
St a d l e r Frieda

A KISGYERMEK
VALLÁSOS NEVELÉSÉROL

Sok anyának lelkiismereti terhe. hogy kellő teológiai ismeretek hiá
nyában nem tudja gyermekeinek vallásos nevelését úgy a kezébe venni.
ahogyan szeretné. Ez komoly bűnbánatnak, erősfogadásnak és javulás
nak jogos tárgya lehet: többet kell tanulnunk. olvasnunk. elmélkednünk.
hogy gyermekeinket jobban taníthassuk: másrészt azonban vigasztaljon
bennünket az a tudat. hogy maga a t a n i t á s, csak egy - - bár feltét
lenül szükséges - része a vallásos nevelésnek. Az édesanyára ennek
alapvetőbb munkája vár. amelyet szintén el kell végezni és amelyet
senki sem végezhet el olyan jól. mínt ö: a vall á s o s é r z é k n e k a
tudatosítása és Iejlesztése.

I. Pietásra nevelés.

Hiába tartunk valakinek gyönyörü tudományos előadást valamely
növényröl: látni csak akkor fogja. ha szeme. ha jó szeme és gyakor
lott megfigyelökészsége van. Igya természetfeletti világ is hiába bonta
kozna ki teljes szépségében valaki előtt. ha nincs benne képesség a
befogadására. A vallás-psziholóqía azonban bebizonyította. hogy ez a val
lásos élményekre való képesség az emberrel vele születík: de bebízonyult
az is, hogy ezzel az érzékkel együtt az eredeti bún következményeként
veleszületik sok más olyan érzék is. amely elhomályosítja. gyengiti, sőt

meg is ölheti ezt a képességet.
Vall á s o s é r-z é k.

Mármost ahogyan az édesanya az. aki a gyenge. magatehetetlen kis
gyermekét táplálja, altat ja. tornáztat ja. fürdeti. fokozatosani megtanít ja
tagjainak használatára. a külvilág megismerésére. szellemi képességeinek
gyakorlására. stb. - ugyanígy az édesanyára vár az a feladat is. hogy
gyermekének ketségtelenül meqlévö, de fejletlen és ezer veszélynek ki
tett vallásos érzékét tudomásul vegye, gondosan fejlessze és irányítsa.

Mí ez a vallásos érzék?
Velünk született képesség
1. annak felismerésére. hogy van egy rajtunk kivül álló Valaki.

nagy. hatalmas, szent, akihez félelem és szeretet köt,
2. annak meqérzésére, hogy e nagy Ül' törvényeket ad és kötelez

törvényeinek rncqtartására, de ha áthágjuk ezeket, jóságában elfogadja
engesztelő vezeklésünket is.

3. annak átélésére. hogy Neki imádás jár ki. vagyis olyan hódolati
megnyilvánulás. mint Rajta kivül senki másnak.

Ha ezt a végtelenül magasztos és fenséges érzéket tudatosítani és
növeIni akarjuk a gyermekben. természetesen egészen a legalsó fokon
kell kezdenüde Elhibázott volna az a vallásos nevelés, amely hosszú.
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meg nem értett imák bemagolásával és értelmetlen eldarálasávaí kezdöd
nék, és hosszú prédikációs mísékkel, ahol szeqény gyermek unatkozva
rosszalkodik, mérges nénik gyilkos szeme és ádáz pisszegése veszi kö
rül, végül anyja suttogva megfenyegeti, hogy haragszik rá a jó Isten.
meg is fogja verni. Az sem hasznos, ha a gyermek apró rosszasáqai mögé
rettenetes oogy transcendentálís hátteret festünk (még hozzá nem is
helyes teológiával). - hogy most az "Istenke" búsul, amiért ő olyan
rossz volt és eltörte a tányért, meg hogy érvénytelen volt a gyónása,
mert ime két nappal ezelőtt gyónt és most már megint lenyalta a lek
várt él kenyérről. stb.

A Z "a n y a gO t i s z t e l e t e.

A vallásos érzék fejlesztését egészen alul, - mondhatuárn s o t t o
ra c q u a, mínt a hidépítés vízalatti munkálataít - kell kezdeni. A
legelején színte a közvetlenül vallásos jelleg mellözesével,

Kezdjük például az "anyagnak" a tiszteletén. Meg kell láttatní
a gyermekkel, hogy az anyag valami szent dolog. Neveljük rá mindenek
előtt önmagunkat és aztán szavakkal és gyakorlattal a gyermeket is, hogy
nem feltétlen ura míndennek, ami a kezébe kerül. Meg kell tanulnia,
hogya z t a papirt eltépheti. elvaqdoshatja, erre a célra kapta, de e m e z
- ez a tiszta fehér, ez, amely a füzetbe van hajtoqatva. Viigy "amelyik
a papáé" - ez szent, ehhez nem szabad hozzányúlni.

Meg kell szoknía, hogy nem minden játék. Hogy a lisztet nem
szabad a szemétbc dobni - nem azért, mert amamától kíkapna, hanem
mert a liszt valamiképen szent, Szép népi szokás például az utcán is
felszedni az ott heverő kenyérdarabot és olyan helyre tenni. ahol nem
taposnak rá.

A gyermekben van ugyani veleszületett rombolást ösztön, de ha
rászoktatjuk az anyag értékelésére, megtanulhat ja ezt is, és ez az ér
tékelni és tisztelni-tudás az első fok, az alap, amelyre a vallásos ne
velés ráépillhet. Nem megverni kell a gyermeket egy eltörött cseszéért.
ezt a verést úgy fogná fel, hogy ezzel helyreállt a világrend, ő most
már "fizetett", E helyett nyugodtan és szomorúan szernlélqetjűk a gye
rekkel együtt: milyen kár, hogy eltört a csésze, most nincs már! Össze
illesztgetjük, spárgával is összekötjük, megpróbáljuk összeragasztani. Most
már talán tart ... De nem jó, - szétmálik a kezünkben! Veszünk egy
másik ragasztót. Próbálja a gyermek ís. Nem tart. Mit csináljunk? Oda
kell adni a saját bögréjét Pirikének! Egypár napig csak akkor ehet a
kis bűnös, ha testvérkéje már megitta a kávéját. Mert csak egy csésze
van, a másik eltört! Aztán jöhet az inditvány: "eladjuk egyik kis játék
szeredet" , vagy: "bízok rád egy kis különmunkát és azért adok jutalom
pénzt, abból megvesszük az eltörött bögrét". (Mindez nem csekély mun
ka... dehát ez a nevelési) Tanítsuk meg, hogy tisztelni kell azt, ami
körülvesz bennünket, nem pedig rombolni!

Egy fiatal tudósnak volt egy szép kis ásványgyüjteménye. Úgy bele
nevelte gyermekeibe az ásványok szeretetét, hogy négy éves kisfia és
hat éves kislánya minden játékot abbahagytak, ha apjuk kirakta az ás
ványokat és kezüket a hátukon összekulcsolva suttogva kezdtek beszélni,
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amikor a szép kristályok ott ragyogtak a szernűk előtt és hódolattat
megcsókolták őket.

Ha igy beléjük neveltük az anyag önkénytelen tiszteletét, a k k o r
egyszer aztán szó kerülhet arról is, hogy míndczcket Isten adta ne
künk, hogy vele gazdagabbá, szebbé tegye számunkra a világot... Mí
lycn gazdag és mílyen jó az Isten, hogy mindezeket létrehozta és ne
künk adta!

A tn II n k a é r t é k e.

A második fok: megtanitani a gyermeket arra, hogy s z e n t a
rn u n k a. Természetesen itt is magunkon kell kezdenünk, hogy szá
junk igazán a szív bőségéből szóljon, amikor pl. - gyermekeinkkel
együtt - a világért sem lépünk sáros cipővel egy frissen felmosott
folyosóra, rnert ott· látjuk mögötte a kétrét görnyedt, vízet cipelő em
bert, aki a hideg kőre térdel, hogya két kezével szedje fel azt a sa-
rat, amit más a cipőjén gondatlanul idehordott. .

Magyarázzuk meg és mutassuk meg, mit dolgozik és mennyíre el
fárad az iparos, a főldmives. amig napi munkáját elvégzi. Az iskolás
kortól kezdve, a szellemi munka fárasztó voltára is mutassunk rá. Anya
az édesapa rnunkáját, apa az édesanya munkáját ertékelje és szoktassa
erre a gyerekeket is.

De aztán mutassunk rá arra is, hogy milyen eredményeket hoz a
munka. Milyen szép kis széket csinált Míhály bácsi, mílycn meleg ka
bátkát Panni néni! Milyen jó, ha valaki tud valamit létrehozni! Mutassuk
meg egyszer egy óra "szivét". A gyermekek lélekzet-visszafojtva fog
ják figyelni a sok kis kerék csodálatos összhangját. Mílyen szép munkát
végzett, aki megcsinálta! Milyen nagy tudás kell ehhez!

Aztán egyszer egy kis csillagászati beszélgetésre is sor kerülhet:
beszélhetünk a csillagok csodálatos pályáiról. a napok és naprendsze
rek pontos eqyensúlyáról. E z e k u t á n egyszer arról is, hogy mínd
ez vajjon lehet-e magától? Nem csinálta senki? És ha csinálta ... Milyen
nagy lehet az a Lény, aki mindezeket létrehozta és igazgatja... kö
szönjük meg neki e g y ü t t, néhány szóval.

A z é 1e t s z e n t s é g e.
Rá kell nevelnünk magunkat és magunkon keresztül gyerme1<ein

ket, hogy s z e n t a z é I e t. Nem szabad megengedni, hogy pici lábacs
kájukkal összetapossák a zsenge búzát, hogy összetépjék a virágot, gom
bostűre tűzzék a lepkét, ráncigálják a kis kutyát. Keltsünk bennük szent
tiszteletet az iránt, ha például a kicsi állatok szopnak (ilyenkor a gyerekek
szinte maguktól suttogva kezdenek beszélni), ha a kotló felborzolt tol
lakkal igyekszik védeni csibéit! Mutassunk nekik olyan állatokat, ame
lyeknek nemsokára kicsinyeik lesznek és biztassuk öket, hogy ezeket
ne kerqessék, hanem inkább különös gonddal táplálják, takarqassák,
gondozzák. védjéle

Beszéljünk előttük - és később velük - nyiltan, de nemes tartóz
kodással az emberi élet titkairól. Itt látszik meg leqlnkál.b, hogy ne
künk felnőtteknek szent-e, Isten rendelése-e az egész nemi szféra, vagy
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pedig nem. Akinek szent, az nem talál titkolni. szégyelni. vagy pláne
nevetgélni, rejtegetni-valót ezeken a dolgokom Igaz. hogy míq a gyer
meket nem érdekli, kár az emlékezetét megterhelni vele. iigyelmét fel
kelteni rá. de ha a felnőttek szent rnódon beszélgetnek clótte egymás
között ezekről. a gyermek később összerakja magában a hullottakat és
nem szorul különösebb ..Ielvíláqosítás'I-ra, mert szepen m~gért míndcnt
magától.

Egyszer aztán szó kerül arról is. hogy míndeu egyes emberke Isten
hívó szavára lépett be az életbe, és Isten cgy gondolatának a meg va
~sítására kapott képeseqekct és időt is. Mintha Isten CZl mondta vol
na: neked Horváth Andráska, adok hatvan. vagy negyven évnyí életet.
Ezalatt dolgozhatsz azon az clö szobron, amit rólad elgondoltam ... Lás
suk. hogyan felelsz meg. majd számot adsz róla!

Téged is az Isten hivott életre. Néz téged és szépnek, j6nak akarja
életedet. Közeli rokonságban vagy az Istennel: Ö a te Atyád. Légy
kedves gyermeke.

s Z e n t t II cl o m á n y. s z e n t m ű v é s z e t.

Tanítsuk meg a gyerekeke t arra. hogy s z e n t a t a d o m á n y.
s z e n t a m ű v é s z e tl, hogy mély tisztelet illeti meg a tudóst. a rnu
vészt! Magunkat és gyermekeinket modorban, ítéletben, hangnemben. ma
gatartásban arra a szerény helyre állítsuk, amely megillet bennünket. re
mekmüvel, vagy annak szerzőjével szemben. Meg kell tanit élni csodál
kozni. meqcsodální, elismerni, meghajolni. Egy tizenkét éves fiúcska
jegyezte meg elöttem Leonardo da Vinci A n g y a I i ü d v ö z I e t é r e.
hogy "nem helyes a perspektivája". Lehet, hogy akkor hallotta szegényke
elöször a perspektíva szót, de mert ítélnil Tanuljuk meg és tanítsuk
meg gyermekeinket, hogy sokat kell nőni. fejlődni. clmélyülni. tágulni,
amíg eljutunk odáig. hogy egy remekmű igazán szólni kezdjen hozzánk,
vagy hogy tudós és müvész valamit közölni tudjon velünk abból, ami
a lelkében él. Mí. köznapi emberek, olyan gyorSLln készen vaqyunk a
mosolyqós megjegyzéssel. hogy .•ők szegények olyan ügyedcnck és já
ratlanok a társas érintkezésben"; -- nem úgy. mlat mi. Pedis akárhány
szor csak azért nem tudnak velünk beszélni. mert olyan szárialmasan
kicsinyek és kicsinyesek vagyunk hozzájuk képest, hogy nem tudnak
beleilleszedni szük kereteinkbe. A mi apró hívatali. vagy gyári plety
káink és intríkáink, a piaci árak alakulása. a ruhavarrási és Iözésí pro
blémák, a családi veszekedések. a különbözö Ilörtök jelenlegi állása: mindez
nem ad nekik olyan területet, hogy tudnának vagy akarnának Lele kap
csolódni és egyéniségüket érvényesíthetnék. Ha aztán hasonulni akarnak
hozzánk. ez sehogysem akar sikerülni nekik. színte már kevesebbnek
látszanak nálunknál. és szinte Ieljoqosítanak, hogy bíralqassuk őket.

Nagy dolgot tett a vallásos érzék nevelése érdekében, aki '1 gyermeket
megtanít ja a tiszteletteljes hallgatásra. reménykedő várakoz.ásra azzal
szemben, amit még nem értünk, de ami felé nőni és Icjlodni kell! Mi
lyen kár. ha nevelő m.unkánk jó részét nem arra fordítjuk, bogy az em
bert emeljük az isteni felé, hanem inkább az Istent próbáljuk hozzánk
lehozni míndenféle antropomorf módon. Jól moud]a Madách: Istent

352



"hódolat illeti meg. nem bírálat" - erre azonban fokozatosan kell tej
lesztenünk a velünk született vallásos érzéket egészen az ösztönös
pietásig! A Szent van. nekem pedig meg kell hajolnom Előtte; nem
azért nem értem meg. mert értelmetlen, hanem rnert én vagyok kicsi.
De rá kell nevelődnünk. hogy Istent nem megérteni kell, hanem imádni.

II. Az erkölcsi érzék nevelése.

A "szentnek" erre a felismerésére és tiszteletére va.ó neveléssel
párhuzamosan halad a vallásosság második tényezőjének: a morális ér
zéknek fejlesztése.

A morális érzék tudatos és tudatalatti átélése annak, hogy van egy
rajtam kivül álló Hatalom, amely megállapítja. mí a jó. mi a rossz. ne
kem pedig ehhez alkalmazkodnom kell. Az erkölcsi érzékre való neve
lés ellen is hibázunk. ha a kezdet kezdetén vallásos fogalmakkal ope
rálunk: lsten megbüntet, ha elveszed a szomszédod radírgumiját. - Ez
igaz ugyan. de oly messzire tolja a felelősségre vonást. nogy a legelső

időben pedagógialag nem eléggé értékesíthető, illetve: Iatszatra igen
hatásos. de idők folyamán több kárt okoz. mínt hasznot. A gyermek
ugyanis először valóban fél ettől a láthatatlan számonkéréstől. Utóbb
megtanul folyamatosan élni rossz lelkiismerettel. Később pedig - mínt
hogy nem történt vele semmi rendkívüli - nem is hiszi már el, hogy
az Úr Isten valóban bünteti a rossz cselekedetet.

..O b j e k t i v r e n d,"
Az erkölcsi rendre való szoktatást is kivülről és magunkon kezd

jük. mondjuk az o b j e k t i v r e n d nek való engedelmességen, Ezt
elsőcorban az anya Vállalja magára, a meghatározott órában való für
detessel. altatással, etetéssel. Itt az alvás ideje: lefekszel; - ha nem
akarsz aludni. sírhatsz, de ez a programmon nem változtat. És ne csak
a pólyásgyermekre álljon ez az egészen határozott napirend, amely
alól nincs kivétel sem vendégek tiszteletére. sem vasárnap. sem beteg
ségben (természetesen az egészség kára nélkül). hanem az egész gyer
meknevelésre. Ez nagy fegyelmet visz egész háztartásunkba. és nagyban
növeli a családi összetartást. A gyermekek ösztönösen szeretík és kí
vánják a rendszeresen megismétlődő dolgokat. a hagyományokat. Legyen
objektív rend a tárgyak számára is. - "ennek a tárgynak itt a helye,
annak ott" . ..ez ünnepi ruha, emez köznapí", "első az apa. aztán a mama,
aztán az idősebb testvér. aztán a fiatalabb", (baj eseten fo.ditval] ezen
nem változtatunk. ez alól senki sem kivétel. a szülök sem. Ez az objek
tív rend időben és térben. ennek valamennyien engedelmeskedünk.

Ezzel párhuzamosan gyakoroljuk ezt az elvet: "tedd. amit teszel",
Ha eszik a gyermek, akkor ne meséljcn, ne énekeljen. ne ugrándoz
zék, hanem egyék. Amikor tanul, akkor ne feküdjön a földre. ne üljön
az asztal tetejére. hanem tanuljon. Igy eljutunk oda is. hogy amikor
pedig imádkozik, akkor nyugodtan, egyenesen. tiszteletteljes tartásban
tegye. A kezdettől fogva igy nevelt gyermek nem lázadozik a fegyelem
ellen, hanem jól érzi magát a rendben.
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E n y é m - t i e d.
A második fok: tanuljon a gyermek k ü l ö n b s é g e t t e n n i a z

e n y é m é s a m á s é k ö z ö t t. Nincs jogom a testvérelm játékszere
re, a pajtásom almájára. az édesapám szokott helyére, <I nagymama
zsámolyára, akkor sem, ha a tulajdonos nincs ott, hogy megvédje tu
lajdonát, vagy ha gyengébb, ügyetlenebb is nálam. A jognak kell meg vé
denie önmagát, nem az erőszaknak a birtokot!

Meg kell a gyermekkel éreztetni, hogy amikor tiszteletben tartja
a mások jogait, amikor segit megvédeni a távollevők éJ gyengék jo
gait, egyben saját jogát is védi. Meg kell értetni vele, hogy a tárgyak
nak akkor is van tulajdonosa, ha ő nem tudja kiéi. Érdekes, milyen
nehéz a ki "gyermekkel megértetni, hogya talált tárgy nem őt illeti meg.
Ebben annyira megy, hogy még a szü.öí házának padlójan (vagyis ép
pen csak nem rendes helyén) felszedett ing-gombot. Iésut stb-t is a
magáénak érzi, hiszen "találta", vagyis senkié. Nagyon szép eredmény,
ha a gyermek megérti, hogy más embernek is van tulajdona, nemcsak
neki, hogy a mátokét csak kéréssel lehet igénybe venni -- és hogy
az igénybevétel után meg kell köszönni. Eqyalta.ában nem üres cere
mónia, hanem a megfelelő lelkület kinevelésere szÖ:gál az ebéd, az új
ruha, szórakozás stb. mcqköszönése. Amely gyermeket így neveltek,
annak igénye lesz megköszönni az Istennek is. a láthatatlan Tulajdo
nosnak, a világ minden szépségét, az cqé szséqer, il táplálckot, a szűlő

ket stb. Igy el fogja ismerni Isten rendelkezési jo~át míndezcn javak fe
lett és nem jut eszébe lázadozní, Isten felett bíráskodni. Megtanulja.
hogy Isten a földi javak ura, annak adja őket, akinek akarja.

.A t ö r v é n y.

A gyermekkel így, - anélkül, hogy egyénileg "egreciroztattuk" vol
na - együtt nő az a tudat, hogy v a n n a k s z a b á I y o k É s t ö r v é
n y e k, és hogy ezeknek akkor is cnqedelme.kední kell, ha senki nem
látja. és ha nem is világos előttünk azok célja. Ebben is -- mint mín
den eddigiben - az a fontos, hogy ne parancsokat és tilalmakat kap
jon a gyermek tőlünk, hanem azt lássa, hogy elvek értelmében cselek
szünk, és így beszélünk felnőttekkel is. Lássa a gyermek, hoyy mi
magunk .mennyire mcqtartjuk, amit a nagymama mondo.t, vagy amit
apuka kíván, vagy amit az orvos előírt, vagy amit az utca rendje
megkíván, stb. A gyermek örökös "miért"-jci itt nagyr)Jl hasznosak
lehetnek számunkra. "Mert a doktor bácsi rendelte", vagy "mert apuka
mondta" - és ez legyen elég.

. Altalános a gyermekben a komoly hit, hogy amit nem látott senki,
yagy amit állhatatosan letagad. az nincs i3. Van szülő, aki ezt így fo
galmazza: addig hazudik, mig végül maga is elhiszi. Ez tévedés: a gyer
mek nem hazudni akar, hanem a cselekedetet törölni, meqsemmisitcni
akarja, és azt hiszi, hogy ezt a szavak erejével meg lehet tenni. Nagy
nyugalommal és becsületes következetességgel évek hosszat kell nevel
nünk a gyermeket arra, hogy szavait, cselekedeteit akkor is vállalja, ha
kellemetlen következményei vannak, Vigyáznunk kell azonban, hogy a
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gyermeket meg ne félemlítsük. Sokszor hajlandók vagyunk elfelejtkezni
róla. hogya kisgyermek mennyire átérzi kicsinységét, védtelenségét,
sőt kíszolqáltatottságát. Inkább arra kell segítenünk, hogy merjen őszinte

lenni. Ebben nagyon is legyünk segítségére. "Nem történt semmi baj
- csak vállalni kell a következményeket". Oe ne teqyünk nagyobb

terhet a vállára -~ illetve a kis szivére és lelkiismeretére, - mint ameny~

nyit elbír.
Egy későbbi fokon meg kell mutatnunk a gyermeknek. hogy még

egy játék. még egy kirándulás sem lehet meg. szabályok és törvények
nélkül. Utazás, költözködés. közlekedés, az emberekkel való minden
érintkezés úgy lehetséges csak. ha mindenki bizonyos torvényekhez
igazodik. Nem lehet azt mondaní, hogy mindenki csináljon amit akar.
A test egészségének is megvannak a maga törvényei. Ezek elhanyaqo
lása is megbosszulja magát, (túlsok éves, elégtelen alvás stb.) A gyer~

meknek már vannak e téren saját tapasztalatai is. Ezekből ki lehet előtte

bontakoztatni a szociális együttélés törvényeinek szükséqesséqét. "Miért
ne csámcsog jak?" - kérdezte őszintén egy kisgyermek. "Mert nem
illik" - feleli az anyja. "Miért nem illik?" kérdezte loqikusan a gyer~

mek. - "Hallgass már a te örökös míért jeiddel!" - kiáltott rá türel
metlenül az anyja. ahelyett, hogy megmagyarázta volna a kellemes társas
együttlét alapfeltételét: tekintettel lenni egymásra.

Aztán egyszer rákerül a sor arra is, hogy vannak olyan törvények
is. amelyektől különb. nemesebb, értékesebb emberré leszünk. "Embe~

rebb ember" - mondta Sik Sándor. Ezek olyan törvények is, amelyek
emberségünk fölé emelnek, a természetfeletti világba, olyanná tesznek,
mint amire az apostol gondol, amikor azt mondja: "Nem tudjátok-e,
hogy istenek vagytok?" És amit Szent Pál igy fejezett ki: "Élek én,
de már nem én, hanem Krisztus él bennem... "

V ágyat kell ébreszteni a gyermekben e törvények ismeretére. olyan
vágyat. hogy ne kin és gyötrelem és szúrós nyakörv legyenek számára a
lélek életének szent törvényei, hanem édes iga és könnyü teher. Heqyre
mászni fáradság, de a turistának olyan gyönyörüség, amelyet fel nem
cserélne semmiféle fogaskerekű vasutazással. Az erkölcsi törvényeket
megismerni és gyakorolni ilyen szép "kirándulás a magasságok felé"
lesz annak a gyermeknek. akit következetesen törvénytiszteletre nevel
tek az alsóbb fokokon. Oe ez szinte lehetetlen akkor; hd az alsóbb
fokú ránevelés elmaradt. Hogyan is lehet elgondolni. hogy aki minden
más dolgában rendetlen, megbízhatatlan, fölületes, kitérő, elhárító, nem
vállaló, hogy az az Úr Isten felé majd egyszerre szótartóvá, egyenessé,
megbizhatóvá válik. A kegyelem mindent megtehet, de a rendes "me~

netr end" szerint a kegyelem a természetesre épit.

J II ta 1o ID é s b ü n t e t é s.

Idővel még azt is meg kell értetni a gyermekkel. hogy Isten ugyan
megjutalmazza a jót és megbünteti a rosszat, de ez csak segítség és
ösztönzés a helyes cselekvésre, nem ok és cél. Szép pillanat, amikor
a gyermek először ébred rá. hogy valami nem azért rossz. mert az
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Isten megbüntet érte, hanem azért, mert magában rossz, és Isten azért he
lyez még büntetést is kilátásba, hogy visszatartson bennünket a rossztól,
hogya büntetés csak eszköz az Isten kezében. A cél: közelebb és egyre kö
zelebb vonni bennünket a Jóhoz, az Igazsághoz, a Széphcz, magához
az Istenhez. EI kell jutnunk oda, hogy a gyermek sajnálja, bánja, ha
rosszul, ha csúnyán intézett el valamit, hogy érezze: "tllost lccsúsz
tam", hogy akarja kijavítani. ami rossz benne, és akarjon vállalni valami
jóvátételt vagy vezeklést, hogy ezzel helyreálljon az eqyensúly,

Igy a gyermek lelke elö van készítve annak a nagyszerű vallásos
élménynek befogadására, amit Xavéri Sze nt Ferenc igy lej ez ki:

Szívböl szerétlek Istenem,
Nem, hogy könyörülj lelkemen,
Vagy mert pokollal bünteted.
Kik nem szerétnek Tégedet.
Nem, hogy mennyekben üdvözits,
Vagy örök kínra ne taszíts,
Nem bárminő jutalomért,
Csak mert Te édes Istenem,
Királyom vagy és Míndenem,

III. Nevelés az imádás szellemére.

A vallásos érzék harmadik mozzanata a tisztelet-ada-nak, hódolat
nyilvánításnak olyan foka, amely csak a Legfőbb Lénynek jár ki, még
pedig azért, mert Ö a z, a k i.

A tisztelni, hódolnitudás is veleszületik a gyermekkel. Ugyanúgy,
mint az ezzel ellenkező Iázadozní-akarás, én-központisáq hajlama is.
És ujra csak az anya az, aki a két ellentétes hajlamot harmonizálja és
Isten felé irányítja, fejleszti.

A r e n d t i s z t e l e t e,

A családról való igazán: keresztény felfogás szinte nJdgától-értető

dően illesztette bele a gyermeket a helyes társadalmi rendbe. A család
fő tisztelete, az édesanya tisztelete valósággal ritusokat teremtett a csa
ládban. Az édesatya kezdte meg az ebéd előtti imát: míg 5 le nem ült,
senki nem kezdhette meg az evést; amíg ő nem szólt, más nem beszél
hetett; ha egy kérdésben nyilatkozott, nem lehetett többé vita. Az édes
anya megkülönböztetett tiszteletben részesült mindig. Elterjedt népi hi
edelem, hogy "elszárad a kéz, amelyik ráüt az édesanyára". Éppen
azért tréfából. játékból sem volt szabad az anyát megütni. A sok gyer
mek is segített a gyermek tájékozódó képességének kialakulásában. A
kisebbeknek tisztelniök kellett az idősebbeket, - mert ezek kiharcoltak
maguknak míndenféle jogokat azon címen, hogy "én vagyok az idő

sebb". De viszont az idősebbek meqtanulták, hogyafiatalabbakért
munkát, felelősséget, lemondásokat kell vállalniok.

Az "egyke" óta a gyernlek bálványa és játékszere lett a család
nak. Az egész család imádata veszi körül. Nagymamák, nagynénik nem
oszlanak meg sok gyerek között, Minden motyogása a leendő lángészt
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sejteti, bármit tesz, az eredeti, érdekes, továbbmesélésre, bemutatásra
érdemes, közérdekű dolog. Beszélhet papa, mama, naqvrnama, vendég:
ha a gyermek meqszólal. mindenki elnémul, ő pedig viszi a nagy szót.
Az ételekből azt és úgy eszik, amit és ahogy akar. a holmijához másnak
mégcsak hozzá sem szabad nyúlnia, mert Pistike akkor toporzékol. Vaj
jon hol tanulja meg ez a gyerek, hogy megadja "a császárnak, ami a
császáré - és Istennek, ami az Istené"?

A vallásos hódolatra való nevelés első lépése: önrnaqur.kban hely
reáIlítani a család keresztény fogalmából fakadó magatartást, vagyis
az objektív rendet ebben is. A "tiszteld atyádat és anyádat" isteni tör
vénye áll a felnöttek számára is, és a családfői méltósáq Isten rendelése
a legmodernebb as izony számára is. Azt az illemnevelést. amit ídeqe
nekkel szemben olyan jól tudunk alkalmazni. ne felejtsük el a család
beliekkel szemben se. Ne hallja a gyermek soha, hogy az édesapának,
vagy a nagymamának egyszavú feleleteket adunk amúgy félvállról: ha
nem mindig tisztelettel mondjuk: "igenis, édesanyám", - "azt gondolom
édesapa", vagy "sajnos most nem tudom megtenni, de míndjárt meg~

kísérlem" . Hadd lássa a gyermek, hogy édesapja kezet csókol a fele
ségének, - lássa azt is, hogy az anya az ajtóig is elkíséri a férjét, ha
elmegy, és rendbeszedi magát, amikor az apát hazavárja. Apa és anya
sohase járkáljanak a gyermekek előtt levetkőzve: valami olcsó anyagból
való háziköntös mindig ott lehet a hálóhely lábánál, és ennek felöltése
csak egy pillanat.

Mindezek csekélységeknek látszanak, mégis ezek alapjai annak a
lelkületnek, amelyre később a tisztelet, a hódolat, az imádás felépülhet:
mert megszokják, hogy van magatartás, amely kijar valakinek egyszerüen
azért, mer Ö a z, a k i.

A közelmultban sok szó esett arról, hogya tekintélyi: úgy kell ki
érdemelni. helyzeténél fogva nem jár ki senkinek. A legutóbbi időben

azonban a modern pedagógia visszatért a régi katolikus elvhez, hogy min
denkinek méltóvá kell ugyan tennie magát arra a helyre, mely
re a Gondviselés állította, de az alattvalónak mégsem áll jo
gában esetről-esetre bírálat tárgyává tenni, hogy helyén van-e
az illető előljáró vagy sem, és hogy éppen ezért megadja-e
nekí a tíszteletnyílvánítást vagy nem. A gyermekl'ek legkisebb
korától meg kell tanulnia: Apát ez illeti mcq, Anyát ez, Nagy
marnát ez, szomszédot, alkalmazottat, idősebb testvért. fiatalabb test
vért és őt magát is ez, meg az. A tiszteletnyilvánításra való ilyen: gé
pies ránevelés nagyon sok gátlástól felszabadítja a gyermeket. Szinte
érthetetlen, és mégis ugy van, hogy vannak felnöttek, akik belepirul
nak, amíg a foguk közt értelmetlenül elmorognak egy "köszönömöt" - és
akik azt állít ják, hogy nem tudják kifejezni örömüket, meghatottságukat,
hálájukat. együttérzésüket. Foerster .Jelkí süketnérnáknak" nevezi őket.

Mindez pedig abból származik, hogy gyermekkorukban nem tanították
őket köszönni. megköszönni. testvérkéket vigasztalni, nagymamát felkö
szönteni, apának boldocan a nyakába repülni. Igen, meg kell tanítani
a gyermeket: "Itt jön Édesapád. szaladj elébe, ugorj a nyakába, csó
kold meg, de szépen, erősen". Később aztán boldogan megteszi magától is.

357



Szokja meg a gyermek, hogy felnőttek társaságában, idegen helyen
ünnepélyes alkalmakkor csendesen és szerényen kell viselkedni. Akkor
aztán sor kerülhet arra is, hogy e l m e g y ü n k vel e a legnagyobb
Ornak, legfőbb jótevőnknek. Mennyei A t Y á n k n a k hazába, Kezet
is mosunk, szép ruhát is veszünk, meg is halljuk, hogyan kell ott vi
selkedni. Persze olyankor megyünk, amikor nem igen vannak mások
és az édesanya szépen megmutogathatja .a képeket, meg az oltárt is,
és fínoman sejtet is valamit annak fontosságáról, (pl. "itt imádkozik a
tisztelendő úr, mert itt van legközelebb a jó Istenhez"). Ennyi elég,
igen sok bajt okoznak, akik túlkorán "az oltárszekrény foqlyáról". az
"itt élő gyermek Jézusról" stb. beszélnek, aminek következménye, hogy
a gyermek halálosan csalódik, amikor egyszer nyitva látja a tabemá
kulumot és senki sincs benne.

Vall á s o s m a g a t a r t á s.

A tiszteletteljes magatartásról való külsö nevelést követi a belső

tiszteletre, és' az e b b ő l f a k a d ó külső magatartásra váló neveles.
Az erősebb fiútól tartanak a fiúk. nem mernek kikezdeni vele, mert
tudják, hogy erősebb. Van olyan is, aki tanulásban erősebb; erős a szám
tanban. erős a fogalmazásban, erős a szavalásban. Van olyan, aki erős a
szótartásban, van olyan, eki erős a becsületességben, és hazug szó el nem
hagyja a száját, ha még akkora kikapás fenyegeti is. És van olyan fiú. aki
erős a tísztasáqban, utálja a mocskos szavakat és meg nem tűr a közelében
ilyesmit. Ezek mégis csak különb erők, mint az, ha valakinek véletlenül
két kilós ökle van. - Ezzel aztán áttérünk a szellemi é3 erkölcsi erők

értékelésére, a hűség, hazaszeretet, tudomány, meggyőzödés melletti ki
tartásnak. az Isten iránti szerétet hőseinek megbecsülésére. De ezt a
megbecsülést nem csak szivünkberr hordozzuk: szeretnénk sokat tudni hő

seinkről, olvassuk életüket, beszélünk róluk, képeiket olyan helyre tesz
szük, ahol gyakran látjuk őket, verseket, énekeket tanulunk róluk, ünne
peljük évfordulóikat és iparkodunk hozzájuk hasonlók lenni. A gyer~

mekben felébred a hajlam, hogy míndezeket átvíqye fokozatosan bonta
kozó vallásos életébe is. Megismerkedik már a ..Mennyei Atya" foqalrná-

.val, aki a legnagyobb, legjobb; mindenható, mindent lát, mindent tud és
velünk csak jót tesz. öt köszöntjük reggeli és esti imánkban, neki
iparkodunk tetszeni és olyanok akarunk lenni, amilyennek Ö kívánt ben
nünket, amikor saját lelkét lehelte belénk. Tudjuk, hogy nem láthatjuk
öt, mint ahogyan a levegőt sem látjuk, de tudjuk Róla. hogy minde
nütt ott van. Sztne előtt járunk, tehát ennek mcqfelelöcn viselkedünk
mindenkor.

Megismerkedtek már a Gyermek Jézussal is. Tudják, hogy hideg
istállóban, kemény jászolkában feküdt, és hogy vihetünk a jászolkába
szalmaszálakat számára, ha jócselekedeteket ajánlunk fel Neki. Csodá
latosan könnyen fogják fel az átvitt értelmű szalmaszál és a valóságos
értékű jócselekedet közöttí párhuzamot: az á l d o z a t fontosságát.
Nagyböjtben az Or Jézus töviskoszorújába virágokat fonnak jócselekede
teíkkel, amelyeket e n g e s z t e l é s ü l ajánjanak fel a szenvcdő Krísz
tusnak. Egészen gyorsan fogadják el az Oltáríszentséqben rejtőző Jézus



gondolatát. Olyan egyszerű: elrejtőzött... de azért ott van! Könnyen
rci lehet szoktatní őket: menjünk el, látogassuk meg ... beszéljünk vele ...
mi nem látjuk, de Ő lát mínket. .. Olyanok akarunk lenni, amilyennek
Ö kíván bennünket. .

Beszéljünk sokat a Meqváltóról, mondjuk el részletesen élete tőr

terretét. adjunk Neki eleven helyet családunk életében. -- de óvakod~

junk mescalakká tenni, költött legendákat mesélní Róla, melyekkel a
gyermek későbbí hitét veszélyeztetjük. (A Szeritlélek Úristenről inkább
a nagyobb gyermekeknek beszélhetünk.)

Legyenek szentek mindazok a tárgyak, amelyek valamiképen az
Úristennel függnek össze: A Szeritírásnak legyen meqkülönböztetctt he
lye a könyvespolcon. - a feszü!et előtt legyen virág. V:l~V mécses, 
a keresztelő inge cskét, a keresztelési gyertyát, a balzsam Ietörlé sére hasz
nált gyapotot őrizzük meg és a névnapok alkalmával tegyük a gyermek
elé. - gyüjtessünk vele szentképeket, legyen kis imakönyve. rózsa
tüzére, házi oltárkája.

Ünnepek
Az Úristen III. parancsával az ünnepnapok meqszcntelését kivánja

a Maga tiszteletére. Ez a parancs az édesanyák kezébe végtelenü! fon
tos eszközt ad a vallásos érzék kifejlesztésére. Szép ünnepeket, édes
anyák. szép ünnepeket! -- ezzel tehetitek a legtcibbet.

Igen, legyen ünnepi ebéd és legyen ünnepi ruha, de az ebédkészítes
ne vonja el az anyát a gyennekektől, és az ünnepi ruha ne legyen rá
ok, hogy a gyermekeknek ne legyen szabad kedvükre mozogni egész
áldott nap.

Míndcn ünnep legyen külön szenzáció: az ünnep [eleutöséqéröl. az
aznapi evangéliumról, már beszéltünk nekik előző este, a szentrníse
énekeit már az előző héten dudolqattuk elöttük.: vagv ·vclük (lásd:
Énekrend) , ídejében felöltöztet jük őket a vasárnapi ruhákba. kezükbe
perselypénzt kapnak. az imakönyvből kiketessük. hogy mit is olvassa
nak el, és a kisehbek számára borítékba teszünk egy jó csomó új szerit
képet. amit míse alatt nézegethetnek.

Legyen egész napra olyan p r o g r amm u n k, aminek a gyermekek
örülnek; ne kelljen éppen vasárnap beteg naqvnénikér látoqatnlok (vagy
legföI!ebb nagyon rövid ideig) és ne kelljen idősebb bác-ík mellett
illedelmesen kivárntok. míq a felrőttek mcqeléqclík a beszélgetést. Men
jünk el velük múzcurnot nézni, vagy most épülö va-úti állomást, vagy
iskolát. menjünk el kirándulní, játsszunk velük. meséljűnk nekik, adjunk
a kezükbe olyan könyveket. amelyek az Üristen felé, a nemes. a szép,
a nagy felé viszik őket. Nézegessünk velük képeket, beszélgessünk ar
ról, amit a képek ábrázolnak. és mutassunk rá a képek szépséqeíre is.

Készüljünk velük kis kézüqyessécekkel a közelgő ünnepekre: ad
venti koszorú-kötés. karácsonyi jászolkakészítés, háromkirályok Ielvo
nulása (pa;'lir-kivá~ás) - Ionas-unk velük crényvíráqokat a nagyböjti
töviskoszorúba. mutassuk meg, hogyan készíthetnek kis oltárokat, ké
szítsünk velük májusi oltárt, víráqoztassuk fel velük a feszületet stb.

Kapcsoljuk őket össze a s z en t e l m é n y e k k e I: hozzanak szcntelt
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