
MÁRTON LÁSZLÓ

Akik hétköznapjainkat igazolják

Nem önösség, inkább természetes reflex, ha a legtöbb gyerekről és általában a
gyerekekről a sajátjaim jutnak eszembe. Nem vagyok kimondottan gyerekszeretőember:
inkább hajlok szemlélődésre, mint aktivitásra, és ez iránt kevés gyerek mutat megértést,
azonkívül többnyire olyan gondolatok foglalkoztatnak, amelyek a legtöbb gyereket
hidegen hagyják. Vajmi kevésre becsülöm azoknak gyermekszeretetét, akik a gyereket
babusgatható tárgynak tekintik, és kiszakítva magukból egy előre gyártott, mézesmázos
attitúdöt, gügyögnek. selypítenek, míközben ellágyult arcukat a mit sem sejtő fiatalságban
fürdetik. Nem hiszek azoknak sem, akik a gyermeket bölcsebbnek, igazabbnak és
romlatlanabbnak tekintik, mint mi vagyunk, ezért mindjárt az élet végső titkaival kívánják
őket szembesíteni. S húzódoztam attól a mindannyiunkban lappangó (de sokunkból
nyiltan feltörő) ínfantílízmustöl is, amely gyermeknevelés örvén találja meg legitim
kedvteléseit.

Ez utóbbi hüzödozasomat ma már bánom egy kicsit. Az elmúlt néhány évben rájöttem,
hogy a komolyság akkor nyer súlyt, hitelt és tartalmat, ha néha rákényszerülünk, hogy
fölfüggesszük Valószínúleg e húzódozásom miatt nem lettem tanár, holott egyébként
minden képességem meglett volna rá, és gyakorlótanításom igen jól sikerült, elejétől a
végéig. Túlságosan is jól sikerült. Az osztálynak volt egy nagyon tehetséges kisebbsége,
őket úgy tanítottam, mintha koraérett egyetemi hallgatók lettek volna (ami az ő

hiúságuknak is hízelgett), a többiekkel megpróbáltam türelmesnek lenni. Pedig már
akkor is tudtam, hogy minden jó tanárban van egy adag ínfantílízmus, és a nagy
tanáregyéniségek (akiket évtizedek múltán is emlegetnek és utánoznak) valamiképpen
vállalják is ezt az infdntilizmust: tudásuk másképp nem volna vonzó, erkölcsi tartásuk nem
volna példaszerű. Én pedig csakis iróniába fordítani vagy tovább rejtegetni tudtam volna
rejtett ínfantilízmusomat; vállalni nem lettem volna hajlandó. Vezető tanárom írt rólam
egy nagyon, de nagyon dicsérő jellemzést, amelyben kiemelte pedagógiai képességeimet,
aztán csöndesen bólogatott, amikor négyszemközt megvallottam, hogy érzéseim szerint
mégsem nekem való a tanítás.

Akkor még nem voltak gyerekeim. Azóta vannak, és megtanítottak rá, hogy a
komolytalanságnak ereje és méltóságavan, a komolytalanságban óriási energiák feszülnek
S megtanítottak, vagy inkább ráneveltek még valamire, arra, hogy merőbenmás egy-egy
rövid kirándulást tenni olyan helyzetekbe, amelyekben szembesülünk a gyerek mieinknél
még jóval nagyobb lehetőségeivel,nyitottságával, sejtelmeivel, bontakozó képességeivel
és fokozatosan fölrémlő korlátaival - s merőben más ilyen helyzetekkkel együtt élni,
kivált, ha a gyerek tőlünk örökli mindazt, amit adottságaiból örökölhet, ha utódunk,
nemcsak a szö legszükebb értelmében. Talán ezért is van, hogy egyéb gyerek-tapasztalatai
mat (belevéve saját gyerekkori emlékeimet is) rávetítem az én gyerekeimre, s amit róluk
tudok, azt hajlamos vagyok általánosítani. Ez nem azonosítás, ez állandó összehasonlítás,
és ami vele jár: sűrű, bár gyakran kimondatlan értékelés.

A gyerekek lehetőségeinek,fejlődő személyiségük útelágazásainak száma óriási, és ez
mindig sokkal, de sokkal több a felnőttek csekély számu megval6sult lehetőségeinél - ez
alól a legsikeresebb, legkiegyensúlyozottabb felnőttember sem kivétel. Minden megvaló
sult lehetőség mögött elvetélt lehetőségek százai vannak, minden kifejlő tulajdonság
mögött csírájukban elfojtott tulajdonságok ezrei vannak Kézenfekvő kérdés azonban:
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vajon van-e a mostani gyerekeknek annyi lehetőségük:, annyi útelágazásuk, mint akár az
egy-két nemzedékkel korábbiaknak; s amikor választanak. ezek közül, vajon alkatuk alig
észrevehető, gyakran véletlennek látszó sugallatát követik-e, vagy inkább süket és merev
kényszerűségeknehezednek rájuk, mindinkább nehezítve az önismeretet, sót a mínden
kori helyzet ösztönös felismerését is?

Gyerekeink olyan világban születnek, ahol a hamis az igazi. A fáról szakítható gyümölcs
férges, poros és vegyileg szennyezett; megbízhatöbb a nagyüzemi termék, de még jobb a
mirelit vagy a konzerv. Az igazi víz partján táblák hirdetik, hogy tilos fürödni, a folyadék
fertőző és undorító, azonkívül igazi, vagyis belefúlhat, aki nem vigyáz; jobb az úszóme
dencék múvize. Az igazi beszéd nem szabatos és nem szakszerű,azonkívül képes tömören
kifejezni a lényeget; jobb az értelmetlen mondatokat építő nómenklatúra, főleg, ha
megafonokból harsog, arra még válaszolni sem lehet. Gyerekeink a beszédnél is hamarabb
megtanulják, hogy nem lehet jámi-kelni, sétálni, vándorolni, bandukolni, cammogni vagy
iramodni, mindez legalábbis anakronizmus, mivel csupán közlekedni lehet. Megtanulják,
hogy nem lehet csak úgy toronyiránt nekivágni a világnak, mivel az útvonalak meg vannak
szabva; megtanulják, hogy nem szabad nézelödní, mivel a közlekedésre kell figyelniük;
megtanulják, hogy nem szabad elgondolkodni, mert aki elgondolkodik, az lemarad;
megtanulják a türelem helyett, hogy türelmesen ki kell várni a zöld jelzést a zebránál, már
ha van zebra (nem az Equus quagga, hanem a gyalogátkelőhely), különben el kell menni
az aluljáróig; s megtanulják a tízparancsolat helyett a kreszt, Barátság, szerelem, tanulás,
munka, pihenés, örömök és bánatok, az egész élet: azelőtt legrosszabb esetben is
utazáshoz hasonlított. Ma már inkább közlekedéshez hasonlít. Nagy különbség. Gyere
keink ezt is megtanulják. Megtanulják, hogy az idő tartalmatlanul és hosszadalmasan
múlik, múlatni nemigen lehet, mivelhogy mindig nincs idő. Esetleg azt is megtanulják,
hogy szép a szabadság, és rossz az elnyomás, de azt már nem veszik, nem vehetik észre,
hogy rég nem errőlvan szö, Egyetlen autópálya jobban kordában tartja a népet, mint egy
tucat fegyház; egyetlen metrövonal hatékonyabb fegyelmezési tényező, mint ezer meg
ezer lovas rendőr.

Ezt a világot kapják tőlünk a gyerekek. Nagy-nagy születésnapi ajándék, füstölgő

meglepetés.

Két gyerekünk van, uli augusztusban lett négyéves, Lőrinc e sorok megjelenésekor lesz
három. Rövid idő, alig másfél évtizedmúltán velünk egyenrangú embertársaink lesznek, a
miénkhez hasonló vágyakkal, szenvedélyekkel és ítélkező hajlandóságokkal, ám eltérő

tapasztalatokkal. Eljönnek majd azok az évek, amikor együtt fogjuk intézni a világ
dolgainak ránk esó részét: ők már, mi még erőink legjavának birtokában. Nem árt olykor
erre gondolni akkor is, amikor négykézláb mászkálnak a szőnyegen, mint a kiskutyák, s
esetleg magunk is négykézlábra ereszkedünk.

Két egészen különböző ember. Mindaz, ami összeköti őket, nem annyira személyes
hasonlóságok, inkább származásuk és neveltetésük hasonlósága. Ám éppen errőlvan szö:
ha nem egyformák, neveltetésük sem lehet egyforma.

Az érzelmekkel, az érzelmi beállítódás formáival kezdődikminden. A legtöbb szülő, ha
el akarja kerülni az igazságtalanságokat, azt állítja és annak szellemében is cselekszik, hogy
egyformán szereti minden gyerekét. Én nem ezt állítom, és nem is próbálok így
cselekedni. Mindkettejüket szeretem, de nem egyformán. Ez már most nyilvánvaló, sót
nyilvánvaló volt harmadfél esztendővelezelőtt is.

Azt hiszem, némi magyarázattal tartozom. Bizonyára egyformán szeretném őket az élet
határhelyzeteiben. Aligha tudnám eldönteni, ha muszáj volna, melyiktől tudnék könnyebb
SZÍVVel megválni, s bizonyára egyszerre kapnám föl mind a kettőt, ha égő házból kellene
kirohanni. A mindennapi élet azonban attól mindennapi, hogy nincsenek benne
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határhelyzetek - vagy ha vannak, annyira hozzászoktunk, hogy észre sem vessZük.
Elképzelhető, hogy idő múltával egy apatöl kevésbé távolodik el egyik gyereke, mint a
másik; úgy vélem, arra kell törekednünk, hogy ez az állí~ megfordítva minél kevésbé
legyen érvényes. De ha érvényes, akkor is a felnőnvagy felnövő gyerekekre vonatkozik. A
mi gyerekeink még kicsik: szeretetemnek nem a mértéke különbözö, hanem a módja. A
mérték egyébként sem látható, csak a megnyilvánulás formáin keresztül. Azok pedig
nagyon is különböznek, és éppen ezáltal mérhetök össze.

Nehéz helyzetben volnék, ha most a két gyerekről akarnék beszélni, nehéz volna
röviden, de hitelesen adni képet röluk, Felsorolhatnék egy csomó tulajdonságot, ezek
azonban elvont fogalmak maradnának, vagy elmondhatnék eseteket, amelyektől anek
dotazassa hutlana szét ez az írás. Ezért inkább egyiket sem teszem. Inkább magamról
beszélek, akkor is, ha róluk van szö, és ez sem önösség, ez is természetes reflex, vagy
legrosszabb esetben: szakmai ártalom.

Mindkét gyerek hasonlít a szüleíre, mind a kettőre, persze nem egyforma módon és
nem is ugyanabban a mértékben. Mindketten hasonlítanak rám, ha különböznek is
egymástól. Kislányom inkább az arcvonásaimat, fiam inkább a jellemvonásaimat örökölte.
De még ez is csak igen durva közelítés, Mert amit magamban a legfontosabbnak érzek, az
elgondolkodó kedvet mégiscsak a kislányban lehet avatatlan szemnek is első pillantásra
észrevennie, fiamban viszont a makacskodás és a dac, ami az én természetem, anyja
nyíltságával és derűs kedvével párosul.

Miért beszélnék hát róluk, míért is próbálnám leírni, miként nevelern őket? Inkább arról
ejtenék szöt, míként nevelnek ők engem. Befolyásukat már most is nagyon erősen érzem,
pedig ez még alighanem csak a kezdet.

Kislányom arra szoktatott rá, hogybátran szembenézzek a világ törvényszerúségeivel és
az emberi lélek árnyékos mélységeivel. Arra is megtanított, hogy az igazsághoz a
kíméletlenségen keresztül vezet az út, a kíméletlenség önmagunkon keresztül vezet, a
kíméletlenség semmiképpen sem azonos a csüggedessel. Félreértések elkerülése végett: a
kíméletlen kérdéseket ő teszi fel. Amikor anyjának virágot vettem, elsírta magát: az Ő anyja
nem örülhet annak, hogy levágják a virágokat. Amikor szardíniár bontottam vacsorához,
megkérdezte: miért esszük meg azokat a szegény kis halakat, akik soha nem bántottak
minket? Miért nem eszünk cápát, krokodilust vagy farkast?, ők úgyis gonoszak, ők

megérdemelnék! Amikor a rukmadárröl meséltem, és elmondtam, hogyfel tud emelni egy
egész elefántot, és azzal eteti fiókáit, ő felkiáltott: de hiszen akkor sír az elefánt! Én pedig
nem tehettem mást, elismertem: bizony, kislányom, olyankor sír az elefánt. (Gondolatban
pedig hozzáteszem: és minden oka megvan rá.) Azóta is van az asztalunkonvágott virág, ha
van; és persze szardínia, sőt kolbász és csirkepörkölt is. Kislányom nemigen kér belőlük,
én pedig nem erőltetemMeg-megismétlődőkérdéseire azt feleljük: ilyen a világ sora. De
ha játék vagy tréfálkozás vagy régi történetek mesélgetése közben belenézek szemébe,
amely az enyémre hasonlít, súlyos kétségeim támadnak a világ sorát illetően, és
elszomorodom. Mégsem tehetemvele, hogy elhazudjam avilágból a gonoszságot, amelyet
mindenki láthat, akinek szeme.van, s amely ott lappang mindenkinek a lelkében, az
enyémben is, az övében is. Egyvalamit tehetek: azt, hogy elpalastolom szomorüsagomat, és
ha lehetséges, arröl beszélek, ami szép és j6.

Fiam a vérmérsékletemet változtatta meg. Érzelmeim lassúak és tart6sak mind a
szeretet, mind a harag tekintetében. Nem vagyok hirtelen haragú, neheztelésem azonban
sokáig tart. Fiamnak azonban gyakranelborul egyébként vidám és j6indulatú természete,
ilyenkor makacs, erőszakos, követelődző, szeszélyes; toporzékol, dühöng és vádaskodik,
körömszakadtáig ragaszkodik apr6 (többnyire kínos pedantérián alapul6) bóbortjaihoz;
egysz6val, némelykor nehéz bírni vele, főleg annak, aki nem ismeri. De még annak sem
könnyű, aki közelről ismeri.
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Bárhogy van is, kettőnk alkata nem fért volna össze, valószínűleg csecsemőkorától

kezdve igen rossz viszonyba kerültünk volna, ha nem történik valami. Ámde valami
történt. Rájöttem, hogy fiammal olyan ember boldogulna, aki tiszteletben tartva mindazt,
ami tiszteletben tarthat6 (hajaj, ha most elkezdeném ezeket sorolni!), ha kell, hamar
felfortyan, kellő pillanatban tud erélyes lenni, majd éppoly hamar meg is bocsát. Én pedig
ilyen lettem, legalábbis a fiammal szemben.

Külső szemlélő nem találja mindig örvendetesnek a változást. Némelykor bizony
ordítok, mint egy zupás őrmester,sót a gallérját is elkapom és megráZom, ami persze nem
széptőlem. De azt hiszem, mindketten jobban járunkígy.Hosszú-hosszú mérgelódésektől

menekülünk meg ilyenkor, fiam is, én is.
Időnként elgondolkodom: gyerekeim nevelése némely vonatkozásban kezd mind

inkább tekintélyelvű lenni. Ez eleinte megriasztott, hiszen eszmélkedesem (nem is oly
rég) éppen a tekintélyekkel, a tekintéllyelvaló szembefordulásvolt. Mamár tudom, hogya
tekintély és az elnyomás korántsem azonos, noha nem is Zárják ki egymást, egyszerűen

olyan kategóriák, amelyek lényegük szerint nem tartoznak össze, csak éppen olyan a világ
sora, hogy sokszor együtt járnak: az utóbbi eszközül használja az előbbit, az előbbi gyakran
kísértést jelent az utóbbira. Ám az igazi tekintély valóságos, nem pedig látsz6lagos
értékeken alapul, ezen értékek között pedig nagyon is helye van egymás megbecsülésének
és tiszteletben tartásának. Az igazi tekintély nem pöffeszkedés vagy erőfitogtatás; igaznak
és igazságosnak kell lennie, s nem igazolásra van szüksége, Az igazi tekintély nem fojthat ja
el az önállóságot, ellenkezőleg, éppen a hiánya jelenthet súlyos függőséget és még
súlyosabb szerongast.

De hát nem a tekintélyt akarom én dicsérni, sem pedig letagadni önmagunk igazolását.
Ha minden ember külön világ, úgy saját gyerekeink is megannyi külön világ, életük már
most is külön élet, már most sem része a mi életünknek A gyerek egyszerűencsak van, és
ezt ő is nagyon jól tudja; úgy él, hogy egyre távolabb kerül élete kezdetétől,mégis egyre
kisebb messzeségból mosolyog rá élete kezdeteire. Egyre többet emészt fel a külvilágból,
mindinkább felépíti belőle Végleges önmagát, vagyis egyre pontosabban meg tudja
mondaní, mi nem lett belőle.Ezért a gyerekjelent is valamit. Megjelenti, nem egészen és
nem közvétlenül azt, hogy j61vagy rosszul végezzük-e dolgainkat, inkább azt: vajon időnk,

életünk és fiatalságunk veszten vész-e; ha jól vagy rosszul cselekszünk, vajon csak azután
kapkodunk-e, ami nem tartóztatható; vajon ami múlik, csak előzménye annak, ami késik 
vagy esetleg átadja helyét valami másnak, aminek ugyancsak tartalma van,' méghozzá
mindhalálig, valaminek, ami nemcsak veszteség, nemcsak elmúlás, nemcsak elhasz
nálódás.

Következő számunkból

sík Sándor emlellezete (Doromby Károly, Jelenits István, Kalász Márton, Lukács László,
Medvigy Mihály, Nemeskürty István, Tolnai Gábor írása)
Balázs Pál: Alternatív katonai szolgálat
Balassa Péter: Szergij atya
Krzysztof Penderecki: A kereszténység kultúrateremtőereje
Balázs Béla:Egy plébániaépítő napl6ja
A Vigilia beszélgetése Csaba Lászlóval

90S


