
a nyelv feletti értelem megtalálása a lélek tudat feletti, szel
lemi részének egyik alapvető megnyilvánulása: az anya
nyelvét az ember nem a később (és csak esetleg) megszer
zett nyelvtani tudása szerint beszéli nyelvtanilag helyesen. 
Tudat feletti továbbá a hangzók létrehozásának módja is, 
(hogy a beszédszervek mit csinálnak, nem tudjuk és nem is 
kell tudnunk).

A beszédszándék közvetlen érzékelése (a beleérző fi
gyelem útján) az egyetlen lehetséges út arra, hogy a gyerek 
az első néhény száz szó értelmét azonosítani tudja.

E tekintetben a gyerek útja a felnőttével összehason
lítva fordított.

A felnőtt a szavak értésén átju t a mondat szavak felet
ti értelméhez. Ez az, amit a fordítónak a lefordíthatóság ér
dekében el kell érnie, a "senki földje". A gyerek az értelem 
közvetíthetetlen felfogásán átjut a szavak értelméhez.

Archaikus tudatú népcsoportoknál a közvetlen kom
munikáció mind a mai napig fennmaradt: a vadászó fárfi és 
a tőle messze lévő család kölcsönösen tudnak egymásról, ha 
valamelyiküknél jelentős esemény történik.

A közvetlen értés a felnőttek beszélgetésében is nagy 
szerepet játszik: enélkül alig érthetnénk meg egy-egy új 
gondolatot, melynek kifejezésére régi, ismert szavakat hasz
nálunk új értelemben.

Az értéskor a kisgyereknek egy tapasztalásra kell ha
gyatkoznia, az elhangzó beszéd tapasztalására. Ez nem csu
pán az akusztikus tapasztalás, hanem a mondat (mondatok) 
értelmének közvetlen átélése, és ezen át a szavak tapaszta
lása. Felnőtt korban könnyen ejtünk ki szavakat a megfelelő 
élmény nélkül. Azt mondjuk: szeretet, érzés, veszély; anél
kül, hogy ugyanakkor szeretetet, érzést vagy veszélyt ta
pasztalnánk. A kisgyereknél a mondatok és szavak kezdet
ben egyben az értelmük tapasztalásával járnak együtt, és 
éppen ez a tapasztalás (és sosem a magyarázat, amely csak 
értve magyarázat, tehát az értés előtt nem lehetséges) adja 
meg a szöveg értését.

A közvetlen értés képessége (vagy másképp: a 
participáló, a környezettel közös tudat) képessége nélkül a 
beszéd, az anyanyelv (néha több anyanyelv) elsajátítása 
nem érthető. Ám ennek a képességnek a hátterében egy má
sik, még általánosabb és magasabb képesség húzódik meg: 
hogy ti. s gyerek értelemre van hangolva. Ennek jelentése 
kettős: egyrészt azt jelenti, hogy a gyerek egyáltalán képes 
struktúrák felfogására (pl. a m ert kötőszó jelentésének meg
ragadására), másrészt arra is, hogy a különböző struktúrák 
és nyelvadta jelölések közötti összefüggést a gyakorlatban 
megvalósítsa (a m ert szó hangzásából nem lehet a jelenté
sére következtetni).

Az értelemre hangoltság hozott emberi képesség: ez 
válik a kőtTiyezet hatására specifikus beszéd-képességgé.

Minden megszólalás mélyén szándék van, azaz akarat. 
Ebben az eredeti akaratban mintegy oldott állapotban benne 
rejlik a megszólalás tartalma és az érzés is, amely a beszéd
szervek működését, mozgását irányítja a hétköznapi tudat 
beavatkozása nélkül. Ezt az "akaratot" érzékeli közvetlenül 
a gyerek, ebben áll az említett tapasztalás, és ezért képes a 
beszédet utánozni is: az idegen akarat saját akarattá válik és 
létrehozza a beszédszervek megfelelő mozgását; különben 
nem volna megmagyarázható, honnan tudják a beszédszer
vek, hogy mit kellene tenniük a hallásban tapasztaltak rep
rodukálása értdekében. Az idegen akarat a megfordított, be
fogadó akarat útján saját akarattá válik. A felnőttnél a befo
gadó figyelem-akarat csak homeopatikus mértékben jön lét
re minden érzékelés esetében, mintha azt mondanánk, le
gyen meg a te akaratod. A felnőtt életében a testi akaratot

nem a megismerő érzés, hanem a gondolati vagy képzeti 
motívum vezeti: ez rajzolja elő az akarat számára a moz
dulat formáját. Kivétel a gyakorlatban megszerzett három 
alapvető képesség: a járás, a beszéd és a gondolkodás, 
melyekben a három lélekfunkció (gondolkodás, érzés, aka
rat) nem válik szét. Hasonlóképpen működik az akarat a 
művészi tevékenységekben. Ilyen esetekben a test vagy test
részek (elsősorban a kéz) beszédszerv-fúnkciót teljesítenek.

A kisgyerek értése ilyen módon egyáltalán nem a gon
dolkodás dolga. Sokkal inkább a megfordított, befogadó 
akaraté vagy érzésé, és az út a gondolkodáshoz ezekből ve
zet. A gondolkodás sem azonos a felnőttével: sokkal eleve
nebb, érzéssel áthatottabb; tapasztalás-, és nem múlt-jelle- 
gű. Ez a fajta gondolkodás hoz létre struktúrákat az agyban, 
míg a felnőtt szokványos gondolkodása a létrejött agy struk
túrákon tükröződik, azokat veszi igénybe és azok befolyá
solják. Újat gondolni, intuitíven gondolkodni a felnőtteknek 
a már meglévő struktúrák ellenében  kell.

Az óvodás és a kisiskolás tanulásában (és tanításában) 
az értésnek a fenti utat kell - kellene - bejárnia. A Waldorf- 
pedagógia számos vonását ez a háttér teszi érthetővé: a sok 
testmozgást minden tárgy tanításában, a mesék, képek, tör
ténetek közvetítő alkalmazását, a számos művészi tevé
kenységet az iskolában és az óvodában.

A gondolkodás és az érzésvílág korai elszakadása egy
mástól különösen ártalmas a későbbi szellemi fejlődés 
szempontjából. Ha az érzésbeli figyelemből a gondolkodás 
kiválik, az érzés elveszti megismerő jellegét, és önérző, 
egoisztikus, nem-megismerö emóciós formát vesz fe l A 
gondolkodás ugyanakkor elveszti intuitív, megismerő érzés 
vezérelte minőségét. Ezt az elválást elősegíti, ha a gyereket 
nem vagy nem közvetlenül érezhető szavakkal, fogalmak
kal, tárgyakkal és anyagokkal vesszük körül. A nyelv ősi 
szavai mind érzésfelhőt (sőt akaratfelhőt) hordoznak (pl. ég, 
fold, víz, láng), míg a technikai-tudományos szavak, ame
lyeket ember alkotott, ennek híján vannak (ezért nehezeb
ben lehet lírai versben használni Őket). Természetesen a 
gyerek ráruházhat érzéseket az ilyen szavakra-fogalmakra 
is, és ezt az egészséges gyerek meg is teszi. Mégis, a mes
terséges szavak többnyire elősegítik az érzés és a gondol
kodás elválását, mivel az érzés munka nélkül marad, amikor 
a gyerek ezeket használja (általában); és így többnyire ego
isztikus emócióvá alakul. Hasonlóan hatnak a nem termé
szetes anyagokból készült tárgyak is.

Nyilvánvalóan lesznek szülők, akik gyerekeik boldo
gulását nem tudják másképpen elképzelni, mint hogy azok 
kellőképpen önző emberekké nevelődjenek; csak így állhat
ják meg helyüket az életben - gondolják - az általános társa
dalmi egoizmus közepette. Ám eközben elfelejtik, hogy az 
emberi figyelem és intelligencia egy része - sokszor nagy 
része - vész el, miközben az egoitásban befelé fordulva le
kötődik, úgyhogy eredeti irányultságából kiesve kifelé, ép
pen az élet irányában használhatatlanná válik. Ha valaki 
nem, vagy kevésbé egoista, ez nem jelent feltétlenül butasá
got, a talpraesettség hiányát, hanem ellenkezőleg: nagyobb 
éber figyelmet és intelligenciát az életben, és nagyobb intui- 
tivitást,

A megismerő, vagy intelligens akarat, érzés és gondol
kodás elválása egymástól az emberi élet legfontosabb, és a 
későbbi sorsra nézve döntő jelentőségű folyamata. Az élet 
első három-négy éve erre nézve meghatározó. A környezet 
felelőssége ezért ebben a korban igen nagy. Másrészt azon
ban a kisgyerek is individuum, és ezért egyéni módon rea
gálhat a környezet megnyilvánulásaira. így például szelek
tív módon fogadhatja el a környezet nyújtotta lehetősége
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két, választhat (természetesen nem tudatos módon) a ráha
tások között: van, amit befogad és utánoz, van, amit vissza
utasít, mintha nem is venné észre. E tekintetben még test
vérek között is nagy különbségek figyelhetők meg. Az óvo
dában az egyik előszeretettel tanul el illetlen szavakat, és 
szereti használni őket, a másikról meg mintha leperegnének, 
soha nem veszi őket a szájára. A szelektív figyelemben az 
individuum nyilvánul meg, egyelőre passzív módon. A be
széd elsajátításáról mondottakból kitűnik; milyen fontos, 
hogy a környezet beszéljen a gyerekkel, és hogy ilyenkor a 
beszélő teljes figyelmével forduljon a gyerek felé. Ellen
kező esetben az akusztikus jelek mögött a beszéd belső rea
litása csak részben, töredékesen lesz jelen, holott éppen ez a 
belső valóság az, amitől a gyerek a közvetlen értés útján 
megtudhatja, mi a mondottak jelentése. Világos, hogy ha 
hangszalagról, vagy bármilyen más berendezés segítségé
vel, amely mögött nincs jelenlévő, és aktuálisan működő 
tudat, a gyerek csak papagáj módjára tanulhat meg "beszél
ni", míg a részleges emberi figyelem és nem teljes odafor- 
dulás a beszéd elsajátításának fázisában nagy valószínűség
gel beszéd- és viselkedészavart (a kettő rendszerint együtt 
jár) eredményez.

A kisgyerek intelligenciája a mondottak értelmében 
erősen különbözik a felnőttétől. Ez tükröződik a figyelem 
minőségében: a felnőtt elme elsősorban intencionális, azaz 
valamire irányított, míg a kisgyereké befogadó, nincs eleve 
célja. Ennek oka elsősorban az, hogy a "valami" (tárgy, kép, 
vagy gondolat) mindig fogalmilag körvonalazott, a kisgye
reknek pedig kevés fogalma van, határesetben egy sincs. 
Amikor pedig kezdenek fogalmai lenni, ezek minőségükben 
különböznek a felnőtt fogalmaitól: elevenek, nem merevek, 
érzéssel telítettek, és általában sokkal átfogóbbak, "nagyob
bak" a felnőtt fogalmainál. A fogalomalkotás módja is más: 
a kisgyerek először a legnagyobb fogalmakat "alkotja meg". 
Messze a verbális kommunikáció kezdete előtt általában 
megjelenik egy szótag (legtöbbször "tha", "dha", "ma", eset
leg csak egy magánhangzó), amely mindent jelent, apát, 
anyát, éhséget, meleget, tejet, stb., kivéve a gyereket magát; 
a felnőtt nyelvére lefordítva tehát "világ"-ot jelent, a lehető 
legnagyobb fogalmat.Ebből differenciálódik később minden 
kisebb fogalom. Jóval később is: egy ideig minden egyes 
szót sokkal általánosabb értelemben használ a gyerek, pl. 
"kutya" egy ideig minden állat helyett áll (beleértve az 
ablaktáblán mászkáló legyet), vagy "piros" minden, ami 
színes.

A nyelv nemcsak egyes szó-fogalmakat nyújt a gye
reknek, hanem nyelvtant is, amelyben (a szavakkal együtt) 
egy specifikus gondolkodásmód, gondolatrendszer rejlik. 
Mivel a gyerek értelemre hangoltan születik, képes nyelvta
nilag helyesen beszélni a szabályok tudatossága nélkül (sőt: 
a felnőtt is akkor beszél "jól" egy nyelvet, haa szabályokat 
elfelejtette - ez a tudat feletti képesség). Egy-egy nyelv or
ganikus egész: ezt fogja fel a gyerek érzésben és tudat felet
ti módon (ezért nem keveri a két, vagy akár több anyanyelv
vel felnövő gyerek a nyelvek szavait, fonetikáját, nyelvta
nát). Éppen ezért lényeges, hogy a felnőtt környezet (túlme
nően a teljes odaforduláson) ne torzítsa el az anyanyelvet 
gügyögéssel, leegyszerűsített nyelvtannal, stb. amikor a 
gyerekhez beszél, hanem a nyelvet a maga teljességében 
beszélje. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy már kez
detben mellékmondatos, körmondatos szerkezetekben be
széljünk a gyerekhez. Ez a magatartás része annak a beállí
tottságnak, hogy a kisgyereket kezdettől fogva embernek 
tekintjük, teljes értékű embernek, aki még nincs birtokában 
teljesen fizikai organizmusának, és ezért nem képes magát a

földi életben teljes mértékben kifejezni.
Azt szokás mondani, hogy a gyerek utánoz\>a tanul 

meg beszélni. Ennek értelme az, hogy a gyerek az egész be
szédet utánozza, annak belső szándék-magvát is, az akusz
tikus megjelenési formán túl. Befogadó figyelme (odaadott- 
sága) segítségével eléri a beszéd akarati-érzésbeli-gondola- 
ti indítékát; hogy mit szándékozott mondani a beszélő. Az 
utánzás vagy azonosulás erőinek forrása, hogy a kisgyerek 
teljes egészében érzék, akiben az egyes, későbbiekből is
mert érzékszervi zónák (látás, hallás, stb.) még nem váltak 
külön. Ismeretes, hogy az érzékek később is "utánozva11 mű
ködnek; amit hallok, azt legalább homeopatikus mértékben 
meg is valósítom: ha szót hallok, magamban mondom, ha 
zenei hangot hallok, a hangszálak beállnak annak reprodu
kálására. A más gondolatok megértésénél is így teszünk: 
hogy megértsük azokat, nekünk is gondolni kell.

Az érzékelés felnőtt korban is megfordított akarat se
gítségével történik: minél inkább hagyjuk az érzékelt tárgy 
"akaratát" érvényesülni, hogy a miénket önmaga hasonla
tosságára formálja, annál jobban, teljesebben érzékelünk. 
Ez az utánzás-azonosulás az önfeladásig terjedhet (például 
egy jó színházi előadáson a nézők a szereplőkkel azonosul
nak). Az utánzás vagy azonosulás ilyen mértéke indokolja, 
hogy a gyerek környezetében ne csak megnyilvánulásaink
ra, hanem - amennyire ez lehetséges - érzéseinkre és indula
tainkra is ügyeljünk.

Az érzés és gondolkodás elválását lassítja, és egészsé
ges módját elősegíti, ha a gyerek fantáziáját foglalkoztatjuk, 
aktivizáljuk. Ez egészen kicsi korban elkezdődhet azzal, 
hogy nem tökéletesen kidolgozott, élethű játékokat adunk 
neki, hanem olyanokat, amelyeket fantáziával kell kiegé
szítenie: egyszerű, rongyból, vagy szalvétából készült ba
bát, melynek csak feje és törzse jelzett, igen egyszerű mó
don. Később a fantázia-játékban jelenik meg a gyerek lelki 
fejlődésének számos mozdulata.

Miért lényeges a fantázia foglalkoztatása az érzés és a 
gondolkodás együtt-tartása szempontjából? Hogy ezt meg
értsük, vessük fel a kérdést: miért szeretünk regényt, elbe
széléseket olvasni. Nyilvánvalóan - amennyiben irodalmi 
értékről van szó - nem magáért a történetért, a cselekmény
ért. A jó írásban egy érzésvilág jelenik meg, melynek a 
cselekmény esetleg szerves része, bár nem mindig van így. 
Másrészt egy jó regényíró, mint minden alkotó művész, 
érzésbeli inspirációjából ír, azaz szintén az érzés kedvéért, 
A jó író próbája lehet, hogy le tudja-e írni a konyháját vagy 
fürdőszobáját úgy, hogy más azt érdeklődéssel olvassa.

Amikor a gyerek a fantáziájából játszik, ő is egy ér
zést, vagy érzés-élmény-sort játszik ki. Ez az "ezt akarom 
érezni"-játék indítéka. A történés maga helyzetek, képek so
rozata, amelyek létrehozásában a gondolkodás és képzetal
kotás működik. Ezért erősíti az ilyen játék az érzésvilág és 
gondolkodás kapcsolatát

A fantázia-játéknak mindig vannak - általában kimon
datlan - szabályai, amelyeknek betartását a játszó gyerek 
önként vállalja. Például ha a gyerek szakácsosdit vagy üzle- 
tesdit játszik, a szerepének megfelelően kell viselkednie. A 
szabályok Önkéntes vállalása hallatlanul hatékonyan moz
dítja elő a tudati fejlődést. Ugyanakkor rendkívül egészsé
ges az a tudati mozdulat is, melynek segítségével kavicsok, 
vadgesztenyék, fadarabok változnak át a játékban - lénye
gében bármivé. Ezekben a mozdulatokban a fogalmak füg
getlenednek a tárgyak megjelenési formáitól, illetőleg a 
fogalom funkcionális jellege (az igazi fogalom) erősödik, 
amely szerint pl. egy szék kaphat asztal- vagy akár ház- 
funkciót.
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A kisgyerek érzékelése eltér a felnőttétől. Ennek oka, 
hogy odaadása teljesebb - csodálkozva érzékel - és mint
hogy az érzékelt világ számára fogalmilag még nem annyira 
strukturált, mint a felnőtté, az érzékelés sokkal inkább ér
zés-színezetű. Ezek az érzés-minőségek nem szubjektív 
emóciók, amelyek az emlékezetből, asszociációs módon hí
vódnak elő, hanem a dolgok valódi, érezhető léte, amellyel- 
az archaikus tudatú néppcsoportok ma is megismerőleg kap
csolatban vannak. A dolgok (főleg a természet dolgai, tár
gyai, jelenségei) szavakban kifejezhetetlen módon monda- 
nak valamit az érzés útján a gyereknek (vagy az archaikus 
tudatnak). Ahol "mondás" vagyis értelem mutatkozik, ott az 
elfogulatlan lélek természetes módon egy valakit érzékel; 
mondás csak valakitől, nem valamitől eredhet. Ezen alap
szik a kisgyerek természetes "vallásossága". A szó azért áll 
idézőjelben, mert a kisgyerek (vagy az archaikus tudat) nem 
tudja, hogy ez vallásosság; nem ismeri a vallás fogalmait, 
de érzésvilágban, a dolgok beszélő jellegén át, mely létük
höz tartozik, tapasztalja a Valakit vagy Valakiket, akik a 
dolgok jelentés- vagy értelem-jellegének alanyai.

Mint minden más vonatkozásban, a környezet részéről 
ebben is a helyes magatartás az, hogy lehetőleg nem avat
kozik kívülről és mesterségesen a kisgyerek vallásos életé
be. Egyrészt nem tesz ez ellen semmit (bármi legyen is a 
nézete), másrészt nem igyekszik a felnőtt vallási fogalmait 
a kisgyerekben tudatosítani. A kisgyerek számára az egész 
világnak, minden dolognak vallásos aurája van; a víznek, a 
színeknek, a növényeknek: a kisgyereknek minden szent, 
minden csoda-jellegű, mindenben érzi, hogy a lét, hogy 
lenni: csoda. A környezetnek, és később a pedagógusnak 
egyetlen feladata van: a kisgyerek zsenialitását mind tovább 
hagyni kifejlődni. Ez korántsem azt jelenti, hogy a gyerek
nek mindent megengedünk, hanem hogy maximális figye
lemmel, szeretettel, odafordulással egészséges környezetet 
biztosítunk számára. A kisgyerekeknek - és a nagyobbaknak 
is - szükségük van jó  szokásokra, életritmusra, fegyelemre - 
például a szobatisztaságra. A szokások tagolják a világot az 
időben és az élet menetében, és ezért hozzátartoznak a földi 
intelligencia megvalósításához, megtalálásához.

Hogyan, hová tűnik el a későbbiekben a kisgyerek zse
nialitása? Két válasz van. Egyrészt (és ez a jelentősebb té
nyező) a kisgyerek figyelme, amely kezdetben befogadó és 
kifelé irányul, a hároméves kor tájékán túlnyomórészt azo
nosul a test érzésével, vagyis kifejlődik bizonyos fokú ego- 
itás. Ez az a kor, amikor a gyerek beszédében áttér a harma
dik vagy második személyre, amikor önmagáról beszél 
Ennek az egoitásnak meg kell jelennie, különben később 
esetleg nem fejlődik ki a szellemi öntudat. Az emberi ön
tudat először a test érzésének tudataként jelenik meg; ezt 
felnőttkorban felválthatja a gondolkodó vagy beszélő 
tudata, amely nem azonos a test tudatával - ez a szellemi 
öntudat. Hogy az egoitástudat milyen mértékű, attól függ a 
további szellemi fejlődés lehetősége.

Az eredeti befogadó figyelem még egy másik úton is 
átalakul, illetőleg lecsökken. Felnőtt korban már csak pilla
natszerű villanás az intuíció vagy az ihlet általában ritka 
alkalmaival. A felnőttnek ugyanis nagyon sok fogalma van, 
amelyek az intencionális (valamely meghatározott tárgyra, 
képre, gondolatra irányuló) figyelmet lehetővé teszik, és ez 
a fajta figyelem a tudatban szinte egyedül uralkodó. A befo
gadó figyelem létrehozásához a felnőttnek meg kell szaba
dulnia a figyelem eleve adott tárgyaitól, ami egyáltalán nem 
könnyű, és tudati gyakorlatok nélkül szándékkal csak kivé
teles alkotó egyéniségeknél nyilvánul meg.

Ha a gondolati élettel együttrezdül az érzés, sőt a befo

gadó akarat, ez jelenti a felnőttnél az alkotókészséget. Nagy 
alkotók önéletrajzában ezért találjuk oly gyakran a meg
jegyzést: "...valamilyen módon gyerek maradtam, megőriz
tem kíváncsiságomat és képességemet a csodálkozásra...". 
A felnőtt tudati gyakorlatok útján kifejlesztheti a befogadó 
figyelem előállításának képességét a gondolkodás és érzé
kelés irányában, most már öntudattal párosulva. Erre a 
lehetőségre vonatkoznak az Újtestamentom szavai (Mát. 
18,3): Ha olyanok nem lesztek; mint a kisgyerekek, semmi
képpen nem mentekbe a mennyek országába..

A SZENT VIKÁRIUS 
ÉS AZ ÖRDÖG
- breton legenda -

Azon időkben, amikor a szent vikárius a morlaix-i 
Saint-Mathieu rendház vezetője volt, élt az egyházközség
ben egy nemes és gazdag öreg hölgy, aki mindennél jobban 
szeretett kártyázni. Éjjel-nappal kártya volt a kezében, és ha 
nem talált más partnert, a szolgálóival, sőt még az is mege
sett, hogy egyedül játszott

Egy decemberi vasárnap estén, amikor egyedül unat
kozott a szobájában, s azon kesergett, hogy nem talál magá
nak komoly kártyapartnert, a szobalánya jelentette, hogy 
fiatal, pompázatosán öltözött ismeretlen uraság szeretne 
asszonyával beszélni. Az idős hölgy nem tétovázott, s azon
nal fogadta az ismeretlent abban a reményben, hogy az ég 
talán egy hozzá méltó játékost küldött neki. így már első 
szavaival is csak a játékról beszélt ismeretlen látogatójának, 
és azt javasolta, hogy játsszanak egy partit. Az rövid sza- 
ódás után beleegyezett, bár egyre mondogatta, hogy milyen 
ügyetlen játékos, és mennyire ritkán vesz lapot a kezébe. 
Majd zsebéből láthatóan újonnan vert, csillogó aranyakat 
vett elő, és száz talléronként oszlopokba rendezte őket maga 
előtt. Az idős hölgynek olyan szerencséje volt, hogy még őt 
magát is meglepte, s az idegennek, ki hidegvérű, jó játékos
nak bizonyult, szüntelenül a zsebébe kellett nyúlkálnia, 
ahonnan, mint kimeríthetetlen bányából, újabb és újabb 
arany oszlopokat varázsolt elő.

Igazán csodálatos, mennyi arany fért abba a zsebbe!
Am az öreg hölgy, aki ritka szerencséjétől megré- 

szegülve teljesen belemerült a játékba, figyelmetlen volt, s 
elragadtatásában egy lapot a földre ejtett. Szobalányát hívta 
be, hogy felvegye. Emez kezébe véve egy gyertyát, keresni 
kezdte a lapot. Észrevette, hogy az ismeretlennek lólába 
van, s ebből rögtön tudta, hogy az ördöggel van dolga. Óva
tos, körültekintő leány lévén nem kiáltott fel, hanem nyu
godtan visszaadta asszonyának a lapot, majd azonnal ki
ment. Lóhalálában szaladt a rendházba, hogy elmesélje az 
esetet a szent vikáriusnak, aki az egész vidéken ördögűző 
ember hírében állott.

Már elmúlt éjfél, de a szent ember még ébren volt; ta
lán égi intés folytán tudta, hogy ma éjjel szükség lesz rá va
lamely súlyos ügyben. Éppen imádkozott, amikor hallotta, 
hogy kopognak az ajtaján. Ő maga ment ajtót nyitni, s az 
öreg hölgy szobalánya előadta jövetelének okát.

- Tudtam, hogy jönni fog, és már vártam magát - 
mondta neki nyugodtan a vikárius. Ezután felütött néhány
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