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A GYERMEKSEG SZENT UTlA

IRTA: P. BRUNO DE JESUS MARIE O. CARM. D.

Némely gyermek" félelemből hazudik" (Mademoiselle Bobre szerint 72'9%),
mások érdekből (7.6%), lustaságból (3.8%), szeleburdiságból (5'7%) s a többiek,
úgylátszik, csakis a hazugságon való örömből. Megtörtént. hogy gyermekek
anélkül kötötték meg magukat a valótlan dolgok állításában, hogy felfedez
hető lett volna hazugságukban az előnynek valamilyen árnyéka is, Röviden,
nem jól értjük meg sokszor a gyermek gondolatainak komplikált vonalait és
végül itt az eredmény: hazudnak.

Először, mielőtt magyarázni igyekeznénk tettüket, tekintsük át azon
óriási és naponta növekvő ismeretanyagot, amelyet egy gyermeki agy plasz
ticitási korának teljében magába fogad. Valóságos benyomásroham alatt áll,
még ha a nevelő fékezi is ezt az áradatot, amelynek folytán minden ujdonság
beraktározódik agyába, gyakran a legnagyobb rendetlenségben. A «kiindulási
pont eme continuum»-ából, melyhez naponta új percepciók halmozódnak.
az «éne-nek fel kell szabadulnia. Igy nem nehéz Decroly-val beismernünk,
hogya hazugságot a védekezési ösztön egy megnyilvánulásának tekinthetjük.
Mlle. Dobre statisztikája megerősít ebben. Ha az alig alakulófélben lévő «én»

támadást és árulást érez, fegyvert keres, hogy gyengeségéhez illően hathasson
vissza. Törékeny «éne-jét a szidalom és a fenyegetés elől menti meg. Fél a
bűntetéstől, azt hazudja: «nem én vagyok az». Ezt mondva megragadta a
védelméhez szükséges praktikus eszközt és megtörténik. hogy bár megőrzi

szellemében az igazság élő szeretetét, az mégis elhalványul és meghal benne,
ha a hazugság gyakran visszatér.

Itt feltehetjük a kérdést a nevelő túlzott szigorúságát illetően is. Az okos
érvelés rendesen sokkal hathatósabb, mint a heves dorgálás és mégis gyakran
ez utóbbi részesül előnyben. Miért? A legtöbb esetben azért, mert ez az apa
vagy az anya idegrendszerének kirobbanása, amelynek nincsen más biztosító
szelepe. Az érvelés nyugalmat és önmérsékletet kíván. Hogy minden önvádtól
felmenthessék magukat, egy felszabadult mozdulattal ilyen mondat hagyja el
az ajkukat: «Gnála csak így lehet a dolog végére járni». Olyan biztos-e ez
mindég? Bebizonyult-e ez már más kitartó kisérletek után?

A gyermek, akit határozott parancsokkal kormányoznak, amelyeket
a tekintély nevében feleslegesnek találnak igazolni, nem tudja önként és maga
magától annak a «miérts-jét felfogni, amit neki megtiltanak. vagy parancsol
nak. A dolgok eme mibenlétének magyarázatául szinte készen ajánlkozik
Bernard Shaw egyik epés mondása: «A nevelés a felnöttek szervezett ellen
állása a gyermekek ellen». A gyermek tehát úgy védekezik, ahogy tud. A hazug-
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ság nem nemes fegyver, de a gyermek gyönge és az eredendő bűn elérhetővé

tette ezt a fegyvert számára, a végletekig hajtott szigor pedig indirekte kihívja
ennek használatát. Hagyjuk a hazugságokat, - melyek a főbűnök folyományai
és okukkal együtt tárgyalhatók: a gőggel. mohósággal, falánksággal együtt,
amiből származnak és álljunk meg a gyermek mythikus hajlamánál. Ennek
legkevésbbékomplikált formája az olyan ártatlan gyermeki elbeszélés, mely
ben a gyermek önmagát akarja kiemelni. Melyik értelmes szülő nem jött még
rá, kü1önösen kisleányaiknál azon gyermeki szükségességre, mellyel magukat
akarják érdekessé tenni? Az ilyen gyermeket csendesen és határozottan fel
kell szólítani, hogy ne dicsekedjék, azután többé nem kell érdeklődni iránta.
Egy hosszadalmas intelem ugyanis még tetszene is a kis dicsekvőnek. amennyi
ben az óhajtott figyelmet így sikerült magára vonnia. Különösen tanuk 
még pedig kiválasztott tanuk - előtt szereti a gyermek nagy jelenetét el
játszani. És semmi úgy le nem hűti, rnint a publikum részvételének hiánya.

Ezen mindennapi eseten kívül gyakran találkozunk a nagyon jellemző

pillanatnyi mythomániával. A gyermesek ezúton könnyítenek feltaláló vágyu
kon, mely képzeletüket kínozza. Ne kiáltsuk ki ezt túlhamarhazugságnak :
a hazugság nem az invencióban, hanem az intencióban van.

Ernest Dupre, a «Pathologie de l'imagination et le l'émotivité» című mun
kájában így szól erről:

«Ez az önkényes mythizmus bizonyos, az öröklés által erre hajlamos
gyermekeknél korai meseköltésben nyilvánul meg. Sok kis baba gügyög így,
még bizonytalan nyelven kis történeteket, melyek teljesen képzeletbeliek
s amelyek egy ébredő és a saját tevékenységüknek játékán próbálkozó intelli
gencia előjátékai».

És Dupre nem .habozik a gyermek hazugságának valódi okát ezen
kor mythikus hajlamaiball keresni: «••. a gyermek nem percipiálja a kül
világot akkora pontossággal és erővel, mint amekkora tárgyiasság a felnőtt

nek a valóság biztonságát diktálja. A percepciónak tanoncévekre van szűk

sége : először érezni kell, azután rosszul percipiálni, végül pedig jól percipiálni.
(Ribot.) Azután bármilyen kevéssé is hajtsa a gyermeket érzelme vagy a
mások szuggesztiója, hogy az igazságot letagadja, először szívesen fog ehhez
az eszközhöz folyamodni. Ez a tagadás, melynek természete igen fontos a
nevelő számára, a lelki törekvések bonyadalmába egy új szuggesztív elemet
vezet be, melynek főbenjáró szerepe .van a hazugságnak végső kibontako
zására. Ha ez a hazugság nem lepleződik le, megerősül és lassankint az igaz
ság fogalmát kezdi helyettesíteni, sőt nem késik azt kiküszöbölni és fokozatos
autószuggesztió révén odajut, hogya gyermek szilárd és őszinte hitéül fogad
tatja el magát. A hazugság így hamis, de primitív önkényes tagadási jellegé
től mentesen valóságos állítássá alakul át és folytatólagosan erősödik minden
kiegészítéssel, amelyet vagy a környezet nyujt, vagy pedig a hazugság szerző

jének termékeny képzelete ~ ..
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«A normális gyermek mythikus tevékenysége váltakozik intenzitásában,
kitartásában és megnyilvánulási módjában a kor, nem, fajta, miliő és kűlö

nösen az illető pszihikai képzelete szerint. Ez a tevékenység, mely a szellemi
élet ébredésével keletkezik, lassanként az életkörülményeihez alkalmazkodik
és mindazt, amit a korral és az intelligencia fejlődésével szabadságában
és különleges képzelőtehetségében veszít, megnyeri anyagában és kifejezési
mödjában,»!

Jegyezzük meg, hogy mindaz, amit mondottunk, a normális gyermek
patológiáját illeti. A fiatalkor pszihológiájára és fiziol6giájára irányuló vizs
gálódásunk sokszor megmutatja, hogy mennyire megtámadták a képzelet
túlhajtásai az igazság körvonalait és hogy sok esetben nincs is valójában
vett hazugságról szó. Nem kevésbbé igaz az sem, hogy fennáll ugyan az er
kölcsi hazugság, mint a gyermek fegyvere, de hogya nevelőnek nem annyira
ezt a fegyvert kell kicsavarnia a gyermek kezéből, mint inkább a szenvedélyre
vagy sarkalatos bűnre kell figyelmét irányítania, melynek a hazugság szol
gálni iparkodik.

«Távolítsátok el a gyermekszívből a rosszaságot, gőgöt, hencegést,
mohóságot, gyávaságot ... és a fenti hazugságok kétharmadát eltávolíthat
játok. Mutassátok meg neki, hogy az előzékenységből eredő hazugság csak
illuzórikus szolgálatokat tesz barátjának, aki a büntetlenség folytán új rossz
tettre bátorodik; magyarázzátok meg, hogy a nevelőnek mindenről érte
sülnie kell, hogy feladatát teljesíthesse és hogy kegyetlenség az együgyűek

jószívűségével visszaélni ...» (O. Lemarie : Franchise et mensonge ehez l'en/ant.)
Igy bánni a hazugsággal annyi, mint egy tévedést helyreigazítani,

a gyermeket visszatéríteni az igazsághoz, melyet becsül és szeret, dacára
annak, hogy rosszul bánik vele. Ösztönszerűleg megveti a hazugnak aljas
ságát, a «hazug» jelző kegyetlenül cseng fülében.

Nem elég igazságot kívánni a gyermektől, hanem tettben és szóban
nyujtani is kell ezt neki.

Ez pedig nem egyéb, mint a legelemibb erkölcsi parancs.
Térjünk tehát vissza e fejezet kezdetéhez : az igazságnak, a Jónak,

egyszóval Istennek a választásához, azon választáshoz, mely - mint láttuk 
csakis segítő kegyelemmel érhető el és ha a gyermek a jót választja: a kegyelmi
állapot segítségével. Térjünk vissza a teológiai erények ezen életéhez, melyek
«az Istennel való egyesüléshez közelálló és arányosított eszközök», mint
Keresztes Szent János szüntelenül említi; az értelem adhéziója ez a hithez,
az emlékezeté a reményhez, az akaraté a szeretethez, egyszóval ez az «élő

hit» élete, vagyis a Hité, melyet a Szeretet kísér, Ezért ragaszkodunk a szere
tethez, mint legfőbb nevelő eszközhöz, habár ez a hitnek bizonyos ismeretét
tételezi fel a gyermeknéL

l Dr. Ernest Dupré; Pathologie de l'imagination et de l'émotivité.
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Mint ahogyan Duval szerint a boldog Marie de l'Incarnation, «Made
moiselle Acarie» történetírói feljegyezték, megtörtént egyszer, hogy Szent
Gervais templomában Guincestre tisztelendő úr egyik beszédében megkér
dezte: «Nos, hát fiacskám, mi a hit?» Az Acarie gyermekek egyike, még
partedlis kis csöppség, így szólt nagyanyjának karján: <tA hit Isten aján
déka l» Még folytatta volna, ha tiltó kéz el nem zárja ajkait. A későbbi Marie
de l'Incarnation gyermekeit már életük hajnalán - meggyőződhetünk róla 
szilárd és igaz kegyelem táplálta.

Hogy a gyermek az isteni igazság felé lendüljön, szükséges, hogy a
keresztény kinyilatkoztatás fénye tisztán hatoljon el hozzája, hogya «misz
tériumokat» érintetlenül kapja és hogy érezze a természetfölötti szeretet
édességét, mely őt körülveszi. Az élő igazság, melyet az irgalmas szeretettel
egyesítve vallok hatásosnak, csakis ez szólítja magához a lelkeket. A nevelő

pedig, aki gondol lelki nevelői tisztjére, számontartva eme fejezet praktikus
útmutatásait, a fiatal, hinni akaró léleknek fantázia nélküli vallást, valamint
az Isten szerétetére teremtett szívnek édelgés n lküli kereszténységet fog
példaképül nyujtani.

Hogyan tanuljon meg a gyermek szeretni

«Jézusom, szeretlek teljes szívemböb - gügyögi a kisgyermek imáját
anyja ölében.

Kimondja a szeretet szavát, mely, ha Istennek tetszeni fog, lelkének
szárnyakat ad.

A hit természetes folyománya a szeretet.
A szeretet lehetőségei az áldozat rnértékei szerint igazodnak. Szeretet

ből való áldozat: ezt még az egész kicsi keresztesek is ismerik. (Marie Fargues:
La Croisade Eucharistique.)

A mindennapi csoda, a szeretet vértelen áldozata, lett a mi gyermekeink
kincse, mióta az értelem kora őket a «Szent Asztal. köré gyüjti. Vajjon el
készült-e a gyermek arra, hogy az Oltáriszentségből a lehető legnagyobb
haszna legyen?

A Jézussal való bensőség ne az érzékenységéhez szóljon. Mindenesetre
ebben a korban nem gondolhatunk valami hideg, száraz vallásosságra. Utal
hatunk ügyesen bizonyos gyöngédségre is, melyet nem szabad megfosztanunk
varázsától.

Beszéltek már első áldozókról, akik azt hitték, hogy különleges élmény
ben lesz részük, hogy szívükben egy hang fog megszólalni s mivel ezt a hangot
nem hallották, az első áldozásban csalódtak és lelkükben nagy sikertelenség
ernlékét őrizték meg. Ismerjük el: anyák, akik természetfölöttien ragasz
kodnak lélektápláló missziójukhoz, gyakran ösztönszerűleg ápolják szellemi
téren az érzelmet, ahelyett, hogya szeretetet fejlesztenék. Szükséges lenne
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azonban, hogy az erő, mely az igyekezetet irányítja, felsőbb, vagyis termé
szetfölötti síkon álljon, ha azt akarjuk, hogy ezeket a tendenciákat biztosan
uralja és leigázza.

<lA psychoanalizis általános adatai eléggé bizonyítják, hogy ezeknek
a törekvéseknek visszaszorítása nem alakítja őket át, hanem csendben túl
fejleszti őket, vagy pedig váratlan és veszélyes formában hozza őket vissza.
(Mme Fursier, Congrés de Mulhouse, I93I.) A kicsinyek belső várkastélyá
ból, ne alakítsuk ki csipkerózsika palotáját az alvó erdőben, melyben elnyo
mott szenvedélyek szunnyadoznak. A mesebeli herceg egy szép napon fel
riaszthatja őket. Ennek a belső kastélynak csak az áldozatokban lehet meg
a szilárd alapja. A keresztség kegyelme révén Isten úgy lakozik a gyermek
belsejében, mint a ragyogó nap. Az igazság nevében - melyet, mint láttuk,
a gyermek áhitoz és keres - segítsük tehát elő a hit és a szeretet veleszületett
erényeit. Hiszen a gyermek nem marad az épületen kívül, megtalálta annak
imakapuját és mindenesetre nagy dolog, hogy ha már ennek a küszöbét
átlépte.

Az anyák, mint a világ első hivatott nevelői, ne hanyagolják hát el
intuitiv ajándékaikat, melyeket missziójuk megkíván tőlük, hanem erősítsék

azokat nagyon tárgyilagos kísérletekkel és főképen az imával. Miután szere
tetről van szó, nem helyénvaló-e, hogy gondjukat a gyermekeikben észlelt
összetettségre és árnyalatnyi belső ellenállásaikra fordítsák? Az általános
tendenciák finom elágazásaiban mennyi a különbség, mennyi a rendellenes
ség. Számos családanya megegyezik abban, hogy megállapítja a vérmérsék
letek különbözőségét. Úgy látszik, hogy minden típus kényszerülten egyedül
való és a hasonlatosságok különbözőségük révén jutnak érvényre. Az igaz
ság nevében az anya egyenlő bánásmódot alkalmaz, egyenlően elosztott szi
gort. Amit egynek megenged, vagy tilt, azt automatikusan megengedi, vagy
eltiltja a többinek is. Ez az igazság nevében való fegyelem. És éppen ekkor
vagyunk igazságtalanok: a méltányosság hiányzik.

A gazdag és a szegény alkatot ne iIIessük egy és ugyanazon adóval. És
ha gondolatunk meghatározása és megértetése céljából a vérmérsékleti típu
sokat erre a két címkére vezetjük vissza: a szegényre és a dúsra, állapítsuk
meg, hogy a valóság sokkal árnyaltabb és hogy finoman és könnyedén hullám
zik ezen két véglet között. Egy vérmérséklet számos irányzatnak az összege,
melyek közül némelyek a szabályhoz való viszonylatban túlzottak, mások
pedig hiányosak. A probléma aszerint mélyül el, amint beléjehatolunk, de
megéri, hogy tanulmányozzuk, mert a túlsok, vagy túlkevés alkalmasság
megannyi láncszem számunkra, amelyek révén megvizsgálhatjuk a gyerme
ket, mikor a szabadság problémájával foglalkozunk.

Ismerjük be máris, hogy igazságról nem beszélhetünk akkor, mikor
JSZérianevelésrőh> van szó. Az igazság osztó, vagyis: mindegyiknek szüksége
szerint ad. Nehéz ezt egy soktagú családnál végrehajtani, mikor túlzottan el
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vagyunk foglalva, de még a legkisebb figyelem is visszhangot vált ki és dús
eredményeket hoz.

Ez a kérdés maga külön tanulmányt érdemelne. Mi itt csak átmenetileg
érinthetjük. De ha a szeretet uralná az érzelmet, talán jobban, egyéni igé
nyekre szűkítve, erkölcsileg speciálisabban működhetne, ami, anélkül, hogy
valamiben is sérthetné az anyai szeretet egyenlőségét, minden gyermek szá
mára - kiket így az anya jobban ismer, de nem kevésbbé szeret - különböz
tetett nevelési módszert alkalmazna. Állapítsuk meg, hogyasoktagú csalá
dokban nagyon különböző egységek találhatók: tolvajok és szentek. Mégis
ugyanaz az öröklöttség, ugyanaz a miliő, ugyanaz a nevelés ... Ismétlem,
mi csak felvetjük a kérdést. Vajjon nem kellene-e a nevelésnek minden típust
szorosabban átfogni, pontosabban hozzáilleszkedni, az egyéni követelmé
nyekhez, ennek parancsolni, annak tanácsot osztani? Az ilyen eljárás lehet
séges volna minden harag felidézése nélkül, ha a szülők megmutatnák tekin
télyük gyakorlásában, hogy azt Istentől kapták, az (j nevében fejtik ki és
hogy nem irányíthatják azt szabadon, gyengédségük szerint. Ezen tárgyat
illetőleg az az utolsó szó, hogy a nevelő, mint ilyen, csakis a Szent Lélek aján
dékainak uralma alatt lehet tökéletes.

A szeretet második szaka: a felebaráti szeretet gyönyörű szép a gyer
meknél. A gyermek ösztönszerűleg társítja életéhez a világot. Nemcsak magá
nak akarja az örömöket, hanem mindenki számára.

Ha valamit megköszön, csakhamar még egy kérést fűz szavaihoz. Ugyan
azt az adományt reklamálja kis testvérének, vagy a papának, mamának, a
kisasszonyának ... sőt még a «többi embernek» is. A magáéról le is tud mondani.

Lássuk a kis Jacquelinet, aki elfeledkezett magáról, miközben Assisi Szent Ferenc
szenvedéseit idézte fel.

- Mama, miért küldte rám a jó Isten ezt a betegséget? - Istenem (írja anyja)
nem vallom be kis angyalomnak, hogy ez a kérdés tolul elém is. Mit válaszoljak neki
hitünk szerint?

- Nem tudom, kedvesem. Talán azért, mert bátrabb vagy, mint a többi gyerek.
Talán szenvedésed által megmentesz más gyereket a szenvedéstől ...

Rám szegezte kék szemét:
- Kiket, anyám, szeretném tudni, kiket?

Itt látjuk, hogya szenteknek egyessége, az érdemek átvihetőségének

tétele, mely némely fiatal értelem számára oly nehéznek tűnik fel, praktikusan
mily nagy egyszerűséggel kapcsolható be a kicsinyek szellemi életébe. «Más
gyerekek», ez egy kissé elvont dolog. Jacqueline belenyugszik, de szeretne
nevet adni nekik. «Kiket, anyámra És ha anyja bevallja: «Sohasem fogjuk
]acquelinet ismerni; amit lelkéből feltár, nyugtalan csodálattal tölt ell), sze
retnők, hogy csüggedés nélkül, de természetfölötti buzgalomtól indíttatva
minden anya ilyen módon beszélne gyermekéről. Ha különböző adottságúak
is, a gyermekek, ha vannak közöttük jobban, vagy kevésbbé érthetőek is
különbözö okokból, az csak természetes. De ne döntsünk túlhamar.
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Az igazság nevében, melyet gyermekeink követelnek, ne hanyagoljuk
el hitbeli és szeretetbeli hatóerejüket.

«A serdülőkor küzdelmeinek sikere, vagy balsikere nagyrészt attól a
módtól függ, ahogy az értelmes gyermekkor idején ápolták az akarat kikép
zését és a szeretet jeilődését .• R. P. E. Hugueny: Le vouloir foncier. Vie Spirituel
mars I932.) A szeretet fejlesztésének az anya ölében kellene már kezdődnie.

Mennyire tud remélni a gyermek?
Mint már mondottuk, külsö jelek után ítélünk, mivel a gyermek nem

képes a sajátmaga benyomásait beszédében pontosan közölni. Használjuk
ezeket a jeleket.

Egy író a következő megállapítást tette :
(lA szerencsétlen gyermek szemei könnyekben úsznak, de a mindennel

elhalmozott gyermekéi kialudtak. Ez meg sokkal szomorúbbs. (Francis de
Miomandre: Melancolie de l'enjance.)

Az ötéves kis Claude keresztülmegy akis alagúton, amelyet kivánságára aján
dékul kapott. Később szomorú arccal ül egy sarokban és igy szól: «Miért adtátok nekem
ezt az alagutat? Úgy örültem neki, amig kívántam•.

A blazirt gyermek a gyermekség lényegét tagadja meg és ez maga már
beigazolja szemeinek fénytelenségét. Hiszen éppen ez az : a kielégültség eloltja
a «kis fényb. A gyermek pillanatnyilag elvész erkölcsileg annak a túlzottsága
folytán, aminek éppen éltetnie kellene őt. Vágyát megölni annyi, mint egy
kissé őt magát ölni meg. «A gyermeknek a jóról való első primitív felfogásá
ban van valami elvontság ; elég már az is, hogy a gyermek szenved az öröm
után val6 végtelen vágy6dásában, amelyet érzékeny hajlamaiban alig ébredező

gondolata kelt fel és sír, hogy már nem éhes, mikor a süteményt adják neki ;
ellentétben a jóllakott állattal, mely sajnálat nélkül hagyja ott ételének fölös
legét, melyet már nem bír elkölteni.i (R. P. E. Hugueny, Le vouloir [oncier.]

A gyermek folytonosan «valami másb akar, mint amije van, de szük
sége van arra, hogy az a «más. ne legyen övé, csak vágyódjék utána.

«Magadért teremtetted szívünket, Uram - kiált fel Szent Agoston 
és nyugtalanságban és félelemben lesz, míg benned meg nem állapodik.•

A természet mély kielégítetlensége ez, amelynek a teológiai remény ad
választ; ez a velünkszületett erény, mely a keresztség által a hittel és szeretet
tel együtt lelkünkbe tétetett.

A teológiai erények sokat megmagyaráznak. Megállapíthattuk, hogy a
gyermeki lélek szűz lehetőségei természetszerűen irányulnak a természetfeletti
igazság felé: a hit és a szeretet felé, melyek kölcsönösen erősítik egymást
szünetnélküli cserefolyamatukban. Mert a gyermek hisz és szeret, várhat, de
szüksége van reményre.

«Látjuk - mondja Ciaparede - hogy ~ természet a gyermeknél fejlő

désének megfelelő szükségleteket és vágyakat teremtett és mindaz, ami képes
ezeket a szükségleteket kielégíteni, ezeket a vágyakat megvalósítani, külön-
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álló érdekként szerepel nála ... Itt vannak elrejtve, azt hiszem, a való pszího
lógia elemei. Ez annyiban áll, hogy 'csak annyi ténykedést váU ki a gyermeknél.
amennyire ennek természetszerűleg szüksége van, vagy pedig, ha ügyesen meg
teremtette ezt a szükségletet, mivel ez nem ösztönszerű, ez olyanformán tör
ténik, hogy ezen ténykedés tárgya megragadja a gyermeket, felkölti benne a
vágyat annak elérésére és hogy ez a tevékenység maga bír a játék jellegéveb
(Claparede, Psychologie de l' en/ant.)

Mi nem járunk ennek a filozófusnak naturalista ösvényein. De a kis
gyermekről szóló tanulmányunk az igazsággal kapcsolatban bebizonyítja
nekünk, hogy szellemi úton elfogadhatjuk ezt a cselekvési módot, mivel még
több okunk van helyes célhoz érni.

Valóban, a gyermek keresztsége folytán második természetet nyer, termé
szetfelettit, mely azt nyujtja neki, hogy «természetesene óhajtja Isten látását.
(Szent Tamás, S. Theol. I. I2.) A pedagógia tehát szükségszerüen alkalmaz
ható a kegyelem rendjében.

A Gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz tapasztalatból mondja:
Egy szegény anya betegsége alatt sokat foglalkoztam két kis leányával,

az idősebbik hatéves volt. Élvezet volt számomra látni, hogy milyen tisztán
hittek mindent, amit mondtam nekik. Szükséges, hogy a keresztség a teológiai
erények magvát mélyen ültesse a lelkekbe, mert a jövő magvaiból kelő remény
ség elég ahhoz, hogy áldozatot hozzunk érte.

Ha azt akartam, hogy a két kis leányka igen jóban legyen egymással,
ahelyett, hogy cukorkát és játékot igértem volna nekik, az örök jutalomról
beszéltem, amit a kis Jézus ad a jó gyermekeknek. Az idősebbik, akinek
értelme már fejlődőben volt, nagy örömmel nézett rám és számtalan kedves
kérdést intézett hozzám a kis Jézusról és az ő mennyországáról. Végül lelkese
déssel igérte meg, hogy mindig engedni fog a hugának és hozzátette, hogy soha
életében el nem fogja felejteni a «nagy kisasszonyts - ahogyan engem neve
zett. (Histoire d'une ame.)

Ezek az «örök [utalmaks, melyek a Gyermek Jézusról nevezett Szent
Teréz tanítványait olyan lelkesedésbe hozták, egykoron az ő híres Anyját,
Avilai Szent Terézt is lelkesítették. Ű maga mondja el magáról, hogy gyermek
korában legkedvesebb bátyjával, akivel a szentek életét olvasta, elhatározták,
hogy ök is a szent vértanuság útján akarják a mennyország végtelen boldog
ságát elnyerni. Mindenféle tervet szőttek, hogy miképen nyerhetnék el a
mártirkoronát, de céljuk megvalósítása minden vonalon akadályokba ütkö
zött. Végre megelégedtek azzal, hogy minden tehetségük szerint alamizsnál
kodtak. (St. Thérése, Vie par elle méme.]

Még nagyon szép kötelezettségekkel se gyötörjük gyermekeinket. Az
aranyszövésű selyemsál épúgy fojtogathat, mint egy kötél. Ne börtönözzük
be szigorú törvényekkel, mert elkezd bizonytalanul álmodozni az erő koráról,
a látszólagos felszabadulásról, mely azonban rabszolgává teszi, mihelyt az
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alantas erők támadásba lépnek át. A gyermek önmegtagadási lehetőségeit

egyeztessük össze a hitből, szerétetből és reményből fakadó imával, mely
magából a lélekből szökik fel és nem nehezedik reá, hanem felszabadítja.

Mivel a gyermek felülmúl minket, szükséges, hogy a szellemi élet, ami
lyennek mi látjuk és amilyennek éljük, megragadja a kicsit, felkeltse benne az
utána való vágyat és hogy ez a tevékenység iátékszerü legyen, vagyis hogya
gyermek megmaradjon eredetiségében és egyszerűségében, hogy ezek a ter
mészetes előjogok iátékszerüen váljanak természetfölöttivé. Mi más valóban
a játék, mint az élet maga, mely tudatában van saját teljességének.

Mindenesetre fontos, hogy a szóbeli imákat fokozatosan tanulják. Azon
ban ismerjük el, hogy ha ezek értelmét meg is magyarázzuk, a picik emléke
zete felfűzi a szavak sorrendjét, anélkül, hogy értelmüket felfogná. Néha
átalakítanak némely szótagot. Egy normális ötéves gyermek a Miatyánkot
és az Üdvözlegyet minden különösebb buzgalom nélkül fogja elmondani, de
csak némely már hallott, vagy ismert szó, mint a «mindennapi kenyér», ragadja
meg figyelmét. Azonban a rendes napi reggeli és esti ima szokást teremt és ne
becsüljük alá ennek a szokásnak az értékét.

Amint Marie Fargues kitűnően megjegyzi, időt kellene hagyni a belső

megmozdulásnak, hogy előtörhessen, még mielőtt a kis térdecskék elfáradtak.
Szünetet kell bevezetnünk a befejező keresztvetés előtt : «mondjunk valamit
a jó Istennek, aminek örü1ni fog, találjunk ki egy imáb. <lA gyermek gondol
kozik egy kevéssé, majd mosolyogni látjuk afölött, hogy megtalálta, amit
keresett. Néhány pillanat mulva pedig megelégedetten fordítja felénk tekin
tetét.» (Marie Fargues, Premiere coups d'ailes.]

Kevésbbé ismeretes, hogy az így vezetett gyermek talán egész korán
megérti az imát, egészen egyszeruen, anélkül, hogy azt közelebbről meghatá
rozni tudná. Az elmélkedést és imát általában a buzgó felnőttek számára
fenntartott vallásos gyakorlatnak tekintik, mert félreismerik a keresztség
adományait; a kis lény életét hamarosan a szellemi síkra lehet irányítani.

A gyermek lelkivilágát lehetetlen felparcellázni az ima, a munka, a játék
és a szórakozás parcelláira. Természetesen ez nem jelenti azt, hogya gyer
meket ne szoktassuk az idő helyes beosztásához, de engedjük, hogya gyermek
mint nagy testvére, Jézus, harmonikusan növekedjék és erősödjék, természete
és a kegyelem szerint, mert Isten virraszt a kis keresztény felett.

(Folytatjuk.]
Dr. ]ankovich Nelly fordítása,
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