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A gyermekség:
jutalom s ígéret
Gyermekké lenni nem a gyermek dolga. Ö gyermek. Az a föladata,
nehogy fölnőtté legyen - a szívében. Minden egyébben fölnőtté

kell lennie, széppé, erőssé, okossá, a maga nemében szere
tetreméltóvá. vidámmá és komollyá, s aggá, mivel bölccsé. De bölcs
csak az lehet, aki bár matróna vagy aggastyán, a szívében gyermek
ké lett; nem maradt, lett. Sőt, "visszafejlődve" kisdeddé (ez a kifeje
zés idézőjelbe való, mert ugyan hogyan lehet fej-lődni visszafelé?
Ezt soha nem értettem. Ma sem értem, de így van ... ). Isten, aki
mérhetetlenül öregebb nálunk, olyannyira, hogyegyszerűennincs
kora, örök kisded. A bölcsesség nagysága ezért abban van, hogya
bölcsnek már csak a kisded az egyetlen s igazi kor-társa. A gyermek
alighanem értetlenül szemléli, hogyan lesz ő a gyönyörködő, gü
gyögő fölnőttek babája. Igaza van: a gyermeki szív hatalmas, azaz
hatalma van - úgy képzelern, a lélek-földrajz terjedelmében dél
körökkellehetne mérni, ha volna fülünk hozzá, hallanánk, hogyan
dübörög a föld kérge alatt vagy a föld középpontjában, elpusztít
hatatlanul a magmában, mert forróbb annál, s a föld mindig csak egy
gyermekszívet képes ideig-óráig elrejteni, mielőtt megszületik, azután
fölszínre bocsátja; ezt az utat fölfelé a szülőanya élheti csak át, ki a
szülés után olyan boldogságot érez, hogy nem képes elmondani -,
szóval a gyermeki szív hatalmas, mert a szeretet a legfőbb törvénye.

Aki erre azt mondja, ez, barátocskám mesebeszéd, ha volna
gyereked, nem mondanál ilyen csacskaságot, enyhén szólva, a
kisgyermeken, mint piros pöttyeivel a rubeola, nagyon gyorsan
kiüt a rosszaság, sőt a gonoszság; aki ezt mondja, nem érti, miről

beszélek: az ember gyermeksége jutalom s ígéret. Minden ember
ajándék önmagában. A szíve pedig, a gyermekség helye, az embe
ri létezés minden kérdésére kezdettől fogva bírja az elemi választ,
ezt kell megőriznie. A gyermeki szív ettől a szótlan bizonyosság
tól csöndes, a szája és a szeme ettől mosolyog. Látom Ágostonon,
a hetedik unokárnon, aki cigány jövevény, Judit lányom az anyja.
Nem mindip az az anya, aki szül. Tartom az ölemben Ágostont,
és nézem. O visszanéz, kissé imbolyog a feje. Nincs értelmük a
kérdéseknek. Ö nem tud, nekem meg nincs mit kérdezni. Külön
ben is látom a választ. Nem csak én tartom őt, Ágoston is tart en
gem. A gyermeket, mivel egy még soha nem volt kezdetnek a
hordozója, be kell fogadni. Aki befogadja, azt fogadja be, aki őt

küldte, Öt csak Ö küldhette. A Kisded a kisdedet. Ezért ha en
gedjük, meg is érkezik.
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