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A gyermekek keresztény nevelése minden
hívőt érdekel. Ha szükséges, hogy a szülök gon
doskodjanak róla, nem kevésbbé szükséges, hogy
minden tevékeny katolikus, tevékenységének fő

részét erre fordítsa és hogy papok és szerzetesek
ennek szenteljék életüket. Sőt helyénvaló, hogy
a kontemplatív lelkek is szándékuk főtárgyává

tegyék és hogy erre a szándékra imádkozzanak
és áldozatot hozzanak.

(XI. Pius pápa szavai Mgr. Suhard reimsi
érsekhez, melyek az 1933. évi böjti pásztorlevél
ben ismételtettek.)

A tapasztalat mondja: nemcsak a kolostorban, hanem a világban és
ennek minden társadalmi rétegében vannak nemeslelkű emberek, akik ma
gukba zárják az egész Evangéliumot és következőleg Krisztus követőinek,

vagyis a szenteknek és misztikusoknak tanát. Sok lélek ezek közűl él vele és
sokan élnének vele, ha valaki kimutatná nekik, hogy jelenlegi helyzetükben
ez nem lehetetlen, hogy nincsen semmi összeférhetetlenség sem, a modernség
és a lelkiélet között. Ellenkezőleg, a lelkiélet mindent betölt anélkül, hogy
bárminek is elfoglalná a helyét; ami pedig a modem életet illeti, bármilyen
terhes is, nem zavarja fel lelkünk mélyét. Mint Franccis Mauriac nagyszerűen

megjegyzi, továbbra is «folytathatjuk külsőleg szükséges mozdulatainkat,
a jó szolgáló könnyedségével. pontosságával és urának minden vágyát elleső

inspiricációjával. Még a leghajszoltabb emberek is, mint Tardieu, vagy Herriot,
nem tudom, hogy elmélkednek-e a maguk módja szerint, de megtehetnék.
anélkül, hogy megszakítanák szakadatlan munkájukat. Valóban, ezen nagy
politikusoknak kűlső cselekvési szabadsága igen korlátozott: pártjuk, a
Kamara, ezer lehetőség, csak keskeny helyet hagynak számukra, az esemé
nyek irányítására. Ez áll mindenkire: csak belsőnkben maradunk szabadok
és ott játszódik le egyedül az a dráma, amit csak magunk bonyolíthatunk le.
Ki képzelhetné valaha is magát a világegyetem urának? De még az utolsó
ember is, haláláig lelkének ura marad.»

Nem annyi ez, mint elismerni, hogy az Evangélium aszkétizmusával.
miszticizmusával egyszóval a valóságos lelkiség erejével teljesen szabadon
rendelkezhetünk ? Mert Isten közé és közénk még egy selyempapirvastagságú
anyag sem ékelődik. «Benne bírjuk az Életet, a mozgást és a Lényeget.»

Ha a keresztények nem forognának körben, középszerű vágyaik kalit
kájában, melyeket összekuszálnak és dramatizálnak, elérhetnék az Urat.
Megpróbáljuk őket - életük különböző korában megragadva, - magas-
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latokhoz szokott vezetőkhöz kötni, mint Avilai Terézhez, Keresztes Szent
Jánoshoz, Lisieuxi Terézhez, hogy az Úrral találkozhassanak. Nagy Szent
Teréz Salamanea doktora és - ami többet jelent - a lelkek «Szellemi Anyja».
Keresztes Szent Jánost XI. Pius pápa nyilvánította ki az Egyetemes Egyház
doktorának. Ez a doktori cím, ismételnünk kell, a kis Szent Teréznek is kijár,
aki olyan nagyszerűen megtudta különböztetni Atyjának csodálatos tanítá
sát att61 a vágyt6l, mely «nagyobb számú lelket» akart. A Gyermek Jézusr61
nevezett Teréz nem salamancai doktor, sem az Egyház doktora. Nem is
nevezik «Mater Spiritualium»-nak. Sebaj! az marad számunkra - és ez a
tudat erősségünk - ami a Karmel hegyén volt: nekünk, kik állandóan
noviciusok vagyunk, az angyalunk. Tana nem könnyebb, mint Szent
Terézé és Keresztes Szent Jánosé és mi nem tartozunk azok közé, akik ezt
ellaposítanák.

Nos hát - mondják majd a világ bölcsei, -- hogyan alkalmazzák ezt
a gyermekekre, az egészen kis gyermekekre, akik még el sem hagyták tizen
kettedik évüket? Ez a tanulmány, melyhez a gyermekség lelkének legkivál6bb
ismerői szolgáltatták az anyagot, lesz a mi válaszunk.

Nem volt célunk egy tételt felállítani, még kevésbbé gondoltunk iro
dalmi mű megírására. Határozottan a praktikus tudomány területére helyez
kedtünk. A mindenféle rendű, sokfajta elemet úgy használtuk fel, hogy vilá
gosságot nyujtsanak. Isten adja, hogy ez a jótékony fény magához vonzza
és meggyőzze a nevelőket! A tanácsok, melyeket igazi anyáktól volt
szerencsénk megszerezhetni, majd helyesebb cselekvésre fogják a nevelőket

nevelni. És ez a legfontosabb.

A gyermekkor lehetőségei

«Papa, vannak olyan emberek a földön, akik úgy zárják szívükbe Istent,
mint ahogy mi Öt majd a Paradicsomban zárhatjuk magunkba?»

«Papa, vannak olyan emberek a földön, akik többet tudnak Istenről,

mint amennyit az Evangélium mond R6Ia?»
Egy hatéves kis áldoz6nak csodálatos módon kigondolt szavai ezek.

Vajjon nem utalnak-e a szentségre és a misztikus életre, amely egy most
csiráz6 lélek mélyébe van írva? A megszentelt kegyelmi élet, melyet a kereszt
séggel nyert el, tulajdonképen ugyanaz, mint a mennyországé, «mint ahogyan
a makkba zárt csira élete ugyanaz, mint a tökéletesen kifejlett tölgyíáé».
(Garrigou-Lagrange, Parvuli.) Isten titokzatos életének részese, amely
részesség majd kibontakozik, ha szemtől-szembenlesz Vele. Val6ban a dicső

ség esirája az, amit a kis keresztelt a megszentelő malaszttal befogad. A ter
mészetfölötti élet a Hit homályában, a Szeretet növekedésével fejlődik. Ha
semmi akadályba nem ütközik, a kis keresztény lelke természetszerűen, a
szeretet szárnyain álland6an Isten felé törekszik. A Szentlélek, aki ezt az
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ajándékot adta, kedvez ennek a fejlődő egyesülésnek. «Mint ahogyan a leejtett
kő annál nagyobb sebességgel halad, minél közelebb ér a földhöz, a kegyelmi
állapotban lévő lélek is annál gyorsabban halad Isten felé, minél közelebb ér
Hozzá és minél inkább vonná őt Isten magához.e (Szt. Thomas, epist. ad
Hebreos X. 25.)

Ennek a teológiai tannak a fényénél már felfoghatjuk, hogy a szentség,
a misztikus egyesülés és a zsenge kor nem összeférhetetlenek. Elég, hogy Isten
akarja és a kegyelem munkája gyorsan teljesül be. Biztos, hogy az Úr a jelen
legi érdemhez aránytalan «illuminációkat» kűld, hogy kezdetben felbátorítsa
a lelkeket és hathatósan vonja őket a csúcsok felé ... Valóban, miért is
kételkednénk abban, hogy az Úr akarja? Nem mondta-e Jézus: Enged
jétek hozzám a kisdedeket? Nem látunk-e egy rögtön igazolt elószeretetet a
kicsinyek iránt. A mennyeknek országa azoké, akik hozzájuk hasonlítanak.
(Márk. X. I4') Sőt mi több, Krisztus «ezenkívül határozottan tanítja 
mondja XV. Benejek - hogy mindazok, akik nem lesznek hasonlókká a
gyermekekhez, kizáratnak. Az isteni Mester - fejezi be a Pápa - kifeje
zetten kívánja, hogy tanítványai a szellemi gyermekségben lássák az örök
élet feltételét.i

Mindenesetre szellemi, lelki gyermekségről van szó, de minden arra
mutat, hogy Jézus, aki a «Sinite parvulos venire ad me» szózatot kimondta,
a gyermek számára vette tekintetbe az evangéliumi gyermekséget. Lehet
séges lenne-e máskép? Illő lenne-e, hogy a gyermek, aki - XI. Pius pápa
szerint - «természetesen érez és cselekszik», mint ahogyan a hívő lelkeknek
kell az evangéliumi gyermekség szerint «az erény uralma alatt tenni és érezni»,
illő lenne-e, hogy ez a kicsiny, a mi szellemi befejezettségünk arany mértéke,
kényszerüljön elhalasztani azt, hogy saját maga lásson hasznot abból, amit
fel akar mutatni? Valóban serdülésbe kell-e fordulnia, mielőtt megkezdőd

nék az a koncentrikus mozgás, amely a kegyelem útján visszavezeti a kiindu
lási pontra?

Ezt a kérdést ma már fel sem tesszük. XI. Pius pápa Őszentségeegyszer
és mindenkorra eldöntötte a kis gyermekek áldozásának határozatával.

A tradicionalisták ezen fontos határozaton megindulva és a gyerme
kekről való szimpla felfogásukhoz görcsösen ragaszkodva, nem tudtak mást
felhozni, mint azt a pesszimista elgondolást: Mivel romlott századunk tiszta
sági nivója tekintélyesen süllyedt, azért az emberi kor létráján egy pár fok
kal lejebb kellett szállni, hogy az Oltáriszentség Jézusának élő tiszta ártat
lansággal díszített tabernákulumot nyujthassunk.

A Szentatya egy mondása még bővebben meghatározta kezdemé
nyezését: Lesznek szentek a gyermekek között. És máris olvassuk az ifjú
szenteknek életrajzát, nem is számítva azokat, melyeket csak az őrangyalek

írtak meg.
Szentek, vagyis az Egyház autoritása ismerhetné el és tehetné közzé
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a kis gyermekek erényének hősi értékét. Nem nyílnék-e akkor a belső élet
számára tágasabb ajtó? Hiszen már megkereszteltetése folytán joga van az
Oltáriszentségre és a szentségre. (<Engedjétek hozzám jönni a kisdedeketh> Jézus,
aki emberségünk mélyét ismeri, nagyon is jól tudta, hogy nincsen alkalma
sabb idő, hogy hozzájussunk, mint a gyermekkor.

(lA testnek kora, mondja Szent Tamás, nem okoz a léleknek semmi
nehézséget. olyannyira, hogy még a gyermekek is felvehetik a lelki korszak
tökélyét, amelyről a Bölcseség mondja: A tisztes öregséget nem a hosszú élet
adja, mert nem az évek számával méretik.t (Sum. Theol. III. LXXII. 9.)

Mi felnőttek, vigyázzunk, hogy a gyermeket a lelki élet küszöbén ne
hagyjuk tengődni! Ne legyünk restek, kérdezzünk és válaszoljunk is nekik:
bejuthatnak-e oda ilyen kicsinyen? Nem vakmerőség,vagy oktalanság-e lépé
seiket odairányítani?

Azok, akik megszokták a misztikus életet kívülről tekinteni, akik csak
a rendkívüli jelekből ítélnek, melyek az átalakító egyesülést kísérik, tiltakoz
nak ellene. Egy gyermek szervezete nem bírná ki a «Természetfölöttü> rend
kívüli indításait. Erre azt válaszoljuk : ebben a tanulmányban nem lehet más
kérdésről szó, mint a szeretet tökélyének eléréséhez szükséges kegyelmekről.

a Gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz példáján; a karitásznak azon
tökélyéről, melynek evangéliumi példája éppen a gyermek. A lelki gyer
mekség útja nem a kontempláció útja, de a lélek általa Istentől misztikus
értékű kegyelmeket nyer, melyek révén megismerheti Isten jelenlétét és
egyesülhet vele.

És most térjünk a probléma praktikus megbeszélésére. Először azon
ban keressük meg azokat az okokat, amelyek a gyermek lelki életének teljes
kifejlődését megakadályozzák.

A lelki élet akadályai

Ismerjük el: azok a szülők, akiknek legkevésbbé hiányzik nevelési és
szülői érzékük, vagy nem eléggé egészségesek, vagy nincsen elég idejük gyer
mekeiket kellően nevelni. Merítsenek ezek erőt XI. Pius pápa Őszentsége

szavaiból: «A család közvetlenül a Teremtőtől nyeri küldetését és következő

leg a gyermek neveléséhez való jogot, mely eltulajdoníthatatlan, mert elvá
laszthatatlanul egy a viszonylag pontos kötelességgel.s (Ene. az ifjúság neve
léséről.) A család kebelében van valami gondviselésszerűrendezettség: a gyermek
«természetes miliője a kialakulására hat és együttmüködik valamilyen módon
a szám növekedésének arányában, a csoport nevelésével. A különböző korú
gyermekek szűrőként szerepelnek. Amit egynek mondanak, visszhangot lel
a másiknál. Az egészséges családi kör önmagában véve nevel, mondta nekünk
egy sokgyermekes családapa. Normális keretek között elég jól megértik egy
mást. (lA fiúgyermek tényleg természettől fogva egy része apjának.» (Aquinói
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Szent Tamás, Sum. Theol. II. X. 12.) Talán ez a távoli alapja annak a tudat
lanságnak, melybe annyi szülő belejut, nem ismervén saját magától szárma
zott gyermekét. A gyermek nem egészen az apja. Az is és sok más is; külö
nösen pedig őmaga. De mi mindnyájan helyesen ismertük-e a gyermeket?

«Úgy tekintettük, mint kezdődő embert, azt gondoltuk, hogy minden
képességünket viszontlátjuk benne fejlődésük hajnalán és mivel feltételez
tük, hogy tevékenysége a mienkkel azonos törvényekre reagál, a mi
reakcióinkat és szokott érzési és gondolkodásmódunkat kerestük benne.i
(J. Calvet : L'enfant dans la litterature francaise.) Nem mintha emechanizál
tuk» volna, csak egyszerűen nem voltunk hajlandók a gyermeknek személyi
séget tulajdonítani.

«A szülők azt hiszik, hogy jó nevelők, mert telve vannak szerétettele
(Gilbert Robin: L'eníant sans défauts) és azt képzelik, hogy «gyermekeiket
a kezükben tartják.» A· valóság másként áll. Először ismerni kellene őket.

«Azt nézzük, milyennek kellene, hogy legyenek, anélkül, hogy kérdeznénk
milyenek, (Claparéde, Psychologie de l'enfant.)

Azonban előfordul, hogy a gyermek át akarja adni lelkét. Bizalmának
naiv túláradása ez? Vagy pedig életörömének túlcsordulása? Beszél ... és
gyermeki beszéde tiszta vízként folyik. Megszoktuk, hogy azt higgyjük és
gondoljuk, hogy semmi sincsen a gyermekben. Az anyákat nem szólították
fel eléggé arra, hogy megfigyelési tehetségüket használják fel, hogy mindazt,
ami a gyermek életmegnyilvánulását illeti, különös ösztönükkel felfogják
és tapasztalataikat feljegyezzék.» (Mme. Conolet-Sue, Du conseil superieur
de la natalité.) És hogy a kicsinyek megértése még komplikáltabb legyen,
«gondolatuk sokkal eredetibb, mint beszédük.i (J. Plaget : La raprésentation
du monde ehez l'enfant.) Stern szerint el kell ismernünk, hogy ez a nyelv
főképen a felnőtteket utánozza. De ne vonjunk le ebből a megállapításból
olyan következtetéseket, amelyek megakadályozzák és gyöngítik a gyermek
beszédének értékét. A felnőtt utánzása ugyanis szelekció; kis figyelemmel
arra is rájövünk, melyek a spontán elemek benne.

Egy ellenvetést tehetünk: Mindnyájan kicsik voltunk; mindnyájunk
nak vannak gyermekkori elmékeink. Jól tudjuk, hogy milyenek voltunk.

Nagyon rosszul tudjuk. Egyes vonalak megmaradtak akkori állapotunk
ból, de nyomukat csak mostani, felnőtt képességeinkkel tudjuk követni.
Ki nem akadt közülünk egy idegen arcra, midőn régi eseményeket újított fel,
olyan arcra, mely ő maga volt és melyre mégsem ismert rá? A fejlődés meg
állapodásánál, midőn a tizenkét éves gyermek értelmi és gondolkodási módja
összevegyül a felnőttével. az ártatlanság virágos kertjének kulcsa már vég
képpen elveszett. Távolról tekintünk vissza, magyarázgatjuk a megragadott
emlékeket és egyforma őszinteséggel kisebbítjük, vagy túlozzuk őket. «Az
írói emlékek - mondja Mauriac - emlékező képességünk finom művű szűrőjén

rajzolódnak újra elébünk.»
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A lelki gyermekség a természetes gyermekség ölén

Ismerjük el, hogy hatalmas szűz terület körül forgunk, mely még ki
használatlan s melyet nehéz megismerni. Arról van szö, hogy oda bernerész
kedjünk, felismerjünk bizonyos lehetőségeket, melyeket az utolsó pápák
fedeztek fel és hogy szertefekvő, félreismert szellemi kincseket fedezzünk fel.
Egy szóval: keressük a lelki gyermekséget a ternészetes gyermekség szívén.

A régi szimplista felfogásra mért ásócsapások ledöntötték az egykori
pedagógiai, valamint pszichológiai építményeket. «A régi pedagógiát egy gyö
keres hiba tette tönkre. Sikkböl csinálták és jóindulatú támogatásokból indult
kb (Binet, Indroduction ala statique intellectuelle.) Egész reform támad Pes
talozzi, Froebel, Montessori, Hattaner elvein keresztül, hogy csak azokat
említsük, akiket az egészen fiatal gyermekek érdekelnek. Mind elismerik
az egész kicsi gyermek nevelésének főbenjáró fontosságát és a lehetőségeknek

egész a mai napig hiányos hasznosítását. A kongresszusokon el akarják kerülni
a zsákutcákat, ahova a régi módszerek torkolltak, mert hamis eszméből indul
tak ki. Az újítások jól-rosszul a naturalizmus szírtjei között hajókáznak.
És máris felhangzik a kiáltás: «a gyermek divatban vans és azt várják, hogy
a köznapi élet misztikuma után a «gyermek misztikuma» következzék.

Ez a felindulás még egy jelenséggel több ahhoz, hogy a mi más irány
ban fontos véleményünket igazolja.

Csatoljuk ide egy pszichiáternagy hatóerejűtanuvallomását. «Ha nekünk,
szellemi orvosoknak, a felnőtt belső drámájának okait kell kutatnunk, majd
nem bizonyosak vagyunk, hogy életének első tíz évében találjuk meg azok
nak eredetét.i S ezen állítás kommentárja: «A gyermekség, a zsenge gyermek
kor sokak számára fájdalmas iskola lehetett, mely egész lelkivilágukat meg
bélyegezte. A pubertás krízise a sokféle gyermekkori krízishez szegődik, melyek
közül a környezet talán sokat észre sem vett, vagy pedig átvett szimptómák
formájában jelentkeztek ezek a szimptómák. Ez utóbbiakat lehet a legnehezeb
ben megállapítani, mert a zavarok, melyeket okoznak, úgyszólván össze
szövödnek az alany egyéniségével.» (Dr. Marcel Nathan, Troubles juvéniles
de I'affectívité et du caractére.)

Igy megértjük, milyen sürgősen kell közbelépni. hogy a gyermek ter
mészetét helyreigazítsuk. hogy impulziókat adjunk neki és kűlönösen, hogy
mély szellemi bélyeget kölcsönözzünk számára. A gyermek jellege a plasz
ticitás. Valójában a gyermek idiopátikus és nem egocentrikus (mint ahogyan
gyakran mondják)," Ezt pontosan meg kell határozni. Minden benyomása
valami autoperceptív elemtől súlyos, mely nála fontosabb, mint a felnőttek-

l Egy érzés idiopátikus, ha van benne valami át nem vihető szubjektívitás ;
szimpatikusnak akkor nevezzük, ha az alany egy másik alannyal való egyesülést
óhajt. Két egymással játszó gyermek idiopatikusan rezdül együtt; két barát szim
patikusan.
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nél, de kevésbbé okjektív. A gyermeknél a lélek és az ismeret és szeretet
tárgya közötti egyesülés sokkal anyagibb. Kölcsönös okság: «a lélek a tár
gyat idiopátikusan fogadja be, vagyis individuális életáramával vegyíti és
ritmusához hajlítj a». De a képződő «én» a maga részéről a tárgy körül kris
tályosítja ki első benyomásait. Igy születnek «habituss-ok, így szövődík az
egyéniség, Doktor Nathan szavai szerint.!

A gyermekség idiopátikus képzetei és érzetei valamilyen módon meg
határozzák a jövendő percepciónak személyes beállítottságát és jövendő

érzelmi világunkat; képességeink belsejében központi szerkezet szerepét
játsszák.

A gyermekkor ezen tökéletes, életteli kovácsolhatóságának fontossága
nem kerülte el a Gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz figyeimét :

Az ártatlan lelkeket figyelve, lágy viasszal hasonlítottam őket össze, amelybe
minden nyomot bele lehet róni, a rosszat, fájdalom, épen úgy, mint a jót és megértettem
Jézus szavát: hogy jobb a tenger mélyére vettetni, mint egyet a kis gyermekek közül
megbotránkoztatni. Ö, mennyi lélek érhetné el a stentség magas fokát, ha kezdettől fogva
helyesen vezetnék öket. (Histoire d'une áme.)

Tehát lágy, könnyű és élő agyagba rajzolódik a jellem. «Mi más lenne
jellemünk, hacsak nem sűrített története annak, amit gyermekségünk óta,
sőt még születésünk előtt átéltünk, hiszen prenatális hajlamokat hozunk
magunkkal. Öntudatunk minden állapota, midön elhagy minket, egyidejűleg

egyéniségünket alakítja, minthogy ez az új forma, melyet magunknak adtunk.
Bizonyos mértékben állandóan teremtjük magunkat.» (Bergson: L'évolution
créatrice.)

Jellemünk meg több, mint saját magunk és elődeink multjállak sűrítése,

több, mint chronolópikus szintézis ; levezethetetlen és eredeti metafizikai
egység kifejezése, mely egész multunkat viseli és túlhaladja. Azért ez a mult
csak részben határoz meg minket; belénk nyomul, viszont ő is specifikus
nyomásnak van kitéve, és egy lélek jövője nyitva áll előtte. A kicsinél a
játék nincsen eljátszva. Tőkét helyeztünk el számára, de ez a tőke rendel
kezésünkre áll.

Minden bizonnyal örökölt hajlamokat hozunk magunkkal, de körvona
laik olyan távoliak, hogy nem határozhatjuk meg őket. A nevelés lesz az,
ami meghatározza és kialakítja őket. Szeretem Morelnek páratlanul kifejező

mondását: A nevelés második megtermékenyítés.
Még a pszihiáterek is, akik Delmas és Mared Boll nyomán a természetes

egyéniséget felépítésében hatalmasabbnak tekintik, mint a nevelés által
szerzett másodlagos egyéniséget, tehát még azok is, akik az élet szerzemé
nyéül csak harmad- és negyedrészt hagynak meg, a nevelők szerepét nem
tartják mellőzhetőnek,

l V. ö. Goethe: Wilhelm Meisters Lehrjahre, Bach II. Kap. IX.
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A nevelés tiszta erkölcsi szempontból sem mellőzhető. De még kevésbbé
mellőzhető szellemi szempontból. A nevelésről itten, mint belső életfunkcióról,
mint a nagy misztikusokkal való lehetséges kapcsolatról fogunk beszélni. A keresz
tény tradició védelmére vannak szervek, melyek nagyszerűen fejlődnek és
a kicsiknek kialakulást adnak. Ezek a magasabbrendű hivatásnak úgyszólván
faiskolái.

De tekintsük még közelebbről a kérdést. A katolikus gyökerű családi
nevelés vajjon megadja-e a gyermeknek azt, amit vár a gyermek, anélkül,
hogy kifejezné? Nem tapog-e egyedül a gyermek egy küszöbön, melyet átlép
hetne, ha apja és anyja kézenfognák?

Ismételjük, lelke hatalmas mező, melyet még fel sem fedeztek. Sokan
megelégednek azzal, hogy egy részét munkálják meg. Nem nekik adott-e
Isten teremtő hatalma küldetést, hogy életet adva neki, kihasználják a
gyermeklélek szűz földjét és természetfölötti virágzásba borítsák?

Elsősorban a szülőké ez a szerep, mely még inkább kötelesség. Tőlük

tanulja a kicsi lelkének szerető dalát. Ne felejtsük el, a felvevő, fejlődési,

növekedési korszakokat igen pontosan szabja ki a természet. «Némely énekes
madárnál a faji adottság csak bizonyos ideig működhet. Ha a kedvező pil
lanat elmult, anélkül, hogy fajának egyedei közűl valamelyik énekre bíztatta
volna, késő lesz, többé nem fog énekelni. A gyermek szellemi készsége is
lehet alkalmi.e (Henri Mallon : L'éducation.)

A korai gyermekkor plaszticitásában a szellemi vonatkozások elérhetet
len mélységűek. A serdülőkor viharai elhajlíthatják a könnyű, fejlett szárat,
melynek koronája már virágba borult. Gyökerét nem vetik ki. Mégha a
ciklon le is törné a fiatal növényt és percek alatt csak puszta, kiirtott földet
hagyna hátra, életteli friss hajtások ütnének ki rajta később. Ismétlem,
a gyökér megmarad.

lIA vallásos érzés fontosabb, mint a nevelés, de szükséges, hogy fej
lesszék ezt is.

Szükséges hát, hogy a vallásosság harmonikusan legyen szétosztva lelké
nek különböző területein, mert ha az intellektuális elem túlsúlyba jut, az
a veszély fenyeget, hogy spekulatív, kegyelet- és erénynélküli vallást fejleszt,
az akarat túlsúlya vak és kemény vallásosságot igyekszik létrehozni, a hit
befolyása és a kegyelet hajlama nélkül; a puszta érzés pedig könnyen olyan
vallásossághoz vezet, mely határozatlan és tartalomnélküli, melyben a hit
és az erény nem igen kapnak teret.t (Chan. Vansteenberghe, Congrés de
Mulhouse I931.)

Egyesítsük őket. A misztikusoknál a kegyelem és a természet lényege,
melyek minden megkeresztelt emberben megvannak, emberfölötti síkon
harmonizálnak, minden embertelen módozat nélkül. Mert a kegyelem fel
emeli és tökéletesíti a természetet, de nem rombolja le. Ezért nincsen is
harmonikusabb valaki, mint egy misztikus, mert lelke már a disszonancia

VIGILIA



hiányából kifolyólag egyszerű. A Szeretet mindent elrendez. «A szeretet tudása»
volt az, amiről Urunk beszélt szent Margit Máriához: «... O1vastatni akarom
veled az élet könyvét, mely a szeretet tudását foglalja magában». A szeretet
tehát túlhaladja az ismeretet és az ismeret a szeretetből származik. Kettőjük

között csodálatos cserefolyamat van, mely állandó életmozgalmat tart fenn.
Akarati és nem érzelmi szeretet ez, minden bizonnyal, de tisztult és a gyer
meki gyengédségnek üdeségével bír. Igy értjük csak meg a gyermek kis
Terézke szeretetét a «Papa-jó-Isten» iránt.

Valóban, a drága kis lisieuxi Szent úgy szeret, mint ahogyan a gyer
mekek szeretnek. És mégis megragadhatjuk benne a karitász apoteozisát
e kettős ritmusban: Istentől a felebaráthoz és a felebaráttól Istenhez. Egész
lelke rendezett, ezért uralkodik ott szuverénül a béke, még lelki gyötrelmek
közepette is, mert a «béke a rend nyugalma».

A kis gyermek még nem ismeri a személyes bűn okozta rendetlenséget.
Sem a zavart lelkében, ahol még szunnyadnak a szenvedélyek. Kérdezem
tehát, miért kellene várni a gyermekek megszentelésével?

Hogyha a szükséges figyelemmel olvassuk a «Histoire d'une ámes-ot,
egy fontos felfedezésre jutunk. A szeretettől indíttatva kis Terézke akarata
megelőzte a szenvedélyek ébredésének korát és talán itt rejlik a titkok titka.
Ezért írhatta egészen egyszerűen ezt a hatalmas mondatot : «... Elég volt
engem egyszer figyelmeztetni: Ilyet nem szabad tenned, hogy ne legyen
többé kedvem ismét megtenni.» (Hist. d'une ame, 13. o.) De hogy ezt a győ

zelmet kivívja, Teréz hároméves korában indult el.
Természetesen nem remélhetjük minden kis keresztényünkben a

malasztnak ekkora sikerét. Mégis, mivel minden csak «normálisi gyermek
ben megvannak az adott lehetőségek, hogyan tanítsuk nekik hatásosan a
«kicsiny utat ?»

Erre egy mély értelmű mondással felelek.
- Mi szükséges ahhoz, hogy Jánost latinra tanítsuk?
- A latin nyelv.
- Nem. Meg kell ismerni Jánost.
Megismerni először a gyermeket: nem követelni, hanem megnyerni.
Ki kell tehát használni azokat a lehetőségeket, melyeknek áldásos voltá-

ról mostani elgondolásunk révén bizonyságot nyertünk. Hogy a szükséges
értelemben foghassuk meg a gyermekeket, meg kell hogy figyeljük maga
tartását és ki kell hogy lessük a három élettávlat iránt tanusított reagálasát.

L A gyermek a szenvedés problémája előtt.

A legodaadóbb anya sem tudná előle kicsiny gyermekét megóvni.
Az érzetek a magasabbfokú megismerés előtt ébrednek fel. A csecsemő szen
ved emésztőszerveinek bizonyos zavarai folytán. Szenved fogzásakor. Sír,
mert szenved; nevet, mikor megelégedett, mielőtt tudná, hogyan és miért
szenved, hogyan és miért elégedett.
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Beszéljünk a kicsik erkölcsi szenvedéseiről? Nagy szó ez mégis, az ismeret
első fénye szenvedési lehetőséget ébreszt fel benne, mely olykor koraéretten fej
lődik, a szülők és nevelők ellenére: ez tény. Állásfoglalásunk eléggé igazolódott.

II. Ezután következik: A gyermek és az igazság problémája.
Mihelyt a gyermek a valóságot észleli, gazdag képzelete működésbe

lép. A tények vásznán hímez és sokszor annyira befödi azt, hogy a valóság
eltűnik fantáziája mögött. Ez a hév nem áll egyedül a képzelet terén. Az érzel
miség is hozzáteszi a magáét, ami szintén nem mellőzendő, ha a gyermeket
konstitucionális érzelmi alanynak tekintjük. (Dupre.) Mint egy hangszer,
melynek húrjai harmónia és összhang nélkül rezegnek, várja a gyermek,
hogy «hangolják», vagyis, hogy az igazságot adják neki és sokáig áhítozik
mindarra, amit neki felfedeznek, a hit szükségességével, mely benne van.
Mert tévelygései és tudatlansága közepette is keresi az igazságot; annyira
keresi azt, hogy egyárta magának többé vagy kevésbbé lelkiismeretesen egy
igazságot, melyet nála hazugságnak neveznek. Ha megemésztette az ő szel
lemi építményeit, asszimilálja őket. Azután előadja őket nem mint képzelet
beli vázakat, hanem mint mindenki által megközelíthetőépületeket. A gyer
mek többé-kevésbbé mythománikus, egész egyszeruen gyermeki mivoltánál
fogva. Ezért fontos az igazság problémáját fölvetni.

Ill. Végül is megállapítást nyer: A gyermek és a szabadság problémája.
A gyermek nagyon szeret anyja karja közül kibujni, felszabadulni a

kényszertől. Ilyen a gyermek látószöge. Számot ad-e magának, mily mértékig
fogoly? Bizonyosan nem. Sokféle bilincs nehezedik rája és ő nem látja, hol
vannak bilincsei, vergődik és küzd. Külső szabadsága - egyedül ezt keresi,
mert anyagi függetlenségét látja csak - semmi sem belső szabadsága mellett.
Egyedül nem tudja magát kioldozni. Ez a valódi szabadság, mint közönségesen
általában hiszik, nem a minden elv, minden tekintély és minden dogma alól
való szellemi felszabadulásból áll, sem a minden korlát, minden béklyó és
minden védelem alól való kűlső felszabadulásból. Tudjuk, hogy ez a felelősség

nélküli utópisták elve, ám legyen nekik az ő hitük szerint. De a családapa
és a családanya, akik tudatában vannak a felséges és borzasztó tehernek,
mely rájuk nehezedik, rájuk, akik, ismétlem, Isten teremtőhatalmának meg
bízott kiküldöttjei, nem eshetnek ezen a ponton tévedésbe. Az igazi szabad
ság: az uralom lelkünk felett. Állapítsuk meg egyszersmindenkorra, hogy
senki sem szabadabb igazán, mint a misztikus. S ha a gyermek a felnőttnek

minden életmegnyilvánulásával azt mondja: Segíts nekem, hogy nélkülöz
hesselek téged, akkor, hogy megoldhassuk, fel kell tennünk a szabadság
problémájának kérdését. Rend nélkül nincs szabadság és éppen a rend köve
teli, hogy a magasabb elem, a szellemi rész uralja és kormányozza az alsóbb
elemet, a fizikait. Egy lény erkölcsi értéke, Mgr. Gay szerint, nagyrészben
«ezen szent rendhez való önkéntes és állandó hozzájárulásából áll».
(Folytatása köv.) Dr. jankovzch Neliy fordítása.
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