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Gyermekkor,
emlékezés, felejtés
Gyermeknek lenni annyit jelent, sajátos tudással bírni. A felvilágoso
dás óta uralkodó köz felfogás a felnőtt gondolkodását kiemelten ke
zeli. Számunkra a legfőbb tekintély a tudományos igazság, melyre
szigorúan racionális módszerekkel bukkanhatunk rá, úgy, hogy
közben gondolkodásunk minden fázisában kézben tartjuk gondo
latainkat. Ám a tudományos gondolkodás rideg, komor és szük
ségszerűenembertől idegen világa rémisztő számunkra. Valami hi
ányzik belőle. Valami olyasmi, ami vigasztaló. Amire minden felvi
lágosultságunk ellenére szükségünk van. Az "anyaöl melege".
Ezért kíváncsiságunk megmarad minden olyan tudás lehetősége

irányába, mely nem fogadja el e logika szabályait, hanem azzal
tökéletes ártalmatlansággal szembefordul. Ezért olyan fontos szá
munkra a művészet, mely a romantikus séma szerint a tudomány
tagadása, maga az eleven cáfolat. Bízunk, vagy legalább reményke
dünk az álmokban, a csillagok jóslataiban is. Még a szerelemben is
valami rejtett tudást feltételezünk. S ez a magyarázat arra, hogya
gyermekbe is belelátunk egy olyasféle tudásformát, amely szá
munkra (már?) nem elérhető. A gyermekkor iránti eleven nosztal
giánknak ez egyik forrása: mint Platón bariang-hasonlatában a bar
langlakó, visszaemlékszünk egy olyan világra, amelyben még biz
tonságos tudással rendelkeztünk a dolgokról, anélkül, hogy e tu
dást racionalizálnunk kellett volna.

A gyermek tudását pont e platóni képlet alapján képzeljük el.
Úgy véljük, ő még közelebb van a dolgok eredeti forrásához, ah
hoz az előtörténethez, me ly létünket meghatározza, az őstitokhoz,

mely létünknél korábbi, s melyben még-nem-Iétünk idején osztoz
tunk. E közelség révén a gyermek közvetlen kapcsolatban áll e ti
tokkal, anélkül, hogy e kapcsolat fenntartásához a rációt kellene
igénybe vennie. A gyermek titokhoz fűződő kapcsolata termé
szetes és megkérdőjelezetlen: ahogy az újszülött a vízben bőriég

zéssel tudja életét fenntartani, anélkül, hogy hagyományos érte
lemben lélegezne, úgy lélegzi egész testével ki és be a titkot, anél
kül, hogy erről tudna, vagy gondolkodna. A gyermek még benne
él a titokban.

A karácsony külön birodalom. A gyermekkorhoz kapcsolódik, eltép
hetetlen szálakon, de mégis külön világ. Meghódíthatatlan, felfed
hetetetien és kiismerhetetlen. Évente egyszer nyílnak fel kapui, s
akkor is csak azoknak, akik valamit meg tudtak őrizni magukban
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a gyermekből. A karácsony a felnőtt számára nem valóság, hanem
a valóságnál erősebb szálakból szőtt emlékkép. Illatok, fények, ér
zések kavargó együttese. Közép-Európában a karácsony fogalmá
hoz, mely valójában nemcsak az egyes ember gyermekkorát, ha
nem közös gyermekkorunkat őrzi, vagyis kulturálisan átörökített,
hozzátartozik a karácsonyfa és a mákos sütemény illata, a terített
fehérasztal látványa, a csillagszóró fénye a sötét szobában és a csa
ládtagok szemében, a karácsonyi ének hangjai. A karácsonya leg
szegényebbek számára is gazdag. Az emlékezetet a felejtés és a
képzelet segíti, hogy a messzi felnőttkorból csodaként tűnjék fel,
mint a hívogatóan pislákoló fény az erdő mélyén, téli éjjelen. A
karácsony túl szép, épp ezért hihetetlen és megközelíthetetlen a
felnőtt számára. Csak a gyermek tudja elhinni.

A gyermekkorról nincs tudásunk, csak amit az emlékezet belőle szá
munkra hozzáférhetővé tesz. Hiába próbáljuk megfejteni gyermeke
ink legtitkosabb gondolatait. Hiába lessük ki, hogyan tesz-vesz szo
bája mélyén, hogyan ballag az iskola felé, hogyan forgolódik társai
között. Csak akkor tudunk vele együtt érezni, ha saját gyermekko
runkra emlékszünk még. A gyermekkorról szóló tudományoknak
is ez a korlátja. Ahhoz, hogy megértsünk valamit a gyermekből,

ismét gyermekké kell válnunk. Meg kell próbálnunk az ő szemével
látni, az ő fejével gondolkodni. Ez pedig nekünk már tökéletesen
soha nem fog sikerülni. A felnőttnek nem csak a csontjai meszesed
nek el, az emlékezete, a képzelete is. Szükségszerűen száll ránk a
felejtés. Fel-felvillannak emlékképek, foszlányai egy régi énünknek,
de e töredékeket összeilleszteni már nem tudjuk. Persze a felej
tésnek is megvan a szerepe. Ez segít hozzá, hogy a gyermekkort
szépnek tudjuk látni. Mert nem a gyermek látja szépnek a gyermek
kort, hanem mi, felnőttek. Kell hozzá ez a távolság, az eltűnt idő,

hogy igazi fényében pompázzon e messzi világ. Kell, hogy soha
vissza ne kaphassuk, ahhoz, hogy csakugyan értékelni tudjuk. Ami
elvész, azt örökre szívünkbe zárjuk, ami itt van mellettünk, nem
becsüljük. A felnőtt gyermekkor utáni sóvárgása menekülés a gon
dok elől, az emlékezés az itt-és-most világának felejtése.

De emlékezik-e a gyermek? Vagy a felnőtt kell hozzá, hogy valamit
mint örökre elveszítettet ünnepeljen? Igaz-e, hogy a gyermek az
örök jelen időben él? Emlékezzünk! Vajon nem tudunk-e mind
annyian visszaidézni olyan emlékképet gyermekkorunkból, amikor
egy unalmas délutánon, vagy este, az ágyban, mert nem tudtunk
még elaludni, valami korábban velünk megesett történettel foglal
koztunk - vagy képzelődtünk?A gyermekkor nem az öntudatlan
ság kora, bár a személyiség csak lassan, fokozatosan alakul ki. A
gyermek épp úgy küzd a múlandó idővel, mint a felnőtt, csak még
nem tudja megnevezni e szömyet. Amikor a gyermekkorra emlé
kezünk, az emlékezésre is emlékezünk.
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A felnőtt gyermek szeretne lenni, de a gyermek nem. A gyermek ál
landóan és hiába vár rá, hogy felnőtté váljon. Mire ugyanis felnő,

már nem ugyanő. A gyermekkor és a felnőttkor közti határ ugyan
megfoghatatlan, megragadhatatlan, ám mégis radikális szakítást je
lent az én történetében. Nincs átjárás a két világ között. Kívánesi
vágyakozással tekintünk először innen-oda, azután onnan-vissza,
de nem tudunk a két világ közt közlekedni. Mai kifejezéssel ezt úgy
mondhatjuk, a két világ nem kompatibilis. Vagyis nem összemér
hető. Az emberi életet nem úgy kell helyesen elképzelni, mint a
vándor útját, aki faluról falura, városról városra halad, egy kijelölt
végcél felé. Ismeretlen járművön utazunk, mérhetetlen sebességgel,
és hol itt, holott találjuk magunkat. Csak visszatekintve tudunk
történetet alkotni arról, merre vezetett utunk. S ez is csak az emlé
kezet segítségével történik. Az emlékezetet pedig e tekintetben is a
képzelet és a felejtés segíti. Az emberi tudat talán legfontosabb erő

feszítése arra vonatkozik, hogy az egymással kevés összefüggést
mutató élettényekbőllegalábbutólag összerakja a saját élettörténe
tét. Hogy megértse saját életét. Ezért olyan fontos a gyermek a fel
nőtt számára: az, aki már egy másik ember, nélküle nem tudja meg-

. érteni magát.

A felnőtt küzd bennünk a gyermekkel. Ahhoz, hogy megálljuk helyün
ket a .felnőttek világában", hogy tehát teljes értékű erkölcsi lények
ké váljunk, meg kell tagadnunk magunkban a gyermeket. Ez nehéz
és bizony kegyetlen feladat. Senki sem törődik bele könnyen, hogy
énjét fel kell adnia, hogy más emberré kell válnia. A gyermek sem
adja fel könnyen a küzdelmet. Szerenesés esetben eléggé távol tu
dunk kerülni tőle, hogy ne kelljen bántanunk ahhoz, hogy fel tud
juk nevelni második énünket. Szerenesés esetben elég erősek va
gyunk ahhoz, hogy ne bántsuk. Hogy még meg is őrizzük magunk
ban - ha őt magát nem, hát emlékét. Hogy engedjük időnként

feltámadni, hogy engedjük időnként szóhoz jutni, hogy meghall
gassuk, amikor tanácstalanok vagyunk. Nincs nevetségesebb annál
a felnőttnél. aki nem tudott felnőni, aki örökre gyermek maradt.
Legfeljebb az a felnőtt nevetségesebb nála, aki túlságosan is felnőtt.

Aki végleg elhallgattatta magában a gyermeket. Meg kell tanul
nunk kibékülni emlékeinkkel.

A karácsony azért a legszebb vallási ünnep, mert egy Gyermekisten áll
középpontjában, Egy magáról mit sem tudó Isten, aki rászorul em
ber-anyja segítségére. Aki olyan, mint mi, esendő és védelemre szo
rul. Akiben nincs semmi félelmetes, ám annál szeretetreméltóbb. A
karácsonyi kis istenhez hozzátartozik a szent család: ezért családi
ünnep a karácsony, ezért kötjük emlékezetünkben szüleinkhez és
nagyszüleinkhez. A karácsony melege a jászol melege, a forró kicsi
test melege, melyet szívünkre szorítva védenénk meg egy ellensé
ges világtól, Heródes kivont karddal közelítő katonáitól. A kará-
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csony misztériumában jóvá tesz minket Isten, ismét szeretni tu
dunk, felfedezhetjük magunkban a kiolthatatlan szeretetet, az oda
adást, a másikhoz való végtelen ragaszkodást, azt, ami annyira em
beri bennünk. A kereszténység legszebb ünnepéhez hozzátartozik
egy újszülött, aki reményt ad, meleget és világosságot egy kihűlő

félben lévő világban, életünknek jelentést kölcsönöz, s mindezt
azáltal teszi, hogy szeretni tudjuk. A karácsony a gyermek ünnepe,
ezért olyan fontos a felnőttnek is. Az ember igazán és magát feledve
tudja a gyermeket szeretni, mert amikor szereti, annak engedelmes
kedik, ami a természet parancsa benne. A karácsony arra tanít,
hogy a gyermek szeretetén keresztül képesek vagyunk egymást és
az Istent is szeretni.

Jézusnak sajátos kapcsolata van a gyermekekkel. Jézus, úgy látszik, vég
leg soha nem tagadta meg magában a gyermeket. Persze az ő gyer
meksége más volt, mint a miénk, hisz számára az apa és az Atya,
az ember és az Isten fogalma átfedésbe került. Arra is emlékszünk,
milyen bölcsességről tanúságot téve tanította a felnőtteket gyer
mekként a templomban. Ám mindez nem magyarázat arra, miért
olyan fontosak számára a gyerekek. Az a gesztus, ahogy Jézus ma
ga köré gyűjti a gyermekeket, bíztatás. Annak jele, hogya keresz
ténység nem ijesztő, felnőtt dogma, hanem szeretet-viszony Isten
és az ember közott. Jézus, bár Isten, gyermekként megtapasztalta,
hogyan tudja szeretni gyermekét az ember, ha szülő. Ezért lehetsé
ges, hogy Jézus, bár Isten, olyan emberi szeretet-megnyilvánulásra
képes. Azzal, hogy maga köré gyűjti a gyermekeket, Jézus nem azt
üzeni, hogy a kereszténységnek külön tanítása van a gyermekek
számára, hanem hogy a kereszténység mélyén egy olyan szerétet
viszony áll, me ly az emberi világban csak a szülő-gyerrnek kapcso
lathoz hasonló. Jézus nem atyáskodik a gyermekek fölött, hanem
megmutatja számunkra a mindnyájunkban ott lakozó gyermeket,
aki szeretetre méltó, s a mindnyájunkban ott lakozó szülőt, aki sze
retetre képes. Jézus példája szerint az ember Istenével is szeretet
viszonyba kerülhet.

A gyermek közel él a halálhoz. A titokhoz fűződő közvetlen kapcsolata
miatt a gyermekben nincs meg a halál eltusolására igyekvő buzga
lom, ami a felnőttet jellemzi. Sokáig nem érti, mi az (és melyikünk
mondhatja el magáról, már érti?), de amikor fogalmat alkot róla,
akkor sem tagadja le. Emlékszem dédnagyanyám haldoklására
(gyermek voltam, látni véltem, ahogy kiszállt belőle a lélek), és
emlékezetem őrzi nagyapám halálba merevült testét a kisszoba
ágyán, ahol oly sokszor aludtam én is. A gyermek fél a haláltól,
félelme nagy, de emberi, és a félelem nem teszi a szemében a vilá
got sem embertelenné, Csak a felnőtt világából képes a halál az
otthonosság-érzetet kiölni. A gyermek tegeződik a halállal, beszél
get vele, olykor szólongatja is. A gyermekkor tele van szorongással,
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ideges izgalommal, rossz álmokkal, lázzal, de a világ rendje nem
borul fel. A gyermeket biztos köldökzsinór köti eredetéhez, nem
szakadt még el attól, aki és ami jó neki. A gyermek emlékezik rá,
milyen volt azelőtt. A felnőttkor a felejtés kora.

A gyermek biztosnak látja világot. Hisz nem tudja, mit jelent a világ
megkérdőjelezése.Ez a művelet csak a gondolkodás révén végez
hető el, s mint ilyen, csak a felnőttes szemléletre jellemző. A világ
számára adottság, természetes módon van, s a gyermek termé
szetes része a világának. Ezt nevezik a felnőttek naivitásnak. Azt,
hogy a gyermek számára nem adatik meg olyan nézőpont,ahonnét
kívülrőlláthatnámagát és világát. Helyesebb lenne ezt őszinteség

nek nevezni, természetes létmódnak. A gyermek úgy van, mint a
növények és állatok, olyan evidenciával éli magát. Nevezheljük ezt
alázatnak is. A gyermek sokkal többször és fájóbban tapasztalja
meg cselekvése korlátait ahhoz, hogy elbízza magát e tekintetben.
A gyermek szerint a világ aktív, és az ember passzív, a felnőtt szem
lélete ennek épp ellenkezőjétsugallja. A gyermek számára saját ma
ga a világ szerves részét képezi, a felnőtt elválasztja magát a vilá
gától. Ám a gyermek meg-nem-különböztetett létmódja lehetővé

teszi, hogy otthon legyen a világban. Hogy a tárgyak igazi arcát
megláthassa, mely a felnőtt számára rejtve marad.

A gyermeki "hangoltság" finom ráérzés a dolgok létritmusára. Ah
hoz, hogy eligazodjunk a világban, meg kell találnunk azt a rit
must, ahogya világban a dolgok vannak. A gyermeknek kifinomul
tabbak az érzékszervei, s ezek alkalmasabbá teszik őt a felnőttnél

arra, hogy ráhangolódjon a világra. A gyermek benne áll a világ
ban, a felnőtt zuhan kifelé belőle. A gyermeknek füle van arra, ami
re a felnőtt süket. A gyermekkor: sejtelmes zajok, sokatmondó zö
rejek. A gyermekkor: elfeledett illatok. Azért olyan fontos az emlé
kezés számára egy-egy érzéki inger, mert belőle képes egy-egy
egész világ felépülni. A gyermekkor: furcsán beeső fények, tömör
sötétség, hosszúra nőtt árnyak és vakító fényár. A gyermekkor: ha
vas táj déli verőfényben. A gyermekkor: sűrű novemberi este, fázós
hideg. A gyermekkor: frissen kaszált domboldal, végeérhetetlen
nyár. A gyermekkor: hirtelen támadt eső egy külvárosi melIékutcában.
A gyermekkor, emlékszem: egy ismerős hang, ahogyan szólongat.
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