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A gyermekről

A gyermekről általában nem sokat gondolkodtam. ThIán mert jó ideig a gyermek én
voltam. Voltak persze más gyerekek is körülöttem, de főleg korombeliek, bennük
magamat láthattam. Gyerekkorom arra az időszakra esett, amikor a családi élet
folyamatossága széthullott; a család izolált szegmentumokra darabolódott. Körülöttem
nem születtek gyermekek, nem köttettek házasságok, nem haltak meg öregek. Mindig
mindenki apillanatnyi (mindenkori) jelenben élt, mindig minden éppen történt. Pedig ha
nagyanyámékra gondolok, akik kilencen voltak testvérek (a kilencbőlsenkinek nem volt
kettőnéltöbb gyereke), bővelkedhettemvolna dédnagybátyákban és másod-unokahúgok
ban; a nagykörfolyamatnak úgy lehettem volna részese, hogy a teljes fordulatot belátom.
De megszakadt a kapcsolat a vidéki rokonokkal, a - hírből sem ismert - erdélyi
rokonokkal, sőt, lényegében a pesti rokonokkal is. így aztán hiába láttam csak önmagam: a
gyermekkor nem az a kor, amikor az ember kívülről szemléli önmagát. Emlékszem,
néhány kamaszkori versben elbúcsúztam a gyerekkortól, csakhogy akkor már (vagy akkor
éppen) nem az volt fontos, hogy ki voltam, hanem hogy ki leszek.

Igy történt, hogy nem is készültem annak, ami lettem - és ami mégsem vagyok, ha csak
átmenetileg szünetelve is. Közben, tanárszakos egyetemistaként föltúnhetett volna, ha
nemcsak utólag gondolok rá, hogy tanítások, taborczasok svrán érkeztek jelzések: van
közöm a gyermekhez.
Később gimnáziumi tanárként azzal a korosztállyal volt dolgom, aki éppúgy kifelé

vonult a gyermekségből, mint alig valamivel korábban én. Ismerős terepen mozogtam, én
még majdnem ők voltam. így kezdtem el visszafelé bejárni, visszájáról figyelni azt, amit
odafelé elmulasztottam. Ahogy nőtt velem egy osztály, és lett hozzám egyre közelebb
(hiszen én mégiscsak más életszakaszban voltam, az én változásaim lassúak voltak az ő

viharos növekvésükhöz képest), egyre jobban éreztem a hiányt, hogy nem ismerem őket

még korábbról. Egy rövid időre ahhoz is elég önbizalmat éreztem volna, hogy általános
iskolában tanítsak; pontosabban: nyolcosztályos gimnáziumban. így értem vissza időben,

és abban az évben sZületett meg első gyermekem, amikor az első osztály végzett. Attól
kezdve ismét öregszem.

Már öregedhetek, mert ahogy így pótlólag, fordítva haladtam végig az egykor
figyelmetlenül magam mögött hagyott korokon, megértettem valamit. Először csak azt
vettem észre, hogy "beleragadtam" az iskolába. Diákként örültem, hogy véget értek a
tanul6évek, nemigen sikerült fölfognom, mire való az iskola. Most azonban nem kív::intam
kikerülni belőle. Sajnos, az előzmények ismeretében nem is véletlenül, mire ebben úgy
ahogy megbizonyosodtam, már máshol voltam, félig; és azóta is félig vagyok. Ez sem
haszontalan állapot, ha csak időleges. Segített egyértelművé tenni olyan dolgokat,
amelyeket pusztán elméletileg, úgy látszik, képtelen voltam levezetni. Például hogy
tetszőleges feladathalmazb61 számomra mindig az iskolai a halaszthatatlan. Gondoltam
eleinte: mert az órán nem kéziratkazlak elé kell állni, mert ott nem lehet összevissza
beszélni, várják a kijavított dolgozatokat. Ez volt a felszínes magyarázat - hogy az nem
várhat. De azt nem indokolja, miért nem tudom végleg elhagyni a tanítást; miért nem
vágytam soha magántanítványra, magániskolába. Hiszen várnak annyi mindent. Ésvárnak a
határidők.
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Az iskola azonban, a lepusztult, lehetetlenné tett, feladatát ellátni képtelen iskola sajátos
mínöség. a létezés sajátos sűrűségű szférája. Igen egyszerű ennek a ffiozófiája, ha ugyan
van. A gyermekkor a tanulás ideje, a gyermek helye ezért az iskolában van. A felnőtt dolga
pedig a tanítás, az átadás: hogy átadja magát. Hogy átadja magát, a tanításon keresztül, a
gyermeknek, az utódnak; hogy átadhassa a helyét is, amint ezt oly sokan megírták.

A létezésnek ez a csupasz értelme, fordított utam következtében, előbb az iskolában és
csak utána a családban érintett meg. Mert természetesen az átadás őseredeti tere a család
lenne. Hiszen ahogyan a dolgozatjavítás, órára készülés nem várhat (ami nem jelenti azt,
hogy mindig el is készül velük az ember: csak nem várhatnak! ), hasonlóképpen van a
gyerekünkkel is. Nem várhat a mese, a játék, egyáltalán, semmiféle kérdésre semmiféle
válasz nem várhat; és ez ismét nem azt jelenti, hogy a mese mindig el is hangzik, leülünk
játszani, és megválaszolódik a kérdés. Ez csak (!) annyit jelent, hogy ezek a dolgok
lényegüktőlfogva vannak: ha akarnánk, se halaszthatnánk el őket. Természetesen csak
akkor, ha magunkis vagyunk. Ha mégiscsak megpróbálnánk kikerülni, elhalasztani őket,
csak azon az áron tudnánk, ha önmagunkat kerüljük ki, halasztjuk el; ami a mi
időtényezőinket figyelembe véve nem tanácsos.

Az efféle létezőknek viszont az a természetük, hogy akkor is vannak, ha épp nincsenek,
akkor is teljesek, ha épp hiányosak. Mintha minden más csak kiegészítésképp lenne. Az
ember annyifélét csinál, annyifelé utazik; de ha visszatekintek, mi történt velem, amióta
számítom magam: hát az történt, hogy tanítottam és gyermekeim vannak - és az egyéb
kiegészítést, ami nélkül ez nem lehetne, most hagynám. Az sem lenne illő élc, hogy a
gyermekeim nem hagynak órára készülni és a tanítás nem hagy időt a gyermekeimre; fele
rnínöségemben pillanatnyilag amúgy is szünetelek, Épp elég valóságos következménnyel
jár,ha életemben ezeknek az eseményeknekvan emlékezetes sűrűsége.Hiszen míndkettö
megragadhatatlan önmagában. A gyermek maga a változás folyamata, önmaga szüntelen
elhagyása-túlhaladása: a gyermek nincs is. A tanítás meg, kell-e mondanom, a váltás
folyamata, önmagam szüntelen elhagyása-átadása: a tanításban nem is vagyok. E két
állapotnak nem nevezhetőátmenetben vagyok mégis, esetleg, otthon. E két rögzíthetet
len létfolyamat sürűsödík azzá, amit valóságos élménynek szokás nevezni: erre emléke
zem. Pillanatról pillanatra tudtomra adva ezáltal paradoxikus átmenetiségem, mert ahogy
itt vagyok, mint tanár vagy apa, mennek tőlem a gyermekek, akik annyira jelen vannak a
maguk paradoxikus átmeneti létükkel, hogy nem marad kérdés: kinek adom át magam, ha
nekik
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