
Kiáltás a gyermekért
Az élet leginkább sebezhető és kiszolgáltatott szakasza az eleje és a
vége. Az idősek tudják hallatni a hangjukat a közvéleményben, a gyer-
mekek szenvedése azonban hangtalan — sírásuk nem jut el inger-
küszöbünkig. Másrészt pedig a gyermekről nem a nyomorúság jut
eszünkbe, hanem a kicsinyek kacagása, a játszóterek vidám zsi-
bongása, a dajkálni való aprónép a családban, rokonságban.

A tőlünk távoli vidékekről megrendítő tényeket és adatokat kö-
zölnek a híradások: prostitúcióra kényszerített vagy megbecstelenített
kislányok, gyilkolásra kiképzett gyerekkatonák, az éhezéstől csont-
vázzá sorvadt, beteg és haldokló gyermekek megszámlálhatatlan so-
kasága. — Megdöbbentő azonban, hogy még a fejlett országokban
is hány gyermek él nyomorban, bár talán rejtettebben és kevésbé ke-
gyetlen formában, mint a déli féltekén. Miért nincs minden gyer-
meknek a mi tájainkon sem önfeledt, vidám gyermekkora? Mi min-
dentől fosztja meg őket a nyomorúság?

A szegénység számos formája akadályozza meg, hogy egészsége-
sen nőhessenek fel: nem jutnak elégséges táplálékhoz, megfelelő ru-
hához, hiányzik az otthoni nevelő-növelő környezet, a szülők gon-
doskodó törődése. Érzelmi és intellektuális téren is elmaradnak
egészséges kortársaiktól kicsiny koruktól kezdve, nem tanulják meg
a közösségi élet elemi szabályait. A társadalom a saját jövőjét rombolja,
ha nem gondoskodik a gyermekekről, hiszen a tanulatlanabbul, mű-
veletlenebbül, betegebben felnövő nemzedékben nő a valószínűsége
annak, hogy nem találnak munkát, több egészségi ellátásra szorulnak,
kevésbé tudnak beilleszkedni a társadalomba. Ha egy társadalom nem
gondoskodik leginkább sebezhető tagjairól, kiszámíthatatlan gazda-
sági és szociális nehézséget halmoz fel a következő nemzedékeknek.

Kiáltó ellentét: a nyomorúságban élő, alultáplált, alulképzett, fej-
letlen gyermekek látványa mellett él bennünk egy egészen más kép
is a gyermekekről. Bennük látjuk megtestesülni az eszményi embert,
azt, aki még ártatlan és romlatlan, aki kíváncsian néz szét a világban,
aki többre vágyik, tanulni, fejlődni szeretne. Gyerekkorunkban állunk
„tudásunk csúcsán, alázatunk magasán” (Pilinszky János), szeretnénk
olyanok lenni, mint a „csöpp gyermek”, aki „a mosolyra vissza tud
mosolyogni” (Sík Sándor), „végső reményünk a gyermekek” (Szabó
Lőrinc), a „gyerekek arcában” láthatjuk meg „a jövő reménységét” (Ily-
lyés Gyula). „Ha nem lesztek olyanok, mint a gyermek, nem mentek
be a mennyek országába”, mondta Jézus.

E számunk egyfajta látlelet a magyarországi helyzetről. Aggód-
va és reménykedve tekint körül, felmérve a valós helyzetet és keresve
a kiutat a sokszor kilátástalannak látszó nyomorúságból, hogy leg -
alább a gyermekek egy része kikerülhessen abból a tragikus ör-
vényből, amely életük első pillanatától lefelé húzza őket, emberhez
nem méltó életkörülmények közé.

LUKÁCS LÁSZLÓ

801

1_Első oldal_november_Layout 1  2015.10.15.  10:59  Page 801


