
Kathol isches Famil ienwerk elnöke, igen élénk tevékenységet foly
tatnak különböző egyházi munkaközösségekben. Tevékenységé
nek el ismeréséül lett az 1974.évi országos Synodus egyetlen nő i 

moderátora, s az 1974. őszi Osztrák Katolikus Nap női alelnöke. 

KÖNYVÜNKBEN a szerző pedagógiai szaktudása és édesanyai 
tapasztalatai alapján gyakorlati indításokat nyújt az iskolás gyer
mekek vallási neveléséhez a szülői házban. Könyve szerves folyta
tása Hilda Laible: Az első évek ... c. könyvének, amely - eredeti
ben is azonos kiadónál - magyarul kiadásunkban jelent meg és a 
kisgyermekek vallási nevelésével foglalkozik. Szerzönk az alapel
vek tisztázása után a következő témakörökbe foglalja mondani
valóját: A gyermek vallásos kibontakozásának természetes előfel

tételei - Helyes mérték a nevelésben: a középút - A gyermeki 
akarat nevelése - A gyermeki lelkiismeret kibontakozása -
lstennel a hétköznapokon - Az apa szerepe - Az élet kitágul. 
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