
A gyermekkor ígérete
A gyermekkor nem egyszerűen csak az egyik időszaka az emberi élet-
nek, hanem maradandóan befolyásolja az egész élet kibontakozását.
Ki ne gondolna vissza szívesen a gyerekkorára, ki ne idézné fel kész -
ségesen a kezdetek frissességének és az erőfeszítés nélkül átélhető tel-
jességnek az emlékét? Ha pedig kevésbé szerencsés, ki ne igyekezne
elfelejteni az első évek komorságát, szürkeségét és nélkülözéseit, ki
ne próbálná lázasan kitölteni az űrt, amelyet gyermekkorában ta-
pasztalt? Így vagy úgy, gyermekkorunk mintha nem engedne el min-
ket, és mintha még akkor is kísérne minket, amikor már kiléptünk be-
lőle. Véleménye szerint milyen jelentősége van a gyermekkor nak az
emberi életben? Az Ön számára mit jelent gyerekkorának élményvi-
lága? Beváltotta-e felnőtt élete gyerekkorának ígéreteit?

Természetesen minden nemzedék hajlamos a hanyatlás jeleit fel-
fedezni a következő generáció tagjaiban. Az életformában és az élet-
vitelben bekövetkező változások, az új kulturális és technikai je-
lenségek iránti érdeklődés, a hétköznapi nyelv és a kapcsolattartási
formák átalakulása könnyen kaphat negatív előjelet azok részéről,
akik saját fiatalságuk idején még máshoz szoktak hozzá. Ön mi-
lyennek látja a mai gyermekeket és fiatalokat? Valóban gyökeresen
mások, mint azok, akik néhány nemzedékkel korábban voltak gyer-
mekek? Miként kellene viszonyulnunk hozzájuk? Mit igényelnek,
mire van szükségük, és mitől kellene megóvnunk őket?

Meglepő módon az Újszövetségben maga Jézus is követendő
példaként állítja elénk a gyermekeket. Ön szerint mivel magyaráz-
ható, hogy Jézus ilyen értékesnek tartja a gyermekkort? És mit te-
hetünk azért, hogy olyanok legyünk, mint a gyermekek?

Van elég lélek
Az Ön számára mit jelent gyerekkorának élményvilága?
Csak néha gondolok arra, hogy gyerekkorom volt. De valószínű, hogy
egész meg nem gondolt életem mögött a gyerekkor élményvilága rej-
lik. Töredék családban nőttem fel, apa nélkül. (Később magam sem tud-
tam apa lenni.) De a nagy árvák sorába nem tartozom, hiszen anyámat
minden nap láttam, minden nap beszéltem vele, nem kellett hiányol-
nom őt. Szegénységben nőttem fel, és a szegénység a sötétség egyik
változata. A szegénység akkor — a múlt század ötvenes-hatvanas évei-
 ben — számomra ma már alig hitelesíthető, apokrif formákban jelent
meg: nem volt hol laknunk, másoktól levetett göncöket viseltünk, nem
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volt hol tisztálkodnunk, nem tudtunk művelődni. Azaz, dehogy: mű-
velődni szegényen is lehetséges volt. Rájöttem, fedél az egész világ, s
a terek és utcák és közfelületek pótolhatják nélkülözött magánottho-
naimat. Hamar kitűnt: nekem a könyvek az otthonaim, a Kosztolányi
Dezső téri távolsági buszváró az olvasóter mem, az autóbuszok-villa-
mosok sok-sok végállomástól végállomásig fűtött, zötyögő kalodája
meghitt kuckóm, a sétatéri padok tavasz tól őszig pihenőhelyeim, a köz-
 fürdők tisztaságom palotái. A szegénységet feledtette, nevétől fosztotta
meg Shakespeare, Victor Hugo, Arany János vagy Babits költészete. Az
a szerencse ért, hogy korán ébredő tudásszomjam elfedte szemem elől
a viszontagságos körülményeket, és belső ellensúlyokat teremtett, hogy
könnyebben viseljem a szabálytalan hétköznapokat.

És a külső ellensúlyok? Aki szegény, azt rendszerint a csupán kis-
sé tehetősebbek tartják a fulladás vízszintje fölött. A Kosztolányi De-
zső téren, a 86-os végállomásánál, néhai Horváth János professzor háza
tövében, az alagsorban lakott egy öreg szabómester, aki nyolcvan fö-
lött függetlenségi dühében feleségestül-mindenestül odahagyta sváb-
hegyi villáját, újra szabni-varrni kezdett a talajmenti dohos odúban:
ő fogadott be minket hosszú évekre anyámmal a föld alá. Kuncsaftok
padlóra terített szőrmedarabjain, széthajtogatott zakók bélésén, kabátok
puplinhullámain, bő nadrágok gyűrött szövetágyán aludtunk. A sze-
génység közelében — egy életre szóló áldás volt ezt megtapasztalni
— megszületik a tevékeny, kicsiny adagokban segítő, világon tartó ro-
kon-szegénység, felszítódik a részvét. Nem tudom, mi tett már gye-
rekkoromban olyan gyógyíthatatlanul bízékonnyá, veszélyesen ár-
tatlanná, sőt, igen, sérthetetlenné. Isten őrizz, hogy eszményítsem itt,
vagy meghamisítsam a szegénységet. A szegénység túlélővé gyaláz-
za az élőt, félholttá gyöt ri az eleven embert, börtön nélkül is életfogy -
tiglan fogollyá te szi a jobb sorsra érdemes halandót. De én ma úgy ér-
zem: engem ez a gyerekkor is át tudott terelni a felnőttkorba. Minden
gyerekkornak van értelme, ha az ember képes mögé kerülni.

Beváltotta-e felnőtt élete gyerekkorának ígéreteit?
Nem emlékszem, hogy haladásomat valaha is a vágyak beteljesülé-
sének arányain mértem volna. Nincs emlékem arról, hogy valami vagy
valaki szerettem volna lenni. Persze, olvasási hajlamom, önmagam-
ban való szertelen üldögélésem, a mozdulatlanság sóvárgása nyilván
az elmélyedés felé kalauzolt, és alig-alig kívántam életemnek külső
eredményeket. (Persze, mi tűrés-tagadás, a túl hosszan tartó méltány -
talanság időszakai végül szárnyamat szegték.) De valahogy én évről
évre, évtizedről évtizedre mind nyomatékosabban érzékeltem, hogy
nem jobbra vagy balra kell törekednem, hanem fölfelé. Ebben a néma
ámokfutásban azonban néha még magam sem tudtam követni szív-
béli terveimet. Ma már, a lehajló ágban, úgy ér zem: érdemes volt meg-
halni azokat a tünékeny kis halálokat, amelyek sokszor egy jeltelen má-
sik, majdnem észrevétlen életre váltódtak. A Cordobában született író
és madárjós, Lucanus mondja: Longius evum destruit animos (A túl hosszú
élet megsemmisíti a lelkeinket.)
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Sok minden megsemmisült, vagy legalábbis megöregedett az éle-
temben, előző korszakok elveszítették nevüket, barátok arcot váltot-
tak, ellenségek megszelídültek, rögeszmék emlékké szilárdultak, a
kudarcok tényeit belátások állják körül, a szenvedélyek egyik napról
a másikra váltogatják irhájukat, s valahogy az egész élet már néhány
megszólító szóval is kimerítően megnyugtatja az embert, előkészíti
minden elkövetkezőre. A vágyak nem teltek be, hanem újabb sóvár-
gássá lazultak. Ami betelt, az nem sóvárgás volt, hanem a kudarc
energiáinak játéka. Meggyőződéseim zöme nem gyerekkorom idején
fakadt, és ma már számtalan álnevet tudok adni minden reményre
szító indulatnak. Van lelkem, amelyik még érintkezik haloványan
gyerekkorom tényeivel, de van elég lelkem, és azok már csak azzal
érintkeznek, ami jó maradt itt a földön és a reménységben.

Ön milyennek látja a mai gyermekeket és fiatalokat? Miként kel-
lene viszonyulnunk hozzájuk?
A mai fiatalok eszméletét naponta az információk özönvize mossa,
tisztítja, szaporítja. Engem jó lélekkel tölt el, ha látok közöttük olyat,
aki a mélység felé tájékozódik, és az adatokban képes megpillantani
a tudás valódi tengermélyének csillanását. Úgy tűnik, a mai fiatalok
sokfélét tudnak, de szórványosabban, gyérebb összefüggésben, ugyan -
akkor az elérés könnyedsége közben készségesebben, rugalmasabb
ésszel kezelik a világot, mint mi annak idején. Lehet, indokolatlan fé-
lelem, hogy a felületesebb tudás jobban kedvez a hibás döntéseknek
— de az is igaz, hogy évezredek mélyebb tudásra alapozott ese-
ménytörténete vagy szokásrendje ugyancsak nem óvta meg az em-
bert a képtelen katasztrófáktól. Kitágult a szemhatár, semmi kétség.
De erősödött-e a nagyobb tudás megkövetelte felelősségtudat? Ada-
taink szaporodása javított-e az Emberen? Csak pár fülnek elsuttogott
óhajom: mindig gondoljátok meg, merre tértek tudásotok birtokában.
Mert semmi kétség, a mai fiatalok körében is vannak olyanok, akik
sokat tehetnek azért, hogy világunk forgása folytatódjék.

Mindent megkaptam
gyerekkoromban,
ami…
…életutamat és mai gondolkodásomat megmagyarázza. Úgy értem
ezt a megállapítást, hogy ami elméletileg hiányzott az „eszményi”
gyerekkorból, valamiképpen hozzájárult ahhoz, hogy emberi kap-
csolataimban érzékenyebb, megértőbb, együtt érzőbb tudjak lenni
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bármilyen hátrányos helyzetű gyerekhez, felnőtthöz. Másfelől pró-
bálom számba venni mindazt a különleges élményt, körülményt,
ami hozzásegített ahhoz, és ma is hozzásegít, hogy másoknak „ab-
lakokat nyitogassak” a végtelenül gazdag világ felé.

Mire gondolok? Apám meghalt a háború végén. Anyámmal
egyedül maradtunk. Lakásunk tönkrement Budapest ostroma alatt.
Költözködés falura, majd néhány év után költözködés vissza Pestre
egy kedves rokonhoz. Két év múlva vele együtt kitelepítettek egy
szabolcsi faluba. Újra a nehéz-küzdelmes falusi élet következett.
Nyolcadikos voltam, amikor anyám tudott venni egy új hosszúnad -
rágot a ballagásra. Ez volt az első új ruhám.

Ugyanakkor egymás után villannak fel pozitív élmények a gye-
rekéveimből. Hat éves voltam, amikor anyám eladta a fülbevalóját, és
az árából vett két jegyet az Operába. Az első sorban ültem, a zenekar
közvetlen közelében. Ezzel az élménnyel alapozta meg a zene iránti
szeretetemet. Ez még a kitelepítés előtt volt. A Bakáts téri templomban
voltam elsőáldozó. Egy drága hitoktatónő, Éva néni készített fel. Ma
is meg tudom mutatni, hogy hol térdeltem. Nagymamával felmentünk
a Gellért-hegyre, a Szikla-templomba. Vele voltam Makkos-Márián,
Máriabesnyőn. Szabolcsban „szőrén ül tem” meg a lovat (amikor a gaz-
da itatni vitte az igáslovait). Megtanultam dohányt fűzni, aratáskor mar-
kot szedni, kaszálni. Már Zebegényben anyámmal rendszeresen erdőre
jártunk rőzsét gyűjteni, gombát, somot szedni. Nyári estéken megta-
nultam a csillagos eget bámulni. Megismertem a Duna, a Börzsöny cso-
dáit. A zebegényi Kós Károly templom, Szőnyi István műterme vol-
tak az esztétikai vonatkoztatási pontok. Naplementék, téli szánkózások
anyámmal, nagymama baromfiudvara, a veteményeskert, gyü-
mölcsfák… Közben anyám mindig adott a kezembe csodálatos köny-
veket. Hihetetlen, hogy mennyit olvastam. Az iskola. A Bakáts téri, majd
a zebegényi iskola drága tanárai. Elkényeztetett voltam a papjaimmal.
Vajda József plébános úr (a későbbi váci segédpüspök), titkos cser-
késztáborok piarista atyákkal! Miközben árva, „egyszem” gyerek vol-
tam, körülvett a „nagycsalád”. Nyolcan vagyunk unokatestvérek. Min-
den nyarat együtt töltöttünk Zebegényben. Rengeteg játék, kirándulás,
„házi színjátszó-kör”, bábozás, agyagozás, dunai fürdőzések. Együtt
nőttünk fel. Persze augusztus végén mindig fájó élmény volt, amikor
elmentek, és anyámmal integettünk a vonat után. Mind a mai napig
éltet ez a (most már 50–60 fős!) nagy családi háttér. Természetesen év-
tizedek óta én vagyok a „család papja”.

A gyerekkori élmények adnak magyarázatot papi életutamra. Úgy
fogom fel, hogy az Úristen minden megadott, amire szükségem volt
ahhoz, hogy pap lehessek. Így értelmezem a meghívását, hivatásomat.
Megóvott az elkényeztetéstől, de adott szeretettel átitatott családi kör-
nyezetet. Anyám, nagymama, keresztapám, nagybátyámék vallásos
légkört biztosítottak. Természetes adottság volt számomra a templom,
az ünnepek, az imádság. Már említettem a könyveket. Egyik első ol-
vasmányom volt az Utazás a mesefelhőn. Kedves történet két testvér-
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ről, akik misszionáriusok lettek. Miközben elolvastam minden indiá-
 nos regényt, az összes Verne-regényt, persze később az összes Mórát,
Jókait, Passuthot… egymás után „került a kezembe” Don Bosco éle-
te vagy Assisi Szent Ferenc Virágoskertje a kedves Missziós füzetekkel
együtt. Mai eszemmel csak bámulom anyám bölcsességét, hogy azok
között a körülmények között ezt hogyan tudta megadni nekem.

Visszagondolva a gyerek-évekre, úgy gondolom, hogy állandó tör-
vényszerűség az, hogy vannak kikerülhetetlen körülmények, hely-
zeti adottságok, de mindig nagyon sokat számít az, hogy mit adnak
a szülők, a család, az iskola. Mindezek ötvözete határozza meg a
lelki-szellemi fejlődésünket és közvetve egész későbbi felnőtt éle-
tünket. Természetes, hogy változnak a körülmények (háború vagy
béke) és nagyot változnak a civilizációs adottságok (közlekedés,
lakás, hírközlő eszközök), de mindig meghatározó a gyermek életé-
ben a személyes gondoskodás, a hitelesen képviselt értékrend. Cso-
dálom azokat a szülőket, akik tudatosan készítik elő a gyermekük
számára a meghatározó élményeket: kirándulás szép természeti kör-
nyezetbe, múzeum-látogatás, történelmi helyszínek felkeresése, csa-
ládi ünnepek és természetesen vallási életünk átélt, hitelesen meg-
ünnepelt eseményei, alkalmai és sok-sok játék. Meggyőződésem,
hogy minden civilizációs korszaknak voltak „meglepetései” a felnőtt
nemzedék számára. Az új nemzedék már moziba járt, gramofont
hallgatott, vonattal, autóval közlekedett, majd televíziót nézett, most
pedig „okostelefont” használ, és interneten tartja a kapcsolatot a vi-
lággal. Nekünk felnőtteknek kell ehhez a körülményhez alkalmaz-
kodnunk. A mai gyerekek nem rosszabbak, de jobbak sem. Gyere-
kek. Biztos vagyok abban, hogy ma is az a legnagyobb örökség a
számukra, ha velük vagyunk a megismételhetetlen, fontos életko-
rukban. Ebben benne van az is, hogy nem adunk meg „mindent”,
amit a társadalmi környezet reklámoz, de megadjuk azt, amire szük-
ségük van. A lelküknek. Csak sejtem, hogy ezt akkor tudjuk megva-
lósítani, ha valóban szeretjük őket és értük élünk. Hát én hálát adok
a gyerekkoromért valahogy Sík Sándor Te Deumának értelmében.

A jövő gyermekei
A gyermekkort úgy képzelem el, mint egy tavaszi virág hagymáját.
Bele van kódolva minden, ami a későbbi virágra jellemző lesz, de ha
nem bánunk vele gondosan, ha nem kap elég tápanyagot és fényt,
akkor nem tud kellőképpen fejlődni, és nem válik belőle olyan cso-
daszép virág, amilyen lehetne. Gyerekkorunkban tanuljuk meg jö-
vendő kapcsolataink és érzelmeink alapjait, kötődéseink, vonzalma-
ink, preferenciáink mind ilyenkor alakulnak ki, de ekkor kapunk
mintákat a szülői magatartásról, viselkedésformákról, gondoskodás-
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ról, a gyerekkori játékaink és tanulmányaink pedig egész életünkre
rányomják a bélyeget. A gyerekkorban szerzett sérüléseket egy éle-
ten át nyögjük, kiskori traumáinktól szinte képtelenség szabadulni.

Számomra a gyerekkor a felfedezés és szabad kalandozás ideje volt,
boldog, vagány, csibész gyerkőc voltam. Persze nálunk sem volt min-
den fenékig tejfel, meglehetősen szegények voltunk, apukám néha túl-
ságosan szigorúan nevelt minket, és alsósként sokat szorongtam az is-
kolában. De én a szárnyaló képzeletet, az emberekbe vetett hitet kaptam
útravalóul, és egy erős, gondoskodó-oltal mazó szülői mintát, amit —
kisebb változtatásokkal — a saját gyerekeim nevelésében is követek.
A gyerekkori félelmek is hasznosak voltak, mert egyrészt megtanul-
tam bátran szembenézni velük, másrészt tudom, hogy kell kitartóan,
szívósan, megingás nélkül küzdenem a számomra fontos dolgokért.

Én már gyerekkoromban tudtam, hogy nekem feladatom lesz az
életben. Egy magamfajta kalandornak valamiképp meg kell hódíta-
nia a világot, és Robin Hood igaz követőjeként jót kell cselekednie
mindenütt! Akkor még nem tudtam, milyen formában valósul ez
meg felnőtt koromban, de valahányszor gyerekekkel beszélgetek,
játszom, vagy sikerül olyan könyvet írnom, ami sok családnak sze-
rez boldog órákat, úgy érzem, megfelelő hivatást választottam. És ha
már sikerült némi hírnévre szert tennem, egyértelmű kötelessé-
gemnek érzem, hogy szót emeljek a fontos dolgokért, és síkra száll-
jak jó ügyekért. Az egyik ilyen ügy például a gyerekeink nevelése,
felkészítése az életre. Egy olyan jövőre kell felkészítenünk őket, ami
jelentősen fog különbözni a miénktől, és amit sok szempontból most
még elképzelni sem tudunk.

Sokan mondogatják, hogy a gyerekek megváltoztak. Kiveszett be-
lőlük az érdeklődés, a kitartás, a közösségi szellem, és már nem fogé-
konyak a régi erkölcsökre, számukra a mi normáink idejétmúltak. Azt
hiszem, hogy a mai gyerekek leginkább azért tűnnek másnak, mert
más a világ, amiben nevelkednek. Kevesebb figyelem, kevesebb tö-
rődés, kevesebb valódi élmény jut nekik, miközben hihetetlenül ott-
honosan mozognak a virtuális térben, és olyan kapcsolatokat ápol-
nak, amelyek a korábbi generációk számára érthetetlenek. Azonban
minden gyerek vágyik figyelemre és szeretetre, boldog, ha elismerik,
foglalkoznak vele. Minden gyereknek szüksége van útmutatásra, tá-
mogatásra, segítségre élete fordulópontjain. A mai gyerekeknek ugyan -
úgy vannak vágyaik, terveik, ötleteik, félelmeik és szorongásaik, mint
bármelyik generációnak. Az ő gyerekkoruk ugyanolyan fontos és
meghatározó a felnőttkoruk szempontjából, mint a miénk volt.

Azt hiszem, a legjobb, amit tehetünk, ha nyitottan, érdeklődéssel,
kíváncsisággal és elfogadó szeretettel fordulunk a mai fiatalok felé.
Ha nem utasítjuk el vagy nézzük le az ő világukat, hanem meg-
próbáljuk megérteni, hátha ezáltal őket is jobban megérthetjük. Be-
szélgessünk, és ha kell, hallgassunk! Adjunk lehetőséget, hogy ők
mesélhessenek arról, ami foglalkoztatja őket! Az időnk és figyel-
münk a legfontosabb, amit adhatunk.
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Mindenki tudja, hogy az információs társadalomban hányféle ve-
szély leselkedik a gyerekekre. A szűretlenül rájuk zúduló informá-
ciók, a mocsok, a valós és álhírek, a gyakran zaklatásig fajuló pisz-
kálódás a kortársaktól mind-mind az interneten és a médián
keresztül érkezik. Óvnunk kellene a gyerekeket, ám pont az infor-
matika terén ők sokkal ügyesebbek nálunk. A legtöbb kamasz, de
akár már a kicsik is sokkal jobban értenek a gépekhez, az applikáci-
ókhoz és a közösségi médiához a szüleiknél. Én szinte biztos vagyok
abban, hogy több ponton ki tudják játszani az általunk biztonságos-
nak hitt védelmi rendszereket. Persze fontos, hogy megpróbáljuk
távol tartani tőlük a világ szennyét, de itt is hatékonyabbnak érzem
a jó beszélgetéseket a szűrőprogramoknál és tiltásoknál.

Elvégre a cél világos, akkor is, ha a jövő nem rajzolódik ki tisz-
tán. Önálló, testileg-lelkileg egészséges, gondolkodó lényeket kell
nevelnünk, akik képesek szeretni, alkotni, felelősséget vállalni, és
megteremteni a boldogságot nemcsak saját maguknak, de a kör-
nyezetük és szeretteik számára is.

A gyermek
szegénysége és
gazdagsága
Milyenek a mai gyermekek? A felszínen szemlélve mintha különböz-
nének a mi nemzedékünktől. Egy nagymama mesélte: Unokájának egy
fényképalbumot adott, hogy lapozgassa. Az nézegette. Aztán ahelyett,
hogy lapozott volna, apró ujjával afféle laptop módján próbálta fel-
fele tolni a fényképet. Miután kísérletével fiaskót vallott, méltatlankodva
mondta nagyanyjának: „Nagymama, elromlott a laptop”. Egy anyuka
mesélte: hívtam kamasz fiaimat vacsorára. Mindegyik a számítógépé-
vel vagy a telefonjával volt elfoglalva. Majd az anyuka, türelmét veszítve,
így fenyegette gyermekeit: „Holnap már virtuális vacsora lesz!” Ren-
geteg hasonló történetet hallhatunk, de számomra ezek az elbeszélé-
sek nem jelzik azt, hogy a mai fiatalok gyökeresen „mások lennének,
mint azok, akik néhány nemzedékkel korábban voltak gyermekek”.
Jézus nemhiába állítja példaképnek elénk a gyermeket. Pilinszky Já-
nos Szög és olaj című esszégyűjteményét olvasgattam. Meglepődtem,
milyen csodálattal és tisztelettel szemléli a gyermeket. „A gyermek örök”,
és valóban példakép lehet nekünk, felnőtteknek is. Tőle ihletetten íz-
lelgetem, mivel magyarázható, hogy Jézus ilyen értékesnek tartja a gye-
reket, és mit tehetünk azért, hogy olyanok legyünk, mint a gyermekek.

BÍRÓ LÁSZLÓ
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A gyermekek szegények. De valóban azok? A gyermekek gazda-
gok, mert ők olyanok, mint a mezők liliomai, magukban hordozzák
nemcsak a pillanatot, hanem az egész életet, nem úgy, mint a naplo-
pók, a semmirekellők. A gyermekek, bár a pillanatnak élnek, létük
mégsem üres. Ők azok, akik alázattal kiszolgáltatják magukat a pil-
lanatnak. Személyiségüket nem parcellázta fel a pillanat, az érdek, ők
a teljesség birtokosai. Övék minden: a teljes égbolt, a csillagok ragyo-
gása. Hozzájuk viszonyítva milyen szánalomra méltóak vagyunk mi,
felnőttek. Miközben gyarapodunk a tárgyakkal, egyre nincstelenebbé
válunk. Lemondunk a teljességről, a részért. A gyermekek itt élnek
közöttünk. Tájékozatlanul, súlytalanul. Mernek kevesebbek lenni,
mint mi, és mégis többek. Inkább tartoznak a mindenséghez, mint a
földhöz. Aztán később, sokszor a felnőttek mintájára, belesimulnak
a felnőtt tömegek szövetébe. „Ha nem lesztek olyanok, mint a gyer-
mekek…” Nekünk, felnőtteknek ragyogó hivatásunk: a földről ismét
visszatalálni a teljességhez. Döntenünk kell, hogy a hontalanságból
akarunk-e visszatalálni a teljességhez.

Pilinszky egy régen látott kép felett elmélkedik: árnyas liget, fűben
heverő család, távolabb egy magányos babakocsi. Csodálatos idill.
Látszólag semmi sem történik. A gyermekkocsi apró lakója, a néma
csecsemő szemléli az őt beárnyékoló fa leveleit. Olyan ez a fa, mint
egy néma takaró. Minden levele egyforma, és oktatja az apró gyer-
meket a létezés beszédére. A csecsemő figyeli a lombkoronát, olyan
erővel, hogy meg is érti. Később, amikor felnő, figyelme ellanyhul, a
fa szavait elfelejti, ahogyan a többi felnőtt is.

Mit is mondhat egy fa a csecsemőnek? A kimondhatatlanról beszél.
Arról, hogy a világ van. Ne engedd, hogy a felnőttek tengernyi beszéde
lassan-lassan feledésbe küldje a fa leveleinek néma szavát. Ha mi, fel-
nőttek olykor csendet tartanánk, ha csak egy pillanatra is, hogy ismét
halljuk a néma fa üzenetét, s megértenénk: a világ Isten teremtő tenyerén
nyugszik, mennyivel több lehetne világunk! Néha tekintsünk fel gyer-
mekkori fáinkra, vagy a csillagos égre. Kifogyhatatlan olvasmány, könyv,
amelyben egyedül az idő lapozgat, szöveg, amit a gyermekek is értenek.1

Az idealizált gyermekkép után ne feledjük: gyermeknek lenni
éppúgy nehéz, mint öregnek lenni. A gyermek boldogsága sem
más, mint az öregkoré. A gyermek küzdelme félelem és bizalom.

Kereszteltem. A szentélyben egy két éveske kislány kóborolt. Újra
meg újra hanyatt vágódott. Kezét-lábát szétvetette. Tág tekintetét vé-
gighordozta a felnőtteken. Riadtan, tanácstalanul, segítséget kérve,
nehéz volt eldöntenie: sírjon vagy nevessen? Arcán bizalom sugár-
zott. A pici teste keresztet formázott. Mintha azt sugallaná felénk,
nem csak nektek, felnőtteknek van keresztetek, hanem nekem is.

Egy gyermek lehet környezete miatt űzött, gyötrelmekkel teli.
Találkozhat érthetetlen kínnal, reménytelenséggel, őt elhagyó szü-
lőkkel, üres lakással. Körülötte összekeveredhetnek a szálak, ő is
szenvedheti a szülők csődjét. A gyermek ebben a homályban egész
életére is eltévedhet. Vajon lesz-e valaki, aki odafigyel rá? Eljuthat-
e az élet semmijéből valahova? Az önző felnőttek világa ellenére

1Vö. Pilinszky János:
A Szentírás margójára;

A gyerekkor fái;
A Könyvek Könyve.
In uő: Szög és olaj.

Vigilia, Budapest, 1982,
55–56, 363, 365.
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képes lesz-e megtapasztalni a befogadó szeretetet? Az ilyen esetek
újra meg újra önvizsgálatra késztetnek bennünket, felnőtteket: a há-
zasokat arra készteti, hogy keressék egymásban a kiengesztelődést,
ne engedjék el az újrakezdés reményét.

A gyermek vágyakozik arra, ami biztosan megjön, télen az első
hópehelyre, tavasszal a virágba boruló fákra. Jól teszi! Mi, felnőttek
lehetünk-e olyanok, mint egy gyermek, hisz Jézus ezt kéri tőlünk?
Mi sokszor ellenségnek érezzük a világot, riasztó víziók jelennek
meg előttünk a jövőre gondolva. A gyermek bátran tekint a világba.
Bízik benne. Nem ismeri meg, mégis elfogadja. Gyermeknek lenni
nem más, mint bízni az életben.

A gyermek nyitott, a felnőtt elzárkózik a másik ember, a világ,
talán még Isten elől is. Amikor a felnőtt beszűkült látása helyett ki-
tárulkozunk a világ felé, embertársunk felé, megnyílunk Istennek,
olyanok vagyunk, mit a gyermek.

A gyermek, mint mondtuk, örök jelenben él, ami előképe az
örökkévalóságnak. A felnőtt a múlt és jövő feszültségében él, és el-
felejt a jelenben élni. Nem így a gyermek. Ők egyetlen délutánban,
egyetlen pillanatban is a teljességben élnek.

A gyermek tiszta, és tisztaságot követel. Ő hírből sem ismeri a
szennyet, a bűnt. Nekünk, felnőtteknek Isten megbocsátó szeretete
képes visszaadni tisztaságunkat, képessé tesz bennünket arra, hogy
a tisztaság hatalmába kerítsen bennünket, mint a gyermeket.

„Legyetek olyanok, mint a gyermek!” Nem természetellenes jé-
zusi értelemben ismét gyermekké lenni. Nem fordíthatjuk vissza
az idő kerekét. Nekünk, felnőtteknek a gyermekség természetes ál-
lapota nem lehet természetes, de lehet természetfeletti. A lelki gyer-
mekség örök lehetőségünk.

Szeretetközösség
„Jönnek majd keletről és nyugatról, északról és délről,

és helyet foglalnak az Isten országában.”
(Lk 13,29)

A keresztény Európa egyik legégetőbb feladata megtalálni a párbeszédre
való készséget egyrészt a felnövekvő generációkkal, másrészt a föld-
részünkön megjelenő más vallású emberekkel, és közülük is elsősor-
ban az iszlám vallás követőivel! A párbeszéd egyik legnagyobb aka-
dálya a Végtelenre nyitott keresztény egyház tanítása, éspedig a felvállalt
és megvallott Szentháromság hite. A más kultúrkörben felnövekvő fia-
 talok számára a krisztusi kinyilatkoztatás botrány, elfogadhatatlan —
talán ez a legfőbb oka annak, hogy nem ülnek velünk egy asztalhoz.

A Szentháromság tana, a legértékesebb hittitkunk, Jézus Krisztus
kinyilatkoztatásában jelent meg; rajta kívül soha senki más ilyen

BÖJTE CSABA
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mélységben Isten titkát, legbensőbb életét nem tárta fel előttünk. Két-
ezer évvel ezelőtt Jézus nem Isten hatalmát, nagyságát, megközelít-
hetetlenségét hangsúlyozta, hanem a názáreti csendes életével, a
Szentcsalád békés örömteli közösségében arra tanít, hogy Isten sze-
retetközösségben akar élni velünk, botladozó emberekkel. Jézus
nemcsak az emberekkel él szeretetközösségben, hanem az isteni sze-
mélyekkel is. Atya, Fiú, Szentlélek — egy élő, szétválaszthatatlan Sze-
retetközösség, melyet mi egy szóval Szentháromságnak nevezünk.

Döbbenetes látni azt a végtelen ragaszkodást, bizalmat, amivel
Jézus fordul az isteni személyek felé, „az én eledelem az, hogy
annak az akaratát teljesítsem, aki küldött engem (Jn 4,34). Ugyan -
akkor jó látni azt is, ahogyan a mennyei Atya szeretettel tanúságot
tesz az ő Szent Fiáról: „Íme az én szeretett fiam, őt hallgassátok!”
(Mt 17,5). A világunkat létrehozó Szeretetközösség, a Szentháromság
nem zárt, Jézus Krisztus megtestesülésével szélesre tárult előttünk az
ajtó! Mennyei Atyánk azt akarja, hogy a semmiből született ember fel-
nőjön oda, hogy vele, a Teremtővel egy asztalhoz ülhessen! Igen,
anyánk testében találkozott két kis sejt, megszülettünk, megtanultunk
beszélni, járni, egymást elfogadni, szeretni. Megváltó Krisztusunk
ezen az úton el akar vezetni az élő Isten életadó közösségébe, min-
dent meg akar osztani velünk, ezért feltárja titkait, be akar vonni a
világ továbbteremtésébe, Isten országának építésébe.

A Szentháromság szeretetközösségébe belenőni csodálatos, hi-
hetetlen távlatot jelent; szép, gyönyörűséges hivatás ez, és lehetsé-
ges is, hiszen Jézus Krisztus életével megmutatta, tanításával, ke-
reszthalálával kinyilatkoztatta az oda vezető utat. Az apostolokat,
az egyházatyákat, kétezer év keresztény szentjeit ez a hit mozgatta.
Egyházunkat a Szentlélek ezen az úton vezette, és mi ehhez a gyö-
nyörűséges tanításhoz mindennél jobban ragaszkodunk! A 21. szá-
zad párbeszédének legfőbb célja, hogy ezt a végtelen távlatba nyí-
ló ajtót életünkkel, bölcs tanúságtételeinkkel megmutassuk
kortársainknak. Ezt a párbeszédet el kell kezdeni, és egészen biztos,
hogy eredményes is lesz, mert azt látjuk, hogy lelkünk mélyén mind -
 annyian ugyanerre a szeretetközösségre vágyunk; akkor vagyunk
boldogak, ha szeretnek, ha szerethetünk, és ebből a szeretetből bár-
mennyit is kapunk, annál éhesebbek leszünk.

1993-ban nagyon szegények voltunk, semmink nem volt, csak egy
templomunk, ahol Istent és egymást nagyon szerettük. A gyermek-
védelmi hálózatunkat a kezdet kezdetétől próbáltuk szeretetközös-
séggé formálni, és meg vagyok győződve arról, hogy minden sike-
rünk pontosan ebből fakad. Az egyetlen pedagógiai eszközünk, mai
napig, a Krisztus által felmutatott önzetlen szeretet. Minden mo-
solygós, tiszta tekintetű gyermekünk, iskolánkból kikerült, az élet-
ben becsületes munkával boldoguló fiatal, szép családokat létrehozó
hajdani diákunk Krisztus tanításának élő, mosolygó aranyfedezete.
Az a hatezer gyermek, akiket befogadtunk, neveltünk otthonaink-
ban, élő bizonyítékok arra, hogy Krisztus tanítása igaz, megélhető,
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egy olyan járható út, mely nemcsak a gyermekeket, hanem ben-
nünket, velük dolgozó felnőtteket is felemel, megszentel, boldoggá
tesz. A kudarcainkért nem az anyagi hiányosságok, nem a hatóság
zaklatása, hanem e szeretet megfogyatkozása volt és lesz a felelős.
Őszintén mondhatom, hogy az elmúlt 25 évben boldogak voltunk és
ma is boldogak vagyunk, mert egy szeretetközösségben élünk, mert
számíthatunk egymásra, mert itt vagyunk egymásnak! A legszegé-
nyebb ember sem szegény, ha szeretik, ha ő is szerethet, ha szere-
tetben élhet.

A kereszténység a Krisztus által földre hozott szeretetközösség,
mely az örök életben fog kiteljesedni. Az egész földi életünk értelme,
célja, létünk beteljesülése a Szentháromsággal egy asztalhoz ülni.

Én hiszek Istenben, a Jézus Krisztus által kinyilatkoztatott Szent-
háromságban, az élő Szeretetközösségben, melynek szeretnék min-
dennél jobban a részese lenni!

Kisebb testvéri alázattal, Csaba t.

A család peremén
Petra három éves és közel fél éve egy befogadó gyermekotthonban
él. Fél év nagy idő, egy hároméves gyerek életének egyhatoda. Petra
a maga hároméves fejecskéjével próbálja megérteni a körülötte zajló
eseményeket: azt a pillanatot, amikor egyenruhás emberek elhozták
a lakásuk udvaráról — pedig nem is volt egyedül, az unokatestvé-
rével játszott. Aztán a gyermekotthon, ahonnan mostanában
hétvégente hazaviheti anyu meg apu, de vasárnap vissza kell jön-
nie. És amit egyáltalán nem ért: hogy a nővére miért lehet mindig
otthon, és hogy ez meddig lesz így…

�

Több mint húszezer olyan gyerek, fiatal él ma közöttünk, akik vala-
miért nem nevelkedhetnek vér szerinti családjukban, hanem neve-
lőszülők, gyermekotthonok próbálják meg számukra pótolni, he-
lyettesíteni a szülőket. Ha gyerekekre gondolunk, általában nem ők
jutnak eszünkbe, vagy ha mégis, akkor is inkább csak negatív asszo-
ciációk kapcsolódnak a sokszor még mindig állami gondozottként em-
legetett lányokhoz, fiúkhoz. A bulvársajtó hírei, egy-egy ismerős pe-
dagógus panaszkodása az osztályában kezelhetetlen gyerekotthonos
gyerekről vagy éppen a tévében látott körözési fénykép az otthonból
elszökött három gyerekről — ennyit mutat a felszín. A mélyben pe-
dig ott rejtőznek azok a traumák, melyeket ezek a gyerekek kivétel nél-
kül átéltek. Veszélyeztetett magzati élet, a harmónia és a nyugalom
hiánya a családban, elhanyagolás, fizikai és érzelmi bántalmazás —
ne feledjük, a szeretet megvonásával, szavakkal sokszor mélyebben

CSÓKAY LÁSZLÓ
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és maradandóbban lehet bántani, mint egy ütéssel! — csak néhány azok
közül a hatások közül, amelyeket elszenvedtek, és amelyek maradandó
nyomot hagytak személyiségükben.

Vajon eszünkbe jut-e néha, hogy mi milyen gyerekké, felnőtté vál-
tunk volna, ha ennyi hányattatás, csalódás, lelki és testi bántás ér? Is-
merjük-e azoknak a fiataloknak a szorongásait, akik végül egy, a
fejük felett hozott gyámhatósági döntés eredményeként bekerülnek
a gyermekvédelem valamelyik intézményébe? Belegondoltunk-e
egyszer is abba, hogy mennyi sérelem, keserűség lehet abban a lány-
ban, aki kistestvérét kézen fogva bement a gyámhivatalba és kérte,
hogy vigyék el őket otthonról, mert szülei életmódját már nem bírta
elviselni? Értjük-e azon gyerekek nyomorát, akik a család lakásának
elvesztése miatt kényszerülnek elválni szüleiktől?

�

A súlyos, a közösség számára gyakran már elviselhetetlennek ér-
zett magatartási problémák, tanulási zavarok vagy éppen a társas
együttélés normáinak felrúgása sokszor elfedik a háttérben rejlő,
de azokat egyben meg is magyarázó okokat. A tüneteket látjuk, azo-
kon háborodunk fel, és általában nem gondolkodunk el azon, hogy
az azokat mutató gyerek milyen valódi esélyt kapott az élettől, az
őt körülvevő világtól arra, hogy másmilyenné váljék. Egyáltalán
képessé vált-e arra, hogy felismerje az esélyeket, és élni tudjon
azokkal.

Keményen próbára teszi az ember hitét néhány gyereksors —
igazságosak, méltányosak vagyunk-e akkor, amikor a gyerek szen-
vedi meg az őt védeni, segíteni hivatott környezet, a szülők, a csa-
lád súlyos mulasztásait, bűneit. Kényszerhelyzetben van sokszor a
gyermekvédelmi szakember is, amikor döntenie kell arról, hogy
megérett-e a helyzet a családból való kiemelésre, hiszen a megszo-
kott környezetből való kiszakítás már önmagában is újabb traumát
jelent a gyerek számára. Így van ez még akkor is, ha befogadó csa-
ládba, biztonságos környezetbe kerül — hiszen korábbi kötődései,
melyek az egészséges személyiségfejlődés alapját jelentenék, meg-
szakadnak, és nem biztos, hogy mindig újraépíthetőek lesznek.

�

Súlyos dilemma, hogy mikor teszünk jót, vagy éppen rosszat egy
gyereknek: ha hagyjuk az őt veszélyeztető családban, amelynek tag-
jaihoz ugyanakkor kötődik, fontosak számára, vagy kiemeljük
onnan, de megszakítjuk ezeket a legalapvetőbb kapcsolatokat, kö-
tődéseket. Nyilvánvaló, hogy a jó megoldást az jelentené, ha a csa-
lád megkapná és használná is azt a segítséget, amit a gyermekjó-
léti rendszer a kellő időben adhat, és így a gyerek maradhatna a
családban, és a kedvezőtlen körülmények is megszűnnének. Ehhez
persze két dolog szükséges: a család szándéka és képessége az
együttműködésre és egy működőképes családsegítő rendszer. Fo-
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lyamatosan változó munkatársakkal, elégtelen feltételekkel, fela-
datokkal túlterhelten dolgozó gyermekjóléti szolgálatokkal ez ne-
hezen teljesíthető, és ezt megint a gyerekek sínylik meg, akik idő-
ben kapott segítség híján, megkésve, sokkal rosszabb állapotban
jutnak oda, hogy ki kell őket emelni a családból. A befogadó pedig
— legyen az nevelőszülő vagy gyermekotthon — rendre megta-
pasztalja, hogy mennyire gyorsabb, eredményesebb lehetne a se-
gítség, ha időben érkezett volna.

�

Gyakran hallani a jó szándékú érdeklődőktől, hogy „ugye csak sze-
retni kell ezeket a gyerekeket, és rendbe jönnek…” Szépen hangzik,
jó is lenne, ha igaz lenne, de valójában nagyon nagy tévedés. A sze-
retet szükséges, de nem elégséges ahhoz, hogy a sérült, éveken ke-
resztül elhanyagolt vagy bántalmazott gyerekhez közel kerüljünk
és segíteni tudjunk neki. A gyereknek és múltjának ismeretén, elfo-
gadásán túl a nevelőszülőknek szakmai tudásra is szükségük van,
vagy legalábbis szükségük lenne. Illúzió azt hinni, hogy két-három
saját gyerek felnevelése elégséges tapasztalat olyan gyerekek ne-
veléséhez, akik számos sérülést hordoznak, súlyos beilleszkedési,
magatartási, tanulási problémákkal küzdenek, gyakran motiválat-
lanok az együttműködésre. Ha a nevelőszülő nincs erre felkészülve-
felkészítve, akkor törvényszerűen következnek a kudarcok és végül
az újabb csalódás a gyerek számára: immár a nevelőszülői család-
ból is el kell jönnie. Újabb kísérlet, újabb nevelőszülő, újabb vesz-
teség. Pedig mindenki jót akart, mindenki segíteni szeretett volna…
az árat pedig ismét a gyerek fizeti meg.

�

A KSH adatai szerint 2016-ban Magyarországon a 18 évesnél fiata-
labbak közül 20.551 gyerek — egy közepes magyar város lakossága
— élt a gyermekvédelmi szakellátás intézményrendszerében, vér
szerinti családjukon kívül. Ezer hasonló korú gyerek közül ez 12
gyereket jelent. Ez a szám 10 évvel azelőtt még csak 9 volt…

Gyermekké lettél –
gyermekké tettél
„Gyermekké tettél” — írja gyönyörűen József Attila. „Gyermekké let-
tél” — valljuk Istenről, az evangéliumokat olvasva. Augustinus így
ír: „Ember gyermeke akart lenni az Isten, hogy Isten gyermeke legyen
az ember”. Naiv hitet sugárzó versében Bódás János református lel-

FABINY TAMÁS
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kész-költő pedig ezeket a kérdéseket teszi fel a karácsonyi Jézusnak:
„Jézus, te is születtél, / milyen fiú lehettél? / Verekedni szerettél? /
Hát mosdani? … / Vagy jobb voltál / minden földi gyereknél? / Hát
zöld egrest ettél-e / egészséged vesztére? / Fáról sokszor estél-e? /
Kék foltokkal rakva hányszor / értél haza estére? / Panasz is volt néha
rád? / Ne szomorítson a vád: / ha elszakadt a ruhád, / vagy valamit
összetörtél, / kiporolt-e jó anyád?”

A modern, gyermekközpontú pedagógia művelői bizonyára fel-
horgadnak a vélekedésemen: előfordulhatott, hogy Szűz Mária, a kor
szokásainak megfelelően, bizony kiporolta gyermekét. Szentséges
ölébe fektette és elnáspángolta őt. Aki bizony, amennyiben azon a
vidéken megtermett, evett zöld egrest is. És leesett a fáról, követ-
kezésképpen bőven éktelenkedtek kék foltok a lábán. Amikor egy
fügefára mászott, még nem tudta, hogy majdan egy Zakeus nevű
vámszedőt kell onnan lehívnia. Ha pedig olajfán csimpaszkodott, még
mit sem tudott a Gecsemáné kertről. Számomra az inkarnáció a maga
„valóságos ember” kategóriájával azt is jelenti: Jézusnak korántsem
kellett jobbnak lennie minden földi gyereknél. Mivel pedig ő ugyan -
olyan gyerek volt, mint bárki más, meg tudta érteni a földi gyere-
keket. Ezért mondta: „Engedjétek hozzám a kisgyermekeket” (Lk
18,16). Ezt nem akarták elfogadni a fontoskodó tanítványok, akik sze-
repüket túljátszva maguk akarták eldönteni, ki méltó Jézus érinté-
sére és áldására.

Az Újszövetség görög szövege Jézus szájába a paidia szót adja, ami
valóban kisgyermekeket jelent. Ám a szakasz bevezető mondatában,
ahol arról van szó, hogy kisgyermekeket próbáltak Jézushoz vinni,
a brefé szó szerepel, ami magzatot is jelent (Lk 18,15). Lukács evan-
gélista a vizitáció leírásánál is ezt a szót használja, amikor is Erzsé-
bet méhében megmozdul a magzat, vagyis a még meg sem szüle-
tett Keresztelő János már mintegy köszönti a még ugyancsak anyja
méhében időző Jézust (Lk 1,41).

Lukács, a nagyszerű stiliszta nem véletlenül fogalmaz így. Ami-
kor az ő Jézusa azt mondja, hogy „ilyeneké az Isten országa” (Lk 18,16),
akkor ő azt egészen tág értelemben, igazán inkluzív módon veszi. Még
a meg nem született gyermeké is Isten országa. Az elpusztított mag-
zaté is. És persze kisfiúké és kislányoké. Egészségeseké és fogyaté-
kosoké. A pubertáskori zavarokkal együtt élőké. Cigánypurdéké és
menekülteké. A kajláké és a nagyszájúaké. A szeplősöké és a vörös
hajúaké.

Itt ér össze a „gyermekké lettél” és „gyermekké tettél” valósága.
Jézusban az Isten gyermekké lett. Beszélni még nem tud, de sír-

ni igen. Ha a pásztorok és a bölcsek nem is értették, szerencsére ott
voltak az angyalok. Ők pedig abszolút hallásúak. Az angyalok meg-
értették: a sírás Isten igenje erre a világra. Hogy ő még nem esett két-
ségbe a világ felett.

Minden csecsemű felsírása jó jel, életjel. Isten is életjelet akart adni
Jézusban. Jézus ezt mondta a gyermekekről: „Ilyeneké az Isten or-
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szága”. A gyermek Jézus pedig már maga volt az Isten országa. Ezért
ha a betlehemi bölcsőbe tekintünk, akkor ott nemcsak egy kisdedet
látunk, hanem magát az Isten országát. Amely annyira radikálisan
eltér minden földi országtól, hogy nem hadserege, határai és bonyolult
törvényei vannak, hanem megfér egy csöpp gyermekben. Nem mond
semmit, de jó hallgatni a szuszogását. Nem tesz semmit, mégis biz-
tonságot és nyugalmat áraszt.

Még egy szót sem szólt, hanem egyszerűen csak létezik. Ahogyan
a Teremtő önmagát nevezi: „Vagyok, aki vagyok” (Kiv 3,14). Ő ugyan -
is nemcsak valóságos ember — aki majd kék foltokat szerez, ha le-
esik a fáról, és aki majd elcsapja hasát a zöld egrestől —, hanem bi-
zony valóságos Isten is. Így kezdődik a végtelen Isten története ebben
a véges világban. Így érkezett el hozzánk az Isten országa.

A lukácsi tanítás szerint Jézus példának állítja a gyermekeket: „Aki
nem úgy fogadja Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen
sem megy be abba” (Lk 18,17). Ki azok a gyermekek, akire Jézus utal?
A rászorulók, akiket etetni kell. Akik törődést igényelnek. A már idé-
zett Gyermekké tettél című versében így ír József Attila: „Etess, nézd —
éhezem. Takarj be — fázom. / Ostoba vagyok — foglalkozz velem. /
Hiányod átjár, mint huzat a házon. / Mondd, — távozzon tőlem a fé-
lelem.” Gyermekként nincs semmi, amit magunk tehetnénk, ki vagyunk
szolgáltatva. Jézus a gyermekekben a rászorulókat állítja példaként.

Luther Márton egy 1543 karácsonyi igehirdetésében arra utal, hogy
a szállást kereső szent család előtt bezáródtak a betlehemi fogadók aj-
tói. Első gondolata ez: „Sokan mondják: Szégyelld magad, Betlehem!
Ha én lettem volna az ő helyükben, bizony ajtót nyitottam volna. Nem
kellett volna kint az istállóban szülnie!” A reformátor itt ugyanazt a
gondolatot szólaltatja meg, ami a bicskei betlehemesben is hangot kap:
„Ó ha Magyarországban, Bicske mezővárosban, jöttél volna világra,
akadnál jobb országra. Mert adnánk jó mézecskét, vajas édes tejecs-
két.”  Igehirdetésének folytatásában aztán Luther így forrázza le hall-
gatóit: „Gyerekes és ostoba gondolatok ezek! Miért nem teszed ezt ma?!
A szomszédodban ott van Krisztus! Neki kellene szolgálnod. Mert amit
szükséget szenvedő felebarátoddal teszel, azt Jézussal teszed.”

Kikre utal Jézus, amikor ezt mondja: „ilyeneké az Isten országa”?
A gyengékre és a hatalom nélküliekre. A kisemmizettekre és a tár-
sadalom margójára szorítottakra. Ő a Hegyi beszédben is a szegé-
nyeket, a sírókat, a szelídeket, az éhezőket és szomjazókat, az üldö-
zötteket és a hasonlókat mondja boldognak. Talán ma is a gyengék
és hatalom nélküliek értik meg leginkább Isten országát.

Jézus egy alkalommal így imádkozott: „Magasztallak, Atyám,
menny és föld Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek
elől, és felfedted a gyermekeknek” (Lk 10,21). Akkor kerülünk kö-
zel Jézushoz és az általa meghirdetett Isten országához, ha szívből
és igazán ki tudunk mondani két mondatot. Előbb az inkarnáció tit-
kára utaló felismerést: Gyermekké lettél. Majd a mi személyes újjá-
születésünkre utaló vallomást: Gyermekké tettél.
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Rejteket csak
gyermekként találunk
Érdemes tanulnunk a gyerekektől. A gyerek mindent átél, ami fel-
nőtt, tudatos életünkben is megtörténik. Bújócskázásaik azt az ős-
biztonságot hozzák elő, amit mindannyian keresünk, amikor ösz-
szekulcsoljuk a kezünket, amikor eléneklünk egy zsoltárt. A dolgok
egy gyereknek soha sem véletlenszerűek. Igen, így is van: Nem va-
gyunk prédaként odadobva ebbe a világba, hanem az életünk rejtve
van. Erre az őstudásra emlékszem pici koromból én is. De arra is,
mekkora teher a felnőtt világgal való találkozás, az első pofonok,
ezeket azóta is magammal cipelem. Ma nagy divat a gyerekkori sé-
rülésekről beszélni, és azzal magyarázni bajainkat. Ez igaz is, meg
nem is. Bennünk él a gyerek, és minden „meccs”, amit gyerekként
nem „meccseltünk le”, valahol máshol előjön. A kapott pofonokat
továbbadjuk, a nem begyűjtött kis tárgyakat felnőttként például
óragyűjteményünkbe rakosgatjuk. Most vetítik éppen a mozikban
Ruben Brandt A gyűjtő című animációs filmjét. Témája az, hogy a
gyerekkorunk tudatalatti világában megélt erőszakos élmények
gyógyíthatóak-e egyáltalán. A közösség erejét jeleníti meg a film.

Minden nő azt gondolja magáról, hogy ő majd mintaanya lesz, és
saját családjának a hibáit, tanulva a rossz példából, messze elkerüli.
Amikor egyszer rákiabáltam kislányomra, hogy „ezt hogy képze-
led?”, és meghallottam saját hangomban az anyukámat, nagyon
megdöbbentem. Mintha egy soha le nem állítható láncreakció része
lennék. Ezért a gyerekemre is azt mondom, amit rám mondtak, és
majd ő is ugyanezt teszi tovább. De ez mégsem ekkora sorstragédia.
Ha teljesen más nem is lehetek, mint amit hoztam, de egy kicsit
igen. Nagyon hiszek abban, hogy az Istennel való kapcsolat, vala-
mint a belső érés, reflexió képes arra, hogy egy sorsirányt is módo-
sítson. A szeretet melletti döntés gyógyító út. Ha tehát azt mondom
a gyerekemnek, hogy „nem viselkedhetsz így”, akkor látnom kell,
hogy a saját múltam mondatja ezt velem, de Isten ezzel a csomag-
gal együtt rejt el gyermekként magában.

A gyerek nem piedesztálon áll Jézusnál. Nem a mai baba-, gye-
rek kultusz szemével kellene szavát meghallanunk. Jézus csak ott
tudott csodát tenni, ahol az emberek mozdulatkészek voltak. A zárt,
beskatulyázott világ soha nem fogadhatja be Őt. Viszont az a gyer-
meki nyitottság, amely egy kavicsból is tud repülőt alakítani, na-
gyon közel kerülhet Jézushoz. Kicsit félő, hogy az európai keresz-
ténységben az „öregség”, a „mozdulatlanság” kultúrája erősödött
meg. Nagyon fontos lenne az újra gyermekké váló emberek életjeleit
megtalálni!

FEKETE ÁGNES

Református lelkész
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Válasz a körkérdésre
A gyermekkor elmúlt — ismétli mániákusan Sutting ezredes Mészöly
Miklós egyik elbeszélésében. Elmúlt, persze, miközben nem. Néhány
napja meghalt apám. Ha azt mondanám, folyamatosan rá gondolok,
nem lenne igaz. Inkább úgy lenne pontos, hogy a tudatom egy része
folyamatosan vele foglalkozik. Akkor is, amikor nem gondolok rá. Az
apámmal, az emlékével való foglalkozás elválaszthatatlan a gyerek-
koromtól. Egyszerűen azért, mert azon három ember egyike volt, aki-
ket születésem óta ismertem. Ez persze szintén nem igaz, vagyis csúsz-
tatás, mint szinte minden, amit leírok. Ha nem csúsztatok, kénytelen
vagyok azt írni, hogy nem ismertem apámat. Negyvenkét év alatt nem
tudtam rájönni arra, hogy mit jelent ismerni valakit. Talán az is csúsz-
tatás, hogy nem ismertem. Valamennyire ismertem. Mióta meghalt, én
is közelebb kerültem a halálhoz, ezt viszont biztosan tudom. Apám
kevéssé foglalkozott a gyerekeimmel, így ők is tisztes távolságból mé-
regették. Egy mogorva, zárkózott öregember, ugyan mit kezdhetné-
nek vele. A fiaim sokat foglalkoznak a halállal. Olykor beszélnek is róla,
de többnyire inkább azzal jelzik a félelmüket, hogy hallgatnak róla.
A fák, a bogarak, az állatok halála iránt élénken érdeklődnek, valami
titkot sejtenek minden jelenség mögött, ami sehogy sem akarja meg-
mutatni magát. A környezet, amelyben élnek, az úgynevezett természet,
súlyos titkokkal terhes. Néha bizony erős lelkiismeret-furdalásom tá-
mad amiatt, hogy életre hívásukkal kiszolgáltattam őket a halálnak.
Amire csak egyetlen érvényes válaszom lehet, az, hogy végső soron
nem én hívtam életre őket, hanem az a minden jelenség mögött meg-
bújó titok, amiről ők is tudnak már. Mindig is foglalkoztatott a gye-
rekkorom, valójában más se foglalkoztat. Amit gyerekkornak nevezek,
nem ért véget, most is van, ahogy mindig is lesz. Amit gyerekkor-
nak nevezek, nem egy emberi lény biológiai életének első néhány éve,
hanem egy ismeretlen lélek jelenlétének örökkévalósága. Hogyan is
beszélhetnék róla múlt időben. Jézus, amikor a gyerekekre mint pél-
dára utalt, azt hiszem, ennek a léleknek az örökkévalóságáról beszélt.
A gyerekkor mindenekelőtt érzékenység. A létezés egészének való ki-
szolgáltatottság. Alig elviselhető állapot, amit csak az tesz elviselhe-
tővé, sőt, olykor önfeledtté, hogy a tudat sötét árnyéka még csak rész-
legesen van jelen benne. Majdnem csak lélek van, és alig van tudat,
mi más ez, ha nem az angyalok kiváltsága. Ami egy emberi lényben
valódi, az csak a gyermekivel azonosítható. Nincs mit szépíteni, az em-
ber elromlik, megromlik, nehéz lesz, sötét és durva. A szíve kihűl. Ta-
lán ez a lényeg, a kihűlt szív. Szinte alig látni valakit, aki nem ezt az
utat járja be. Számukra nincs mentség, nincs bocsánat, nem hivat-
kozhatnak senkire és semmire, nincsenek kibúvók, nem lehet meg-
úszásra játszani. Mindezt nyugodtan leírhattam volna egyes szám első
személyben is. A világot a millió és millió kihűlt szívű, romlott, sötét,
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nehéz és durva emberi lény tette olyanná, amilyennek ismerjük. A las-
san agonizáló Föld az ő művük. A mi művünk, mondhatnám. És mind -
az, amivel ez az agónia ideig-óráig még ellensúlyozható, a gyerme-
kek műve. Az irodalom, a zene, a képzőművészet nagy alkotásai mind
olyan emberi lényeknek köszönhető, akik gyermekként születtek, gyer-
mekként éltek és gyermekként is haltak meg. A természetben nincs
felnőttkor, csak gyerekkor van, egy öreg fa lényegileg nem különbö-
zik a tövében kihajtott magonctól. A gyerekkor elmúlt — mantrázza
Sutting ezredes, miközben titkon mindennél jobban reménykedik ab-
ban, hogy sosem lesz vége.

„Gyermekké tettél…”
„Die Kinder sind komische Tiere” — hangzott el egy távoli, ide-
genbe szakadt ismerősöm sommás véleménye egy alkalommal, ami-
kor váratlanul betoppant többgenerációs, népes családi összejöve-
telünk idején, és a gyerekzsivaj közepette tényleg nehéz volt szót
váltani. Egy másik ismerősöm pedig egy alkalommal azt fogalmazta
meg, hogy ő nem szereti saját gyermekkorát, mivel akkor nem le-
hetett önálló, mindig mások elvárásai szerint kellett élnie. Több év-
tized után is jól emlékszem e sarkos véleményekre, s noha nem ér-
tettem egyet velük, azóta is többször eszembe jutnak. Lényegesnek
tartom, hogy e véleményalkotó akkori fiatal emberek egyikének sem
volt gyermeke, nem élhették át azt az egyszerre bonyolult, nehéz,
izgalmas, a gyermek növekedésével folyamatosan változó felada-
tot, ami egy gyermek születése és felnevelése során egy ember talán
legfontosabb életfeladata. Ezért mindjárt fel is mentem őket, hiszen
helyzeti előnyben vagyok.

A gyermek egy csoda, már fogantatásától kezdve. A szeretet leg-
magasabb formája az égi és földi szerelem, a szeretethez képest más,
racionalitással nehezen korlátozható minőség, s mint ilyen, egyfajta
transzcendenciát ad a gyermek megszületésének. Úgy is fogalmaz-
hatunk, hogy a gyermek Isten ajándéka, s a megszületett gyermek fel-
nevelése, esetleg felnevelődése számos olyan kérdést vet fel, melyek
a Biblia világától máig az úgynevezett örök emberi kérdések közé tar-
toznak. A gyermek születésekor tökéletlen (1Kor 13,11; Gal 4,1–3; Ef
4,14), fizikai, szellemi és lelki értelemben egyaránt, viszont „szivacs agyá-
val” hihetetlen nagy képessége van a külvilág ingereinek, hatásainak
befogadására, s már akkor is meglepően sok dolgot megért, tetteivel
kifejezésre juttat, amikor beszélni még nem tud. Ezért a gyermek fej-
lődése kulcsfontosságú és felelősségteljes dolog a vele kapcsolatban lé-
vők számára, s nemcsak az egyén fejlődése, az egyéniség kialakulása
szempontjából, de az egész társadalom felől nézve is. Pázmány is en-
nek tudatában fogalmazta meg, hogy „Az országoknak és várasoknak
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sincs semmire nagyobb szükségek, mint az apródesztendősök jó ne-
velésére. Mert sem az eláradott gonosz ságnak kiirtására, sem a jó er-
kölcsök béoltására, sem a bölcsességek és tudományok gyökerezé-
 sére, sem a több belső csendes állapatok virágozására foganatosb eszköz
nem találtatik a gyermekek oktatásánál, miképpen ártalmasabb és
veszedelmesb dolog sincsen az ifjúságnak vagy tudatlanságban, vagy
vásott, feslett erkölcsökben nevelésénél.” A Példabeszédek könyvében
olvassuk: „Ha dőreség tapad a fiú szívéhez, a fenyítő pálca leszedi róla”
(Péld 22–15). Lu kács evangéliuma végigköveti Jézus felnövését a já-
szoltól a templomban való bemutatáson keresztül a szülőknek való alá-
vetettségig, de az önálló hit méltóságának kialakulásáig is. Hogy egy
megszületett gyer mek mennyire tabula rasa, mennyiben határozzák
meg személyiségét a magával hozott gének, s mennyiben döntő a ne-
velés, fejlődéslélektani szakkérdés, amellyel itt nem érdemes foglalkozni.
Kétségtelen, hogy már legkisebb korában a gyermek mintát keres és
talál mindenre a környezetéből, és ez a szülői és társadalmi felelőssé-
get hatványozottan megnöveli. A gyermek gondolkodása erőteljesen
konzervatív abban az értelemben, hogy a rá ható történéseknek és je-
lenségeknek, kiemelten a felé irányuló szeretetnek is befogadója, meg-
őrzője, és elvárásai ennek alapján fogalmazódnak meg. Ha egy séta al-
kalmával jól érezte magát, követelni fogja, hogy más alkalommal is arra
menjünk. Ha közben kapott egy almát, amit jóízűen elfogyasztott, a
következő alkalommal is kérni fogja. Ha hozzászokott a fogmosáshoz,
követelni fogja. Ezért a neki átadott személyes példa ereje valószínű-
leg a legfontosabb a neveltetés során, s ez a tágabb környezetre (isko-
la, társadalom) is vonatkozik.

A gyermekkor naivitásokból, rácsodálkozásokból, élményekből fa-
kadó érzései, világlátása a felnőtté válás után sem szűnik meg, csak el-
térő módon nyilvánul meg a felnőtt emberben. Ha nincs elfojtva a rég-
múlt, a gyermekkor többnyire egyfajta idillként, a naivitás és őszinteség
kötöttségektől mentes aranykoraként rögzül. Nem véletlen, hogy Jé-
zus is példaként állítja elénk a gyermekeket. A gyermekkor lényegé-
nek átélése kegyelmi időszak, ajándék lehet a felnőtt ember életében,
„olyanná kell lenni, mint a gyermek” (Mt 18,3–4), „újjá kell születne-
tek” (Jn 3,7). A Biblia szerint mindez az Isten országának elfogadását,
az arra való felkészülést teszi lehetővé (Mt 19,14), a gyermekek a nyílt-
szívű, igaz tanítványokat jelképezik. Az evilági élet valóságos bemu-
tatása a magyar és világirodalom számos nagyhatású alkotásában a gyer-
mekként látott világ ábrázolásán keresztül válik lehetségessé, és itt már
elmosódik a határ gyermek- és felnőttirodalom között. A gyengédsé-
get, odaadást, szerelmet váró József Attila még ordító, toporzékoló, „még
őszinte ember” korát éli újra, amikor így ír: „Gyermekké tettél. Hiá-
ba növesztett / harminc csikorgó télen át a kín.”

Nem csodálkozhatunk azon, hogy a Biblia különleges helyet, kü-
lönleges fontosságot biztosít a gyermekkornak, így van ez az egész
emberi életút vonatkozásában: az unokák az öregek koronája (Péld
17,6). Ha szerencsések vagyunk — mint magam is — a harmadik
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generációval való napi kapcsolatban újraélhetjük saját gyermekeink
felnevelésének éveit, akkori hibáinkat, esetleg mulasztásainkat le-
hetőségünk van korrigálni, további példákat kínálva immár felnőtt
gyermekeinknek a gyermekneveléshez, s számot vethetünk saját
gyermekkorunkkal, az akkori eszmények megvalósulásával is — de
ez már egy másik történet.

Lángolj és világíts!
A feltett átfogó, bonyolult kérdésekre-témákra egyszerű monaszti-
kus szerzetes szemével tekintek, aki nem szociológus, nem antro-
pológus, nem a legújabb kori történelem szakértője, és nem is a leg-
ifjabb generáció tagja, hanem aki már „régebb óta fiatal”.

Különös ajándék számomra, hogy családunk élete Isten megelőző
szeretetének a jele. Mély hittel és dolgos kézzel, nyílt, őszinte lég-
kör  ben, derűs kedvvel, szegényen, de igaz emberi kapcsolatokban
bővelkedve éltük mindennapjainkat. Szent Benedek Regulája sze-
rint élve, visszatekintve látom, hogy szüleim és testvéreim (két-két
nővérem, bátyám) példáján keresztül mintegy természetes módon
hangolta rá szívemet Isten a monasztikus élet ritmusára, hiszen az
ora et labora évszázados bölcsessége családunk életében is meghatá-
rozó volt. Gyermekkoromban sokszor megtapasztaltam, mit jelent
állhatatosnak lenni; szenvedések árán is kitartani Isten mellett; nyíl-
tan elvállalni a hit szerinti életet ellenséges környezetben. Szüleim
meg nem alkuvó hűsége olyan természetessé tette ezt számunkra,
mint amilyen természetes egy hajó számára a biztonságot adó tőke-
súly. Hálásan gondolok erre, hiszen monasztikus fogadalmunk
egyike éppen a stabilitás, hűség a hivatásban, a közösségben.

Különbözőségeinkből adódóan más-más módon adták át szüle-
ink azt, amire úgy gondolták, hogy szükségünk van. Szeretetük ta-
nított, helyreigazított, határt állított. Azért volt bőven, amikor nem
értettem, vagy nem értettem egyet szüleim döntésével, tilalmával.
Ahogy a felnőtté válás, az útkeresés folyamatának természetes eleme,
jellemzője az értékek ütköztetése — amely konfliktussal is jár/hat —,
úgy a generációs konfliktus is érthető. Hiszen a különböző korosz-
tályok mást élnek át. A konfliktus antropológiai sajátossága az em-
bernek, nem tudunk el/megmenekülni tőle. El kell vállalnunk az ér-
tékek szembeállításának a kockázatát a pozitív irányú fejlődés és
növekedés érdekében. Számomra úgy tűnik, hogy az ember alapve-
tően önmagához hasonló marad: törékenysége, várakozásai, vágyai, fé-
lelmei lényegében mindig hasonlók. A legmélyében rejlő dolgokat fel-
színre hozó körülmények azonban változnak.

Amit gyermekkorunkban rutinszerűen begyakoroltunk, az fon-
tos, de az életúton átélt és feldolgozott tapasztalatoknak is nagy jelen -
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tősége van. A szüleim által kapott hitem személyessé lehetett az által,
amikor először gimnáziumi éveim alatt igazán rákérdezett az Úr:
„Szeretsz-e engem?” Hosszú hónapok igen sötét alagútjának végén
újra megkaptam az elém jövő, engem megelőző Szeretetet, amely —
Aki értelmet ad ma is az életemnek. A családi körben mintegy ter-
mészetesen megélt hittapasztalat természetfelettivé, személyessé mé-
lyült. A megelőző Szeretet bizonyossága, aki „már akkor meghalt ér-
tünk, amikor még bűnösök voltunk” (Róm 5,8), aki irgalmával
elibénk siet (Zsolt 59,11), egyértelművé tette számomra, hogy melyik
szentírási verset szeretném választani apátnői jelmondatként: „Isten
előbb szeretett” (1Jn 4, 19). Ahogyan Clairvaux-i Szent Bernát is saját
tapasztalatát így fogalmazza meg: „Nem keresnél, ha Isten korábban
már nem keresett volna; és nem szeretnél, ha már előbb nem szere-
tett volna”.

A mai felgyorsult, kitágult élettér valóban más, a digitalizált világ
olyan, mint egy hatalmas könyvtár — könyvtáros nélkül. A virtuális
kor támadásai elbizonytalanítják a fiatalokat a helyes valóságlátás-
ban, emiatt szoronganak, kiszolgáltatottnak érzik magukat, állan-
dóan versenyben vannak azért, hogy elfogadhatóvá tegyék magu-
kat; és még hosszan sorolhatnánk a súlyos kórtörténetet-kórleírást.
Ezt a világot azonban nem az új generáció hozta létre, hanem ebbe
született bele. Ennek kapcsán számomra — személyes felelősséggel
— igazán két fontos kérdés fogalmazódik meg: az újonnan érkezet-
teknek mit adnak át a nemzedékek, mint életük lényegét, örökségük
legjavát? Valamint, nemcsak az számít, hogy kicsoda, milyen a mai
fiatal, hanem az is, hogy mit jelent számunkra, mit jelent Krisztus szá-
mára? A változó körülmények között a jövő nemzedéket nagymér-
ték ben továbbra is az határozza meg, hogy mit adunk a kezükbe, és
megtanítjuk-e helyesen bánni azzal, amit a kezükbe adtunk.

Monasztikus szerzetesként a megélt hittapasztalatot vágyom át-
adni, elfogadva Szent Ágoston bölcsességét: „Benned égnie kell
annak, amit lángra akarsz lobbantani másokban”. Amit korábban
az átadó személyébe vetett feltétel nélküli bizalom alapján elfogad-
tak, azt — a társadalmi közeg változása miatt is — most bizonyíté-
kokkal kell alátámasztani. Úgy is mondhatom, hogy néhány évti-
zeddel ezelőtt az örökség „ajánlólevele” az átadó személy mint
tekintély volt. Ma már ez nem elegendő, nem fogad el semmit a fia-
 tal, amit kizárólag az életkor adta tekintély hitelesít. Ennek követ-
kez tében a hittapasztalatot is „érvekkel” és hiteles élettel kell alátá-
masztani. Halljuk az állandóan visszatérő kérdéseket: miért? minek?
„Átadóként” nem elegendő egyszerűen csak vinni a kapott „hit-cso-
magot”, és érintetlenül kézbesíteni az utánunk jövőknek. Bátran és
komolyan szembe kell nézni a szinte provokatív „miért” kérdések-
kel, és megpróbálni — a magunk számára is — választ adni. Szent
Péter apostol így bíztat bennünket: „Ne féljetek, és ne rettegjetek
tőlük, és meg ne zavarodjatok, hanem őrizzétek szentül szívetekben
az Úr Krisztust. Mindenkor legyetek készen arra, hogy válaszolni
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tudjatok mindenkinek, aki a bennetek lévő reménység okát kérdezi
tőletek. De ezt szelídséggel és tisztelettudóan, jó lelkiismerettel te-
gyétek” (1Pt 3,14).

Az átadás ma egészen újfajta horizont előtt történik, olyan társa-
dalmi környezetben, amelynek kialakulásához magam is hozzájá-
rultam, hozzájárulok. Mónika Naplójának szavai szerint azonban a
lényeg nem változik: „Nagyon kell szeretni az embert; szeretni és
megérteni és megkeresni a jót benne; kikaparni a parazsat a hamuból
és lángra lobbantani bennük. Ó, hisz ha te égsz, körülötted is világos
lesz, meleg lesz, szépség, lendület lesz! Ha nincs, benned sincs elég!
Imádkozni, szeretni, engesztelni!”1

A gödör visszhangja
Amikor 1985-ben, az első műszív viselője, William Schroeder el-
hagyta a kórházat, én, a legkisebbik öcsém keresztelőjét követő csa-
ládi estebéd terített asztaláról, látatlanban, nagy gyorsasággal, ki-
hordtam a karácsonyfának tetsző fánkkupacot a házunkat körülölelő
gödörben játszó pajtásoknak. Este volt, napszállta, anyám cipőt ho-
zott és kardigánt, s míg rám adta, mintha makacs kínnal vívna a tü-
deje: nagyokat szagolt a levegőbe. Az ünnepi asztalról úgy hiányzott
a fánk, mint kopasz király fejéről a korona. Titokban tolvajkodtam, ti-
tokban kaptam meg jutalmam. A pajtásoknak akkorát hazudtam,
amekkora nagyotmondás lila számon kifért, a fánkot pedig, amek-
korára az életemet szabták, éppen annyi időre: megutáltam.

Ferde dolgaim sokaságával hamar magamra haragítottam a fel-
nőtteket. S bár Kálváriám napsugaras is volt olykor, vártam, hogy
nagy legyek. Savanyú volt az a málé is, amivel tizenévesen etettek.
Kapunkhoz járt a baj, de az „Istenőrízzen! esetek” el-elkerültek. Kín-
rí mekkel dobálóztunk a mezőn, de ha megszólalt a harang, a háziál -
dást zabáló kísértetek seregestül durrantak széjjel. „Ha! Ha mekkorát
lőtt a veszedelem, s milyen hamisan szól!” — mondták, amikor Bar-
tók felénk járt, és egy kézmozdulattal elnémította a pokolzajt.

A Tiszán, a Dunán túl felnőtt leszek! — biztattam magam. És a ke-
zemet is másra használom majd. Aztán, amikor fehérruhás papot lát-
tam, a hitem is áttörte a rácsos eget. Éljen! Mától fogva: anya a nevem.
Mondtam 2013-ban. És a keresetemmel boltba mentem. Türelmet,
békét, megbocsátást vásárolni. De az üzlet katonavigyázzban sora-
kozó fánkalakú, háromszámú E masszák tömkelegével, energiaita-
lokkal, biztonsági kamerákkal volt teli. Őr lopódzott a nyomomban
akkor is, amikor rúzsos számmal anyám nevét imádkoztam, rágtam
ajkam, nyeltem könnyem… Édesanyám… Édesanyám… És ti! Paj-
tásaim…! Halhatatlan, bekötött szemű vándormadarak! Veszettül
sietünk ugye, mintha égne farkunkon a toll! Ez a világ bezárta előt-

1Mónika naplója. Vigilia,
Budapest, 1990, 39.
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tünk kapuit… Annyira sem értjük gyermekeink kolostorhideg, ujjaik
tördeléséből recsegő szavait, amennyire hallgatásunkat egykoron ki-
hallgatták szüleink. Egy marék föld, 300 gramm por maradt az ibo-
lyamező gyermekkorból, amit a mai gyermekbirodalomban látni
vélek: a szív, a szeretet keringő rendszere. Egyéb semmi. Semmi
egyéb. Lőn, hogy aki valaha gyermek volt, annak majdan több meg-
beszélnivalója akad a diófával, halottjaival, mint saját fiaival.

Felteszem, Isten azért adott szárnyat a gyermeknek, hogy ezt a
marék port olyan helyre szórja széjjel, ahová emberi kéz, fegyver, idő
és halál el nem érhet s így semmi által meg nem semmisülhet. És talán
Jézus is ezért állította példaképül a szív(e) által vezérelt gyermeket,
hogy az ember ne csak akkor emlékezzen a szívére, amikor fáj. Hogy
végül ekként, világunk szájról szájra csókolt történelemként végezze.

Gyermeki
ráhagyatkozás
Gyermekeim csecsemő- és kisgyermekkorából egyik legkedvesebb
emlékem az az érzés, amikor teljes testsúlyukkal a vállamra nehe-
zedve, fejüket a fejem mellé hajtva szemlélték a világot. Sokféle hely-
zetben megvalósult ez, például evés után jóllakottan, sírás után ki-
merülve, ijedtség után megnyugodva, betegségben elbágyadva, egy
hosszú nap után elfáradva, vagy éppen alvás után ébredezve — de
akárhogy alakult is, mindig erőteljes volt ebben a mozdulatban az a
feltétlen ráhagyatkozás, ami a lábujjuktól a fülükig minden test-
részükből sugárzott. Szinte kézzelfogható volt az a pillanat, amikor
a saját, még ösztönös vagy már tudatos kapaszkodásukat feladva
egész testükkel átadták magukat a szülői karok biztonságának. Ez a
ráhagyatkozás nem egyszerűen egy bensőséges kapcsolatot érzé-
keltetett velem, hanem egy fontos evangéliumi tanítást tett fizikai-
lag is érezhetővé.

Jézus olyan lényegi üzenetet mutat meg a kisgyermekeken ke-
resztül, amely az élet teljességéhez vezetheti el a ráhagyatkozást már
csak kereső felnőtt embert. Ahol az evangéliumok Jézusnak a kis-
gyermekekkel való találkozásáról, vagy őket alapul vett tanításáról
írnak, ott sem szentimentális érzelgősséggel, sem a gyermeki ártat-
lanság ideologizálásával nem találkozunk, jelen van viszont az élet
valóságához történő ragaszkodás, és a legfontosabb életkérdéssel
való szembenézés: Rá merek-e hagyatkozni?

Az evangéliumok legnépszerűbb „kisgyermekes történetében”,
melyben gyermekeket visznek Jézushoz, hogy áldja meg őket (Mt
19,13–15; Mk 10,13–16; Lk 18,15–17), Lukács szerint olyan kicsikről
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(brephé, vagyis újszülöttek) van szó, akik még a saját lábukon sem tud-
nak járni, Máté és Márk pedig hét év alatti kisgyermekekről (paidia) ír.
Bármelyikre gondolunk is, ők mindenképpen túl fiatalok ahhoz, hogy
tudatos és felelős döntést hozzanak saját életük nagy kérdéseiről. A Jé-
zust körülvevő tanítványok épp a tudatosság hiánya miatt akarják
távol tartani őket, ám Jézus — itt kivételesen megharagudva saját ta-
nítványaira — arra mutat rá, hogy éppen ez a tulajdonságuk teszi a
gyermekeket példaértékűvé. Nem azért ilyeneké a mennyek országa,
mert a gyermekeknek különleges helyzetük lenne (például „még ár-
tatlanok”), vagy mert még nem jellemzi őket valamilyen állapot (pél-
dául „még nem bűnösök”). Sokkal inkább azért ilyeneké a mennyek
országa, mert ők ténylegesen, objektíve tehetetlenek. Ők valóban sem-
mit, egyetlen lépést sem tudnak tenni azért, hogy elérjék a mennyek
országát. Ők „csak” hagyják, hogy odavigyék őket Jézushoz, és a leg-
bensőbb (ős)bizalommal mernek függeni azokon, akik viszik őket, s
azon, akihez megérkeznek.

A mennyek országa nem emberi törekvéseink eredménye, hanem
egészen Isten kegyelmének ajándéka. Emberi oldalról, tanítványként
végiggondolva csupán egyet lehet tenni: ráhagyatkozni arra, aki utat
mutat ebbe az országba. Ez a ráhagyatkozás, s ezzel együtt saját ka-
paszkodásunk őszinte felülvizsgálata jelenti felnőttként a legnagyobb
kihívást. Amikor nem a saját cselekedeteinkben bízunk, nem újabb és
újabb eszközöket és még hatékonyabbnak vélt módszereket kere-
sünk az Istenhez való közeledésre, nem akarjuk mindenáron saját
kezünkben tartani a sorsunkat, el tudunk szakadni a teljesítmény-
központúságtól, a megfelelési kényszerektől és az állandó rivalizá-
lástól, vagy merünk az „itt és most” világában élni, s a kegyelmet ko-
molyan venni. Ebben a ráhagyatkozásban segítenek bennünket jó
példával a kisgyermekek. Luther Márton is ezt a gyermeki hitet emeli
ki a gyermekek különleges értékeként, amikor a gyermekkeresztség
mellett érvel.1

Egyfajta fordított vallási szocializáció ez, amelyben a kisgyerme-
ken keresztül a felnőtt kap segítséget ahhoz, hogy részese lehessen
Isten országa közösségének, s hogy hitkérdéseit és egész életét valódi
távlatában szemlélhesse. Már az Ószövetségben is megvannak az
alapjai (például Zsolt 8,3) ennek a tanulási lehetőségnek, Jézus pedig
számos példán keresztül mutat rá, így a templomtisztítás történetében
is. A templomtisztítás után még a Jézust kritizáló főpapok és írástudók
is elnémulnak (Mt 21,15–16) akkor, amikor a gyermekek a kimondott
szavaikkal (15.v) — és Jézus még visszább vezető fokozásában a cse-
csemők (16.v) szó nélküli kiáltásaikkal — megkérdőjelezhetetlen te-
kintélyként tesznek dicséretet Istenről. Olyan mélyről jövő és valódi
belső istenkapcsolatról tanúskodó bizonyság ez, mely bár nem meg-
formált mondatként kerül elénk a csecsemők szájából, de amelyet
még a formális operativitás szakaszában élő felnőtt ember tanult és ki-
forrott gondolkodása sem tud megcáfolni, csak csodálni, s mellette el-
némulni. Ennek, az emberi tapasztalatok által még el nem torzított

1Luther: Az idegen hitről
és hatalmáról, 1525.
In Csepregi Zoltán –

Horváth Orsolya (szerk.):
Luther Válogatott Művei

6. Luther Kiadó,
Budapest, 2015. Vö.

Kodácsy-Simon Eszter:
Milyeneké az Isten

országa? A gyermekek
teológiája Luthernél.

In Szabó Lajos (szerk.):
Teológia és reformáció.

Luther Kiadó, Budapest,
2017, 193–202.
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belső istenkapcsolatnak és tiszta látásnak fontos szerepe van az ember
önvizsgálatában, Isten kijelentésének meghallásában, s a ráhagyatko-
zás tanulásában. Az üdvösség szempontjából nézve a csecsemők és
kisgyermekek nem erkölcsi szinten, nem kognitív képességeikben, de
nem is érzelmi megnyilvánulásaikban különböznek a felnőttektől,
hanem abban a személyes istenkapcsolatban, amely lehetővé teszi
számukra a feltétlen ráhagyatkozást, és ennek kinyilvánítását.

Egy további tanításban, a kisgyermekek (paidion) példájában (Mt
18,1–5) pedig a közösségi és ezzel összefüggésben az eszkatológiai ér-
telemben vett nagyságot mutatja be Jézus, amivel rámutat a kisgyer-
mekek közösségben felismerhető szerepére. Az igazi nagyságot, a
mennyek országában megvalósuló nagyságot — melyet a tanítvá-
nyok oly buzgón, egymással versengve szeretnének elérni (Mt 18,1) —
nem lehet mással megközelíteni, mint a gyermeki attitűd elfogadásá-
val. A mennyek országában nem egy hierarchikus társadalmi felépí-
tést kell elképzelnünk, ahol urak és szolgák, vezetők és vezetettek, na-
gyok és kicsik vannak, s ahol egy elképzelt ranglétrán mindenki keresi
a helyét, például a legtöbb más ókori társadalom elképzelése szerint
a létra legalsó fokán csücsülő kisgyermekhez viszonyítva. A mennyek
országában ehelyett olyan család van, ahol mindenki egyformán be-
fogadott és elfogadott kisgyermeke az Atyának.

Márk ennél a történetnél (Mk 9,33–37) még azt is hangsúlyozza,
hogy Jézus „kézen fogva… átölelte” a kisgyermeket (Mk 9,36), vagy -
is nem szégyellt a kiszolgáltatottságot és esendőséget megtestesítő
kisgyermekhez leereszkedni, őt felkarolni és vele törődni. Különö-
sen szép szótériológiai vonása van ennek a tanításnak, ha a megelőző
versekre (Mk 9,30–32) is figyelve észrevesszük, hogy ennek a kis-
gyermeki alázatnak a gyakorlása segít abban is, hogy Jézus kiszol-
gáltatottsága és szenvedése megszólíthasson minket, s bátorítson
bennünket a ráhagyatkozásra.

Örömész leszek
A Vigilia mindegyik inspiráló kérdésére szívesen válaszolnék, ám
a keretek ezt nyilván nem engedik. Ezért kettőt választottam közü-
lük, egy személyeset és egy közkincsnek kívánkozót…

Az Ön számára mit jelent gyerekkorának élményvilága? Bevál-
totta-e felnőtt élete gyerekkorának ígéreteit?
Igazi gyermekkorom volt. Sok játék, zenélés, egy jó báty — aki azért
testileg-lelkileg-szellemileg megedzett —, barátok, kert, kiserdő, bicikli,
kedves felnőttek, otthon lévő édesanya, jelen lévő apa, mozgalmas és
békés otthon, állatok, munka — amennyi szükséges, és mindez egy ter-
mészetes természetfölöttibe ágyazva. A Jóisten jelenléte, vigasztalása,

PÉCSI RITA

Pedagógus,
neveléskutató
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gondviselése és a síráson is átragyogó mosolya — szinte tapintható kö-
zelségbe került. Amikor már cseperedtünk, persze sokszor megkér-
dezték, hogy mi akarok lenni? Mindig nehezemre esett a válasz. Mit
mondjak a sok közül? Zongorista, tanár, feleség, anya? Egyszer rájöt-
tem, hogy lám, ha van fodrász, cipész, kertész, nyelvész — akkor én
örömész szeretnék lenni. Ebben meg is nyugodtam, hiszen belefér a zene,
az iskola, a család is! Ezt az ígéretet beváltotta a felnőtt életem. Bár
némelykor kemény leckét kaptam abból, hogy az öröm igenis komoly
dolog, de ez ugye egy „hivatásos örömésznek” vállalható! Nagyon
hálás vagyok ezért a Jóistennek, a Szüleimnek, a Férjemnek, a Gyer-
mekeinknek, és mindazoknak, akikkel összeszövődtek útjaink.

Ön szerint mivel magyarázható, hogy Jézus ilyen értékesnek tartja
a gyermekkort? És mit tehetünk azért, hogy olyanok legyünk, mint
a gyermekek?
Erre a kérdésre régóta kerestem a választ. Sokan írtak e témában
hosszan és röviden is. De számomra mind közül Josef Kentenich
atya összefoglaló megkülönböztetése jelentette az igazi útmutatást.
Röviden megpróbálom összegezni mindazt, amit tőle tanultam.

Gyermeki vagy gyermeteg? Jézus egyértelműen figyelmeztet: „ha
olyanok nem lesztek, mint a gyermek…” Ám Szent Pál azt is mondja:
„…amikor férfivá nőttem, elhagytam a gyermek szokásait” (1Kor
13,11). Milyen az a magatartás, amit a gyermekkorból megőrzünk —
hiszen erre épülhetnek majd az Istengyermekség természetfölötti
készségei is. És melyek azok a tulajdonságok, amelyek infantilis, éret-
len személyiséget eredményeznek?

Gyermeki vonások: Bizalom. Teljes odaadás. Ez az a mérhetetlen
(ős)bizalom, ami már csecsemőkorban kialakulhat a szüleink iránt:
„Mindig bízhatok Benned. Minden bajban és örömben Hozzád for-
dulok. Tiéd vagyok, és ez örömmel tölt el!” Megelégedettség. A cse-
csemő megelégszik, sőt boldog az alapszükségletek kielégítésével:
anyatej és együttlét. Nem kér epres tejet, sem mintás pelenkát. Min-
dent Tőle vár — a szüleitől — Istentől. Sosem gondolja, hogy „majd
ha nem tetszik, elmegyek és megpróbálom másokkal…” Mindent
neki tesz meg. Csak a szüleinek akar megfelelni. Mit szól ehhez
Anyu? Mit mond majd Apu? Mintha így érvelne: „Tudod, monda-
nom kell, hogy nem, de ha szigorúan nézel, az fáj nekem, és akkor
— bár nem értelek, de — nem fogom megcsinálni.” Bárcsak tud-
nánk a kísértés idején felnőttként is így gondolkodni! Gyorsan meg-
bocsát, nem verseng. Nem őrzi a sértést, csak a harmonikus együttlét
a fontos számára. (Érdekes, hogy Jézus gyermekekre utalása min-
dig a tanítványok versengő magatartását követően hangzik el…)
Nem keresi a rangot. Számára egyetlen rang létezik: apa és anya, il-
letve a ténylegesen létrejött kapcsolat számít kizárólag. Nagynak lát.
Természetesen nem jelent neki problémát, hogy a másik embert iga-
zán nagynak lássa. — Ilyenek a legkisebbek. A személyiségnek erre
az egyszerűségére épülhet az Istengyermekség is.
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Gyermeteg, infantilis vonások: Mit kell elhagynunk, bár ugyanúgy a
gyermeki lét sajátossága? Önzés. A saját magam körüli forgás. Ez
23–33–43 évesen a fejlődés makacs gátja. Féltékenység. A gyermek fél-
tékeny, mert csak a saját szempontja létezik. Ezt idővel ki kell nőni.
Sajnos sok felnőtt visszacsempészi ezt a nézőpontot: „hogyhogy nem
hívott meg?”, „jól esik, hogy csak nekem fogad szót” stb. Kedélyfüggő
magatartás. Természetes, ha óvodásunk így viselkedik. A gyermek
idegrendszere nem képes az indulatszabályozásra. Ám van kedély-
függő felnőtt is… Nyakasság. Ennek is az énközpontúság a gyökere.
Nem tud váltani. Csak így lehet (például a kék cumihoz való konok
ragaszkodás). Később jó esetben kifejlődik a több szempontú gon-
dolkodás, és képes más nézőpontot is mérlegelni. Dac. „Azért sem!
Legyen neked is rossz, ha nekem sem jó!” Felnőttek között is sok 3–5
éves gyermek szintjén ragadt párbeszéd zajlik… Meggondolatlanság.
Egy gyermek nem képes a következményeket felmérni. Ám ha egy
felnőtt nem számol például a megjegyzései következményével, fejlő-
dése megrekedt az óvodás korban, amikor meggondolatlanul oda-
vágta, ami a keze ügyébe került. Döntésképtelenség. Nem képes felelős
döntést hozni. Tömegember. Azt teszi, amit mások, azért, amiért ők…
Önuralomhiány. Ez a gyermekeknél még az idegrendszeri pályák fej-
letlensége miatt természetes. És az „ami a szívemen, a számon” —
ősz fejjel? Hiszti. A belső indulatok felnagyított kifejezése. Vannak
hisztériás felnőttek, esetleg finomabban fogalmazunk. Alacsony tűrő-
képesség. Nincs állóképessége a fizikumnak és/vagy a személyiség-
nek. Felnőtteknél ez például a kellemetlenségek, nehézségek elvise-
lésekor mutatkozik meg. „Kényelmesen, fájdalommentesen, olcsón.”
Nyafogás. Nem szorul magyarázatra. Felnőtteknél valóban infantilis
dolog. Jó, ha házastársunkkal, vagy egy közeli barátunkkal megbe-
szélhetjük a nehézségeket. De nincs többre szükség. Élő hitű embe-
rek Istennel is tudnak párbeszédet folytatni. Érett szeretetkapcsolat-
ban nincs szükségünk állandó panaszkodásra, nyafogásra.

A gyermeki személyiség tehát kilép önmagából a „Te” felé, a gyermeteg
ember viszont önmaga körül kering, az „Én-ösztön” áll a középpontjában.
(Kapni szeretne, ahol adni kellene, megértést vár, ahol megérteni kel-
lene.) Az infantilis felnőtt mindig azt hiszi, hogy őróla van szó.

Az élet szolgálata a gyermeki énünk kitüntetése, ápolása. Ez a
via excellentiae (kitüntetett út). A gyermeteg vonásokat előbb-utóbb
elhagyjuk. Ez a via negativa (a tagadás útja). És továbblépve, a gyer-
meki énünket a felnőtt kor kiegészítő erényeivel ötvözzük. Ez a via
connexionis (a kapcsolat útja), amelyben a látszólag ellentétes voná-
sok (például a bölcsesség és az egyszerűség) harmonikus egységgé
kovácsolódnak. Kis Szent Teréz szavaival: az Istengyermek csecsemő
és agg egyszerre. Ez az egység válasz lehetne korunk sok nyomorú-
ságára. Azt hiszem, a mai fiataloknak és felnőtteknek mindkét út
megerősítésére szükségük van. Hódítsuk vissza az igazi gyermek-
kort, és álljunk alá a felnőtt lét kihívásainak. Légy azzá, ami vagy —
és boldog leszel!
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Otthonosság és
szabadulásvágy 
a Duna mentén
Egy kis Duna menti faluban nőttem fel, bonyolult időkben és bo-
nyolult családi helyzetben. A bonyolult idő a Rákosi-kor Magyar or-
szága, a bonyolult helyzet pedig az volt, hogy igen korán elvált szü-
leim helyett özvegy nagyanyám nevelt, két, szinte testvér korú
nagynénémmel. Különös volt a világunk azért is, mert egy sváb fa-
luban magyar telepesek voltunk. Ez a gyermekkor egyszerre volt
számomra az otthonosság, a szabadság és az elvágyódás világa.

Nehéz elképzelni, milyen szegények voltunk. Az erdőszéli falu-
ban ősztől kezdve úgy jártunk fát gyűjteni a ‘hátyival’, hogy vigyázni
kellett, milyen komoly a fa, mert a misztikus 15 centit meghaladó
vastagságú fáért elvisznek a börtönbe. (A szomszédot el is vitték.)
Békekölcsönt persze a nyomor közepette is kellett jegyezni, még a
300 forintos nyugdíjból is, házhoz jött az agitátor.

A három nő között elkényeztetett, jó dolgom volt. Az otthonossá-
got a női közeg teremtette meg, mind a törődéssel, mind a rózsaszín
emlékkönyvek világával, mind a felnövő nagylányok szaporodó ud-
varlási pletykáival. Világunk nagyon zárt volt, de nagyon meleg és
biztonságos. A csikorgó hidegben a konyhai sparhelt sütőjéből hoz-
tuk be a meleg téglát, hogy aztán mikor még hidegebb lett, az éppen
a sötétségbe kibújt kiskecskét is becsempésszük a dunyha alá.

Az otthonos világban a hatalom idegen és félelmetes volt. A fő-
utcán csíkos ruhás rabokat kísértek a fegyőrök, s az utóbbiak a
messzi kőrakodónál néha lövöldözéssé fajult féltékenységi kocs-
majeleneteket rendeztek. Másik világ volt ez, ami néha a kisbíró do-
bolásával érintkezett a mienkével. A faluban zajlott az osztályharc.
A katolikus svábok menekülőfészek voltak az üldözött papoknak.
Mi, gyerekek csak kapkodtuk a fejünket, hogy ki is itt a pap civil-
ben, s kiket kell püspöknek tartani. A templom melletti düledező
vályogházban laktunk. Ebből is adódott, hogy tanítás előtt, a gyer-
mekszemmel hajnali misén ministráltam.

A saját világunkban mi, gyerekek — nem tudtuk, hogy milyen érá-
ban — szabadok voltunk. Már óvodába is egyedül jártam, nemhogy
iskolába. Sötétig szabadon csatangoltunk, hol bandában, hol egyedül
az erdőben. A biztonság és szabadság együtt olyan kompetenciaérzést
alakított ki a gyermekben, amiért azóta is hálás vagyok a falunak.

A szűk szabadság világából a ma szegényesnek tűnő kulturális vi-
lág jelentett nagy kilépést. A vezetékes Néprádiónál volt fontosabb is.

PLÉH CSABA
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Már igen korán szenvedélyes olvasóvá váltam. Hogy milyen korán,
arra az emlékeztet, hogy én olvastam fel a hazajutott újságból a nagy
képes hírt Sztálin haláláról, hét és fél évesen. Nyáron a diófán lógtam
a könyvekkel, télen meg a sámlin kucorogtam vaksin bújva a könyvet
a tűzhelynek támaszkodva. Nagyanyámat, ma már tudom, a szegénység
közepette támogatta a falu. Kártyajósnő volt, de ez már akkor sem ho-
zott eleget, bár lenyűgözött a váratlan kártyafelfordításokat kezelő for-
dulataival: Katonaviselt férfi… megözvegyülve… házassági szándékkal…
Nagyanyám mosott a patikusra, kézilány s mindenes volt a falu kö-
rüli üdülőben, s főleg, jegyszedő a moziban. Innen származott másik
kilépésem a tágabb világba. Minden szerda és szombat nagy élménye
a mozi volt. A képek és kalandok világa, ócska fekete-fehér szovjet fil-
mekkel, meg az Állami Áruház és a 2x2 néha 5 képiségével. Mindkét szen-
vedélyem máig is megmaradt. Mindazt, amit elértem, a könyveknek
köszönhetem, s annak, hogy a három szegény nő bízott bennem, mint
a családi ígéretben.

Az erdő mellett a Duna volt az örömök, de az elvágyódás forrása
is. A nyár a nagyfiúk kalandjaitól volt hangos, a forgótól meg a szi-
getre átúszásoktól. De a Duna a hajók világa is volt. Gőzösök, uszá-
lyok, s évente egyszer valami nemzetközi Duna-túrán evezősök men-
tek más városokba, és más-más, messzi országokba. A Duna-part
maradt számomra máig annak a jelképe, hogy kis bezárt világunk
mellett vannak másik világok is. Örök elvágyódó maradtam, mindig
utazni szeretnék. Nekem a Duna a köznapi világ drámai változását is
jelképezi. Az 1954-es árvíz, aztán az Ausztriából végeláthatatlanul vo-
nuló szovjet csapatok, majd a forradalom — az utóbbit már Pesten
éltem át — elhozták a kisgyermeki világ végét. Ami eddig volt, most
nem érvényes, megszakadtak a köznapok. Ahol utca volt, ott most la-
dikok, ahol emberek nyüzsögtek, most halottak fekszenek, ahol is-
kola volt, most katonák vannak. Ezzel elkezdődött a serdülés.

Gyermekkoromból máig megmaradt az érzelmi bizonyosság ke-
resése a kis világokban. Ezzel együtt lenézem a közösségi dumát. Az
a hivatalos hazug világ. A közösség és biztonság az erdei együttlé-
pésekben, a sötét mélyút bizalmában, s nem jelszavakban jön elő.
Megmaradt a könyvek és képek varázslatos szigete a világ sivársága
közepette. S megmaradt az örök hit abban, hogy a folyó elvihet más-
hová, vannak más világok, ahová eljut az uszály hátán a lobogva szá-
radó ruhák alatt csaholó puli is. Menet közben is lehet otthonosság.

Milyen nő vár otthon?
Van egy mondás, miszerint a nőnek az a fontos, hogy milyen a lakás,
amibe hazamegy, a férfinak pedig az, hogy milyen nő várja otthon.

Nem tudom, hogy ez mennyire igaz, mindenesetre az otthon mele-
 gének megteremtése valóban elsősorban a nő feladata. A nő tudja be-
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le varázsolni a lakásba a szeretetet, a figyelmességet, egymás megbe-
csülését, a simogatást. Mindig akkor vagyok a legboldogabb, ha ez a va-
rázslás sikerül és mindenki otthon van: a kislányom, a férjem, de lehe-
tőleg még a tágabb család is, és mindenki boldog. Ha így együtt vagyunk,
akkor a Mennyországban érzem magam. Olyan nagy boldogság együtt
enni, nevetni, beszélgetni, ritka szigetpillanatok a rohanó életben.

Az is igaz, hogy nem mindegy, milyen nő van otthon. A szüleim
(Kopp Mária és Skrabski Árpád) kutatásai szerint a férfiak belehal-
nak, ha a nő elégedetlen a család anyagi helyzetével. A boldog há-
zasságokban szeretettel várják otthon egymást a házastársak, és nem
stresszelik a másikat elvárásokkal, emberek szidásával, folyamatos
rosszkedvvel. Sokszor azt hisszük, hogy ha magunkról beszélünk,
akkor panaszkodni kell. Pedig nem. A házastársunk, gyerekünk, szü-
leink nem a pszichológusaink, hanem a családtagjaink, nem az a fel -
adatuk, hogy a mi boldogságunkat megteremtsék. Mindenkinek saját
magának a feladata, hogy észrevegye a sok szépet és jót a saját életé-
ben, ettől boldog legyen, és ezzel boldoggá tegye a környezetét.

Nagyon sok a válás és a magányos ember. Mondják, hogy a rossz
házasság pokol. Szerencsére nem ismerem, mert a szüleim és a saját
házasságom is jó, de azt látom, hogy a válás nem oldja meg a problé-
mákat, hanem még több problémát okoz. A gyerekek nevelése, az ex
és új házastársak, barátok, anyagi nehézségek mind-mind megnehezítik
az életet. A Kopp-Skrabski díjas családterapeuta, Mihalec Gábor írja a
legújabb könyvében, a Házasság 2.0-ban, hogy a rossz kapcsolatoddal
kezdj új életet, más rendszerben, segítséggel, és lehetsz boldog újra.

A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom, amit vezetek,
azért jött létre, mert mi magyarok olyan különlegesek vagyunk,
hogy sokkal több gyereket szeretnénk, mint amennyi megszületik.
Azon dolgozunk, hogy segítsünk a fiataloknak, hogy merjenek tenni
a boldogságukért, merjenek elköteleződni, gyereket vállalni. Sok fia-
 tal attól fél, hogy a rossz szülői mintákat viszi tovább, pedig ez nem
igaz. Ismerek olyat, akinek csapodár apukája volt, ezért ez a férfi el-
határozta, hogy ő hűséges lesz, és ma egy boldog, büszke családapa,
egy lovag! Szóval a rosszból tanulni is lehet. Ugyanígy a virtuális
világ is használható jóra és rosszra. Persze egy csapda, ami elmagá-
nyosodáshoz is vezethet, de egy lehetőség, hogy rengeteg emberrel
tartsuk a kapcsolatot. A Három Királyfi is főleg facebookon kom-
munikál, miközben ezzel az eszközzel próbálunk mindenhol egy-
mást segítő közösségeket létrehozni. Közösség és család — ha ez
megvan, már majdnem mindenünk megvan.

Tehát az első, hogy mindenkinek lehessen boldog otthona, de ha
ez adott, akkor sokan az én-időt, az alkotó időt, az egyedüllétet hiá-
nyolják. Nyilván a munka és család mellett erre a legnehezebb időt
szakítani. Ez luxusnak számít. Pedig töltődni mindenkinek kell, csak
akkor születnek komoly alkotások, tudományos eredmények vagy
nem veszekedős, boldog felnőttek. Különösen az anyák érzik azt,
hogy nem jó szülők, feleségek, ha pár órára lepasszolják a gyereket,
és sétálnak vagy úsznak egyet, vagy esetleg csak elolvasnak egy köny-
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vet. Már a gondolattól is összeszorul a gyomruk, hogy egy játszóte-
rezés helyett pihenjenek két órát. De a szorongásban az apákat se kell
félteni. Alapból szoronganak, hiszen lehetőleg minden percet mun-
kával kell tölteni, a többit a családdal. A saját idő, egy kis elvonulás,
sport vagy csak beszélgetés a barátokkal szintén bűn kategóriába ke-
rült. Nem tudom, mikor lettünk ilyen teljesítményorientáltak. De a ha-
lálos ágyunkon biztos, hogy nem azt fogjuk bánni, hogy miért nem
dolgoztunk még pár órával többet, hanem azt, hogy miért nem tet-
tünk be egy jó zenét, miért nem dőltünk egy picit hátra, miért nem búj-
tunk oda a szeretteinkhez, miért nem álltunk meg és csodáltuk azt a
gyönyörű világot, amit a Jóisten adott nekünk.

Mint a kisgyerekek
Eleven emlék bennem, ahogy anyai nagyanyám, akinek a történe-
lem viszontagságai miatt „kalandos” élet jutott, kisgyerekkorunkban
énekelte nekünk a dalt: „Szép gyermekkor jöjj vissza egy szóra, őszi-
rózsa, fehér őszirózsa”. Ekkor ő már idős volt, szívfacsaró volt látni,
ahogy szellemileg teljesen leépül, egy idő után már a közvetlen hoz-
zátartozóit sem ismerte meg; de a gyerekkorára, azok eseményeire
kristálytisztán emlékezett. Mindig azokról beszélt.

A művészetek, a szépirodalom, a novellák, a líra, a zene megannyi
maradandó alkotása, de az embertudományok modern tudományos
kutatásokon alapuló felismerései, a mélypszichológia „kopernikuszi
fordulatot jelentő” felismerései mind azt igazolják, hogy a gyerekkor
élményei az emberi életet alapvetően meghatározzák, felejthetetle-
nek, kihatnak további látásmódunkra, egész személyiségünkre, vi-
szonyulásainkra, mindenre.

A művészeti alkotások és a tudományos felismerések igazolása mel-
lett azonban sokkal nagyobb erővel bír maga a tapasztalat, hiszen
mind annyian csak igazolni tudjuk: az idő előrehaladtával egyre inkább
megéljük a gyerekkor fontosságát, elevenségét, és minden körülmények
között szinte gyógyírnak tűnik annak felidézése, a gyerekkorra való visz-
szatekintés. Nemcsak azért, mert az emlékezés édeskés nosztalgiája kí-
sért bennünket, és nemcsak azért, mert akkor gyerekként még előttünk
volt az egész élet, most pedig az idő vágtázása közepette egyszer csak
rádöbbenünk, hogy nagyon gyorsan lepereg e földi lét. Öcsém későn
nősült és szülőként szinte nagyszülő korúan nevelik most kisiskolás gye-
rekeiket, akikben tombol az élet, és ők a nagy szeretet és öröm ellené-
re is hamar lefáradnak. Ezeknek a kisgyerekeknek még eszükbe sem
jut, hogy milyen az élet, mik a kihívásai, mi az a halál, mert ők soha-
sem halhatnak meg, csak a másik. Ez a vitalitás olyan reménységet és
erőt hordoz magában, amely Isten ajándéka, de amely ugyanakkor fé-
lelmetes elbizakodottsághoz is vezethet, noha egy gyereknél természetes
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és normális. Erre a felhőtlen életörömre, határtalan reménységre tekint
vissza az ember sóvárogva, amikor a gyerekkorára gondol.

A gyerekkor természetesen az a táptalaj, ahová elhinthető a mag, ezért
egyáltalán nem mindegy, hogy gyerekeinket milyen hatásoknak
tesszük ki, fel sem fogjuk, hogy micsoda felelősség ez. Milyen ajtókat
engedünk kinyitni a gyerekeinknek? Mit élünk eléjük? Mit mondunk
nekik? Mire tanítjuk őket? Mindez életük meghatározó élménye lesz.
Ez képezi életük gyökerét, amelyből kihajt életük ága és annak gyü-
mölcsei. Ez képezi majd az önazonosságukat, identitásukat; vagy ép-
pen azoknak hiányát. Ebben a korban alapozható meg a hit. A fejlő-
déslélektan is kimutatta, a tapasztalataink is igazolják, hogy a gyerek
a hitbeli kérdésekre három és hatéves kora között a legfogékonyabb.
Piaget foglalkozott az értelem fejlődésével, Erickson az erkölcs fejlő-
désével, Fowler pedig a hit fejlődésével. Fowler szerint ebben a kor-
ban feltétel nélkül befogadja az Istenről hallottakat, a bibliai történe-
teket, a keresztyén kultúra alapvető értékeit, a keresztyén kegyesség
alapelemeit. A gyerek nem a miénk, hanem Istentől kapjuk ajándék-
ba, hiszen az Úr arra méltatott bennünket, hogy egy-egy életet, éle teket
bízott ránk, szülőkre. Sokszor igen nagy mulasztások terhelnek ben-
nünket, sőt bűnök, hiszen nemcsak nem fordítunk kellő időt gyere-
keinkre, nemcsak hiteltelenül élünk előttük, nemcsak anyagi javakkal
és jóléttel kényeztetve el őket próbáljuk kárpótolni a nevelés hiá-
nyosságait, hanem a hitet sem adjuk át nekik. Ki kellene próbálni: ne-
gyedóra minden este ebben a korban, egy-egy bibliai történet a Képes
Bibliából, egy ének, egy ima, egy kis közös beszélgetés, vasárnapon-
ta rendszeres istentisztelet. Közben elhintettük a „magot”, amire nem-
csak építhet az egyházi és iskolai hitoktatás, hanem amely a kamasz-
kor válságain is átsegíti serdülő gyerekeinket. Így gyerekeink egy életre
megtanulták, hogy kik ők, kiben hisznek, mit remélnek, hogyan kell
élniük, hova tartoznak. Ezzel irányba állíthatnánk gyerekeink életét,
és gyakran nem tesszük. Kapnak-e a gyerekeink egyházélményt, temp-
lomélményt ebben a korban? Így lehetne otthonukká a templom, az
egyház, a Krisztus ügye. Később ezt emberileg már nagyon nehéz pó-
tolni, noha Isten kegyelme ilyenkor is könyörülhet.

Öcsémmel együtt áldjuk szüleinket, akik minden vasárnap vittek
bennünket, ki merem mondani, kényszerítettek bennünket a vasár-
napi templomba járásra. De akkor nem volt visszabeszélés, nem volt
reformpedagógia, nemcsak odahaza, az iskolában is elcsattant egy-
két pofon, nem volt ritka a fülhúzás. Nem leszek népszerű e mon-
dattal, s remélem, nem perelnek be, de amit ma egy gyerek megen-
ged magának, az maga a katasztrófa. Szeretettel teli szigor nélkül,
káoszban, egy félreértelmezett szabadságban nem lehet nevelni, leg-
feljebb tehetséges kalandorokat oktatni, vagy aki kevésbé tehetséges,
az majd megtanulja az ügyeskedés ezernyi fajtáját. Szóval szüleink
minden vasárnap vittek bennünket istentiszteletre, gyakran vettünk
részt szentmisén, életünk részévé lett, mióta eszméltünk, a templom,
a gyülekezet, az egyház, Isten dicsérete, az imádság, a hit. Ezt soha
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nem lehetett kitörölni. Ez egy életre szóló elköteleződés, meghatá-
rozottság. A szülő hitet nem adhat, de igenis megadhatja Isten esz-
közeként azt a keretet, amit Isten kegyelme megtölt mennyei tarta-
lommal, és ami nélkül nem lehet élni.

Miben vagyunk most? Milyen a kapcsolatunk az új generációval?
Először is szeressük őket, imádkozzunk értük, és ne kövessük el azt
a hibát, hogy a következő generáció tagjaiban automatikusan a ha-
nyatlás jeleit véljük felfedezni, csak azért, mert mi a saját fiatalságunk
idején még máshoz szoktunk. Ez a szemlélet ugyanis önző és gyarló
nézőpont lenne. Az új generáció azonban mindig más, mint az előtte
járók. A mostani generáció pedig a posztmodern világ megváltozott
körülményei miatt követhetetlenül megváltozott, egészen más, mint
az előtte járók. Hangsúlyozom, nem jobbak és nem rosszabbak, mint
mi voltunk, de a körülményeik alapvetően mássá teszik őket. Ezek a
körülmények pedig mindannyiunk számára ismertek, hiszen a digi-
tális, ingerdús, kommunikációs robbanással telt világ, amely egy
nagy faluvá, nyilvános házzá tette az egész világot, még számunkra
beláthatatlan módon fogja strukturálni a társadalmat, a közösséget,
az egész világot. Erre neves szociológusok mutattak rá, többek között
Ulrich Beck, Niklas Luhmann. Sorolhatnám a mindannyiunk által ta-
pasztalt jeleket: közösségi portálok, napi e-mail mennyiségek, meg-
telt a Föld, 2018-ban már áprilisra elfogyasztottuk a bolygó erőforrá-
sainak egész évre kiporciózott adagját, és a prognózisok szerint ez
2019-ben már márciusra meg fog történni. A problémákat ugyan
sokan harsogják, de konkrét felelős lépések, közös vállalások nin-
csenek. Éppen ezért az új generáció alapvetően más, mert ezek a még
beláthatatlan következményekkel járó körülmények céltudatosabbá,
ridegen érdekvezéreltté tették őket, amibe csak a szerepek szintjén
fér bele a humánum, és akkor a keresztyén irgalomról még nem is
beszéltem, de a problémakezelés szintjén mindenben az önzés diktál.
Ebbe a keretbe nem fér bele az elődök tisztelete, semmiféle tisztelet,
a tömegkommunikáció miatt minden kiemelt, így semmi sem ki-
emelt, minden fontos, így semmi sem fontos, mindenki szerepel, így
senki sem szerepel, mindenki mondhatja a magáét, így semmiféle
igazodási és normarendszer nem áll rendelkezésre.

A jóléti társadalmakban mindenképpen ez a helyzet. A szegé-
nyebb, más kultúrájú társadalmakban pedig a jólétiek iránt érzett
irigység, gyűlölet, agresszivitás előbb-utóbb szintén beláthatatlan
következményekkel járhat, ha a problémákat az egész földtekére
kiterjedő közös és felelős vállalásokkal nem kezeljük. Igen, az új ge-
nerációért, gyerekeinkért, unokáinkért, a közvetlenül ránk bízotta-
kért imádkoznunk és cselekednünk kellene, hitben és felelősen.

A mi Urunk, Jézus Krisztus kijelentése meghatározó a gyerekek-
ről: „Bizony mondom nektek, ha meg nem tértek és olyanok nem lesz-
tek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába” (Mt
18,3–5). Itt a mi Urunk, Jézus Krisztus a földi életszakasz kezdetét, a
gyerekkort képként használja a megtért, újjászületett, Őt követő em-
berre. Jézus Krisztus mintául állítja itt elénk a gyereket. A kép az em-
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beri életszakasz azon időszakára vonatkozik, amikor a gyerek még
teljesen ráutalt a szüleire, hiszen az ő segítségük nélkül képtelen lenne
életben maradni. Ez a korszak fokozatosan elmúlik, ahogy a gyerek
óvodába, majd iskolába megy, és a szülők helyett egyre inkább a kor-
társcsoport hatása alá kerül, így elkezdődik a felnőtté válás folyamata.
A hívő ember és Isten népe olyan, mint a kisgyerek, aki még min-
denben, önmagát megalázva, azt nem szégyellve, a szüleire hagyat-
kozik. A gyerek beismeri, hogy magától nem boldogul, szüksége van
valaki másra, aki nálánál erősebb, hatalmasabb, mindenható. Ez az
Istenre való ráhagyatkozás gyermeki lelkülete, a hit. A kép, valamint
a jézusi kijelentés azt az üzenetet is hordozza, hogy a gyermeki élet-
ben ott szunnyadnak a jövendő csírái, ahogy a mi Urunk, Jézus Krisz-
tus feltámadása által a hitben megélt élet az örök élet reménységének
nemcsak csíráit, hanem gyümölcseit hordozza. A hívő ember gyer-
mek, mert Istenre szorultságában már nem akar önhitt módon fel-
nőtté válni, a maga lábára állni, és messze sodródni Istentől. A jézusi
kijelentés intést is tartalmaz, mert jaj nekünk, ha gyerekeinket hitelte-
len életünk, szavaink, felelőtlen nevelésünk megbotránkoztatja (Mt
18,6). Aki a hitben újra gyerekké lett, és Isten népe közösségében e hit-
ben folyamatosan erősödhet, az nem azon kesereg, hogy földi gye-
rekkorának reménységét nem váltotta be felnőtté vált élete, ahogy azt
Arany megfogalmazta: „Az életet, ím megjártam, / nem azt adott,
amit vártam…” (Epilogus). Aki hitben újra gyerekké lett, az tudja,
hogy Isten ígéretei beteljesednek, ezért tele van mindenkor örömmel
és reménységgel (Fil 4,4; Róm 5,5).

Engedtessék meg még egy személyes mondat, hiszen a témához
kapcsolódik. Igen meghatározó gyerekkorom volt. Ezért arra kény-
szerített Isten, hogy mivel folyamatosan teológiával, egyházzal kell
foglalkoznom egyházi nyelven, ebben a keretben kell folyamato-
san fogalmaznom — nagy örömmel és hálával teszem —, ezért csu-
pán a magam számára, kizárólag az íróasztalnak, rövid novellák
folyamában megírtam a gyerekkoromat, igen tanulságos és áldott
volt mindezeket végiggondolni a magam számára.

A lázadó kamasz
misztériuma
A normális kamasz lázad. A világot akarja megismerni. Élményeket
akar, kapcsolatokat, boldogságot. És nem szereti a felnőttek lesajná ló,
tényszerű véleményét, értékítéleteit. Nem a hagyományok tisztelete
a fő érték számára, hanem a kreativitás és a járatlan utak megtalálása,
a lehetetlen kipróbálása és megtapasztalása. A felnőttek gyakran el-
felejtik, hogy igazán fejlődni csak a komfortzónán kívül lehet.

SZEMELYÁCZ JÁNOS
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Természetesen ilyen kamasz voltam én is, és remélem, maradt
ebből bennem valami felnőttkoromra is. Sok minden akartam lenni
— csillagász, pap, rendőr, geológus, tanár, operatőr, meg orvos is —,
de valójában véleményformáló akartam lenni, a társaság meghatáro -
zó szereplője, akinek van véleménye és jól vitatkozik, emellett humá-
nus és szolidáris, szakértője annak, amit csinál, és aki nem tűri a kor-
látokat, akinél a tisztelet nem pusztán az idősebbek felé áradó ámulat,
hanem amit ki kell érdemelni, és ami természetesen el is veszíthető.
A szüleim ebben partnerek voltak, ami hihetetlen szerencse. Bizonyos
határok között elfogadták az „agyament” ötleteimet is. És én próbál-
tam élni ezekkel a lehetőségekkel. Emlékszem, például érettségi előtt
néhány héttel a pop-artról olvastam egy vaskos könyvet, és anyu-
kámnak, aki aggodalommal kérdezte, miért nem az érettségire tanu-
lok, azt válaszoltam, hogy a felvételimre készülök (akkor a filmmű-
vészetire is jelentkeztem…). Nem volt lelkes a válaszomtól, de hagyta.

A kamaszoknál sokszor nem a valós teljesítmény számít. A vagány -
ságba a sikertelen próbálkozások is beleszámítanak, mint McMur phynél
— a Száll a kakukk fészkére című könyvében írja Kesey —, aki ugyan nem
tudja megemelni az irdatlan betonlapot a szökési kísérlethez, de büsz-
kén azt mondja, hogy legalább megpróbálta. A fiatal kortársközösség
hierarchiájának — csipkedési sorrendjének — kialakításába az ilyen jel-
legű tapasztalatok/kísérletek erősen beleszámítanak.

Amíg a kamaszból fiatal felnőtt lesz, fontos biológiai, pszichológi-
ai és szociológiai/kapcsolati fejlődésen megy keresztül. Ugyanakkor
személyisége, identitása többnyire családi körülmények között csiszo -
lódik. A gyermeknevelésben pedig a következetességnek nincs párja.
A jó családnak egy jellemzője van — ahogy ezt családterapeuta-mes-
teremtől, Székely Ilonától megtanultam —, nevezetesen hogy a csa-
ládtagok pozitív irányba fejlődnek. Ennek pedig két fontos feltétele van:
a szeretet — ami talán egyértelműbb — és a keretek. És ezzel mindenki
küzd. A szerepükben bizonytalan szülők pedig szeretnék ezt inkább
megúszni. Egyszerűbb is megvenni a gyereknek a bármit, mondjuk egy
fagyit, mint üvöltve végigvonszolni a városon…

A keretek azért is fontosak, mert legjobban lázadni valami ellen
lehet. De azt muszáj!

Felnőttként sokszor úgy látom, hogy a felnőtt társadalom nem ér -
ti a kamaszokat. Nem akarja elfogadni, hogy az értelmetlen próbál-
kozások, a fölösleges energiapocsékolás igenis lehetnek hasznosak.
A gyerek órákat a számítógép előtt ülve, valami „értelmetlen” játék-
nak negyvenedszer nekifutva olyat tanulhat meg, amit hasznosítani
tud a valóságos életben is. Kitartóbb lesz, kreatívabb, gyorsabb, job-
ban fogja tűrni a frusztrációt stb. Valójában az életnek játszik, mint
mindenki, csak van, aki a focipályán, és van, aki a számítógép előtt. És
kicsit biztosan mást tanul meg, de kicsit meg ugyanazt.

Valójában mi — felnőttek — sem tudjuk, hogy 20–40 év múlva
milyen készségek, tudás, tulajdonságok, eszköztár fogja jelenteni a
„túlélést”, a munkát, a pénzkeresést, a kikapcsolódást… A mai óvo-
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dások 80 százaléka olyan munkát fog végezni, ami még nincs is.
Mire is kell felkészülnie tanulmányai során egy mai óvodásnak?!

A felnőttek, a társadalom a legtöbbet akkor teheti a felnövő gene-
rációért, ha az élménykeresés, a lázadás időszakához biztonságos te-
repet biztosít. Ahol lehet vadulni, és ahol mégsem „ütik” meg magu-
kat annyira. Eindhovenben (Hollandia) például a Polgármesteri
Hivatal melletti téren van a gördeszka pálya — nem egy lepusztult gyár-
telepen —, ahol a képviselők azonnal tudnak mentőt hívni, ha valaki
fejre esik. Figyelünk-e például a szórakozóhelyek biztonságosabbá té-
telére. A hazajutás megszervezésére. Vagy hulljon a férgese…???

Tudunk-e okosabban és körültekintőbben bánni a kamaszok szer-
használatával? Vagy mit tenne egy parlamenti képviselő, ha az ő gye-
rekét érnék két éven belül másodszorra füvezésen? Kimentené, vagy
hagyná elítéltetni a saját csemetéjét? És a más gyerekét hagyná?

A felnőttek azért is viselik nehezen a kamaszokat, mert jól fejlett igaz -
ságérzetükkel, érzékeny pontokat feszegető kérdéseikkel sokszor nem
tudnak mit kezdeni. Mit mond az alkoholfogyasztó, cigarettázó, sze-
rencsejátékozó, munkafüggő stb. szülő a drogfogyasztó gyerekének?!
Hogy te miért nem akarsz boldogabb életet, mint én? Nem, nem ezt
mondja. Azt mondja, hogy ne drogozz, mert belehalsz, vagy elvitet-
lek a rendőrrel. Mert a boldogabb életet meg kellene mutatni, jó pél-
dával kellene elől járni. És az nehéz. Azt is nehezen értik meg sokan,
hogy a boldogságot nem megtalálni lehet, hanem ha jól élünk, mások
és saját magunk örömére, akkor az csak úgy megy az ember után…

És hogy írásomat egy aktualitással zárjam: a magyar parlament
ennek a hétnek az elején szavazta meg, hogy szabálysértés az életvi-
telszerű utcán tartózkodás, és a hét második felében már meg is in-
dultak az elmarasztaló perek a hajlék nélküli emberekkel szemben,
akik bizonygatni próbálják, hogy önhibájukon kívül kerültek az ut-
cára. Én pedig azon tűnődőm, hogyan jutottunk idáig?! S arra gon-
dolok, ülünk egy fiatalokból álló csoporttal, és az iskolai erőszakról
beszélgetünk. Próbálunk felvázolni valamilyen reális és pozitív jövő-
képet, amiben alapvető, hogy segítjük a gyengébbet, nem rúgunk bele
a földön fekvő emberbe, amiben fontos a nyitottság, a világ megis-
merése, az érzelmek szabályozásának képessége, az indulatok keze-
lése/féken tartása, valamiféle valóságon alapuló optimizmus, a sze-
mélyes hatékonyság érzése. Az, hogy megpróbálok a dolgok mögé
látni, gondolkodok, nem ülök fel a hisztérikus médiának és a divat-
nak, mert képes vagyok érteni és érezni a világot, amelyben élek.

Korok, gyermekek
Több gyermekkor emléke és élménye él bennem egyidejűleg. A leg-
távolabbi a sajátom, a 20. század ötvenes éveiből, ennél azonban
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meghatározóbb a gyerekeimé, az a tapasztalat, amit születésükkel
a század hetvenes éveiben megélhettem. A legközvetlenebb, friss,
igen árnyalt élmény a 21. század első évtizedében született uno-
káim cseperedésének követése. A helyhez, időhöz, életkorhoz kötött
testi és lelki tapasztalatok tudatunkban elszakadnak e rögzített-
ségtől, elvegyülnek egymással, s idős korunkra valami különös át-
fonódásban élnek bennünk. A tudat e rétegek között ingázik, ha-
sonlóságokból, másságokból alakítja az éppen aktuális észleleteket.
Az egybevillantott megfigyelések és emlékfoszlányok azonban igen
távoliak egymástól, s néha minden spontánul kínálkozó párhuzam
utóbb feleslegesnek tűnik. Ha átmenetileg mintha egyidejűvé is vál-
nának egyes mozzanatok a három nemzedék azonos életszakaszá-
ból, ezeket viszonylag gyorsan háttérbe is szorítják a körülmények
változásaiból adódó különbségek. A régi gyermekévek falusi kör-
nyezete, majd a századközép városi életvitele, illetve az új ezredév
fiatal nemzedéké nek világjárása, a kontinensek és nyelvek közötti
váltások dinamikája között szinte csak önmagunkban kereshetünk
bármiféle átjárókat. Belátom, önmagam válok virtuális színhellyé,
amelyben a különféle gyermekkorok, az átalakulások három mo-
dellje találkozik és néma párbeszédet folytat egymással.

A történetírói vélekedés értelmében azonban történetünk nem saját
tudatra ébredésünkkel, gyermekkori eszmélkedésünkkel kezdődik,
mert abba felmenőink elbeszélései, a szülők emlékeztetése, az elődök
gyermekkor-emlékei is beleíródnak. Saját virtuális gyűjtőhelyem tehát
legalább még két előttem járó nemzedék felidézett, átadott tapaszta-
latából építkezhet, s ha felállítanám a képzelt kronométert, akkor a
19. század végi és századfordulós Magyarországgal, a 20. század ele-
jével, Édesapám máig őrzött palatáblájával, valamint a Jugoszláv Ki-
rályság idejére eső anyai gyermekkorral bővülne a körkép. Gazdag
hagyaték, a személyes tapasztalatba beépült magyar, német, szerb
nagyszülői, szülői emlékek traditumával bővülő örökség. A Közép-
Európából, a soknyelvű, monarchiabeli Magyarországról és a több
kultúrájú Jugoszláviából induló családi szálak unokáim gyermekko-
rának ausztráliai, majd franciaországi helyszínein vezetnek tovább,
ahol a kicsik és serdülők naponta váltogatják a magyar, a francia és az
angol nyelvet.

A képzelt családi fotóalbum pontos tükre lehetne a változások-
nak, az a másfél évszázad pedig, amit az öröklött és a megélt gyer-
mekkori tapasztalatok íve átfog, egyébre sem figyelmeztet, csupán
a hasonlítgatás és a viszonyítás hiábavalóságára.

Nemrégiben emlékeztettem gyerekeimet arra, hogy születésük ide-
jén kezdték az akkori amerikai fiatalok latolgatni a személyi számító-
gép létrehozásának lehetőségeit. Doktori értekezésem írásakor, a
nyolcvanas évek jugoszláviai áramszünetei idején, nem volt még kom-
puterem, így az írógép és a gyertya, petróleumlámpa kombinációja ki-
fejezetten előnyös megoldást jelentett számomra. Milyen értelmes kö-
vetkeztetés származna abból, ha mindezt egybevetném az internetre
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alapozó oktatásra és a digitális tanulási módszerekre utalt unokáim in-
tellektuális fejlődésével? E téren nekem volt és van mit elsajátítanom,
megtanulnom a két új nemzedéktől. Jó, ha bizonyos mértékig követ-
ni és hasznosítani tudom mindazt, ami számukra természetes edukációs,
művelődési, kommunikációs és szórakozási közeg, kreatív lehetőség,
perspektíva, adottság és az életmód nélkülözhetetlen eleme.

Ha a szülői nemzedékek múltja, történelmi és élettapasztalata is
imaginárius örökségünk része, akkor ez mégis valamilyen folya-
matosságra utal. Újabban mintha mind törékenyebb, keskenyebb
lenne az a szál, ami két nemzedéknél többet így vagy úgy összeköt-
het. A felgyorsuló változások korjelensége ma több vonatkozásban
nagyobb távolságot ékelt a generációk közé, mint korábban. Gyere-
keimnek még felidézhettem a falusi református paplakon eltöltött
gyerekkorom eseményeit, templomi, gyülekezeti szokásait, ünnepi
örömeit. Unokáimnak, akik szekularizált társadalmi közegben
nőnek fel, nehéz lenne meséimhez bármiféle konkrét vagy éppen
többlettartalmat társítania. Nemzedékük világnézetek, vallások,
meggyőződések sokaságában, vagy éppen a bármiféle szellemi és
hitbéli tartalmak nélküli közömbösségben élők között mozog. Nem
az ő nevelődésük tanújaként, hanem sokkal korábban, tanárként ju-
tottam a belátásra, hogy a Biblia ismeretének fontosságát függetle-
nítsem a felekezeti hovatartozástól vagy éppen a közömbösséggel
indokolt tájékozatlanságtól. A szocialista időkben óvatosan igye-
keztem közvetítésére az ismeretre, műveltségre, kultúránk és mint
a nemzeti irodalmak egyik forrására hivatkozva.

Az imént a továbbadás vagy a folytathatóság lehetőségére utalva a
bibliai tanításban benne foglalt erkölcsi tartalmakra is gondoltam. Nem
áltatom magamat azzal, hogy elértem volna az alapszövegek megis-
mertetését vagy Jézus példázatainak megértetését bármikor, bármilyen
szülői vagy tanári szerepben. Ám hogy morális tartás, em beriesség, oda-
adás, önzetlenség, segítőkészség, szerénység, belátás, elfogadás mind -
ezek nélkül nincs, ezt bizonyosságnak tekintem. E tartalmakat viszont
átadhatónak tartom, s ha a forrásukat képező Biblia akár irodalmi tan-
anyagként be is kerül (vagy be sem kerül) a fiatalok olvasmányai közé,
magatartásuk, közösségi viszonyaik alakításában jelentősége lehet.
Mind ebben a tárgyi ismerettel együtt és attól függetlenül is mérvadó
példa lehet a magatartásbeli, viselkedésbeli minta.

Változatlanul meggyőződésem, hogy gyermek–szülő viszony nincs
kölcsönös méltányolás és egyenrangúságon alapuló viszony nélkül.
A rendkívüli lehetőség, hogy gyermekek felnövekvésének részesei
lehetünk, hogy ránk van bízva eredeti adottságaik észlelése, egyé-
niségük megismerése, hajlamaik fejlesztése, hogy későbbi helytál-
lásukban támaszaik lehetünk, semmilyen emberi feladat jelentősé-
gével nem mérhető. Az igyekezetből, a gesztusokból, a viszonyból
és abból az életszakaszból, amit a feltétlen elfogadás, serkentés, ösz-
tönzés, támogatás, odahajlás, oltalmazás, megértés, játékosság, nyílt-
ság, bizalom jegyében gyerekeinkkel eltölthetünk, felbecsülhetetlen
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gazdagság származik. Azt a gyermeki ártatlanságot és tisztaságot,
amit Jézus példaként állít elénk, felnőttként már nem érhetjük el.
Meg nem érdemelt ajándékként azonban részesülünk abban a nagy
elégtételben, amit az oktalanságból az okosodáson át, az éretlen-
ségből az érettségig vezető testi, lelki, értelmi folyamatok részesei-
ként megélhetünk általuk, velük együtt, tőlük elválaszthatatlanul.

Gyermekkorom 
és gyermekeim
Úgy tűnik, a saját gyerekkorához való viszony tekintetében több
korszakot különböztethetünk meg a felnőtt ember életében. Leg -
alábbis én így tapasztaltam. A pszichológiai, lelki növekedés, érés
maga is felfogható saját életnarratívánk folytonos újraértelmezése-
ként. Vannak boldog és vannak traumatikus tapasztalataink, ame-
lyek radikális újraértelmezésekhez vezetnek, de többnyire inkább
módosításokról van szó, ugyanannak a történetnek az elmélyül-
tebb, más és más szinteken való megértéséről.

A húszas-harmincas éveiben az ember a jövő felé orientálódik. Ha
hordoz sebeket a gyerekkorából (és talán lehet mondani, hogy mindenki
megsérül, mindenki sebződik, én leginkább így tudom értelmezni az
eredendő bűnt), a fájdalmat általában eltemeti magában, úgymond tár-
gyilagosan viszonyul a történetéhez, vagy legalábbis ezt hiszi magá-
ról. Nem feladata még a feldolgozás, általában nem is képes még rá,
a lelki energiák másfelé kanalizálódnak. Ilyenkor, az élet első felében
harcolunk meg a magunk porciójáért a világban, megerősítjük az egón-
kat, kialakítjuk szerepeinket, beszállunk a versenybe (Richard Rohr Emel-
kedő zuhanás című könyve kiválóan írja le ezt a folyamatot).

Én végletesen szülősített gyerek voltam: ez azt jelenti, hogy nagyon
korán, tíz-tizenkét éves koromtól kezdve felnőtt felelősségeket kellett
a nyakamba vennem, mert édesanyám alkoholista volt. Gyerekkorom
nagy részét szorongva töltöttem el. Ennek ellenére, amikor a házas-
ságkötésemre készülve valakinek megemlítettem, hogy jövő hét ele-
jén lesz egy szigorlatom a doktori iskolában és a hét végén pedig az
esküvőm, és az illető felkiáltott, hogy ez aztán a stressz, én elcsodál-
koztam, mert nem igazán tudtam, mi az a stressz, ezt a szót sosem
vonatkoztattam önmagamra. Ennyire nem volt a mélyben ülő szo-
rongás tudatosítva. Énképemet úgy igyekeztem megerősíteni és fel-
építeni, hogy minden helyzetben maximálisat és tökéleteset teljesít-
sek. Tudtam magamról, hogy felnőttesebb vagyok és többet bírok,
mint kortársaim többsége, és erre büszke voltam. A felszínen igen ma-
gabiztos és öntudatos fiatal nő voltam. Ezt a képet a környezetem el-
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hitte és megerősítette. Amikor édesanyánk haldoklott (apánk akkor
már vidéken élt), huszonhárom évesen, két kisebb testvéremmel idő-
sebb, támogató rokon segítsége nélkül, egyedül csináltuk végig, egye-
dül intéztem a temetést. Aztán mikor egy váratlan pillanatban zo-
kogva omlottam össze, apám, aki jelen volt, mélyen megrendült, és
azt mondta: azt hittem, hogy te erős vagy.

Halála előtt négy évvel édesanyánkat a Református Iszákosmentő
Misszióban mélyen megérintette Isten Szentlelke, és megszabadult
az ital rabságából. Valódi csodás, bibliai szabadulás volt ez (írtam is
róla közel tíz évvel ezelőtt a Vigilia hasábjain, válaszul arra a kör-
kérdésre, hogy voltak-e csodák az életünkben). Saját öntudatos hívő
életem kezdete, megtérésem szorosan összefonódik ezzel az él-
ménnyel. Ilyenkor kezdődik el egy komolyabb életértelmezés, azt hi-
szem. Belepillanthattam abba a titokba, hogy a nagy szenvedés, a
mélység és a sötétség Isten szeretetének és szabadításának az átélé-
sét készíti elő. Így kezdtem el élettörténetem értelmét keresni. Ekkor
még a nagy szabadításélmény teljesen beragyogta a gyerekkoromat
és édesanyám alakját, az árnyékok láthatatlanok maradtak. Hosszú
éveken át mintegy hithősként tekintettem rá (merthogy az volt), ez a
keretezés azonban nem tette lehetővé, hogy az általa okozott sebek-
kel is szembenézzek. Pál Feri atya kifejezését kölcsönvéve: ekkor
nagy spirituális ugrást tettem, amelynek lendülete igen sokáig elvitt.

Negyvenes éveimben kezdődött el az a fájdalmas folyamat, amikor
rádöbbentem arra, hogy az egykori bizakodó kisgyermeket bedarál-
ta az élet: először a szülősítés, majd a felnőttkor válságai és nehézsé-
gei. A gyermekként kapott sebeket nem lehet életünk végéig takargatni,
elfedni, kizárni a tudatunkból. Amikor az erős felnőtt összeomlik, egy-
szerre újra szorongó, védtelen gyermekké válik. És ez nem csak pszi -
chológia. Kérgesre keményedett szívünket csak Isten szeretete törhe-
ti fel. Az élet második felében újra találkoznunk kell a szorongó
gyermekkel, és minden eddiginél mélyebben szembesülnünk kell gyen-
geségünkkel, összetörtségünkkel. Meg kell tanulnunk az elengedést.
Aki ilyenkor ragaszkodik az erő illúziójához, énkép-tákolmányaihoz,
kontrollmániájához, az jó úton halad afelé, hogy dogmatikus, merev
megmondóemberré, mézes-mázos farizeussá, majd végül narcisztikus,
egoista vénséggé váljon. A szent emberek ismertetőjegye ezzel szem-
ben éppen a gyermeki nyitottság, a laza, bolondos bizalom, az öniro -
nikus, szelíd humor.

Azt hiszem, hátralévő életszakaszomban egyik legfontosabb fela-
datom e gyermeki nyitottság ápolása. És ennek fontos része az is, hogy
derűsen viseljem a kultúrsokkot, amelyet a kultúra vizuális-digitális
fordulata okoz a magamfajta betűvető embernek. Két fiam felnőtt, az
egyik néhány nap múlva tölti be a tizennyolcat, a másik három hónap
múlva húsz éves lesz. Nap mint nap szembesülök azzal, hogy gyor-
sabbak, okosabbak, mint én, összehasonlíthatatlanul otthonosabban mo-
zognak az internet világában, az okostelefon és a számítógép rejtel-
meiben. Az ő világuk nem az én világom, mondhatnám. Nagy a kísértés,
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hogy lamentáljunk az olvasás visszaszorulásán, a digitális eszközök
sok-sok káros hatásán, az idegrendszer túlterhelésén, és folytathatnám.
Sajnos én is teszem ezt. Pedig csak az történik, ami mindig is történt:
változik a tudás szerkezete és médiuma. Jobb pillanataimban ezért igyek-
szem érdeklődéssel fordulni a fiatalabb generáció felé. Fiaim folyékonyan
beszélnek angolul: az internetbe belemerülve csak úgy mellékesen rá-
juk ragadt. Rendkívül tájékozottak sok területen, ami érdekli őket. Csak
éppen nem írott szövegekből, hanem előadásokból, podcastokból, vi-
deókból szedik össze a tudásukat. Jó érzékkel válogatják ki a nekik szük-
séges, színvonalas forrásokat. A hagyományos oktatás hierarchikus te-
kintélyi rendszerét lerázzák magukról, mint kacsa a vizet, viszont
megtalálják a saját mestereiket, akiket tisztelnek. A politikában és a köz-
életben jóval tájékozottabbak, mint mi voltunk ilyen idősen. Éles és iro-
nikus a gondolkodásuk, remek a humoruk és sok mindent, egyre töb-
bet tudnak, amit én nem. Sokat tanulok tőlük.

Pályám erőforrásai
80. évemet taposva letisztulnak az élet nagy kérdései. Elválik az ér-
ték és a talmi. Egyre markánsabb, erőteljesebb mindaz, ami meg-
határozóan végigkíséri életemet.

A minap egy baráti társaságban Budapest egyes kerületeinek
„rangsoráról” esett szó. Magam, a „nyócker” lakója több mint fél év-
százada, némi csodálkozással figyeltem az előítéletek kavargását. Per-
sze, könnyű nekem: 18 éves korom óta Budapesten élek, de igazában
nem vagyok budapesti. Sőt, egyre kevésbé az. Már csak kevesen tud-
ják, hogy szülőfalum, Győrszentmárton 1964-ben felvette a kebelében
lévő „Pannonhalma” nevet. Itt nőttem fel, a főmonostor árnyékában,
ezeken a dombokon, a fenyvesben, a „Búsuldában”. Egy-két fa-ma tu -
zsá lemet még ma is ismerősként üdvözölhetek múltkereső sétáimon.
Szülőházamra, (dédanyám háza) a Boldogasszony kápolna tövében már
csak egy vályog-falcsonk emlékeztet. Bár kétéves koromban a falu (vá-
ros) nagyobb, nyugati („lenti”) részébe költöztünk, időm jelentős ré-
szét dédanyámmal töltöttem (aki számomra az igaza nagyanya-mo-
dell). Ő háborús özvegyként egyedül gazdálkodott egy siketnéma házi
„szolgával”, akit fiatal gyerekként árvaházból vett magához. Miklós-
nak állandóan a nyomában totyogtam, mivel csodálatos dolgokat mű-
velt. Például ürgét öntött, fára mászott, a teheneket gondozta, szántott.

Dédanyám történetei a 19. századra nyúlnak vissza (1862-ben szü-
letett). A millenniumi ünnepségekről különösen is szeretett mesélni,
akkor ő már fiatal, többgyerekes asszony volt. Mindig is vonzódtam
a múlthoz, s ahogy idősödöm, annál inkább. Meggyőződésem, hogy
a múlt nem eltörölni, hanem ápolni való. Az ember a saját történel-
mé ből növi ki magát, a személy egy történelmi narratívum.

TRINGER LÁSZLÓ

Professor emeritus
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Budapestre „kényszerülvén” feleségemmel hamarosan keresgél-
ni kezdtük a „hétvégi telket”. Már három gyermekkel Esztergomban
kötöttünk ki, ahol lassan megteremtettük gyermekkorom térben kö-
zelebbi mását. Szerencsémre feleségem (igazi pesti polgárlány) és gyer-
mekeim ebben nagyszerű partnereim lettek. Ma, „emeritus” korom-
ban, kétlaki életet élünk: a hét első fele Budapesten, a második pedig
Esztergom hegyei között. Gyermekeim ugyanúgy „vidék-kedvelők”,
legalábbis pihenésként.

Gyerekkoromban szegények voltunk. Amikor összeházasodtak,
szüleimnek egy tehén volt az összes vagyona. A tehénből lett egy fél
parasztház, benne lakókkal, villany, komfort nélkül. A szegénységet
már az általános iskolában is takargatni igyekeztem. A tanulás mel-
lett szüleimnek segítettem — kert, bérelt föld, amelyen megterem a
hízónak való eleség. Nyaranta (13 éves koromtól) munkát vállaltam,
állami gazdaságban, majd a helyi téglagyárban.

Önálló egyetemi életemet 1957-ben nulla „anyagi tőkével” kezd-
tem. Apám 1958-ban munkahelyi baleset következtében végleg meg-
rokkant, s három év múlva a szövődményekbe bele is halt. Anyám-
nak kellett fizikai munkát vállalnia, hogy még iskolás két kisebb
testvéremet el tudja tartani.

Apám családja valahai német nincstelen bevándorlókra vezethe-
tő vissza. Anyámé (Friedrich) ugyancsak. Mindketten, saját családjukkal
összevetve is a hátrányosabb testvérek voltak. Apám kiházasította nő-
véreit, anyámat nagyanyja nevelte, nővérei városba kerültek „szolgálni”.
Szüleim kapcsolati „hálója” nem terjedt túl a helyi szomszédságon,
szegényparasztok, kisiparosok, munkások körén. Budapesti indulá-
somat a „kapcsolati tőkét” illetően is szinte nullával kezdtem. Hívő
fiatalok között találtam később társakat és feleséget.

Maradt nekem a társadalmi tőke harmadik eleme, a „tudás-tőke”.
Ezúttal a Jóisten tenyerén hordozott. Könnyen tanultam, az érdek-
lődés és a szorgalom se hiányzott. Az egyetemi diplomáig mindvégig
kitűnő voltam. Egy négyest azonban sikerült szereztem a „szocia-
lizmus politikai gazdaságtana” című tárgyból. Emiatt nem kaptam
„Sub auspiciis” diplomát. Kaptam viszont „Népköztársasági ösz-
töndíjat”, amelynek segítségével minden támogatás nélkül elvé-
gezhettem orvosi tanulmányaimat.

Az „alacsony sorból” való kiemelkedésben kulcsszerepe volt a Pan-
 nonhalmi Bencés Gimnáziumnak, ahova szüleim — helyben lévén —
akaratom ellenére beírattak. A „fényes szelek” oldalvizén a korábbi buz-
gó ministráns, a helyi káplán csapatának aktív tagja fellázadt, új érté-
kek felé kacsintgatott. Lázadásom kimerült abban, hogy „ha már ben-
cések, én latint nem tanulok”, s a reál tagozatba iratkoztam. Másodikos
koromban viszont már latin különórára jelentkeztem, lekörözve szá-
mos kötelező latinost. A bencés gimnázium akkori légköre kiválóan al-
kalmas volt arra, hogy a társadalmi rétegek viselkedés-kultúrájának
hátrányait „behozzam”. Szegénységi, kisebbségi komplexumaim —
nagyrészt a „tudástőke” segítsé gével — lassan a mélybe süllyedtek.
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De nem szűntek meg teljesen. Ahhoz, hogy féken tartsam adleri ref-
lexeimet, az iskolákhoz hasonlóan „elsőnek” kellett lennem. A „tu-
dástőke” mellett némi vezetői adottságok is hozzájárultak ahhoz, hogy
az adott közösségben életem folyamán többnyire meghatározó szerepem
volt. A mezítlábas falusi „félproletár” suhanctól egy nagy egyetem pro-
fessor emeritusáig terjedő hosszú — talán túl hosszú — út utolsó sza-
kasza táján egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a „társadalmi tőke” má-
sik két eleme erőtlenül működik. Soha nem tudtam élni a „kapcsolati
tőkével”, amelynek forgatása számos „mi lett volna, ha…” típusú kér-
déstől és tépelődéstől megszabadíthatott volna. Ugyanúgy nem tud ér-
dekelni az anyagi gyarapodás, szebb ház, „előkelőbb” kerület, azon túl-
menően, hogy közvetlen megélhetési gondjaim nincsenek. Ma már
látom, hogy a „tőke” másik két eleme birtokában a társadalmi „fel-
emelkedés” útja esetleg túl hosszú lett volna, lehetetlenné téve egy csa-
ládjának, gyermekeinek és unokáinak körében eltöltött békés öregkort.

Gyermekkorom meghatározó személyiségei papok és szerzetes-
tanárok voltak. Magam is a lélekkel foglalkozó orvos és tanár lettem,
aki a betegek és tanítványok hálás tekintetében látom visszaigazolva,
hogy hosszú életem folyamán arra az erőforrásra támaszkodtam, ame-
lyet a Teremtő rám bízott.

Vissza a gyermeki
bizalom erőterébe
Véleménye szerint milyen jelentősége van a gyermekkornak az em-
beri életben?
Magzati és gyermekkorban kapjuk első örökségünket, genetikailag,
pszichológiailag, szociológiailag és vallásilag is. Nem választhatjuk,
és nem válogathatjuk meg, melyik családba, melyik történel mi kor-
ba, melyik nép fiaként-leányaként születünk a világra. Erre egyedül
Jézusnak volt lehetősége!

Azt viszont eldönthetjük, hogy mit kezdünk a kapott örökséggel
és nevelési mintával. Kibontakoztatjuk, kamatoztatjuk vagy elássuk?
Mindenképpen hat! Kutatók szerint már az anyaméhben eldől min-
den. Lehetséges, de a szabad akarat és isteni DNS-ünk, a Szentlélek
bennünk való léte, hozhat és hoz is meglepetéseket.

Ön milyennek látja a mai gyermekeket és fiatalokat? Valóban gyö-
keresen mások, mint azok, akik néhány nemzedékkel korábban vol-
tak gyermekek?
Ugyanaz a Szentlélek van mindegyikben, emiatt hiszem, hogy nem
vakoknak beszélünk színekről, amikor Istenről, az élet nagy kérdé -

VARGA LÁSZLÓ

Kaposvári megyéspüspök
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seiről szólalunk meg. Egyetemes bennük is a teljesség utáni vágy, le-
gyen az szeretet, boldogság, élet. Számukra is a legfontosabb kérdés:
lehet-e engem szeretni és tudok-e én bárkit szeretni? Amennyiben
erre igenlő választ kapnak, akkor egészségesen bontakozik az életük,
amennyiben nemlegeset, akkor megbetegszenek és belép az életük be
a halálvágy és a haláltól való félelem.

Ugyanaz a szeretetéhség és -szomjúság mozgatja őket, mint a ko-
rábbi generációkat, sőt talán még erőteljesebben, mert individualista
kultúra gyermekei, akik személytelen korban születtek. Ők erre a kér-
désre: ki az ember, már másképpen válaszolnak, mint elődeik. Adat-
halmaznak tekintik magukat, akiket a „gépi demokrácia” irányít min-
den szinten. Fájdalmasan szembesülnek azzal, hogy az internet, a
technika sok mindent tud, szinte mindent, de személyes szeretetet,
amire a legjobban vágynak, nem képes adni.

Miként kellene viszonyulnunk hozzájuk? Mit igényelnek, mire van
szükségük, és mitől kellene megóvnunk őket?
Meghallgatni őket és meghallani, amit mondani szeretnének. Meg-
értésre vágynak, és arra, hogy amikor szenvednek, kioktatás helyett
együttérzést kapjanak. Azt szeretnék, ha tisztelnénk őket, akkor is,
ha mások, mint mi voltunk, és amikor elvétik az irányt, bocsássunk
meg nekik. Nekik is szükségük van arra, hogy megerősítsük őket a
jóban! Közösségre vágynak, és bizalomra, arra, hogy higgyünk
bennünk. Szükségük van az imáinkra, arra, hogy megmutassuk ne-
kik az igazi reményt, Isten országát és a mennyországot!

Talán a legnagyobb kihívás megtanítani őket az igazi szabadságra
és annak használatára. Korunk lélekvadászai a szabadság illúziói-
val tömegesen terelik őket az „önzés vályúihoz”, amelynek mindig
rabszolgaság, a szabadságuk elvesztése lesz a vége. Fontos segíte-
nünk őket abban, hogy felismerjék, elfogadják és megőrizzék az iga-
zi szabadságot, ha szükséges, akár szellemi harc árán is!

Várják, hogy tanúságot tegyünk nekik az Igazságról, Jézus Krisz-
tusról. Akik ezt vállalják, azoktól elvárják, hogy hitelesek legyenek! Ők
sem tudnak független életet élni, ezért szolgáljuk őket abban is, hogy
önként, szabadon, szeretetből választhassák Istent, aki a Szeretet!

Ön szerint mivel magyarázható, hogy Jézus ilyen értékesnek tartja
a gyermekkort?
Jézus Krisztus Istent Atyaként mutatja be, akinek mi a gyermekei va-
gyunk. A gyermekek pedig féltétel nélkül elhiszik, amit az Apjuk mond,
képesek rábízni magukat, engedelmeskednek neki, és hisznek abban
is, hogy ha szükséges, Apjuk csodákra is képes. A gyermekek még egy-
ségben látják és élik a természetes és természetfölötti valóságot!

Talán ezért mondja Jézus: „Ha nem lesztek olyanok, mint a gyer-
mekek, nem mentek be az Isten országába” (Mt 18,3).

Jézus Krisztusban a bizalom új korszaka érkezett el hozzánk. Ő,
a megtestesülésével, rábízta magát az emberiségre, és várja szeretet-
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válaszunkat, hogy mi is bízzuk rá magunkat az Atya gondviselő sze-
retetére. Nem mehetünk vissza anyánk méhébe, és nem kezdhetjük
újra csecsemőként az életünket, de újjá tudunk születni a Szentlé-
lekben. Őt adta nekünk első ajándékként, aki, ha figyelünk rá, arra
is megtanít, hogy miként lehetünk olyanok, mint a gyermekek, és
bevisz bennünket az Isten országába.

Gyermekkorról,
gyermeki lelkületről
Elég kevés emlékem van a gyermekkoromról. Inkább mozaikkockák.
Nem tudom, a természetes felejtés-e az oka, vagy a kellemetlen em-
lékek kiiktatása. Gyermekkorom a kommunizmus idejére esett. A sze-
génység súlyos volt; a társadalom nagy része a mai gyerekek, fiata-
lok számára elképzelhetetlen körülmények között élt. Édesanyám
tartotta a frontot, szerény jövedelméből tartotta fenn a családot, s köz-
ben otthon is helyt kellett állnia. Amikor már eszmélni kezdtem, azt
is megtanultam, hogy félni kell, mert a rendszer folyamatosan figyel;
hallgatni kell, a beszédben óvatosnak kell lenni. Egy bezárt világban
éltünk. Határon túlra alig lehetett utazni. Nyugat-Európa úgy élt ben-
nem, mint a szabadság, a civilizáció és jólét elérhetetlen világa (ezt ma
is így látom, az elérhetetlenséget leszámítva). Persze nem volt min-
den sötét. Néha szüleimmel vagy nagyszüleimmel nyaraltunk. Jók vol-
tak az iskolák, lehetett tanulni, jó tanáraim voltak. Szüleim végig tá-
mogattak a tanulásban, és ez megalapozta a jövőmet.

Mindent együttvéve mégis azt hiszem, hogy gyakran idealizáljuk
a gyermekkort. Úgy tekintünk rá, mint idilli korszakra, a gondtalan-
ság időszakára. Biztosan vannak olyanok, akik számára a gyermekkor
valóban életük eszményi szakasza volt. Vagy a múlt megszépült. De
kétségtelen, hogy a gyermekkor személyes formálódásunk döntő sza-
kasza, amikor elsajátítunk értékeket vagy előítéleteket, magatartás-
formákat, alapvető ismereteket (vagy megfosztatunk ettől a lehetőségtől).
Önazonosságom formálódása szempontjából például meghatározó volt
családom etnikai és felekezeti sokszínűsége. Ez volt mindennapjaim
magától értetődő tapasztalata. Magyarul és románul beszéltünk ott-
hon, és tudtam anyai nagyapám osztrák gyökereiről. Édesanyám ka-
tolikus volt, édesapám görögkeleti, nagymama református. Ez ma-
gyarázza minden bizonnyal, hogy mind a mai napig nem tudok mit
kezdeni az olyan identitástudattal, amely kirekesztő és megvető a má-
sikkal, a mássággal szemben, a más nemzetiségű, más felekezetű, más-
vallású, vagy másként gondolkodó emberekkel szemben, és értetlenül
állok az intolerancia és a gyűlöletbeszéd előtt.

ZAMFIR KORINNA

Katolikus teológus
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Jobbak voltunk, mint a mai gyerekek, fiatalok? Úgy tűnik, hogy már
ókori gondolkodók szembeállították koruk fiatalságát a korábbi ge-
nerációkkal, és magatartásukban a hanyatlás jeleit látták. Ez örök kér-
dés. Biztosan van egy generációs váltás. Van, amiben mások a mai gye-
rekek és fiatalok. A többségük már szabadságban és (viszonylagos)
jólétben nőtt fel, a technika, a világháló teljesen új távlatokat nyitott szá-
mukra. Könnyebben hozzájutnak az információhoz, könnyebben
kommunikálnak. Ez magyarázza, hogy sokkal felszabadultabbak és
bátrabbak. A tekintély — a szülői, tanári, papi tekintély — már nem
magától értetődő, azt ki kell érdemelni. De nem hiszem, hogy a mai
gyermekek és fiatalok rosszabbak lennének. Azt sem, hogy a tech-
nikai eszközök valami súlyos veszélyt jelentenének fejlődésükre vagy
kapcsolataikra nézve. Általában nem hiszek a pesszimista, apokalip-
tikus forgatókönyvekben. Talán inkább egyes szülőkkel van baj, akik
az anyagi jólét biztosítása mellett feladták, hogy neveljék gyermeke-
iket, hogy a jól végzett munka örömére, a felelősségtudatra, a másokra
figyelésre tanítsák őket. Fennáll az a lehetőség is, hogy sok mindent
magától értetődőnek tekintenek — a jólétet, a biztonságot, a békét, a
szabadságot, a demokráciát. De itt sem lehet általánosítani. Egyre in-
kább látom, hogy felnőtt egy olyan fiatal réteg, amely civil bátorság-
gal és öntudattal rendelkezik, és kész elköteleződni a társadalom job-
bá tételéért, a társadalmi igazságosságért, a korrupció megfékezéséért,
a környezetvédelemért. Ez bizakodóvá tesz a jövő iránt.

Eszmény-e még ma a gyermek, a gyermeki lelkület? Nem könnyű
megmondani, miért tekinti az Evangélium a gyermeket példakép-
nek, főként, ha tudatosítjuk, hogy a gyermek(kor) megítélése más
volt az ókorban, mint ma. A mai gyermekközpontú világban elkép -
zelhetetlen, de a gyermek státusa nem sokban különbözött a rab-
szolgáétól, és csak felnőtté válásakor lett önrendelkező személlyé.
Ezért a Mt 18,3 nem véletlenül állítja szembe a tanítványok hatalmi
törekvéseit a gyermeki állapottal. Nem biztos, hogy ezt ma értjük,
és ebben az értelemben gondolunk a gyermekre mint eszményképre.
Ami talán ma mégis példaképpé teszi a gyermeket, a gyermeki lel-
kületet, az a nyitottság. A gyermek kérdez, kíváncsi, nyitott. Ha sú-
lyos gondok meg nem keserítették, bizakodó, derűlátó, derűs, és ha
szeretetet, bizalmat tapasztal, készségesen megnyílik. A Mk 10,14–
15-ben talán ilyesmiről beszél Jézus. Talán ezek azok a tulajdonságok,
amelyek miatt ma, megváltozott társadalmi körülmények között ol-
vasva az Evangéliumot, értékesnek, példaértékűnek tekinthetjük a
gyermeket. Persze az sem ártana, ha feladnánk hatalmi törekvése-
inket, a vágyat, hogy mások fölé emelkedjünk, mások fölött uralkod-
junk (ez a kísértés öröknek tűnik). Vissza tudjuk szerezni a gyermek
nyitottságát? Nem könnyű feladat, mert az élet sokszor kiábrándulttá,
akár cinikussá is tehet. És úgy gondoljuk, hogy mi már mindent tu-
dunk. Kategóriákban gondolkodunk. A gyermeki nyitottság arra is
felszólíthat, hogy merjünk újból nyitottan, bizakodva, derűsen te-
kin teni a világra és egymásra.

935


