Hüvelyk Matyi
"Egyszer egy téli estén egy szegény parasztember a
tűzhelye mellett ült, szította a lángot, a felesége
meg ott fonogatott a közelében. Az ember egyszercsak felnézett.
- De szomorú dolog, hogy nincs gyermekünk! mondta - Más házát felveri a vidám lárma,
nálunk meg olyan csönd van, mint a temetőben.
- Bizony - sóhajtott az asszony -, nagyon szomorú.
Ilyenkor este azt szoktam gondolni, minek is
rakunk mi tüzet? Hogy magunk melegedjünk
mellette? Bezzeg, ha fiunk volna! Nem bánnám,
ha csak akkora is, mint a hüvelykujjam! Úgy
szeretném, mint a szemem világát!

Hét hónappal ezután fia született az asszonynak,
tetőtől talpig egészséges, épkézláb csecsemő, de az egész
gyermek nem volt nagyobb egy hüvelykujjnál.
- Így kívántuk, így is lett - mondta az asszonyakármilyen apró, mégiscsak a mi kedves
magzatunk.
Amiért ilyen pirinyó volt, elnevezték Hüvelyk
Matyinak. Megadtak neki minden jót, mégsem nőtt egy
szemernyit sem; maradt akkorának, amekkorának
született."
Számtalan európai mese szól egy szülői kívánság
nyomán parányinak született emberkéről és csodálatos
kalandjairól. Változatai különböző országokban, közel
azonos cselekménnyel, de különböző címekkel
ismertek.

Milyen üzenetet rejt a sokáig gyermektelen, mesebeli szülők kívánsága?
Sorssal kötött egyezség vagy megalkuvás mögé
bújtatott valódi vágy jelenik meg a hüvelykujjnyi
gyereket kívánó sóhajtásban?
Az ici-pici alak az örök gyerek állapotát testesíti
meg. Olyan gyermekét, aki egész életében
gondoskodásra szorul, aki az óvó figyelem
hiányában elveszne. Ezért szüleinek nem jelenthet
majd érzelmi nehézséget a távolodást hozó
felnövés. Nem kell tartaniuk csemetéjük
kirepülésétől és így attól sem, hogy életükben
egyszercsak visszatér a "temetői csönd".
A gyermekeinkkel töltött évek szembesítenek
legintenzívebben a változásokkal, az
átalakulásokkal.
Az adott korszakok- a totyogó-tipegő, az óvodás,
aztán az iskolás évek- félelmetes gyorsasággal
múlnak el, és minden korszak vége hordozhatja a
lezárások fájdalmát és az új kezdetek
bizonytalanságát is. Minél fájóbb a "csönd", minél
nagyobb az érzelmi űr, amit életünkben egy
gyermek érkezésével próbálnánk betölteni, annál
fájóbb, ijesztőbb az egészséges önállósodásával
járó távolodás.
A mesebeli asszony kérdésével azt fogalmazza meg, hogy gyermek nélküli életüket értelmetlennek
látja: ("...minek is rakunk mi tüzet. Hogy magunk melegedjünk mellette?" ) Erre a belső céltalanságérzésre egy folyamatosan fejlődő, önállóvá váló, az élet rendje szerint kirepülő utód csak egy
időszakra jelenthetne gyógyírt. A hüvelykujjnyi kis emberke, aki megmarad akkorának,
amekkorának született, egy egész életre szóló védelmet jelenthet szülei számára a belső magány
ellen.
A mesék világán túl, a hétköznapi életben nem egy szülő küzd hasonló félelmekkel. Sokszor a
gyerek érkezésének többszörös célja van. Van, amikor így próbálnak megtölteni egy kiüresedett
kapcsolatot, összetartani egy válságban lévő házasságot vagy célt adni egy reménytelenül
értelmetlennek megélt életútnak. Gyakran a szeretetlenség, az érzelmi magány, a kínzó
önbizalomhiány feloldását is jelenti egy gyermek érkezése. Számos bizonytalan, helyét hiába
kereső, az élet egyéb területein sikertelenség érzésével küzdő nő az anyává válástól várja az első
biztosnak érzett identitást, az első önmaga számára is elfogadott, életszintű státuszt.

Az ilyen tudattalan elvárások mellett született gyermek eleve feladattal érkezik a világra. Szülei
boldogsága rajta áll vagy bukik. Neki kell egyensúlyt teremteni, megoldást nyújtani azokra a
problémákra, amelyek kezelésére a szülei képtelennek bizonyultak.
Gyerekként ekkora beláthatatlan, teljesíthetetlen feladat puszta viselése is óriási teher. Az
általában kimondatlan elvárás következtében gyakran alakul ki fokozott szorongás és túlzott
megfelelési vágy.
Ilyen családi légkörben kifejezetten jellemző, hogy a gyermek szülei bármely rossz hangulatáért,
betegségéért, kudarcáért magát teszi felelőssé. Vele él a bűntudat, s amikor a szeretett anya és apa
boldogtalansága megjelenik, úgy érezheti, ő vallott kudarcot a ráruházott küldetésben. Így
alakulhat ki az egész életet meghatározó önbizalomhiány és a minden belátható okot nélkülöző
szégyenérzet.
A szülők élete iránt érzett túlzott felelősségtudat gyakran vezet ahhoz az érzelmi választáshoz,
amely során a gyerek tudattalanul elutasítja saját felnövését, megfékezi egészséges önállósodását.
Így az örök gyerek státuszát vállalva, felnőttként is a szülei életét egyensúlyban tartó pillér
szerepébe áll bele.

Hogyan függ mindez össze a nehezített fogantatás, a meddőség lelki okaival?
Van, amikor az elengedési képtelenség, az érzelmi függőség igénye az ellentétébe fordul. Van,
hogy a távolodás lehetőségétől és az érzelmi veszteségtől való szorongás olyan erős, hogy a
bizalommal telt kapcsolatok kialakítását is megakadályozza. Sokan fogalmazzák meg, hogy nem
mernek igazán kötődni, mert ha bármi baja lenne a szerettüknek, vagy ha elhagynák őket, az
érzelmileg elviselhetetlen lenne a számukra.
Amikor saját esendőségünk, érzelmi kiszolgáltatottságunk révén komoly félelmünk van egy
szoros érzelmi kötelék kialakításakor, amikor rettegjük a törvény szerint bekövetkező
búcsúzásokat, távolodásokat, tudattalanul gátat építhetünk a legelemibb érzelmeket megmozgató
gyermekvállalásra.
A késlekedő gyermekáldás hátterében fellelhető lelki okokat kutatva a változásokhoz való
hozzáállásról, az életciklus váltások kapcsán érzett félelmekről is gondolkodunk.
A folyamatos átalakulást hozó gyermekes életre való tudattalan nemet mondás fakadhat a
változásoktól való túlzott félelmekből, a kapcsolati átalakulásokat kísérő túlzó szorongásokból is.
Másrészről a késlekedő gyermekáldás körül kialakult érzelmi állapotban a leendő utód szerepe
különösen nagy jelentőséget nyer. A folyamatos kudarcok, állandó próbálkozások, a nem ritkán
megszállott küzdelem mellett a még meg sem született gyermekre egyre nagyobb súly kerül. Az ő
léte válik szülei boldogságának alapjává és nem egyszer életük szinte kizárólagos céljává.
Megszületése lét-nemlét kérdése, a jövőbeli boldogság pedig elképzelhetetlen nélküle.
Mindeközben a leendő édesanya és édesapa önbizalma az elhúzódó, megpróbáltatásokkal teli
időszakban megrendülhet és a párkapcsolat is gyakran kibillenhet az egyensúlyából.

Ezért kiemelkedő jelentőségű, hogy a meddőség lelki
okainak feltárása, oldása közben az önbizalom
erősítésén, a párkapcsolati kérdések
javításán is
dolgozzunk, és próbáljunk értelmet adni akár a saját, akár
a kapcsolatban megélt közös életnek, hogy otthonunkban
ne legyen "temetői csönd" és a magunk örömére is legyen
értelme "begyújtani".

A mesék mindig a gyerekeknek szurkolnak!
A klasszikus mesék legtöbbje az önállósodásról szól. A gyermeket követik, aki elhagyja a szülői
házat, elindul a saját útján, hogy nehézségek és próbatételek során eljusson a saját felnőtt életéig.
Nincs ez másként Hüvelyk Matyi történetében sem. A kisfiúcska már az otthon biztonságos
melegében bizonyítani szeretné, hogy többre képes, mint ahogy az csöpp termete miatt
feltételezhető lenne róla.

„Egy nap az ember elindult fát vágni. - De jó volna, ha valaki utánam jönne kocsival! dünnyögte, ahogy a kabátját húzta magára. - Majd én kimegyek édesapám! - rikkantotta
Hüvelyk Matyi - Meglásd, idejében ott leszek az erdőn! - Édesapja jót nevetett rajta. - Ugyan
már, hogy jöhetnél! Kicsi vagy te ahhoz, hogy a gyeplőt tartsd!"

De Hüvelyk Matyi mégis úgy dönt, hogy

megpróbálja és ezzel kezdetét veszi
kalandos utazása a felnőtt lét felé.
Parányi termete és gyerekstátusza mellett
furfangos, talpraesett, -de viszontagságai
során a külvilágban kell bepótolnia, amit
a fura kívánság miatt, a szülői indításnál
nélkülöznie kellett. Először a ló fülébe
kucorodik be, így kölcsönözve annak
erejét, aztán egérlyukba menekülve keres
búvóhelyet,
majd
egy
elhagyott
csigaházat választ alvóhelyéül.

A hét hónapra született emberpalánta kalandjai során hosszan időz egy tehén gyomrában, majd
épphogy kiszabadul, egy farkas kebelezi be. A viszontagságos utazás az elbújások, a különböző
testek belsejében zajló továbbérlelődések története. A magzati lét abbamaradt stádiumait kell
átélnie, hogy túl tudjon jutni rajta és egészséges fejlődése elindulhasson. A tehén, mint egyfajta
női minőség, a testébe fogadja, aztán a következő fejlődési fázis szerint a férfias, harcias farkas
bensőjében köt ki.

Végül így jut el ismét szülei házához, ahol édesapja segíti újra "világra" és kiszabadítja a farkas
gyomrából. A történet több változatában Hüvelyk Matyi végre itt nyeri el végleges, normál
méretű, felnőtt alakját...

A mese tanulsága szerint, a gyermekek bármely rájuk ruházott szerep ellenére fejlődni, felnőni
szeretnének. A szülői érlelő, megerősítő, elengedő hozzáállás az önállósodás feltétele. Van, hogy
egy gyermek mindezek hiányában távozik a szülői házból, ilyenkor a külvilágban keresi a pótlási
lehetőségeket.
Az önállóvá érés, a saját magunk "kihordása" sokunknak marad a felnőtt éveink feladatául.
Néha felnőtt testtel, de Hüvelyk Matyi szerepe szerinti lelki státusszal rendelkezünk még a
családalapítás időszakában is. Amikor babánkra várunk, azt is érdemes átgondolnunk, hogy mi
valójában végigjártuk-e önállósodásunk rögös útjait és megerősödtünk-e érzelmileg annyira,
hogy leendő fiókáinkat ne "csak" gondozzuk „családi fészkünkben”, hanem repülni is
megtanítsuk.

Antall Gabriella
A CsillagKuckó Alternatív Termékenységi
Központ
önismereti és életvezetési tanácsadója,
kineziológusa

www.csillagkucko.hu

