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Jó
Te vagy az én apw?
Mgen.
Az édes apw?
Mgen.
És jó ez neked?

Kicsit úgy vagyok a szülöségemmel, mint a magyarságommal: nem létezik külön. S
gyanakodva is nézem a fóállású szülőket. Az áldozatos szülöket, Én nem áldozom föl
magamat a gyerekeimért, hiszen úgyis odaadok nekik mindent, amit tudok. (De
ragaszkodom a banán-részemhez ... ) Az áldozatos szülő enyhén és folyamatosan sértett
- s várja vissza, amit befektetett. 6 az ideologikus szülő: aki átháritja az életét a
gyerekeire, így személyteleníti el, teszi puszta alibivé.

(Zárójelben: amiképpen a főállású szülöket, azonképpen a főállású katolikusokat se
szeretem. Aprogram-katolikusokat. Akik megbotránkoznak, mondjuk, egy ordenáré szön
- de fölháborító módon nem háborodnak föl, mondjuk, a hazugságon; akik azt
zsolozsmázzák, hogy szeretet, szeretet, míközben nem érdekli őketaz igazság,azt remélik,
kikerülhetik, nem akarván tudni, hogy a szeretethez csak az igazságon át lehet jutni. Még
szerencse, hogy ez a proletárdiktatúra van vagy micsoda. Mi lenne itt egy keresztény
kurzus idején, rossz rágondolni ... )

"Vatertum ist Pacodie." Én, mint apa, az édesapámnak vagyok paródiája. A fiam (fiaim)
meg az enyém - lesz, ha, szegény. A korombéliek apa-anyasága elvileg nem tekintélyre
alapozódó. Ebben van jó és van nem jó.

Mint szülői-nevelői elvet jónak tartom, hogy "nőjenek, mint a dudva", azt értve ezen,
hogy a példa a nevelés, az életünk, az, amit látnak. Ami nem jó ebben az emancipáltságban,
az az, ami nem igaz benne. Mert ha baj van, csak azt rángat juk elő, ami van: hatalmat,
tekintélyt, erőt. (Legföljebb "utána" bocsánatot kérünk, ellentétben mondjuk a Thomas
Mann gyerekek atyjával.)

Aztán meg bizonyos dolgokat talán nem is lehet másként, nekem kell döntenem. mert a
gyerek nem tud - a klasszikus példa erre a barátkozó, a gyereket tűzzel-vassal

egyenrangúnak tekintő álnevelésre: döntsön az a gyerek szabadon, s rnondja meg, akar-e
megtanulni beszélni vagy sem, én nem fogom kényszeríteni ...

Persze ennek a másik fele: hogy egy gyerek teljes jogü ember - ezt minden
következményével együtt látni s elfogadni: nehéz.

Egyre több család nélkül felnőtt (megnőtt) emberrel találkozom. Már - elvileg,
szociológiailag - .mí" is effélék volnánk, hallgatag, megalázott apák, nyúzott anyák
maradékai ... Ingatag, lebegő embereknek látom sokszor ezeket, akik nem tudnak és nem
is mernek semmire se támaszkodni. Bizonytalanok mindenben, érzelmeikben is, intellek
tuálisan is. A családtalan embernek, mintha minden még nehezebb volna. Mintha a
gyökereitől fosztatna meg, mintha kultúrája se volna, hazája se - pedig csak apja nincs
meg anyja. Hajlamos vagyok olykor ezt is a rendszer számlájára írni. Megterhelt kontó.
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Én könnyen és szívesen tudok csak jót látni a gyerekben, egyfelől, hogy épeszűvé

kényszerit (egy afféle mai, búval bélelt értelmiséginek például könnyen eszébe juthat,
hogy rnért is kelne föl reggel - s ezt, ha már kérdés, nehéz jól megvalaszolní, szülőnekez
nem nagyon tud az eszébe jutni: reggelit kell adni), szöval a földre húzza az embert.
Másfelől rögtön az ellenkezője is! Ők azok, akik nem hagyják, hogy túlságosan normális
legyek, földhözragadt j radikalitásukból, anarchiájukból, tényleges tisztaságukból és
hitükből bőkezúen adományoznak a satnya felnőttnek

Tényleg áldás a gyermek, a földről beszél, mely nehéz s ahonnét vétettünk, és az égről

beszél, amely az ígéret földje.

•

Volna még itt egy alig hihető utóirat. Képtelenség a szövegen belül valöszerűsíteni,ami
hiba, tudom, de annyira a hatása alatt vagyok, hogy nem tekinthetek el tőle.

Ma, most, ahogy gépeltem ezt a pár sort, valami apróságon nagyon és nagyon csúnyán
összevesztem a négy gyerekem egyikével. Nem állunk szóba most egymással. Ez nyilván
eltart estig. Mindenféle büntetéseket is kiszabtam persze és üvöltöztem is. (Stb. )
Miközben itt ülök, és írom ezt a himnuszt a gyermekről. Ez annyira groteszk, hogyalig
elviselhető. Mindjárt ki fogok menni a szobámból, s megkérdem a mondott gyermeket,
írjam-e bele az afférunkat, s ő vállat fog vonni, és nem néz majd rám. - - - - Most
megyek, s felolvasom neki az egészet. Jó.

TAKÁCS ZSUZSA

Hónapok, várakozás

Mért akartalak?
Micsoda állatösztön
sütkérezni vembesen,
figyelni a lassú készül6dést,
várni a képzelt napsütésben,
befelé nézru; melegedni?

Egy neszezésre, egy lobbanásra
alaktalan, betelve, hangtalan
nőni, fonódni, akaszkodni
szúküllJ térben?

E lángjárta testet ide-odavinni,
etetni, altatni, ruhát adni rá,
lábát emelni, homlokát törölni,
tükörben nézni laza vonásait,
idegen b6rét bűvös vizbe mosni?

Hogy nedvei egy jürtöt simitsanak,
dajkáljon egy síkos, lágy gubancot,
hogy hallja szólni szederajkát,
s a megvalósuJásnak részese legyen,
földje, edénye, eszköze?

K6 üti át az éjszaka hártyáit,
kapuit döngeti, megsebzi,
bevérzi az álmos, tlereng6 hajnalt,
csillagokat vet, nikkeljogókat,
kést villogtat.

Fájdalom, köszöntlek.
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