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ROSSZ A FIAM BIZONYITVANYA

Közhellyé lett a kérdés, bogy honnan is van a világon annyi
ostoba felnőtt, amikor hároméves koráig minden gyermek való
ságos lángész (legalább is szülei szemében) 1 Valóban szédületes
uz <l szeuenn rn unxa, amit a kis gyermek ebben az életszakaszban
kifejt: megtanul egy nyelvet -azzal a teljes szókinccsel, amelyre
szüksége van, és ezeket a szavakat nyelvtanilag _helyesen tudja
használni. De többet is tud: fogalmakat alkot, itéleteket formál,
helyesen következtet, elveket szűr le, és következetesen és kitar
tással alkalmazza ezeket. Nem csoda, hogy aki közelről nézi ezt
a búrnulatos kibontakozást,· szinte le vall nyügüzve ettől a nagy
szerű teljesítménytől. És nem tud hová lenni a méltatlankodó cso
dálkozástól, hogy az ő fiának lehet rossz bizonyítványa, mikor az
a világ legokosabb gyermeke volt mindig!

Egyre nem gondolnak a szülők - főleg az egygyermekesek
- húgy ami nekik olyan csodálatosan nagyszerű, azon minden
egyes gyermek keresztül men t éspedig sokan az ő gyermekénél
szereucsésebb, szellemileg jobban fejlesztő körülmények között,
"Hogy-hogy~ Mi ig-az.án mindent megadtunk neki!"

Igen, ez a "minden" az, amivel a gyermek kevesebbet fejlő-·
dött szellemileg, mint egy látszólag rosszabb sorból kikerülö
kicsi. Kezdődik ez a csúszó-mászó korszaknál. A csöppség, akivel
nem érnek rá törődni, de akinek már vannak kűlönböző vágyai és
már vannak némi Iehetőségei a hclyzetváltoztatásra, ezzel olyan
gazdag tapasztalati anyaget gyüjt magának ebben a korban és
olyan önálló g ondolkodásru e" ethataruzúsokru tesz sze.rt, amit
a járókában tartott, ölben hordott, sétakocsizásra ítélt gyermek
már sohasern fog pótolhatni. Mindent helybehozlak neki, miudeu
nel megkínálták, még a gondolatát is kitalálták ... minek is
fárasztaná magát valaminek az elérésével!

A másik merény let a gyermek fejlődése ellen az etetés. A
gyermek körülbelül másfél éves korától szeretne egyedül enni. A
JPI !':olldozot! gyermeKneK ezt nom cng'ed i}; meg, - hiszen 1:J!']lisz
kít.ia ruháját, leönti az asztalterítő t, eltöri a tányért, kihűl aa
étel. esetleg nem eszik eleget. Es a gyermek nem tanulja meg,
húgy a legelementárisabb önfenntartó ösztönének kielégítéséről

önmaga tudjon gondoskodni. E7. nem azt jelenti, mintha nem ta
nulhaína meg később _!<lkár nagyon is előkelően enni, hanem sok
kal többet jelent: egy csomó tapasztalatnak elmaradúsát. Például
annak, hogy ha idejében hozzá nem lát az evéshez, akkor bizony
~\lÍi.:opp~m marad. ,Hoz.zászol~ik továbbá ahhoz, hop;y iH, kiszo]gá},
Jak, maqlu!Ig- nk it l\lhzolgalnak, az nemcsuk "loHzotgalva van,
hanem kiszolgáltatva is és ez nagy hendikepp a későbbi életben.
Az ilyen gyermek soha semmit nem fog egyedül létrehozni, min
dell hím mindiz másokra fog szorulni!

A harmadik nagy vétség a gyermek ellen, ha mindig az tör
ténik, amit éppen pillanatnyilag szeretnc, (MoHt nem az erkölcsi,
csak a szellemi fejlődés szempontjából tárgyaljuk ezt a kérdést.)
A gyermek így nem gyakorolja a fékező es cselekvő energ-iaját
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Nem 8Zokja meg, hogy van, amikor csendesen kell ülnie, akár
tetszik neki, akár nem. És van, amikor azonnal ugrania kell, ha
van kedve, ha nincs. Van, amit el kell raknia, - van, amit meg
kell őriznie. El kell mennie. idegen emberek közé (pl. boltba) és
ott értelmesen meg kell mondania, hogy mit akar, figyelnie kell,
hogy mi] mondanak neki a felnőttek, mert különben lesz nemu
lass! A szerény körűlmények között felnövő gyermek, aki megta
nulja pillanatnyi kedvteléseit alárendelni az igazi akarásnak.
amelyet bizonyos felelősségtudat irányít, messze megelőzi szel
lemileg a juu.inatnyi szcszclvnek élő kis kollégáját. Mindezeket
azért bocsátottuk előre, hogy rámutassunk, mennyire különböző
tapasztalati anyaggal, és mennyire különböző fokig fejlett egyé
niséggel kerülnek a gyermekek iskolába. Természetes, hogy aztán
az OlI kapott auyagot, ennek a küiönbözőségnek megfelelően dol
gozzák fel.

Az első rossz bizonyítvány ne legyen tehát ok a sértődésre

az ilikolával szémbeu, sem a haragra a gyermekkel szemben, sem
hiúságunk megsebzése, hanem komoly lelkiismeretvizsgálat, vaj
jon megtettünk-c mindent a gyermek önállóaitása és felelősség

tudatanak reicuresztese erdekeueu, es hogy mrt lehetne még eset
leg pótolní.

~gy másik szempont a rossz bizonyítvány helyes megítélésére:
A szellemi tehetségek éppen úgy nem fejlődnek egyenletesen, mínt
ahogyan a testi fejlődes sem egyenletes. Néha rohamosan nő a.
gyerrnek, máskor inkább hizik, néha meg mindenestül megáll;
Neha a feje indul neki, Olyan, uunj egy IUS v izfejű, néha a karja
lóg úgy, mint egy kis csimpánzkölyöké, néha fülei öltenek ve
szedelmes arányokat, néha meg az orra. A szellemi teherségekkel
ugyanúgy van. Némelykor az egész világot szeretné felfalni ér
tehnével, máskor teljességgel semmi sem érdekli, csak saját fel
fokozott romantikus érzelemvilága, néha a memóriája hagyja
cserben, máskor mintha az értelmességet kellene kétségbevonni.
Ezekből a tünetekből nem kell semmifele végleges következteté
seket levonni, nem kell a gyermeket önbizalmatlauságba kergetni,
és nem sz auau eng'ednl, hogy a sz ül ö és a gyermek KÖZU JU ví
szouy elromoljon, hanem állandó szerető érdeklődéssel, bíztatással
és bizalommal, ha kell, serkentő szigorral át kell segíteni a gyer
meke l ezen a honpouion.

A szülőknek nagyon tudatosítaniok kell magukban azt a tényt
is, hogya bizonyítvány nem a gyermek egész egyéniségét osztá
lyozza, hanem csak azokat a képességeket, amelyek bizonyos tár
gyakon belül megismerhetők és kimutathatók. Hogy valaki jól
feleljen, ahhoz értelmesség, lélekjelenlét, jó beszélőképesség, biz
tos emlékezőtehetség kell. Mindezekre az életben is szükség van,
De mindezeken belül kellenek az életben más képességek is, ame
lyeket a bizonyítvány nem mutat ki. Kell vonzó egyéniség, érzék
a realitások iránt, gyors és kitártó cselekedni-tudás, elhatározást
képesseg, szuggesztiv erő, bizalomkeltés, stb, Kell kitartás, ujra
kezdési kedv és lendület. Mindezek meglehetnek egy jó tanulónál
is, - de meglehetnek egy rossz tanulónál is, - csak éppen jegyet
nem kapni belőle.

Még hivatásos pedagógusok is beleesnek néha a csodálkozás.
hibájába: honnan van, hogy az egész osztály X. Y. után indul,
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holott az rossz tanuló, rmerj nem inkább V. Z. után, aki emi
nens'l Miért1 Mert az életben érvényesülni-tudáshoz sokszor máli
féle tehetségek kellenek, mint a jó tanuláshoz. Evvel semmi eset
re sem akarjuk azt mondani, hogy a jó tanulők nem fognak
az életben érvényesülni, csak azt, hogy II nem prinrissaima bizo
nvrtvánvúakért sem kell aggódni!

De az ember értékelésében az sem végső mérték, hogy fog-e
az életben érvényesülni, vagy sem, hanem az, hogy harmonikus
kiegyensúlyozott ember lesz-e belőle, hogy nemes, értékes jellem-e.
és bogy Istennek tisztalelkű gyermeke-e~ Az iskolának célja, hogy
tárgyi tudást közvetítseu, hogy az egyes tantárgyak szellembon
takoztató erejével megfelelő alaki képzést adjon az ifjúságnak, de
legfőképen. hogy az iskolai élet egész minéműségévelkitermelje a
gyermek lelkéből ezt az értékes, nemes, Istennek tetsző egyéniséget.

A jó bizonyítvány túlzott vadászata ennek a lelkületnek pon
tosan az ellenkezőjét termeli ki. A becsületesen elvégzett munka
öntudatát kell a f.Q'ermekbcll ápolni, nem a várható jó jegyét. -
a tudomány megszeretése, elsajátítása, a benne való mélyebb el
merülés vágya kell, hogy felébredjen benne, nem az, hogy le
tudja-e pipálrii a többieket, vagy sem. Inkább akarjon édesanyjá
nak segíteni, sok házimunkájában, mint külön szorgnlmi munká
val közfigyelmet kelteni, -- inkább egy meg nem érdemelt meg
rovást elviselni; mint egy osztálytársát "bemártani", - inkább
óra előtt a többieknek a meg nem értett leckét megmagyarázni,
mmt egyedül ragyogni a helyes megfejtéssel, - inkább egy rossz
jegyet bezsebelni, mint egy könnyű hazugsággal kimászni a ké
nyes helyzetből.

Ha a rossz bizonyítványt hanyagság, könnyelműség okozta,
akkor ám jőjjön a nagyobb szigor és a büntetés. De a jó bizonyít
v ány, mint ÖIIÜéi, nem érdemli meg, hogy szülők elkeseredjenek él>
esetleg igazságtalanok legyenek gyermekeik iránt, sem azt, hogy
a gyermek 'magát kisebbrendű embernek érezze egy életen keresz
tül, vagy pláne, hogya jó bizonyítványért tőrtetve hízelgővé, ha
zudozóvá, stréberkedövé legyen.

Az életben mindig lesznek, akik nálánál erősebbek, szebbek,
sikeresebbek, gazdagabbak, tekintélyesebbek. A bizonyítvány, 
ha nem terheli bűntudat a lelkiismeretet - megtanít beállani a
sorba, amelyet nekünk kiutaltak és ott derűsen. nyugodtan, ked
vesen, közszeretetben megállani helyünket.


