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AA  SSzzüüllõõkk  iisskkoolláájjaa ccíímmûû  kköönnyyvv  kkaappccssáánn  bbeesszzééllggeettüünnkk,,  aammeellyybbeenn  kkéétt

ttaannuullmmáánnyyaa  iiss  mmeeggjjeelleenntt..  MMii  vvoolltt  aa  ppoonnttooss  ffeellkkéérrééss,,  iissmmeerrttee  aa  ttööbbbbii--

eekk  sszzöövveeggeeiitt,,  pprróóbbáállttaa  aazzookkhhoozz  ppaasssszzííttaannii  aa  ssaajjááttjjaaiitt??

A Szülõk iskolája tulajdonképpen nem ez a könyv, hanem egy elõ-

adássorozatnak a nyomtatott formája, amelyet a solymári Waldorf

Pedagógiai Intézet rendezett és rendez a pesti belvárosban nem

csak waldorfosok, hanem minden korosztály minden szülõje számá-

ra. És a „kötet szerzõi” – akik az elhangzott elõadásokat tartották –,

sem csak „waldorfosok”, hanem különbözõ iskolákhoz tartozó szak-

emberek, pszichológusok, szociológusok, gyógypedagógusok és

persze gyakorló tanárok is. Én is tartottam két elõadást a Szülõk is-

kolája elsõ ciklusában. Az egyik volt az Érzelmi biztonság, (Mit

kell(ene) tudnunk a gyerekekrõl és magunkról?) az azonos címû,

most már több utánnyomásban is megjelent könyv fõbb gondolatai

alapján (ezt a Kulcslyuk Kiadó adta ki és tulajdonképpen a Nyitott

Akadémia által rendezett elõadások szerkesztett változatait tartal-

mazza), mely ebben a mostani kötetben Az érzelmek útján címmel

jelent meg. Nagyon fontos témának tartom, mert a legfrissebb kuta-

tások is azt igazolják, hogy a legtöbb, amit a család és a szülõk a

gyereknek adhatnak, az az elfogadásból fakadó érzelmi biztonság,

mondhatnám testi és lelki meleg ölelés, egészen a kamaszkorig,

amikor viszont a gyerekeket el kellene engednünk. 

Nyilván nem véletlen, hogy a másik elõadás viszont a kamasz-

kor. Míg az érzelmi biztonságról szóló elõadásról felvétel készült, és

ennek a szövege került a kötetbe, mint az összes többi elõadó elõ-

adásánál is, addig a kamaszkor éppenséggel kivétel. Ez a Szülõk is-

kolájának elsõ elõadása volt és felvétel még nem történt. Ezért a

szerkesztõk a Saxum Kiadó Szimpozion sorozatának egy korábbi

kötetébõl – Elszakadás a szülõi háztól – vették át a szöveget, ami

valóban megegyezett lényegében az elõadás szövegével. (Itt azon-

ban sajnos egy kis baj történt: az eredeti kötetben, melynek szerzõi

Bácskai Júlia, Fischer Eszter és Mohás Lívia voltak, az én írásom af-

féle elõszó volt Ki vagyok? Mi vagyok? címmel (alcím ez volt: Elsza-

kadás, elválás, leválás). Ezt az írást a szerkesztõ jelentõsen lerövidí-

tette, de az utalásokat a kötet tartalmára – például Fischer Eszter és

Bácskai Júlia írásaira – benne hagyta. Így ezzel a közleménnyel ép-

pen nem büszkélkedem. De azt gondolom, hogy a kamaszkori sza-

badon engedés a mai kamaszkor egyik fontos problémája. Ez a

megadott szabadság persze csak akkor mûködik, ha megelõzte az

elõbb emlegetett testi-lelki ölelés, biztonság.
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Az anyákban
reménykedhetünk



KKéétt  cciikkkk  ––  ttööbbbb  oollyyaann  ffooggaalloomm,,  aammeellyyeekkrrõõll  kküüllöönn  kköönnyyvveekk  kkeelllleennéé--

nneekk  ––  kkiieemmeellkkeeddiikk::  kkaappuunnyyiittáássii  ppáánniikk,,  ééss  éérrzzeellmmii  iinntteelllliiggeenncciiaa..  HHaallll--

jjuukk  õõkkeett,,  ddee  mméégg  mmiinnddiigg  ttúúll  kkeevveesseenn  ffiiggyyeellnneekk  eezzeekkrree..  VVaaggyy  rroosszz--

sszzuull  ggoonnddoolloomm??

A kapunyitási pánik nem az én kifejezésem, hanem az emlegetett

Bácskai Júliáé, akire az elõszóban hivatkozom. Ez a kamaszkor, ez

a második születés. Mint minden születésnél, kilépésnél az ismeret-

lenbe, a rémület – de a merészség is – jogos. 

Az életben való beválásunk nem az IQ-tól (értelmi intelligencia há-

nyadosa), hanem az EQ-tól függ (emocionális quociens – érzelmi in-

telligencia) nagyobb részben. Ez pedig az érzelmi biztonságba mé-

lyeszti a gyökereit.

AA  ggiimmnnaazziissttáákk  eellbbaallllaaggttaakk,,  aa  nnyyoollccaaddiikkoossookk  mmoosstt  bbaallllaaggnnaakk,,  aammiikkoorr

eezztt  oollvvaassoomm  aazz  eellssõõ  ttaannuullmmáánnyyaa  eelleejjéénn::  „„EEllsszzaakkaaddááss,,  eellvváállááss;;  öönnááll--

llóóssáágg  ––  vvaallaammiinneekk  vvééggee  vvaann,,  vvaallaammii  úújj  eellkkeezzddõõddiikk……  AA  ffáájjddaalloomm  aazz

eerrõõsseebbbb  vvaaggyy  aazz  öörröömm??””  VVaann  eerrrree  vvaallóóss,,  mmiinnddeennkkiirree  éérrvvéénnyyeess  vváá--

llaasszz??

Minden új életszakasz egy kisebb-nagyobb „születés”. A születés-

nek mindig kínja, fájdalma is van, de nagy öröme is (ha sikerül). 

És a születés mindig elszakadás, elválás, önállósodás, már a kez-

det kezdetén is, amikor a kisgyerek kibújik az anyja hasából és el-

vágják a köldökzsinórt. A kamaszkorban a lelki köldökzsinórt vágja

el a kamasz (hogy aztán majd 22-23 éves korában, ha addig ren-

des és nem gyötrõ szülõk tudtunk maradni, egész kedvesen visz-

szatérjen).

OOssccaarr  WWiillddee  kkeeggyyeettlleenn  mmoonnddáássaa  sszzeerriinntt::  „„AAzz  eemmbbeerr  eellõõsszzöörr  sszzeerreettii

sszzüülleeiitt,,  aazzuuttáánn  mmeeggggyyûûllööllii  õõkkeett,,  ddee  vvééggüüll  mmeeggbbooccssáátt  nneekkiikk……””  ––  kkii

lleehheett  hhaaggyynnii  eezztt  aa    mmáássooddiikk  sszzaakkaasszztt??    ((SSzzüüllõõkkéénntt  ttuuddjjuukk  úúggyy  aallaakkíí--

ttaannii,,  hhooggyy  „„mmeeggúússsszzuukk??))

Nem, a középsõ szakaszt, a fájdalomteli elválást, a sündisznózást (a

kamasz minden lehetséges tüskéjét kifelé mereszti), a szemtelensé-

get, a villámló „gyilkos” pillantásokat nem lehet kihagyni, és sajnos

ezt nálunk az apák nagyon rosszul tûrik. Nem ismerik a humor fegy-

verét és nem élnek az empátia, a beleélés lehetõségeivel, és nem

emlékeznek saját kamaszkorukra sem. Az anyákban reményked-

hetünk… 

AAzzéérrtt  sszzeerreettiikk,,  vváárrjjáákk  hheetteennttee  aa  ttaannááccssaaiitt,,  cciikkkkeeiitt,,  mmeerrtt  ggöörrddüülléékkee--

nnyyeenn,,  kköözzvveettlleenn  hhaannggoonn  mmaaggyyaarráázzzzaa  eell  aa  lleeggbboonnyyoolluullttaabbbb  vváállaasszzoo--

kkaatt  iiss..  TTaalláállttaamm  eeggyy  ttaannááccssoott,,  aammii  nneemm  ffeellttééttlleennüüll  ddiivvaattooss  mmaannaapp--

ssáágg  aazz  áállddoozzaattooss--aannyyaa  sszzeerreeppbbee  rrööggzzüüllõõkk  kköörréébbeenn::  „„ffoonnttooss  vvoollnnaa,,

mmiinntt  aazz  eellõõbbbb  mmoonnddttaamm,,  vvaallaahhooggyy  mmeeggsszzaabbaadduullnnii  aa  ggyyeerreekkttõõll,,

eeggyyeeddüüll  eellmmeennnnii  mmoozziibbaa,,  ssééttáállnnii,,  aalluuddnnii,,  bbeeccssuukkóóddnnii..  VVaaggyy  aa  fféérr--

jjeemmmmeell  eellmmeennnnii,,  ffeelleessééggeemmmmeell  eellmmeennnnii  iiddee--ooddaa..  VVaaccssoorráázznnii  ééss

eeggyyéébb  hheellyyeekkrree..””  PPeeddiigg  vviilláággooss,,  hhooggyy  ffeell  kkeellll  ttööllttõõddnnüünnkk,,  hhooggyy  jjuuss--

ssoonn  bbeellõõllüünnkk  mmáássnnaakk  iiss..  DDee  mmiiéérrtt  nneemm  mmeerriikk  eezztt  vváállllaallnnii??  VVaaggyy  mmiitt

ggoonnddooll,,  mmiiéérrtt  oollyyaannookk  ccsseelleekkeeddnneekk  ííggyy,,  aakkiikk  aa  kküüllöönn  pprrooggrraamm  uuttáánn

sseemm  ffooggllaallkkoozznnaakk  aa  ggyyeerreekkkkeell  ttööbbbbeett??

Mert az anyák szoronganak. Nagyon sokan közülük „tökéletes”

anyák szeretnének lenni. (Nekik ajánlom Libby Purves, a kitûnõ an-

gol szerzõ könyvét: Hogyan ne legyünk tökéletes anyák?) Mindez

abból fakad, hogy százötven-kétszáz éve nem élünk, egyre kevés-

bé élünk  nagycsaládokban (ahol még ott vannak a dédik, a nagy-

szülõk, a nagynénik, a nagyobb nõvérek, az unokatestvérek stb.),

és cselédségünk sincs, ahogy a nem nagycsaládban élõ arisztok-

ráciának mindig is volt. Egyedül küzdeni egy-két-három gyerekkel,

akár hiszik az apák, akár nem, úgyszólván megoldhatatlan problé-

ma. (És az anyák mégis megoldják, de ezért nagy árat fizetnek.)

És akkor még nem beszéltünk arról, hogy mennyire rossz a men-

tálhigiénés állapotunk, amikor például azt mondjuk, hogy „nem en-

gedhetem meg magamnak, hogy bébiszittert fogadjak, mert bár

lenne rá pénzem, de az másra kell, és akkor minek vagyok én itt-

hon, ha még ezt sem tudom egyedül ellátni”. Ez rettenetes téve-

dés, ami aztán a kapcsolatokban – gyerekkel, férjjel – és kimerült-

ségben, idegességben (ami persze a gyereknek is rossz) meg-

bosszulja magát. 

CCssaakk  aa  ttéévvéétt  nnee!!  ––  íírrjjaa,,  ddee  VVeekkeerrddyy  TTaammáássnnaakk  nneemm  kkeelllleennee  ffõõ  mmûû--

ssoorriiddõõbbeenn  bbeesszzééllnnii  aazz  „„oollvvaassááss  tteerréénn  kkiihhíívváássookkkkaall  kküüzzddõõ””  aannyyuukkáákk--

nnaakk  iiss,,  hhooggyy  mméégg  ttööbbbb  hheellyyeesseenn  tteerreellggeetteetttt,,  jjóóll  ffoorrmmáálltt,,  mmaaggaass  éérr--

zzeellmmii  iinntteelllliiggeenncciiaa--sszziinnttûû  ggyyeerrmmeekk  vveeggyyeenn  kköörrüüll  mmiinnkkeett??

A Csak tévét ne! egy jelszó – bár ezt én így soha nem mondom és

használom, csak a veszélyeire mutatok rá, és arra, hogy a kütyüin-

ken nekünk kellene uralkodnunk, és nem kellene hagynunk, hogy

azok uralkodjanak rajtunk –, szóval, hogy ez a „jelszó” soha nem a

felnõttekre, hanem mindig a gyerekekre vonatkozik. És minél kisebb

gyerek, annál inkább. Annál plasztikusabb a központi idegrendsze-

re, annál maradandóbban gyakorol káros hatást a sok visszalapoz-

hatatlan információ, amely a kiszolgáltatott, védtelen agyba áramlik.

Azzal persze egyetértek általánosan, hogy a televíziónak sokkal

több „kultúrát” kellene sugároznia minden értelemben, és ebbe be-

letartozna a mentálhigiénés kultúra is. 
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