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l/Ha olyanok nem
lesztek"
A bennünk élőgyermekről, ajeinőttkorró l
és az evangéliumi gyermeksegről

juditnak

Úgy tűnik, régebbi korokhoz képest messzemenőengyermekköz
pontú kultúrában élünk. A gyermek immár nem megjavítandó, meg
nevelendő, alulfejlett felnőtt, mint a premodem időkben volt. A IB.
század második fele óta egyre növekvő mértékben tartjuk önérték
nek a gyermekkort. Angol nyelven például, úgy tudjuk, Charles
Wesley, a metodista ébredés vezéralakja volt az, aki elsőként megkü
lönböztette a childlike és a chi/dish szavakat, és az előbbit pozitív érte
lemben használta ("gyermeki", szemben a "gyermeteggel"). A ro
mantika idején azután intenzív érdeklődésselfordultak a gyermekkor
tapasztalata, illetve a gyermeki tapasztalat felé, amely egyszerre volt
az emberi élet feltáratlan titkainak tárháza, a romlatlan természetes
ség szimbóluma és az analitikus racionalitással szemközt a tudásnak
és megértésnek elmélyültebb útja.

Nem nehéz azonosítani e hagyomány keresztény gyökereit: "Há
lákat adok néked, Atyám - mondja Jézus-, hogy elrejtetted ezeket
a bölcsek és az értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted"
(Mt 11,25). Még az Isten országába való belépést is valamiképpen a
gyermekség titokzatos minőségéhez köti: "Aki nem úgy fogadja az
Isten országát, mint gyermek, semmiképpen sem megy be abba"
(Mk 10,15).

Vajon ma, a gyermekkultusz idején jobban értjük Jézus gyermek
ségről szóló szavait? Óriási ellentmondások vannak itt. A modem kor
hajnalának érdeklődésea gyermek iránt mára kifutotta magát, és saját
végletei révén törlődik el. Csodálatos volt, ami akkor elindult a vi
lágban. Jó, hogy a középkori elfojtás után megnyíltak a zsilipek. Jó,
hogy ma már botrányagyermekmunka, a gyermekbántalmazás,
hogy a gyermeknek jogai vannak, és hogy a társadalom figyel (vajon
figyel?) a gyermekek lelkére. Az egyik paradoxon azonban az, hogy
míg a modernitást az ember nagykorúvá válásaként, a nagy és kisbe
tűs atyák elvetéseként szoktuk jellemezni, a magát nagykorúnak vélő

kultúra napjainkra az ijesztő infantilizálódás jegyeit mutatja. A gyer
meki elemet elveszítettük az Istennel való viszonyunkban, s ettől pa
radox módon totális infantilizmusba kezdünk süllyed ni.
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Társadalmunk azonban csak látszatra gyermekközpontú. A gyer
meknek áldozathozatalra képes felnőttekre van szüksége, ez pedig
ritka portéka egy olyan világban, ahol a központi jelszó és érték az
önmegvalósítás, vagyis hiába minden fontoskodás: a gyermek leg
inkább nyűg a felnőni nem képes felnőttek számára. Így aztán fon
toskodó ál-áldozatot hozunk gyermekeinkért: saját tévét teszünk a
szobájába, és mindent elvégzünk helyette, ami az ő dolga lenne. Si
etségbó1 elfelejtjük (s ez a másik véglet a premodern korhoz képest),
hogy a gyermeket nevelni, "felnöveini" kell: állandó fontoskodó
mikromenedzselésünkkel ennek a lehetőségét is elvesszük tó1e. A tár
sadalom mai "felnövekvő tagjai" nem tanulják meg, hogy döntése
iknek következményei vannak, hogy a felnőtté válás folyamata bi
zonyos értelemben folyamatos alászállás, "csökkenés", hiszen a
döntéseik az embert egyre szűkülő pályára kényszerítik. Amint
Jacques Derrida Ábrahám áldozatára reflektálva mondja egyik késői

írásában, a döntés valójában mindig áldozat és lemondás, hiszen
"nem tudok a másik ember hívásának, kérésének, az iránta való kö
telezettségnek, sőt szeretetnek sem megfelelni anélkül, hogy ne ál
doznám fel érte a másik mást, a többi mást".' Ezzel szemben a mai
ember, kivált a fiatal ember, a végtelenségig próbálja odázni azt a le
begő állapotot, amely egyfajta pszeudo-totalitás ígéretét hordozza,
lehetőségekvégtelenségét ígérve.

Ezt a lebegést váltja ki és erősíti a populáris pszichológia vagy in
kább pszichologizmus hatása alatt szorongó szüló1< attitűdje. Ők úgy
érzik (nem mindig tudatosan, hiszen észrevehetetlen és rajtakapha
tatlan a tömegtájékoztatási eszközök által ránk zúdított klisék és fél
igazságok tudatunkra kifejtett hatása), ha korlátokat szabnak gyer
meküknek, ha nevelik és formálják, ha alkalmazkodást várnak el tőle,
azzal óhatatlanul elfojtják "igazi énjét", Ha a mai népszerű ismeret
terjesztő pszichológiai munkákat felületesen és kritikátlanul olvassuk
és alkalmazzuk, könnyen egy olyan torz életfelfogáshoz vezethetnek,
miszerint az ember életének legfóbb célja az, hogy kapcsolatot te
remtsen a benne élő, mindaddig elfojtott gyermekkel, majd pedig
gyógyítgassa és szeretgesse azt. E fontos és valóban gyógyító pszi
chológiai felismerés azonban egyoldalú marad, ha nem kap az olvasó
vagy a páciens elegendőútmutatást a továbblépésre a felnőttség felé.

Egy példával élve: Alice Miller A tehetséges gyermek drámája ésaz
igazi én felkutatása2 című könyvét a benne foglalt sok hasznos út
mutatás ellenére hiányérzettel teszi le az ember. Az "igazi énjét" ke
reső olvasó megtudja, hogy az igazi énje érzéseinek világával
egyenlő,de azt már nem, hogyan tegyen különbséget érzései, han
gulatai és ösztönei között. Ám a leginkább elgondolkodtató az,
hogy a szerző visszautalja az egyént önmagához mint végső refe
renciaponthoz. Vagyis, az "önimádat jelenkori kultúrájában'", ön
magam találhatom meg önmagamat. Nem számíthatok senki
másra, sőt, a másik (a Másik?) leginkább fenyegetőellenségként je
lenik meg, aki befolyásolhat, formálhat, s így aztán bánthat is
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engem, vagyis a bennem élő gyermeket. Valójában azonban az el
szigetelt, őseredeti "önmagam" képzete eleve tarthatatlan, hiszen
az önmagamról kialakított kép is már eleve másoktól érkezik: nem
utolsósorban a tömegtájékoztatásból, magazinokból, pszichológu
soktól (különös, hogya könyvben reprodukált vallomások észre
vehetően a szerző nyelvezetét és ideológiáját termelik újra). Más
részt az ember, legalábbis a bibliai hagyomány szerint, a Másik
szólításában, sőt, az önmagából való kilépés, az önátadás dinami
kus folyamatában nyeri el önmagát. Martin Buber híres megfogal
mazásában: "A Te által leszek Én-né. S hogy Én-né leszek, mondom:
Te. Minden valóságos élet - találkozás/"

Mi hát a felnőttkor? Az "érett férfikorban" vajon mi lesz a belső

gyermek sorsa? Hogyan kapcsolódik mégis a bennünk élő gyermek
az isteni gyermekhez és az evangéliumi gyermekséghez?

Az ártatlanság világából (William Blake) mindenki kilép, az első

naivitás gyermeki világát oda kell hagynunk. A belső gyermek hát
térbe szorul: elfojtjuk vagy meghaladjuk, mindenesetre elkövetkezik
a felnőttkor. Ám aki nem adja át magát a felnőttkor sötétségének,
megfosztatásának és totális magányának, az lelkileg megreked. Meg
reked az is, aki elfojtja a benne élő sérült gyermeket. A sérüléssel, a
traumával szembe kell nézni, és a belső gyermeket meg kell siratni.
Isten színe előtt szükséges őt gyászolni, talán egész életünkön át. Ám
megreked az is, aki aláveti magát a felszínre hozott és aktív belső gyer
mek zsarnoki követelőzésének.Mert miután előhoztukés megsirat
tuk, el kell engedni őt. Ez is paradoxon: gyászolom egész életemben,
egyszersmind el is engedem. Mint Isten Ezékielnek mondotta szeme
fényének, feleségének halálakor: "csak halkan sóhajtozz" (Ez 24,17).
Valaki úgy fogalmazott: fel kell nevelni a belső gyermeket. Felnevelni
vagy elengedni: rokon fogalmak, hiszen ugyanarról van szó, A gyer
mek egy ponton túl megszűnikgyermek lenni, és az út eme második
állomásán megszületik a felnőtt.

A felnőtt meglátja a világot a maga realitásában, vagyis a maga sö
tétségében. A felnőttség a totális magány és a kivetettség állapota.
Annak átélése, hogy senkire sem számíthatok, senkire nem támasz
kodhatok, senki sem szeret. E világon nincsen - a boldog gyermek
felhőtlenotthonosság-érzéséhez viszonyítva - valódi otthonom. Fel
nőtt vagyok, nekem kell szeretnem, nekem kelllépnem, a másik felé.

Ekkor megszülethet a totális bizalom és megvalósulhat a totális
Istenre hagyatkozás. Megjelenik a gyermek megható és feltétlen bi
zalma, melynek a biológiai gyermek természetes kötődésecsupán
előképevolt. A gyermek, az istengyermek feltámad szívemben. Ez
a gyermek, akivé így lehetek, nyitott tenyér. Mindig meg lehet
lepni, nyitott az újra, nyitott az érkező Úrra. Felhalmozott, büszke
tudása, teológiája nem áll az útjába. A jelenben él, nem tartja foglyul
a múlt és nem köti gúzsba a jövőtől való szorongás. Előképe,ismét,
a szórakozott iskolás kisgyermek, aki elfelejti, hogy péntekre szom
bat következik, és a szabadnapot mindegyre az újdonságnak kijáró
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SA Lear-idézetek
Mészöly Dezső fordításá

ból származnak.

üdvrivalgással fogadja. E szent állapot kicsit az öregségre, kicsit a
bolondságra hasonlít.

A nyelv csődöt mond ezen a ponton. Csak a legnagyobbak tudnak
dadogni valamit a második, jézusi gyermekség állapotáról. Lear ki
rályra gondolok. Lear, a dühösködő, gyermeteg király, aki kilép kirá
lyi pozíciójának álságos, körülpámázott világából a sötétségbe.
Shakespeare evangéliumi mélységűdarabjában a megvilágosodás ára
a megőrülés és a megvakulás. Lear a viharban felnőtté válik. A vég
sőkig lecsupaszodik és szembenéz az elhagyatottsággal. A gyermeteg
Lear - aki talán sínylődö belső gyermekét táplálja kényszeresen
- hízelgésen él. A felnőtt Lear kilép önmagából és imádkozik a me
zítelen koldusokért. Szembenéz a világ valódi arcával. És aztán?

Agyermek Lear nagyon öreg, nagyon őrült, és szabad a szeretetre.
"Türelmet kérek tőletek. Felejtést - Bocsánatot. Öreg vagyok, s bo
londos.:" Eljön a szeretet időtlen ideje, amikor, immáron öreg gyer
mekként Lear találkozik (most már így lecsupaszítva, a buberi ér
telemben, valóban találkozik) kivetett legkisebb lányával. Mi az a
perc, amikor a legmegkapóbb egy kisgyermek? Amikor önfeledten
játszik. A második gyermekség boldog énelvesztés és felszabadult
ság. A felnőtt otthona vesztett lény. Ezzel szemben - mint előképe,
a gyermek, aki képes az önfeledt otthonlétre - az öreg-gyermek
ember mindenütt otthon van. Otthon: Istennél. És paradox mód,
már nincs otthon a világban. Távolságtartó, bolondos humorral
szemléli a nagyratörő ambíció és hatalomvágy dúlását, amelyet a
darabban a forgandó szerencsekerék jelképez. A fogságban, a teljes
reményvesztettség állapotában Lear őrültként átéli a szeretetet és
eljut a teljes gyermeki szabadságra.

Börtönbe! Együtt ott daloljunk
Mi ketten,mint kalitban a madár.
Haáldásom kéred: letérdelek,
S kérem bocsánatod. Jól megleszünk:
Imádkozunk, megénekelgetünk,
Ódon mesékei mondunk; csak nevetjük
A fényes udvaroncok lepketáncát;
S azt is, hogykoldus nép rebesgeti
Az Udvar hireit. S majdközbeszólunk:
Ki nyer, ki veszt, ki áll kegyben, ki nem.
Fontoskodunk, miniha az istenek
Kémei volnánk. S börtönfal mögül
Lessüknagyok sorsának árapályát!
Hogy kélés szálla holdezerini.
(Y. felvonás, 3. szín)

Ám a Lear király mégsem a jézusi gyermekségről, a bennünk
. megszülető istengyermekről szól elsősorban. A Lear királytragédia:
a felnőttkor drámája. A felnőttség sötétségében csupáncsak ott rej-
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tezik, alig észrevehetően az evangélium pislákoló mécsese, a gyer
mekség örömhíre. A darab utolsó jelenetében az őszöreg ember ha
lott gyermekével a kezében tántorog be a színpadra. Felnőtt lett,
végképp. Meg is szakad bele a szíve.

Lear útja itt véget is ér, mi azonban továbbra is úton vagyunk.
A gyermek teljességgel önmaga, és még egyáltalán nem önmaga.
Az Isten országában majd otthon leszek, teljesen önmagam leszek, de
ez egyelőre még csak eszkatologikus, reménylett valóság. A gyermeki
felszabadultság itt, a "még nem" világában abból fakad, hogy nem
kell görcsösen önmagamat, igazi arcomat keresgélnem. Azonosságom
gyötrőkérdését kiengedhetem kezembó1,és csöndben várhatok Krisz
tusra. Ahogy Visky András írja: "igazi önmagadat váratlan módon
mindig mint az ő [Krisztus] megjelenése, odaadó aktivitása tapaszta
lod meg, és nem önmagadként. Rád kerül, saját arcként, az Imago Dei
maszkja/" Nem az tesz szabaddá, mint Alice Miller mondja, ha "már
tudjuk, ki és mi szedett rá bennünket"," legalábbis ez még kevés.
"Hiába fürösztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arco
dat." Krisztus - vagyis Krisztusban a másik, a másikban Krisztus
- eljön hozzám. Őrá várakozom: ez a szabadság, ez a megtisztulás.

"Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett
nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánva
lóvá lesz, hasonlókká leszünk őhozzá, mert meg fogjuk őt látni,
amint van. És akiben megvan ez a reménység őiránta, az mind meg
tisztítja önmagát, amiképpen ő is tiszta (IJn 3,2-3).
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