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A legnehezebb szakma

Tegnap  beszélgettem  a  barátnőmmel.  Most  van
válaszút előtt az unokája a továbbtanulást illetően, és
nagyon nehéz helyzetben vannak a szülők, így ő is.
Klári – nevezzük így, nem kell mindenkinek tudni, kiről
van szó – elmondta, hogy szeptembertől új iskolát kell
választaniuk, mert az első után, már a másodikból is
eltanácsolták Csabát.
Szavaiból  kiderült,  hogy bizony,  néha már nagyon a
pohár fenekére nézett, és volt, hogy úgy ment hétfőn
iskolába. Zokogva mondta el azt is, hogy füves cigivel
is elkapták. Még szerencse, hogy „csak otthon” és nem
az  iskolában.  Sokáig  és  hosszan  hallgattam,  ahogy
dőlt belőle a panasz.
Akkor ott nem sokat tudtam neki mondani, mint hogy
sajnálom, hisz jó képességű gyereknek ismertem meg
Csabát. Mikor hazaértem, nem tudtam igazán semmire
sem  figyelni,  bármibe  kezdtem  is  bele.  Folyton  a
délután járt az eszemben. Vajon hol és mit ronthattak
el? Mitől lett ilyen az a fiú, hisz a szülők, és akit csak
ismerek  a  családban,  mind  jóravaló,  szorgalmas
munkásemberek.  Ennél  a  gondolatomnál,  hogy
munkásember, egy régi kolléganő jutott eszembe.
Ott is sok gond volt a továbbtanulással. Pedig nagyon
szigorúan fogták a gyereket.  Minden nap este 8-kor
már otthon kellett lenni, és semmi engedményt sem
kapott,  még  hétvégén  sem.  Ám  a  második  évben
bizonyítványosztáskor  nem  vitt  haza  semmit,
mondván, hogy náluk későbbre esik ez az esemény a



szakmai érettségik miatt. Itt borult az a bizonyos bili.
Péter,  az  apa  ezt  már  nem  hitte,  és  bement  az
iskolába. Kiderült, hogy a fiú annyi hiányzást gyűjtött
össze,  hogy  nem  is  osztályozták  le,  és  igazából
osztályt kellene neki ismételni. Kétségbe voltak esve,
mi lesz így az álmaikból? Hogyan lesz mérnök a fiúból?
Ezt  akkor  elpanaszolták  a  nagymamának,  hisz  őt  is
érdekelte  az  előmenetel  és  az  eredmények.  Mikor
tudomására hozták a történteket, azt mondta, küldjék
el hozzá a fiút. A család meg is lepődött, hogy semmi
szidalom, sopánkodás, csak ez a megjegyzés. Jött a
szeptember, és ezzel a meglepetések sorozata. A fiú
szakmunkásképzőbe ment,  és  szobafestőnek kezdett
tanulni.  Itt  tökéletesen  megállta  a  helyét,  országos
szakmai versenyeket nyert. Sőt, ezzel párhuzamosan
levelezőn le is érettségizett. Amit pedig a szülők annak
idején  szomorúan  vettek  tudomásul,  hogy  nem lesz
diplomás  a  családban,  mégsem következett  be.  Ott
álltak az egyetem aulájában, és könnyeikkel küzdve,
végül szabad folyást engedve érzelmeiknek, boldogan
láthatták  a  fiúkat,  amint  kézbe  kapta  a
vegyészmérnöki  diplomát.  Ehhez  nem  kellett  más,
mint  az  a  régi  nyár  és  egy  olyan  nagyszülő,  aki
egyszerű  nevelési  módszerrel,  nem  pedig  a
nagyravágyástól  vagy  többet  akarástól  vezérelve,
mondhatni drákói szigorral bánt a fiúval. Ő már tudta,
hogy egyszerűbben is lehet irányítani és nevelni, csak
néha oda kell figyelni arra, amit talán nem mer az a
fiatal kimondani, hisz soha nem figyelnek rá, mondván
csak  egy  gyerek.  Ez  a  nagyszülő  sok  esti  és
napközbeni  beszélgetésből  megértette,  hogy  az
unokája  odavolt  a  szobafestő  szakmáért.  Ezért  nem
érdekelte  az  elit  gimnázium.  Mikor  végre  azt



tanulhatta, amit annyira szeretett, megmutatta mit is
tud, és meglett a szülők álma is.
Nem  hiába  gondolom,  hogy  a  legnehezebb  szakma
szülőnek,  jó  szülőnek  lenni.  Hisz  néha  nem  a
tudományos, vagy épp a mi szüleink által legjobbnak
tűnő dolog az, ami célravezető és egyedüli üdvözítő a
nevelésben!  Akkor  még  nem  is  említettem  a
fogyatékkal élők speciális helyzetét, hisz ott is más és
más,  ami  célravezető  lehet  a  nevelés  terén.
Természetesen  ott  kell  valami  plusz  hozzáállás  és
beleérzés, mert sok minden másként működik. Viszont
egy, ami nagyon fontos ott is és máshol is, a feltétel
nélküli  szeretet  és  az  ahhoz  párosuló  beleérző
megértés.  Késő  éjszaka  volt,  mire  ezt  így  mind
végiggondolva elmeséltem a barátnőmnek. Kérve őt,
beszéljen  a  fiával,  hisz  talán  épp  ilyen  egyszerű
rávezetéssel fogják tudni jó irányba terelni Csabát, és
olyanná nevelni, hogy büszkék lehessenek rá. Kell  a
szigor, de nem lehet túlzott, kell az engedékenység, de
ezzel vigyázva kell  bánni, mert itt is érvényes, hogy
szeretettel  kell  nyesegetni  a  vadhajtásokat,  akkor  a
fájdalom és a kudarc is kevesebb.




