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LELKDNK GYERMEKEI

A gyermekek nemzetközi éve alkalmából a Televízió fejlődéslélektani sorozatot
mutatott be, "... hogy nálam különb legyen" - címmel. A sorozat vezetője

említette, hogy sok fiatal szülővel folytatott beszélgetés során ez a mondat is
metlődött legtöbbet, mint a szülők gyermekeire vonatkozó legalapvetőbb vágyának
kifejezése.

A felnőtt generácíót, azon az ösztönös, de tudatosan is felismert igyekezeten
túl, hogy a társadalmi konformitást biztosítsa, s ennek megfelelően nevelje gyer
mekeit, - heves vágy fűti, hogy továbbadja az általa felismert, élettapasztalatai
ból Jeszűrődött értékeket. A szerétet megnyilvánulása ez, s ugyanarról a 'tőről fakad,
ami etetni-itatni, ruhát, otthont biztosítani hajt. Ifjú szülőket megkísért az az
Elképzelés is, hogy neveléssel, a körűlmények megválogatásával olyan következő

generáclót lehet fölcseperíteni, amely mintegy tökéletes, .és tökéletesen boldog
lesz: nagy divatja van épp ezért a pedagógiai és -pszichológiai könyveknek, elő

adásoknak. Természetesen hasznos, ha a szakemberek okos tanácsait megfogadjuk,
- ám ne csodálkozzunk majd, ha gyermekeink mégis kiszámíthatatlanul, megle
pően mássá lesznek, mint ahogy. előre elképzeljük és megálmodjuk őket. Mond
hatni merő jóakartból, de mégiscsak manipulálni akarunk a pedagógia esz
közeivel, - holott a. gyermekekkel való bánásmódhoz nem férhet semmi mani
puláltság, A fölnevelődés, az ifjú emberi lények kialakulása sokkal mélyebb
rétegekben történik meg, dől el, mint ahová szándékoltsággal lehatolhatunk:
csak: a gesztus természetessege hat, az indulatok, vágyak mély igazságtartalma,
a cselekvések, történések valóságos ereje.

Ha a kisgyermekes szülőkre a "nálam különb legyen" maximalizmusa, s a
reménységek naiv tobzödása jellemző, - hát egészen mást figyelhetünk meg a
karnasz-, s az egyre inkább felnőtté .váló gyermekek szüleinél: ők általában za
varban vannak, nem értik, furcsállják gyermekeiket, nagyon másnak érzik őket,

mint akár hajdani önmagukat, s tele vannak csalódással, aggodalommal. Nem
találják a közös nyelvet fiaikkal, s megijednek. hogy nincs mód élettapasztalataik
átadására.·

A generációk világnézeti értékeinek átadási modellje néhány emberöltő óta
alapvetően megváltozott. A szülők értékrendjének egy az egyben átvétele szinte
teljesen eltűnt, s helyébe lép-ett, mínt domináns elem, a kortárs-kapcsolatokban
meg valósuló egymásra hatás. Korunk ismert szocíológíaí fogalma a társadalmi ka
rakter. David Riesman századunk közepén megjelent műve, "A magányos tömeg",
egyszeriben ismertté és használttá tette a tradícióktól irányított, belülről, illetve
kívülről irányított társadalmi jellem fogalmát. Bár mindaz, amit Riestnan elemez,
leginkább a XX. század Amerikajára jellemző, de igen sok találó megállapítást
vonatkoztathatunk a mí viszonyainkra is.

Úgy tűnik, az ifjúságnak nehéz átvennie valamit is az előző nemzedéktől, s
nehéz bekapcsolódnia abba, ami az előttük járók képére és hasonlatosságára ala
kult. Ennek egyik oka az, hogy elszürkült, elerőtlenedett, elavult, megmerevedett,
deformálódott elemek is jelen vannak a szellemi örökségben. A mí ifjúságunk·
nak szerencsére igen jó szeme s erőteljes knítíkaí érzéke- van, s ezeket az ele
meket észreveszi. A szülők generációja aztán szinte csak szurkolhat nekik, nehogy
a fürdővízzel együtt kiöntsék a gyereket is, - vagyis el ne vessék az örökség
értékes magvát, inkább fedezzék fel azt újra a maguk számára, frissítsenek, újít-
sanak, javítsanak. '

Persze azért a. családi milíő még ma is meghatározó erővel bír, csak sokkal
bonyolultabban, áttételesebben, mínt régen. Sokszor csak az érzékenység, fogé
konyság minőségében és mértékében jelentkezik, s néha teljesen kifordítottan, a
szülők által elhanyagolt értékek kultiválásában. így áll elő az a helyzet, hogy az
apák néha nem ismernek fiaikra.

Ha gyermekünk olyan utakon indul el, amelyeket veszélyesnek ítélünk, ha
úgy látjuk, vágyai, írányulásaí . bizonytalan terepekre terelik, - hajlamosak va
gyunk sötétebben látni, tragikusabban érezni, mint ami reális lenne. Eantáziátlan
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konzervativizmusunkon túl, érzéseinkbe belejátszik az az emberi sajátosság, hogy
tökéletesen másként érzékeljük belülről önmagunkat, mint az összes többi embert.
Az ember, bármilyen szituációba keveredik is, végső soron míndíg érzi önmaga
mélyén azt' az erőt és tísztaságot, amihez vísszamenekülhet, ami megmentődé
sének záloga. Azt tapasztaljuk, hogy mindenféle elpazarlottság és kifosztódottság
után is marad a lényünkben valami, egy titokzatos Maradék, amiből minden
újjáépülhet. Másokat szemlélve, főként, ha értük tehetetlen aggodalmat érzünk,
nem érzékeljük ,ezt a belső magvat, az erő, a megépülesi lehetőség mélyalapját.
Csupán a sérülékenység, a ziláltság, az esendőség, a számtalan elrornlásí lehetőség

az, amit látni tudunk, s amit félelmünkben abszolutizálunk. Igen ám, de ha ma
gunkba nézünk, rá kell jöjjünk, hogy míndez miránk is jellemző, s kisebb-na
gyobb mértékben, de míndannyian tévelygésele és mélyre kerülések útjain ke
resztül érkeztünk el erőnkhöz és Igazságunkhoz. - ha ugyan elérkeztünk.

Az ember sérüléseken át megépülő lény. Az emberi természetnek egyik leg
különösebb sajátja ez a formáció: képtelen a természettől eredő, sima úton meg
valósuló harmóniára. S ezért is marad megvalósíthatatlan törekvés, hogy okos
neveléssel, a körűlmények gondos alakításával, esetleg példaszerű szülőí élet
bemutatásával tökéletes emberpéldányok jöjjenek létre. Ezeknek az ideálisan
nevelt gyerekeknek is (no de hol vannak ilyenek!) éppúgy meg kell majd küz
deniük a maguk boldogságáért. mint elnagyoltan, rosszul nevelt elődeiknek. csak
egészen más terepen; valószínűleg éppúgy buktatók, tévutak közt kell rátalálniuk
a maguk igazságára, mint nekünk, csakhogy az ő buktatóík mások, váratlanok, 
előre kiszámíthatatlanek lesznek. Pesszimizmus lenne· ez? Nem gondolom. Figyel
jük meg, hogy valójában az ilyen emberek tetszenek nekünk igazán. A simán
harmonikus ''''l.ényeknek nincs is hitelük, vonzásuk, életszerűségük, Gépiesek, mint
egy műví paradicsom. panoptikum-lakói. NeJ de valójában ők nincsenek is közöt
tünk, legfeljebb egy-egy sci-fi lapjairól merednek ránk víszolyogtatóan.

Az emberi természet konfliktusossága különlegesség, s bár ebből ered annyi
baja és nyomorúsága, de szépségét, erejét, gazdagságát is csak ehhez kapcsoltan
élheti meg. Épp ezért, a gyermekeinkben kialakuló értékvilágot, erkölcsi-humán
karaktert elő tudjuk ugyan készíteni, de bebiztosítani soha. Az emberi élet lénye
ges dolgait nem lehet beteljesíteni: azok beteljesülnek.

Vizsgáljuk meg most az értékek átadásának generációs lehetőségeit a ke
resztény hit, a keresztény létmód értékeinek átadása szempontjából.

A kereszténységben kezdettől fogva lényeges dinamizmussal van jelen a to
vábbadási -törekvés. A megtalált igazság és szeretet nyomán fölfakadó vágy ez,
amit egyaránt motivál Isten és az emberek szeretete, Nem akarunk eszméket
eladni, nem akarjuk táborunkat toborzással növelni, - csupán úgy érezzük, rá
találtunk valamire, ami a leglényegesebb rátalálnivaló az ember, az emberiség
életében, s ez a felfedezés a jóakarat természetes nyomásával kényszerít minket a
továbbadásra.

A keresztény jelenség kétezer év óta van jelen az emberi történelemben, s
igen sokféle módon hat. A kereszténység egyrészt evangéliumi közösség, amely
nek hivatása a kovász szerepe, a szolgálat, az emberiség hazavezetése Istenhez.
De a kereszténység ezen a közösségen túl, már kezdettől 'fogva emberíség-méretű

is, mindenkíhez eljutó, mindenkit átfogó, az emberek nagy tömegeit valóban
Istenhez terelő folyamat. Ha egy tekintetet vetünk a Hegyibeszédben szereplő

"boldogságokra", úgy is szernlélhetjük ezeket, mint Isten által megnyitott hatal
mas terelőutakat. amelyeken hazahömpölyöghet a szegények, sírók, üldözöttek,
szelídek, irgalmasok; békességesek, tisztaszívűek, s az igazságra éhezők végelát
hatatlanul áramló tömege. Az emberiség valóban meg van váltva, de ez a meg
váltás nem a megvalósuló aranykort jelenti, hanem éppen ezeket a hazahörnpö
lyöghető szegény és boldog tömegeket. Bár a megváltás kevesekhez jut el Úgy,
mínt az élet folyamán kibontakozó valóság, de igen sokakhoz eljut, mint az élet
kiválasztott perceiben fölragyogó, döntésre felszólító lehetőség. Kevesekhez jut el
úgy, mínt ami, hosszú távon boldogít, oe sokakhoz eljut, mint valami, ami a
döntő időszakokban megment. A kovász valóban áthatja a masszát, - szeretet
kapcsolatok, irgalmasság, egymásért való könyörgés formájában. A mennyek or
szága sokakban csupán egy mustármagnyí kis indulatból nő bele az örökkévaló
ságba.
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A kovász-keresztények világban való jelenlétének két modellje van: az elkü

.lönülésé és az elvegyülése. Mindkettőnek megvan a maga ereje, értéke, - de
hátránya és veszélye is. Az elkülönülők ereje a közösségí hatások egymásra
halmozódó fölerősödése, az. egymásból -épülés biztonsága, - s kifelé hatva, a
"másmilyenség" imponáló öntörvényűsége. De épp ezért, a kívülállók sokszor nem
tartják életszerű modellnek ezt, elkönyvelik, hogy az elkülönülő csoport (legyen
az akár szerzetesközösség, vagy szektajellegű kísegyház) különc egyedekből áll,
s mindaz, ami ezeknek öröm és megoldás. nem lehet ugyanaz az átlagember
számára is. Az elvegyülő életforma nagy veszélye, hogy a közösségéhez való átté
telesebb, nem személyes kapcsolódás nem ad elegendő immunitást az egyénnek
1o\Z idegen szellemiségű környezet gyengítő hatásaival szemben, - ereje viszont
hogy kapcsolatain keresztül életszerűbben hat a kívülállókra. Korunk ideális
modellje, ha létezik egy olyan közösség, amely tagjait erőteljesen egyesíti, de
amely kifelé semmiféle feltűnő jellel nem különít el, csak lényegi hatásokat su
gároz, sokszor észre sem vehető, de annál hatékonyabb módon.

A kovász-keresztények utánpótlása zömmel a közösségükben erőteljes keresz
tény családok gyermekeiből kerül ki. Zömmel, - de. korántsem kizárólagosan ! A
kereszténység nem úgy maradt eleven az évszázadok folyamán, hogy 'kiválasztott
családok generáciéi kézből kézbe adták: ha így lett volna, már rég kialudt volna
a tüze. Megőrződésének, a meggyulladt tűz továbbégésének sokkalta frappánsabb,
kiszámíthatatlanabb, eredetibb útjaí-módjaí- is vannak. Az emberiség áthatásához
kell is, hogy - a társadalmi rétegek fluktuálódásának mintájára ~ hivők-hitet
lenek, bűnösök-bűntelenek fluktuálódása is jelen legyen az emberi történelemben.
Az Újszövetséggel a kiválasztott nép izoláltsága egyszer s rníndenkorra felrob
bant, s a kiválasztottság egyértelműen csakis úgy létezhet, mint szolgálat, mint
az emberiség felé irányuló hivatás, s nem úgy, mint prlvilégiumok -bírtoklása. A
"birtokon belüli lét" mindig hamis. A mennyek országában többek közt az is
isteni, hogy semmi statikus vagy megmerevedő nem lehet benne, hanem csupa
hullámzó dinamizmus jellemzi, az elsőkből utolsókká -válás, s az utolsókból elsők-

~ ké válás dinamizmusa. Épp, mivel nem oszthatók egyértelműen hívőkre és hitet
lenekre az emberek, épp, 'mível a' kívül1evés-belüllevés határbástyái nem kínai
falként meredeznek, épp ezért nem lehet úgy jelen a kereszténység a történe
lemben, mínt hivő családok folytonossága.

Van a kézből kézbe átadásnak olyan sajátsága is, hogy az örökség óhatat
lanul bizonyos elhalványulással és erővesztéssel adódik át. Alapvető emberi jó
indulat, kezesség, szeretet és hála a szülők iránt esetleg elegendő lehet, hogy a
gyermek átvegye szülei hitét, de a rátalálás személyességének- ereje ilyenkor
leginkább gyengül. Épp az eredetibb karakterek, igényesebb fiatal lények nem
hajlanak a sima átvételre: s fontos, hogya keresztény szülő ezt ne érezze ve
reségnek. ne fogja fel csődnek, tragédiának.

Nagy kísértés az emberek számára, hogy életük síkerességét gyermekeikben
demonstrálják. Szeretnék konkretizálni, látványossá tenni gyermekeik életének
pozitív kífütását, hogy büszkélkedhessenek avval. Ettől a kísértéstől a keresz
tény szülők sem mentesek. Mivel életük értelmét abban látják kiteljesedni, ha
gyermekeik is keresztényekké lesznek, - presztízskérdést csinálnak ebből. Nagy
baj, ha hivő gyermekekkel megáldott szülők gyanakodva szemlélik az elkanyarodó
útú gyermekek szüleit, - mint a szemétdombi Jóbot szemlélték barátai
rejtett bűnöket gyanitva a más-más módon megvalósuló életutak hátterében. Ha

. szerétjük az igazságot, egyszerűen nem lehet büszkélkedni vagy dicsekedni sem
mivel sem. Ez a csókák vagy a baromfiudvarok igazságához hasonlítana inkább,
az "imponáló tartású" állatok Igazságához, mint ahhoz az igazsághoz, melynek
megismerésére Isten gyermekei hivatottak. Mint már szó volt erről, az emberiség
megváltottsága sokkal rejtettebben é~ bonyolultabban megvalósuló folyamat,
mintsem azt konkretizálásra hajló képzeletünk felfogni tudná, Az emberi akti
vitás, az erőfeszítések, a vágyak és éhségek megelégítésének módja színes kával
kádként kavarog, - s ebbe persze, hogy belejátszik a bűn is, de ez is Istent
szolgálja. Az emberi történelemben demonstrálódik ugyan Isterinépének tiszta
sága is, de ez sokkal inkább speciális hivatás és szolgálat, mint az Istenhez. jutás
egyedüli módja. Mindez együtt egy dinamikus,. életteli konglomerátumot alkot,
amelyben, az egymásra hatás míllíönyí szálával összefonódva sodródik .az emberi
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tömeg a célja felé. Ha tehát sokszor az erőteljes keresztény szellemiségű csalá
dok gyermekei kívülállókká lesznek, ez távolról sem jelenti azt, hogy elveszettek
is lesznek.

Egyébként a dicsekvési hajlandóságon túl, a sima, a bebiztosított, a szolíd
élet vonzása is belejátszik mohó vágyunkba gyermekeink hitben járása iránt:
valami örök kispolgáriság. a kockázatos, a nehéz, a veszélyes irtózata. Avval
áltatjuk magunkat, hogy az erkölcsi csődtől, a boldogtalanságtól, alélekhaláltól
féltjük gyermekeinket, - s közben nagyrészt dicsekvési ösztöneink és kispolgári
hajlandóságaink fűtik indulatainkat. Elengedettebben kell viszonyulnunk gyer
mekeink üdvösségéhez, sokkal többet bízni li maguk útján járás kockázatára, az
Isteni vezetésre, s az időre: ki kell tudni várni az utak végét, abeéréseket, tel
jesüléseket. Nem mérlegelhetjük gyermekeink tévedéseit, rossz hajlamait, bűneit,

mert sokkalta bonyolultabb szövevénybe nyúlunk, mint ahol 'kiigazodhatnánk. Ha
azon álmélkodunk, hogy remek szülőknek hulló, hanyatló gyermekei vannak, ál
talában mindig a felületen maradunk, s ennek következtében tévesek lesznek
az ítéleteink.

A+t állapítottuk meg, hogy az emberi természet sérüléseken át megépülő ter
mészet. S itt játszik bele a keresztények nemzedékeibe a másik út, a mélységeken
át megérkezők útja. Azoké, akik a maguk kátyúinak. lehetetlenségeinek, zsák
utcáinak végső határairól fordultak vissza, s megpillantották a szabadulás, a fény,
a szeretet lehetőségeit. Itt és így igaz az, hogy akinek többet bocsátanak meg,
az jobban szeret: a szeretet, a nagyobb szeretet fölragyogásához kell talán az el
kanyarodás, a nem sima út. így lobognak föl újult erővel a tüzek, melyeket
egyébként menthetétlenül elhalványítana a rutin, a megszokás, a másodkézből

kapottság, "Mit mondunk tehát? Megmaradjunk a bűnben, hogy túláradjon a
kegyelem?" - kérdi már Pál apostol is a római levélben. "Szó sincs róla,". 
mondja e; s mondjuk vele együtt mí ' is. Az emberi természetnek ez a sajátossá
ga nem lehet taktikai anyag. A kegyelem túláradása a lényeges. Az ember lénye
akkor' fénylik a legvonzóbban, ha nem önmagát dicsőíti, hanem azt, Aki meg
építette, átvezette a pusztákon és újjáalkotta. Mint morzsa a mézet, rontja meg
az ember nagyszerűségét, ha önmagára reflektáló nagyszerűség. Szépsége elmozdul,
jósága csaló lesz, igazsága silánnyá válik. Az emberek szépeí önfeledten, alázatosan
azok. Az emberek szentjei nem tudatosan szentek. Ami bennük tudatos, az az
Istenhez való viszonyuk: hogy mindent Tőle kaptak, s hogy uralma alá helyezik
magukat.

Hagyjuk hát szabadon érvényesülni gyermekeink életében Isten terveit, s ne
essünk kétségbe, ha utaik nem simák, s nem azonnal beláthatók számunkra.
Még örülhetünk is, ha nincs dicsekedni- valónk, mert dicsekvéseink könnyen elron
tanak mindent. S ha önnön bűneink és nyomorúságaink valaha is meggyötörtek.

. - biztos, hogy gyermekeink bűnei és nyomorúságai sokszorosan meg fognak gyö
törni. Nem baj: ha Urunkkal együtt vállalni akarjuk a keresztet, kell, hogy a
bűn terhe ne absztrakt módon érintsen csupán, hanem egzisztenciálisan, lényünk
eleven mélyébe hatolva. "Örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem
azt, ami még hiányzik Krisztus szenvedéséből, Testének, az Egyháznak javára."

"Add tovább!" - hajt minket a vágy, hogy hitünket, értékeinket, megtalált
kincsünket gyermekeinknek továbbadjuk. De megértjük, hogy el kell oldódjon
bennünk minden görcsös akarás, minden direkt igyekezet, mínden manipulált
erőfeszítés. Belátjuk, hogy Isten inkább akarja őket, mínt mi, s Isten inkább
szereti őket, mint mi. Belátjuk, hogy a mi vágyakozásainkat sok minden szennyezi,
ám az Övé merő szeretet és igazság. Szándékaink egyedül Istenre vonatkozhatnak,
még gyermekeink viszonylatában is. Isten szándékaiba kapcsolódhatunk, Isten
akaratát akarhatjuk, mert jobbat nem tehetünk; mert Isten szándékai tisztábbak
a míénknél s Isten akarata bölcsebb a miénknél. A saját ambíciótól való elfor
dulás nem ön csonkító gesztus, amit öngyilkos, 'értelmetlen aszkézisből tesz meg'
annyi keresztény ember évszázadok óta: annak felismeréséből ered ez, hogya mi
vágyaink míndig zavarosak, s inkább rontanak, mint építenek, inkább hatásta
tanítanak, semmint életet adnának. Ugyanakkor, ha átadjuk szándékainkat és
vágyainkat a minket mérhetetlenül Felülmúlónak, nem terelődünk a vágytalanság
elérzéketlenító nirvána-útjára, csak torokszorító görcseink. kicsinyességünk. kétség
beesésre való hajlandóságunk szűnnek meg; érzelmeink nem vesztik el a szemé
lyességből eredő életszerű hítelességüket, csak zavarosságuk tisztul le.
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Isten győzelme. s evvel együtt az emberiség Hazaérkezése végső soron csak
hitünkkel megragadható bizonyosság. Bár kitapogathatök az erővonalak. előraj

zolódnak a nagyalapformák, de teljes mértékben soha nem lehet tapasztala
tunk tárgya ez a folyamat. Hisszük, hogyamegváltás teljesülésének mínden em
bert behálózó útjai hatalmasak, s azokon emberi tömegek áramlanak az újjá
épülő Világba. Ezeken az utakon, ezekkel a hömpölygő tömegekkel együtt bizo
nyára elérkeznek oda azok is, akikért minden nap imádkozunk, - lelkünk gyer
mekei.

VASADI PÉTER VERSE I

S~obabelső

Mi súg nekem, megdrzÖ'm.
Ami kiált, kéretlenül
megőriz. A· Tegnapomnak
vannak zsebei, aHolnapomnak
asztala; degesz zsebek
az asztalomra ömlenek.
Halom papír, törött sorok,
fölhasogatott vallomás
fölött lámpáimat esténként
harcokra ösztökélem;
micsoda ágyútűz falon,
s papírcsaták a szőnyegen!

*
Egyik sarokban kályha van,
olyan,
akár egy bástyarom.
Al!
rajta egy kanári-torkú
korsó;
beléhullnak a Jobb vércsöppjei.
Pálmák?
Igéimet nem ültetem
cserépbe.
Világítanak könyveim
soványan:
a lázadás fegyelme préselt
laposra
őket. Poharamból nem löttyen

N agy tűz körül
fölizzanak benned
kisebb sötét tüzek;
a nemek az igen körül.
Igazságodnak ostorfénye van,
nem hajnala.
Mert' minden hajnal
végül éjbe fordul,

ki a tűz,

fiókomban az áldott robbanás
píhen.
Különben is,
a homlokom mutatja, szegycsontom
hogy parázslik.

Fehérre festett székem,
aktír egy bikacsontváz.
Szarvát előre dönti,
bőgne, kapálna így is,
hústalan; kínomba les.

A csönd kutatja át a
házamat, főlforgat

minden zügot,' széthányja
céduláimat, titok után
matat, zenét keres.

Mondom neki:
Mi testtelen, szabad!.
Ezüstösen megleng a csönd:
de akinek fölfalni
teste van, szeret.

•
Jobb nekünk, ha
vágyódom utánad,
hogy lehess.

Tü.~eh

míg a suhintás
hangja megmarad.
Nincs arasz országod
méregetni; .
ami csattan, egyszerre
bevilágít.
Figyeljetek és énekeljetek.
Túlbuzgó mindent félreért.
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