
A gyermek - áldás

VARGA DOMOKOS

Üdvözítőgyerekek

Iudom, hogy inkább illenék - ha már emberi üdlJÖsségr61 merek szólni - a
nagybetűvel írt, egyetlen Gyermeket említenem, ama betteberni kisdedet. De hadd
hangoztassam most azt a profánul hangzó véleményemet, hogy az Ö nyomában
minden gyerek egy kicsit az üdvözítésünkre születik.

Pál apostol sem volt kevésbéprofán, mikor így írt az efézusíaknak szóló levelében:
»Úgy szeressék feleségüket a férjek, mint a saját testüket. Feleségét aki szereti, magát
szereti. Önnön testét pedig senki sem gyűlöli, hanem táplálja és ápolja, akárcsak
Krisztus az egyházat, a maga testét, amelynek mi tagjai vagyunk. -ElhagY,ja azért az
ember apját és anyját, s feleségével kél egybe:ketten egy testté tesznee- Nagy titok ez 
Krisztusra értem és az egyházra. De rátok is áll: úgy szeressétek mindnyájan, ki-ki a
maga feleségét, mint saját magát, az asszonyok pedig tiszteljék férjüket. "

Hogy lehet így egybekavarni emberi és isteni relácíókat? Gondolom, csak úgy, hogy
valójában is együvé tartoznak. Ahogy test és lélek sem választható szét bennünk, amíg
élünk:férj ésfeleség sem csak egy testté lesz, hanem - szerenesés esetben - egy lélekké.

Pontosabban: kiegészül egyik a másikkal, s ezáltal részesévé válík egy olyan
átalakulásnak, amely lassacskán kibontja benne a tartós összekapcsolódás, a termé
keny együttélés képességeit.

Ezek a képességek ugyanis csak rejtve vannak meg bennünk, és sok embernen ki sem
bomlanak, vagy csak csökevényesen, nem is mindig attól függően, házasságban él
nek-e. De a házasság többnyirejó iskolája a magunk elvesztésének és megtalálásának,
nyilván ezért is látta bele Pál az egyház misztériumdt, a Krisztussal való közösséget.

Még jobb iskola lehet azonban a család, ahol már gyerekek is nőnek·növekednek.
Cseperedő gyerekeit a legtöbb szülő csakugyan olyanformán szereti, mint a saját

testét. Hisz belőle valók, az ő mulandó lényének megújulásaí. Bár nem feltétlenül test
szerint. az örökbe fogadott gyerekek is meghozhatják a szülőknek színte ugyanazt az
örömet, hogy tudniillik nem kopik el mindenestül földi életük: valakire, valakíkre
átörökithetik.

Másképpen is átörökitheti ugyan magát az ember az utána következőnemzedékek
re.Legtöbbünknek mégis azadatik meg:gyerekeket nevelhetünk s így szerezhetjük meg
önmagunk számára a jövendó jogát, a másokban való továbbélés örömét.

De kit érdekel a jövő? - kérdik ma egyre többen. Soha ennyire nem szűkült le az
emberek élete a múló percre, a jelenre, nem szorult ennyire a saját személyes létük
korlátai közé.

Nem mindenkié. Európa és Észak-Amerika országaiban azonban ez már valóságos
népbetegség, s nálunk, Magyarországon még talán inkábbpusztít, mintbárhol másutt.
Ezért is oly kevés a szíves-örömestfogadott gyerek. Boldogságukat kevesen keresik ott,
ahol talán mégis meglelhetnék.
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Nem mintha minden többgyerekes család azemberiboldogságbiztosfészke volna. El
is nyűbetik a szülőket a gondok, önmagukból ki is forgathatják. Különben sem
vagyunk egyformák. Kitől több telik, kitől kevesebb.

Mégis azt hiszem: sokan fokozzák le magukat azzal, hogy azt sem válla/ják, amit
válla/hatnának. Amihez - gyerekeik által nevelődve - fel tudnának nőn~ ha eleinte
úgy érzik is: nincs többre erejük.

Régi és vaskos tévedés, hogy a családban csupán a gyerekek szorulnak nevelésre.Az
örökös szülőiszólongatás,parancs, büntetés, sápítozás, lelki.fröccs inkább még rosszat
is tesz nekik. Nevelő hatása igazában csak a családi együttesnek van, annak a fokról
fokra kialakuló szoros közösségnek, amelyben mindenki folyvást figyel a többire, így
vagy úgy, de tekintettel van kire-kire. Ellenkezik vagy azonosul vele, konfliktusba
keveredik vagy összehangolódik, de mindenképpen szüntelen mozgás, változás köze
pette, amely visszahat őrá is - a szülőkre sem kevésbé, mint a gyerekekre.

Gondoljunk csak elemi példaképpen az első jövevény megérkezésére. Ott fekszik a
tehetetlen kis újszülött, s a fiatal anya-apa hozzá képest egyszerre óriásira nő. Nemcsak
testi mivoltában, hanem tapasztalatában, tudásában, a kicsiért vállaitfelelőssfgében.
Itt van hátvalaki, aki őnélkülük,szülei nélkül létezni sem volna képes.Rájuk van bízva
egy emberi élet, amely épp a gyöngeségével, kiszolgáltatottságáva/ már-már zsarnoki
módon kezdi kormányozni mindennapjaikat, nappalaíkat és éjszakáikat. Néha úgy is
érzik, hogy ez már több a soknál. Milyen jó volt valaha szabadnak lenniük,
kötetlennek, kedvük szerint osztani be az idejüket, menni ide vagy oda, el-elutazni,
kirándulni, szomszédolni, barátkozni, focizni, sakkozni, traccsolni, tdncolni, moziba
menni satöbbi. jó, jó, szeretik ők azért a picit is, csak nehezen tudják elfelejteni, mi
mindentőlfosztja meg őket. Még ki sem alhatják magukat rendesen. mert éjjel sem
nyughat. Mindig van valami baja. Nem eszik rendesen. amit megevett, kihányja;
taknyos, köbögős, basmenéses, betegségtől lázas, fogzástól nyűgös, kiságyából kinőve
meg márakkor is elviselhetetlen, ha semmi baja nincsen, hol az asztalterítőtrántja le,
hol a teli bögrét dútifel, hol a bilit loccsantja~ eztmárnem lehet kibírni. Nem lehet, de
muszáj, s ez a muszáj - furcsa módon - egyre több örömet is hoz, sőt botdogságot,
bisz rettentőjó érzés látn~ hogy n6, ügyesedik, okosodik a kic~ s éppily jó hallani,
hogyan gőgicsé~ gÖCÖ& kaca& míg egyszer kimondja az első értelmes szavakat is . " a
maga módján minden töródésűnkért,fáradozásunkért bőven megfizet.

Megfizetni azonban csak azért tud, mert időközbenmi már másmilyenné lettünk,
mint amilyenek eleinte voltunk. Többé-kevésbé felelőtlen fiatalokból anyává-apává
értünk: azzá tett nemcsak a kénytelenség. nemcsak a teendők napigyakorlása, hanem
az is, hogy eddig nem ismert érzések fakadtak fel bennünk. Mások lettek a vágyaink,
örömeink,jájdalmaink, s ezáltalaz egész értékrendünk.jelentéktelenné vált számunk
ra sok minden, amit eddig nagyon is fontosnak éreztünk, más egyebek viszont igen
jelentősek lettek, főleg a gyerekkel kapcsolatos dolgok, események. Kevésbé telünk már
el önmagunkkal, a saját biányérzeteinkkel, elégedetlenségeinkke~ nyavalygásainkkal.
Még egyszer mondom: szerenesés esetben. Mert a lelki folyamatok sohasem túl
egyszerűek.A két szülőpéldául ritkán van szinkronban, anyává ugyanis könnyebb
felnőni, mint apává, s ha a férj nem osztozik kellőképpen a közös felelősségben,

gondokban, terhekben, fájdalmakban, sőt talán még az örömökben sem, tengernyi
keserűségetokozhat szánandó feleségének. Az ugyanisjobban a házhoz, a gyerekhez
lévén kötve, hajlamosabb házi rabszolgának érezni magát, férjétpedig nálánál sokkal
szabadabbnae. szerencsésebbnek (természetesen a változatlan, régiértékrendszerint).
Ebből folyvást megújuló feszültség támadhat, amely jó esetben nevelődni segítheti a
férfit, kivált ha közben a második, a harmadik gyerek is megjön, sokszor azonban
szétmarja a házassági kötelékeket.
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Biztosíték semmire sincsen. Önsorsuk rontásában az emberek - férfiak is, nők is 
roppant leleményesek. De akik képesek arra a testi-lelki áthangolódásra, amelyet a
család kínál nekik, mégiscsak a legkönnyebben váltódbatnak meg a mindnyájunkat
fenyegető, végzetes magánytól.

Ezért is mertem azt állítani: "az Ó nyomában minden gyerek egy kicsit az
üdvözítésünkre születik ".

Jézus nem hirdette azt, hogy ne szeressük magunkat. Tényként fogadta el 
akárcsak Pál -, hogy az egészséges, normális ember szereti önmagát. Legfeljebb azt
ajánlotta: másokat is szeressünk ugyanígy. .Szeresd felebarátodat, mint magadat. "

Nem mondta, hogy magunknál jobban. Elég bölcs volt ahhoz, hogy tudja: ez
ellenkeznék emberi természetünkkel. A mint magadatparancsa viszont számunkra sem
elfogadhatatlan, sőt embervoltunkat teheti teljesebbé, gazdagabbá.

Hogy a saját gyerekeinken is gyakorolhatjuk ezt, nagy könnyebbség, nagy áldás.
Mondhatni, az üdvösség kezdete. Hisz ők majdnem mi vagyunk. Magunkat is
szerethetjük bennük (hogy aztán odáig is eljuthassunk esetleg, hogy szeretni kezdjük
ellenségeinket).

Vallomásképpen írtam egyszer - feleségem nevében is - a nálunknál jóval
fiatalabbak nemzedékének: "Mi a gyerekeinkért semmiről sem mondtunk le, hogy ne
kaptunk volnajóval többet helyette. Még a gondok, fájdalmak által is, bisz ezek nélkül
azörömöknek sincs igazánjó ízük. Akiörökös örömök köztakarélni, az elfelejt örülni.
S ha gondosan megmenekíti is magát a család terheitől, belülről, a saját lelkéből csak
rátörnek a gondok, fájdalmak, de már anélkül a vigasztalás nélkül, amit a gyerekek
adhatnak kinek-kinek. A teljes szíVlJel vállalt gyerekek: a bennünk bízók, a ránk
hagyatkozók, hozzánk ragaszkodók, a belőlünk élők, a jót tőlünk várók, a rossz elől

nálunk megbújók, a kezünk alatt növekvók, a folyton fejlődők, a naponta többet
tudók, az évrőlévre többet merők. .. egyszer majd Je is megtapasztatod. mit tehetnek
hozzá ezek az ember életéhez. S hogyan szabaditbatják meg önnön lelkének
kavernáitól: a nagy, üres, fekete lyukaktól, amiket Te még nemigen fedeztél föl
önmagadban, de amik az ábrándjaikat vesztő felnőtteket lassan mindenestűl

betölthetik. Ezek a férfiak, asszonyok rossz óráikban befelé fordulnak, magukkal
küszködnek, veszendő létük értelmét keresik - s nem találnak semmit. "


