
S. GYURKOVICS MÁRIA

Egy életrevaló életfoIlIm a
Lám, a gyermekek az Úr ajándékai,
a test gyümölcse jutalom.

(127. zsoltár)

Mostanában egyre inkább szorongatja az embereket a túlzsúfolt, iparosított
-urbanizált környezet. Az összkomfort- és szórakozás-hajszoló városba özön
léss el ellentétes tendencia is megfigyelhető: a leszűkített térből. szennyezett leve
gőből, elviselhetetlen nyüzsgésből és zaj ból megindult a kiáramlás természetközeli
helyekre. Legalább időnként, de ha lehetséges, végleges rnegoldásul igyekszünk
olyan vidékre jutni, ahol égbolttal, növénnyel. állatokkal testközelbe, meghitt
viszonyba kerülhetühk. Nos, a folyamatok visszafordíthatatlanok; a XX. századi
civilizáció tény, aminek vannak ugyan hátulütői, ám rengeteg zseniális és hero
ileus eredményével együtt a miénk, amit szeretünk is. Az ember erőfeszítése

környezete meghódítására természetes és jogos törekvés, - ám amiként rájöt
tünk arra, milyen kényes dolog planétánk biológiai egyensúlya, ugyanúgy rá
kell ébrednünk arra is, hogy mi. magunk is igencsak kényes egyensúlyú lények
vagyunk. ,

Riporter faggat fiatal lányokat elképzeléseikról jövendő életüket illetően: el
képesztően szűk körben mózgó vágyakról hallunk. Furcsa ez abban a korban,
amelyben látszólag hatalmasan kitágultak az emberi lehetőségek. S minél inkább
konkretizálják vágyaikat a fiatalok, annál szánalmasabbnak érezzük fantáziát
lanságukat : lakás, autó, érdekes munkakör, utazások, társasági élet, férj, néhány,
gyerek... Ugyanakkor bizonyos, hogy ezek mögött a sztereotípiák mögött igazi
vágyuk arra irányul, hogy mozgalmas, érdekes, telivér, eleven "életet élhessenek.
Úgy képzelik, a jó állás, férj, megfelelő anyagiak, stb. olyan sínre gördítik oket,
amelyen végiggurulva. mindezek a megtogalmazatlan vágyakozásaik is valóra vál
nak. Meg akarják szerezní a kellékeket, s kirakni jövendő életútjuk mentén;
s közben egy vidámparki barlangvasút díszleteit rakosgatják, amelyek közt, vé
gigdöcögve a keskeny nyomtávú síneken, elképesztően lehangoló élményekkel
kerülnek majd ki az alagút túlsó végén. .

Ami egyre jobban [ellernzővé válik ránk, hogy megtervezett környezetben
megtervezett életet élünk, az egyre jobban zsákutcává is lesz. Miközben ki
akarjuk küszöbölni a kellemetlent, a kiszámíthatatlan bajokat és nehézségeket,
miközben hallani sem akarunk sikertelenségről és szenvedésről, - valahol ve
szítünk életünk spontán sodrásából, mélységi dimenziójából is. Kezünkbe kerítjük
az életünket, s ez a kézbe kaparintott· élet egyszeribe kicsi és jelentéktelen
lesz; mível megtervezett. kiszámítható is egyben, s így nem alkalmas arra, hogy
betöltsön minket. Luxuskivitelével, -összkomfortjával, repülőgépeível, vízisíivel
együtt sem; még avval együtt sem, hogy bonyolult és érdekes dolgok közt mani
pulálhatunk esetleges szakemberként; még avval együtt sem, hogy okosan meg
tervezett családi keretben nevelgetjük gyermekeinket. Eleinte azt hittük, csupán
egy kis biztonságra, némi összkomíortra vágyunk, és mihelyt ez megvan, újabb
vágyak és nosztalgiák ébrednek bennünk. Vágyainkat csupán egy-egy lépésnyire
látjuk előre, s mikor nyomukba eredünk, tétován kell fölfedeznünk, hogy sen
kiföldjéré jutottunk.

Ahhoz, hogy az életünk élhető legyen, az kell, hogy felülmúljon minket. Am
mindaz, ami felülmúl, egyúttal kockázatos is, és kiszámíthatatlan.

A vitális erők megléte nem is olyan természetes dolog, mint első pillanatra
gondolnánk. Még a természeti népek is mesterkedésekhez folyamodnak, hogy vi
tális erőnlétüket kondícióban tartsák. Mágikus szertartásaik, melyekkel a fenye
gető hatalmakat akarják kezelhetövé tenni, azok megszelídítésén túl, saját vitális
erejük fokozását is szolgálja, a majdani győzelem érdekében. Ezekre. a népekre
nem csupán a természettel való egység jellemző, hanem a teli-természettel, a
"természetfö!öttivel" való kapcsolat is. Ilyen jellegű belegyökerezettség nélkíll,
melyet hiedelmeik által aprólékosan ritualízált életmódjuk fog egybe," vitális ere-
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jük nem lenne elegendő küzdelmes életmódjuk töretlen véghezviteléhez. Amikor
külső behatások nyomán ez a transzcendens gyökérzet sérül, tanúi lehetünk e
népek szomorú kimenetelű talajvesztésének.

Az európai ember, a maga racionalitásával megrongálta azt a közeget, amely
be vitalitásának gyökerei nyúltak. Miközben a ráció praktikusan egyre hasz
nálhatóbbá és lakhatóbbá tette a Földet, miután elkiáltottuk, hogy "nincsen
kísértet", - belátható és megmagyarázható világunk oly sima és kemény lett a
talpunk alatt, hogy nemcsak gyökéreresztésre alkalmatlan, de még a megtapadáshoz
is igen síkos: csúszkálunk is ide-oda rajta. Mint ahogy észak tájainak fagyos tala
ján végzetes biológiai elbillenést okozhat egyetlen keréknyom, úgy billen meg
az ember egzisztenciális egyensúlya, ha elveszti eleven' kapcsolódását a termé
szettel, s az azt bensőséggel megtöltő tartalommal, vagyis a transzcendenssel.
Emberi lény számára nincs is természetközeliség természetfeletti közeliség nélkül.
Természetünk lényegéhez tartozik ez, ami messze túlmutat ősi félelmek atavisz-'
tikus maradványain. Az embernek nem kell szégyellnie és megtagadnia vallásra
szorultságát, A XX. század emberének (fogalmazhatunk így is: a fejlett szocia
lizmus emberének) szintúgy megvan, meg lehet a maga útja a természethez is
s a transzcendenshez is, mint az őserdők tam-tam-dobos népének. Ehhez azon
ban előbb túl kell jutnunk lelki analfabétizmusunkon, s föl kell fedeznünk vá
gyaink igazi, természetét.

Tanúságot szeretnék tenni most, mint azoknak a ma élő ezreknek egyike,
akik lelki alapjukat, életbe való belégyökerezettségüket kereszténységüknek és
anyaságuknak köszönhetik. Nem egy minden tekintetben kifogástalan és sikeres
élet emelvényéről szónokolva, inkább el álmélkodva, és csöndes hálával tele amiatt,
hogy az életem több volt, mint én, hogy fölülmúlt engem.

Amikor elindultam a felnőtt létbe, igen kevés elképzelésem volt. Azt tudtam
csak világosan, hogy szolgálatban akarok élni, - vagyis nem elszigetelten em
bertársaímtól, esetleges haszonélvezőjeként annak, amit ők termelnek meg, vagy
termelnek ki önmagukből. hanem mínt egy azok közül, akik dolgoznak a Földön,
hozzájárulva ahhoz, hogy mindnyájan élni tudjunk. Azt is tudtam még, hogy
lehetőleg olyan körűlmények közé kell kerüljek. amelyek inspirálnak, vagy _egye
nesen kényszerítenek, rászorítanak a szelgálatra. Ilyen irányba tapogatóztam a
pályaválasztás terén is, il ebbe az elképzelésbe jól beleillett, hogy gyerme
keket hozzak a világra. Az anyáságra ugyan nem készültem föl, szinte nem is
eszméltem rá: valóság eleinte csak a szerelem s a házasság volt, s hogy evvel
majd gyerekek is együttjárnak, azt elméletileg természetesnek vettem.

Nyilván különbözőképpen reagálunk az anyaság biológiájára: számomra ele
inte furcsa és feszélyező volt, amibe belékerültem. Hogy rosszulléteim vannak,
hogy korlátozott vagyok mozgásomban és cselekvéseimben, hogy testileg defor
málódorn, hogy kikerülhetetlen szenvedéseken és roncsolódásokon kell majd át
menjek, mindez, így lemeztelenített, testies valóságában csapdának tűnt, amely
ellen a szuverenitását átérző és értéknek tartó élőlény szükségképpen lázadozik is.
Dehát a dolgok másik aspektusa az, hogy átcsapnak rajtam az egyetemes élet
hullámai, hogy egy cseppecske vagyok az óceánban, ami beláthatatlanul mozog,
morajlik időben és térben. Itt az élet, ami "felülmúl", - s itt a "természet
közel", a rnesterséges, túlcívílízált életforma ellentéte, ami jobban egyesít- a ter
mészettel, rrríntha egy hegyi tanyán naphosszat birkákat fej nék, fejem fölött a
havasi égbolttal. .. Minden éhségem centrumába kerültem tehát azáltal, hogy
ez a biológiai csapda bekerített: nosza, szeressem hát rosszulléteimet, növekvő

hasamat, mint legvalódibbnak felismert vágyaim környezetét ! S amint az ember
elfogadja mindezt szeretetben, egyszeriben megakadályozhatatlan, hogy át ne
süsse, ragyogja a fény, - az öröm, az erő, a valódiság sugárzása. így válik
a biológiai csapda az élet s a boldogság csapdáiává.

Úgy gondolom, ép ösztönű nő számára nincs természetesebb érzés, mint hogy
a benne megfogant élet 'ó, szent dolog, s ő felelős érte, sőt, ez az ő személyes
boldogságával isosszefügg. Bár igaz, hogy a természet sokat pazarol, semmibe
hull egy csomó élet-kezdemény, - de én, a tudatos lény, a most élő egyed
semmiképpen nem állhatok be az életet szemétré dobó tendenciák, erők, hatal
mak közé. A kezem közé adatott életre vigyáznom kell, mint egy értékes lángocs
kára. Egyáltalán nem mint kereszténynek, hanem mint embernek volt ez szá
momra is egyértelmű., A kereszténységem legfeljebb ott érvényesült, hogy bizo
nyára ennek is köszönhetem' természetes érzékenységern épségét, hogy ösztöneim
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nem tompultak el, érzelmeim nem temetődtek be az ellentétes légkör közepette.
Az élet ösztönös elfogadása azonban mégis, már biológiai gyökereinél is kapcso
lódik a hithez. "Eleven hit" a gyermek (József Attila), hit abban, hogy az élet
nagy, jó, szent dolog, annak ellenére, vagy avval együtt, hogy kockázatos, hogy
nincs életbiztosítás, de boldogság- vagy sikerbiztosítás se, sőt egészség- vagy
normalitás- vagy jóság-biztosítás se, egyáltalán" semmiféle' biztosítás; avval a
rengeteg tapasztalati ténnyel rnegsúlyozva, hogy általában végigszenvedjük, vé
gignyomorogjuk. az életünket, hogy sokszor kell sötétben járnunk, hogy időnként

úgy tűnik, rémület, szörnyűség, borzalom leselkedik ránk. És mennyivel tudato
sabban, személyesebben "eleven hit" a gyermek egy keresztény szülő számára! A
gyermek vállalása egyben bizonyságtétel is: Istenatyánkba vetett hitünk, bizal
munk megjelenése egy új emberi élőlény alakjában. Mit is adhatnánk többet az
élet Urának, mint hogy a sötéten át Felé nyúlunk, s emberré lett hitünket
nyújtjuk Neki: Itt van ez az élet, ez a lángocská, amit Tőled fogadtam. Szere
tem, mint önmagamat, és hiszem, hogy boldogságra szültem őt, őket. Majd eljön
nek a sötét órák, amikor úgy tűnik, jobb lett volna nem születniük. De akkor
is Rád nézek majd, s rájuk mutatok: ládd, Neked szültem őket, Miattad, mivel
hogy Vagy, s ezért mindenen túl, érdemes élni és nagyszerű dolog embernek
lenni.

A szülőí s különösképpen az anyai szeretet fogalmához rengeteg giccses kép
zet, az önzetlenség s a mártírium sok-sok hamis elképzelése tapad. Nem is forog
tán másról annyi megható történet közszájon. mint amennyit hűséges kutyákról
s a szerető anyai szívről hallani: gondolom, az anyák maguk is elérzékenyed
nek olykor-olykor saját szívük nagyszerűségeín, s ez elég kár.

A szülőí szeretet nem valami specíalitás, hanem épp olyan kell legyen, mint
a szeretet általában. Csak az a helyzet, hogy szülő-gyermek viszonylatban köny
nyebben meqszilletik ez a szeretet, mint egyébként. S ez is egyfajta "ajándék az
Úrtól", ami miatt áldás a gyermek: könnyedén, természetesen, aszketikus gyakor
latok és mutatványok nélkül történik meg az emberrel mindaz, aminek meg kell
történnie.

Annyira elvesztettük érzékünket az életünk folyamata, megtörténése iránt!
Elfelejtjük, hogy az emberi életnek van növésvonala, mint egy fának: valamilyen
né lesz. Van érzékünk a fiatalságunk iránt, - s aztán semmi több. Mintha egész
további életünk a fiatalság konzerválására irányulna, majd ha már ez remény
telen, a fiatalság elmúlása feletti nosztalgia nyomja rá a bélyegét. Ez az oka
annak is, hogy olyan kevés manapság a szép öregember. Alig-alig akadunk ki
érett bölcsességre, megtisztult, derűt és békét sugárzó szeretetre! Öregkorunkra
legtöbben deformálódott lényekké leszünk, akik reszketegen kapaszkodnak énjük
állításának morzsáiba, s tragikomikus módon merevednek bele önáltató hazug
ságaikba. Rosszmájúság, elégedetlenkedés, állandó kritizálás teszi kellemetlenné
sok öregember körül a légkört.

Pedig az emberi természetből nem szükségképpen következik az öregkori
deformálódás.

Szeretéseink formálnak minket, s szeretetünk is formálódik.
A szeretet kifejlődésének, megtanulásának természetes útja az érzékletesen,

az ösztönös szférán át vezet. A kisgyerek anyjával való testközeli kapcsolatának,
a szeretés jellegzetesen érzékies voltának itt is, akár a maga módján a férfi
-női kapcsolatban, fiziológiai fontosságán messze túlmutató szerepe van. A maga
idejében létfontosságú, hogyatestközeli meleget, fészket, biztonságot nyújtó sze
retet meghitten bizalmas, mintegy egymást birtokló kapcsolatot hozzon létre
szülő és gyermeke közt, ám ha ez kelleténél tovább marad így, az érzelmi vi
szony tülledtté, a személyiség szabad kifejlődését akadályozóvá válik. Mint ahogy
a repülőgép szinte észrevétlenül emelkedik a kifutópályáról a levegőbe, úgy kell
ösztönös érzelmeinktől átitatott szeretetünknek is csöndesen fölemelkednie, s sza
bad, szellemi viszonyulássá válnia. Egy idő után az ösztönösség deformál. így
van ez a szerelemben is, ahol a vágy meghamisítja a szeretetet; de vannak az
érzelmi-ösztönös rászorultságnak olyan formái, amelyek a szülői szeretet leple
alatt lapulnak meg makacsul: kárpótlás-kicsikarás egyéb kudarcokért, nem telje
sült vágyakból származó ambíciók áttevése a .gyerekre, stb. Mégis, a szülői

szeretés az az érzelmi forma, ami leginkább képes a maga természetes csator
náin át megtisztulni mindenfajta ösztönös tisztátalanságtól. A szerelemben, mivel
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igen szoros összefonódottságban jelentkezik a szeretet a vággyal, a tisztulási
folyamat fájdalmasabb és bonyolultabb, s épp ezért sok esetben nem is történik
meg. Vagy közbelép, mint hamis mentőangyal, korunk jellegzetes érzelmi beteg
sége, a szeretet tárgyának kicserélődése, - vagy az érzelmi-ösztönös rászorult
ság önzetlenségnek' álcázza magát, amely képes akár a rabszolgai' létforma ön
megalázó aktusaira is. Mindkét esetben csonka marad a szeretet: a személy
cserénél azért, mert a hűség, a kitartás, a véglegesség lényeges eleme a szeretet
nek, amit nem lehet büntetlenül elhagyni; - a másik esetben meg azért, mivel
az álcázott rászorultság hazug állapot, s így képtelen a személyiség végső, szép
kiformálására. ,

A szülői szeretet képes megtanulni a visszavonulást, háttérben maradást.
Tiszteli gyermeke szabad személyiségét, jogát, szükségességét annak, hogy a
saját életét élje. Az ember nem magának szüli gyermekeit: a szülőí szerétet
lényegéhez tartozik, hogy szabadon hagyó szeretet.

S a szülőí szeretet akkor funkcionál természetének megfelelően, ha nyit:
vagyis nem megsokszorozódott önzés csupán, hanern arra a szeretetre tanít meg,
amely mindenki felé irányulhat, s kell is, hogy irányuljon.

Gyermekemhez való természetes viszonyomon keresztül megtanulom a sz.e
retetet. Azt a szeretetet, ami akkor is melegséget adó, ha nem testközeli ; ami
akkor is cselekvéskészültségben tartja az embert, ha teljesen a háttérben van;
ami tökéletesen elfogad és befogad, s ugyanakkor tökéletesen tiszteletben tartja
a személy szuverinitását. Van az életemnek olyan szakasza, amikor minden pilla
natomat a gyerekek szolgálata köti le, gondozom, ápolom őket, bajlódom jól
létükért, - s közben eszembe se jut, hogy most "önzetlen vagyok", hogy "feláldo
zom ifjú éveimet"... Teljesen természetes. közegben, a mindénkorí perc követel
ményeihez spontán módon igazodva történik meg az önzetlenség, a szolgálat, az
elszakadás önmagamtól. Ezt kell tennem, ha voltam olyan merész, és életet
hoztam a világra. A magam egzísztenciájából indultam ki: szerettem, elfogadtam
az életet, szültem. S miközben ebből eredő tennivalóírn sodornak, ismét a magam
egzisztenciájához jutok: szeretetem formálódik, és kiformál engem.

A gyermekek elfogadása és felnevelése nem azért "éri meg" a szülőnek, hogy
a gyermek esetleg viszontszereti őt, hálás neki, tiszteli s gyámolítja majd öreg
napjaiban. A szülöí létmód "haszna" aktuális funkcionálásában van. ,

Felbecsülhetetlen érték az is, hogy gyermekeink hozzásegítenek életünk el
viseléséhez. Egy kisgyermek jelenléte megföllebbezhetetlenné teszi az életet. Nem
oldja meg azt, nem pótol minden hiányzót - s nem is szabad gyermekünket pót
szernek használnunk! De a vitális erőnlét esetleges hullámzásai, boldogságunk és
boldogtalanságunk történései halványabbá. kevésbé fontosakká lesznek a gyerme
keink arcáról visszaverődő megvilágításban.

Egy hároméves kislány titokzatos érzékenységgel fogta föl anyja boldogtalan
ságát.. Anyja nem sírt előtte, nem viselkedett másként, mint az átlagos anyai vi
selkedésmód: lénye elerőtlenedése és kétségbeesettsége azonban valami módon mégis
átszivárgott gyermekébe. Egyik este lefekvéskor a gyermek meggyötört kis arccal,
tág szeméből kifolyó könnyek közt azt mondta: "Én nem akarok élni! Hogyan kell
meghalni ?"

Esetleges szerencsétlenségünk valahol gyötörhet, ám van valami fontos felada
tunk, ami szinte a zsigereinken át ragad meg: el kell látni gyermekünket; életben
kell tartani gondoskodásunkkal. s ezen túl, boldogságunkkal is táplálnunk kell őt.

Felelősek vagyunk gyermekünk boldogságáért. Nem úgy, hogy megteremtjük
körülötte a tökélyt, hanem azáltal, hogy lényünkben hordjuk azt a boldogság-meny
nyiséget. ami elengedhetetlen környezete a gyermeki boldogság mindennapi kiví
rulásának. A gyermeket nem csupán családja veszekedése, kriminális magatartása
veszélyezteti: élete gyökereinél támadja meg és roncsolja szülei boldogtalansága
is. Távolról sem arról van szó, hogy gyermekeinkre való tekintettel családi idillt
kell produkálnunk ott is, ahol ez lehetetlen: a gyermeket amúgy sem lehet be
csapni. De tudnunk kell, hogy a generációk nem egymástól elszigetelten léteznek,
sorsuk, erkölcsiséaük, boldogságuk szinte kikövetkeztethető egymásból. Ha erköl
csöm vagy boldogságom lazul, hanyatlik, szétesik, az nem csupán engem érint,
hanem messzemenően érinti gyermekeimet is. Vagy úgy, hogy ők még nálam is
erkölcstelenebbek és boldogtalanabbak lesznek, vagy úgy, hogy irgalmatlanul meg
kell szenvedjék a maguk tartását és boldogulását.
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Mindez a mérhetetlen felelősség nem szabad, hogy lebénítson, hogy gyávává
tegyen az élet elfogadására. Ha egyértelmű számomra, hogy az élet érték, akkor
az ebből fakadó életemen keresztül valahol egyértelművé válik ugyanez gyerme
keim számára is, vétkeim és gyengeségem dacára. A hazugság-rnentesség több,
mint a tökéletesség. Tökéletesség ugyanis nincs: míndig lelepleződHr valami kis
csalás, naivitás, félszegség, gikszer. Tehát nem tökéletességre vagyok kötelezve,
hanem hazugságmentességre, - csak azt se felejtsem el, hogy az önmagamnak
való hazugság veszélyesebb a többinél !

Az ember önmagában is felelős az életéért, ám ezt krízisállapotokban hajla
mos elfelejteni. Ha azonban arra gondol, hogy egyszer majd gyermeke is kudarc,
szenvedés, halál előtt áll, jobbat nem tehet, mint hogy "előéli" ezeket az élethely
zeteket gyermeke számára. Bár az a naiv vágy tölt el, hogy gyermekünk boldog
ságban ússzon, de nagyon jól tudjuk, hogy emberi életre szültük őt, ami nincs

_bebíztosítva betegség, sikertelenség, mindenféle kiszámíthatatlan szerencsétlenség
és halál ellen. Szárnyaira bocsátom hát gyermekemet, hogy élje ezt az életet;
történjen meg vele mindaz, ami egy emberrel meg kell hogy történjen. Aggodal
maskodó majomszeretettel mít sem segíthetek neki. Egyet tehetek: felmutatom
előtte a magam életét. Vagy fel sem mutatom, ez már túlzó, színpadías gesztus
lenne. Egyszerűen élem a magam sorsát őelőtte egy-két lépéssel. Ez történt velem,
gyermekem: benne forgolódtam az életben, -míndentéle vágyakban és szeretések
ben. Beteg voltam, gyötrődtem, sírtam, megsebesültem, haldokoltam, és kit-ett va
gyok a végső elroncsolódásnak, halálnak. De ládd, túléltem mindent, eleven vagyok
most is, és azt mondom: érdemes élni. Mindez megtörténhet veled is, majd sírni
fogsz esetleg, szenvedsz, - de szeretni is fogsz, nevetni, meg ragyogni. A boldog
ság: több.

Gondolatmenetünk elején megállapítottuk, nem ismerjük igazán vágyaink ter
mészetét, lelkileg analfabéták vagyunk. Egy-egy lépésnyire tekintve előre, mind
untalan zsákutcába jutunk; kiszámítva és bebiztosítva életünket, unalomba, bana
litásba bonyolódunk; önzéseinket _követve elveszítjük boldogságunkat. Majd
végigkövettünk, vagy inkább itt-ott érintettünk egy életformát, ami nem a kiszá
mítottságra és a bebiztosítottságra alapoz, s ami nem az önzés számításai szerint
kalkulál: ez az életforma az, ami elfogadja, világra hozza és szolgálja az életet.
Bár tökéletesen "természetesnek" látszik, de mélységesen kapcsolódik a hithez,
ahhoz a hithez, ami az életet feltétlen értéknek, szentnek tekinti. S amiként gyer
mekeink világrahozatala, fölnevelése és szeretése egyben- hítünk aktusa is, úgy
válnak ők valóban Isten áldásává számunkra.
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