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Ünnepvárás nyolc gyerekkel, egy unokával

Nem az a szegény,
akinek kevese van

A szerzô felvételei

Öröm, boldogság, jókedv, és humor – ezek a fõbb
ismertetõjelei az érdi Farkas családnak, ahol nyolc
gyermek melengeti a szülõk szívét. Nagy családban
mások a mércék – a szeretet mércéi is –, más a gondolkodás- és életmód, mint az „egykéknél”. Egy nagy
családban mindenki ajándék a másiknak.

Amikor még „hiányos” a csapat
Közeleg az ünnep, az összetartozás és a szeretet ünnepe.
Gondoljuk csak végig: évente
egy gyerek, nyolc éven át! Nem
akármilyen ajándéka ez az életnek.
– Az élet hála és öröm – mond-

ja az anya, Marika, aki nyolc
életet adott a világnak. Íme a
gyermekleltár: elsõként Máté
látta meg a napvilágot 26 évvel
ezelõtt. Õt követte egy évvel
késõbb Gedeon, majd itt egy kis
szünet, mert Anna „csak” 23

éves. Innen kezdve már tényleg
nincs megállás, Izsák 22, Sára
21, Áron 20, Rebeka 19, Erzsébet
18 éves.
Mikor a család Jázmin utcai otthonában jártam, az elsõ kérdés
önkéntelenül adódott: hogyan
lehet ma Magyarországon fenntartani egy ilyen nagy családot?
– Sokféleképpen lehet
élni – kaptam választ a
családfõtõl, Farkas Sándortól.
– Meggyõzõdésem, hogy nem
az a szegény, akinek kevés van,
hanem aki többre vágyik, mint
amire reális lehetõsége van.
Dolgozunk, én mûszaki diszpécserként egy budapesti cégnél, a feleségem pedig idehaza
fõállású anyaként. Most már
valamivel könnyebb a helyzetünk, mert a nagyobb gyerekek
ösztöndíjat kapnak. Az alapvetõ
dolgokban nem szenvedünk
hiányt és nem is szenvedtünk,
mert mindig úgy álltunk hozzá
az élethez, hogy sohase legyenek irreális vágyaink. Ennyi a
mi titkunk.
Ilyen egyszerû ezek szerint
– de azért tovább érdeklõdöm a
„titkokról”.
– És hogyan sikerül összetartani ezt a nagy családot?
Úgy látszik, Farkaséknál ez
sem kérdés:
– Minden azon múlik, hogyan
kezdünk hozzá a gyerekek
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neveléséhez. Ha rosszul, akkor
nehéz az új jövevény beilleszkedése, ha jól, akkor könnyebb,
mert az újak beleszoknak a
meglévõ értékrendbe. Amíg
kicsik voltak, vezettük õket,
késõbb már egymást vezették.
Mindenkiben úgy kell erõsíteni
a személyiségét, hogy közben
tiszteletben tartsuk a másik szabadságérzetét, s mégis érezzék,
hogy nem kényszer az együttlét, hanem örömforrás.
– A gyerekek most már nélkülünk is szerveznek közös
programokat – veszi át a szót
az édesanya. – Pedig, amikor
például Budapestre kezdtek
járni, öt percenként hagyták el a
házat, és szálltak buszra különkülön. Aztán ahogy telt-múlt az
idõ, bevárták egymást, rájöttek,
hogy jobb együtt menni, kialakult bennük az igény egymás
iránt. Gyakran inkább itthon
maradnak szabadidejükben,
és idehaza szerveznek közös
programokat. Látja, maguktól
összerendezõdnek a dolgok.
– Hívõ emberek vagyunk,
ezért nagy ajándéknak tartjuk
ezeket az együttléteket – szólal
meg ismét az édesapa.
– Erre a karácsony különösen
jó alkalom – vetem közbe.
– Valóban, mert már az egyik
fiúnk, Gedeon két éve kirepült
a családi fészekbõl. Verpelétre

Nagy ajándék a sok gyerek, személyiségük a szülõket is gazdagítja
nõsült – szintén nagy családba –, ott borászkodik, és megajándékozott bennünket egy kis
unokával, aki tíz hónapos és
elõször karácsonyozik nálunk.
Nagy reménységgel várjuk a boldog együttlétet. Összesen tizenhárman leszünk, mert az egyik
lányom võlegénye is velünk
tart. Ilyenkor beszélgetünk, társasjátékozunk, összegezzük az
évet, felidézzük korábbi élményeinket. Jó hangulatban telnek
az ünnepek, amelyeket megörökítünk, hogy késõbb „megemlegessük” õket.
A Farkas családban mindenki tanult, tanul zenélni, így
többször együtt muzsikálnak.
Izsáknak például Búgócsiga
néven önálló zenekara van,
amelyben õ énekel és hegedül,
Sára és Áron testvére pedig
fuvolázik, illetve gitározik. Két
éve alakult az öttagú együttes,
tehát a három Farkas két „idegen” társát is befogadta. Izsák,
Sára és Áron a Zeneakadémiára,
Máté, Anna és Rebeka az Eötvös
Loránd Tudományegyetemre

járt, illetve jár, Erzsébet a
Szent István Zenemûvészeti
Szakközépiskolában végez – a
borász Gedeonról pedig már szó
esett.
A család mottója egyébként:
Isten mindennel megajándékozott a Krisztus Jézusban, ami
az élethez és a kegyességhez
való. Az apa, Farkas Sándor és
az anya, Marika bölcsessége,
amit szívesen megoszt velünk, a
következõ: aki a gyerekeibe vet,
lehet hogy az unokáiban aratja le gyümölcsét. Azaz: ahogy
neveljük a gyermekeinket, azt
adják tovább az övéiknek. Azt is
vallják, hogy igen nagy ajándék
számukra a sok gyerek, akiknek
a személyisége mindkettõjüket
gazdagította. Õk már – újságolták örömmel – rég learatták nevelésük gyümölcsét, s ki
tudja még milyen remek termés
vár rájuk az elkövetkezendõ
években…
Most már értem, hogy számukra az élet miért hála és
öröm.

Temesi László

