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Olvasd el a kcivetkez6 tcirt6netet. rnaid v6laszoli a hozzi kapcsol6d6 k6rd6sekre!

GYEREKNEVELES JAPANBAN
Ma is el6ttem a k6p. Zolifiarn p6r h6napos volt (r,iristen, lassan g 6ve!), 6s mindennap a t6ren tologattam. Egyik nap egy besz6lget6s kdzep6be csoppentem. A sz6sz6l6 anya 6ppen azt
mondta: ,,,,.6s akkor, ha otkor v6gre hazajon az apja,6n m6r teljesen ki vagyok bukva, 6s odalokom neki a gyereket, tess6k, itt van, a ti6d, most m6r te is csin6lj vele valamit, mert 6n m6r
nem birom!" A tobbi 1-2 6ves totyog6s anyuk6ja egyet6rt6en b6logatott: ,,Igen, igen, alig lehet
elviselni egy 6ppen a dackorszak kdzep6n tart6 gyereket, igen, igen, t6nyleg az ember m6r tizedszerht'z a fenek6re, 6s m6r az sem 6r semmit". En akkor r6mi.ilten gondoltam arra, hogy
,,Te j6 isten! En is majd? A fenek6re?"
Ez az, ami itt, Jap6nban eg6szen m6s. A feln6ttek, legyenek b6r sziil6ik, tan6rok vagy ak6r
idegenek, a gyerekeket olyan v6gtelen tiirelemmel kezelik, ami nekiink, magyaroknak teljess6ggel szokatlan. L6ttam m6sf6l 6ves gyereket egy 6ra leforg6sa alatt csokifagyit kenni
a vil6gosk6k sz6nyegre, gyonyorii ie6scs6sz6t rtpiLylra torni, tiz zsirkr6t6t apr6ra morzsolni,
beledolgozni a ruh6j6ba, 6s a marad6kot a sz|j|ba tomni. A mam6ja ezalatt hol a torl6rongyot
hordta, hol a porsziv6t, 6s kozben egyetlenegyszer sem emeLte fel a hangj6t.
Amikor Zoli elkezdett jap6n iskol6ba j6rni, a tanit6 n6ni meghivott, vegyek r6szt a tanit6tott. igy azthn egy teljes d6lel6tton 6t volt id6m megfigyelni, hogyan kezelik a tan6rok a nebul6kat az Sltal|nos iskol6ban. Ott-tart6zkod6som alatt a gyerekek tobbek kozott azt afeladatot
kapt6k, hogy v6gj6k ki papirb6I az el6nyomott 6llatfigur6kat. Az egyik fifnak esze 6g6ban
sem volt dolgozni, elteriilt a padon. A tanit6 n6ni odament, megsimogatta, kezlbe adta az oIl6t. Semmi. Tanit6 n6ni rijra. Semmi. Tanit6 n6ni kedvesen mondott neki valamit, majd viszszatlft a tobbiekh ez. K6t perc mrilva az engedetlen gyerek el6vette az oll6t,6s nekilAtott.
Az 6llom6son, a vonatra v6rva I6llam, amint 6l6nk, tizenk6t 6v koriili leg6nyk6k rohantukban majd feldcjntcjttek egy holgyet. A n6 az iitkoz6sb6l kikeveredve sz6 n6lktil folytatta :6tjht, a
firik szint6n" Tegyiik a szivi.inkre a keziinket, melyikiink 6llta volna ezt meg sz6 n6lki.il? Az
,,ejnye, fiacsk6m, jobban is vigydzhatn6l m6skor" eg6szen enyhe komment6rja lett volna az
esem6nynek.

Teh6t otthon, 6vod6ban, iskol6ban, utc6n 6s boltban a japdn feln6ttek tiirelemmel 6s eln6z6ssel kezelik a gyerekeket. Az anyuk6k ebben azt|n igaz|n 6lenj6r6k, hiszen tcibbs6giik otthon van a kicsi gyerekkel, idejirk a gyerek6. Nem rohannak p6ld6ul a boltban, tiirelmesen kiv|rj|k, amig a gyerek a csokik kozott v6logat (meg is veszik neki, amit kiv6laszt). V6rnak, ha
a gyerek a jitsz6t6rrol, nem akar m6g hazamenni, 6s nem tiltj6k, ha a gyerek az es6'ben 6hajt
az udvaron biciklizni. A t6ren pedig nem mondj6k semmire, hogy ,,Ne csin6ld, fiam, koszos
lesz a ruh6d!" Sem azt, hogy ,,Oda ne m6ssz fel, kisl6nyom, mert leesel!" Iiyenkor odadllnak
a milsz6ka al6 tiirelmesen, 6s mosolyogva lesik, mikor kell elkapni a zuhan6t.
N6h6ny hete a h6zunkban lak6 egyik mam6val vill6ml6togat6sra mentiink a szomsz6d utc6ba. A mama hozta volna n6gy6ves I6nyki\6L is, aki viszont valamilyen okn6l fogva nem
6hajtott jonni. Utkorb"tt a gyerek b6gott, a mama nyugtatgatta. A hangj6t nem emelte fel.
Meg6rkez6siinkkor a bdg6s fokoz6dott. Az ajt6ban rovid alkudoz6s kezd6dott:
- Gyere, Juko, itt is van rengeteg j6t6k.
- Neeem, nekem a Ma-csan kell! - Ma-csan egy Barbie-bab6ra eml6keztetci eur6pai kiilsejii
eleg6ns baba, hatalmas ruhatArral.

