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Elõszó helyett…

Különös érzésekkel kezdtem el nagyapám hagyatékának a válogatását. Már a tárgyak,
például egy ceruzacsonk is, elgondolkodtattak. Reménykedtem, hogy az írásai által, jobban
megismerem Õt, hiszen mire én felnõttem, õ már egyre inkább visszavonult.

Ahogy visszaemlékszem Rá, leginkább egy idõs pátriárkát látok magam elõtt, aki ül a
fotelben az ablak elõtt, és boldogan nézi zsibongó hatalmas családját. Csendes, idõs ember
volt, aki talán azon is elmélkedett a gyerekek, unokák zajongása közben, hogy egyszer egy
kisfiú elindult egy Tisza menti falucskából a nagyvárosba tanulni, majd egy kicsit felcsepe-
redvén nekivágott a világnak, hogy Budapesten éhezve, fázva, betegen, de magyarként le-
hessen Ember.

Nagyon megfogott a sokoldalú érdeklõdése, komoly felelõsségérzete a társadalom
helyzete iránt, és külön érdekességnek tartom nyelvtani összefoglalóit. Nyíregyházáról írt
levelei arról tanúskodnak, mennyire szerette feleségét, aki igazi küzdõtársa volt.

Ki tudja, gondolt-e arra az egykori kisfiú, hogy ilyen nagy családja lesz, az élete folya-
matos újrakezdésekbõl áll, és végül már csak azt fogja kérni, hogy „Maradj velünk Uram,
mert már esteledik!”

Remélem, hogy aki kézbefogja ezt a könyvet arra is fog gondolni, hogy ezeket a soro-
kat egy idõs ember írta, talán azzal a szándékkal, hogy amit szóban nem tudott elmondani,
írásban fejezze ki azoknak, akiket szeretett.

Körtvélyessy Eszter
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Maradj velünk Uram, mert már esteledik...

Az idõ múlása fenyeget felettünk,
ezzel megbékélni segíts Uram nekünk.

A malom csak õröl, az ember kesereg,
s az idõ garatján életünk lepereg.

Az elbúcsúzásra lassan felkészülünk,
e nehéz órákban legyél Uram velünk.

A fény törést szenved, a szép meghalványul,
s ez a szép nagy világ visszájára fordul.

Elhagynak a vágyak, s érzékünk megkopik,
pótoljál Te mindent, hogyha esteledik.

Elszálltak az évek, nincs sok hátra nékem,
Mivel esteledik, csak Te maradj vélem.

A vállam meggörbült, lábam megbicsaklik,
Támogassál kérlek, mert már esteledik.

Kihátrálok csendben ebbõl a világból,
A vágyam Uram, hogy fény nyíljék nyomomból.

Megtettem az utat, a vándor elfáradt,
szedem is már össze lassan sátorfámat.

Nem tudhatom este, hogy ébredek reggel,
lehet, a nap nekem már többé nem kel fel.

Éltünk vége felé a kétség megrohan,
hogyha meginognék, erõsíts meg Uram.

A kétségeimtõl szabadíts meg engem,
ilyenkor a hittel erõsítsd a lelkem.

Egyedül maradok, lassan elhagy minden
hogyha esteledik, csak Te maradj vélem.

Értékelésem is átvált abszolútra,
Illõ felkészülés arra a nagy útra.

Ha innen tekintem, már mindennek vége,
de ha onnan nézem, végcélom kezdete.

Eljutottam már a nagy fal árnyékába,
nem félek, mert tudom az ajtón túl mi van.
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Mivel sötétedik Te világíts nékem,
mert borzasztó nékem sötétségben élnem.

Nincs már illúzióm, de megmaradt a hit.
Te maradjál vélem és ez kielégít.

A hitnél egyeben nem maradt meg nékem
ez a legnagyobb kincs és ezzel beérem.

Sokszor megbotlottam, de sohasem estem
a Tenyered mellé, s mindig fölkelhettem.

Csak a Te kezedet el sose eresszem,
történhetik bármi, nincsen mitõl félnem.

Egyéb értékemet odaadtam nekik...
pótolja Kegyelmed, ami még hiányzik.

Ha visszatekintek a megtett hosszú útra,
szívem a sok bûnöm a földig lehúzza.

Az Úr látására érdemes- e lelkem?
Csak az az érdemem, amit másért tettem.

Sötétségben éltem, a fényt rosszul tûrtem,
kegyes voltod miatt, bocsásd meg ezt nékem.

Parancsaid Uram, csak félvállról vettem,
ahogy eddig tetted, most is nézd el nékem.

Sokszor mellettünk állsz de mi félrenézünk,
Péternek megtetted, bocsásd meg ezt nékünk.

Ki ellenünk vétett, szívbõl megbocsátok,
bárha nehezen megy, nem nézem: van rá ok?

Bölccsé lesz az ember, ha már esteledik,
bûnös fejemhez csak az alázat illik.

Leborulva hálát dadogok az Úrnak,
mielõtt az ajtók végképp bezárulnak.

Kis hitünkkel mi is Emmauszba megyünk
csatlakozzál hozzánk, hogy felismerhessünk
Térj be hozzánk is, hogy megvigasztalódjunk,
Bizakodva mondjuk, ha bekövetkezik:
Maradj velünk Uram, mert már esteledik....

Budapest, 1981 május
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Napi életrajz

Dátum Befejezõ
dátum

Esemény, tevékenység Hely Megjegyzés (lakcim,
kapcsolat, partner, stb.)

Munkahely, foglalkozás

1902. 1. 3. születés Széleslonka 1901.12.30 a valóságos
idõpont, mivel a vadõr
elhagyta a bejegyzést és
Dombóra az anyakönyvi
hivatalba csak január 3-ra
jutott el és ezért ezt
jegyezték be.

Dombó a Tarac
völgyében, két völggyel
van odébb, mint a Lonka
völgyében fekvõ
Széleslonka

1902. 1. 3. 1908. gyerekkor Széleslonka gyermek

1908. gyerekkor Bustyaháza Ide kérte édesapja át
magát, hogy tudjon
iskolába járni

elemi iskolai tanuló

1913. 9. 1. elkerül a szüleitõl a gim-názium
miatt

Máramarossziget Corvinus Ágostonnál, távoli
rokonuknál alszik 6
koronáért, majd másodiktól
a piarista rendházban,
kredenciárusként.

Királyi Katolikus
Fõgimnázium
gimnáziumi tanuló

1914. menekülés az orosz betörés elõl Bustyaháza-Debre
cen

Nem tudni, õ is, vagy csak
a család menekül át a
cipész nagybátyjához

gimnáziumi tanuló

1914. 1915. gimnázium Máramarossziget Felsõ kertalja u. 26-ban
lakik, fizetõs kollégiumban

gimnáziumi tanuló

1915. 1921. gimnázium Máramarossziget átköltözik a piarista
rendházba szolgadiákként,
ingyen van a szállása

gimnáziumi tanuló

1920 eleje A románok bevonulása Máramarossziget hetedikes gimnazista gimnáziumi tanuló

1920. 1921. gimnázium 8. o. Máramarossziget Református fõgimnázium,
mivel a Katolikus Fõgimná-
ziumot a románok átveszik
és oda csak románok
járhattak tovább

gimnáziumi tanuló

1921. 7. 12. színjeles érettségi bizonyitvány Máramarossziget A Szatmári Református
fõgimnázium tanárai
átjöttek Szigetre
levizsgáztatni a diákokat.

gimnáziumi tanuló

1921. 7. Gróza Péter, aki a román állam által
kiküldött érettségi elnök volt, rögtön az
érettségi után. a bizonyítványosztáskor,
felkéri, hogy maradjon Romániában és
menjen az alakuló Temesvári
Egyetemre, majd a Sorbonne-ra és
minden költségét fizetik.

Máramarossziget
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Dátum Befejezõ
dátum

Esemény, tevékenység Hely Megjegyzés (lakcim,
kapcsolat, partner, stb.)

Munkahely, foglalkozás

1921. nyárelõ átmegy gyalog Máramarosszigetrõl
Bustyaházára

Máramarossziget Bustyaházán éltek a szülei,
ez csehszlovák terület volt
akkor.

vakációzó diák

1921.
nyár-vége

átmegy Bustyaházáról elõbb
Beregszászra és ott éjjel a szakadó
esõben átmegy a magyar oldalra,
egészen Vásárosnaményig. Onnan
vonattal a Nyugatiba, majd a Dráva
utcába Vali néni nevû rokonához.

vakációzó diák

1921. 9. 15. 1922. egyetem Budapest Lakás: Kecskeméti utca,
Horthy Miklós Egyetemi
Kollégium

Budapesti Magyar
Királyi Egyetem
Közgazdaság-
tudományi Kar,
kereskedelmi szak,
egyetemista

1922. 1925. egyetem Budapest Károly Laktanya, Budaõrsi
út, ingyenes kollégium

1925. 1927. megbetegszik, tüdõcsúcshurut Budapest Jó Pásztorban a fõnöknõ
(az elsõ mamuska)
gondozza

Fényképét élete végéig
az ágya felett tartotta

1927. Bicske Rétszilason tanítja
unokaöccsét, Gézát Margit
nõvére meghívására

jó koszt, meggyógyul.
Innen jár be Budapestre
letenni az
államvizsgákat

1927. 5. 23. végbizonyítvány Budapest egy elmaradt kolloquium és
két vizsgaelengedési
engedély csúszása miatt

1927. 11. 25. államvizsga bizonyítvány Budapest kereskedelem Budapesti Magyar
Királyi Egyetem
Közgazdaságtudományi
Kar, kereskedelmi szak

1928. 12. 25. államvizsga bizonyítvány Budapest közigazgatás Budapesti Magyar
Királyi Egyetem
Közgazdaságtudományi
Kar, kereskedelmi szak

1925. 1929. elsõ munkahelyek Budapest házitanító, mérnöki
iroda, Angol-magyar
Szállítmányozási Rt.
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Dátum Befejezõ
dátum

Esemény, tevékenység Hely Megjegyzés (lakcim,
kapcsolat, partner, stb.)

Munkahely, foglalkozás

1929. 3. 18. 1932. 7. 1. második munkahely Budapest A II. ker. Margit krt.
58-ban lakott az
esküvõje elõtt.

Phillips Rádió és Vill. Rt. V. Lipót krt.
18. könyvelõ, anyagbeszerzõ, majd a
1931-tõl felügyeleti osztály vezetõje.
Farkas János szerezte ezt az állást. A
Phillips a bécsi bankház csõdje után
kivonult Magyarországról. Az új
tulajdonos, a Vatea csõgyár
felmondott neki, fél éves fizetésébõl
vette Remete (Tisza István)
kertvárosban a telket Ürge Ilonától.
Ezt aztán eladták és ára belement a
Hársmajor megvételébe. A gyerekek
elmentek megnézni egyszer, mikor
már el volt adva: tiszta bozót volt.

1931. 5. 2. esküvõ Schödl Ilonával.
Esketõ lelkész: dr. Varga
Damján egyetemi tanár.

Budapest, Ország-
úti-ferencesek.
Tanúk: dr. Farkas
János, dr. Guoth
Béla

Lipót körút 18-ban
laktak

itt volt a Phillips székháza is.
Német-magyar ajánlólevelet kapott
a Phillipstõl, de nem ment velük
Eidhovenbe, pedig hívták.

1932. 8. 5. 1937. 4. 30. harmadik munkahely Pécs Felsõmalom út 7. Varga Damján, Pécsi Egyetemi Szent
Mór kollégium, igazgató

1937. 5. 1. 1941. 11. 6. negyedik munkahely Budapest Stáhly u. 3. III. emelet.
Három szobás lakás. Rá
lehetett látni a
templomra és elõtte a
körmenetre.

Nagykovácsy Üzletház, Kossuth L. 9.
a személyzeti osztály fõnöke.
Minden reggel eligazítás: "az eladó
udvarias de nem alázatos"

1939. felépül Hársmajor és rögtön
be is költöztek. Vargáék
laktak mint házmesterek a
kisszobában

Budapest a telket Lindenmayer
Antóniától (Innen van a
Hársmajor név) vették
meg. Kollerfiéknak volt
csak házuk ekkor az utca
másik végén.

Azért a 3-at, mert Erzsike néni
mondta, hogy ne kelljen a
Pannonhalmit is söpörni…A
Körtvélyessy nagypapa itt
meglátogatta õket.

1940 körül besorozzák, zentai
kiképzés, de a három
gyermek miatt nem viszik
el Oroszországba az
odaveszõ II. magyar
hadseregbe.
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Dátum Befejezõ
dátum

Esemény, tevékenység Hely Megjegyzés (lakcim,
kapcsolat, partner, stb.)

Munkahely, foglalkozás

1941. 8. 1. 10 éves biztosítás a
Hársmajorra

Budapest A tulajdonos a kötvényen
Schödl János csak a nevén
volt a ház. Õ adta a pénzt a
telekre. Aztán átírták a fél
telket a Nagym-mira

Schödl Jánosék laktak is ott a
hátsó részben

1941. 8. 1. Schöldl János és Asbóth
Ilona eladja július 14-én a
sashalmi háromszobás
házas telkét augusztus 1-i
átadással.

Budapest Sashalom, 1197 hrsz Schlödl Jánosék ekkor a
Wesselényi utcában laktak
Sashalmon.

1941. 10. 23. a saját rövidáru üzlet
elindítása

15e aranypengõ kölcsön a
Nemzeti Önállósítási
Tanácstól. 6 év 2% kamat

20e pengõ saját tõke.

1941. 11. 7. 1945. 1. 15. ötödik munkahely Budapest az üzletet bérbevették a
zsidó tulajdonosoktól

Körtvélyessy Textilkereskedés,
III. Flórián tér 14. kereskedõ

1941. 11. 1. 1941. 12. 31. pénztárnapló Budapest nagymami, Laci, nagypapa
és a nagyika vezette a
pénztárkönyvet, apu
beszerzett, és volt két
segéd is, aki árusított

Bádogdobozban volt 100 ezer
pengõ az ágy alatt Laci szerint

1942. 8. 29. beköltözik a család a
Beszterce utcába, ez egy
újonnan épült ház volt.

Beszterce utca 28. I. emelet
1.

hogy közelebb legyenek az
üzlethez (nagymami Andrissal
terhes). Ugyanezen az emeleten
laktak a Schödl nagyszülõk (ez a
dátum szerepel a biztosítási
kötvényen (az ingókra
vonatkozó rész ettõl kezdve a
Beszterce utcára érvényes).
Zsuzsa is Óbudán járt ezért már
a másodiktól kezdve a
Szentlélek térre a vincés
tanítóképzõbe

1944. 2. 7. 15 000 pengõ kölcsön
visszafizetése Monostory
Györgynek

Budapest ezt 43 augusztusban vette
fel.

"Áruját jól olcsón veszi, ha üzlete
Körtvélyessy": hirdetés az Óbuda
moziban a filmek elõtt.

1944. 4. 17. 1944. 5. 20. bombázások elõl
Rétszilasra költözik a
család: Anyu Gyulával
terhesen és a négy gyerek.
Körtvélyesi Antalék,
felesége és Istvánka

Rétszilas Újváry Jenõék helye volt, a
Gouth Béláék is ott húzták
meg magukat

itt bántotta Körtvélyesi István
mindig Andrist, nagymami meg
a nagy pocakjával kergette
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Dátum Befejezõ
dátum

Esemény, tevékenység Hely Megjegyzés (lakcim,
kapcsolat, partner, stb.)

Munkahely, foglalkozás

1944. Egy zsidót bújtatnak a
kisszobában a Beszterce
utcában

Budapest,
Beszterce u. 28.

Beírta a nevét az ágyba, amin
feküdt.

1944. 12. 26. levonul a család a pincébe
a Beszterce utcában

Beszterce utca 28.

1944. 12. 29. kiég az üzlet Budapest,
Flórián tér 4.

pénz is volt benne, külön a
betörõknek

A háború után már nem kaptak
engedélyt az üzlet újranyitására,
visszaadta Napi az iparengedélyt.

1944-45 tele
(az üzlet már
kiégett)

elviszik az oroszok a
Beszterce utcai pincébõl
Schödl nagypapával együtt.
De nagypapát a
gyûjtõhelyrõl
visszaengedték, akkor érte
a comblövés, ami
elrákosodott, mert
kátránypapirba kötözték

Budapest Sóskút (ez Bp-tõl kicsit
délnyugatra van)

Napi leírása szerint két nap
menetelés után a katonai helyzet
változott, leálltak Sóskúton. A
pátyi hideg templomban aludtak,
kitört ablakok mellett. Itt olyan
beteg lett, hogy eszméletét
vesztette, ezért nem vitték
tovább. Egy közeli apáca
diakonus otthonban tért
magához, onnan gyalog jött haza
hetekkel késõbb a Beszterce
utcába, Rindt bácsival együtt.
Tüdõgyulladással feküdt hetekig
utána.

1945. február újra lemennek, Laci, Kati
Zsuzsa, Kislókra, Nagymai,
Andris és Gyula
Pilisborosjenõre, de
Nagymami visszahozza
õket, hogy haljanak meg
együtt

Kislókon Szabó István volt
az intézõ és felesége,
Újváry Erzsébet. A Zichy
kastélyhoz tartozó részben
laktak.

Rétszilas és Kislók ugyanaz a hely

1945. 4. 29.? elviszik a Bimbó út 8-ba a
pincébe fogságba. Innen
már a Hársmajorba megy,
mikor szabadul

Budapest innen azért szabadul, mert
a tiszt életét menti meg
azzal, hogy a rabtársak
közül orvost szerez neki,
mikor heveny
vakbélgyulladása lett

1945. nyár visszaköltöznek a
Hársmajorba

Budapest A Hársmajor utcai ház
Rácznak volt kiadva. Az
üres, de bezárt
páncélszekrényt akarták a
Zsuzsa szobájában
felrobbantani, ezért dõlt ki
ott a fal.

Nagymami a Beszterce utcából
járt ki a Hársmajorba
rendbehozatni. Ösztõl Zsuzsa a
Váli utcába (ekkor már felsõs),
Kati a Bartók Béla útra jár
iskolába, Laci a ciszterekhez
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Dátum Befejezõ
dátum

Esemény, tevékenység Hely Megjegyzés (lakcim,
kapcsolat, partner, stb.)

Munkahely, foglalkozás

1945. 4. 29. 1948. 7. 2. rendõri felügyelet Budapest Kovácsnál dolgozik, majd
Körtvélyessy Ottónál, akinek a
fonalait Imuka néninél kötötték
meg Pesterzsébeten, majd a
ruhákat eladták. Ezeket
Nagymami, néha Boriskával (a
cseléddel) vitte vidékre és
élelemre cserélte. Napi nem ment
ezekre az utakra. Egyszer
cséplésnél segített lisztért.

1945. 1946. alkalmi munkák Budapest

1946. 9. 1. 1949. 2. 28. hatodik munkahely Budapest Miklós Ferencz Kötõdéje. X.
Pesterzsébet, Batthyany 4,
üzletszervezõ, anyagbeszerzõ

1950 1952 8 ciszter novicius lakik a
kisszobában

Budapest Hársmajor 3. Arató Orbán is lakott ott és adott
órákat a noviciusoknak

1949. 3. 1. 1951. 8. 6. hetedik munkahelyek Budapest kötödékben könyvelõ,
üzletszervezõ

1951. 8. 7. 1951. 8. 31. nyolcadik munkahely Budapest Építõipari Munkaeszköz
Kölcsönzõ, könyvelõ. Pildner Ottó
vitte be oda.

1951. 9. 1. 1953. 6. 30. kilencedik munkahely Budapest Építõgép Beszerzõ és Kölcsönzõ,
adm. tisztviselõ, a raktárba
helyezték minisztériumi
felhívásra, de ott is a cég
könyvelését csinálta. Doro volt a
fõnöke és felfedték, hogy a
Trösztnél szabálytalanságok
vannak. Ezért mindkettõjüket
eltávolították. Ekkor lett
darukezelõ, Dobozy és Pildner
tanácsára.

1953. 7. 1. 1962. tizedik munkahely Budapest KFKI, BME, Nyíregyháza.
Gubacsi úti lakótelep vol-tak
az építkezések

Építõgépszerelõ és Kölcsönzõ,
darukezelõ

1955.05.08.? Darus Nyíregyházán Nyíregyháza belecsap a villám a daruba, de
sértetlen marad

- 13 -

Maradj velünk Uram, mert már esteledik



Dátum Befejezõ
dátum

Esemény, tevékenység Hely Megjegyzés (lakcim,
kapcsolat, partner, stb.)

Munkahely, foglalkozás

1948 1980 A legnagyobb
egyházüldözés idején a
család Mindszenty, Nádas
Zoltán, Sik Sándor,
Szunyogh Xavér beszédeit
hallgatta

Gyula 1948-ban Minszenthy
híres remetei beszéde közben
veszett el a nagy tömegben

1961. 2. 6. házkutatás a Hársmajorban Budapest Egy százados jött ki utána
szeptemberben. Közölte, hogy
leállították Zsuzsa mûegyetemi
felvételi kérelmét. Ezután
elbocsátották a Bányászatiból és
került az István kórházba

1962. 2. 15. baleset a darun A szél elmozdítja a rögzítés
közben a darut és odacsípi Napi
hüvejkujját

1962. 3. 22. fegyelmi a baleset ügyében

1962. nyugdíjbavonulás Budapest Hársmajor u. 3. Nyugdíjas. Elõször recenziókat
csinált angol szövegekbõl (Laci
szerezte ezt a munkát)

1962. 1975?. Budapest Hársmajor u. 3. nyugdíjas, óraadó tanár, latin,
angol, német, orosz,
matematika. Diákjai: Magyar
Jóska és gyerekei; Golubics Béla;
Markos György fia, matekra;
Réffi Antal kórboncnok és
felesége, angolra; Nagy Ferenc
és felesége Éva, aki a
Nyugdíjintézetnél dolgozott;
Merényi Györgyi, Debreczeni
gyerekek, Kiss Ferenc

nõk lapja vers

1972.
augusztus

Laci-Éva 1. meglátogatása
Ny-Németországban

Hanau utána ifj. Guoth Bélánál lakott és
a müncheni olimpiát nézte meg.
Ifj. Guoth Béla nagyon szerette.

1976. 9. 7. 1976. 10. 8. 2. látogatás Kleve Ekkor mentek Londonba

1980. 9. 20. 1980. 10. 20. 3. látogatás Kleve Hollandiában életében
elõször megnézte a tengert.
Beteg lett

Itt derült ki a röntgenbõl
különleges kontrasztanyaggal és
felvétellel (dr. Hoffman), hogy
valami csomó van a tüdejében
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Dátum Befejezõ
dátum

Esemény, tevékenység Hely Megjegyzés (lakcim,
kapcsolat, partner, stb.)

Munkahely, foglalkozás

1981. tüdõoperáció Budapest Dimitrov operálta a Vas utcai
kórházban. A rekeszizomsérven
keresztül a vese zsírja
nyomódott a tüdõbe és ez
okozott évi több tüdõgyulladást.

1984. 11. 20. 1974. 12. 15. 4. látogatás Kleve dec. 8.
Laciék egyházi esküvõje

1988. április 1988. május 5. látogatás, nagymamival Kleve

1994. 7. 3. halál Budapest Hársmajor u. 3.
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Napi családfa
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Nagymami életrajz

Dátum Befejezõ
dátum

Esemény, tevékenység Hely Lakcím Megjegyzés

1910.05.02 születés Budapest

1920 1924 Polgáriba jár Budapest

1924 1928 A cérnaegyetemre jár Budapest Kulich Gyula utca

1926.04.20 szüleivel kiköltözik
Sashalomra

Wesselényi 41. IX. Soroksári ú 13-ból

1929.02.10 beköltözik Sashalom, Wesselényi 41.

1930.03.12 átköltözik Pázsit u. 11. Farkas János
és felesége, Asbóth Erzsébet
háza

Sashalom, Wesselényi 41-bõl

1930.03.19 beköltözik Sashalom, Wesselényi 41.

1931.02.16 átköltözik Pázsit u. 11. Sashalom, Wesselényi 41-bõl. A
szülei 1940-ben még Sashalmon
laknak, de a Wesselényi 45-ben
(?)

1931.05.02 esküvõ Körtvélyessy Antallal Budapest

1932.03.26 megszületik Laci Budapest Lipót krt. 18.

1934. nyara Rétszilason nyaral Lacival Rétszilas Újváry Jenõéknél

1934. megszületik Zsuzsi Pécs Felsõmalom út 7

1936. megszületik Kati Pécs Felsõmalom út 7

1937. május 1939. Budapest Stáhly u. 3. III. em.

1939. 1942.08.29 Beköltöznek az elké-szült
Hársmajor utcai házba

Budapest Hársmajor 3. Elõszõr Varga, majd a Schödl
nagyszülõk laknak a
kisszobában.

1942.08.29 Átköltöznek a frissen épült
Beszterce utcai lakásba

Budapest Beszterce u. 28. I. 1. Hogy közelebb legyenek az
üzlethez a Flórián tér 14-ben.

1942.12.25 megszületik András Beszterce u. 28. I. 1.

1944.11.06 megszületik Gyula Beszterce u. 28. I. 1.

1945. nyara átjár Hársmajorba
rendbehozni a házat

1945. nyara visszaköltöznek
Hársmajorba

Hársmajor 3.

1945. 1946. élelmiszerbeszerzõ körutak
vidéken Boriskával

1945. 1960. A hátsó telek tulajdonosa
disszidált, nagymami
mûvelte

A malac elõször
pincefeljáró felett
lakott, a tyúkok is

Majd megépült a disznóól,
felette a tyúkól

disznó, kecske, tyúkok tartása
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Dátum Befejezõ
dátum

Esemény, tevékenység Hely Megjegyzés (lakcim,
kapcsolat, partner, stb.)

Munkahely,
foglalkozás

1948 1949 A szerzetesrendek feloszlatásakor
befogadják a novíciusokat

Sigmund Loránd a
vezetõjük

Brenner János, Czike
János, Szegedi László
és testvére

1949 1950 Arató Orbán lakott ott,
már papként

1945 Kb. 1970 Mindenkit befogadnak Zászlósék Zsuzsa
szobájában,
Asbóth Mimi

Farkas Péter, Pildner Kati és
Zsófi gyerekként

1948 Kb. 1970 Schödl nagymama naponta kijár a
Beszterce utcából segíteni a
háztartásban

Kivéve csütörtökön,
amikor barátnõivel
süteményezik

1956. A Magyar család az utcából adnak
pénzt nagymaminak ennivalóra

1958. 1969. Virághalmy Géza és Kati laknak a
kisszobában

Már négy gyerekkel
költöznek a Vahot utcába

Függõnnyel választják
le a fürdõszobát, hogy
a konyhába tudjanak
bejárni

1970. 1985. fizetõvendég szolgálat a kisszobában

1988. április 1988. május látogatás napival Éva-Laciéknál Kleve

1997.06.23 halál Budapest
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Nagymami családfa
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Levelek Édeshez

Édes! Késéssel, zuhogó esõben érkeztem meg. Nagy üggyel-bajjal kicipeltem a holmi-
mat az építkezéshez, itt a darust súlyos betegen találom. Este már be is vitték a kórházba.
Holnap már dolgoznom kell. Majd megsegít a Jóisten. – A lakásról jobb nem beszélni. Egy-
elõre a kosztolási lehetõségeket sem látom rózsásnak. Kéthetenként van hazautazási lehetõ-
ség, de csak egy nap. Munka, rogyásig. Ha tisztábban látok, majd többet írok.
Mindnyájatokat szeretettel csókollak.

május 6. Tóni

Édes! Ma második napja vagyok itt, valamivel többet tudok írni.
Nem is tudom, honnan kezdjem. Darus társam tüdõgyulladással fekszik. Pár napig

(8-10) mozgásképtelen, így én a jövõ szombaton nem mehetek le. A szavazásra vonatkozóan
az ottani tanácstól kell kérni egy írást, amellyel én 17-én itt szavazhatok.

Itt van egy sínszerelõ EMUK-os kollégája, aki megmutatta úgy nagyjából ezt a gépet, és
utána Isten nevében nekiálltam a munkának! Nehéz napjaim vannak, de majd csak megsegít
a Jóisten. Munka van rogyásig. Ma reggel már 4 órakor felkeltettek munkára, holnap reggel
még korábban kell elkezdeni. Vasárnap meglátogatom Sanyi bácsit Tégláson, és utána pihe-
nés, alvás.

A szoba, amelyikben a másik darus és a sínszerelõ is lakik, földetlen, falusi agyagház.
Kis ablakok, bútorzat megfelelõ, egy kényelmetlen árnyékszék az udvar végén. Egy keskeny,
ócska sezlonyon elalszom. – Ebédet a közös konyhán veszek 3.30. Tûrhetõ. A háziaktól na-
ponta veszek 1-1 liter tejet, 4,-Ft. ebbõl, és a magammal hozott ennivalóból áll a reggeli és a
vacsora. A kenyér beszerzése itt nehézkes. Nagyon kérlek, Édes, küldjél nekem újra ennivalót
a következõ hét közepére, mert akkorra ez kb. kifogy. A lakás a munkahelytõl 15 percnyire
van. – Hát ilyenek az életkörülményeim.
Veletek mi van? Írjatok mindenrõl részletesen.
Mindnyájatokat szeretettel csókol

május 8. T.
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Édes!
Szerencsésen megérkeztem. Ez a vonat, amelyikkel jöttem, bár ez félórával késõbben

indul, mint a régi, mégis 10 perccel korábban érkezik, mert gyorsabban megy. A vonatban
nem sokat tudtam pihenni, inkább csak törõdtem. Itt 10 óráig, arra a 4 órára lefeküdtem, de
inkább csak pihentem, nem aludtam. Egész nap nem mertem enni a gyomrom miatt, úgy
hogy elég gyenge állapotban mentem fel a darura dolgozni. 1 1-kor elromlott az egyik kap-
csoló, próbálták a szakemberek megcsinálni, de nem sikerült éjszaka, úgyhogy 2 órakor már
ágyban voltam, így megvan a lehetõsége, hogy kipihenjem magamat.

Itt küldök egy kis cédulát, ezen vannak a személypoggyász adatai, légy szíves és alkal-
milag kérjél ott arról a tõszelvényrõl egy másolatot, mégis 17. 60,-Ft-ról van szó. Megkér-
deztem, itt azt mondták, hogy kifizetik, ha ezt a cédulát felmutatom.

Jövet a vonaton láttam egy jobb utazási lehetõséget. Van egy vonat 13:15-kor a Keleti-
bõl, amelyik úgy látom 1 9-kor van itt. Miskolcon keresztül. Ez annyiban jobb volna, hogy a
hétfõ délelõttöt még ott tölthetném. Majd megkérdem pontosan.

Édes Kicsim, annyira fáj a szívem, hogy így ki vagy merülve. Idegileg igen gyenge lábon
állsz.

Azt tanácsolom, hogy ami munkát csak lehet, halaszd el késõbbre, ha majd a gyermekek
levizsgáztak. Így nem sokáig fogod bírni a strapát, és egy szép napon teljesen összecsuklasz.
Pedig nekünk Rád igen nagy szükségünk van.

Mindennap imádkozom azért, hogy újra összejöjjünk, és ez az otthonról eltaszítottság
megszûnjék. Magadnak sem jó, én is sokat szenvedek miatta. Az én koromban úgy látszik,
már nagyon nehéz az ilyesmit megszokni. A tetejébe anyagilag sem elõnyös, mert az ember
jó pár száz forintot elfogyaszt a különélés miatt. Sokkal elõnyösebb, ha bár kevesebb jövede-
lemmel, de hazajárhatnék az otthonomba.
Vigyázz Magadra, Édes, nagyon!
Imádkozzatok értem minden nap!
Mindenkit szeretettel csókolok!

1957? május 19. Apu

u.i. Nagyon várom a hírt Zsuzsi írásbelijérõl. – Andrásnak nem volt-e baja abból, hogy
hétfõn készületlenül ment iskolába?
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Édes!
Tegnap beszéltem Mezeinével telefonon. Elõzetesen az építésvezetõ azt mondta, hogy

csak akkor enged el, ha a beteg darus, Ferenczi visszatér. Ferenczi pedig jelenleg Csepelen,
üdülési szabadságon van a családjánál. Hogy ez meddig tart, azt az ottani kezelõorvosa
mondja meg. Én azt hiszem kb. 1 hét, vagy 10 nap. Mezeiné azt közölte vele, hogy Wéber a
mûegyetemi építkezésekhez helyezett át, de õ azt hitte, hogy az itteni beteg darus már meg-
gyógyult. Én arra kértem Mezeinét, hogy legyenek szívesek és a helyet tartsák fent nekem.
Most azon múlik minden, hogy addig be ne töltsék mással azt a helyet, amíg Ferenczi fel nem
gyógyul. Majd írok még ebben az irányban Wébernek is. Olyan kedvezõ, kellemes és jónak
látszik az a megoldás, hogy én a Mûegyetemhez kerüljek, hogy szinte nem is tudok hinni ben-
ne.

Hála Istennek jól vagyok. Az éjszakai mûszak már a vége felé egész tûrhetõ volt. Csak a
rendetlen étkezés elvette az étvágyamat. Ezen a héten, mint nappalos, már könnyebben bí-
rom a strapát. Most már megint úgy számítom, mint kisdiák a napokat, hogy mikor mehetek
haza. Szombaton pedig a déli gyorssal újra hazamehetek. Egész héten mindig ezzel vigaszta-
lom magamat. Nagyon megkérlek Édes, hogy légy szíves, ha mód van rá, várjál 6 órakor a
Nyugati érkezési oldalánál, kint a középsõ kijáratnál az utca fele. Azzal a félórával is többet
leszek Veled, amíg hazamegyünk. Már úgy készülök a csomagolással, hogy ami itt okvetlenül
nem fontos, hazaviszem. Így okvetlenül hazaviszem a pufajkát, a felesleges fehérnemût, fel-
öltõt, stb.

Vigyázz Édes, nagyon magadra. Ne vállalj és ne dolgozz erõdön felül. Az a fontos, hogy
Te egészségesen légy velünk. Nagyon vigyázz magadra! A cukrot ne kíméld magadtól, az Ne-
ked orvosság.

Vasárnap átmentem Debrecenbe és meglátogattam Teréz nénémet. Édesapám egyetlen
életben maradt húgát. Élmény volt, majd beszélek róla.
Mindnyájatokat sok szeretettel csókol.

május 25. Tóni

Édes! Most kaptam meg az ajánlott-expressz küldeményt. Sietek rá válaszolni. Nagyon
szépen köszönöm.

Már kezdtem aggódni, hogy valami baj van odahaza, mert legkésõbb szerdára vártam
az értesítést Katus vizsgaeredményérõl. Hála Istennek, hogy jól sikerült, nagyon örülök neki.
Puszild meg érette helyettem is. A jegyet is köszönettel megkaptam, megpróbálom holnap ér-
tékesíteni. Valami nagyon fontosról nem értesítettél: mi van a hõemelkedéseddel? Légy szí-
ves azonnal értesíts róla!

Ferenczi felõl még semmi hír. Ha tudnám a címét, talán írnék neki, mert szörnyen fúrja
az oldalamat a kíváncsiság, hogy mikor repülhetek vissza Budapestre. Nemsokára már talán
az a szaktárs is visszajön, akinek a bevonulása miatt kellett nekem idejönnöm.
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Hétfõn éjszaka zuhogó esõben érkeztem meg negyed 12-kor éjjel a munkahelyre, azon-
ban mindjárt haza is mentem, mert éppen a rossz idõjárás miatt mindenki hazament. Más-
nap arról értesített az építésvezetõség, hogy a másik darussal megállapodtak abban, hogy én
egyáltalán nem leszek éjjeles, mert engem az éjszakázás nagyon kimerít, társam pedig fiatal-
ember, aki mégis könnyebben bírja. Így ezen a héten még egyáltalán nem éjszakáztam. Nem
is sokat dolgoztam, mert ma volt (csütörtökön) az elsõ nap, hogy ment a daru. A nagy esõzés
miatt a gépfordító motor zárlatot kapott, és nem lehetett vele dolgozni. Tegnap autóval el-
mentünk Miskolcra, és onnan hoztunk egy csere motort, amit az éjszaka beszereltem, és így
ma már tudtunk dolgozni. Amint Miskolcon a motorral már visszafelé jöttünk, kit látok a
járda szélén álldogálni, az öreg Ottót! Gondolhatod, hogy megörültünk egymásnak. Jól néz
ki, a többiek is jól vannak. Ottó – feketén – eljött a miskolci vásárra nyersanyagért. Van
munkájuk, de az idén nehezebb elhelyezni, mint tavaly volt. Kimentettem a levéladásokat a
késedelemért. Elmondtam neki, hogy a különéléssel Neked ott, nekem itt lényegesen
megnövekedett a munkám, és így nem jut idõ a levélírásra. Biztosított róla, hogy esze ágában
sincs ránk emiatt haragudni. Úgy hallotta, hogy amnesztiát kapnak, ami azt jelenti, hogy
Budapest területe és 30 kilométeres körzetén kívül az országban bárhol letelepedhetnek.

Vigyázz magadra és a gyermekekre. Ne vállalj Magadra sokat, mert rámegy az egészsé-
ged. Arra pedig nekünk nagyobb szükségünk van, mint Neked.
Mindnyájatokat szeretettel csókol

június 4. Tóni
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Kedves Gyermekeim

Kedves Rokonaim!
Nagyon régen volt, amikor ezt a hatoldalas, igen vékony másolós géppapírra gépelt üze-

netet Édesapámtól megkaptam. Nem tudom, hogy a Testvéreim közül ki kapott még, de
hogy nekem és csak nekem szólt, azt pontosan érzékeltem. Mi Jutkával voltunk az eltévedt
bárányok, akikért – hogy elgondolkodjanak – ez a vallomás íródott. 13 évvel a levél után Õ
meg is halt. Halála napján délután Anyunak segítettem Apu körül és Anyu megjegyezte:
ugye milyen rendes gyerek ez a Gyula? Apu akkor már régen nem szólt semmit, de soha nem
fogom elfelejteni, ahogy akkor ingatta a fejét. Istentõl eltávolodottak voltunk, Õ tudta, és
nem érhette meg megtérésünket. Anyu sem! De az õ halála napján, mikor Zsuzsa telefonon
mondta hétfõ délben, hogy délelõtt meghalt, olyan hittel és szeretettel tudtam mondani,
hogy örülök, mert megváltás volt neki a halál és tudom, hogy a mennyországba jutott rög-
tön. Ahogy Jutkának az õ Édesanyjának a halála volt az elsõ kegyelmi lökés a megtérés felé,
nekem mindez.

Családfakutatásomhoz vettem ismét elõ ezt a megsárgult papírt és gépbe írtam, hogy Ti
is olvashassátok.

2003. július 28. Gyula

Kedves Gyermekem!

Lehet, hogy ezzel a levéllel nem érem el célomat, de legalább a saját lelkiismeretem
megnyugtatására és kielégítésére meg kell írnom. Erre kényszerít az a körülmény is, hogy itt
nem egy, hanem több ember sorsáról, vagy inkább befolyásolásáról van szó. Ez talán az
utolsó alkalom, hogy hosszú életem folyamán sok tapasztalás és vívódás árán kialakult, és
többszörösen helytállónak bizonyult életszemléletemet továbbadjam.

Nemcsak a világnak, a népeknek, de az egyes családoknak is van történelmük. Az év-
századok folyamán egyéniségüknek, vérmérsékletüknek, képességeiknek, azonos célok ér-
dekében kifejtett erõfeszítéseiknek, de nem utolsó sorban életkörülményeiknek behatása
alatt lassan-lassan kialakul egy mag, törzs, vagy sodrás, ami nemzedékrõl nemzedékre meg-
marad, továbbhalad és jellemzõje lesz a kisebb népcsoportnak, a családnak is. Így sok tekin-
tetben a mi családunk is különbözik más családoktól. Ez a legtöbbször nem a külsõségekben
nyilvánul meg. A családot jellemzõ törzs és tartozékai szoros szimbiózisban vannak egymás-
sal, erõsíthetik, de gyengíthetik is a család élet-irányát. Én életcélomnak, sõt kötelességem-
nek tartom, hogy a család mostan élõ Hozzátartozóit az eddig jól bevált és helyesnek
bizonyult életúton megtartsam, erõsítsem. Ezért vissza kell nyúlnom a család régebbi törté-
netéhez.
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A Körtvélyessy családnak is vannak a története folyamán kialakult és kikristályosodott
jellemzõi. Természetesen csak azokat a családtagokat vonhatom be vizsgálódásaim körébe,
akiket ismertem, vagy ismerek. Õk már egy elõbb kialakult nézetet képviseltek, vagy képvi-
selnek.

Dédapám, K. József vízimolnár volt Visken, Máramarosban. Nagyapám, K. Antal
ugyancsak molnár volt, örökölte a malmot. Nagyapa magas, szikár, kopasz ember, nálunk
halt meg öreg korában Széleslonkán. Halálakor én még csak 2-3 éves lehettem, és így sze-
mélyesen nem emlékszem rá.

Nagyapám húga, Mari néni, özv. Papp Mihályné. Férje nemes ember, a vármegyei
hajduknak volt a vezetõje, Máramarosszigeten éltek. Édesanyámat nagyon szerette, mert
öreg korában egy külön szobában nálunk élt Bustyaházán.

Édesapámék 16-an voltak testvérek, ebbõl 9 nõtt fel. Ismertem közülük Vilmost, Gyu-
lát, Terézt, Máriát, Gézát és Imrét, Édesapámon kívül.

Vilmos nagy, magas, sok gyermekes ember, Petrozsényben adminisztrátor volt a szén-
bányánál. Csak futólag ismertem.

Gyula cipész volt Debrecenben. A Füvészkert utca 6 sz. alatt, elég elõkelõ helyen ci-
pész mûhelye és üzlete volt. A Darabos utca 41. sz. alatt laktak. Az elsõ világháború kezde-
tén ide menekültünk Bustyaházáról az oroszoknak Máramarosba való betörése idején.
Gyula bátyám tagbaszakadt, magas ember volt. Az elsõ világháborúban szerzett sérülése kö-
vetkeztében elmebeteg lett, és a nagykállói elmegyógyintézetben halt meg. Egy fia él Buda-
pesten, Antal, nyugállományban lévõ gépészmérnök.

Géza jellegzetes Körtvélyessy volt. A világot megismerni vágyó természete miatt
öcscsével Imrével együtt, aki ugyancsak szabó volt, vándorbotot vettek a kezükbe és járták a
országot. Ez a jelen század elsõ évtizedeiben még szokásban volt a mesteremberek között.
Egyszer nálunk is felbukkantak Széleslonkán, Máramarosban. Imre gyomorbeteg volt, és
vándorlás közben valahol hirtelen meghalt. Ezután egyszer már egyedül Géza látogatott el
hozzánk Lonkára. Állandó vidám kedélye miatt mindenki nagyon szerette. Kifogyhatatlan
volt a mókás rigmusokból, nevettetõ énekekbõl. Zsidó szabónál tanulta ki a mesterségét, és
ott megtanulta a jiddis nyelvet is. Kedvenc szám volt, ha elkezdett jiddisül beszélni.

Mi gyermekek, természetesen állandóan a nyakán lógtunk, vele együtt nevettünk és
szórakoztunk. Volt a telkünk szélén egy hatalmas vad körtefa. Ha szép volt az idõ, felmá-
szott ennek a fának a tetejébe, és ott gyönyörködve a szép panorámában boldogan énekelt.
– Egyik nap teljesen váratlanul azzal állott elõ, hogy másnap elutazik Szatmárba, és jelent-
kezik felvételre a jezsuita rendbe. Elhatározását azzal magyarázta, hogy ahányszor csak
templomban van, mindig nagyon jól érzi ott magát, és szinte nehezére esik onnan kijönni.
Elhatározását tett követte.

Régebben, Imre öccse halála után Ausztrián és Svájcon keresztül Észak-Olaszországba,
majd onnét Svájcba, Neuchatelbe vándorolt, és hosszabb ideig ott tartózkodott. Mindenhova
gyalog ment. Útközben egy-egy szabónál megállt, besegített, majd folytatta útját. Mindig el-
ragadtatással beszélt arról, hogy milyen nemes élvezet volt azokon a gyönyörû tájakon éne-
kelve vándorolni. Útközben érlelõdött meg benne, hogy szerzetbe lép.

Elöljárói gyorsan felfigyeltek értelmességére, és felajánlották neki, hogy áldozópappá
taníttatják ki, hiszen még fiatal volt. De õ alázatból elhárította magától ezt az ajánlatot, és a
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rendház szabómûhelyében tevékenykedett. Emellett állandóan képezte magát, de Assisi
Szent Ferenc példájára nem tartotta magát arra méltónak, hogy felszenteljék. Jó kedély,
közvetlensége, kedvessége a reverenda felvétele után sem csökkent. Nemsokára Budapestre
helyezték. Egyetemi éveim alatt többször meglátogattam, és tapasztaltam, hogy rendtársai
nagy intelligenciája és életszentsége miatt sokra becsülték. A hívek körében is gyorsan is-
mertté vált a magas, mindig sietõ, intelligens kinézésû jezsuita. Mindenkihez volt egy-két
vidám, meleg szava. Kimagaslóan nagy szolgálatokat tett az Eucharisztikus Kongresszus
ideje alatt mint tolmács. Tudott franciául, németül, olaszul, jiddisül, azt hiszem románul is,
és még egy szláv nyelven. Így megismerték, és sok barátot szerzett a határokon kívül élõ pa-
pok körében is. A papok kitelepítése õt ismét Szatmáron érte. Szamosújváron zsúfolódtak
össze. A kitelepítés megszûnése után visszakerült Szatmárra a legkeservesebb körülmények
közé. Nagyon nehéz szolgálata lett, amit visszeres, beteg lábaival csak keservesen tudott el-
látni. Sokat szenvedett. Mi itt elintéztük, hogy helyet kapott volna a pannonhalmi öreg pa-
pok otthonában, de a román hatóságok nem engedték meg neki, hogy Szatmárt
elhagyhassa. Ott halt meg 80 éves korában rákban, amit szerzetesi türelemmel szenvedett
végig.

Teréz nagynénémrõl kell most megemlékeznem, aki ugyancsak szerzetes, vincés apáca
volt, és a debreceni Szvetits Intézetben mûködött. Nem sokat tudok az életrajzából, csak
annyit, hogy benne is buzgott a világ megismerésének a vágya, mert valahogy kikerült a
spanyol apácák közé, és úgy megtanult spanyolul, hogy élete végéig spanyol imakönyvbõl
imádkozott. Élete végén alázatból õ is csak fizikai munkát végzett. Debrecenben, a Szvetits
Intézetben halt meg, mert egy idõ múlva Spanyolországból visszakerült Debrecenbe. Géza
bátyámmal õk személyesen nem találkoztak, de többször váltottak levelet. Ezeknek a leve-
leknek egy része a kezembe került. Nem mindennapi élmény olvasni, hogy két vallásos, lel-
ki életet élõ ember milyen mély és fenséges lelki dolgokról tud egymásnak írni. Egészen más
a hangvételük, mint egy közönséges levélnek.

Mariska nagynéném volt Édesapám testvérei között a harmadik szerzetes. Szép, vi-
dám, életrevaló lány volt. Egyszer, amint lóháton hazajött, leugrott a lováról és kijelentette,
hogy másnap elmegy apácának. Nála is hirtelen érlelõdött meg a hivatás, mint Géza bátyjá-
nál. A máramarosszigeti kórházba került ápoló nõvérnek. Emberi értékei miatt egészen fia-
talon fõnöknõ helyettes lett. Õ is vidám, kedves, közvetlen természetû ember volt. Valami
különleges, vonzó báj jellemezte, ami akkor is megnyilatkozott, ha a kórház szétszórt
pavillonjai között egyik helyrõl a másikba sietett. Mindig a betegeknek egész csoportja,
mint egy uszály vonult utána. Mindenki legalább egy szót szeretett volna vele váltani. Ezt
többször tapasztaltam, mert elsõs gimnazista koromban gyakran meglátogattam. Az õ nagy
befolyásának köszönhettem, hogy Szigeten a piaristáknál megkezdhettem gimnáziumi ta-
nulmányaimat. A gimnáziumtól nem messze, a Jókai utca 4. sz. alatt volt ugyanannak az
apáca rendnek az oktatási intézménye. Az õ kérésére és befolyása révén itt lettem én állan-
dó ministráns, amiért kosztot kaptam. (A lakás árát tanítással kerestem meg). Minden va-
sárnap reggel hozzá voltam meghívva reggelire. Nagyon szép kis lakása volt. Én a kisebbik
szobában kaptam meg, és fogyaszthattam el a finom és bõséges reggelit. Õ sohasem evett
velem, hanem ezalatt rendszerint a másik szobában harmóniumozott. A harmónium a két-
ablakos másik szobában a két ablak között állott. Érdekes módon ebben a lakásban ágy sem
volt. Úgy látszik az apácáknál elõírás a közös étkezés és a közös hálóterem. Egy alkalommal

- 26 -

Maradj velünk Uram, mert már esteledik



vasárnap reggel az ajtót zárva találtam, és közölték velem, hogy Eszter nõvér, mert ez volt a
szerzetesi neve, megbetegedett. Többé nem láttam, mert nemsokára meghalt. Semmi töb-
bet nem közöltek velem, hiába voltam vérbeli rokona.

Ennyit röviden Édesapám testvéreirõl. Édesapámról egy külön kis írásban emlékeztem
meg. Itt csak annyit, hogy ennek a családunkat jellemzõ vallásosság stafétának Õ volt egyik
törzsökös tagja.

Általában mindegyikük értelmes, pozitív, önállóan véleményt alkotni és határozni
tudó, az élettõl nem félõ emberek voltak. A vallásossággal kapcsolatban nem maradtak a
formák betartásánál, hanem bensõségesen és teljesen annak a szellemében éltek. Vallásossá-
gukat a bensõ átélés és elfogadás jellemzi. Arról nincs, mert nem lehet konkrét tudomásom,
hogy az õ elõdeik milyen lelkületûek voltak, de az utódok ismeretében biztosra kell venni,
hogy õk is vallásosak, és ilyen magas fokon voltak vallásosak. Az nem lehet, hogy egyetlen
nemzedék minden átmenet nélkül ilyen mélyen átitatódjék. Nekik is voltak ilyen lelki beál-
lítottságú elõdeik és példaképeik.

A következõ második nemzedékrõl, testvéreimrõl és egyetlen ismert unokaöcsémrõl,
Gyula nagybátyám fiáról is be kell röviden számolnom. Mi testvérek még Édesapánk mé-
lyen vallásos lelkületét örököltük, és abban a szellemben nevelõdtünk. Ez késõbb megerõ-
södött bennünk, és világnézetünkké vált.

Néhai Margit és Erzsike nõvérem kifogástalan anya és jó feleség volt. Mindkettõt sze-
lídség, intelligencia és mély vallásosság jellemezte. Mindkettõ megözvegyült. Margit férje,
Újváry Jenõ tógazdasági fõintézõ, Erzsikéé dr. Guóth Béla, mûegyetemi doktor, kultúrmér-
nök, mûegyetemi tanát, híres geodéta és kikötõépítõ mérnök volt. Mindkét férjre feleségük
vallásossága erõsen hatott. Magasan képzett gyermekeik maradtak, akik mindegyike ugyan-
azt a vallásos vonalat követi. Most a Szovjetunióhoz tartozó Északkeltei Felvidéken él két
férjezett húgom, akik csorbítatlanul ugyanazt a vallásos életfelfogást követik, mint õseik. Sán-
dor öcsém is, aki mûszaki képzettségû ember, és magas miniszteriális pozícióból ment nyug-
díjba, mélyen vallásos életet él feleségével együtt. Egyetlen ismert unokatestvérem, Gyula
nagybátyám Tóni nevû fia, okl. gépészmérnök, a jármûfejlesztésnek elismert szakembere,
ugyancsak megbecsült és köztiszteletben álló mélyen vallásos ember, a felesége ugyancsak.

Még magamról is szeretnék egy pár szót szólni. Természetesen otthon én is szigorú val-
lásos nevelésben részesültem. Tekintettel arra, hogy már tízéves koromban kikerültem a
szülõi házból, csak a vallás formai kereteivel volt alkalmam megismerkedni. A példaadás
azonban Szüleim részérõl tökéletes volt. Szüleink szelídek, megértõk voltak egymással
szemben. Sohasem hallottam egyetlenegy ingerlékeny, vagy magasabb hangot közöttük.
Arra viszont örökre emlékezni fogok, hogy milyen kedves szeretettel vigasztalta Édes-
anyánk Édesapámat, ha valami miatt búnak eresztette a fejét. Mindig az volt a gond, hogy
erre vagy arra nem futotta a pénz. Nagy volt a család, kicsi volt a fizetés. Ha valamelyikük a
Szentségekhez járult, bocsánatot kért a másiktól, és megcsókolták egymást. Mi ugyanígy vi-
selkedtünk ilyen esetben a Szüleink vonatkozásában.

A gimnáziumot a máramaroszigeti piaristáknál végeztem, akik sokat törõdtek az ifjú-
ság valláserkölcsi nevelésével. Nagy hatással volt rám a Sik-Schütz imakönyv, amelynek az-
óta sem találtam párját. Értelmesen, okosan, a ifjúságot megértve, az ifjúság nyelvén szólott
az ifjúsághoz.
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Nyolcadikos koromban két nagyon intelligens fiatalember alapos marxista befolyása
alá kerültem. Nap-nap után a Kommunista Kiáltványt magyarázták nekem kiegészítve a sa-
ját materialista véleményükkel. Kezdetben kétkedtem a hallottakban, késõbb fenn-fenna-
kadtam egy-egy állításukon, majd szabad teret engedtem a lelkiismereti viaskodásoknak, és
a végén már magam kerestem az összehasonlításokat. Az én eszes és kitartó fekete angyala-
im elárulták nekem, hogy véleményük szerint érdemes engem mint osztályelsõ tanulót
ezeknek a „haladó” eszméknek megnyerni. Belekerültem egy idegtépõ konfliktusba, bi-
zonytalanságba. Egyfelõl az eddigi vallásos környezet, amely inkább érzelmileg tartott ha-
talmában, másfelõl a logikus és így könnyen érthetõ szociális igazságok, illetõleg
igazságtalanságok, amelyekkel most találkoztam elõször, és amelyek ellentétben állni lát-
szottak az addig megismert hitigazságok egy részével, óriási feladatot jelentettek az igazsá-
got keresõ lelkiismeretemnek.

A további „felvilágosítás” hirtelen abbamaradt, mert a hatóságok valahogy tudomást
szereztek tevékenységükrõl, és a lefülelés elõl még idejében továbbálltak. A mag azonban
bennem már el volt vetve. Igyekeztem azonban a megbolygatott dolgokat magamban elren-
dezni, mindent a helyére tenni. Arról meg voltam gyõzõdve, hogy mindazok, akik engem a
vallásos életre tanítottak és irányítottak, igaz szeretetbõl tették, és jót akartak nekem.
Olyan magatartásformákra tanítottak, amelynek az elsajátítására semmiféle elõtanulmány-
ra nincsen szükség. Akik viszont nekem az új tant hirdették, velem semmiféle lelki és érzel-
mi kapcsolatban nem voltak. Õk azt erõsítgették, hogy az új tanok megvalósulása révén
boldogabb lesz az emberiség. Én már akkor megismertem az élet nehézségeit, és a boldog-
ságról nagyon pesszimista felfogásom alakult ki, így a kilátásban helyezett boldogság eléré-
sét túlságosan utópisztikusnak fogtam fel. Szerettem volna az igazságot alaposan
megismerni. Elõször elõvettem tehát a Szentírást, és életemben elõször elkezdtem nagyon
alaposan áttanulmányozni. Arra mindjárt rájöttem, hogy a Szentírás nemcsak az eszemhez,
sõt elsõsorban nem az eszemhez szól, alaposabban, átfogóbban a mélyebb énemet mozgatja
meg, mint a Kommunista Kiáltvány. Ez utóbbinak a szociális igazságtalanságai változatlanul
igazakként maradtak és éltek bennem. Ez az új látásmód az addig megismert igazságokat
nem változtatta meg, de megtanított sokkal magasabbról, távlatokban és nagy összefüggé-
sekben megismerni a dolgokat. Amíg az ember a Szentírás képeinek történetét olvassa, érzi,
hogy útja egy új ösvényen felfelé visz, de az egésznek még csak egy részét látja. Mire az em-
ber végigolvassa a Szentírást, feljut egy hatalmas magaslatra, ahol magával Krisztussal talál-
kozik, és azt érzi, hogy ennél felemelõbb érzés, amíg az öt érzékünk szerint élünk, nincs. Ha
az ember innen körülnéz, óriási távlatokat lát be, és másként lát, mint azelõtt. Ehhez a reve-
lációhoz, felfedezéshez csak ezen az úton juthat az ember. Nem a dolgok változnak meg,
hanem a szemléletmód. A teljes, értékes és igazán haladó emberi életnek ez a receptkönyve.
Ennek a segítségével tudott az emberiség arra az erkölcsi magaslatra felkapaszkodni, amire
már emberi kultúrát lehetett építeni. Az ember privilégiuma az, hogy fel tud emelkedni, túl
tud nõni állati voltán, de ehhez az erõ és belátás, amit az esze diktál, nem elegendõ. Nincs
nagyobb veszély a társadalomra, mint az erkölcs nélküli okos ember. Olyan harmonikussá
és érthetõvé válik minden ezen a magaslaton, amit a hozzá vezetõ út bejárása nélkül el sem
képzelhet az ember. Akkor békesség költözik az ember lelkébe, amit semmi kincsen sem le-
het megvenni. Szinte csak most ébred az ember arra, hogy lelke is van, amelynek roppant
fontos igényei vannak, és ezek kielégítése nélkül az ember tökéletlen, félbemaradt torzó
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csak. Azt merném mondani, hogy az igazi emberi életnek ez az alapszövete. Minden ember
részére könnyen hozzáférhetõ, szinte csak ki kell nyúlni érte. Ezen a magaslaton a tanulat-
lan ember is bölccsé válik. Én nem akarok innen már soha elmozdulni. Aki ide nem tud fel-
jutni, az sokszor, világos pillanataiban úgy érezheti magát, mint aki az életben utat
tévesztett, hiányérzete van. Hálás vagyok az Istennek, hogy vallásos hitben neveltek, és még
azért is hálás vagyok, hogy az ördög megkísértett, mert e nélkül nem épülhetett volna ki a
mai világnézetem.

Megnyugvással jelenthetem ki, hogy a vallásos hit családi fáklyáját a magam személyé-
ben továbbvittem. Most, életem vége felé hálásan gondolok Szüleimre, akik örökségül és
útravalóul a hitet adták nekem és testvéreimnek. Meggyõzõdéssel mondhatom, hogy ennél
nagyobb és maradandóbb és értékesebb örökséget nem hagyhattak volna ránk. Ebbõl logi-
kusan következik, hogy ezt a staféta fáklyát nekem is azonos lobogással tovább kellene ad-
nom. Itt azonban – sajnos – meg kell állnom. Be kell vallanom, hogy a staféta továbbadása
nem úgy sikerült, ahogy kellett volna. Ez a sikertelenség megkeseríti öreg napjaimat. Jól tu-
dom, hogy komoly ügybuzgóság kell ahhoz, hogy ez az átadás teljes mértékben sikerüljön.
Elsõ feltétel, hogy ennek az átadásnak fontos voltát egyik házastárs se vonja kétségbe.

Könnyen el lehet képzelni, hogy valaki énjének csak állati és észbeli részét táplálja, a
lelke pedig éhen hal. Minél többen vagyunk a földön, annál többen élik ezt a tökéletlen, tu-
cat életet. A materializmus, hedonizmus és ateizmus korában ez természetes. Az a nagyon
szomorú, hogy sokan azt prédikálják, hogy ez a haladás, de még sokkal szomorúbb, hogy
ezt sokan el is hiszik. Az egyes filozófiai eszmék és –izmusok mind a lelki élet egy-egy zugá-
ba igyekeznek egy mécsessel bevilágítani, de én Prohászka püspökkel, és a magasan képzett
értékes férfiak egész seregével vallom, hogy a kereszténység az egyetlen dicsõséges világné-
zet. Nem lehet átfogóbbat, általánosabbat, magasabb rendût és az ember lelki igényeit ki-
elégítõbb világnézetet elképzelni. Ha ez nem volna, értelmetlen életünk végén ott ásítozna
ránk a sötét és fagyasztó nihil.

Az emberi lét célja valamilyen kötelesség becsületes teljesítése. Ez a feladat a világ re-
ánk esõ részének kimunkálása, kifejlesztése. Ennek a komoly elvégzése nélkül nincs nyu-
godt öregség. A végeredmény milyenségét az dönti el, hogy milyen lélekkel végeztük
munkánkat. Amikor majd egyszer számot kell adni életünkrõl, a talentumokról, csak azt
fogják a javunkra írni, amit mások érdekében tettünk. Amit magunkért tettünk, azt az önzés
diktálta, nem érdem. A mi vallásunk kötelezõen elõírja felebarátunk szeretetét, ami magá-
ban foglalja, hogy bajbajutott embertársainkon segítenünk kell ellenszolgáltatás elvárása
nélkül. Ez nemcsak az anyagi támogatásra vonatkozik. Itt meg kell jegyezni, hogy a mi val-
lásunk az egyetlen, amelyik a szeretetet emeli fel a legfõbb erénynek. A mai kor különösen
vajúdó szociális feladata megoldásának innen kell elindulnia. Ezzel a szeretet tanítással a
kereszténység mindig meg fogja haladni a korát. Ez az igazi humánum, ez az igazi haladó
szellem. Még az ellenségünket is szeretnünk kell. Aki erre a magasságra fel tud jutni, az álla-
ti voltától a legmesszebbre kerül. Ki tudja, hogy a világnak hány megrázkódtatáson kell át-
vergõdnie, amíg rájön arra, hogy egyedül ezen az úton keresheti meg a boldogulását. Ezt
azonban az Isten szeretete és segítsége nélkül nem lehet elérni.

Az a rövidke három év, amely megváltoztatta és megváltotta világot, kimeríthetetlen
kútforrása a tanításnak, irodalomnak és mûvészetnek. Az ember csak csodálkozni tud azon,
hogy ez az egyszerûnek látszó tanítás micsoda mélységeket és magasságokat tartalmaz.
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Talán elég lenne itt Teilhard de Chardin-re hivatkozni, akinek egy pár nagyszerû írása ma-
gyarul is megjelent. Külföldön se szeri se száma az ilyen mélységû csodálatos megnyilatko-
zásoknak. Minden elmúlik a világon, de az Õ igéi soha el nem múlnak. Neki volt hatalma
ezt megjósolni.

Szívet szorító érzés annak a tudata, hogy azok, akik életének elindítását és irányítását
az Isten rám bízta, ne érjék el azt a minõségû életet, amelyre rendeltettek, és amelynek elér-
hetése az én legfõbb óhajom is. Fájdalmas dolog arra gondolni, hogy utódaim, akiknek élet-
sorsáért és is felelõsnek érzem magam, úgy nõjenek fel, hogy majd csak lesz valahogy, meg
ahogy esik úgy koppanik. Egyáltalán nem tartom teljes értékû életnek azt az állapotot, ha
valaki csak az állati és észbeli lényét fejleszti, és lelki életét mûveletlenül hagyja. Az ilyen
ember pozitív erkölcsi környezetben kényszerítõ módon, de nem tudatosan értékes irányba
sodródva értékes életet élhet. Ellenkezõ esetben, ha ez a környezeti erkölcsi támasz meg-
szûnik, élete kárára válhat saját magának és a társadalomnak. Nem akarok vészharangot
kongatni, mert még semmi sem veszett el, de a lehetõsége - sajnos – fennáll. Aki igazán sze-
reti gyermekét, az úgy akarja elintézni a sorsát, hogy halála után is biztos alapokon marad-
jon. Biztosabb alapokon senki sem állhat, mint aki a diadalmas világnézet birtokában van,
és aszerint él.

Sokszor tépelõdöm magamban, hogy követtem-e el valahol mulasztást gyermekeim
nevelésében? Bizonyára, de ez az általános emberi gyarlóság kereteit nem léphette át. Talán
nem fordítottam elég idõt a szóbeli nevelésükre? Ez igaz. Mentségemül szolgáljon, hogy
olyan idõkben születtek, és cseperedtek fel, amikor a kenyér megszerzése és biztosítása tel-
jes energiámat és idõmet igénybe vette. Sokszor kellett hajnalban elmennem a munkahe-
lyemre és késõn este holtfáradtan kerültem haza. Nekem különösen kellett iparkodnom a
munkámban, mert ebben a rendszerben nem kívánatos elemnek, deklasszáltnak számítot-
tam. Másfelõl kellett volna látniuk, hogy nehéz, fáradságos és vallásos életemmel igyekez-
tem megfelelni kötelességemnek, és példát statuálni gyermekeimnek.

Az Isten segítsen meg mindnyájunkat, hogy ne legyen hiábavaló az életem.

Budapest, 1981. május 8.
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72 éves elmúltam…

72 éves elmúltam, itt az ideje a számvetésnek. A szívem is gyakran figyelmeztet erre.
Az a gondolat érlelõdött meg bennem, hogy élettapasztalataimból a legfontosabbat, a

vallásosságom kifejlõdésének a történetét leírom gyermekeim okulására.
Ha jól meggondolom a szervezeti öröklött tulajdonságokon kívül semmi mást nem

örököltem a szüleimtõl, mint a vallásosság létének a tudatát. Tehát nem magát a vallásossá-
got, hanem – mondhatnám – csak a csíráját. Édesapám szigorúan megkövetelte a vallás elõ-
írásainak pontos, sõt kínos betartását, de hogy az mire való, és mi a célja, arról bizony nem
sok szó esett, vagy talán én már nem emlékszem rá? Az bizony könnyen meglehet, hiszen 10
éves koromban kerültem ki a szülõi házból, és ahogy mondani szokták, azután már csak az
élet nevelt. Talán nem is lett volna értelme boncolgatni ezt a komoly kérdést, úgyse sokat
értettem volna belõle. Szüleink jó példát mutattak nekünk életükkel, de – legalábbis én –
nem emlékszem, hogy a vallásos drillen kívül más módon is igyekeztek volna bennem a val-
lásos élet értékét tudatosítani. Arról már a szülõi házban meggyõzõdtem, hogy a vallásosság
komoly érték, mert édesapám, akit meggondolt, értelmes embernek ismertem, nem tulaj-
donított volna olyan nagy súlyt a vallásosságnak. A szülõi ház azonban nem volt alkalmas
arra, hogy a felületes megismerésen kívül, meg is szerettesse vele, a vallásos életet. Nemcsak
a vasárnapi misékre, de a vasárnap délutáni vecsernyékre is elnáspángolás terhe mellett el
kellett járni. Minden nap három ízben, étkezések, illetve lefekvés elõtt tetemes mennyiségû
imát kellett térdenállva elmondani. Mint jellemzõt megemlítem, ha Mari néni ládáján, vagy
egy ágyon elnyomott a buzgóság, és vacsorához, vagy étkezéshez ébresztgettek, még öntu-
datra ébredésem elõtt elkezdtem hadarni a Miatyánkot, még tudat alatt is érezve a nagy
mulasztás terhét.

Ilyen elõzmények után egyszerre jött a másik véglet: Szigeten a gimnáziumban kényte-
len-kelletlen teljesen a magam ura lettem. Nevelés szempontjából szinte senki sem törõdött
velem. Kötelezettségeim megsokasodtak, és teljesen megváltoztak. Gyermekfejjel meg kel-
lett keresnem, és szolgálnom a megélhetésemet. A templomhoz viszont sokkal közelebb ke-
rültem, mert minden reggel 6 órára ministrálni kellett mennem az apácákhoz. A Felsõ
kertalja u. 26. sz. lakásomtól a Jókai u. 4.-ig pontosan 1500 lépés. Nagyon szép, tiszta volt
ez a kápolna, de csodálatos módon semmi kedves emlékem nem fûzõdik hozzá. Télen meg-
gémberedett tagjaimnak jólesett a fûtött kápolna, de a lelkem sohase tudott benne felmele-
gedni, mert szívmeleget nem éreztem. Soha senki sem közeledett felém érdeklõdéssel
hogylétem felõl. Ha legalább egyszer megsimogatták volna a fejemet! Csak annyi emlékem
maradt, hogy Knauer fõtisztelendõ úrtól, akinek reggelenként ministráltam megtanultam
úgy hadarni, a ministrációt, hogy azóta sem tudtam soha többé taglalva, rendesen elmonda-
ni. Mindegy, nagyon hálás vagyok érte, mert a ministrálásért kosztot kaptam, és csak így
tudtam az elsõ gimnáziumot elvégezni.

A templom körül, és segítségével haladt tovább az életem. A piarista tanárok igyekeztek
vallásos keretek között tartani és nevelni bennünket. Hittan órák, vasárnapi kötelezõ mise
exhortatióval (diákoknak szóló prédikációk), évi háromszori kötelezõ gyónás és áldozás. Ez
így tömegben végezve nem sokkal több, mint egy meglévõ állapot fenntartása, szinte csak ru-
tin munka. Belém nyúlni, és komolyan megfogni nem tudott. Ebbõl az idõbõl maradandó
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hatást rám a Sík-Schütz imakönyv tett. Nagyszerû könyv ez az imakönyv a maga nemében!
Nem találtam eddig hozzá hasonló ifjúsági imakönyvet. Sok szeretettel, és egészen kiváló
hozzáértéssel jellemet nevel, és értékes útravalót ad. Ez a könyv kezdett el bevezetni a vallá-
sos életbe tudatosan. Szívesen forgattam, most is ott van az ágyam mellett.

Már az elsõ gimnáziumot is kitüntetéssel végeztem, és a bizonyítvány átadásakor közöl-
te velem Keller János igazgató úr, hogy ellátásom ügye megoldódott, mert beköltözhetek a
piarista rendházba kredencárius fiúnak. Ez valójában szolga-diákságot jelentett, mert a pia-
rista tanárok, és a rendház szolgálatára kellett állnom, és ezért, ha kifogástalanul viselkedtem,
és tanultam biztosítva volt a kosztom és a lakásom. Itt is maradtam az érettségimig. Készpénz-
kiadásaim fedezésére továbbra is tanítanom kellett. Elsõs koromban is már karácsony elõtt
volt egy ugyancsak elsõ gimnazista tanítványom. 10 koronát és uzsonnát kaptam érte havon-
ta. 6 koronába került a lakásom, egyéb költségeimet a fennmaradó 4 koronából fedeztem.
(Kosztot ministrálásért az apácáktól kaptam.) A rendházban és a templom közelében marad-
tam, de megint csak a kötelesség, a sok ministrálás kötött hozzá. Mint piarista diák a vallásos-
ság keretein belül éltem, de ez inkább csak forma volt, és nem tartalom. Az akkori szerzetes
tanárok csak tanítottak, de nem neveltek. A katedrán trónoló tanár a diák számára elérhetet-
len magasságban lebegett, ahonnan csak akkor szállt alá, ha fegyelmezni akart. Minden diák
tudta, hogy a spanyolnád, nemcsak a térképen való tájékoztatásra van. Tanáraim magánéletét
egészen közelrõl szemlélhettem, hiszen egy fedél alatt éltem velük. Ez a tény egyáltalán nem
szolgálta vallásosságom elmélyülését, sõt! A világháború végére mindenütt meglazultak az er-
kölcsök, a piaristák közül is páran letették a reverendát. Keletrõl új tanok jöttek Szigetre is,
bár a román megszállás miatt itt nem volt nyílt kommunizmus. Engem, mint osztályelsõ diá-
kot Ornstein Pali, és Vajda Sanyi vett munkába, és igyekezett beavatni a Kommunista Kiált-
vány értékeibe. A román hatóságok – úgy látszik – megneszelték a szervezkedést, mert
Ornstein Pali, és társai egy szép napon eltûntek. Annyit elértek nálam, hogy ekkor kezdtem az
Egyházat kritikus szemmel nézni, és értékelés alá venni. Nem vetettem el ugyan semmit, de
több tekintetben várakozó álláspontra helyezkedtem. A döntésekhez bizonyításokra vártam.

Érettségi után jött a második nagy ugrás – egyetem Budapesten! Röviden így jellemez-
hetném: teljesen új környezet, sok-sok nélkülözés, szinte kibírhatatlan szegénység, és a vé-
gén – tüdõcsúcshurut. Tbc.incipiens a jobb Krõnig térben. Elsõ egyetemi évem: küzdelem a
létért pénz nélkül egy lerongyolódott országban. Ingyen étkezési lehetõségek kutatása. Me-
nekültek menzája, népkonyha, kisegítõ munkáskonyha, stb. Ágyrajárás a Kecskeméti utcá-
ban. Még szerencse, hogy a piaristáktól kaptam egy tanítványt. Második egyetemi évemre
bejutottam az Adalbertinumba, Vargha Damján cisztercita tanár menzájára, ahol biztosítva
volt mindennap a meleg, elegendõ ebéd. Itt az elõforduló munkák elvégzése fejében ebédet
kaptam. Pár hónap múlva megnyílt a harmadik menza, amelynek én lettem a diákvezetõje,
fõinspektora. Itt ismerkedtem meg Aurélia apácafõnöknõvel, a krisztusi szeretet gyakorlati
megvalósítójával. A kereszténységet eddig inkább csak írott malasztnak ismertem. Õ volt az
elsõ ember életemben, akiben a mindennapi élet ismerõjét, megértõjét, a szerénységet, alá-
zatot, áldozatkészséget, és így a szeretetet hõsi fokon egyesítve találtam. Az Õ egyénisége
vonzotta az embert az utánzásra. A másik ember, akinek a lénye ugyancsak elhatározóan
nagy hatást tett rám: Páter Szinek. Az Adalbertinumban találkoztam Vele. Valamikor ben-
cés tanár volt, dr. Szinek Izidor, ismert és tisztelt tudós. Egy szép napon otthagyta a kated-
rát, és átlépett a lazaristák lényegesen szigorúbb szerzetébe, és azután csak „szegény
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Szineknek” nevezte magát. Hatalmas tudás, és alázatos hit egyesült Benne, aminek az ere-
dõje a szerénység lett. Azóta is, ahol valakiben tudást, és hitet úgy összefonódva látok, mint
Benne volt, boldogan és szívesen hajtom meg a fejemet. Ez a két ember, akikkel a húszas
éveim elején gondviselésszerûen találkoztam, mély és maradandó hatást tett rám.

Ilyen elõzmények után az Adalbertinuból már csak egy kis lépés volt a Mária Kongregá-
ció. Minden héten egyik este összejöttünk az „Egyetemi Kongó”-ban. Azoknak az együttlé-
teknek a sajátos, boldog hangulatát, jobban mondva – légkörét – nem lehet hûen visszaadni.
Jó testvérek között sem tudok elképzelni felszabadultabb, közvetlenebb, és szeretetteljesebb
kapcsolatot, mint ott közöttünk volt. Ott mindenkinek mosoly volt az arcán, és teljesen ott-
hon éreztük magunkat. Nagy tudású és hitû emberek értékes elõadásaiban gyönyörködtünk
és épültünk. Az itt eltöltött órák egyetemi éveimnek legboldogabb emlékei.

Abban az életkorban kaptam a helyes eligazításokat, amikor a legnagyobb szükségem
volt rá, amikor a legtöbb kísértésnek voltam kitéve. A sok nélkülözés, nagy szegénység, sok
kísértéssel jár. Lazíts egy kicsit elmaradt, prûd erkölcsi felfogásodon, és mindjárt megszûnik
a koplalás, a didergés a fûtetlen piszkos szobában, lesz rendes öltözéked, nem kell véresre
vakaróznod a sok poloska miatt, még marad is pénzed. Csak ne húzd el magad, amikor a kis
tanítványod helyett egy kicsit már a korban lévõ, de kicsinosítottan még vonzó mamája fo-
gad, és kedves szavakat kezd duruzsolni a füledbe, vagy csak egy pár ópiumos cigarettát he-
lyezz el egy társaságban, esetleg egy-két éjszaka óvatosan ragassz ki a város peremén pár
apró plakátot, nem kell többet, csak egy pár pornó képet elsütni jó áron egy forgalmas kapu
alatt, a többi már szinte magától jön. A korgó fiatal gyomor, pedig nagy csábító! Az elsõ vi-
lágháború utáni Horthy Miklós Egyetemi Kollégium, ahol ilyen, és ehhez hasonló sorsok
lejátszódtak, nem sokkal különbözött az „Éjjeli menedékhelytõl”. Ide torlódott össze az
egyetemi hallgatóság legszegényebb rétege, és köztük elég sok erkölcsileg is szegény. Sokan
megpróbálták közülük a mellékutakat, hogy javítsanak a sorsukon, de nem emlékszem,
hogy valaki is vissza tudott kanyarodni az egyenes útra.

Másodéves koromban a lakásproblémám is megoldódott. A kelenföldi Károly lakta-
nya 2 üresen maradt épületét a szegény egyetemi hallgatók megkapták ingyenes lakóhelyül.
Én hetvenketted magammal kerültem egy szobába. Kimustrált vaságyak, selejt lópokrócok,
szalmazsákok minden fehérnemû nélkül, és rengeteg poloska. És boldogan vettük birtokba,
mert nem kellett érte fizetni. Én az ágyam végén lévõ rozsdás bádoghevederre fekete cérná-
val rákötöttem egy rózsafüzér kis vaskeresztjét. Csak én tudtam róla, csak én láttam. Amint
reggelente felébredtem, elsõ pillantásom ráesett. Így gyûjtöttem magamnak erõt, hogy
egész nap talpon tudjak maradni. Nem megfutni, hanem állni a sarat a nélkülözéssel, szen-
vedéssel szemben. Tudomásul vettem, hogy nekem ilyen nagy árat kell fizetnem azért, hogy
egész emberré legyek. Tökéletesen biztos voltam abban, hogy az életben megkapom érte a
jutalmat. Nem vonzott a gazdagság, de a diplomát elegendõnek tartottam arra, hogy a nél-
külözést elkerüljem. Azt reméltem akkor megingathatatlanul, hogy a sok gyermekkori
gond, munka, egyedüllét, otthontalanság után olyan környezetbe kerülök, ahol megnyu-
godhatok, otthonra találok és feloldódhatok anélkül, hogy azzal bárki is visszaélne.

A gyermekkori küszködés a megélhetésért, a jó tanulás és a kenyérkereset gondja együtt,
meg a nagyon korai csalódások az emberekben túl korán bizalmatlanná tett az emberekkel
szemben, és megtanultam, hogy mindig és elsõsorban csak magamra számíthatok. Zárkózott
lettem. Lelki életemben is ez volt a fõ vonásom. Ez a tulajdonságom természetemmé vált, bár
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nagyon fáztam ilyen állapotban, és fokozott mértékben vágytam a megértõ szeretet melegé-
re. Szilárd hitem volt, hogy találkozni fogok az életben olyannal, vagy olyanokkal, akik
elõtt fenntartás nélkül megnyílhatok, és teljes bizalommal élvezhetem a lélek megosztás
örömét. Lehetséges volna, hogy az én feloldódásom, és felolvadásomhoz több melegségre
van szükség, mint általában?

A pozitív lelkierkölcsi vonal betartását nemcsak kiváló emberek segítették, de a nega-
tív példák is elõmozdították. A Horthy Kollégiumban volt részem elegendõ elrettentõ pél-
dában is. Egy egészséges, kerekfejû jó kedélyû parasztgyerek jött fel az egyetemre
Mezõtúrról. Túl vidám társaságba került. Két év múlva a kollégium folyosóján egy maga
eszkábálta pisztollyal fõbelõtte magát. Egy másik vidéki tapasztalatlan fiúnak még kevesebb
idõ kellett, hogy leguruljon a lejtõn, egy félév múlva a WC-ben felakasztotta magát. Egy-
szer egy vidéki városból érkezett a kollégiumba egy biztos fellépésû, értelmes kinézésû fiú.
Látszott rajta, hogy nem ismeri a nélkülözést. Akkor már a kollégiumban is normalizálód-
tak az állapotok. Nem sokkal késõbb a következõ képre emlékezem. A fiú sápadtan, beesett
szemmel fekszik az én ágyam végénél lévõ ágyban. Az ágy mellett áll lehajtott fejjel az apa,
és a zokogó anya, két jólöltözött ember. Sablonos a recept. A fiú rossz társaságba került, el-
züllött, és valami súlyos nyavalyát is felszedett. Nagyon szomorú volt látni, amint senkitõl
búcsút nem véve támogatták ki fiúkat a terembõl. Soknak az útja nem volt ilyen látványos,
hanem valahol másutt végzõdött, és hánynak az útja vitt a rács mögé! Azt látnom kellett,
hogy a pénz és az ész nem elegendõ ahhoz, hogy az ember minden körülmények között áll-
va maradjon. A húszas évek elején, az elvesztett világháború követõ rettenetesen megnyo-
morító békeparancs következtében anyagi és erkölcsi szempontból nagyon elesett volt az
ország. Szinte fuldokoltunk a nyomorúságban. Akkor keletkezett a közmondás: Pest feke-
tére fest. Egy egész rémregény kitelne azoknak a sorsából, akik akkor egyetemre jártak.

A pályakezdés, nõsülés vallásos életemben nem hozott változást. Amíg egyedül voltam
a nélkülözés csak kellemetlen volt, de nem okozott lelkiismeret furdalást. A családnak
azonban már semmilyen körülmények között nem szabad hiányt szenvedni. Ebbõl már lel-
kiismereti kérdést csináltam. Nem volt más fegyver a kezemben, hogy a kenyeret biztosít-
sam családom részére, mint a kifogástalan, értékes munka. Ez az akkori kemény versenyben
teljes erõbedobást követelt, minden energiát igénybevett.

Nagyrészt az egyetemi zsidóverések retorziójaképpen az akkori idõben keresztény
diplomásnak képzettségének megfelelõ helyen elhelyezkedni szinte lehetetlen volt, mert a
magánvállalatok túlnyomó többsége zsidó kézben volt, a közületi vállalatoknál, pedig ál-
landó elbocsátás volt, másrészrõl a háborúban kimerült és megcsonkított országot a körül-
vevõ kisantant minden tekintetben fojtogatta, így a gazdasági élet is alig tengõdött. Az elsõ
állásomban, ahová csak nagy protekcióval jutottam be, 32 alkalmazott közül egyedül vol-
tam keresztény, természetesen a legalacsonyabb fizetéssel. A második vállalatomnál, Phi-
lips, pár hónap múlva vezetõ állásba kerültem, úgyhogy megnõsülhettem. Nagyon
keményen és sokat kellett dolgoznom. Nagyon idegõrlõ és fárasztó volt. Ide visszanyúlt ér-
tem a múlt. Vargha Damján többszöri unszolására, akivel egyetemi hallgató koromban az
Adalbertinumban együtt dolgoztam, elmentem Pécsre a Maurinumba gondnoknak. Ez egy
katolikus egyetemi kollégium volt Vargha Damján egyetemi tanár igazgatása alatt. Újra a
templom szomszédságába, sõt szolgálatába kerültem. Boldog voltam, hogy az ifjúságot szol-
gálhatom, mint annak idején az Adalbertinumban. Annak ellenére, hogy igazgatóm legalább
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részben visszahúzó erõnek számított, vallásosságomat a sokszor áldozatot kívánó ifjúság
iránti szeretet tovább erõsítette. Itt is sokat dolgoztam, de nem merített ki annyira, mint az
azelõtti munkám., mert ezt szeretettel és lelkesedéssel tettem. Eszményképem volt egy mo-
dern, rugalmas, a magasabb erkölcsi eszmékért lelkesedõ, és azokat megvalósítani akaró if-
júság nevelése. Sokat dolgoztam ezért, valamit meg is valósítottam belõle, de sok szép
tervem, csak terv maradt. Mindig sajnálni fogom, hogy nem valósíthattam meg azokat. A
kollégium gazdasági vezetésérõl más volt az én felfogásom, mint az igazgatóm; beleuntam a
szélmalomharcba, és a pécsi püspök közbejöttével elszabadultam onnan.

Körülbelül eddig tartott, amíg az én vallásosságom sok nekilendülés, megtorpanás,
hullámzás, és izmosodás után kialakult és megállapodott. Sok olvasás, szemlélõdés, vitatko-
zás, elmélkedés, összehasonlítás és tapasztalás van ennek a hosszú útnak a mentén. Mint
minden a földön a hit sem lehet abszolút, mert a kétely az ember életét végigkíséri. Vallásos-
ságom többi pozitív része azonban nem engedi a kételyt eluralkodni rajtam.

Itt vagyok utamnak a végén, és hiányosnak tartanám szerény életemet, ha így összefog-
lalva nem hagynám Rátok, erre a fontos dologra vonatkozó tapasztalataimat és gondolatai-
mat. Ezek közül is csak azokat, amelyek igazáról többszörösen meggyõzõdtem. Ezt nagyon
komoly kötelességemnek tudom és érzem.

Minden ember fejlõdni és tökéletesedni akar, de senki sem tud fejlõdni egymagában.
Keresi a mintákat, példákat. Akarva, nem akarva Valakinek, vagy valakiknek az uszályába
kerül. Mindig voltak nagy egyéniségek, akik másokat magukhoz vonzottak. Mi,
Körtvélyessyek ameddig csak visszamenõleg ismerem a családunkat, mind szorosan a ke-
resztény katolikusok táborába tartozunk, és Krisztus híveivé lettünk. A mi családunkban
szinte hagyomány a hit szerinti, vagyis a vallásos életre való törekvés. Ez nem úgy maradt
apáról fiúra, mint szamárra a fül, hanem tudatos, sok próbát kiállt tanács, utasítás, biztosan
jó úton tartó csalhatatlan világnézet. Prohászka szerint a diadalmas világnézet. Ma már tud-
juk, hogy a hit és az ész nem zárja ki egymást. Mindnyájan ismerünk vallásos tudósokat, és
ateista fajankókat. A kétszeres Nobel díjas Alexis Carell azt vallotta, hogy az ész a hitnek
szolgája, és nem ellensége. A félmûveltség azonban, mint mindenütt itt is veszélyeket rejt
magában.

Én gyermekkoromból (10 éves koromig) a vallásosságra vonatkozólag szüleimtõl jó
példákat és inkább csak emlékeket hoztam, amelyek közül a drillszerû vallásosságra neve-
lést nem tartom célravezetõnek, sõt veszedelmesnek tartom. Nyûggé teheti a lelki életet. Fi-
atalember koromban értékes behatások alá kerültem, és ez döntõ volt egész életemre.
Ekkor értékeltem és dolgoztam fel gyermekkori emlékeimet, amelyek végeredményben po-
zitív értékekké lettek. Késõbbi életemben, az egész társadalomban elõforduló életmegnyil-
vánulásokat mértem az én szemléletemhez, és mindig erõsebbé vált bennem az a
meggyõzõdés, hogy ide kell tartoznom, ha értékes, tartalmas és teljes életet akarok élni.
Vallásosságom világnézetté tágult. Sokszor vontam be döntéseimbe (a nagyokba mindig)
ezt a szemléletet, és sohase bántam meg, jóllehet a rövid távú érdek, és a természetes önzés
másfelé húzott. Az is elõfordult, hogy egyházam idevonatkozó parancsát nem értettem, de
engedelmességbõl mégis aszerint döntöttem, és késõbb mindig bebizonyosodott, hogy he-
lyesen cselekedtem.

Nagyon sokat, szinte elviselhetetlenül sokat követel Krisztus egyháza tõlünk, és ha
valaki csak innen közeledik feléje, dideregve elfordul. Az ellenfél ezt a fázist használja fel
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a riogatásra, megtagadásra. A mérleg másik oldalát is egyidejûleg meg kell ismerni, hogy az
ember meglássa a nagy harmóniát, a lemondások ellenszolgáltatását. A mi vallásunk gúzsba
köt, lemondat sok kellemességrõl, súlyosan fenyeget, amit ezért ígér, annak az elfogadásá-
hoz erõs hit kell, és mégis létezik, az emberek mennek utána, pedig egyik vallás sem ilyen
szigorú, mint a mienk. Az emberek rájöttek arra, hogy ez az az Erõ, amely azon a széles ská-
lán, amelyet csak az ember tud életével átfogni, az állati szintnél magasabb régiókban való
életszintet tud megtartani, ez a továbbfejlõdésnek a legbiztosabb záloga. Enélkül a segítség
nélkül az ember olyan mélyre süllyedhet, ahová az állat sohase. A fehér ember magas kultú-
rája a Bibliára épült, és például a kommunizmus akarva, akaratlan a keresztény erkölcstanra
támaszkodik. Ez Isten létére épül, és ezért van szankciója, enélkül pedig nincs erkölcstan.

Véleményem szerint, az ember arra van predesztinálva, hogy az anyagi és szellemi vi-
lág határán küzdve haladjon elõre, ennek a kétféle világnak egyidejû vonzása és hatása alatt.
Ez a sorsunk, küzdelmünk, végzetünk, tehát az életünk, de egyúttal érdemszerzõ lehetõsé-
günk is. Az anyag adja létünk megjelenítési formáját és életünk fenntartását, de éreznünk
kell, hogy ez nem elégít ki, mert csak eszköz magasabb életcélok eléréséhez. Anyagi létünk
gravitációja mindahhoz húz, ami anyag, de van bennünk egy ellenkezõ irányú vonzás is,
amely sok-sok küzdelmet, lemondást igényel, viszont csak ezeknek a céloknak az elérése
elégíthet ki bennünket. Ennek a két világnak a határán úszva, bukdácsolva éljük le az éle-
tünket, de életünk érdem grafikonját csak akkor írjuk, amikor kiemelkedünk az anyagból.

Ezzel kapcsolatban felvetõdik egy pár kérdés és gondolat. Mivel magyarázható az em-
ber állandó felfelé törekvése, tökéletesedési vágya, miért szeretne sokszor kilépni önmagá-
ból, miért kutatja, és tudja kutatni a múltat és a jövõt? Honnan van a tudás iránti olthatatlan
szomj, a végtelen fogalmának ismerete, mivel magyarázhatók a lélek fiatalkori kitörései,
tud-e az anyag lemondani, értékeli-e a mûvészetet, szeretheti-e az ellenséget, stb. stb. A ta-
nulatlan ember és a tudós, amikor kikapcsolódva a mindennapi gondokból belép a temp-
lomba, ugyanannak a tökéletesedési vágynak áldoz, legfeljebb kvantatív különbség van
köztük.

Több- kevesebb sikerrel én is ezt a harcot harcoltam végig. Csak az az állapot elégített
ki, amikor teljesen ura voltam önmagamnak. Küzdöttem az ellen, hogy elmerüljek a szürke
hétköznapban. Amennyire erõsnek nem mondható idegrendszerem és szûkös idõm enged-
te, iparkodtam értékes és tartalmas életet élni, de az állapotbeli kötelességeim becsületes
teljesítésénél alább nem adtam. Így, hacsak betegség nem akadályozott, soha vasárnap
szentmisét nem mulasztottam. Iparkodtam családtagjaim igényeit a fejlõdés, tanulás terén
erõmhöz képest kielégíteni. Ez nem volt érdem, mert kötelességemnek tartottam. Szeret-
tem volna a családi otthont olyan szeretetteljes megértõ, és meleg otthonná tenni, ahová
mindig boldogan térnek vissza a család tagjai, bármi éri az életben. Nem sikerült, mert az én
akaratom kevés volt. Iránymutatóm és erõsségem a Szentírás volt. Csodálatos könyv ez!
Minél többször olvassa az ember, annál kevésbé akarja abbahagyni. Oda kell állni elé becsü-
letes, jóakaratú lelkiismerettel, és minden nehézségünkre megkapjuk a megfelelõ választ. A
vallás perifériáján lehetnek emberek által ráaggatott sallangok, de ez a törvény, és az az
örök, ami a Könyvben van.

A szó nemes értelmében vett emberek csak saját tevõleges közremûködésünkkel lehe-
tünk. Ez a küzdelem, a lehúzó erõk elleni harc életünk végéig tart.
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Az ember természetétõl fogva tunya (állati hatás), de a felfelé szívó hatást minden ép lel-
kiismeretû ember érzi, azonban az ezzel járó harctól fázik, tehát megpróbálja ennek megkerü-
lésével a felfelé haladást, de mindig bebizonyosodik, hogy ez mind önbecsapás. A keresztet fel
kell venni, más csak segíthet, és segítenie is kell a viselésében. Ha valaki azért veszi magára az
önmegtagadás keresztjét, hogy azzal mások terhén segítsen, a legnemesebbet cselekszi, amit
ember megtehet. Így válik a szenvedés érdemmé, értelmessé és felemelõvé.

Sokan azt tartják, különösen mostanában, hogy a tudományok mûvelésévek a magasabb
igényeknek is eleget tesznek. Nem kétséges, hogy a felfelé jutásért harcolnak, de mit is mon-
dott errõl Wigner Jenõ Amerikában élõ kétszeres Nobel díjas fizikus hazánkfia? Miért van az
ember olyan nagyra a tudományával? Hiszen a tudomány alig több mint 300 (?) éves? A tu-
domány az emberi létnek csak egy cikkelye. Ezenkívül még sok lényeges dolog van, ami az
embert, minden embert közelebbrõl érint, például mi történik az ember lelkével halála után?
Így Wigner. Még csak annyit, hogy mindnyájan hallottunk már olyan emberekrõl, akiknek a
tudása nem szolgálta az emberiséget, mert nem volt elegendõ erkölcsi alapja. Szerény vélemé-
nyem, hogy a tudomány arra való, hogy segítségével törvényeinek kutatása révén, az Istent
megismerésben megközelítsük. Az Abszolútumot, ami kell, hogy legyen, csak akkor fogjuk
megismerni, felfogni és értékelni, ha az anyagtól elváltunk, megszabadultunk.

Mostanában nagy divat lett a futurológia. Mi lesz az emberiséggel 2000-ben, meg azu-
tán? Izgató kérdés valóban. Következtetni lehet rá, de pontosan megmondani nem. Egy biz-
tos, hacsak nem következik be az emberiség életében valami kataklizma, az emberek száma
a mainak többszöröse lesz. Küzdelem az egészségért, a háborúk ellen, mind ezt a célt segítik
elõ. Gazdasági szempontból a probléma megoldható átfogó, okos szervezéssel. A táplálko-
zás racionálisabbá tétele, a szûz területek mûvelésbe vétele, a szintetikus tápszerek, a kime-
ríthetetlen tenger, stb. megbuktatják a malthuzianizmust. Én nem itt látom a bajt. Nézetem
szerint erkölcsi vonalon válik elviselhetetlenebbé az élet. Az emberek mind közelebb kerül-
nek egymáshoz, és ez nem teszi a társadalmat nemesebbé, sõt! Sokkal szívesebben és gyor-
sabban tanuljuk el egymástól a rossz tulajdonságokat, mint a jókat. Alkalmazható: egy rossz
alma a jókat is elrontja és nem megfordítva hasonlat. Bellum omnium contra omnes, ember,
embernek farkasa, eltömegesedés, elidegenedés, az exisztencialisták életuntsága, a
hippizmus, stb. mind az erkölcsi megbetegedés tünetei. Az emberek elszaporodása hozta
õket életre. Mit tanulunk el egymástól legelõször és biztosan? Az önzést, irigységet, rágal-
mazást és gyûlöletet. Nem tudunk egymás elé állni nyitott szívvel, fenntartások nélkül. Az
ember, vagy egy követ fúj a többivel, vagy, – ha jóérzésû – visszavonul, elszigetelõdik, elide-
genedik, csalódott lesz, tevékenységi köre leszûkül, az élete zsákutcába jut. Egy ember érté-
ke veszendõbe megy és így az egész emberiség károsodik. És –sajnos – ez az értékesebb
réteg. Most már sokan látják a veszélyt, és kongatják a harangokat, de a kivezetõ utat rossz
irányban keresik. Itt semmit sem használ az osztályharc, a szent gyûlölet, a jog drákói alkal-
mazása. Még tüneti kezelésnek sem elegendõ. Olyan erõ kell, amely a bajok gyökeréig tud
lehatolni, az ember lelkére tud hatni, azt tudja befolyásolni, meggyógyítani, megerõsíteni.
Ezt a célt szolgálja a keresztény vallás, amely alapvetõ, általános és örökké aktuális problé-
mákkal foglalkozik, és semmivel se pótolható.

Ortega y Casset filozófus a Tömegek lázadása c. mûvében azt írja, hogy az emberiség-
nek rövidesen nagy Istenélmény átélésére lesz szüksége. Én is hiszek az Isten-élmények be-
következésében, de nem intuitíve, hanem tudatosan.
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Az ember morális nyomorúsága a népsûrûség növekedésével csak hatványozódni fog,
míg egyszer csak válaszút elé ér: Vagy Krisztus tanítása szerint él, vagy elpusztul. Krisztus ko-
rában az emberiség eltömegesedésével együtt járó veszélyekre még senki sem gondolt, senki-
nek esze ágába se juthatott. (Azon kezdem, hogy még egy évszázaddal ezelõtt sem gondoltak
rá komolyan.) Ma viszont, ha az ember ezt a problémát szem elõtt tartva elkezdi olvasni az
Újszövetséget, megdöbben annak a felismerésétõl, hogy mennyire nélkülözhetetlen és aktuá-
lis útmutatás az, amit mond! Szinte csak most kezdjük igazán felmérni az Írás nagyságát, fon-
tosságát és megváltó értékét Mintha Krisztus egyenesen az egymás közelségétõl elvadult,
elnyomorodott és az elkeseredettségtõl fuldokló emberek megváltására tanította volna mind-
azt, amit tanított. Most van az emberiségnek igazán Krisztus tanítására szüksége! Az okosko-
dás nélküli feltétlen szeretet, mások érdekének nemcsak tiszteletben tartása, de áldozatos
szolgálata, az anyagi javaknak nem cél, csak eszközként való tekintése, az önzetlenség hival-
kodás nélküli gyakorlása, stb. stb., vagyis az Írás minden mondatának idõszerûsége, értelme,
célja most fog igazán bebizonyosodni. XIII. János pápa Pacem in terris c. munkájának az érté-
ke és aktualitása csak ezután lesz nyilvánvaló.

Ha az ember figyelemmel kíséri a világ életének irányát és fejlõdését a sok ellentétet és
fenyegetõ veszedelmet (az egyik oldalon az élet biztosabbá és hosszabbá tétele, a másik ol-
dalon az atombomba kétségtelen fenyegetése, a szervezet állandó degenerálódása, a sok
nyitva maradt fontos kérdés, stb.) a jövõt nem láthatja megnyugtatónak. Hogy lehet ezen
segíteni, mi itt a teendõ?

Van egy alaptörvény, amely szerint a jog az erkölcsöt nem helyettesítheti. Az erkölcs a
mi és mások érdekében fegyelmezettséget, lemondást követel. Az erkölcs a gondolatok és
cselekvések kiinduló pontjában hat, mondhatnánk legbelül van. Íratlan törvénye a (sajnos
eléggé elasztikus) lelkiismeret. A jó, vagy rossz cselekvésre való indítás itt belül történik. A
jog már csak akkor léphet elõ, amikor az elhatározásból tett lesz és valakinek az érdekébe
ütközik, vagyis amikor már megvan a baj, addig tehetetlen. Az elrettentõ büntetés, amellett,
hogy igazságtalan, nem tudja megjavítani az alapokat, a kiindulás és a keletkezés szervét, te-
hát a gyökeret, az alapot. A jog csak tüneti kezelés, a megelõzés az erkölcs megerõsítése és
érzékennyé tétele. A jog nem elég finom és túlságosan merev eszköz arra, hogy egy bonyo-
lult társadalmat sokáig magas szinten tartson, és még kevésbé alkalmas arra, hogy egy inga-
tag társadalmat megjavítson, vagy megerõsítsen. A lelkiismeretlenség pokollá tudja tenni a
világot anélkül, hogy a jog és õre a törvény bármikor is közbe tudna avatkozni, mert a jogba
ütközés határán belül marad. Azt szerettem volna megvilágítani, hogy az emberi zökkenõ-
mentes együttélésnek legfõbb alapja az erkölcs. Olyan régi, mint az ember maga. Ápolója
viszont a vallás, az isten közepû vallás. A szabad akaratú ember áthághatja az erkölcs köve-
telményeit, de a vallás igyekszik korlátok közé szorítani a magáról megfeledkezni akarót.

A vallások általában csak falakat, kautélákat állítanak fel, a kereszténység az, amelyik hé-
zagmentes alapokat lerakva tudatossá teszi, hogy milyen életvitel mellett élhetünk a magunk
és a mások számára legértékesebb életet. Az alap biztos, a lehetõség végtelen. Nem véletlen,
hogy a fehér ember a Bibliával a hóna alatt tudott ilyen magas kultúrfokra emelkedni. A mi
vallásunk az ember alapvetõ, általános és örök problémáival foglalkozik, ezért mindig aktuá-
lis lesz. A kereszténység az ember legbensejével foglalkozik, arra van hatással, ami az ember-
ben állandó valami, csak a megjelenési formái változnak a korok és idõk változásainak és
igényeinek megfelelõen. (Érdemes lenne a párhuzamba állítással behatóbban foglalkozni.)
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Az ismert vallások közül vessünk egy pillantást a zsidó vallásra. Elõírásai erõsen a me-
diterrán klímához kötöttek, és a fizikai élet mindennapi megnyilvánulásainak a szabályozá-
saira is kiterjed. Megváltozott életkörülmények között már nagyon nehezen tartható be, de
nincs is értelme. Nem marad más hátra, mint leépíteni a felesleges elõírásokat, és ezzel meg-
bontani a vallás eddig kerek egésznek hitt szerkezetét. Az átlagembernek, tehát a többség-
nek megrendül a hite, ennek következménye a hitetlenség.

Már a kárpátaljai városok zsidósága is megoszlott: ortodoxokra és neológokra. Ez utób-
biak már lazítottak a palesztinai szigorú kereteken, és mire Budapestre értek, szinte teljesen
elhagyták õseik vallását, ennek eredményeképpen elhalkult a lelkiismeret szava, elmosódtak
az erkölcsi követelmény határai, és a szabad tevékenységi kör kitolódott. A jog által emelt ha-
tárokig. Csak bele nem ütközni a jogi elõírásokba! És itt mutatkozott meg, hogy mekkora az
erkölcs létjogosultsága! A társadalom elfordul azoktól, akik túlteszik magukat az erkölcs elõ-
írásain. (Persze ez nem ok arra, hogy erõszakkal vegyen elégtételt magának!)

Körülbelül ez érvényes a mohamedán vallásra is. Nehéz elképzelni, hogy egy mohame-
dán politikus tárgyalás közben egyszer csak kinyitja az aktatáskáját, elõhúzza az imaszõ-
nyegét, megkeresi a Mekka felé esõ irányt, leteríti a szõnyegét, ráborul és elénekli az arra az
alkalomra elõírt szurát.

Ezek a vallások helyhez, idõhöz és körülményekhez kötöttek. Ezzel szemben hallot-
tam olyan papról, aki a börtönben rendszeresen misézett, úgy hogy hanyatt feküdt a cella
kövezetén a rabkenyér egy-egy darabocskáját ráhelyezte oltár helyett a szívére, ima közben
elmondta az átváltoztatás szavait, és séta közben az Azt igénylõknek egy-egy darabocskát a
markába nyomott. Csodálatosnak tartom, hogy a kenyér és a bor amely – szerintem – a
munka és pihenésnek is szimbóluma, a világon a legelterjedtebb két termék, és ahol esetleg
meg nem terem, mégis beszerezhetõ.

Még gyermekfejjel meg kellett tanulnom a magam feje szerint élni. Természetesen sok
keserû csalódásban is volt részem. Így a magam kárán túl korán megtanultam hogy mindent
kritikus szemmel nézzek. Idestova hatvan éve ilyen szemüvegen keresztül nézem a valláso-
mat, másrészt ezen a szemüvegen keresztül nézem a vallás oldaláról a mindennapi életet is,
és az a tapasztalatom, hogy nincs teljesebb és értékesebb emberi élet, mint az, amit az ember
a keresztényég tanításának elõírásai szerint iparkodik leélni. A többi út elõbb, vagy utóbb
zsákutcába visz. Ennél jobb útravalót, irányítást senkinek sem adhatok. Ez az egyetlen élet-
út, amelyik csalódásmentes.

Minden ember életében egyszer csak elérkezik a számvetés idejéhez. Értelmes ember-
nek ezt is bele kell kalkulálnia a terveibe. Az ilyen ember számvetése nem lesz vergõdõ és lá-
zadó, hanem harmonikus és nyugodt. A hívõ ember részére a sír nem reménytelen gödör,
hanem jó irányba vezetõ alagút.

Mindenki tartozik valahova; én ezt a tábort választottam és nem bántam meg.
Érdekes olvasmányok a nagy emberek élete. Én is szívesen olvasom, de minél többször

foglalkozom, pl. Julius Cézár, vagy Napóleon életével, annál apróbbá zsugorodnak, viszont
ha a Szentírást forgatom, Krisztus alakja mind nagyobbá és szeretetreméltóbbá magasodik,
és egyszer csak odajutok, hogy amit Õ tanít és elõír, azt nem önzésbõl, hanem szeretetbõl
teszem, és így válik az Õ nehéz igája könnyûvé. De ez már a kegyelem állapota.

1974 május hó.
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Háborús élmény

Nagybátyám beszélte el, aki az elsõ világháborúban a kaposvári 44-es közös ezredben
tartalékos fõhadnagyként szolgált.

Barancénél Volhiniában voltak a lövészárokban beásva. Már hónapok óta farkassze-
met néztek az oroszokkal. Jobban mondva néztek volna, ha nem húzódott volna a két állás
között egy lankás domb. Nem magas, de arra elegendõ, hogy egymás látását elállja.

Az idézett idõben egyébként sem láthatták volna egymást az ellenséges lövészárok la-
kói, mert sûrû, tejszerû õszi köd akadályozta a látást.

A két lövészárok vonala között, majdnem a közepén, egyedül állt egy lombtalan, kiszá-
radt fa. Pontosabban fogalmazva, ki volt már dõlve mandulástul. Arra azonban megfelelõ
volt, hogy a kötelezõ õrszemnek tartózkodási helyéül szolgáljon.

Elérkezett az egyik õrszem leváltásának az ideje. A soros õrszem lelépett, és vártam a
visszaérkezõ õrszem szokásos jelentkezését. Ehelyett azt a megrendítõ és váratlan hírt kap-
tam, hogy az elõzõ õr felakasztva lóg a fán. Mindenkit megdöbbentett az eset. Amint ilyen-
kor szokásos volt, önként jelentkezõt kerestem az õrségre. Az volt a vélemény, hogy az
ellenség a sûrû köd leple alatt zajtalanul becserkeli és felakasztja az õrünket. Embersége-
sebbnek láttam parancs helyett az önkéntes jelentkezést igénybe venni. Volt a századomban
egy Bodor Gáspár nevû tizedes. Fiatal, nõtlen és kackiás bajszú, talpraesett legény. Oda csa-
pódott elém katonásan, és hangos szóval vállalta a megbízást. A lelkére kötöttem, hogy na-
gyon óvatos legyen, és ha a legcsekélyebb gyanús neszt hallja, azonnal fújjon bele a sípjába,
és mi haladéktalanul segítségére sietünk.

Már rég elmúlt a váltás ideje, és Bodor káplár nem jelentkezett. Egy fürkészõt küldtem
ki a fához, aki azzal a megdöbbentõ hírrel jött vissza, hogy a káplár felakasztva lóg a fán. Az
emberek halálra vált arccal nézték, amint az élettelen embert nyakában a nadrágszíjjal beci-
pelték a deckungba. Az eset engem is mélyen megdöbbentett. A dolognak mindenképpen vé-
gére akartam járni, ezért átadtam a parancsnokságot helyettesemnek, és bejelentettem, hogy
én magam megyek ki õrségre. A visszamaradóknak a lelkükre kötöttem, hogy nagyon figyel-
jenek, mert a legkisebb gyanús neszre sípolni fogok a segítségükért.

Kimentem tehát az ominózus fához õrt állni. Úgy helyezkedtem el, hogy minden
irányba szabad kilátásom legyen, de én a legjobban fedezve legyek. Minden eshetõségre ké-
szen pisztolyomat élesre töltöttem, és éberen figyeltem.

Lehangolóbb és lélekölõbb idõt elképzelni sem lehetett volna. Késõ õsz volt. Az esõ
már hetek óta esett. Nem volt szó határozott esõcseppekkel csorgó esõrõl. Nagyon finom
hideg permet formájában inkább lebegett a levegõben, és mindenhová behatolt. A ruha
nem védett ellene, mert az egykettõre átnedvesedett, és az embernek a bõrén csíkokban
folyt az esõlé. Nem volt ellene védelem. Az egész lehangoló kép betetõzésére, olyan pisz-
kos, tejszerû köd borult a tájra, hogy az ember egy méternél hosszabb távolságot inkább
csak sejtett, mint látott. Mindenütt csak ez a barátságtalan, szürke köd. Tiszta idõben sem
volt látnivaló ezen a vidéken. Kietlen, kiszáradt, elhagyatott pusztaság. Délnyugat felé, na-
gyon messze, csak, mint halvány körvonal, a Kárpátok vonulata. Csak arra jó, hogy az em-
berben honvágyat ébresszen. A háború vihara ezen a vidéken már egypárszor végigsöpört,
és ez arra is jó volt, hogy az utolsó emberi jegyeket is eltüntesse.
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Valahol nagyon messze ágyúznak. A dörrenés, mire ideér, tompa buffanássá enyhül.
Egyéként, szinte félelmetes a csend. Az orosz lövészárokból sem hallani semmi neszt. Csak
a messzi ágyúzást lehet hallani. Nagyképû az a katona, aki azt mondja, hogy megszokta az
ágyúzás hangját. Kifáradhat az ember hallószerve az állandó dübörgésben, de a fennmara-
dás ösztönének félelmét elhallgattatni nem lehet. Emlékszem, az elsõ ágyúzás annyira fel-
korbácsolt annak idején, hogy egy ideig nem tudtam rendesen aludni. Azóta az a kivétel, ha
nem hallom. A létveszély jelenléte belemarja magát az ember idegzetébe.

Az elsõ harctéri halálesetet is nehéz elfelejteni. Mellettem esett össze egy roham alkal-
mával a legjobb katona bajtársam. Fejlövést kapott. Az idõk folyamán lassan természetes-
nek vettem, hogy arcok jönnek, és arcok mennek.

Utóbbi idõben, talán az idegfáradtság az oka, sokkal érzékenyebben reagálok, ha a ha-
lállal találkozom. A legutóbbi lövészárok ásásánál emberi rekvizitumokra bukkantam. Min-
den tagomban reszketni kezdtem, és hányási ingerem támadt. Pedig jól tudtam, hogy azon a
helyen már elõzetesen harcok folytak, és valakit csak hevenyészve temethettek el.

A halottak arca valahogy kisimul, megbékél, az élet görcse elmúlik róluk. Õk már befe-
jezték az értelmetlen, lelket-testet sorvasztó és ostoba kínlódást és öldöklést. Itt most hóna-
pok óta semmi sem történik, van idõnk gondolkodni és rágódni. Biztos, hogy ez az állapot
senkinek sincs ínyére. Látom az emberek arcán, hogy gondolatban másutt vannak és gondter-
heltek. Levert a hangulat. Az emberek idegesek és ingerlékenyek lettek. Egyebet sem csiná-
lok, mint békítem a civakodókat. Utóbbi idõben a koszt is érezhetõen legyengült. Nehéz
volna megállapítani, hogy mibõl sütik a kenyeret, de az biztos, hogy búzából van benne a leg-
kevesebb. Néha még kukoricacsutkát is találni benne. Az utolsóknak már nagykanállal oszt-
ják, mert a kenyér nem áll össze, darabkákra hull. Ilyenkor a baka a sapkájában hozza a
kenyeret. Szégyellem magam, amikor ezt látom, és emészt a tehetetlenségem.

Közben beesteledett, és dideregni kezdtem. Ez ellen a nyirkos hideg ellen alig véd meg
a ruha. A lövészárokban is állandó a sár, a latyak. Az embernek vigyáznia kell, hogy el ne
csússzon ezen a síkos, sárga agyagon. Szinte már beletörõdtünk, hogy mindig piszkosak és
sárosak vagyunk. Nincsen semmi komoly teendõnk, és mégis mindenki fáradt. Nem csoda,
mert a gyenge koszt mellett, az ember szinte sohasem tudja úgy Isten igazából kialudni ma-
gát. Az ágynemû is olyan nyirkos, mintha most facsarták volna ki belõle a vizet. Ez az ágy,
jobban mondva priccs egyáltalán nem hívogat. Ebben az odúszerû sötét deckungban (lö-
vészárok vájatban) egykettõre minden megpenészedik, és az étel ehetetlenné válik. Ez a tes-
tet-lelket gyötrõ állapot már hosszú hetek óta tart.

A lövészárok átka a tetû. Hiába lóbázza legényem ágynemûmet és ruhanemûmet tetvetlení-
tés céljából nyílt láng felett, a tetû, ha bevetette magát egy lövészárokba, kipusztíthatatlan… Az én
földodúm, amelyben élnem kell, ugyancsak tetûvel fertõzött. Az ember tehetetlen kínjában üvöl-
teni szeretne ezeknek az ocsmány férgeknek állandó kínzása miatt.

Az otthon emléke is valahogy olyan messze került. Ha jól meggondolom, már ottho-
nom sincsen. Édesanyám közben meghalt. Legutóbbi otthonlétemkor nagyon nehezen bú-
csúztunk egymástól. Talán elõre érezte, hogy többé nem találkozunk. Feleségemtõl már
könnyebb volt az elválás. Ha jól meggondolom, ezen nem is lehet csodálkozni. Két hetes
házasok voltunk, amikor a mozgósítás elparancsolt mellõle. Voltaképpen még nem is is-
mertük egymást igazán. Kezdetben egymást érték a 2-3 oldalas levelek. Az idõk folyamán
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lassan ritkultak és rövidültek. Lassan-lassan elfogytak a közös emlékek. Otthonmaradt fe-
leségem szép, vidám teremtés, szeret társaságba járni, táncolni. A közeli élmények erõseb-
bek, vonzóbbak. Lehet, hogy már csak az oltár elõtt tett esküje köti hozzám… Édesapja, az
én fõnököm, már megfelelõ munkaerõt is talált helyettem. Valamikor a selmeci fõiskolán
egyáltalán nem ilyennek képzeltem el a jövendõ éveimet.

Odahaza, a házunk elõtt állt egy kivénhedt vadkörtefa. Gyermekkoromban hányszor
másztam fel rá, egészen a csúcsáig. Annyira ismertem rajta a járást, hogy behunyt szemmel
is fel tudtam rá mászni. Egy kedves emlékem fûzõdik ehhez a körtefához. Valamikor gyer-
mekkoromban húsét elsõ napján a kismise után innen figyeltem, hogy hozzák-e már szüle-
im a megáldott élelmiszert, és megreggelizhetünk-e már. Nálunk az volt a szokás, hogy
akármilyen éhesek is voltunk, csak ebbõl a megáldottból reggelizhettünk. Nemrég egy nyá-
ri vihar alkalmával belecsapott a villám, és tönkretette. Vele együtt boldog gyermekkorom
sok kedves emléke is tovatûnt. A házunk, az utca, a falu, a kis piros tetõs templom, amely-
hez azóta is könnyelmûen hûtlen lettem… Mind úgy vibrált elõttem ebben a szürke, pisz-
kos ködben, mintha csak egy régi álom lett volna.

Már teljesen besötétedett. Ha sûrû köd sötétséggel párosul, az ember még az orra he-
gyét sem látja, teljesen kiszolgáltatottá és gyámoltalanná válik. Ha valaki most nesztelenül
hozzám nyúlna, teljesen felismerhetetlen maradna. De sehol senki és semmi. Menekülni
nem tudnék, mert már tájékozódni sem tudok. Csak annyi a valóságérzetem, hogy a talpam
alatt föld van.

A titokzatos kettõs haláleset engem is annyira kihozott a sodromból, hogy elfeledtem
parancsot adni arra, hogy az éj leple alatt vigyék õket a futóárkokon hátra a végtisztesség
megadása céljából. Biztosan nélkülem is megteszik. Õk már befejezték ezt az értelmetlen
kínlódást. Mindjobban kezdtem irigyelni õket. Egy tudományos elõadás alkalmával, az
elõadó professzor azt állította, hogy az akasztásos halál miatt, szinte semmit sem szenved az
ember, mert egy tompa ütés érzése után, azonnal elveszti az ember az eszméletét. A halál,
csak percek múlva áll be. Ezeket õ tapasztalásból állította. Ez a két ember már ezt a kis kel-
lemetlenséget is abszolválta. Õk már túl vannak minden nehézségen és keserven. Õk pon-
tot tettek mindennek a végére. Biztos lettem abban, hogy az ellenség nem nyúlt hozzájuk,
hanem õk maguk végeztek magukkal, és dobták el ezt a szenvedéssel teli, nyomorúságos
életet. Az elsõ öngyilkosság csábított a második elkövetésére. Ezek a kilátástalanul rossz
életkörülmények, a pesszimista gondolkodás melegágyai. Itt az alkalom, én is élhetek, a
mindent megoldásnak ezzel az eszközével. Nem hagyok nagy ûrt magam után. „Hõsi halá-
lomat” csak egy pár ember obligát sóhaja fogja nyugtázni. Végeredményben nem nagy do-
log az egész. Bal kezemmel már meg is fogtam a nadrágszíjamat, amikor eszembe jutott,
hogy annak a szegény nagybajuszú Kovács Lõrincnek még el kell rendezni az ügyét. A
szomszédja megírta neki, hogy menyecske felesége közben összeállt valakivel, és két kis
gyermekét magára hagyta. A kicsinyek most az ajtókra járnak élelemért, és a kis szerencsét-
leneknek az ügyét a hatóságoknál haladéktalanul el kell intéznem.

Gyorsan elõvettem a sípot, és belefújtam, mielõtt még meggondolnám magam.

Budapest, 1982. szeptember
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Találkozásaim a Gondviseléssel

Az itt leírtak távolról sem azt jelentik, hogy máskor nem a Gondviselés vezette az élete-
met, hiszen enélkül nem élhettem volna meg eddig 88 évet, hanem csak azokat az eseteket
sorolom fel, amikor szinte kézzelfogható volt a Gondviselés beavatkozása és irányítása az
életembe.

A felsorolásban igyekszem idõsorrendet tartani.

1. A részeg vadõr megment a katonáskodás alól…

Az igazság az, hogy 1901. december 30-án születtem. Az anyakönyvi hivatal Dombón
a szomszéd községben volt. A születés bejelentése céljából Édesapám egyik vadõrét küldte
át, aki valamilyen ok miatt (valószínûleg útközben valahol berúgott) elvesztette a cédulát a
születési adatokkal, így a megjelenés napját, 1902. január 3-át jelölték meg hivatalosan szü-
letésem napjául. Az elsõ világháborúban az én korosztályom elõtt állt meg a katonáskodási
és hadba vonulási kötelezettség.

2. Édesanyám a Gondviselés eszköze…

Szüleimnek valami miatt vasúton kellett elutazniuk. Széleslonka, ahol akkor laktunk
az elsõ vasútállomástól, Taracköztõl 25 km-re volt, amit lovas kocsival kellett megtenni. Az
állomáson nagy idegességükben feltettek engem az egyik kocsi hátsó nyitott peronjára, és
otthagytak. Amikor észrevettem, hogy egyedül vagyok, rettenetes félelem fogott el, amit
azóta sem felejthettem el. Pár pillanat múlva Édesanyám újra magához ölelt, és újra szép
volt a világ.

3. Tanítóm elindít a tudás útján…

Mire 6 éves lettem, Édesapámat Bustyaházára helyezték, hogy iskolába járhassak. Az
elemi iskola negyedik osztályának elvégzése után, Gáspár József tanítóm eljött hozzánk, és
arra kérte Édesapámat, hogy okvetlenül taníttasson tovább. Ennek egyedül szegénységünk
volt az akadálya. Édesapám még messzi vidékre is elutazott ingyenes konviktusi helyet ke-
resve, de hiába. Így elvégeztem az elemi iskola ötödik osztályát is.

4. Egy megalázás megerõsít tudásvágyamban…

Édesapám az utolsó nagyvakáció idejére beszerzett az erdõgondnokságra maga mellé,
ahol bérjegyzéket írtam, aktákat másoltam, ezzel pár fillért kerestem. Nagyon igyekeztem
szépen írni, aminek késõbb nagy hasznát vettem. Úgy adódott, hogy Édesanyámnak új ci-
põre volt szüksége, amit Édesapám úgy gondolt megoldhatónak, hogy öccsétõl karácsony-
ra kér egy párat hitelbe, és majd apránként kifizeti. Gyula öccse Debrecenben lábbelikkel
foglalkozott, megtehette. Édesapám ezen a megoldáson sokat töprengett, és így fordult elõ,
hogy az egyik Debrecenbe címzendõ levélre Debrecen helyett Decembert írt. A postáról
persze ezt a levelet visszaküldték, és a hivatalfõnök ezért Édesapámat az egész hivatal elõtt
legorombította és megalázta. Õ, szegény az asztala mellett állva lehajtott fejjel, szó nélkül
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tûrte az egészet. Édesapámtól nem messze állva, zokogva kínlódtam végig az egész megaláz-
tatást, és erõsen megfogadtam, hogy mindent el fogok követni, hogy engem senkinek se le-
gyen joga így megalázni. Csak egy lehetõségem van: a tudás-hatalom megszerzése. A
tudásvágy addig is élt bennem, de most nagyon erõsen elhatároztam, hogy valamilyen tu-
dományágban diplomát szerzek, és a legmagasabb szintig képzem magam.

Itt valami fontosat kell megemlítenem. Édesanyám úgy nevelt minket, hogy Édes-
apánk Isten után a legnagyobb méltóság, és ezért rázott meg engem olyan nagyon Édes-
apám megaláztatása.

5. Egy betegség adja meg a továbbtanulási lehetõséget…

Édesanyám valami betegség miatt Máramarosszigetre került a kórházba, ahol akkor
Édesapám nõvére volt a fõnöknõ-helyettes. Édesanyám a családi beszámoló során a to-
vábbtanulási nehézségemet is említette neki. Eszter nõvér elintézte, hogy az ugyancsak a
Szigeten lévõ tanító apácáknál állandó ministránsként kosztot kapjak. Ugyancsak Szigeten
lakott Corvinus Ágoston, távoli rokonunk, akinél havi 6 koronáért alhatási lehetõséget
kaptam. Ilyen körülmények között továbbtanulásom már biztosítva volt.

6. Nehéz volt a gimnáziumban megkapaszkodni…

Mindjárt az elsõ órán, amikor a házirendet olvasták fel, a sok újdonság egy percre el-
vonta a figyelmemet, ezt Hruska Károly osztályfõnököm észrevette, és megszidott figyel-
metlenségemért. Tudásvágyam nem csorbult, bár porig voltam sújtva. A következõ órán
tollbamondás írtunk, nagy dicséretet kaptam, mert az enyém volt a legszebb és a legjobb.
(Hála a vakációi gyakorlásnak.) Volt az osztályunkban egy Klein Zsiga nevezetû fiú, akihez
Hruska beszerzett tanulótársul. Ez azt jelentette, hogy minden ebéd után elmentem hozzá-
juk, és mindent elkövettem, hogy Zsiga megtanulja a leckéket. Persze közben én is mindent
jól megtanultam. Ezért apja, aki termény nagykereskedõ volt, havonta 10 koronát fizetett
nekem, amibõl a lakást, és minden más költséget fedeztem. Már félévtõl tandíjmentes vol-
tam, év végére tiszta jeles lettem, és év végén jutalomként 20 koronás aranyat vittem haza.

Reggelenként fél 7-kor volt a mise, és – különösen télidõben – a nagyon hideg reggele-
ken keserves volt megtenni azt az 1500 lépést, amennyi a lakásom és a zárda között volt.
Nem volt télikabátom, hanem csak egy „malaclopóm”.

7. A tiszta jeles bizonyítvány révén kredencárius leszek…

Keller János, a piarista rendház igazgatója hívott meg. Ez azt jelentette, hogy kifogásta-
lan tanulás mellett bizonyos szolgáltatásokat kellett elvégeznem, és ezért ellátást kaptam.
Reggelenként ministrálnom kellett a paptanároknak, majd felszolgáltam nekik a reggelit, dél-
ben megterítettem, és felszolgáltam az étkeket az ebédlõben, majd leszedtem az asztalt. Dél-
után, ha valamelyik tanárnak elintézendõ ügye volt a városban, csöngetett értem. Este
ugyanúgy el kellett látnom a vacsorát, mint az ebédet. Az egészben az volt a legfájóbb, hogy
mindig a szobában kellett tartózkodnom, mert bármely pillanatban megszólalhatott a csengõ,
és megjelent annak a szobának a száma, ahonnan hívtak. Ezenkívül télen portási teendõket is
el kellett látnom, és végül minden õsszel gyümölcs beérés után kb.2 holdas gyümölcsös
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leszüretelési munkájának a dandárja is énrám várt. Másfelõl tisztában voltam azzal, hogy itt
csak rajtam múlik, hogy az érettségit megszerezzem.

Amikor másodikos koromban a rendházba bekerültem, még 2 kredencárius lakott
bent, a gazdasszonynak a fiai, akik idõsebbek voltak, mint én, de csak közepes rendû tanu-
lók. Nem fogadtak rosszindulatúan, és 1-2 év múlva elmentek a rendházból, azután egészen
az érettségiig egyedül láttam el a teendõket. A rendház igazgatója, Mondik Pál, aki egyúttal
a gimnázium igazgatója is volt, késõbb megengedte, hogy a délután bizonyos idejére tanítás
céljából kimenjek a rendházból. Így szinte teljesen függetlenítettem magam a családomtól,
mert kerestem annyi pénzt, hogy költségeimet fedezzem.

8. Megtanulom a lemondást…

Mi, a gazdasszony 2 fia, meg én a konyhában étkeztünk egy asztalnál. Azt ettük, ami az
ebédlõben nem fogyott el. Így gyakran elõfordult, hogy valamibõl már nem jutott. Kezdet-
ben ez a megkülönböztetés nagyon fájt, de hamar beláttam, hogy ez természetes. Az életben
nagy hasznát vettem ennek. Éhesen azonban sohasem keltem fel az asztaltól.

9. Megtanulom a fájdalmat tûrni…

Kis gimnazista koromban valószínûleg vérszegény lehettem, mert estére kelve sokszor
kifáradtam és megfájdult a fejem. Ilyenkor nem tudtam a vacsorához teríteni és felszolgálni,
hanem bementem a szobámba, és vacsora nélkül lefeküdtem. A házfõnök kijelentette, hogy
ilyen körülmények között el kell válnunk, mert nekik egészséges fiúra van szükségük. Na-
gyon megijedtem, és erõsen feltettem magamban, hogy a legnagyobb erõfeszítéssel is, de le
fogom gyõzni rosszullétemet, és a vacsoránál is helyt fogok állni. Ha rosszul is éreztem ma-
gamat a vacsoránál a tálalás közben, úgy intéztem, hogy árnyékban maradjak, és ne lássák
sápadt arcomat. De a Gondviselés itt is segített nekem, mert nemsokára ezek az esti rosszul-
létek elmaradtak.

Az iskolai szünet alkalmával, csak akkor mehettem haza, ha a tanárok is eltávoztak, és
kiürült a rendház. Ez sok lelki fájdalmat okozott nekem, mert így például egyszer egy Szen-
testét is egyedül kellett eltöltenem sírva a szobámban. A sötét szobában odaültem a kinyi-
tott kályhaajtó elé, és nagyon szenvedtem.

Valamelyik tanár a rendházban maradt karácsonyi vakációra, és így nekem is ott kel-
lett maradnom. Senkinek se jutott eszébe, hogy valamelyik karácsonyfa alá hívjon. Kemény
lecke volt, de megtanultam.

10. Az elsõ megkísértésemnél is segít a Gondviselés…

17-18 éves legényke lehettem, amikor az egyik konyhalány meghívott, hogy töltsem
vele az éjszakát. A sötét szobában véletlenül a mosdótál szélére léptem, az nagy csörömpölés-
sel feldõlt, mire a másik lány is felébredt, így a kísérlet meghiúsult, hála Istennek. Ennek a
lánynak késõbb az egyik tanártól fia született. Ez a tanár nemsokára otthagyta a rendet, elvet-
te az egyik osztálytársnõmet, elkerült Debrecenbe tanárnak, de pár hónap múlva meghalt.
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11. Az elsõ szerelem…

Õ negyedikes polgárista lány volt a zárdában, én ötödikes gimnazista. Olyan ártatlan
volt, mint egy ibolya illata. Én nem ettem, és nem fújtam volna ki az orromat Elõtte. Valaki
ezt nem ilyennek látta, mert beárult minket az osztályfõnökeinknél. Õk, jóllehet szerzete-
sek voltak, de valami elítélendõt tételeztek fel rólunk, mert el akartak távolítani az iskolá-
ból. Amikor rájöttek, arra hogy, milyen ártatlan dologról van szó, lassan érdektelenségbe
fúlt a dolog. Sokáig nem tudtam megérteni, mi kivetnivalót találtak ebben a kapcsolatban.
Amikor rájöttem, nagyon rossz véleményem alakult ki a felnõttekrõl. Általában hovato-
vább rossz véleményem alakult ki a felnõttekrõl, és ahol csak tehettem, elkerültem segítsé-
gük igénybevételét.

12. A Szigetre való visszamenetelekhez a Gondviselés adott erõt…

Rövid vakációm elsõ és utolsó napján Édesanyám mindig a kedvenc ételemet, a lekvá-
ros derelyét csinálta. Mindig késõbb mentem vakációra, mint osztálytársaim, és augusztus
végén már a rendházban kellett lennem, mert a tanévnyitó konferencia augusztus 27-én
volt. Ekkora minden tanár, és én is a rendházban voltunk. Vakációm utolsó éjszakáján nem
sokat aludtam., mert belopództam Szüleim hálószobájába, Édesanyám ágya mellett állva és
szenvedve töltöttem az idõmet. Nagyon nehezen búcsúztam el Tõle. Azt szerettem volna,
ha elõbb halok meg, mint Õ. Különösebben sohasem kényeztetett, de nagyon fájdalmas
volt a gyermek megbecsülésbõl a rendházi rideg alkalmazotti viszonyok közé visszakerülni.
Másnap a búcsúzásnál szó nélkül csókoltam meg mindenkit, de egyetlen szót se szóltam,
mert, ha kinyitom a számat, kibukott volna belõlem a zokogás, de én ezt nem akartam, mert
tudtam, hogy nekem a továbbtanulásom érdekében ezt az áldozatot vállalnom kell. Vissza-
érkezésem után, még hosszú hetek múlva is rohantam a WC-re, hogy ott kisírjam magam,
ha eszembe jutott az otthon. Azt a sok szenvedést senkinek se kívánom.

13. A Gondviselés véd meg attól, hogy románná váljak…

A gimnáziumban mindig osztályelsõ voltam, az érettségit is jeles eredménnyel tettem
le. Az volt a további tervem, hogy tanulmányaimat a Budapesti Mûszaki Egyetemen folyta-
tom. Közvetlenül az érettségi után, az érettségi biztos, Groza Péter, az igazgatóm jelenlét-
ében felajánlotta, hogy a román állam minden további taníttatási költségemet magára
vállalja, és akár írásban is megígéri, hogy mérnöki diplomámat a párizsi Sorbonne-on ka-
pom meg. Mindketten ecsetelték, hogy támogatás nélkül, az akkori nyomorúságos Ma-
gyarországon nem maradhatok talpon. Hallani sem akartam errõl a tervrõl, mert tudtam,
ha elfogadom, fel kell adnom magyarságomat. Jóindulatúan és erõsen kapacitáltak, de kö-
szönetnyilvánítás mellett azonnal elhárítottam, és el is feledtem. Csak hosszú évek múlva
jutott újra eszembe, amikor egyik osztálytársam egy társaságban említette, akinek akkor –
még melegében – elmeséltem. Ahhoz, hogy Budapestre kerülhessek, 2 határon kellett ke-
resztüljutnom, de a csehek és a románok is azt kívánták, hogy elõbb szolgáljam le a katona-
idõmet, és csak azután fordulhatok határátlépési papírokért.
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14. Kalandos utazás 1921-ben Máramarosszigettõl Budapestig a Gondviselés segítségével
minden igazolvány és különösebb nehézség nélkül…(ennek a fejezetnek az elsõ lejegyzése
1983. május 26-i)

Szigeten a piaristákhoz jártam gimnáziumba. A háború végén egy szakasz regátbeli ro-
mán katona, egy tiszt, 2 rühes ló és egy hasznavehetetlen lafetta nélküli, de erõsen csörömpö-
lõ ágyú segítségével minden ellenállás nélkül bevonultak Szigetre, és ezzel kezdetét vette a
román impérium. A modern, új kétemeletes gyönyörû piarista gimnáziumból Dragos-Voda
román liceul lett. A református gimnáziumba szorult Sziget 3 gimnáziumának minden tanu-
lója. Egy szép napon azonban ezt a gimnáziumot is bezárták. Valahogy sikerült kieszközölni,
hogy a szatmárnémeti református gimnázium tanári kara átjött Szigetre és leérettségiztetett
bennünket. Az érettségit is, mint a gimnázium többi osztályát színjeles eredménnyel abszol-
váltam. A román érettségi biztos igazgatóm jelenlétében felajánlotta, hogy a román állam
minden költségemet állja, és a párizsi egyetemen diplomához juttat, csak maradjak ott. Én
hallani sem akartam errõl, és megmondtam, hogy a budapesti mûegyetemen akarom egyete-
mi tanulmányaimat tovább folytatni. Annyira távol állt tõlem a gondolat, hogy a román állam
kötelékében maradjak, hogy az egész intermezzót azonnal el is felejtettem.

Tervem a késõbbiekben az volt, hogy átmegyek csehszlovák területen élõ szüleimhez, és
onnan a nyár végén felmegyek Budapestre továbbtanulni. El is mentem Szigeten a Szigurancára
útlevelet kérni. Ott kinevettek, és nyersen elutasítottak.: elõbb le kell szolgálnom a kötelezõ ka-
tonaidõt, és csak azután fognak velem más ügyben szóba állni. Beláttam, hogy legális úton nem
hagyhatom el Szigetet, tehát furfanghoz kell folyamodnom.

Sziget határváros, a Tisza választja el Szlatinától, amely már csehszlovák terület. Egy vashíd
köti össze a két helyiséget. Ezen a hídon kell valahogy átjutnom. Mint gyanútlan sétálónak, hátha
sikerült? Találtam egy vállalkozó embert, aki bizonyos összeg ellenében vállalta, egy kis csomagba
kötött holmin átjuttatását. Azóta sem láttam. Sem õt, sem a holmimat.

Egy vasárnap délután érettségi botommal játszva séta tempóban odamentem a Tisza híd
feljárójához. Fel akarok menni a hídra, de egy szuronyos puskás román katona az utamat áll-
ja: Nu sze poatye! (Nem lehet!) Kézzel, lábbal mutogatom neki, hogy csak sétálni megyek, és
mindjárt visszajövök. Hiába, hajthatatlan. Elõhúzom a belsõ zsebembõl az érettségi bizonyít-
ványomat, hátha az meghatja? Ránéz, de látom rajta, hogy nem látja. Abban a pillanatban egy
ötletem támad. Eszembe jutott, hogy a román katonáknak nagy része analfabéta, másrészt
náluk a hivatalos bélyegzõk általában szögletesek. Volt a zsebemben egy érvénytelen régi
közalkamazotti fényképes igazolvány, amelynek az utolsó üres lapjára a MÁV szegletes for-
mában egy pótlólagos rendelkezést pecsételt be. Egy életem, egy halálom, elõhúztam és meg-
mutattam neki: Rámutatott az ujjával, és azt mondta: Asa binye, dutye! (Ez jó, menj!) Az elsõ
akadály vétele sikerült. De alig értem a híd közepére, láttam, hogy a híd másik felén, balolda-
lon egy kis ház elõtt a padon három egyenruhás ember ül, és nagy beszélgetésben vannak.
Mire eléjük értem valamin nagyon jóízûen nevettek. Az egyik finánc felém intett, de én csak
annyit mondtam neki: Student! Egyúttal intettem, hogy mindjárt visszafordulok. Nem estek
ki egy pillanatra sem a hahotázási tempóból, és én meg teljes nyugalommal továbbmentem.
Ezzel a román-csehszlovák határon szerencsésen átjutottam, de még nagyon messze voltam
Budapesttõl.
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Szlatinán felkerestem egyik volt osztálytársamat, náluk megebédeltem, és délután ki-
kísért az állomásra. Figyelmeztetett rá, hogy a vonatokat a rendõrség itt is éberen ellenõrzi.
Felszálltam a vonatra, és közvetlenül a feljárati lépcsõvel szemben, a kalauz ülésén foglal-
tam helyet. Szinte közvetlenül mögöttem kapaszkodott fel a vonatra 2 egyenruhás férfi. Az
egyik pontosan elõttem állt meg és elkiáltotta magát: Dovolenká, legitimáciá, kontrolle
proszim! (Esküdni mertem volna rá, hogy vállalkozásom itt véget ért). A vámos kérdõleg
rám nézett, én hanyagul bemondtam a bûvös közérthetõ szót: Student! Az én emberem ezt
egyetlen zokszó nélkül tudomásul vette, és továbbment. Egy óra múlva már otthon voltam
Bustyaházán, akkor már cseh megszállt területen. Az az egypár nyári hét, amit akkor otthon
eltöltöttem, életem utolsó gondtalan, boldog idõszaka volt. A derült égen az egyetlen fel-
hõcske az a gond volt, hogyan jutok át a cseh-magyar határon, mert útlevél adásáról a cse-
hek se akartak hallani. Édesapám igyekezett lebeszélni az újabb illegális határátlépésrõl, de
én hajthatatlan maradtam. Abban az idõben hasonló vakmerõségért, mint amire én készül-
tem, sokan az életükkel fizettek. Ebbõl a szempontból a cseh és a magyar határ különösen
veszélyes volt. A cseh és a magyar érdekek egymással szöges ellentétben voltak. Végül is
1921. augusztus 20-án elbúcsúztam a családomtól, és nekivágtam a veszedelmes kísérlet-
nek: útlevél nélkül átjutni a cseh-magyar határon. Még Bustyaházán megtudtam, hogy Be-
regszászban van egy Fekete nevû becsületes magyar ügyvéd, aki átsegíti az embert a
határon. Juliska nõvéremmel odautaztunk, és én elmondtam neki, hogy mirõl van szó. Õ
azonnal utasította a bojtárját, hogy igazítson útba. Köszöneten kívül semmit sem volt haj-
landó elfogadni a veszedelmes közremûködésért. (Késõbb már Budapesten hallottam, hogy
ezt a rendes embert ilyen tárgyú ügyletei miatt a csehek letartóztatták, és elhurcolták). A
bojtárral késõ estére megbeszéltünk egy találkát. Õ elvezetett minket a Nõvéremmel együtt
a város peremére, ahonnan egy országút vezetett nyílegyenesen nyugat felé. Itt a bojtár el-
mondta, hogy az országút Magyarországra vezet. Csak haladjak kitartóan rajta. Majd vala-
mikor az éjszaka közepén, jobboldalon egy földszintes házhoz érek. Abban tanyáznak a
határõrök. Az épület egybe van építve a melléképülettel, csak egy saránc választja el. Ez a
melléképület már magyar terület.

Az út, mely hazámba visszavitt, egy jól megépített makadám országút volt. Látszott
rajta, hogy az utóbbi idõben nem sokat használták, mert széleit felverte a zöld gyep, és csak
a közepén sárgállott ki foltokban a nyers föld. Az ügyvédbojtár elbúcsúzott tõlünk, és más-
nap reggel jelenthette a principálisának, hogy a megbízást teljesítette. Én nem voltam elége-
dett, mert azt reméltem, hogy valamilyen mellékutat mutat, amin elkerülhetem az
ellenõrzést. Ehelyett olyan útra állított, amelyik egyenesen a határõrség karjaiba visz. Ezen
kellett elindulnom, nem volt más választásom. Nagyon fájdalmasan búcsúztam el a nõvé-
remtõl, mintha éreztem volna, hogy többé sohasem látom. Soká nézett utánam ott a ke-
resztútnál, és még messzirõl is láttam fehér kalapját és integetõ kezét.

És elindultam azon a borús nyárvégi estén egy teljesen ismeretlen jövõ felé. Elõttem és
mellettem már az Alföld terült el, amit ez a nyílegyenes országút két féltekére osztott. Az or-
szágút vége beleveszett a horizontba. Kevéske holmimat papirosba összespárgázva lóbáltam
a balkezemben. Lassan besötétedett, és eleredt az esõ. Hogy unalma egyhangúságát enyhít-
sem, elmondtam az összes ismert költeményeket, a tanult latin ódákat, a rózsafüzért, a
használt imákat, de a bennem lévõ szorongás a rám váró határátjutás miatt megakadályo-
zott abban, hogy énekeljek. Az esõ közben nekiindult úgy Isten igazában. Teljesen sötét lett,
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és minden figyelmemmel az út közepén derengõ világosabb foltokat figyeltem, hogy az
úton maradhassak. Közben teljesen bõrig áztam, és félcipõim is ólomsúlyúakká lettek a rá-
ragadt sár, és a bennük szörtyögõ esõvíz miatt. Már biztosan éjfél is elmúlhatott, de még
mindig semmi. Nem tudhattam mennyi az idõ két ok miatt; elõször, mert tök sötét volt, és
nem láthattam az órát, másodszor, mert nekem nem is volt órám. Végre az út baloldalán
egy csúcsos karcsú torony magasodott felém. Amint láttam, egy katonai úgynevezett fakö-
pönyeg áll az út szélén. Nem volt üres, egy katona feküdt, és aludt összegörnyedve az alján,
de lábai mégis kilógtak a faköpönyegbõl, és áztak. Nem zavartam az álmát, lábujjhegyen
megkerültem hátul, és továbbmentem. Pár lépés múlva az út jobboldalán megpillantottam
az õrházat, jobban mondva a kontúrját. Az ablakok sötétek, mindenütt csend. Egyszer csak
elugatja magát egy kutya. Akkorát dobbant a szívem, hogy azt hittem leszakad. Erre senki
sem számított. Az ugatás valahonnan a házból jöhetett, de két vakkantás után abbama-
radt… Valószínûleg ott bent leintették, hogy ne zavarja az álmukat. Én mindenre elszánva
merev léptekkel mentem tovább, és úgy 50 méterre eltávolodva a háztól és a határtól meg-
álltam és visszafordultam. Senki sem követett, az Isten ezen a nehéz akadályon is átsegített.
Boldog szívvel adtam hálát ezért Neki. Most már nyugodtabb lélekkel haladtam tovább, de
még nem voltam túl minden akadályon. Tudtam, hogy a határnál a magyar hatóságok is szi-
gorú ellenõrzést végeznek, és aki nem tudja magát kellõképpen jóindulatúra igazolni, bi-
zony visszazsuppolják a határon át, ahonnan jött. Magyarországi rokonaim bizonyára
tudnak engem igazolni, de nagyon el akartam kerülni azt a kényszerû karantént, amíg az
igazolási manõver lebonyolódik. Egy pár hetet is igénybe vehet.

Az esõ zizegve kitartóan tovább szitált. Engem már nem nagyon zavart, mert már job-
ban, mint ahogy voltam, nem ázhattam meg. Magyar területen most már felszabadultabban
lépkedtem, csak attól féltem, hogy teljesen átázott papírcsomagomból elveszítem kevéske
holmimat. Az ég alja lassan barnulni, majd szürkülni kezdett. Az esõ lassan alábbhagyott, de
feltámadt a szél. Így augusztus vége felé a szélnek már van foga, és én átázva dideregni kezd-
tem. Úgy segítettem magamon, hogy gyorsabb ügetésbe fogtam. Átgyalogoltam Tákos és
Csaroda községen. Még mindenki aludt. Egyszer csak szembetalálkoztam egy csörömpölõ,
lõcsös parasztszekérrel. A szekér tetején keresztbevetve három deszka, és mindegyik desz-
kán 4-4 kaftános, szakállas zsidó ember összeszorulva mereven ül. Bizonyára valamelyik
közeli vásárba hajtanak. Máramarosban gyakran lehet látni ilyen közlekedési formát. Mi,
gyerekek ilyenkor megálltunk az út szélén és kinyújtott ujjunkkal ráböködve kezdtük eze-
ket a zsidókat hangosan számolni, akik haragjukban öklüket, tarka parapléjukat, vagy gör-
csös botjukat rázták felénk. Én az egész találkozást jó ómennek éreztem ezt, és elfelejtettem
megszámolni õket, annál is inkább, mivel azonnal megállapítottam, hogy tizenketten van-
nak, mint az apostolok. Reggel volt, mire a teljesen kihalt vásárosnaményi állomásra beér-
keztem. Egy jó éjszakába tellett, mialatt az utat Beregszászból Vásárosnaményig megtettem.

Alighogy kimerülten és lucskosan leültem egy padra, letelepedett mellém két kaftános
ortodox zsidó, és megkérdezték, hogy hová akarok utazni, és van-e magyar pénzem, mert
itt már csak azért adnak vasúti jegyet. Elõvettem a nálam lévõ cseh pénzt, megszámolták,
valamit egymással jiddisül értekeztek, majd leszámoltak a markomban valamennyi magyar
pénzt. Biztosítottak, hogy elegendõ lesz a jegy megvételére. Az egész ügylet suttogva bo-
nyolódott le. Hálás voltam nekik a cseréért, és egyáltalán nem érdekelt, hogy mennyire tér-
tek el az átszámításnál a hivatalos árfolyamtól.
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Nemsokára begurult a vonat az állomásra, és én a közepe táján beszálltam egy termes
kocsiba. Utas csak til-tul fordult elõ a vonaton. Nem akartam egyedül lenni egy fülkében,
ezért a kocsi közepén lévõ nagyobb teremben horgonyoztam le, mert ott közvetlenül az ajtó
melletti padon már három középkorú atyafi ült, és ismerõs módon beszélgettek. Amint ve-
lük szemben letelepedtem az üres padra, láttam rajtuk, hogy nagyon szánalmasan nézhetek
ki. A ruhámból még mindig facsarni lehetett volna az esõlét. Kemény gallérom és nyakken-
dõm ronggyá ázott. Nem volt sok kedvem beszédbe elegyedni, bár örültem, hogy újra em-
berek között lehettem. Õk azonban együttérzéssel fordultak hozzám, mire én csak annyit
árultam el, hogy nagyon fáradt vagyok, és – ha nincs ellene kifogásuk – leheveredem a ve-
lük szemben lévõ padon. Az egyik magyar közben benyúlt a tarisznyájába, kihúzott onnan
egy karaj házi kenyeret és egy tulipiros szép, nagy nyári almát. Kedves kínálással a kezembe
nyomta. Nagyon jólesett. Azután foszladozó papírcsomagomat a fejem alá igazítva elnyúj-
tóztam a padon, ügyelve arra, hogy sáros cipõmmel be ne piszkítsam a padot.

Lehunytam a szemem, és úgy tettem, mintha aludnék. Ehelyett nagyon is éber voltam,
és minden idegszálammal vártam az igazoltatást. Láttam ugyanis, hogy az állomáson két ka-
kastollas, szuronyos csendõr szállt fel a vonat elsõ kocsijába. Valóban nemsokára hallom is,
hogy a kocsi alsó szakaszában igazoltatás van. Én a legérdektelenebb arccal mímelem az al-
vást. Nyílik az ajtó, és belép a két csendõr. Egy pillanat alatt csend lesz a kocsiban. Szemem
csöppnyi résén keresztül látom õket. Az egyik középkorú, a másik fiatalabb, de mindkettõ
harcsabajuszú. Szuronyos puskájuk hevederüknél fogva bal alsó karjukra felakasztva lóg.
Kezdik az igazoltatást az én embereimnél. Amikor már a harmadik köszönöm is elhangzik,
megfagy bennem a vér, mert most én kerülök sorra. Egy pillanatra néma csend. Valószínû-
leg a csendõr kérdõleg mutatott rám, a mélyen alvást színlelõre. Hallom az egyik magyar
atyafi hangját: Ez egy agyonázott, fáradt diák, aki ledõlt egy kicsit, hogy összeszedje magát.
Megint egy pillanatnyi idegtépõ csend, majd boldogan hallom a továbbhaladó lépések ne-
szezését. Forró hálát mondok magamban a Gondviselésnek.

Nem sokáig pihenhettem a padon, mert mind többen és többen lettünk a kupéban, és
át kellett adnom a helyet a leülni akaróknak. Gyönyörködtem most már felszabadultan a
tájban. Nem tudtam betelni az alföld csodálatával. Eddig látókörömet mindig hegyek kor-
látozták, most tekintetem szabadon belevész a végtelenbe. Megpróbáltam megérezni Petõfi
alföld imádatát. Délután sûrûsödtek az állomások, és sûrûsödött az utasok száma is. Mire
Budapest határára érkeztünk, és a házak már összefüggõ képletet mutattak, a lépcsõkön is
fürtökben lógtak az emberek Amint a vonat az Angol Park kerítése mellett kattogott,
eszembe jutott, hogy a nemrég egészen a fõvárosig szemtelenkedett a román hadsereg szin-
te minden ellenállás nélkül. Szinte megrázott a düh és a szégyen kegyetlen érzése. Nem tud-
tam megérteni, hogy micsoda ördögi praktika és tehetetlenné tevõ sokk tudta úgy
megbénítani a kezünket, hogy nem volt erõnk védekezni!

Már teljesen besötétedett, mire a Nyugatiba beérkeztünk. Én csak mentem a tömeggel.
Az állomás homlokzata elõtt a lépcsõk tetején elbûvölve megálltam. Olyan kép tárult elém,
amilyet addig nem láttam, de el sem tudtam volna képzelni. Hatalmas égõk nappali fénnyel
árasztották el a teret. Az autók dudálnak, a villamosok csilingelnek és csikorognak, min-
denki siet, minden mozgásban van. Valahol kiabál valaki: az Est, Magyarország, Pesti tükör,
Ábendblatt! Ez a tülekedés szédített, vonzott, de taszított is, sokáig álltam ott, és bódultan
néztem a szokatlan látványt.
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Elgyönyörködtem volna még sokáig ebben az állandóan változó, és mégis mindig egy-
fajta mozgásban, de eszembe jutott, hogy nekem aznap még egy feladatom van. Fel kell ke-
resnem egy nagyon távoli rokonomat, az öreg Vali nénit, akivel már elõre leleveleztük,
hogy ma éjszakára hozzá fogok szállni. Fel volt nekem írva, hogy a Dráva utca, ahol lakott,
a Váci útról nyílik. Nem kellett sokat keresgélnem a Váci utat. Elindultam rajta kifelé. Itt
már a világítás elég gyér volt. Az épületeknek inkább csak a körvonalait láttam. A házak na-
gyok voltak, több emeletesek, sõt sok közülük egyenesen ormótlan volt. Sok épület ablaka
sötéten meredt az utcára, lakatlannak látszott. Meg voltam döbbenve. Odahaza a
máramarosi kis faluban mindenki úgy tudta, hogy Budapestnek a legelõkelõbb utcája a Váci
utca. Hisz én is ismertem az akkor járta slágert hogy: Váci utcán Váci utcán, hogyha egyszer
végigmész… El is kezdtem magamban dúdolni. Nem értettem a pestiek ízlését, mi szépet
látnak ebben a kétségtelenül nagy, de minden kedvesség és szépség nélkül való utcában?
Persze én akkor még nem tudtam, hogy Budapesten a Váci utca mellett, egy Váci út is van,
és a kettõ nem hasonlít egymásra.

15. Budapesti keserves életem kezdetei…

A Mûegyetemre felvettek, de sógorom, dr. Guóth Béla ajánlására, aki akkor a Mû-
egyetemen adjunktus volt, rövid úton átkerültem a Közgazdasági Egyetemre, ami akkor lé-
tesült. Abban az idõben Magyarországon mérnök dömping volt, és mérnökként szinte
lehetetlen volt elhelyezkedni. Ingyen hálóhelyet kaptam egy elhagyott laktanyában. (72-en
voltunk egy helységben), ingyen menza nyílt a menekültek részére egy pincében. Normális
igényekrõl ezekben az intézményekben nem lehetett szó. Éjszaka aludni és pihenni a renge-
teg poloska miatt, nappal komoly munkát végezni a gyatra és kevés koszt miatt nem lehe-
tett. Kaptam ugyan a piaristáktól egy tanítványt, de ez a jövedelem semmiképpen sem volt
elegendõ a reggeli, az ebéd, és a vacsora pótlására. Soha senkinek sem panaszkodtam, mert
ezt a nehéz sorsot én választottam. Kiszuperált katonaágyam lábtól esõ végére fekete cérná-
val egy kis feszületet erõsítettem, amit senki más nem vett észre, de nekem az elsõ tekinte-
tem Rá esett, és erõt adott. Életemnek ez a része valóságos infernó volt: koplalás, fázás,
kilátástalanság, elhagyatottság, stb. Támogatást sehonnan sem kaptam, de nem is kértem.

16. Az elsõ találkozásom Vargha Damjánnal és az Adalbertiummal…

Ez a cisztercita szerzetes a szó szoros értelmében összekoldult, összetarhált annyi
nyersanyagot, hogy azokból az egyik apácazárdában a szegény katolikus egyetemi hallga-
tóknak menzát nyitott. Itt a menzista naponta legalább egyszer jóllakhatott. Én is tagja let-
tem, majd a Ráday utcában nyílt újabb menzának fõinspektora lettem. Az ebéd így
megoldódott, de a reggeli és a vacsora még nagyon esetleges volt. A nélkülözés azonban
még nem szûnt meg, állandóan gyengültem, míg az egyik klinikán az orvos alapos vizsgálat
után megállapította, hogy a tüdõm meg van támadva, azonnal abba kell hagynom a tanu-
lást, és haza kell mennem Máramarosra meggyógyulni.
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17. A Gondviselés közbelép, hogy meggyógyuljak…

Nem hagytam ott az egyetemet, hanem kivártam az abszolutóriumot. A Gondviselés
úgy hozta, hogy Nõvéremék fia akkor került középiskolás korba, amikor én szigorló let-
tem. Gézát beíratták a tatai gimnáziumba magántanulónak, és elutaztam Bicskére unoka-
öcsémet tanítani. Megszûnt a nélkülözés, egészséges viszonyok közé kerültem, és
meggyógyultam. Innen jártam be Pestre a szigorlataimat letenni.

18. A Gondviselés úgy intézte, hogy a Philips világcéghez kerüljek…

Abban az idõben keresztény diplomásnak elhelyezkedni szinte lehetetlen volt.
(Hóman-bébi törvény. Én Rockenstein Samu vállalatánál a 32 alkalmazott közül egyedül
voltam gój. A gazdasági élet szinte teljesen, a társadalmi élet túlnyomó részben, újság, sajtó,
könyv, mozi, színház stb. zsidó vezetés és befolyás alá került. Hazai Samu volt a hadügymi-
niszter, Vázsonyi Vilmos a pénzügyminiszter, stb.) Dr. Farkas János, a Statisztikai Hivatal
külügyi osztályának akkori vezetõje baráti alapon bejuttatott a Philips Rádió világcéghez
könyvelõnek. Itt addigi tanulmányaim nagy részének hasznát vettem, és kilátva a világra so-
kat tanultam. Itt csalásokra és visszaélésekre jöttem rá, aminek az lett az eredménye, hogy
az ellenõrzést kivették a kezembõl, és kreáltak egy új osztályt, az Exerabuchalterische
Abteilungot 9 alkalmazottal, és ennek a vezetését bízták rám. Nemsokára az Eindhoveni
központ is rájött az anomáliákra. (Nem az én árulkodásom alapján!), és egy szép napon az
egész vezetõséget leváltotta, és úgy rendelkezett, hogy ellenjegyzésem nélkül a pénztár sem-
mit sem fizethet ki. Nagy jövõ elõtt álltam, mert tudomásomra hozták, hogy a nemsokára
létesítendõ zágrábi, vagy bukaresti fiók élére kerülök. Közben egy bécsi világbank megbu-
kott, és a Philips kivonult Magyarországról, és a szép terveknek befellegzett. A vállalatot
egy budapesti tiszta zsidó csõgyár, a Vatea vette meg. Vezetõ állásomból azonnal eltávolítot-
tak, helyemre egy Deutsch nevû jampec került. Nagy huzavona után felmondtak, és kényte-
lenek voltak egy félévi jövedelmemet kifizetni, amibõl Budapest határában a Tisza István
kertvárosban egy 200 négyszögöles telket vettem Ürge Ilonától.

19. A Gondviselés újra összehozott Pécsett Vargha Damjánnal…

A pécsi egyetemi Szent Mór kollégiumba (Maurinum) kerültem gondnoknak. (Gazda-
sági vezetõ). A kollégiumot Vargha Damján létesítette. Soha életemben annyit, és olyan szí-
vesen nem dolgoztam, mint ott a magyar ifjúságért. Munkámban a legnagyobb akadályom
maga az igazgató volt, aki még Don Bosco elvei szerint akarta vezetni ezt a modern intéz-
ményt. 5 évi nehéz munka után békében, és szépen elváltunk. Nemsokára a Maurinum
anyagilag bajba jutott, az igazgató többször hívott vissza, vagy legalább a tanácsaimat kérte,
de én elzárkóztam. Késõbb 84 éves korában, nem sokkal halála elõtt felkeresett budai laká-
somon, belátta hibáját, és bocsánatot kért.

20. Személyzeti vezetõ vagyok Nagykovácsynál, üzlet a Flórián téren…

Életemben nagy fordulatot jelentett a Nagykovácsy cégen keresztül az önnálósulásig
eljutni. Üzletem, amikor már lassan kezdett formálódni, az ott dúló harcok alatt tökélete-
sen kiégett, tönkrement.
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A világháború miatt kimaradt korosztályok (1901, 1902, 1903, 1904) részére, mivel a
II. világháború még tartott, sorozást és kiképzést rendeltek el. Így engem is besoroztak. Elõ-
ször Zentán (akkor hozzánk tartozott), majd a várban lévõ laktanyában kaptam kiképzést.
Kiképzés után, az õrmester a nagy utazásra felkészített, kiképzett katonák közül, úgy ránéz-
tében összeállított egy menetszázadot, amelybe én is bekerültem. (Valószínûleg kinézésem
miatt.) Alighogy rám mutatott az õrmester, és én elindultam a különálló kiválogatottak
közé, valaki odakiáltotta az õrmesternek, hogy nekem 3 gyermekem van, mire az õrmester
azt mondta, hogyha én ezt hivatalosan is igazolni tudom, akkor a menetszázadból kimara-
dok. Errõl a törvényrõl nem tudtam, tehát a Gondviselés jött segítségemre. Késõbb meg-
tudtuk, hogy ebbõl a menetszázadból, alig 6 ember jött vissza, a többi odaveszett.

21. A Gondviselés megmentett a Szibériába jutástól…

Az oroszok elfoglalták a fõvárost, minket, férfiakat összeszedtek, és elhajtottak
„málenkij robotra”. A volt üzlet mellett elhaladva láttam, hogy az üzletbõl, ahol minden va-
gyonunk volt, csak az üszkös falak maradtak meg. Étlen-szomjan Sóskútig hajtottak minket
2 napon keresztül az oroszok, mert azon a napon a németek elzárták a továbbhaladás útját.
Az elõzõ, és az utána következõ napon, akadály nélkül ment az emberrablás, akik közül alig
jött vissza valaki. A Gondviselés a biztos haláltól mentett meg, mert én már Sóskúton na-
gyon rosszul lettem, elvesztettem az eszméletemet, és csak egy közeli erdõben lévõ apáca
diakónus otthonban tértem magamhoz. Pár nap múlva a budai erdõkön keresztül gyalog
értem haza. A szibériai utat biztosan nem bírtam volna ki.

22. Élve szabadulok ki az ÁVO börtönébõl…

Testileg, lelkileg betegen értem haza. Feleségem, még meglévõ értékeinket cserélte be
vidéken, hogy így jussunk élelemhez. Egyszer 22 felfegyverzett jampec megjelent nálam, és
tudomásomra hozta, hogy üzletet többé nem nyithatok. Nemsokára bevittek a Bimbó utcai
ÁVO-ra, és ott bevezetõként ájultra vertek. Megtudtam, hogy az éjszakai kihallgatások az
igaziak. Ép bõrrel azt még senki sem úszta meg. Egyszer rám is sor került. Felvittek a II.
emeleti „üzembe.” A hivatalosság látszatáért az elsõ szobában egy égõ szemû göndör jam-
pec felvette az adataimat. A Nagykovácsy cégnél megakadtunk. Nagyon érdekelte az üzlet-
politikája, berendezkedése. Én az áruházak történetét és üzletvitelét is ismertem. (okleveles
közgazda, angol-német nyelvtudással.) Tanulmányoztam a külföldi erre vonatkozó irodal-
mat is. A smasszerek, jól megtermett parasztlegények már szerettek volna kezelésbe venni,
de az én jampecem nem tudott betelni azzal, amit én tudtam. Kibújt belõle a „vizes nyol-
cas.” Egyszer elsápadt, hirtelen a gyomrához kapott, és rosszul lett. A társai: „Jaszli, Jaszli,
mi van veled?” és odarohantak. Az egyik orvosért kiáltott, mire nekem eszembe jutott,
hogy éppen aznap hoztak be a pincébe egy orvost, felkiáltottam: azonnal küldök egyet! Le-
rohantam a pincébe, és felküldtem az orvost. Egy sarokban meghúzódtam, és vártam arra,
hogy visszavisznek, de a nagy tumultusban errõl megfeledkeztek. Így megmaradtam. (meg
kell jegyeznem, hogy a Jóska zsidóul Jaszlit jelent.)
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23. ÉMUK tisztviselõbõl ÉMUK darus…

Szomszédunk, dr. Pildner Ottó segítségével és ügyességével bekerültem az ÉMUK-hoz
könyvelõnek. A sok hozzá nem értõ jampec között gyakorlatom és szaktudásom révén
gyorsan emelkedtem, és már egy részleg igazgatójának szemeltek ki a trösztnél, amikor ne-
vem a minisztériumba került. Nemhogy igazgató nem lettem, de azonnal fizikai segédmun-
kásnak soroltak be a raktárba. Itt egy pillanatig sem dolgoztam, mert nekem kellett a
vállalat mérlegét elkészítenem. Vállalatom vezetõi mégis kimódolták, hogy ne a raktárba,
hanem egy darura kerüljek kezelõnek. Ez a munka veszélyes és felelõsségteljes volt, ezért
csak gójok dolgoztak a darun.

24. A Gondviselés ment meg a szerencsétlenségtõl…

Budapest környékén egy toronydarura kerültem tanulónak, ahol a vezetõ vagy nem
tudott, vagy nem akart tanítani. Pár nap ottlétem után, amidõn még önállóan egyetlen eme-
lést sem csináltam, a budapesti fõnökömtõl, aki egy kimustrált iszákos sofõr volt, az az uta-
sítás jött, hogy éjszakára menjek ki egy újpesti építkezéshez daruzni, mert megbetegedett a
kezelõ. Nagyon megijedtem, mert még nappal sem kezeltem darut, nemhogy éjszaka. Éjfé-
lig minden erõmet összeszedve dolgoztam. Éjfélkor esõ miatt szünetet tartottunk. Azután
folytattuk a munkát. Mielõtt az elsõ beemelést megtettem volna (Kb. 20 mázsát tett ki a
beemelendõ tárgy, a Gondviselés arra figyelmeztetett, hogy mielõtt a mûveletet elvégez-
ném, próbáljam ki a daru fékjét. Egy indifferens helyen megpróbáltam elõbb, - ahogy szok-
tam – fékkel leengedni a terhet. Megdöbbenve vettem észre, hogy a fékem nem mûködik,
amikor lazítottam a féken, a teher zuhanni kezdett. Ha ezt az épületen, a munkahely fölött
így akarom leengedni, biztosan legalább 2-3 ember életébe kerül. Az történt ugyanis, hogy a
fékdob szabadon lévõ része a ráhulló esõtõl síkossá vált, és nem fogott. Megtöröltem, be-
kentem porral, és folytattam a munkát.

24. A Gondviselés még a villámcsapástól is megvéd…

Nyíregyházi daruskodásom idején, hirtelen vihar tört ki. Ezt a vihart, amely esõ nélkül
villámlással és dörgéssel szokott elvonulni, az ottani emberek burjának hívják. Engem is
meglepett egy ilyen burja, és egy villám a darumba csapott. Az egész olyan hirtelen történt,
hogy nem volt idõm lemenni a daruról. A kezelõfülkém kb. 20 méter magasan, a teljesen
vasból álló daru közepén volt beszerelve, vas csapokkal odarögzítve. A daru abban a pilla-
natban üzemképtelenné vált, mert pl. a biztosítékban a porcelán és a fém konglomerátum-
má összeolvadt, stb. A fülkém padlójára estem, de más bajom nem történt, mert egészen
véletlenül a villámcsapás pillanatában semmiféle fémhez nem nyúltam, mert különben
agyoncsapott volna a villám. (Gondviselés.) Amikor magamhoz tértem, és kinéztem az ab-
lakomon, ott láttam az egész építkezési részleg minden emberét, akik szótlanul a fülkémre
meredtek. Meg voltak arról gyõzõdve, hogy engem agyonütött a villám. Óriási éljenzés és
boldogság volt, amikor megjelentem fülkém ablakában. Tényleg csak a Gondviselés men-
tett meg attól, hogy a villámütés pillanatában ne legyek valamilyen fémmel érintkezésben.
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25. Egy véletlen ötlet (Gondviselés) ment meg a biztos és kínos haláltól…

Az ÁVO-val való találkozásom után 39 hónapig voltam rendõri felügyelet alatt. Ez
gyakorlatilag azt jelentette, hogy meghagyták az ember életét, de megvonták a fenntartásá-
hoz való lehetõséget, így nem volt szabad Budapestet elhagyni, szállítóeszközt igénybe ven-
ni, telefonálni, valahol munkát vállalni, stb. Én ugyan nem törõdtem ezekkel, hanem pesti
üzletekben házaltam a Pesterzsébeten bizományban átvett kötöttárukkal. Üzletbõl ki, üzlet-
be be. A jutalék nagyon kevés volt, különösen, ha látták, hogy egy gój támogatásáról van
szó. Az államosítások során Körtvélyessy Ottó (inkább csak névrokon) finom kötélgyárát is
államosították, de mivel más nem értett a finom kötelek gyártásához, õt megtartották az
üzemben. Mivel a lakás, az üzem és a gyár egy telken belül volt, Ottó éjszaka dézsmálta a
raktárban lévõ fonalat, amely akkor már állami monopólium volt. Én, a lopott fonalat el-
juttattam az erzsébeti kötõsöknek, így 2 legyet ütöttem egy csapásra: jogom keletkezett az
eladásra, másrészt Ottó az eladott áruért kapott pénzbõl szép jutalékot adott. Az igaz, hogy
lõporos hordó tetején tartózkodtunk, mert a fonal értékesebb volt, mint az emberi élet.
Egyik reggel telefont kaptam Ottótól, hogy egy fuvarossal 2 láda fonalat vihetek ki Pester-
zsébetre a kötõmestereknek. Felszálltam az egylovas kocsi bakjára az ismeretlen kocsis mel-
lé, és elindultunk Erzsébet felé. A széles soroksári úton, már majdnem Erzsébet alatt,
feltûnõen sok jármûvet láttam magunk elõtt. A továbbhaladást egy többnyire lovas kocsiból
álló kocsisor zárta el, amely az utca egyik felétõl a másikig tartott. Csak a közepén volt
annyi szabad hely, hogy beállhassunk. Azonnal láttam, hogy 2 finánc szállítmány ellenõr-
zést tart. Eszembe jutott, hogy pár napja megalakult a Gazdasági Rendõrség, s a szállítmá-
nyok razziázására felhívták a figyelmemet. Már olvastam is egy hírt, hogy egy fõkönyvelõt
90,-Ft-os kihágás miatt felakasztottak. Az én szállítmányom, több mint 20 mázsa nagyon
értékes külföldi fonal, több ezer forint értéket reprezentált, és nekem egyetlen sor hivatalos
írásom sincs róla. Biztosra vettem, hogy ezen a razzián fennakadok. A magam személyében
már mindennel leszámoltam, de a családomat sajnáltam, mert az én csúfos végemért, nekik
egész életükben megbélyegezettként kell élniük. Ekkor hirtelen egy gondolat villant belém.
A jobboldali finánc a kocsisor elõtt ment az út szélére, hogy folytassa az ellenõrzést, a másik
finánc, pedig már elkezdte a baloldalon a sor végétõl az ellenõrzést, és feltételezhette, hogy
engem a másik már ellenõrzött, mivel én a sor közepén álltam. Kikaptam a kocsis kezébõl a
gyeplõt, és – mint akinek rendben van a szénája – elindultam. Senki sem szólt rám, senki
sem követett, így bekocogtunk Erzsébetre, ahogy egy konyha asztalára tettük fel a 2 láda fo-
nalat. Ez a konyha egy elnyújtott „L” betûnek a rövidebb szárát képezte. A nagy L hosszabb
szára a kötõmûhelyekbõl állt. Pár nappal késõbb a Gazdasági Rendõrség ezekben a mûhe-
lyekben ellenõrzést csinált, de sehol se talált kifogásolnivalót a mûhelyekben, azonban a
konyhába, ahol még a 2 láda lopott fonal volt, nem tértek be. (Gondviselés!)

26. Van, amikor a Gondviselés a legváratlanabbul jelentkezik…

Egy alkalommal egy Leitner nevû pesterzsébeti kötõsnél egy razzia alkalmával találtak
egy kupac általam szállított lopott fonalat. Bekísérték, és 2 hitsorsos detektív kiszállt a laká-
sára házkutatás céljából. A házkutatás negatív eredménnyel járt, de a detektíveket na-
gyon meghatotta, hogy otthon talált kislánya jiddis és idõszerû csasztuskákat énekelt.
Leitnert azonnal szabadon engedték. Amikor megtudtam, hogy Leitnerrel mi történt,
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biztosra vettem, hogy én is sorra kerülök. Pár napig nem mentem haza, hanem bujkáltam a
városban. Egyik délután éppen akkor mentem be a Hámán Kató u. és a Mester utca sarkán
lévõ templomba, amikor a pap kifordult az oltártól, hogy áldást osszon, Meg voltam gyõ-
zõdve, hogy rettegésem is feloldozást nyert. Felszálltam egy 30-as villamosra, és a Kõrúton
egy villamosmegállónál leszálltam, az ott a járdaszigeten villamosra váró Leitnerhez. El-
mondta nekem, hogy a rendõrségen semmiféle adatot nem tudott rólam mondani, a házku-
tatás semmi terhelõt nem talált, sõt! És így elbocsátották.

27. A Gondviselés a feledékenységet is felhasználja…

Eljártam kötöttáruval házalni Csepelre is, pedig nekem, mint rendõri felügyelet alatt lé-
võnek szigorúan tiltva volt Budapest területét elhagyni. Egy padon, a piacon ülve vártam,
amíg az üzletek kinyitnak. Elõvettem a zsebembõl egy újságot, és annak margóján kiszámítot-
tam, hogy az inkasszó után mennyi lesz a jutalékom. Akkor egy férfi a vállamra tette a kezét,
és felszólított, hogy kövessem. A rendõrségen a szomszéd szobában jelentette (valószínûleg a
fõnökének), hogy egy ipari kém gyanús egyént állított elõ. (Csepel gyárváros) Megmotozott,
kihallgatott, és telefonon kereste a budapesti rendõri nyilvántartót, hogy van-e még valami a
rovásomon. Összeköttetést nem kapott, és valami sürgõs dolga akadt, mert azzal a felkiáltás-
sal, hogy ha összeköttetésbe kerül Budapesttel, folytatjuk a kihallgatást, bekísért egy mellék-
szobába, és rám zárta az ajtót. Biztos voltam abban, hogy bajba kerültem, mert a budapesti
nyilvántartóban, mint rendõri felügyeletes szerepel a nevem, így nem volt jogom Csepelre
menni, tehát innen egyenesen a kistarcsai internálótáborba kerülök, ez az elõírás. Szerettem
volna családomat értesíteni egy cédula kijuttatása által, de az egyetlen ablak be volt szegezve.
Türelmesen vártam, de amikor már sötétedett kopogtam az ajtón. A detektív azzal nyitotta
ki, hogy teljesen megfeledkezett rólam, a szükséges lépéseket, majd másnap teszi meg. Én ak-
kor hazamentem, és Csepelnek még a tájékára sem mentem.

Ezek voltak azok az esetek, amikor az isteni Gondviselést szinte kitapogathatóan ta-
pasztaltam az életemben. Tisztában vagyok azzal, hogy ezeken kívül minden lépésemet
hosszú életem során az isteni Gondviselés motiválta és irányította, de fizikai érzékeim eze-
ket már nem tudták nyomon követni, így azok nem váltak tudatossá.

Már arra nem emlékszem, hogy kinek a segítségével, de elsõéves egyetemi hallgató ko-
romban tagja lettem a Mária kongregációnak. Minden héten egy este összejöttünk. Ezek-
nek az összejöveteleknek valami egészen különlegesen boldog és felejthetetlen hangulata
volt. Jól tudom, hogy egy kongreganista örökre stigmatizált lett, és így amikor az isteni
Gondviselés megmentett a szerencsétlenségtõl, Mária védõpalástja is közrejátszott.

Budapest, 1990. augusztus
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A gimnáziumi évek kezdete. Az elsõ osztályfõnök: Hruska Károly tanár úr

Isten háta mögötti kis falu osztatlan iskolájából kerültem a máramarossszigeti királyi ka-
tolikus fõgimnáziumba. Mindenképpen hosszú volt az út a szegényes tanulási körülmények
közül a modern fényes iskolába. Nemcsak hosszú volt, de roppant meredek is. A falusi iskola
joviális tanítójával az élén, nem sokban különbözött a szülõi ház hangulatától. Ez a két eme-
letes hatalmas gimnázium a maga tömegével, rengeteg világos helyiségével, vadonatúj értékes
berendezésével, és nem kevésbé a sok komoly arcú, félelmetes tanárával, nekem még az
álomvilágnál is többet jelentett. Amint az épület lábánál az utcán vártam, hogy az új gimnázi-
um elõször nyissa meg kapuit, felejthetetlen szorongás lett rajtam úrrá. Az épület magassága
és hatalmas volta megszédített, a fiúk, akik ugyanúgy, mint én bebocsáttatásra vártak, vidá-
man fogócskáztak, nevetgéltek az utcán, õk ugyanabból a városból, iskolákból valók voltak,
ismerték egymást, és ügyet sem vetettek rám. Nagyon árvának és elhagyatottnak éreztem ma-
gam. Félelem és sírás fojtogatta a torkomat. Úgy éreztem, hogy annak a nagy feladatnak,
amelyik reám vár nem fogok tudni megfelelni. Azóta is élénken vissza tudom idézni ezt a nyo-
masztó érzést. Valahányszor frissen épült épület szagát érzem, a gimnázium szagára emlékez-
tet, és egy pillanatra megjelenik elõttem akkori lelkiállapotom.

Végre, Mezei István bácsi, a nagytekintélyû pedellus, megnyitotta a nagy kétszárnyú
fõkaput, és méltóságteljesen felszólított bennünket, hogy teljes csendben gyülekezzünk a
földszinti folyosón, ahonnan osztályfõnökeink felvezettek a megfelelõ osztályokba. Ne-
künk, elsõ osztályosoknak Hruska Károly tanár úr lett az osztályfõnökünk. Egy vékony, in-
kább alacsony, mint magas termetû, de határozott, energikus mozgású, és tiszteletet
parancsoló tekintetû fiatalember volt. Szigorú, de igazságos ember. Nem volt mogorva, de
mosolyogni se láttuk sohase. Nagy szükség volt a fegyelemre, mert több mint hatvanan vol-
tunk egy osztályban.

Az elsõ napon az ülésrend megállapítása után, az elsõ mûsorszám a házirend ismerteté-
se volt. Én az osztályteremben is a sok új benyomás hatása alatt maradtam, és nem tudtam
betelni a teremben tapasztalható sok érdekességgel, és bizony elfelejtettem odafigyelni a
házirendre. Ezt észrevette Hruska tanár úr, és rám mutatva megkérdezte az elõbb felolva-
sott paragrafus tartalmát. Szégyenszemre egy szót sem tudtam szólni. Mire a tanár úr olyas-
félét mondott, hogy engemet is kár volt gimnáziumba küldeni. Ez borzasztó hatással volt
rám. Egy pillanat alatt kilencven fokkal minden megfordult körülöttem, és szégyenletes fáj-
dalmamban zokogni szerettem volna. Eszembe jutott a sok tépelõdés, gond, talpalás, kínló-
dás, és csalódás, ami az én gimnáziumba kerülésemet megelõzte. Ekkor éreztem elõször,
hogy ezután már sok mindent komolyabban kell venni. Összeszorítottam a fogamat, és erõ-
sen elhatároztam: meg fogom mutatni, hogy érdemes volt idekerülésemért annyit fáradoz-
ni. Ez volt az elsõ személyes találkozásom Hruska tanár úrral. Innen, az út végérõl
visszanézve hálás vagyok Neki ezért a rendreutasításért, szinte sorsszerûnek tartom. Ekkor
kaptam meg azt az indítást, hogy azután minden osztályt osztályelsõként, tiszta jeles ered-
ménnyel végezzem.

A következõ találkozásom Hruska tanár úrral merõben más volt. Irkalapokat osztott ki
az osztályban, és diktálás után írnunk kellett. A következõ órán elõször felhívta
Rákóczi-Fucsek Benjámint. Ne tévesszen senkit a név, viselõje egy magyarul alig tudó román
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fiú volt. Hruska tanár úr az õt jellemzõ egyenességgel megmondta neki, hogy semmi keres-
nivalója a gimnáziumban, és legjobb, ha minél hamarább abbahagyja az egészet. Egyúttal be
is hívatta a szüleit. (A fiú ki is maradt.) Másodiknak az én nevemet említette. Megdicsért,
mert hibátlan volt a dolgozatom, és külön kiemelte, hogy szépen volt megírva. Ekkor tudta
meg a nevemet is. A minõségi munkából elhatározásomhoz híven ezután sem engedtem.
Egyik jeles feleletem után meghagyta, hogy délután 3 órakor várjam meg a cukrászda elõtt.
A szívem a torkomban dobogott, amint megláttam. Bementünk a cukrászdába, és én bizto-
san nagyon sután viselkedhettem, mert akkor voltam életemben elõször ilyen helyen. Õ
otthonosan mozgott, mert a kezembe nyomott egy tányért, és egy villát, majd õ megrakta a
tányérját, és amikor látta, hogy én csak egy darabot vettem az állványról, kivette a kezem-
bõl és még kettõt rátett. Arra biztosan emlékszem, hogy bármilyen finom is volt az a süte-
mény, én nem éreztem annak az ízét, annyira meg voltam hatva. Szorongva ültem Vele
szemben a szék peremén a kis asztal mellett. Õ a szokott komoly szûkszavú volt. Elkérdezte
tõlem anyagi viszonyaimat. Nem volt mivel dicsekedni. Nem sokkal késõbb az egyik óra
után említette, hogy egy velünk együtt járó, elég haszontalan fiú mellé a szülei komoly ta-
nuló társat keresnek, Õ reám gondolt. Nehéz anyagi körülményeim így megoldódtak, mert a
termény nagykereskedõ papától havonta 10 koronát kaptam, amibõl a lakásért 6 koronát fi-
zettem, a fennmaradó 4 korona fedezte egyéb költségeimet. (A kosztot ministrálással keres-
tem meg.) Ebéd után minden nap elmentem az osztálytársamhoz, és mindaddig
ottmaradtam, amíg a másnapi leckékkel készen nem voltunk. Közben én is alaposan elkészül-
tem. Akkor tanultam meg, hogy tanítással milyen jól lehet tanulni. Most már meggyõzõdé-
sem, hogy ezt a kapcsolatot Hruska tanár úr hozta létre, és közben elsõsorban az én
érdekeimet nézte.

A gimnázium a piarista renddé volt, és a rendi iskolák elõírása szerint õsszel és ta-
vasszal, amíg az idõ engedte, reggelente elõadások elõtt kettõs sorokban tanáraink vezetése
mellett a gimnáziumból az Iskola utcán végig vonultunk diákmisére. Mintha most is lát-
nám, amint egysoros, prémes télikabátját összefogva, mintha nem volnának rajta gombok,
fekete keménykalapban, kimért léptekkel kísér bennünket az utcán. Arra is emlékszem,
hogy kétfelé pödört rõtes barna színû, ritkás bajuszkája volt.

Az osztályban csak addig ült a katedrán, amíg beírta az osztálykönyvet. Azután két ke-
zét zakója két alsó zsebébe süllyesztve sétált a padok között. Ha valaki nem tudta a leckét,
azért nagyon haragudott. Haragjának ilyenkor azzal is kifejezést adott, hogy bal kezét a no-
tesszel együtt kirántotta a zsebébõl, a legközelebbi padra vágta, és minden kétséget kizáró-
an írta be a négyest. (Ez volt akkor a szekunda.) A szegény notesz a sok haragos
igénybevételtõl pár hét alatt lapjaira hullt szét, salátává vált. Ekkor haragos szavait még ez-
zel a mondattal is megtoldotta: „Nem ennek a rongyos notesznak tanultok!”

Az elsõ év végén még õ vizsgáztatott le bennünket. Közben kitört az elsõ világháború,
és neki be kellett vonulnia, tartalékos tiszt volt. Többet már nem is tért hozzánk vissza, pe-
dig nagyon vártuk vissza, nagyon megszerettük, sokat emlegettük.

A második világháborút közvetlenül követõ nagyon nehéz és zavaros idõkben találkoz-
tam Vele újra. Két megállót mentünk együtt egy túlzsúfolt villamoson. Csapzottan, nagyon
fáradtam, alvó gyermekei között szorongott egy padon. Csak annyit mondott, hogy vidékrõl
jött fel a családjával. Korán reggel volt, és biztosan egész éjszaka törõdtek valamilyen vona-
ton. Nekem is sietõs volt az utam, így az egész találkozás, futólagosan csak pár percig tartott.
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Pár évvel ezelõtt már egészen más körülmények között találkoztunk. Egyik volt osz-
tálytársamtól megtudtam, hogy Budapesten tartózkodik a leányánál. Elmentünk és meglá-
togattuk. Nagy örömmel és szeretettel fogadott, csupa derû és közlékenység volt. Gyér
bajuszkáján kívül szinte semmi sem emlékeztetett a régi mosolytalan, szigorú arcú emberre.
Nagyon jó hangulatban váltunk el, azzal, hogy nemsokára újra találkozunk. Elcsodálkoz-
tunk bámulatos memóriáján. Jobban emlékezett volt osztálytársainkra, mint mi magunk,
pedig Õ valamivel, több diákkal találkozott az idestova fél évszázad alatt, mint mi.

Nagyon kedves és mély benyomásokkal jöttem el barátommal Tõle. Eszünk ágába sem
jutott, hogy ez volt az utolsó találkozásunk Vele. Nagy fájdalmamra még csak el sem kísér-
hettem utolsó útjára, mert késve kaptam a hírt haláláról. Azt azonban életem végéig sajnálni
fogom, hogy még életében nem csókoltam meg a kezét.
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Életem Máramarosszigeten a Románok bevonulása után.

Az utolsó himnusz

„Nem akarok többé katonát látni!” jelentette ki Károlyi Mihály hadügyminiszter. En-
nél hazárdabb, ostobább és hazaárulóbb kifejezés még nem hangzott el a magyar történe-
lemben. Erre a kifejezésre a magyar frontok felbomlottak, a hadsereg összeomlott, és a
védtelen, kimerült ország ellenségeinek kénye kedvére került. Csak az nem kanyarított be-
lõle, aki nem akart. És ki nem akart a prédából részesülni?

Engem az összeomlás és a nemzetrablás Máramarosszigeten ért. Hetedikes gimnazista
voltam. Egy csendes napon nagy trombitálásra és csörömpölésre lettem figyelmes. Kinézek
a fõtérre és a következõ kép fogad: Egy szakasz katona menetel a Korona kávéház elõtt.
Négyes sorokban jönnek, lehettek 25-30 – an. Legelöl jön egy magasabb rangú katona, va-
lószínûleg tiszt, utána a menetelõ szakasz 2 elsõ sora trombitásokból áll. Valami monoton
indulót fújnak. A szakasz mellett 2 oldalt egy-egy lovas katona. Az innensõ mezítláb ül a lo-
von. A ló élénksárgára van befestve rüh ellen. Hátul 2 ló húz egy ágyút. Az ágyú a macska-
köveken irtózatos csörömpölést csinál. A menetet némán szemlélõ emberek közül egy férfi
megszólal. „Ez az ágyú nem használható, nem lehet vele lõni, mert nincs lafettája!” A kato-
nák maguk nekünk szokatlan, furcsa figurák voltak. Vékony, fejletlen embereknek tûntek
fel, fekete hajjal, szinte cigányosan sötét arcbõrrel és tekintettel. A szakasz legvégén mene-
teltek a legalacsonyabbak, és ahogy igyekeztek hosszú léptekkel szinkronban maradni az
elõttük haladó magasabbakkal, láthatóan lötyögött fejükön a bádog sisak. A katonák pus-
káján szíj helyett heveder volt. Az egész menet inkább nevetséges volt, mint komoly. Egy
magyar korcsma legénysége már a megjelenésével szétzavarta volna ezt a láthatóan meg-
szeppent társaságot. Úgy reméltem, hogy egyszer csak megjelenik velük szemben egy pár
magyar baka, és véget vet ennek a megalázó jelenetnek. Sajnos errõl szó sem lehetett. Akik
prédául dobták oda az országot boldog-boldogtalannak, még arról is gondoskodtak, hogy
utólag se történhessék semmiféle szervezkedés az ország védelmére, mert akik valamit te-
hettek volna ilyen irányban, börtönbe kerültek. A szégyenletes menetet figyelõ néma embe-
rek arcán látszott a tehetetlen düh és az elkeseredés.

Ez a menet egész nap nagy csinnadrattával járta a város utcáit. Délután a Fõtéren a Ko-
rona elõtt valami népünnepély félét akartak rendezni. Valahonnan kerítettek egy pár nõt,
és a katonák kört alkotva és összefogódzkodva elkezdték a kolot járni. Akkor hallottam éle-
temben elõször román tánczenét. Egészen magas fekvésben, nekünk szokatlan monoton és
végtelenül unalomig ismétlõdõ cincogás-szerû hangzás ez. Fájdalmas látvány volt. Nem bír-
tam nézni. Hátramentem a kert végébe, és fájdalmamban keservesen sírtam. Azóta sem a
kolot, sem ezt a muzsikát nem bírom. Elmenekülök, ha valahol látom, vagy hallom. Szeren-
csére ez a magyar ízlésnek idegen, és nálunk ritkán találkozni vele.

Ilyen szomorú egyszerûen kerültünk román impérium alá. Ezután tûzzel-vassal elkezdõ-
dött a románosítás. Minden állami és középületre felkerült a kék, sárga, piros román zászló.
A hivatalok addigi magyar vezetõi helyére románokat tettek. Magában a városban alig volt
román, de a vidék lakossága jórészben román volt. Máramaros megyét a Tisza két részre osz-
totta nemzetiség szempontjából. A folyótól délre románok, északra rutének laktak.
Máramarossziget a románok lakta területen volt. Heti piacok alkalmával, vidéki oláhokkal
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volt tele a Fõtér. Csak oláh beszédet lehetett hallani. Vidékrõl hozták fel az élelmiszereket.
Máramarossziget maga õsrégi magyar település volt. Az öt koronaváros egyike. A többi négy
füzérben helyezkedett el a Tisza mellett: Hosszúmetõ, Taracköz, Técsõ, Huszt. A középkor-
ban még külön kiváltságokkal is bírtak. Ezek mind színmagyar helységek voltak õsidõk óta.
Persze az erõszakos románosítás sok egyéni megrázkódtatással, sõt tragédiával járt.

Máramarossziget észak-kelet Magyarország egy kultúrközpontja is volt. Jogakadémiá-
ja, 3 gimnáziuma, számtalan elemi iskolája, újság és könyvkiadása, Prielle Kornélia színhá-
za, pezsgõ zenei élet stb. stb. 1912-ben a piarista rend épített egy 2 emeletes, teljesen
modern gimnáziumot. Hatalmas, nagy színpados díszteremmel, teljesen felszerelt, külön
öltözõvel ellátott tornateremmel, stb. A románok persze azonnal rátették a kezüket, és egy
szép napon a Királyi Katolikus Fõgimnáziumból Dragos Voda Liceul lett. Mi, ennek az is-
kolának tanulói átmentünk a református líceumba. Ugyanígy járt a leánygimnázium is. A
románoknak nagy gondot okozott a hatalmas nagy piarista gimnázium román tanulókkal
való feltöltése. Azt tudom, hogy a mi osztályunkból csak 3 tanuló ment át hozzájuk. Ezek
közül is a harmadikat, Dunka Viktort kényszeríteni kellett. Ez az osztálytársam egy görög
katolikus román papnak volt az árvája. Azzal fenyegették meg az anyját, hogy megfosztják
a nyugdíjától, ha nem veszi ki a fiát a magyar gimnáziumból. Ezt akkor mondta el nekem,
amikor késõbb találkoztunk az utcán. Kért, hogy emiatt ne szóljuk meg, de nem tehetett
mást. Behúzott egy kapualjba, és megmutatta a kifordított kabát hajtókáját: ott hordta a pi-
ros-fehér-zöld szalagot, és szomorúan elsírta magát. Hogy-hogy nem egy oláh gyermek vé-
gig nálunk maradt. Velünk érettségizett, és utána ki is jött egy magyar egyetemre.
Egyáltalán nem õ volt az egyetlen a gimnázium 8 éve alatt megmagyarosodott oláh (román)
fiatal. Egy halinás román fiú, aki akadozva beszélt magyarul, velem kezdte a gimnáziumot,
és 7 év után úgy kinõtte magát, hogy magyar dolgozatait a tanár a katedráról felolvastatta,
olyan szépek voltak. Abban az idõben otthon írtuk a komolyabb témájú magyar dolgozato-
kat. Öröm és irigység volt kézbe venni a dolgozatfüzetét. Szépen kifestett iniciáléval kezd-
te, és szép tollrajzzal fejezte be ezeket a kitûnõre minõsített dolgozatokat. Ez a román fiú a
gimnázium évei alatt érzelmileg és lelkileg is magyarrá lett. Esze ágában sem volt átmenni a
román gimnáziumba. Ennek a metamorfózisnak legfontosabb elõfeltétele volt az a tanítási
és nevelési módszer, ahogy a piaristák bántak az ifjúsággal. Nálunk sohasem volt sem vallá-
si, sem faji megkülönböztetés, jóllehet minden tekintetben nagyon heterogén volt az ifjú-
ság. Szerény véleményem szerint az lett volna a legcélravezetõbb nemzetiségi politika, jó
tanári karral rendelkezõ középiskolákba édesgetni a nemzetiségi fiatalokat. Ott 8 év alatt
megismerve a magyar kultúrát, önként átálltak volna a mi oldalunkra. Még abban az eset-
ben is, ha nem változtatja meg faji hovatartozását, megismerve a magyar kultúrát legalábbis
barátunk marad.

A Dragos Voda Liceul a volt gyönyörû gimnáziumban, ha mérsékelt létszámmal is, de
mûködött. Mezei Pista bácsit, a régi pedellust átvették, továbbra is ellátta a fizikai teendõ-
ket. Egyszer hónapok múlva összetalálkozom vele az utcán. Az öreg nagy diszkréció kéré-
sek mellett elpanaszolta a bánatát. Feleségével együtt minden tanítás után végigjárják a
folyosókat és eltakarítják a tanulók ürülékeit. Hiába könyörög igazgatónak, tanároknak,
hiába mutatja meg a tanulóknak a folyosók végén lévõ legmodernebb. W. C.-ket, ezek a
mócok még annyira civilizálatlanok, hogy a folyosón végzik el a dolgukat. Elõre kell bocsá-
tanom, hogy a gimnázium épületében talán éppen a folyosók voltak a legfeltûnõbben szépek.
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A padlózata a szokatlanul széles folyosónak tükörsima, intarziás mûkõ volt. A nagy ablakok
egymást érték és a mennyezetrõl hatalmas csillárok függtek. Csúnya idõben itt töltöttük a
tízperceket, és kedves szórakozásunk volt siklani ezen a sima pádimentumon, mint a jégen.
Pista bácsinak is fájt ez a nagy kontraszt, és csurogtak a könnyei. Ott akarta már hagyni az
iskolát, de az igazgató hallani sem akart róla, sõt sigurancával (rendõrség) fenyegette meg,
ha tovább is akadékoskodik

Amint említettem 3 gimnázium tanulói szorultak össze a meghagyott református líce-
umban, De ennek sem hagytak hosszú életet, mert a következõ év tavaszán, már nem em-
lékszem milyen okkal, de ezt is bezárták. Több mint egy hónappal a vizsgák elõtt. Az a
veszély fenyegetett, hogy mi nyolcadikosok osztályvizsga és érettségi nélkül maradunk. Kí-
nos bizonytalanságban és tanácstalanságban telt el pár hét. Végre sikerült megállapodni a
Szatmáron lévõ református tanári karral, hogy náluk a mi diákjaink magánvizsgát tehetnek.
Nosza, hozzáláttunk a tananyag átismétléséhez és kibõvítéséhez, illetve pótlásához. A vá-
ratlan leállítási parancs miatt sok tananyagot még befejezni sem sikerült. Sróf Gábor tanár-
ral ketten vállaltuk a harmadikosok és ötödikesek felkészítését a magánvizsgára. Õ
tanította a humán órákat, én a reális tárgyakat. A magánvizsgán Szatmáron mindegyik meg-
felelt. A mi, nyolcadikosok és érettségizõk vizsgáztatásához eljött Szigetre a szatmári refor-
mátus gimnázium tanári kara. Az állam részérõl kiküldött érettségi biztos Groza Péter volt.
Az a Groza, aki Nagybányán végezte a gimnáziumot, a Budapesti Pázmány Péter Tudo-
mányegyetemen a jogi stúdiumokat, Magyarországon lett ügyvéd, és késõbb õ lett a román
állam elnöke. Az érettségi vizsgán a magyar, a latin nyelvben, a magyar történelemben nagy
járatosságot árult el, a fizikához, matematikához azonban nem tudott hozzászólni. Az érett-
ségi vizsga nagyon szigorú volt: 42 érettségizõbõl 7 megbukott. Egyedül én vizsgáztam
mind az öt tárgyból jelesre.

A vizsga után nagyon érdekes és jellemzõ dolog történt. Az érettségi bizonyítványok
kiosztására várakozva sétáltunk a gimnázium udvarán. Egyszer csak megjelenik a fõbejárat
elõtt a lépcsõk tetején Mezei Pista bácsi és elkiáltja magát: Körtvélyessy „tekintetes úr” fá-
radjon be az igazgatói irodába. A megszólításon nem szabad sem csodálkozni, még kevésbé
derülni, mert abban az idõben az érettségizett embernek hivatalból kijárt a tekintetes cím.
Az irodában a következõ kép fogad: Groza ül az igazgatói asztal mögött, mellette áll
Mondik Pál igazgatóm. Elõzékenyen leültetnek, és Groza megkérdi, mik a terveim a jövõre
vonatkozólag. Én megmondtam, hogy a budapesti mûegyetemen akarom folytatni tanul-
mányaimat. „No, és mibõl fogja fenntartani magát, mert amint Mondik igazgató úr említet-
te, családja nagyon szegény, nem tud erre pénzt fordítani.” „Tanításból fogok megélni.” Ezt
Groza bizonytalan és keserves pénzszerzési lehetõségnek minõsítette. Nyomatékosan hang-
súlyozta, hogy Magyarországon a vesztett háború után igen nagy a nyomor. Mondik igaz-
gatóval együtt igyekeztek lebeszélni a tervemrõl, annál is inkább, mert Groza felajánlotta
nekem, hogy a román állam minden taníttatási költségemet magára vállalja. Azt mondta,
hogy a mûegyetem 2 alsó évfolyamát Temesváron, az ott megnyíló mûegyetemen, a harma-
dik és negyedik évet a párizsi Sorbonne-on végezhetem. Erre, ha elfogadom írásbeli garan-
ciát kapok. Én az ajánlatot hálás köszönetem nyilvánítása mellett azonnal elhárítottam.
Igyekeztek elhatározásom megváltoztatására bírni, de én hajthatatlan maradtam. Groza
késõbbi idõkre is fenntartotta az ajánlatát. Amint kifordultam az ajtón, igyekeztem az egé-
szet elfelejteni. Minden porcikámban tusakodtam a gondolat ellen is, hogy ott maradjak.
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Tudtam, hogyha elfogadom az ajánlatot, örök idõkre elkötelezem magam a román állam-
nak. Még a gondolatától is irtóztam.

Az elrománosítás, a terrorkeltés, és az erdélyi magyaroktól való szabadulni vágyás kí-
méletlenül és a legdurvább eszközökkel, intenzív módon folyt. Ha valaki ellen vád merült
fel és bekísérték a rendõrségre, bemutatkozásként elõvették a derest, és huszonötöt mértek
rá. (Csincs pá dauzecs.) Nem tettek a nemek között különbséget. Egyszer egy szegény ma-
gyar lány úgy öltözött fel, hogy véletlenül feltalálható volt a ruháján a piros-fehér-zöld szín.
Bekísérték a vasárnapi korzóról, és õ is azonnal megkapta a huszonötöt.

Egyszer szemtanúja voltam a következõ jelenetnek. A katolikus templom elõtt beszél-
getett 2 idõsebb úriember. Az egyiket ismertem, Kricsfalussy Sándor volt, Sziget volt pol-
gármestere, a másikat nem ismertem. Mellettük vonult el egy szakasz katona. A vezetõ tiszt
hozzájuk lépett, és azzal a váddal, hogy kinevették a katonákat, mindkettõt bekísérték a
rendõrségre. Többé nem jöttek vissza. Ehhez hasonló atrocitások mindennaposak voltak.
Sohasem tudta az ember, hogy hol, mi vár rá.

Egyik reggel arra ébredtünk, hogy nagy lövöldözés van a téren. Egész nap tartott. Sen-
ki nem tudta az okát. Mindenki bezárkózott a lakásába és remegve várta, hogy mit hoz a
jövõ. Este arra rezzenek össze, hogy dörömbölnek az ajtómon. De már nyílik is az ajtó, és 4
szuronyos katona jelenik meg benne. Névre jöttek. Én abban az idõben ifjúsági vezetõ vol-
tam. Nem volt idõm kérdezõsködni, mert puskatussal értésemre adták, minden kétséget ki-
záróan, hogy velük kell mennem. Közrefogtak, és bekísértek a vármegyeháza sötét
udvarára Ott már többen voltak sorstársak. Leülési lehetõség nem volt, egész éjjel sétál-
tunk, Gondterhelten és némán. Senki sem tudott semmit. Csak annyit tudtam, hogy mind-
nyájan magyarok vagyunk. Éjjel bejött egy tisztféle, és román nyelvû káromkodások
közepette végigvilágított rajtunk. Amikor az én arcomba világított, azt morogta: bolsevik!
A lövöldözés reggel felé elhalkult. A megyeháza becsukott kapuja elõtt egy regátbeli katona
állt õrt. A kapu kis kémlelõ ablakán keresztül kérlelni kezdtük a katonát, hogy eresszen ki
bennünket. Õ állandóan ezt hajtogatta: porunká, porunká. Ezt a katonát nem fogom soha
elfelejteni. Az életben soha nem láttam olyan mélyfekete szemet, de olyan üreset sem, mint
amilyen az övé volt. Reggel kegyetlen látványban volt részünk Ha kikukucskáltunk a vár-
megyeház kapuján azt láttuk, hogy erdélyi román katonák térdepelnek hátrakötött kezek-
kel az út két oldalán. A regátbeli katonák súlyban tartott puskatussal járkálnak az utcán, és
amelyik csak hozzájut, pofozza, püföli, csépeli ezeket a szerencsétlen térdeplõket. Ha vala-
melyik felborul, addig rugdossák, amíg vissza nem tudja magát kínlódni újra térdelõ hely-
zetbe. Azután kezdõdik minden elölrõl. Szívfacsaró látvány volt. Délután kinyílt a
megyeház kapuja, és útnak engedtek bennünket. Már semmi nyoma sem volt az elõzõ cse-
tepaténak.

Pár nap múlva megtudtuk az egésznek a hátterét. Az olasz fronton a román katonák
tömegesen adták meg magukat, az olaszok beöltöztették õket olasz katonai ruhába, és
azonnal bevetették õket a központi hatalmak hadserege ellen. A románoknak nem volt
hazaáruló hadügyminiszterük, így az egész hadsereg érintetlenül jött vissza a frontokról.
Szigeten is nemsokára feltûntek ezek az olajzöld katonaruhájú román katonák, a szavojai
csillaggal a hajtókájukon. Õk voltak Ferdinánd román király kedvencei. Ezt már ránézés-
re is meg lehetett állapítani. Jobban tápláltak és jobban felszereltek voltak, mint az erdélyi
román katonák. Az elsõ világháborúban Máramarosszigeten állomásozott a 85.-ik közös
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ezred, Általában nustyi ezrednek csúfolták. Ennek az volt az oka, hogy ennek az ezrednek a
zöme Sziget román fiataljaiból rekrutálódott, és nagy nehézséget jelentett nekik az ezred
számának a megtanulása. Ehelyett, ha megkérdezték, melyik ezredben szolgál, egyszerûen
azt felelte rá: Nustyu (nem tudom.) A 3 év szolgálati idõ alatt ezek a vidéki román legények
megtanultak írni-olvasni, és, úgy ahogy magyarul is A közös ezredekben szolgáló katonákat
a honvédektõl a ruházatban az különböztette meg, hogy a közös katona nadrág oldal varrá-
sán egy fekete-sárga sodrott zsinór húzódott végig, ez volt a Habsburgok színe. Elvileg a
szolgálati nyelv is német volt. Mivel a magyarországi közös ezredek legénysége túlnyomó-
részt magyar volt, a jelentkezéseknél mindig németül kellet elkezdeni a jelentés (Herr
Leutnant Hauptmann, major usv. Ich melde gehorsamste stb.) de a jelentés többi része már
magyarul történt.

Erdély elfoglalása után a területet ellepték a regátbeli románok, és háttérbe szorították
az erdélyi románokat, jóllehet az erdélyi románság minden tekintetben fölötte állt a
regátbelieknek. A kétfajta románság közötti különbség oda vezetett, hogy az erdélyi román
katonák fellázadtak a regátbeliek ellen egyidõben Szigeten, Kolozsváron, és Temesváron.
Árulás folytán egykettõre leverték a lázadást mind a három helyen. Azért fogdosták össze a
magyar lakosságot, mert szerették volna az õ nyakukba varrni a lázadás felidézését, de nem
találtak elég indokot rá.

Az elfogott lázadókat a kórház mögött egy elhagyott sörgyárba gyûjtötték össze. Az ál-
landó ordítozás és jajveszékelés miatt a környéken lakók elköltöztek a sörgyár környékérõl.
Akik még életben maradtak, a kolozsvári törvényszék elé kerültek. További részleteket nem
tudok, de könnyen elképzelhetõ, hogy hogyan bántak el velük

A románok bevonulásuk után azonnal elrendelték, hogy a még mûködõ magyar isko-
lákban a román nyelv és történelem kötelezõ tantárgy legyen. Kelemen tudós tanárunk ta-
nította a román történelmet is. Pontosan megmagyarázta nekünk, ez a történelem hol tér el
az igazságtól. Nagy derültséget keltett az a rész, ahol arról van szó, hogy valamelyik Stefán
nevezetû havasalföldi vajda megverte Mátyás fekete seregét. Ehhez nem kellett semmi
kommentár. Kelemen tanár úr azt is kifejtette, hogy a románoknak ugyanúgy, mint a szlá-
voknak egyetlen államalapító képessége az volt, hogy az õket támadókkal nem szálltak
szembe, meghódoltak elõttük, nem hoztak áldozatot a szabadságért. Az ellenség elvonultá-
val megfogyatkozás nélkül tovább éltek. Ugyanakkor ezzel a viselkedéssel szembeállította a
magyarság önérzetes, öntudatos jellemét.

A román nyelvet dr. Szemák Jenõ szigeti ügyvéd tanította. Õ a román nyelvnek messze
földön a legjobb tudója volt. Egy szép napom összebeszéltünk, hogy mi magyarok vagyunk,
és nem tanuljuk a román nyelvet. Ezt a tanárunk azonnal észrevette, nem szólt rá semmit,
hanem délután 3 órára meghívott hármunkat a magánlakására egy kis beszélgetésre. Meg-
magyarázta nekünk, hogy nem lehet a nyelvet felelõssé tenni azokért, a bûnökért, amit az
azon a nyelven beszélõk elkövetnek. Lelkünkre kötötte, hogy sztrájkunkról senkinek egy
szót se szóljunk, mert ha a román hatóságok megtudják, retorzióval fognak élni. Minden
bizonnyal olyan román tanárt kapunk, aki vért fog belõlünk kiizzasztani. Beláttuk az igazát,
és abbahagytuk az ellenállást.

Ismertem egy Bud nevû máramarosi érdekes román családot. Megemlékezni érdemes
róluk, mert szépen mutatja, hogy egy román család hogyan vedlik át magyarrá. Az egyik
Bud Borsán volt egy román elemi iskolának az igazgatója. A másik Bud egy vikárius pap volt
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Máramarosszigeten, a harmadik Bud János dr. Budapesten a mûegyetem professzora, ab-
ban az idõben pénzügyminiszter is volt. A borsvai román tanítónak (románul daszkal) 4 fia
járt a szigeti piarista gimnáziumba, érettségi után mind kijött Budapestre, itt végezte el az
egyetemet, és itt helyezkedtek el Magyarországon. Gyakran láttam itt a román fõpópa
Bud-ot teljes papi ornátusban, széles vörös cingulussal Sziget fõterén sétálni. Minden nap
meglátogatta a román bankot, melynek õ volt az elnöke. Még ma is magam elõtt látom a
bank cégtábláját. Fekete márványba vésett kézírással: Banca Nationala Romana. Ez a bank
szinte kivétel nélkül jelzálogkölcsönökkel foglalkozott. Ha valamelyik könnyelmû földbir-
tokos pénzzavarba került, ez a bank kedvezõ feltételek mellett addig folyósította neki a hi-
telt, amíg teljesen eladósodott, Ekkor átjátszotta az ottani románság részére. Sok magyar
birtok cserélt így az õ közremûködésével gazdát. Az egészben az a legszomorúbb, hogy
mindezt a magyar állam közremûködésével tette, mert kizárólag azzal a pénzzel dolgozott,
amit a magyar államtól kapott kölcsön.

A románok bevonulása után az a szép kulturális élet, amelyik Szigetet annyira jelle-
mezte, megszûnt. Haldokló várossá lett. Helyette erõsen megcsappant a közbiztonság. Egy-
szer megkérdeztem egy román katonát, hogy mit jelent a sapkarózsája helyén a hátával
egymáshoz illesztett 2 nagy F betû. Õ a világ legtermészetesebb hangján mondta fura si
fuga. Lopj, és fuss. Az is igaz, hogy a románok a lopást sohasem tartották nagy dolognak.
Állítólag Szent Pál is ezért hagyta ott az oláhokat.

A magyarság elvesztette vezetõ szerepét, sõt fölöslegessé vált. Igyekeztek mindenütt
románnal helyettesíteni. A kérdés megoldása céljából a románok kitalálták a repatriálást.
Meg kell hagyni, ügyes húzás volt. Ez azt jelentette, hogy megadták a lehetõségét, hogy az
ottani magyarság egészen rövid úton ingyenesen a legszükségesebb holmijaival együtt mar-
havagonokban elhagyhassa Erdélyt, és kiköltözzék Magyarországra. Sokan éltek a lehetõ-
séggel. Sok ember elõtt nem volt más választás, elvonták elõlük az élet lehetõséget. Tudták,
hogy nagyon fájdalmas elszakítani erõszakkal az odakötõ gyökereket, másrészt azt is tud-
ták, hogy nem Eldorádóba jönnek, mert a vesztett háború után a megcsonkított, kimerült,
és szinte teszthalott állapotban lévõ ország a saját fiait is alig tudja még szûkösen is eltarta-
ni. Annak viszont örültek, hogy az utált román rezsimet otthagyhatták. Szigeten gyásznap
volt minden repatriáló vonat indulása. Elsõsorban a tõsgyökeres, bennszülött magyar csalá-
dok vettek búcsút Szigettõl. Minden búcsúzás zokogásba fulladt. Azokat a szívfacsaró jelen-
teket, ott az állomáson nem lehet elfelejteni. Nehéz szívvel, hangos sírással indultak el a
nem sok jót ígérõ, bizonytalan, de legalább magyar jövõ elé. A repatriálás egész Erdély terü-
letén mûködött. Hogy jó eredménnyel, ezt az is bizonyítja, hogy Csonka-Magyarország la-
kossága közel 30%-kal 100-ra nõtt négyzetkilométerenként. A lakosságnak új kategóriája
lett, a vagonlakók. Ezeknek a szegény repatriáltaknak egy része ott rostokolt valamelyik ál-
lomás vakvágányára kitolva hosszú hónapokon keresztül egy marhavagonban télen-nyá-
ron. Otthagyott otthonukba, munkahelyükre özönlött a regátból a románság, és ezzel
Sziget régi kultúrszintje a minimálisra süllyedt, Megszûntek a hangversenyek, színházi elõ-
adások, kiállítások, kultúr elõadások, összejövetelek stb. stb.

Én is alig vártam, hogy leérettségizzek, és otthagyhassam Szigetet. Megpróbáltam a
szigurancán útlevelet kérni, de kinevettek, elkergettek, hogy majd, ha leszolgáltam a 3 évet
a katonaságnál, állnak velem útlevél ügyben szóba. Semmi részem sem kívánta, hogy román
katona legyek. Elhatároztam, hogy valahogyan átszököm a határon. Sziget mellett folyik a
Tisza, ez a határfolyó. Csak a szlatinai hídon kell átjutnom, és magam mögött tudom az
egész betolakodott, alacsony értékû, parazita társaságot.
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Összeszedtem kevés holmimat, belefért egy dobozba, és rábíztam egy férfira, némi
szállítási költség lefizetése mellett, aki vállalta, hogy elõre átviszi a határon. Én úgy akartam
átkerülni a hídon, mint aki csomag nélkül csak egy vasárnapi sétát tesz. Az érettségi bottal,
mint sétapálcával felszerelve egyik vasárnap délután megjelentem a szlatinai híd szigeti híd-
fõjénél. Utamat állta egy román szuronyos katona. Hiába volt minden magyarázat, nem
volt hajlandó átengedni. Már kezdtem kétségbeesni, amikor eszembe jutott, hogy a román
katonáknak a legnagyobb része analfabéta, másrészt azt is tudtam, hogy a román hatóság
gyakran használ szögletes bélyegzõt. Erre építettem az engedélyezési manõveremet. Édes-
apám magyar állami alkalmazott volt, és ezen az alapon minden családtagnak volt egy kis
fekete kötésû igazolványa. Ennek az igazolványnak az utolsó oldalára piros színû keretes
bélyegzõt utólagosan belenyomtak, amelynek értelmében félárú vasúti jegy váltása esetén
jogunk volt egyel magasabb kocsiosztályt igénybe vennünk. Határozott mozdulattal elõvet-
tem az igazolványt, és megmutattam neki az utolsó lapon azt a piros keretes bélyegzõt.
Hosszasan nézte. Ezalatt a szívem a fejemben dobogott. Egyszer csak összehajtotta, vissza-
adta, és így szólt: binye, dutye (jól van, menj.) Hálát adtam az Istennek, és ezzel elkezdõdött
kalandos utazásom Máramarosszigetrõl Budapestig minden határengedély nélkül.

Még egy felejthetetlen szigeti élményemrõl szeretnék beszámolni. Minden iskolaév vé-
gén a piarista gimnázium tanulói Te Deum-on vettek részt a plébánia templomban.
1921-ben már a román rezsim alatt ugyancsak egybegyûltünk Tedeumra a katolikus temp-
lomban. A templom zsúfolva volt emberekkel. Nem szabad elfelejteni, hogy egy olyan kis-
városban, mint Sziget a lakosság élénken részt vesz az iskola minden
életmegnyilvánulásában, részt vesz minden rendezvényén. Azonban a szertartás alatt vala-
mi nehéz izgalom vibrált a levegõben. Arra gondoltunk, hogy milyen fájdalmas dolog lesz a
magyar himnusz nélkül befejezni a misét, eltérõen attól, ahogy szoktuk. A románok minden
magyar jellegû megmozdulást szigorúan megtiltottak, és kegyetlenül megtoroltak. Ha vala-
melyik nõ ruházatáról megállapították, hogy az magyaros, bekísérték a szigurancára, és le-
tépték róla a ruhát.

Az ünnepi nagymise szépen emelkedetten befejezõdött, a misézõ pap lejött az oltár elé,
és intonálta a Te Deum-ot. Közeledett a kritikus pillanat, amikor befejezõdik a hálaadó
ének, és el kellene kezdeni a magyar himnuszt. A pap a ministránsokkal elvonul a sekrestyé-
be, Király Pista bácsi a kántor otthagyja az orgonát. A templomban senki nem mozdul, min-
denki állva marad Te Deum után. Egy pár pillanatig kínos csend, majd valaki elkezdi: Isten
áldd meg… Erre a tömeg hatalmas erõvel folytatja, de csak egy pár taktus erejéig, mert utá-
na szinte vezényszóra minden zokogásba fúl. Csak az el-elcsukló zokogást lehet hallani.
Senki se szégyellte magát a másik elõtt. A padokra borulva, a falnak dõlve mindenkit rázott
a zokogás. Mindenkibõl kitört a megalázás, hontalanság és tehetetlenség fájdalma. A kóru-
son mögöttem az orgona fújtató karjára dõlve zokogott az az osztálytársam, aki román csa-
ládból származott, és nem voltunk biztosak abban, hogy hova tartozónak véli magát. Most
már elmúlt minden kétségem.

A román hatóságok semmi retorzióval nem éltek, de nem is lehetett volna megállapíta-
ni, hogy ki kezdte az éneket.

Azt az utolsó himnuszt Máramarosszigeten sohasem fogom elfelejteni. Azóta sem bí-
rom soha végigénekelni a himnuszt.

1982. augusztus
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Régi történet

A két világháború között, különösen az elsõ felében, nem volt irigylésre méltó Buda-
pesten egyetemi hallgatónak lenni. Az egész ország sínylette az elveszített háború minden
csapását. Még vannak, akik emlékeznek a nyomorenyhítõ akciókra, az utcai gyûjtésekre, a
melegedõkre, Róbert bácsi ingyen kondér-levesére a Kálvin téren, a Hóman féle fiatal dip-
lomásokat megalázó kényszer alkalmaztatásra, stb. Az akkori egyetemi menzák hústalan,
zsírtalan kosztja is ma már csak egy rossz emlék. Az ország testébõl kiharapott területekkel
megnagyobbodva is ellenségesen fogtak fojtogató gyûrûbe a bennünket körülvevõ utódál-
lamok, az úgynevezett kis antant. Szinte a létéért küzdött mindenki.

Professzoraink is ismerték az egyetemi hallgatóság sanyarú életét, és igyekeztek az
adott viszonyok szerinti szerény eszközökkel azon javítani. A megélhetés a fõvárosban volt
a legnehezebb, a vidéknek több volt a betevõ falatja. Mindenki igyekezett a vidéki kapcso-
latait kiépíteni és ápolni. A vidékieknek még a bálokhoz is szottyant kedvük, a lányok min-
dig is szerettek táncolni. A bál sikeréhez jó táncosokra okvetlenül szükség van, de itt már
nagyobb volt a hiány, mint a fõvárosban. Ezt a szintkülönbséget használta ki jó professzora-
ink egyike-másika, és szállította az egyetemi hallgató alkalmi táncosokat a vidék nagyobb
városainak a báljára. Ez nagyon üdvös intézménynek bizonyult. Mi, egyetemi hallgatók na-
gyon szívesen vettük, mert a vendéglátók minden költségünket fedezték, azonkívül alkal-
munk volt egypárszor rendesen táplálkoznunk. A vendéglátó lányos házak pedig, a táncos
lábú fiatalembereket tárt karokkal fogadták.

Ilyen körülmények között kerültem én is négy-öt társammal Kisunfélegyházára. Vala-
milyen bálra kellettek táncosok. Igyekeztem a ruházatomat lelkiismeretes keféléssel szalon-
képessé tenni, és boldog izgalommal vártam az új vidéki élményeket. A parókián nyertünk
elhelyezést, mert az akció szervezõje egy cisztercita tanár volt. Fényes bálterem, estélyi ru-
hás emberek, stb. Egyszóval semmi sem hiányzott az igazi báli hangulathoz. Mi jól tudtuk,
hogy legfõbb kötelességünk a „petrezselymet árulókat” megtáncoltatni. Utána mi is elkeve-
redtünk a többi táncoló közé. Nekem mindjárt az elején feltûnt egy almazöld estélyi ruhás
szép mozgású, magas lány. Ha nem voltam „szolgálatban” legszívesebben nála kötöttem ki.
Azt is észre kellett vennem, hogy ez neki sem volt kellemetlen. A lányoknak ezer, finom,
ösztönös lehetõségük van arra, hogy ilyesmit kimutassanak. A szem önkéntelen, kedves
rebbenése, ahogy a táncra kérõt fogadják, az arcvonások ellágyulása, a kéz odaadása, a ve-
zetés elfogadása, stb. mind arról árulkodnak: szívesen táncolok veled! Mi tagadás, nem sok
idõbe került, és mi összemelegedtünk. Most már kerestem az alkalmat, hogy vele táncoljak.
Volt benne valami komoly és mégis kedves mértéktartás, ami nekem különösképpen tet-
szett. Az éjfél utáni tánc szünetben a szülei meghívtak az asztalukhoz, és együtt étkeztünk
nagyon jó hangulatban. Még az éjszaka folyamán megbeszéltük, hogy 2 hét múlva újra el-
megyek Kiskunfélegyházára, a tûzoltó bálra. Tekintettel arra, hogy az zártkörû lesz, ami
annyit jelent, hogy csak meghívóval lehet azon résztvenni, idejében küld nekem egy meghí-
vót. Mondanom sem kell, hogy rózsaszínû hangulatban mentem a szállásomra. A délelõtt
folyamán meglátogattam a Kislányt a lakásán. Szép, nagy udvarházban laktak egy parkosí-
tott udvar közepén. A szoba, amiben voltunk, feltûnt nagy méreteivel és nem hivalkodó, ízlé-
ses berendezésével. Minden polgári jólétre utalt. Beszélgetés közben megtudtam, hogy a
szülõk középbirtokosok, és egyetlen gyermekük ez a kislány. Kedves, vidéki közvetlenséggel
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meghívtak, hogy maradjak nálunk egy szerény ebédre, amit én több, de inkább kevesebb
szabódás után elfogadtam. Ebéd közben elgondolkoztam azon, ha ez az ebéd szerény, ak-
kor lehet-e megfelelõen lefelé fokozni ezt a jelzõt, hogy megfelelõ legyen egy menza ebéd
megfelelõ megjelölésére! Szívélyesen búcsúztunk el egymástól, azzal a reménnyel, hogy
nem ez az utolsó találkozásunk. Délután az egész táncos társaság emelkedett hangulatban
együtt jött vissza Budapestre. Én, gondolatban és érzelemben állandóan a Kislány hatása
alatt voltam. Még a vonaton írtam neki egy levelet. Kimentem a vonat folyosójára, és a vo-
nat ablakának támasztva a papírt írtam meg a levelet. Budapesttõl nem messze az egyik állo-
máson leugrottam a vonatról, és bedobtam az állomás postaládájába.

Szívdobogva vártam mindennap a postást, hogy hozza meg a várva várt meghívót Kis-
kunfélegyházáról, de hiába. Természetesen nagyon fájt, és a hiúságomat is sértette. Arra
kellett gondolnom, hogy valami miatt nem feleltem meg a szüleinek. Lehet, hogy hasonló-
an vagyonos fiatalember közeledésére vártak. Rólam, pedig lerítt, hogy szegény vagyok. A
kislány, azért mégis írhatott volna nekem szépségflastromként egy pár kimentõ szót. Még
az is enyhítette volna a csalódásomat, ha csak felszínes frázis lett volna benne. De nem,
mintha az egész kedves éjszaka, csak egy csalóka álom lett volna. Nekem már akkor is nagy
gyakorlatom volt a lemondásban, ezt is besoroltam a legkeservesebbek közé. Megmaradt a
koplalás, a menza, a poloskás tömegszállás, a kilátástalan jövõ.

Akkor még csak kilátástalannak látszott a jövõ, de elérkezett a második világháború,
az összeomlás, már nem a jövõért aggódtunk, de a jelenben való fennmaradásunkért kín-
lódtunk. A kiskunfélegyházi románc emlékét a család mindennapjáért való küzdelem
messze sodorta, de teljesen el nem feledtem. A második világháború a szó szoros értelmé-
ben vett földönfutóvá tett. Minden vagyonom elpusztult, állásom is, szinte az egész család-
nak csak annyija maradt, ami rajta volt. A családot el kell tartani, tehát valamilyen
kenyérkereset után kellett néznem. Így adódott, hogy kis kötõüzemek áruját adtam el Bu-
dapesten és az ország nagyobb városaiban. Szinte csak az elfoglaltság tudata volt több mint
az a szerény jutalék, amihez így hozzájutottam. Ez a tevékenység úgy bonyolódott le, hogy
elmentem a kötõmesterekhez 2 nagy kofferrel, megraktam áruval, majd a két koffert ma-
gammal cipelve egyik üzletbõl kimentem, a másikba be. Keserves idõk voltak azok, az em-
berek örültek, ha a mindennapi betevõ falatra jutott. Ilyen körülmények között az én
keresetem is nagyon szerény volt.

Eladó vándorlásom során Miskolcra is eljutottam. Valamit vásárolni akartam egy tra-
fikban, ezért betértem a legközelebbibe. Négy, vagy öt koptatott kõlépcsõn kellett felmen-
ni. A trafik maga egy hosszú, elég keskeny helyiségbõl állt. A pult elõtt már négyen vártak
kiszolgálásra. Én odaálltam a sor végére. A pult másik végén állt a trafikosnõ, és a legelöl
álló vevõvel beszélgetett. Magas, szép alakú, egyenes tartású, csinos asszony volt, dús fekete
hajjal, álló galléros, fekete lengyelkében. Éppen azt magyarázta, hogy az ura elesett a vissza-
csatolás elõtti, felvidéki csavargások folyamán, jóllehet õ váltig állította, hogy nem okos
dolog a sorsot kihívni magunk ellen. Még azt is hozzátette, hogy erre régen õt egy nagyon
kedves ismerõse tanította. Errõl ráismertem, õ volt a kisunfélegyházi kislány. Emlékeztem
rá, hogy azon a báli éjszakán valamivel kapcsolatban én mondtam neki ezt a bölcsességet.
A vevõk fogytán mind közelebb kerültem hozzá, és már a vonásairól is megismertem.
Amint szembekerültünk, azzal kezdtem, hogy a sorssal kapcsolatos tanleckét valamikor
régen én mondtam neki, egy kedves báli éjszakán, Kiskunfélegyházán. Erre összecsapta a
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kezét, hátralépett és felkiáltott: Istenem, hát maga a Körtvélyessy Tóni?! Micsoda megle-
petés! Pár pillanatig megdöbbenve nézett rám, majd arra kért, hogy írjam le a nevemet,
mert egyetlen emléke tõlem az a levél, amit a vonatban írtam neki. Most is õrzi, és emlék-
szik az aláírásomra. Kívánságára ráírtam a nevemet egy papírlapra. Két kezébe fogta, és
nézte sokáig elgondolkodva, majd kezdte összeszorítani a száját, pislantott egyet, és két
könnycsepp gurult ki a szemébõl. Sohasem tudom meg, mi játszódott le közben a lelkében.
Nagyon megrázott. Elmondta, hogy elválásunk után pár napra megszerezte a visszatéré-
semhez szükséges báli meghívót. Már elindult, hogy a postára vigye, amikor elkérte tõle a
nagypapája azzal, hogy neki is a postára kell mennie, majd egyúttal feladja a meghívót is.
Õszintén elmondta, hogy nagyon várt, és szenvedett amiatt, hogy én többet nem adtam
életjelt magamról. Hosszú hetekkel késõbb a nagypapa kotorászott valamiért a zsebeiben,
és egyszer csak elõhúzta s nekem címzett levelet az egyik belsõ zsebébõl. Sohasem tudta a
nagypapájának ezt a feledékenységet megbocsátani, és még a temetésén is eszébe jutott. Én
is õszintén elmondtam neki mindent, ami a meghívó elmaradása miatt bennem lejátszódott.
Elmondtam, hogy nekem is nagyon fájt, hogy annak a különösen kedves báli éjszakának
nem lett folytatása. Késõbb, már hetek multával álszemérembõl vonakodott nekem megírni
õszintén mindent, úgy ahogy volt. Arra gondolt, hogy úgyis már elkésett. Beszélgetés köz-
ben vevõk jöttek be, és vártak kiszolgálásra, így be kellett fejezni ezt az életünkbe vágó, ko-
moly beszélgetést. Azzal búcsúztunk egymástól, hogy õ meghívott engem egy találkára a
trafik bezárása után, öt órára egy közeli mozihoz.

Amikor kiléptem a trafikból, még örömmel gondoltam a közeli találkozásra. Három-
negyed óra hiányzott még az öt órából. Leültem egy padra addig. Végiggondoltam rövid,
de eseménydús és érdekes közös életünket. A mi komolynak és ígéretesnek induló életünk
fennakadt egy apró kis feledékenységen. Sebet kaptunk mindketten, sajgott a seb sokáig, de
idõk során minden seb begyógyul. A mi sebünk is begyógyult, de ma azt kell mondanom,
hogy a sebhely érzékeny maradt. Két eggyéfonódni kívánó életsors egy véletlen miatt nyi-
tott maradt. Most azonban ugyancsak a véletlen folytán kiegészült, bezárult. A félreértés
tisztázódott, a megválaszolatlan kérdés választ kapott. Bármi történjék is ezután, az már a
régi történetbe nem fér bele, azon kívül marad. Kár lenne annak a régi találkozásnak most
már édes-bús hangulatát bármivel is megzavarni. Meg azután ilyen szegényen, családos ál-
lapotban mivel tudnék én neki komolyan kedveskedni. Csak torz fintor lenne belõle, amely
semmiképpen sem lenne méltó ahhoz a kedves emlékhez, amely most teljesült ki. Fájt a szí-
vem, de meg voltam magammal elégedve, amikor komoly tusakodás után mégis úgy dön-
töttem, hogy mégsem megyek el a mozihoz a találkozásra. Szerencsére még a trafikban
megmondtam neki, hogy szépségébõl és vonzásából semmit sem veszített, így nem fogja a
hiúságát annyira bántani, ha nem megyek el a találkára.

Sietve keltem fel a padról, mert még aznap vissza akartam jönni Budapestre, de még
elõbb fel kellett kutatnom egy cumisüvegre való gumit, mert Pesten aranyért sem lehetett
akkor kapni, pedig kisebbik fiam, csak ilyen szerkezetbõl volt hajlandó táplálkozni.

Budapest, 1979. július
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Válasz fegyelmi határozatra
Az É. M. Építõipari gépesítõ Vállalat
T. Vállalati Egyeztetõ Bizottságának
Budapest

Az Építõipari Gépesítõ Vállalat Igazgatójának 1962. már. 22.-én kelt, de hibás címzés
miatt csak márc. 30.-án este kézhez vett fegyelmi határozatára a következõ panasszal élek.

Sérülésem 1962. febr. 15.-én munkabefejezés után történt. Rögtön kerestem az építés-
vezetõséget, hogy arról nekik jelentést tegyek, de a hivatali helyiség már üres volt. Másnap
reggel fél 8 órakor telefonon jelentettem soroksári központomnak, hogy munka közben sé-
rülés ért, és munkaképtelen lettem. Még ugyanaznap írásban is jelentettem az esetet, a tény-
állás rövid ismertetésével. (Begipszelt, fájó kezemmel ez is nagy megerõltetésembe került.)
Senki sem tett fel nekem egyetlen kérdést ebben az ügyben, senki sem volt kíváncsi a továb-
bi részletekre, ellenben jött a fegyelmi határozat, amelyben felettes hatóságom figyelmet-
lennek, felületesnek, gondatlannak, mulasztónak minõsít, és ezért írásban megfedd, pálcát
tör felettem, megbélyegez. A legrészletesebb és legtisztább tényállás ismerete is kevés azon-
ban a marasztaló ítélet meghozatalához. Még a legmegátalkodottabb bûnözõnek is joga van
az ítélet kimondása elõtt egy kérdéshez: miért tette azt, amit tett? A körülmények, a háttér,
a lelki motívumok sokszor döntõen determinálják egy cselekedet elõjelét! Egyébként a Mt.
116. szakasza is kötelezõen elõírja, hogy a fegyelmi döntés kiszabása elõtt, a dolgozót meg
kell hallgatni, és módot kell adni arra, hogy védekezését elõterjessze. Ez egyáltalán nem
történt meg, és ezzel lényeges és súlyos szabálysértés történt.

Amikor a sínrögzítõ satuk leengedése után azt tapasztaltam, hogy a hirtelen irányt vál-
toztatott és felerõsödött szél a darut elindítja a pályán, azonnal tisztában voltam a veszély
nagyságával, és rögtön azt is tudtam, hogy mi a teendõm, hiszen írásban és elõadások for-
májában, szóban többször foglalkoztam ezzel a problémával. Az a helyzet azonban sokkal
súlyosabb volt az átlagosnál, mert a darut pár méteren belül minden körülmények között
meg kellett állítanom, mert különben a guruló daru gémtöve a közelben lévõ ház falpanel-
jét benyomja, és valószínûleg a mögötte dolgozót, vagy dolgozókat súlyosan szerencsétlen-
né teszi. A gém törzse is elsodorhatta volna a tetõn dolgozót. Semmi más megállítási
eszközöm nem volt, mint a már mûködtetett darurögzítõ satu. Ez volt a legbiztosabb, a leg-
gyorsabb és a kézenfekvõ megállítási eszköz. De szinte emberfeletti gyorsasággal kellett
dolgoznom, hogy a katasztrófát elkerüljem, de azt sem akartam, hogy sínhevederrel való
ütközéssel álljon meg a daru., mert ez is súlyos veszélyt rejt magában. (pécsi daruborulás.)
Már valamelyest fékezõdött a daru a satu súrlódásával, amikor a hevederhez ért, és ezért
már az ujjam utolsó percét nyomta meg. A nagyobb veszélyt, a katasztrófát sikerült elháríta-
nom. Egyedül azt kellett tennem, amit tettem, még akkor is, ha ez rám nézve bizonyos kel-
lemetlen kockázattal járt.
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Meggyõzõdésem, hogy a fegyelmi határozat elõzetes kihallgatásom esetén nem jött
volna létre, és ezért tisztelettel arra kérem a t. Egyeztetõ Bizottságot, hogy panaszom-
nak helyt adni, a határozatot visszavonni, és engem az elmarasztalás alól mentesíteni
szíveskedjék.

Õszinte nagyrabecsüléssel

Budapest, 1962. április 5. Körtvélyessy Antal darukezelõ
Budapest, XI. Hársmajor utca 3.
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Idill

Bizony már régi ez a kis esemény, amirõl most szólni szeretnék, de nem merülhetett fe-
ledésbe, mert valami leírhatatlanul kedves bája miatt sokszor jut eszembe.

A fõvárosban fontos beosztásban dolgozó, fárasztó, zaklatott életet élõ fiatalember
voltan, diplomán túl, de a nõsülés elõtt. Egyszer ösztönösen felszínre tört bennem a vágy a
természetes, egészséges élet után, és elhatároztam, hogy hétvégére kikapcsolódom a tapo-
sómalomból, és pár órára tiszta levegõt szívni, fellélegezni kiruccanok vidékre, rokonláto-
gatásra. Az elhatározást tett követte. Rokonaim két helység között egy domb tetején az u. n.
hegyikastélyban, az emeleten laktak. A fogadtatás, ellátás semmi kívánni valót nem hagyott
maga után. Érdekes módon a környezetváltozás elbágyasztott, a szokatlan csend nyomta a
dobhártyámat, az obligát rokoni udvariaskodás és állandó kedveskedõ mosoly fárasztott.
Szinte megkönnyebbültem, amint a kiadós ebéd után, jó vidéki szokás szerint mindenki, így
én is visszavonultam a szobámba ebéd utáni szunyókálásra. Teljesen kikapcsolódva hever-
tem le a kényelmes kerevetre. Átadtam magam a különös vasárnap délutáni hangulatnak.
Ilyenkor ér rá az ember elvonulva a hétköznap idegesítõ lármájától, a saját lélek-rezdülései-
vel és hangulatával mélyebben foglalkozni.

A kastélyt valamikor egy fõúri festõmûvész tervezte, festettette, most az uradalom
tisztjei laktak benne. Az én szobámat is a néhai festõmûvész szép olajzöld mintákkal festette
ki. A kitárt ablakokon keresztül zuhogott be az áldott nyári napsugár. Az ablakok elõtt a
park õsfáinak lombkoronái alig észrevehetõen imbolyogtak a gyenge szélben. Inkább csak
abból lehetett a szélre következtetni, hogy a szoba falán a lassú árnyék játszott a nagy sötét
mintákkal.

Az árnyék néma bólogatása már majd elszenderített, amikor közvetlen közelrõl ma-
dárhangra lettem figyelmes. Odalopództam az ablakhoz, és a következõ kép fogadott. Az
egyik fa magasában, az ág tövénél egy fészek volt. A nagy, karéjos levelek között éppen oda-
láttam. A fészken egy világos, szürke madár ült. Ült? Ez a szó nem fedi teljesen a valóságot.
Tudatosan, és tevõlegesen töltötte ki a fészket. Nem pihent, hanem tevékeny volt, a tojásait
melengette. Szépmívû kis fejének apró, fekete szemecskéje jelezte, hogy éber. Két-három
arasszal távolabb tõle, valamivel magasabban egy másik ágon, egy másik madár tartózko-
dott. Ez az elõbbihez semmiben sem hasonlított. Ennek színes, díszes volt a fejecskéje, mel-
le, még a szárnyában is voltak színes tollak. Hangos, izgõ-mozgó volt, és minden
porcikájával azon volt, hogy felhívja magára a figyelmet. Szélesre tátott csõrrel énekelt.
Közben kecsesen billegett és nyújtózkodott. Önfeledten dalolt, nevetett és ujjongott, fü-
tyült, trillázott és csattogott. Nem tudta, hogy életörömében még mit tehetne. Teljesen el-
lentéte volt fészkenülõ, nyugodt párjának. A természet simogató, szent csendje méltó háttér
volt ehhez a hang-orgiához. Az öröm és a korlátlan boldogság õszinte megnyilatkozása volt
ez. A fõszerepét olyan odaadással végezte, hogy észre sem vette volna, ha megsimogatom.
Ez a felszabadult, parttalan, üde hangzás merõben elütött a hangversenytermek keretek
közé szorított, szabályozott, mûves muzsikájától. Mint a mezõk tarka színpompája külön-
bözik a tenyésztett virágok markáns színeitõl és bódító illatától. A szûzi természet és a ter-
mészet mesterséges utánzata.
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A kastély emeleti ablakából gyönyörû kilátás nyílt a távoli hegyekre, a völgyben húzó-
dó halastavak csillogó víztükrére. Sehol semmi mozgás, csak ez a kis kobzos töri meg a
csendet, fõszereplõje az egész panorámának. Párja egy pár arasszal tõle mozdulatlanul és
hûségesen ül a tojásokon. Úgy látszik, mintha ügyet sem vetne ágáló trubadúrjára. De még-
se, mert olykor-olykor szép mívû fejecskéjét oldalra biccenti, mint az esõt szimatoló lúd, és
kényeskedve, csendesen a párja felé biccent.

Nem tudtam betelni ennek a jelenetnek a bájos szépségével. Ilyen élményben egy váro-
si embernek ritkán van része, Az is lehet, hogy kinn a természetben élõ embert az ilyen,
vagy ehhez hasonló esemény nem állítja meg, természetesnek, szinte mindennapinak tekin-
ti. A ma, de különösen a holnap u. n. kultúrált embere, aki talán egész életét mesterségesen
emelt, a közvetlen természettõl szinte teljesen elzárt környezetben éli le, nem korcsosul-e el
lelkileg? Fejlõdhetik-e egészségesen az ember lelke, ha nem merít erõt a szépség õsforrásá-
ból, az üde természetbõl?

Ezek és ehhez hasonló kételyek egymást ûzték bennem. Azóta is mindig meghatottság-
gal gondolok arra a felejthetetlen élményre, amelyben azon a csodálatos, békés, csendes, vi-
déki vasárnap délutánon részem volt. Felemelõ erõben vetekedett a leghatalmasabb
katedrális Te Deumával.

Budapest, 1980 március, 1.
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Versek

Õszi fák

Az õszi fák állnak mereven, peckesen,
Én látom, hogy titkon sírnak keservesen.
Mint öreg emberek arcáról a könnyek,
Peregnek le róluk a száraz levelek,
Fonnyadtak, ernyedtek.

Mögöttük a felhõ szürke és zavaros,
Az õket ûzõ szél hideg és haragos.
Egyformán rossz kedve van most mindkettõnek,
Híre-hamva sincs már a sok nyári színnek,
Tavaszi kedélynek.

Az erdõnek most van hamvazószerdája,
A nyári farsangnak ez a szabott ára;
Pompáját leveti szép alázatosan,
Ágai merednek sötéten, dacosan,
Az égbe fúróan.

Az idõ múlásnak is vannak színei,
Az élénk színeket rozsdásra erezi.
Zizegve ejti le a fa a levelet,
Amit az õszi szél gyorsan tova görget,
A végén hömpölyget.

Itt-ott egy levél csüng már a göbös ágról,
Mint egy tetem lóg le az akasztófáról,
Egy erõsebb szélnek áldozatul esik,
Kacsázva keringve a földre leesik,
Mások betemetik.

Õsz van, az idõnek fogatlan a szája,
Megvénült a nap is, híg lett a sugára,
A fák széles közét most könnyen átjárja.
Puha hótakaró kerül majd alája,
S a múltat lezárja.

Sohase békülünk ki az elmúlással,
Mindig elszámolni valónk van egymással.
Végül is a testünk váratlan elterül,
S életünk végére egy néma pont kerül
Kivédhetetlenül.
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Némán állnak a fák csupaszon, éktelen
Meztelenségüket szégyellni kénytelen.
Gondolni kell nekünk is az elmúlásra,
Ez a törvény: mi is megyünk egyre-másra
Viszontnemlátásra

Budapest, 1978. október 29.

Harangoznak…

Méltósággal szól a harang
Valahonnan magasról jön…
Itt lent kis pontok futkároznak
Értelmetlen sürgölõdõn.

Ott fent a Nap fénye lobban
A himbálódzó érctesten,
Itt lent a szürke árnyékban
Lökdösõdünk az úttesten.

A harang hangja messze repül,
S szétgurul a fák lombjain,
S mi érdekünket eltúlozva
Marakodunk a mások jogain.

Fenséges harang zengése,
Mindenkinek mond valamit:
Egyiknek: ember ne izguljál,
Másnak: az Isten megsegít.

A harang szava kimért, érces,
Hozzánk beszél, bár szava nincs:
Ne akarj mindent egyedül tenni,
Bízd magad az Istenre is.

Kleve, 1980. október
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Gyermekkoromban Bustyaházán, boldogult szüleim hálószobájában, rendszerint már
félálomban gyakran hallottam esti imájukat, amit felváltva mondtak, és a következõképpen
kezdõdõ imádsággal fejezték be:

„Maradj velünk Uram, mert már esteledik...”
Áhítatos, fáradt hangjuk sokszor felhangzott bennem az életben, és most megpróbálok

annak a visszhangnak alakot adni, amit bennem mindig kelt.

Idõs ember elmélkedése

Egyszer mindenki útja végére ér,
De nem mindegy, hogy itt mi lesz vele,
Lehull-e, mint egy õszi falevél,
Vagy továbbnyúlik-e az élete.

Emlékeinkben csak a szép muzsikál,
Nem is tudunk tapadni máshoz,
De az emlék hûtlenül tovaszáll,
Nincs köze az örökkévalósághoz.

Mi itt a létnek csak fonákját látjuk,
Mindenki érzi, hogy hiányos a kép,
Lelkünk legmélyén sok felvillanásunk
Csak odatúl lesz egy teljes szép egész.

Széjjelnézünk itt a vég kezdetén,
A múlt már elmúlt, nem a mienk,
Lecsökken e szónak súlya: Én,
S már messze járnak gyermekeink.

Kisodródtunk az élet peremére,
Elég volt, másnak is kell a hely!
Istenem, hát nincsen többé elõre,
Életem jutalma e keserû kehely?

A világ nem adhat neked vigasztalást,
A vigaszt sebedre ne itten keresd.
Ami lelkünknek biztos megnyugvást ad,
Az a Kereszt, csakis a Kereszt!

Budapest, 1982. május 16.
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A legelsõ felajánlás

Az ember számára olyan nap mint egy más;
Itt egy nyáj kolompol, ott meg egy talyigás
Püföli szamarát, mert csak aprókat lép.
A Keleten vagyunk, így korszerû a kép.

Itt egy vízhordó lány a pataktól jön,
Õ még nem menyecske, így hajadonfõn
Vigyázva lépeget, mozdulatlan feje,
Rajta vizeskorsó, és színültig tele.

Korán reggel van még az emberek lomhán,
Egykedvû léptekkel mennek dolguk után.
Igénytelen lények, ráérõ emberek,
Itt-ott meg-megállnak, és elbeszélgetnek.

De messzi morajlás töri meg a csendet,
Mindenki felfigyel, de még egyes embert
Nem látni sehol sem, de az úthajlatban
Alig kivehetõen nagy tömeg ember van.

Egymást taszigálva sebesen közeleg
Egy kiáltozástól hangos ember sereg.
Kivégzésre visznek három kínzott rabot,
Ütlegbõl az elsõ a legtöbbet kapott.

Nem kell sokat várni, ideérnek gyorsan,
Nincs ok nógatásra, mert az ostor suhan,
Ha az elõlmenõ súlyos keresztfáját
Lassabban vonszolja, mint ahogy elvárják.

Itt bukdácsol szegény az út mély porában,
Elgyötört testében erõ már alig van.
Izzadsággal kevert csupa vér az arca,
Majdnem eltakarja a töviskorona.

Nagy tömeg kíséri, se hossza, se vége,
Figyeld csak meg jobban, köztük vagyunk én, s te.
Ó, hogy kiáltják még most is: Feszítsd meg!
Mikor lesz már vége a vak gyûlöletnek?

Itt van az is, aki még el sem feledé
A köpenyét rakta a szamara elé,
Pálmával kezében még Õt glóriázta,
De már Pilátusnál az ökleit rázta!
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Háromszor lezuhan a szennyes mély porba,
A pribék ott terem, s jár a korbács nyomban.
Senki sem hajol meg, hogy segítsen Neki;
A gyógyultak közül hát most nincs itt senki?

Egyes egyedül van a keserves úton.
Szégyellem magamat, mert én is jól tudom,
Hogy a boldogságunk csak Neki köszönjük,
Nélküle semmit sem érne az éltünk.

A nagy tömeg ott a Via Dolorosán
Csak hömpölyög tovább szájtátva és bután.
Nem tudja, hogy akit hajtanak elõtte
Nem más, mint a világ dicsõsége.

Teljesen kimerült, nem tud tovább menni,
Cirenei Simon jön és segít Neki.
Személyében Isten nekünk is megadván
Azt a kegyelmet, hogy enyhíthetsz fájdalmán.

Megérkeznek végre a kivégzõ helyre.
Áll a kereszt elõtt ruhája letépve.
Ezer sebbõl vérzik, arcán is kék a folt,
Az emberek között, Õ a legszánandóbb.

A kereszt ott fekszik, földre leterítve;
Nem is fából van az: bûnök szövedéke.
Az egész világnak minden bûne rajta,
Nincsen ember, aki azt megszámolhatja.

És megkezdõdik most a nagy Felajánlás.
Itt nincs jelen más, csak a Szentháromság.
A Kozmosz megremeg, arcra borul a Menny.
Ésszel fel nem éri ezt a véges ember.

„Atyám fogadd tõlem ez áldozatomat,
melyet a bûnökért ember meg nem hozhat,
ember nem tehetne érette eleget,
csak egy Isten kínja törli el a terhet.”

Már iszonyodik fel a keresztnek fája,
Rajta sebein függ az Isten Báránya,
S ahol végigcsurran szent Vére patakja,
A bûn mocskos fáját hófehérre mossa.

„Elvégeztetett!” szól a Mindenségen át,
ezzel fejezte be a felajánlását.
Ezt a szót megint az Atyával váltotta,
Ez a szó megváltásunknak örök záloga.
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Az átok fájából így lett üdvünk fája.
Sohase feledd, ha eltérdelsz alája
Azt az áldozatot, amit érted adott.
Õ csak ezt kívánja, tartsunk bûnbánatot.

Csak ténfergünk itten, mint leszakadt bója.
Hogy hol végzük éltünk, ki annak tudója?
Néki add át magad, az Õ kegyét keresd,
Magához emel majd, ki annyira szeret!

Budapest, 1983 Hamvazószerdáján

Apoteózis féle…

Mily sok volt a feladatom,
Mit a hosszú életúton
Mind le kellett volna tudnom!

Kezdetben a szekér jól fut.
Egy pár tervem megvalósult,
S reméltem, ez állandósult.

Sokat a jövõre hagytam;
Kár sietni olyan gyorsan,
Amíg ráérõ idõnk van.

Soka alkalmam elrepült,
A vágyam nem teljesült,
Sok reményem elmerült.

Ami elmúlt sajnálni kár,
Már elrepült a kék madár,
S nem jön vissza soha már.

Most már csak utánanézek,
Üresen maradt a fészek,
S itt bent mélyen hiányt érzek.

Az idõ, e nagy kegyosztó,
Csak annak ad, aki méltó,
Lustának nincs pénz, sem posztó.
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Kezdek az idõbõl kifutni,
Nincs más mód, csak megalkudni,
S mindenekkel megbékélni.

Fogd a két kezedbe szíved,
S élvezd mi benne otthont lelt,
S ne irigyeld, mi másé lett.

Ne kívánd, mi nem a tied,
S megköszönni el ne feledd
Az ajándékba kapott élted.

Budapest, 1983. június

Az Isten nem ver bottal

A régi fegyházban ott Márianosztrán
Idei Edit lett az új rabkapitány.
Õ egy ávós õrnagy büszke címét hordja,
Tekintélyét õ még egy púppal megtoldja.

Mûködését ott is õ fontosnak tartja,
Mindenütt legyen meg a Párt akarata.
Nagy volt a feladat, mert a sok-sok rab közt
Nagyon sokan álltak Marx s Leninnel szemközt.
Be kell vezetni a vörös akolba,
Ha másképpen nem megy, hát hátulról tolva.

Tartott a raboknak sok nagy dikciókat;
A rabok nem bánták, mert bóbiskolhattak.
Már mind jól ismerte a sok zagyva blöfföt,
Az egyszerûbb rajta nagyokat röhögött.

Rákosi tetszése volt a példaképe,
Elkövetett mindent, hogy ezt õ elérje.

Egy Mária szobor állt az udvar szélén.
Más világról vallott, s ez szálka volt szemén.
Mint az ellenségre úgy tekintett rája,
Mert Õ volt a sok rab égi Pátrónája.
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Valamikor régen állították oda,
S lett a szegény raboknak a vigasztalója.
Az árva rab embert még az ág is húzza,
Mária a szenvedõnek segítségét nyújtja.

Egy oázis volt az udvaron a szobra
S a fájó szívûek sereglettek oda.
Talán éppen ez volt a szobor hibája
S így a vörös õrnagy a szobrot nem állja.

Utasítást is ad kemény, parancsolót:
El kell távolítni onnan azt a szobrot.
Nem illik bele a „modern” keretbe.
Sehogyan sem akar kibékülni vele.

--Nem árt az senkinek! – Néma tekintete
engem mindig követ, csak el, csak el vele.

A parancs elhangzott, néma lett mindenki,
De a kõszoborhoz nem nyúl hozzá senki.
Most már a bõsz õrnagy dupla zsoldot ígér
Ezen felül sok más kedvezmény lesz a bér!
Az kapja ki végül a szobrot ledönti,
De a sok rab közül most sem mozdul senki.

A nõ dühbe gurul, rikácsol a végén,
A rabnak ez tetszik, s derû van a képén.

A szobor dicsõ lett, a némber meg törpe
A rabok szemében le is lett így gyõzve.
Látta, hogy hiába rangja, tehetetlen,
Zsákutcába van, és ki kell jutni innen.

Szégyenszemre a pajszert maga így megfogja,
Ha nincs, aki tegye, majd õ megmutatja,
Hogy az akaratát õ keresztülviszi
S istentelen célját õ mégis eléri.

Odaáll a szelíd, szép szoborral szembe
Fogja a vas pajszert s bevágja a földbe,
S lenyomja rádõlve, ahogy mások szokták,
Hogy vele a tárgyat onnan kimozdítsák.

A szobor megmozdul a nagy feszítéstõl,
De nem hátrafelé, hanem elõre dõl.
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Egyszerre sikolt fel a sok rabnak szája,
Mert a szobor dõltét hátrafelé várja.
Ezt várta a némber, és nem lépett hátra,
S így a ledõlt szobor nyomban agyonvágta.

Nem lehet leírni azt a rázkódtatást,
Amivel a rabok a csodát fogadták.
Mélyen megrendülve, s azzal a tudattal,
Hogy az Isten keze nem ver soha bottal,

Néhai Vancsó Gyula szeretett barátunk kedves emlékére

Budapest, 1984. február

Románc

Én ötödikes gimnazista voltam,
Õ negyedikes polgárista lány.
Náluk találkoztunk egykoron
Egy szép vasárnap délután

Nagyszülei ott bent tárgyaltak
Az engem becsempészõ vendéggel,
Én meg ültem a kislány mellett
A hálószobában egy hosszú széken.

Ott ültünk az esti szürkületben
Kályhafényben az alacsony padon.
Az én számra nem jött egyetlen szó sem,
Bárhogy ráncoltam a homlokom.

Õ volt az én elsõ szerelmem
(Most már tudom, mily szent érzés ez.)
Igénybe vette minden erõmet,
S szabadulni nem voltam képes.

A suta csendet áthidalandó
A lány egy fénykép-albumot az ölébe vett,
S mi „nagy buzgósággal” nézegettük együtt
Az érdektelen fakó képeket.
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Ültem mellette önfeledten,
Míg a tûz a kályhában pattogott,
S egy pillanatra frufruja a homlokomhoz ért,
Õ elnémult, s belém áramütés csapott!

Ugye, nem nagy dolog mindez,
S megeshetik mindenkivel,
De mi ott az Éden kapuján „belül” voltunk,
S az értékét ez dönti el.

Én nagyon boldogan ültem ott,
És nem kerestem az okát,
Csak azt éreztem, hogy nagyon erõs vagyok.

Odakint a csendes szürke utcán
A gömbakácokkal még játszott a szél,
De alattuk már széltõl kergetve
Zizegett a száradt sok falevél.

Istenem, hogy milyen rég is volt ez!
Ezen a földön minden csak mulandó,
De az áramütést én sosem felejtem,
Mert Isten kezében volt a kapcsoló.

Budapest, 1985. december

Eszterkének

El sem tudom hinni, hogy már húsz éves vagy
Csak nemrég játszottál az asztalunk alatt.
Aki a tévét is az ölembõl nézte…
Az idõ hogy eljárt, nem is vettük észre!
Nagylány lettél!

Egykettõre új világ nõtt ki Melletted,
Nehéz gondok, s tervek pásztázzák életed.
Egyik sokat ígér, de nagyon messze van,
Másik semmit sem ér…
Az ember csak remél, mindig jobbat remél,
Mert már ember lettél.

De itt van a legfõbb, a legnagyobb gondod.
Férjhezmeneteled Nagylány, hogy gondolod?
Csak azt válasszad ki, aki TÉGED szeret,
S nem magát szereti. Bárcsak így tennéd ezt!
Anyányivá lettél.
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Az én életem már lassan leáldozik.
De míg élnem szabad, azért imádkozik,
Hogy a jó Isten soha el ne hagyjon,
Szerencsecsillagod mindig fennragyogjon,
Orvos járásától küszöböd ne kopjon,
S akármit is csinálsz, mind áldássá váljon!
S szeretettel gondoljál mindig rám!
Drága nagy Unokám!

1987. szeptember 10.

Karácsonyi ballada

Én is megyek BETLEHEMBE,
zarándok egy hosszú úton;
egy nehéz zsák lóg kezemben,
néha a vállamra dobom.

Valami vonz mondhatatlan,
vezet egy csillagnak fénye,
s én követem akaratlan,
csak utána, csak elõre!

Állj! A csillag itt megállott.
Itt született meg az Isten?
Hisz itt minden olyan rozzant!
Eltévedtünk? Vagy tán mégsem?

Ne tétovázz, csak lépjél be
ebbe a kicsiny fészerbe.
Nagy templom ez, ha nem tudnád,
a MEGVÁLTÁS megy itt végbe.

Jaj, de furcsa, nem tudok én
a lábamon megállni.
Borulj csak le, méltóképpen
az Istent így kell imádni.

Valamit mondanom kéne,
csak hallgatok megigézve.
Zsugorodom mind kisebbre,
az ól meg csak mintha nõne.
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A GYERMEK a szalmaágyon,
s Mellette pásztorok népe.
Fény ömlik el minden tárgyon,
mintha a jászolból jönne.

Ajándékot hogy is adjak,
hiszen nekem nincs értékem?
Itt hagyom bûneim zsákját,
s megutálom mi benne van.
Hasonló akarok lenni Hozzád.
Rám mosolygott, hogy rendben van.
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Társadalmi írások
A fegyelemrõl

Adósságomat törlesztem most, amikor pár percig a fegyelemrõl fogok beszélni. A tar-
tozás régi, de feledésbe mégse merülhet, mert nap-nap mellett tapasztalt sokféle fegyelem-
sértés a témát állandóan ébren tartotta.

Legelõször is felvetõdik a kérdés, mi is a fegyelem? Erre egészen szabatos, és részletek-
re is kiterjedõ pontos meghatározást adni nagyon nehéz. Valahogy úgy vagyunk vele, mint
az elektromossággal, tudjuk azt, hogy van, tudjuk azt, hogy nélkülözhetetlenül szükséges,
élünk és vissza is élünk vele nap-nap után, de olyan meghatározást adni róla, amely magá-
ban foglalja minden megnyilvánulását, nem tudunk adni. Az egyik meghatározás szerint a
fegyelem alatt az egy testületben élõ függelemnek, kötelességérzetnek és rendnek fogalmát
értjük. A kötelességérzetnek és a rendnek fogalmát fejtegetni szükségtelen. A függelem, a
feltétlen engedelmességnek kötelezettsége, amellyel a közös munka érdekében minden alá-
rendelt az elöljárónak és minden alantas feljebbvalójának tartozik. Lényegében tehát nem
más, mint a saját akaratának önkéntes, a közjóra irányuló és a közös boldogulást célzó alá-
rendelése. A függelem megköveteli, hogy az alárendelt teljesítse az elöljáró minden, a közös
munkát illetõ rendelkezéseit. Tennie kell ezt feltétlen készséggel, a kellõ idõben, s olyan jól,
mit azt a fennálló körülmények között egyáltalán megtenni lehetséges. A függelem megkö-
veteli a köz érdekében emelt korlátok betartását. Erre múlhatatlanul szükség is van. Ennek
átérzése a rend érdekében adja a függelemnek értékét, s teszi lehetõvé a függelmet elszenve-
dõnek a korlátozás vállalását.

Vannak életünknek olyan szakaszai és helyzetei, amikor kötelékben élve a céllal,
amely felé az egész szervezetnek haladnia kell, még nem jöhettünk tisztába. A gyermek, aki
egy közösség tagjaként készül jövendõ életfeladataira, nem látja még tisztán, milyen visel-
kedés és cselekvések válnak a jövõben hasznára, ezért õt kényszeríteni kell a külsõ fegyel-
mezés helyzeteivel és erejével a kívánatos viselkedésre és cselekvésre. A katona, aki nem
ismerheti az egész hadsereg akcióinak jelentõségét, rászorul a külsõ hatásban rejlõ fegyel-
mezésre, a parancsra, amit ha nem teljesítene, talán egy egész hadsereg életét fenyegetné
pusztulással. Az üzletházban az utolsó dolgozó munkája is szervesen illeszkedik a többi
munkájába, és ha az a munka a kiszolgálástól idõben és minõségben távol esik, mégis egyet-
len egy munkának gondatlan, vagy hanyag elvégzése, közvetve visszahat a többi több száz
alkalmazott munkájának eredményére. Általában nincs az a közösség, amelynek tagjai ne
volnának kénytelenek egy külsõ fegyelmet magukra venni. Valakinek a csoportban világo-
san kell látni a közösség érdekeit és céljait, a többiek ennek engedelmeskedni tartoznak. A
családban a szülõ, iskolában a tanító, az üzletben a fõnök, a politikában az államférfi van
ilyen vezetésre hivatva, és felfordul a közösség élete, elnéptelenedik az üzlet, ha a fegyelme-
zõ vezetõk nem állnak hivatások magaslatán, vagy ha nem engedelmeskednek nekik azok,
akik vezetéseikre vannak bízva.

Eredményes összmunka fegyelem nélkül el sem képzelhetõ. Az egyén fegyelmezi magát
– ez az önfegyelem – fegyelmet tart a családfõ, fegyelmet tart az állam. A fegyelem kiterjed az
összesség minden rendû és rangú tagjára. Vezetõktõl a rend kezelésében és az intézkedések
végrehajtásában hajthatatlan erõt, az alárendeltektõl feltétlen engedelmességet, mindkét
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részrõl kötelességtudást, és a szabályok, rendeletek iránt az önmegtagadásig menõ tisztele-
tet követel.

A fegyelemre való nevelés már a gyermekkorban kezdõdik, és folytatódik az egész éle-
ten át. Minden testület belsõ értékének a fegyelem a fokmérõje, és annak mûködõképessé-
gére, munkájára és eredményességére a legnagyobb fontossággal bír. Ennek a nevelésnek
azonban nem szabad az önálló gondolkodást és az elhatározó képességet csökkenteni, mert
gyakran juthat az egyén munkája és kötelessége teljesítése közben olyan helyzetbe, amikor a
körülmények helyes megítélése alapján önállóan kell a munka és a munkaadó érdekében
cselekednie.

Ahol a fegyelem már megvan, erõs kézzel és folytonos gondoskodással kell azt minden-
kor fenntartani. Ahol meglazulnak, ott minden késlekedés nélkül alkalmas rendszabályokkal
azonnal helyre kell állítani. Az elöljáró példaadása, az alkalmazottakkal való igazságos és kö-
vetkezetes bánásmód a helyes út a fegyelem fenntartására, de elengedhetetlen az is, hogy a
rendelkezések, és intézkedések be nem tartását igazságos megtorlás kövesse.

A fegyelmezendõ és a fegyelmezett részérõl minden esetben akaraterõt és önmegtaga-
dást követel. A közösség érdekében terhet ró mindkét félre. Gyakran tapasztaljuk fegyel-
mezések alkalmával, hogy az, aki a fegyelmet valamilyen hibával megsérti, és emiatt
dorgálásban részesül, a büntetést túl szigorúnak, sõt sokszor igazságtalannak minõsíti. Itt
egy nagyon fontos mozzanatot kell tisztázni. Az, aki a hibát elköveti, önzõ, egyéni megítélés
alapján azt a hanyagságot, nem igazmondást, vagy könnyelmûséget epizódnak tekinti, ami
felett egy-két szóval napirendre lehet térni. Nem így a fegyelmezõ. Õ a hibát azonnal az
összesség érdekeihez viszonyítva tekinti, kivetíti, és a fegyelmezés alkalmával a hanyagsá-
got, gondatlanságot úgy tekinti, mint olyan tettet, amely százak becsületes munkáját képes
lassan aláásni, ha a vezetõ kemény kézzel azt csírájában ki nem írtja. Az a hazugság, az a tét-
lenség, gondatlanság, stb., tényleg csak egy apró szú, féreg, mikroszkopikus bacilus, amely
azonban a vezetõ lazasága miatt melegágyat talál, alattomban és késõn tapasztalhatóan fel-
õrli az egész egészséges szervezetet. Már az elemi iskolában tanultuk, de örök érvényû igaz-
ság, hogy egy romlott gyümölcs, rövid idõ alatt tönkretesz száz egészségeset. A fegyelem
ellen vétõ, csak azt az egy romlott gyümölcsöt látja, azonban a fegyelmezõ a kilencvenki-
lenc egészségeset védelmezi. Sajnos kevés embernek van annyi intelligenciája, hogy a köte-
lességüket híven teljesítõ, és a fegyelmezett munkát végzõ alkalmazottak érdekében örülne
annak, ha vezetõje éberen õrködik afelett, hogy minden fertõzõ mikrobát, hanyagságot, és
hibát, amely az õ munkájának a gyümölcseit is súlyosan fenyegeti, csírájában kiirtson.

A fegyelem, a modern társadalmak feltétlen alapja. A civilizáció, az iparosodás, és a
munkamegosztás révén egymásra utalt társadalom fegyelem nélkül el sem képzelhetõ. Na-
gyot alkotni, igazi jólétet teremteni fegyelem, illetõleg fegyelmezett szervezetek nélkül nem
lehet. Azt, hogy micsoda erõ rejlik a fegyelemben, illetõleg a fegyelmezésben, szabad legyen
egy pár elemi példával dokumentálni. A tûz minden korlátozás nélkül szabadjára hagyva ké-
pes a legnagyobb értékeket elhamvasztani. Viszont a kazán közé szorított, úgynevezett fe-
gyelmezett tûz gépeket hajt, munkát végez, és az emberiség javára szolgál. Nézzük a másik
elemet. Az újságokban nap-nap után szomorú fényképekrõl látjuk, hogy a víz gátjait elszakít-
va, és medrébõl kilépve házakat dönt össze, az emberek százezreit teszi szerencsétlenekké,
földönfutókká. A gátakkal és zsilipekkel fegyelmezett víz azonban turbinákat hajt, erõtelepe-
ket lát el energiával, öntözés által pusztákat tesz termõfölddé, stb., stb. Ugyanígy az emberek
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csoportja is fegyelem nélkül csak horda, amely még az elemeknél is nagyobb pusztításra ké-
pes. Fegyelmezett emberi összesség hatalmas országokat épít, és bámulatos eredményeket ér
el. Ezek az egyszerû példák a gondolkodó embert a fegyelem megbecsülésére és tiszteletére
kell, hogy vezessék. Valóban, a mûveltség egyik fokmérõje az, hogy az emberek mennyire
tudják egyéni érdekeiket a fegyelem által az összesség érdekeinek alávetni. Csak mellékesen,
de szorongó szívvel kell megjegyeznem azt, hogy a mi népünk a fegyelmet nagyon nehezen
tûri, és általában nem szeret a tekintély elve alapján olyan munkát végezni, amelynek végsõ
eredményével nincsen egészen tisztában.

Térjünk azonban értekezésünk során arra a területre, amely bennünket elsõsorban, és
legközelebbrõl érint. Az üzletház bizonyos nemes értelemben vett megfogalmazás szerint
egy kis állam az államban, egy kis zárt egység. Megvan a kormányzója, a munkamegosztása,
a tagozódása, közigazgatása, szervezete, fegyelme, fiatal, közép, idõsebb korú, és mindkét
nemû emberekkel. Ez a kis állam természetesen csak úgy tud sima mederben dolgozni, és
eredményeket elérni, ha minden egyes tagja a fegyelemnek feltétlenül aláveti magát, betart-
ja azokat a korlátokat, amelyeket a vezetõk mindenki számára a közösség és a közös cél ér-
dekében elõírnak, s azon belül minden erejével, és teljes kötelességtudással teljesíti
munkáját. Mindannyiunk legfõbb célja, vevõink minél tökéletesebb kiszolgálása. Ennek az
érdekében áll az utolsó tanulótól fel egészen a fõnökig mindannyiunk munkája. A munka-
megosztás miatt, amely nélkül ekkora intézményt el sem lehet képzelni, a második és a har-
madik vonalban dolgozók, sokszor nem látják azt, hogy ha nem is közvetlenül, de közvetve
õk is ezt a célt szolgálják. Az a fûtõ, aki az irodában fát hord, lehetõvé teszi azt, hogy a köny-
velõ a tételeket a számlára felkönyvelje, viszont ennek birtokában az árukiadási osztály meg
tudja állapítani, azt, hogy a vevõnek engedélyezhet-e hitelt, ha igen, már elértünk az elsõ
vonalba, mert ezek után létrejöhet az eladás. Tehát a különbözõ alkalmazottak munkája
láncszerûen kapcsolódik egymásba. Viszont nem szabad elfelejtenünk, hogy a legerõsebb
lánc is csak olyan erõs, amilyen a leggyengébb láncszem. Másképpen szólva, becsületesen
elláthatja az a fûtõ a munkáját, az árukiadás lelkiismeretesen megnézi a kartotékot, azon-
ban nem fog létrejönni a vevõ kiszolgálása, akkor, ha az egyik láncszem, a könyvelõ nem
írta fel a vevõ befizetését. Tehát a többi munkája ebben a láncban emiatt az egy szem hiba
miatt elszakadt. Annak a vezetõnek ezt az igazságot sem szabad soha szem elõl téveszteni, és
nagyon helyénvalónak kell ítélnünk, ha az a vezetõ a gyenge láncszemet állandóan kutatja,
megtalálva még akkor is, ha az egy tanulónak, vagy altisztnek a munkájából adódik, minden
erejével igyekszik azt hibáinak állandó ostorozása által keményebbé, acélosabbá, és a többi
láncszemhez hasonló erõsségûvé tenni. A többi láncszem örüljön annak, ha van olyan szer-
ve, amely ügyel arra, hogy a gyenge tagok benne megerõsödjenek, illetõleg, ha megerõsíte-
ni nem lehet, belõle kikapcsoltassanak. A reggeli elkésések, a hangos beszéd, a felesleges
járkálás, az eladói szám nem viselése, a csoportos beszélgetés, a tétlenség stb., stb., mind
olyan tények, amelyek veszélyeztetik a fegyelmezetten és kötelességüket híven teljesítõ al-
kalmazottak munkáját. Ez mind, hogy úgy mondjam, rozsda a láncon, amely ha idejében
nem segítünk a bajon, átrágja, tönkreteszi azt. A szervezettségnek kétségtelen, hátránya az,
hogy a hiba, a fegyelemsértés mindannyiunk munkájára többé-kevésbé visszahat. Nem
mindegy ránk nézve, az, hogy hányan vannak közöttünk olyanok, akik munkánk eredmé-
nyét, így bizonyos mértékig boldogulásunkat is veszélyeztetik. Mennyivel kevesebb teher
nyomná egyes alkalmazottak vállát, ha mindenki megfelelõ önfegyelmezéssel, becsületesen
a szabályok által elõírt módon végezné a dolgát.
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A fegyelem bizonyos idõ múlva a fegyelem alatt élõket fegyelmezettekké, összecsiszol-
takká teszi. A regruta a kürtszóra is nehezen lép kezdetben, a kiképzett katona kürt nélkül is
szabályosan, egyszerre lépéssel halad. Az üzletházban is az idõsebb alkalmazottak, akiket
többéves fegyelmezés, és a tapasztalat fegyelmezettekké tett, ritkábban vétenek a fegyelem el-
len, mint az a tanuló, vagy gyakornok, aki most kezd az életbe betörni. Ennek következtében
különösen a fiatal alkalmazottak fegyelmezésével kell lankadatlan energiával, és állandóan
foglalkozni. Minden öregebb eladónak ez szent kötelessége.

Valamikor az volt a közhit, hogy a fegyelmezés és a gorombaság azonos fogalmak. Az
idõk folyamán azonban bebizonyosodott, hogy a következetességnek van a fegyelmezés terén
a legkomolyabb eredménye. Mindmáig fennáll, és fenni s fog állni, hogy a rendelkezésnek
határozatnak pontosnak és komolynak kell lennie, azonban különösen magyar emberrel
szemben, aki elég önérzetes, és a fegyelmet önszántából nehezen tûri, a gorombaság nem jó
eszköz. A fegyelmezett, tehát fegyelmezni is tudó vezetõ következetes és meg nem alkuvó fe-
gyelmezéssel biztos eredményt, sõt tiszteletet tud intézkedéseivel és magával szemben is elér-
ni, míg a gorombaság nagyon sokszor fegyelmezetlenséget takar, komoly eredményt nem ér
el, sõt dacot szül. Nagyon fontos kelléke a fegyelmezésnek, hogy a fegyelemsértést soha ne
hagyjuk szó nélkül. A fegyelmezésnél bizonyos korlátok között tegyünk különbséget az egyé-
nek szerint is, és feltétlenül szigorúbban vegyük elõ a következetesen visszaesõ fegyelemsér-
tõt, mint azt, aki egyszer-kétszer csúszik bele a hibába.

Különösen a mai társadalom rendszerben való élés összes korlátaival, kötelezettségei-
vel domborítja ki erõsen azt az igazságot, hogy életünk nem a mienk, hanem hivatásunké,
amely reánk vár. Életünket nem azért kaptuk, hogy minél több gyönyörûséget préseljünk ki
belõle, mert semmi sem üresebb és lehangolóbb, mint a múló örömök hajszolása, amelye-
ket nem tudunk megtartani, hiszen mennél jobban szorítjuk, annál gyorsabban kifolynak a
markunkból, miként a víz. Boldogságot csak az talál, aki áldozatot tud hozni önmagától,
aki felfedezi, hogy élete azért van, hogy kifejtse mindazokat a tehetségeket, amelyek lelke
mélyén rejlenek, és legtöbbet adjon azoknak, akikkel sorsa egybekötötte. Az ember tehát
önmagában semmi, legfeljebb egy lehetõség, akinek a többi ember, végsõ fokon az emberi-
ség ad valóságot. Azok vagyunk, amivé mások számára tudunk lenni, annak a szolgálatnak
révén, amit értük végeztünk. Annak az egyénnek okulására, aki önzõ érdekeit nem hajlan-
dó a közösség érdekeinek alávetni, szóljon az Üdvözítõnek a szava: „Ha a búzamag a földbe
esvén meg nem hal, egymaga marad, ha pedig meghal, sok gyümölcsöt terem.” Ilyen az em-
beri akarat is, aki csak egymagában akar, egymaga marad, de akinek akarata felolvad a kö-
zösségben, annak akaratából emberfeletti alkotások születnek meg. Ezért kell a fegyelem,
ezért kell az önfegyelmezés, a magunk akaratának a közösség érdekében való igába hajtása.
Le kell mondanunk önmagunkról, hogy annál igazabban és hatalmasabban újra születhes-
sünk másokban, akikért való felelõsség az életünk.

Felolvasva a Nagykovácsy Üzletházban 1940. tavaszán, az egyik ülésen.
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Belefér-e az emberi lét jogos igényeivel együtt az evilági életbe?

Megállapításaimat igyekeztem szigorúan a logika törvényei alapján építeni.
Induljunk ki abból az anyagelvû tételbõl, hogy az emberi lét a születéssel kezdõdik, és a

halállal véget ér. Az igaz, hogy érzékeink, amivel a világot megtapasztaljuk a halál pillanatá-
ban cserbenhagynak bennünket, de mi történik a léttel magával a halál után? Ez az a kérdés,
ami minden emberben felmerül, de feleletet rá nem a világ, hanem csak a hitünk tud adni:
Hiszem az örök életet!

Minden emberben ösztönösen él a földi létet túlélés igénye, egyszersmind reménye.
Nem volt a földön olyan kultúra, amelyik ezt a tételt ne vallotta volna. A római azt mondta:
Non omnis moriar. Nemo ante mortem beatus, stb. A magyar ember találóan és érzékletesen
azt mondja, hogy a sírban az embernek csak a „porhüvelye, földi maradványa” van.

Wigner Jenõ Amerikában élõ Nobel díjas fizikus tudósunk egyik budapesti interjúja al-
kalmával csodálkozásának adott kifejezést amiatt, hogy a tudomány sok mindennel foglal-
kozik, és nagy eredményeket ért el, de senki sem foglalkozik azzal a fontos kérdéssel, hogy
mi történik az ember lelkével a halál után? Ez is abba a nagy tartományba tartozik, amelyik-
nek a felirata: Ignoramus et ignorabimus. Földi létünkben mindig vannak olyan kérdések,
amelyekre anyaghoz való kötöttségünk miatt csak megközelítéssel tudunk válaszolni. Meg
kell elégednünk a hipotézissel az axióma helyett. Vallásunk viszont kötelezõen elõírja a fel-
támadás és az örök élet hitét.

Az ember az egyetlen élõlény, aki tudatosan küzd a tér és idõ meghódításáért. Oltha-
tatlan vágy kergeti a kozmosz és a jövõ kutatása felé, és szinte kielégülést, valami igazi em-
beri távlatot érez, amikor a végtelennel találkozik. Az embert szinte vonzza a végtelen!
Életünkben a végtelent nem igazán tudjuk felfogni, de létezésének a felismeréshez mindig
eljutunk. A végtelennek a fogalmát egyedül csak az Isten olthatta belénk. Enélkül a tudás
nélkül nem volna értelme az örök életrõl beszélni.

A végtelent a maga valóságában felfogni véges lényünk miatt nem tudjuk, de azt biztosan
tudjuk, hogy a végtelen az a híd, amelyik az anyagi világból a transzcendensbe vezet.

A materialista filozófia a végtelennel nem bíbelõdik, mert ez az embert olyan terüle-
tekre vezeti, amelyektõl éppen vissza akarja tartani, mert túl mutat a földi léten.

Az emberi élethez elválaszthatatlanul hozzátartozik a boldogság utáni vágy. A materia-
listának csak 70-81 év áll rendelkezésére, hogy ezt az igényét kielégítse. De ki állíthatja élete
végén, hogy életében hiánytalanul boldog volt? Pusztán az anyagi lét a boldogság felsõ hatá-
rát nem tudja biztosítani. Egyébként is az emberek összetévesztik a boldogságot az élvezettel,
és az örömöt a jókedvvel, pedig ezek a fogalmak nem azonosak. A világ fejedelme igyekszik
számunkra élvezetekkel pótolni a boldogságot, ami az õ kelléktárából hiányzik. Az élet vi-
szont rövid, sietni kell az élvezetekkel, mert amit életemben nem élveztem ki, elveszett, többé
soha vissza nem térõ lehetõség. A legtöbb ember is önzõ, tehát az egész élet egy mindig gyor-
suló, kegyetlen versenyfutás az anyag nyújtotta élvezetek után, amely végén nagyon gyakran
nem a boldogság, hanem éppen a kiábrándultság, a nihil, a boldogtalanság áll. A kábítószerek
élvezete, az alkoholizmus, az öngyilkosságok nagy száma, az elválások számának rohamos
emelkedése, stb. mind azt bizonyítják, hogy az ember lelkének boldogság utáni vágyát a földi
lét nem tudja kielégíteni.
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Arany János az „Elégiában” felsóhajt: „… hol mit kezdtem, abban véget!” Ez a befeje-
zetlenség jellemzi egész életünket. Hányszor találkozunk életünkben az igazság megrövidí-
tésével, és az igazságtalanság hányszor marad megtorlatlan? Szinte ösztönösen él bennünk
az igény, hogy a megsértett igazságnak valahol és valamikor kiigazítást kell kapnia. Ez túl-
mutat fizikai létünk határain.

Ha az emberek ebben a kiegyenlítõdésben nem hinnének, roppant elkeseredés venne
erõt rajtuk, ami önbíráskodáshoz vezethetne, és eljuthatnánk a Bellum omnium contra
omnes” áldatlan állapotához.

Állandóan az anyag az idõ és a tér korlátai között, sõt a szorításában élünk. Szeretnénk
áttörni ezeket a korlátokat, szeretnénk meghódítani õket. Ki is toltuk már jó messzire a ha-
tárokat az idõben és a térben, az anyagot is a legapróbb részecskéjéig vallatjuk. A határokat
azonban anyagi létünk folyamán csak kitolni tudjuk, de teljesen megszûntetni nem. Képte-
len elképzelés-e az, ha az ember lelke az anyag, a tér és az idõ gravitációjából kiszabadul, s
ezeknek a most csodának számító és elérhetetlen tartományoknak a megismeréséhez jut? A
világon semmi sincsen cél nélkül, de a cél sincsen önmagáért. A teremtmények rangsorában
az ember az, aki földi léte folyamán a világ anyagi létének birtokosa, és aki valamikor a
transzcendens világ kapuin is átléphet. Ezek az elgondolások és tárgyaik is messze túlmutat-
nak a materialista evilági évtizedeken.

A gondolkodó ember elõtt világos, hogy nem férünk be a földi lét egy pár évtizedre te-
hetõ szûk és rövid Prokrusztesz ágyába, nem lehet belekényszeríteni. Az anyagelvû viszont
tagadja, hogy a földi léten túl bármiféle komplementer kiegészítõ lét-tartomány létezne. A
születés és a halál között bonyolódik le minden. A mindnyájunkat sarkalló boldogság utáni
vágy kielégítésének is ezen belül kell realizálódnia. A sietség rohanássá fokozódik. Közben
nemcsak egymás tyúkszemével nem törõdünk, de másoknak az érdekét is eltiporjuk, ha úgy
véljük, hogy utunkba áll. Ma már senki sem ütközik meg azon, hogy a cél szentesíti az esz-
közt, az érdek az igazság helyébe lépett, a demokrácia sem a népet szolgálja már, hanem
egyes csoportok önzõ érdekeit. Manapság divat az államok eladósodása. Magyarázata a kö-
vetkezõ. Az a politikai klikk, amelyik uralmon van, igyekszik minél tovább ott maradni. Eh-
hez a szavazók voksaira van szüksége, azt pedig úgy éri el, ha biztosítja a minél magasabb
életszínvonalat. Ehhez a pénzt egyszerûen kölcsönökbõl szerzi meg. Az élvezeteket hajhá-
szó, rövidlátó ember nem sokat törõdik azzal, hogy honnan van hozzá a pénz. A vége az,
hogy ott kell hagyni a kormányt, de tovább lehettek a húsos fazék mellett. Tartozásukat
majd megfizetik az utódok, aki hátul marad, tegye be az ajtót.

Egy materialista részére az életben mi lehetne más a cél, mint az anyagi jólét, a minél
nagyobb vagyon, a minél magasabb életszínvonal, az igények minél tökéletesebb kielégíté-
se. Botorság lenne azt állítani, hogy nekünk nem lehetnek anyagi igényeink, de ezeknek az
igényeknek a kielégítése nem lehet életcél, csak eszköz magasabb emberi céloknak a megva-
lósítása érdekében. Az anyagi világ keretein belül maradva nem marad más számunkra,
mint a versenyfutás az élvezetekért. De ki tudja megmondani, hogy hol van itt a határ?
Van-e olyan szint, amely az ember állandóan rafináltabbá váló igényeit kielégítheti? Az
anyagiassággal beoltott ember az élvezetek hajszolásával igyekszik a boldogságot elérni.
Kárba veszett vállalkozás, mert ez a két út teljesen divergens. Az ember erre rendszerint
már csak késõn jön rá. Az a legszegényebb ember, aki az anyagi vágyak kielégíthetetlensé-
gének a tudatára ébred. Ez a kiábrándulás a boldogtalanság legszomorúbb állapota, és a
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legtöbb öngyilkosság okozója. Ma már mind többször hallani hangokat, hogy ez a mi mai
élet-irányunk zsákutcába, csömörbe, sõt romlásba vezet, de ki tudja ezt az anyagiasságra ne-
velt, sõt kényszerített, roppant nagy vesztébe rohanó tömeget jobb belátásra bírni, és meg-
állítani? Hisz az egyik rohanó magával sodorja a másikat, sõt a tétovázót is. Vannak
hangok, amelyek annak a tapasztalatuknak adnak hangot, hogy a túlzott anyagi igényesség
túlhaladja az érte adott teljesítményt. Ennek az állapotnak az egyenes következménye az el-
szegényedés, és a degenerálódás. Semmi jó sem származik abból, ha többe kerül a ráfordí-
tás, mint a termelés. A materialista nem nagyon szokta latolgatni, hogy a kettõ legalábbis
fedje egymást. Pedig egy társadalom csak akkor maradhat fenn, ha többet termel, mint
amennyit fogyaszt.

A materializmus hosszú távon tehát a társadalom részére sem életbiztosítás.
Szinte népünk elõtt történik a család egységének a megbontása és ezzel a népszaporo-

dás vészes csökkenése. Egyrészt a megnövekedett igények kielégítése, másrészt a munkaerõ
értékének csökkentése arra kényszerítette az édesanyát, hogy hagyja ott édesanyai méltósá-
gának színhelyét, és álljon be a névtelen robotoló igavonók tömegébe. Ezzel megbomlott a
család, megbetegedett a társadalom szövetének alapsejtje. A család így legtöbbször súlypont
nélkül maradt. Egyrészt a gazdátlan, nem vonzó, inkább taszító otthon, az apa szívesebben
a talponállóban, a másik oldalon a gyermek az utcán a galeriban, vagy már a nevelõotthon-
ban, rendszerint ez lesz a családból, ha az édesanyát kiemeljük belõle. Vétkes könnyelmû-
ség és mulasztás volt, hogy az édesanyáknak nem adtuk meg pótolhatatlan munkájukért a
nekik teljes joggal kijáró elismerést és tiszteletet. A sors gúny-játéka, hogy a félelmetesre ki-
nagyított népességrobbanás éppen azt a fajtát tizedeli, sõt pusztulással fenyegeti, amelyik a
legtávolabb van az éhezéstõl, a fehér fajtát. A malthuzianizmus elasztikus logikusan hangzó
felfújható mese, amelynek nincs reális alapja. Szinte felsorolhatatlan élelmiszer tartaléka
van a világnak, ezt komoly tudósok már bebizonyították. Azok a népek, akik éheznek rend-
szerint semmit sem tesznek azért, hogy munkával, szervezéssel biztosítsák táplálékukat. Eb-
bõl a szempontból érdemes felidézni India történetébõl egy szakaszt.

Tudjuk, hogy India táplálkozását a monszun léte mennyire befolyásolja. Ha a mon-
szun olyan erõs volt, hogy meglocsolta India földjét, megtermett minden, dúskáltak az élel-
miszerben; ha ez nem történt meg millió számra haltak éhen a hinduk. Az angolok
megjelenése megváltoztatta ezt a helyzetet. Raktárakat építtettek, és amikor bõségesen ter-
mett a föld, a szükséges ellátáson felül lévõ termést elraktározták, tartalékolták a szûkös
idõkre. Ezt az intézkedést a hinduk ellenségesen fogadták, sõt fellázadtak ellene. Az ango-
loknak ezeket a raktárakat katonasággal kellett õriznie. Idõbe tellett, amíg megértették,
hogy ez az ésszerû intézkedés az õ érdekükben történik. Pedig a hindu nép nem volt a leg-
primitívebb a színes népek között. Még most is vannak népek, akik azt hiszik, hogy az éhe-
zés az élet velejárója, és nem elkerülhetõ csapása. Amint az Isten léte után szükségszerûen az
emberi lelket is letagadják, az ember értéke az állatok értékével egy szintre zuhan. Az embe-
ri értéknek ez a mesterséges devalválása a malthuzianizmus hamis fenyegetõ hátterével azt
eredményezte, hogy lassan már szinte szégyenkeznie kell annak az édesanyának, aki több
gyermek világrahozatalát és felnevelésének fárasztó gondját vállalta. Mintha nem az ember
lenne még mindig a legnagyobb érték?!

Ahogy a legnagyobb értéket a kinevelt pozitív ember jelenti, nagy nyomatékkal esik
latba, hogy éppen az ember az, aki eljuthat a másik szélsõségbe is, és a legnagyobb rossznak
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az okozója is lehet. A hibásan megmunkált anyag, a selejt, és a hibásan, vagy elhanyagoltan
nevelt ember között az a lényeges különbség, hogy amíg a selejt további kárt nem okozva
hever a selejt raktárban, addig a neveletlen, lelki értékek nélkül útjára bocsátott ember az
esetek legnagyobb részében a társadalom kárára van, további veszélyek forrása. A mai fel-
bomló félben lévõ családnak sem ideje, sem energiája sincs a gyermekneveléshez; az iskola
azt mondja, hogy éppen elég gondot okoz neki a tanítás, a nevelés nem az övé, hanem a csa-
lád profilja. Azok a vallás-erkölcsi intézmények, amelyek a gyermekek nevelésével foglal-
koztak, materialista társadalomban nem mûködhetnek. A szocialista erkölcsi nevelés, mivel
nincs szankciója, annyit ér, mint a bûnüldözõ szervek tevékenysége ítéletvégrehajtó intéz-
mények nélkül. A „Kék fényben” szereplõk túlnyomó többsége visszaesõ bûnözõ, tehát a
börtön, mint nevelõ eszköz nem váltja be a hozzá fûzött reményeket. Különben is régi tétel,
hogy a jog nem helyettesíti, és nem pótolja az erkölcsöt, tehát az erkölcsi nevelés elsõsége és
fontossága mindennél elõbbre való. És –sajnos – itt vagyunk a legjobban lemaradva.
Gombamódra nõnek az intézmények, amelyeknek az a feladatuk, hogy megváltsák a vilá-
got, de a legfontosabbal, magával az embernek a jobbá, nemesebbé tételével legfeljebb csak
titokban szabad foglalkozni. Nemcsak tudósokra, hanem elsõsorban jellemes emberekre
van a világnak szüksége. Manapság a tudás, a tudomány fejlõdésének a bûvöletében élünk,
és nem akarjuk észrevenni a tudomány fejlõdése megfelelõ erkölcsi háttér és tartás nélkül
könnyen az ember kárára lehet. Bebizonyított tény, hogy eredményes szélhámos csak értel-
mes ember lehet – erkölcsi tartalom nélkül. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy az em-
bernek van egy átkos rossz szokása: elsõsorban a rosszat tanuljuk meg egymástól, és ezt
sajátítjuk el a leggyorsabban. Az emberiség számának szaporodásával ez a rossz tulajdonság
csak fokozódik. Ha figyelembe vesszük, hogy a mai anyagias, élvhajhászó világban az erköl-
csöt erõsítõ intézmények lassan elsorvadnak, könnyû megállapítani, hogy egyenes úton ha-
ladunk a mai társadalom lezüllése, destrukciója felé.

Lassan számolnunk kell azzal, hogy a világ két hatalmas ellentétes erkölcsi felfogású
táborra szakad. Nem jár messze a valóságtól, aki úgy véli, hogy elszakadt közöttük a közös
világnézeti nevezõ. Amit az egyik oldal követendõ normának tart, a másik nyilvánosan el-
ítéli. Vitatkozásnál úgy állnak egymással szemben, mintha teljesen más bolygóról származ-
nának, egyáltalán nem értik egymást. Az egyik tábor jobboldalinak, a másik baloldalinak
nevezi magát. A jobboldali tábor hátrányban van a másikkal szemben, mert õket még kötik
az erkölcsi normák, a másik tábor azt tartja, hogy egyetlen törvényük világnézeti érdekük
érvényre juttatása. Ezért a célért erkölcstelen eszközöket is hajlandók igénybe venni, az em-
berek befolyásolhatóságát, hiszékenységét, rövidlátóságát és minden gyengeségét a saját ér-
dekükben kihasználni. Zászlóikra a szocializmus gyönyörû jelszavát írták, aminél
nemesebb és emberibb jelszót senki sem adhatna az emberiségnek. A kereszténység mondta
ki és tette fõ jelszavává. Az egész szocializmus ezen az isteni törvényen nyugszik: Szeresd fe-
lebarátodat, mint tenmagadat! A socius latin szó ugyanis társat, embertársat, felebarátot je-
lent. Felebarátaimat, embertársamat szeretnem kell, ez isteni parancs. Az igazi, önzetlen
emberszeretetet istenszeretet nélkül nem lehet megvalósítani. Amint az embert az isten-
gyermeki méltóságtól elválasztjuk, értékben alázuhan, önzõ, esendõ, békétlen és minden
hibával teljes lény lesz, aki csak annyira szereti embertársát, amennyire érdeke megkívánja.
Az önzetlen, áldozatos szeretetnek nincs semmi értelme.
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A világban a szocializmusnak nagyon jó csengése van, propagandának ideális. Ez az a
trójai faló, amelyben az ellentmondás szelleme, a világ fejedelme becsempészi magát a jóhi-
szemû társadalomba. Ez a faló kívülrõl gyönyörûvé, vonzóvá van festve, ki van lakkozva,
ideálissá retusálva, de a falakon belülre cipelõknek fogalmuk sincs róla, hogy kik vannak
belül. Mire rájönnek a csalásra, már késõ, a kapuk ki vannak nyitva, és az ellenség minden
stratégiailag fontos pontot megszállott. Abból a szeretetbõl, ami a szocializmus alapszövete
kell, hogy legyen, a faló lakói között semmit sem találunk, a szeretet, mint olyan idejét múl-
ta, idealista, kispolgári csökevény, ehelyett ott találjuk a haladó szellemet, a szent gyûlöle-
tet, a munkát, és ennek honorálásaként az élvezeteket, mint életcélt. Most már a gyakorlat
bebizonyította, hogy ez az életirány sehova sem vezet, legkevésbé a boldogság felé. Vég-
eredményben nem is ez a fõ cél, hanem éppen az, hogy az emberek lelkét az Istentõl, mint a
boldogság egyetlen letéteményesétõl elfordítani, Ha csalogatással nem megy, akkor megfé-
lemlítéssel, terrorral, de ehhez a céljukhoz félelmetes erõszakossággal körömszakadtáig ra-
gaszkodnak. Irtózatos hatalom és erõ van a sátán kezében.

Mi magunkra hagyatva biztos, hogy csatát vesztünk vele szemben, de erre nem kerül-
het sor, ha mi magunk is talpon akarunk maradni. Mi mindnyájan jól ismerjük azt az erõt,
amin a poklok kapui sohasem fognak erõt venni.
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Elkeseredett harc az ember lelkéért

A körömszakadtáig menõ tusa az ember lelkének a megnyeréséért a paradicsomból való
kiûzetés óta állandóan tart. Csak az eszközök változtak az általános fejlõdéssel lépést tartva.

Kezdõdött az Édenkertben, ahol az ember, mint halhatatlan lélekkel bíró legtökélete-
sebb lény megjelent a színen. Csak a Teremtõjétõl függött, aki már akkor gyermekévé és
örökösévé fogadta. A tagadás szelleme a sátán azonban ebbe nem nyugodott bele, és hazug-
ságával feltámasztotta benne a kevélységet: „ha nekem engedelmeskedsz, olyan nagy leszel,
mint az Isten”. Az engedetlenség elnyerte méltó büntetését. Az ember saját maga zárta ki
magát az Édenbõl, pedig ott az abszolút szeretet vette körül. Az Isten tudomásul vette a
Tõle való eltávolodást, de nem ejtette ki szeretetébõl az embert, mert meghagyta neki a hal-
hatatlan lelket, a szabad akaratot és a lelkiismeretet. Azt a boldogságot, amit a bûntelen ár-
tatlan állapot jelentett, és amelyet eddig, hogy úgy mondjam ingyen, ajándékba kapott az
Istentõl, ezután már csak saját erõfeszítésével tudja csak megközelíteni, de teljesen elérni itt
a földön, már többé nem tudja. Az Isten nem engedte meg a sátánnak a tökéletes gyõzelmet,
ezután is minden embert külön-külön kell elhódítania. De a sátán sohasem adja fel a küz-
delmet, és a világban azóta is állandóan kísért és mûködik. Földi boldogsággal csalogat ben-
nünket, de a sátánt követve csakis a pusztulásba, kárhozatba juthatunk. Utolérhetetlen
találékonyságával mindig újabb és újabb csalétket talál ki, amivel az embert rászedheti.

A boldogságról, amelyet az evilági gyönyörök hajhászásával remélünk elérni, kitûnik,
hogy csak lidércfény, délibáb, ami a beteljesülés pillanatában elillan, elhamvad, és csak a ke-
serû csalódás marad utána, A sátán azonnal újabb délibábot varázsol elénk, és mi elhisszük,
hogy most már elfogjuk a boldogság kék madarát, de ez a vágyunk is csõdöt mond, ezért ,
azért, vagy amazért. Közben olyan messze csalogatott a sátán maga után, hogy ha be is lát-
tuk, hogy becsaptak, már közben utat tévesztettünk, nincs visszaút. Vagy minden erkölcsi
gátlást félretéve belevetjük magunkat az élvezetek további hajhászásába, és ezzel odadobjuk
életünk gyeplõjét a sátán kezébe, vagy megdöbbenve megtorpanunk a meredély láttán,
mely elõttünk tátong, és kétségbeesünk. Itt két lehetõség vár ránk: vagy felhagyunk minden
reménnyel, és tehetetlenül várjuk sorsunk beteljesedését, vagyis a kárhozatot, és ezzel a sá-
tán elérte célját, vagy visszaemlékezve valamelyik kegyelmi állapotunkra, megmaradt
erõnkkel segítségkérõen kitárjuk kezünket az Isten felé, és ilyenkor mindig megtörténik a
csoda: nincs a létnek olyan feneketlen sötét mélysége, ahonnan az Isten egyetlen szavával
ne tudna újra talpra állítani! Ennek elõfeltétele, hogy az Istentõl kapott érdemszerzõ tulaj-
donságunk, a szabad akarat birtokában nekünk kell a megszabadulás vágya felé az elsõ lé-
pést megtennünk.

A jó és gonosz tudás fájának gyümölcse sohasem fogy ki. A sátán az ember gyengéire,
esendõségére, gyámoltalanságára, tájékozatlanságára, tapasztalatlanságára, befolyásolha-
tóságára és hiúságára épít. Gondoskodik róla, hogy az élvezet, a libidó, a bírvágy, önzés,
gyûlölet kísértése sohase csökkenjen. A sátán azzal csapja be a jóhiszemû és korlátolt em-
bert, hogy az általa felvázolt utaknak a végén boldogság vár az emberre. A mi paradicsomi
örökségünkre, a boldogság utáni vágyra épít. Ennek a boldogságnak az emléke a vágy, ez
mindnyájunkkal velünk születik. Ezt játssza ki a sátán, és mi elfelejtjük, hogy amint ezt a vá-
gyat Isten oltotta belénk, kielégíteni is egyedül csak Õ képes.
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A sátán kívánatos és átkos almájába mindnyájan beleharapunk, mint az elsõ engedet-
len emberpár örökösei és utódai. Ettõl a lépéstõl bennünket egyedül az Isten kivételes ke-
gyelme tud visszatartani.

Szinte közhelynek számít az a megállapítás, hogy az ember boldogságra született. Min-
denki ezt a boldogságot akarja megvalósítani élete folyamán. De van-e olyan beteljesülés,
amelyikre azt mondhatnánk, hogy maradéktalanul kielégít, hogy ennél magasabb fokú
megvalósulás nem lehetséges? Ha más nem, minden eredményességünk mögött ott mere-
dez az elmúlás sötét árnyéka. Maradéktalan és teljes kielégülés itt a földön nincs. Hiú dolog
életünkben abszolút és teljes boldogságot keresnünk. A sátán karmaiban vergõdõ ember is
elõbb utóbb rájön arra, hogy amit neki életcélul szolgáló boldogságnak jelöltek meg, nem
az igazi, de úgy segít magán, hogy a sátán közbejöttével újabb boldogság keresésére indul,
ami újabb kielégületlenséget, csalódást okoz. Ebbõl az ördögi körbõl nincs megnyugtató
kiút. A boldogság utáni igény mindig elõtte jár a kielégítési lehetõségnek. Az igények skálája
pedig végtelen. A paradicsomi embernek mindene megvolt, ami a boldog élethez szükséges,
de a sátán csábításának, hogy bõvítsük csak az evilági élvezetek körét, nem tudott ellenállni,
és ezzel láncreakciót indított el, amibõl az ember a saját ereje segítségével nem tud kiszaba-
dulni.

Az élvezet érzését is az Isten teremtette, ezért az Õ tervei szerint megvan a létjogosult-
sága. Az Isten fontos szerepet írt elõ számára: vonzóvá tett minden olyan cselekvést, amely
az egyén, és ezáltal az emberiség fennmaradását biztosítja. Soha nem szabad azonban elfe-
lejteni, hogy ez az élvezet nem életcél, hanem csak eszköz. A sátán csábítására ezt gyakran
felcseréljük, és ezzel Isten szent céljait lábbal tiporjuk. Erre céloz Vörösmarty, amikor ezt
mondja: „Káromkodássá szent imád nem váljon!” Ilyen körülmények között nem csodál-
kozhatunk azon, ha egy ateista szemében, a szerelem, ez a nagyszerû és felemelõ érzés, kö-
zönséges élvezetté, szórakozássá degradálódik, párzássá alacsonyul.

Az anyagelvû ember szemében, aki tagadja a transzcendens világot, de akinek a lelkébe
ugyancsak bele van oltva a boldogság utáni vágy, az élet legfõbb célja a boldogság elérése,
az élet kiélvezése. A sátán birodalmában a többi nemes érték között meghal a szerelem is, ez
a páratlan emberi érzés. Az igazi szerelem az anyagon túlmutat, és ezt a sátán nem szereti.
Az igazi szerelemben alázat, áldozatvállalás, önátadás, lovagiasság, önzetlenség van. Ma
már csak az érzéki vágyak kielégítését, az önzõ érzékiséget nevezik szerelemnek. Az a nõ,
aki csak élvezetvágyunk kielégítését szolgálja, elõbb-utóbb elveszti a férfi szemében legne-
mesebb, vonzó értékét. Az állatoknál a nemi különbség, és a szabályozott vonzalom a faj-
fenntartás Istentõl kapott létfontosságú ösztönét szolgálja. Az ember, ezt a rá is érvényes
isteni parancsot félretolta, lejáratta, elposványította a pornóig, és ezzel a sátán nagyon hatá-
sos eszközévé tette. Ezen az úton a társadalom elõbb-utóbb eljut a kiábrándulásig, a csömö-
rig, az elszegényedésig, az önpusztításig, a degeneráltságig. Hogy ez az út hova torkollik,
nem nehéz kitalálni, van rá elég történelmi példa. Sodoma és Gomora ciklikusan ismétlõ-
dik a történelemben. Hasonló hullafoltokat tapasztalunk a mai u n mûvelt társadalom tes-
tén is. Vörösmarty ezzel kapcsolatos véleményét menyasszonyához Csajághy Laurához
írott „Merengõhöz címû költeményében költõi tömörséggel így fejezi ki.

„kéj veszt, ki sok kéjt szórakozva kerget,
S csak a szerénynek nem hoz vágya kínt.”
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Az emberi igény az idõk folyamán állandóan nõ, differenciálódik, összetettebbé, mes-
terkéltebbé, finomabbá válik, de az emberiség egy jottányival sem lesz általa értékesebb, ne-
mesebb, boldogabb, sõt mivel a korlátok közé nem szorítható igény mindig megelõzi a
kielégítési lehetõséget, az emberek mindig kielégítetlenebbekké, sóvárabbakká válnak.
Arra mindenesetre jó, hogy a távközlési technika fejlettsége, a televízió, rádió, film, a szám-
talan képes folyóirat segítségével a föld sok millió elmaradott, szegény emberében, akiknek
a betevõ falat is vékonyan jut, feltámassza az irigységet, pattanásig fokozza a szociális fe-
szültséget. Hogy mást ne mondjak, amit egy nyugati gentleman egy nap alatt, csak úgy mel-
lékesen, szórakozásból, viszkibõl elfogyaszt, az akkora értéket, képvisel, amibõl például egy
hindu család hetekig megélne. Az egyéb szórakoztatást célzó rafinált és méregdrága élvezeti
cikkeken kívül a kábítószerekre költött súlyos milliók már ennek a társadalomnak a dege-
nerálódását jósolják. Ebben a nagy zavarosban azután a sátán kedvére horgászik.

Már régen túljutott a fehér ember társadalma azon a határvonalon, ameddig az élveze-
tek világában jogos igényeit elégítette ki. Sajnos itt is kritikátlanul és mértéktartás nélkül a
vak állati ösztönnek engedelmeskedünk. A határt, a jogos és jogtalan, mert felesleges élve-
zetek között nekünk kell meghúznunk. Ezért kapjuk az értelmet, ítélõképességet és szabad
akaratot.

Ez az a terület, ahol érdemeket szerezhetünk, viszont éppen ezért, minden ilyen ha-
tár-sorompónál ott áll a sátán és különleges képességével arra csábít, hogy ne fegyelmezzem
magam az élvezetek útján, hanem loholjak tovább, akár a kárhozatomba és a vesztembe.

Nemrég egy középiskolás kollégiumban a riporter megkérdezte a fiatalokat, hogy mi-
lyen tervekkel indulnak az életbe? A határozatlan és bizonytalan nyögéseket megunva az
egyik fiatalember úgy összegezte, hogy az õ életcéljuk és vágyuk a csaj, guba, kaja, pia. Ezzel
kapcsolatban az embernek önkéntelenül is eszébe jut, hogy a rendszerváltozás elsõ heteiben
megjelent egy dörgedelmes cikk, amelyik bezúzásra kárhoztatta az összes Tóth Tihamér és
Koszter atya könyveket, mint idejétmúlt, nem haladó szellemû és ártalmas mûveket. Vilá-
gos, hogy ez az intézkedés kinek a céljait egyengette. Hogy nem az ifjúság és a társadalom
haladását, ezt a gyakorlat már minden kétséget kizáróan bebizonyította. A sátán is nagyon
jól tudja, hogy akié az ifjúság, azé a jövõ. Petõfi másfél évszázaddal ezelõtt így sóhajtott fel:
„Lesz-e gyümölcs a fán, amelynek nincs virága, avagy virág vagy te, hazám ifjúsága?” A mai
ifjúságnak ugyan mit tudna mondani.

Valamikor a szélesebb körben, szabadabban élés joga, csak a férfi nemet illette meg.
Ma az egyenjogúság felkiáltásával éppen ezen a vonalon a nõk „nemes” versenyre keltek a
férfiakkal. Egy pár évvel ezelõtt sokat beszéltek arról, hogy a fiatalokat idejében fel kell vi-
lágosítani a helytelen nemi élet buktatóiról. Egy riporter meglátogatott egy középiskolai le-
ány kollégiumot, és ott ilyen irányú kutatást végzett. Egykettõre kisült, hogy a lányok két
dolgot kifogásoltak: méltatlankodtak azért, hogy nem világosították fel õket a fogamzás-
gátló szerek mibenlétérõl és használatáról már korábban. A második kifogásuk pedig az
volt, hogy ezeket beszerezni legálisan csak bizonyos korban lehet. Ha még hozzáteszem,
hogy ma már az a lány szégyellheti magát, aki még érintetlen, akkor teljessé válik a borzasz-
tó kép. A sátán itt is eredményes munkát végzett.

Sajnos hovatovább a nõ is élvezeti cikké süllyedt, Elég sok esetben a gyermek(áldás)
csak véletlen, nem várt esemény. A múltban a járványok tizedelték az emberiséget, de ez
csak törtrésze annak a pusztításnak, amit ma az angyalcsinálás kiterjedt ipara produkál.
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A jelszó: küzdeni kell a túlnépesedés ellen! Nem az a baj azonban, hogy sokan vagyunk a
földön, hanem az, hogy sok az értéktelen ember, a ballaszt, a tehertétel. A megnevelt, be-
csületes, pozitív ember mindig több értéket hoz létre, mint amennyit elfogyaszt. Embersé-
ges és szociális életvitel és elosztás mellett a földön senkinek sem kell éhen halnia. A
malthusianizmus már régen meghaladott világnézet.

Még egy fontos szempontot nem szabad itt szem elõl téveszteni. A magzatelvétel min-
den valamirevaló nõ lelkében, ha másutt nem, tudat alatt, nyomot hagy, hiszen életcéljának
leglényegérõl, nagyszerû hivatásának, a legértékesebb teremtmény létesülésének meggyalá-
zásáról van szó. Az igazi férfi szemében az ilyen nõ bevallva, vagy bevallatlanul csökken. Az
a destruálás, amit a sátán ezen a vonalon végez, nagyon hatásosnak mondható. Társaságban
ezekrõl a dolgokról „diszkréten” nem szoktunk beszélgetni. Kíváncsi vagyok, mit szólna a
mai viszonyokhoz Savonarola Girolamo a középkor purifikátora.

Az ember világnézetének a kialakításánál a közvélemény fontos szerepet játszik. Ho-
gyan alakítja ki magának a sátán itt a megfelelõ bázist? Minden olyan intézményt, amivel az
ember világnézetét befolyásolni és irányítani lehet, már régóta nagy elõrelátással a marká-
ban tart. Az újságok, folyóiratok túlnyomó többsége, a mozi, színház és általában a szóra-
koztató ipar sok ága-bogával a könyvkiadás stb. szinte mindenütt az õ céljait segíti elõ.
Ezek az orgánumok a legjobb esetben közömbösek a keresztény erkölcs követelményeivel
szemben. Az ügyesen irányított propaganda éppen azokat a mûveket dicséri, amelyek a po-
zitív emberek felfogását nyíltan, vagy inkább alattomosan és körmönfontan támadják. So-
kan emlékszünk rá, hogy micsoda felháborodás volt, amikor a két világháború között a
keresztény sajtó megjelent a színen! A sátán ott nagyon elárulta magát!

Az ember manapság másról sem hall, mint haladó szellemrõl, fejlõdésrõl, modernség-
rõl, világosságról, stb. A tények azonban egyáltalán nem errõl tanúskodnak. Talán sohasem
élt az emberiség a gengszterizmus, terrorizmus, emberrablások és világméretû bûnözések
áttekinthetetlen és zûrzavaros fertõjében. Már szinte semmi gonoszságon sem csodálko-
zunk. Igen, ez is haladás, de – negatív irányba! Úgy látszik, egy nagy világégésnek, katakliz-
mának kell bekövetkeznie, és az emberiséget ráébresztenie arra, hogy egyedül a
kereszténység az az eszme, és biztos erkölcsi alap, amely az embert a visszahúzó destruktív
erõktõl megszabadítja, és emberhez méltó rangra emeli. A kereszténység nemhogy idejét-
múlt eszme, ahogy egyesek fennen hirdetik, de valójában megvalósulásának a kezdetén
van. Mindenki nyugodt lehet afelõl, hogy megvalósul és gyõzedelmeskedni fog. Erre isteni
igazolásunk van, meg nem cáfolta még senki, mert nem is lehet, de az agyonhallgatás erõl-
ködését állandóan tapasztaljuk. Sajnos a sátán grasszálását mi is elõsegítjük. Hányan merjük
ma megvallani hitünket egy társaságban, holott meg vagyunk gyõzõdve, hogy a legtökélete-
sebb világnézet birtokában vagyunk. Gyávaságunkkal és megalkuvásunkkal meghunyász-
kodunk a sátán pöffeszkedése elõtt.

Hogyan jutottunk ide? A sátán célratörõ, fokozatos és kitartó munkájával. Õ sohasem
támad szembe, mindig csak alattomosan, orvul és féligazságokkal. Sohasem szólít fel nyíltan,
hogy tagadd meg az Istent, mert akkor kilógna a lóláb, és elárulná a végcélját. Elõbb nyájasan,
kizárólag csak a te érdekedet emlegetve megmutatja neked a világ sok gyönyörûségét, és be-
avat azok élvezetébe. Mozgósítja, és rendelkezésedre bocsátja az erre vonatkozó és minden
jót hazudó propagandát. Te engedsz a csábításnak, és beleharapsz az almába, mert „haladó”
szellemûnek, modernnek és felvilágosultnak akarsz látszani, és nem bigottnak. Úton-útfélen
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azt hirdetik, hogy a tudomány mai álláspontja szerint, ami nem bizonyítható, az mind csak
babona, önámítás, nem méltó a modern emberhez. Az igazság, viszont az, hogy a hitnek és a
tudománynak egyáltalán nem kell közös nevezõn lennie ahhoz, hogy a létjogosultsága csor-
bát szenvedjen. A hit mindenesetre megelõzi a tudományt. Az emberiség életében sokkal
nagyobb szerepet játszott és játszik, mint a tudomány. Azt az erkölcsi támaszt, amit nevelte-
tésed folyamán esetleg kaptál, de amelynek további ápolását elhanyagoltad, lassan elnyom-
ja benned a világ talmi csillogása és csinnadrattája, és te már bódultan haladsz a
kielégíthetetlen vágyak és igények sodrában állandóan lefelé, a kiábrándulás és a nihil felé.
Ez nagyobb veszély, mint az atombomba, mert a sátán markában az embernek a lelke is el-
pusztul, és erre megy ki a játék. Ez a harc az ember lelkéért kegyetlen szívóssággal állandóan
tart. A sátánnak csak az a kívánsága, hogy szakíts meg az Istennel minden kapcsolatot, és
fordulj el Tõle. Ezt az alapigényt azonban soha ki nem mondja, ehelyett abba a hiedelembe
ringatja az embert, hogy az emberi lét a születés és a halál között létezik csupán. Ha nincs Is-
ten, nincs halhatatlan lélek, és nincs másvilág. Ez a hivatalos álláspont. Más felfogásnak
egyszerûen nincs fóruma. Az ember állandóan ezt hallja, állandóan ez a felfogás veszi körül,
és akarva-akaratlan a befolyásolható ember észrevétlenül ebbe a világnézetbe süllyed bele.

Világos pillanataiban mindenki érzi, hogy nem elégíti ki, szûk neki az evilági lét 6-8 év-
tizede. Megérzi a végtelen távlatait, és az áhított boldogságot csak ezekben a korlátlan mé-
retekben tudja elérhetõnek, megvalósíthatónak. Az ateista, mivel tagadja a halhatatlan lélek
létét, a földi, evilági élet egy pár évtizedébe kénytelen belegyömöszölni mindent, ami ve-
lünk történhet, és így megfosztja az embert a hozzá méltó perspektívától. Az emberben õs-
idõk óta kiirthatatlanul élt az evilági élet túlélésének a vágya, függetlenül attól, hogy
hozott-e életében létre olyan többletet, amivel emlékét valameddig meghosszabbíthatja.

Az az ember, aki az Istenhez kapcsoló fonalat elvágja, lezuhan, és lehetetlenné teszi,
hogy az ember a maga erejébõl felemelkedhessék, mert felfelé többé nincs fogódzója, verti-
kális irányba már nem tud mozogni. Ott lent a katlanban a többi szerencsétlennel együtt
csúszó-mászóvá törpül. Az a sátánt nem érdekli, hogy a zsákmány csalódott-e, vagy nem.
Egyedül az a fontos, hogy ebben az Istentõl elfordult állapotban minden körülmények kö-
zött megmaradjon. Az a fontos, hogy az így támasz nélkül maradt lélek a sátán hatalmából
ne szabadulhasson ki. Itt a sátán könyörtelen. Képes egész nemzeteket, jólétüket és szabad-
ságukat feláldozni, minden erõszakot igénybe venni, hogy a megkaparintott lelkeket a mar-
kából ki ne engedje. A történelem bebizonyította, hogy a sátán uralma nemhogy
életszínvonal emelkedést, nagyszerû jelent és ragyogó jövõt nem tud adni, de hovatovább a
legelemibb létszükségleteket sem tudja biztosítani. Aki rájön a csalásra, és vissza akar for-
dulni, a legnyersebb erõszakkal találja magát szemben. A harc Szent Mihály és a sátán had-
serege között állandóan folyik tovább, de a sátán ebben a küzdelemben gyõzelmet sohasem
arathat, mert Szent Mihály kezébe a kardot az Isten adta.

Látszólag minden szellemi és anyagi erõfeszítés az emberi jólét céljait szolgálja, de
csakis az evilági céljait, és eszükbe sem jut, hogy mindez csak eszköz és nem cél. A cél az,
hogy minél gyorsabban létrejöjjön az ateista társadalom, ahol nem Isten, hanem a sátán
uralkodik A kiválasztott és beavatott vezetõk ezzel a céllal tisztában vannak. A népnek
azonban elegendõ, és be is dõl a szép szólamoknak, üres kliséknek: fejlõdés, haladás, a ki-
zsákmányolás megszüntetése, az általános jólét, a világosság eszméinek érvényesülése stb. A
világ javai rendelkezésre állnak, él is vele a disznófejû nagyúr, ahogy Ady aposztrofálta az
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anyagi világ urát, de nem lehet észre nem venni, hogy az evilági boldogság kilátásba helye-
zése csak blöff, zsákutca. Az ember halhatatlannak született lelkét nem elégíti ki, másrészt
azt tapasztaljuk, ahol a beígért földi eldorádóról lekopott a máz, és a boldogság helyett fel-
ütötte fejét a nélkülözés, képes az emberek millióit éheztetni, és a sátán oltárán lelkiisme-
retlenül feláldozni. Bizonyossá vált, hogy az ember halhatatlan lelkét nem lehet
belenyomorítani a sátán evilági méretû Prokusztesz ágyába, sehogyse fér bele.

A múltban a háborúkat uralkodói érdekekért, anyagi javakért, ásványi kincsekért, te-
rületekért stb. vívták. A ma háborúja már világnézeti célokat is szolgál. Megismerkedtünk a
világháború fogalmával és borzalmaival is. A következõ háború már minden bizonnyal a
lelkekért fog folyni. A földalatti hadviselés már régóta készíti elõ a terepet. A vallásellenes-
ség terjedése, anyagelvûség uralkodása mind ezt a célt szolgálja. Az egész világon igyekez-
nek a földalatti hadviselés katonái jó munkát végezni, a különlegesen kiképzett terroristák
igyekeznek azokat a személyeket eltenni láb alól, akik a sátán céljainak elérését meg tudnák
akadályozni. A sátán már készül, hogy a megérett gyümölcsöt begyûjtse.

A hírközlés fejlett technikája és a hírközlõ szervek nagyfokú elterjedtsége révén a föld-
alatti hadviselés már régóta és állandóan folyik. Szinte már alig találunk olyan területet,
amely nem lenne a sátán csábításaitól még mentes.

A materialista tömörülések és pártok, az újabban nagy erõre kapott szabadkõmûvesség
mind a sátán malmára hajtja a vizet. A mai ember olyan erõs és állandó külsõ behatások
alatt él, hogy leszokik az önálló vélemény alakításáról. Arrafelé fordul, amerre a hírközlõ
szervek irányítják. Ez sokkal egyszerûbb és kényelmesebb. Hogy ez hova vezet, azzal nem
sokat törõdnek.

Az egészséges társadalom alapja az egészséges család. Ezen belül az összekötõ kapocs
és a fenntartó erõ a szeretet, de különösen az anyai szeretet. A sátán destruktív céljait nem
szolgálja az egészséges társadalom. Nála az isteni szeretetet a szent gyûlölet, a megértést és
megbékélést az osztályharc helyettesíti. Egyrészt a nõi családi munka állandó aláértékelésé-
vel, másrészt a fölöslegesen magasabb anyagi igények hajhászása miatt a családanya is kilé-
pett a család zárt egységébõl, és beállt a munkapiacon a pénzkeresõk hosszú sorába. A férfi
keresete a felduzzasztott igényû jóléti társadalomban már nem fedezi a szükségleteket, ezért
van szükség az anya pénzkeresetére is. Így az anya súlypontja a családon belül meginog,
esetleg az állandó külsõ kísértések hatására a családon kívülre kerül. Ennél nagyobb csapás
egy családot nem érhet. Elõbb-utóbb széthullik az a biztonságos, pihentetõ, szeretetsziget,
amit otthonnak nevezünk.

Mindig is voltak emberek, akik kongatták a vészharangot a családot fenyegetõ vesze-
delmek láttán, és igyekeztek egészségessé tenni a családot, de ma már a szociológusok arról
tanácskoznak, milyen társadalmi berendezkedésre számíthatunk, ha felbomlik a család? A
család pusztulásáról már mint tényrõl beszélnek. Ha megvalósul a családon, otthonon kí-
vül, szeretet nélkül felnõtt egyedek társadalma, emberi értelemben vett társadalomról töb-
bé nem beszélhetünk. Az eluralkodó önzés miatt minden öngyilkosságba fullad.

Nem lehet nem látnunk, hogy a társadalmunk beteg. Kétségbeejtõ az emberek tájékozat-
lansága, bizonytalansága és befolyásolhatósága. Szinte igazat kell adnunk Bismarcknak, aki
azt mondta, hogy biztos alapokra épít az, aki az emberi korlátoltságra épít. A nézetek mai
zûrzavarában egy világnézetileg nem megalapozott embernek szinte lehetetlen tájékozódnia.
Ugyanarra a jelenségre vonatkozólag ahány ember, annyi vélemény. Elvesztettük a közös
értékelési alapunkat.
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Jelennek meg különbözõ jobbító, javító célzatú intézkedések, de ezek legfeljebb az em-
beri körülményeket befolyásolják, a helyzetet magát alapvetõen nem érintik. Mindenek-
elõtt az embert magát kellene felkarolni, meggyógyítani, megerõsíteni, és akkor
meggyógyulna a társadalom is. Az evilági társadalomban az embernek magának jobbá-téte-
lével semmiféle szervezet sem foglalkozik. Ez a sátánnak egyáltalán nem érdeke, sõt! Még
arra is óvatosan vigyáz, hogy az Egyház, amelyik az embereket Istenhez akarja és tudja ve-
zetni, gúzsba kötve, elnyomva, megvetve minél hamarább kimúljék.

Az emberi létnek csupán a születés és a halál közé szorítása az emberélet élésének fo-
lyását rohanássá fokozta. A jelszó: minél jobban ki kell használni és élvezni ezt a rövid éle-
tet. A boldogság megvalósításának ez az egyetlen lehetõsége. Uralkodóvá válik az önzés, és
a be nem teljesült önzés miatt a szenvedés és boldogtalanság. Homlokegyenest az ellenkezõ
irányban keressük a boldogságot, mint amilyen irányban a kegyelmi élet azt számunkra biz-
tosan kijelölte. Van-e még lehetõségünk és idõnk megállni és visszafordulni a helyes útra,
vagy bele kell szédülnünk egy óriási kataklizma örvényébe, és csak azután döbbenünk rá az
igazságra?

Az Istentõl való elszakadással elvesztettük a tájékozódó képességünket. Nincs szilárd
pont a világban, nincs biztos fogódzó. Most már valóban összetörtük a tízparancsolat kõ-
tábláit. Az érdek az igazságot nyíltan háttérbe szorította. A hazugság is polgárjogot kapott.
Ma már senki sem ütközik meg azon, ha köztiszteletben álló államférfiak szemrebbenés
nélkül hazudnak. A cél is már minden gáncs nélkül szentesíti az eszközt… Az erkölcs dicsé-
rete pedig nevetséges, szégyenletes, kispolgári csökevény.

Hogy pontosan tájékozódhassunk és értékelhessünk, mindig egy szilárdnak elismert
kiindulási és összehasonlítási alapból indulunk ki, ehhez viszonyítunk. A hajó navigátora
például a Sarkcsillagra állítja be mûszerét, a vegyész a fagyponthoz, a fizikus a hangsebes-
séghez stb. hasonlít. Az Istentõl elfordult társadalom erkölcsi ítéleteiben vakon támolyog.
Van-e ma költõ, aki Zách Klára esetét a királyfival tragikus balladaként írná meg? Sokkal
inkább pikáns mulatságos élménynek. Hogy lehet egy mindennapos kis ügybõl ekkora drá-
mát csinálni?! Bezzeg a mai Melindák sem lennének öngyilkosok a becsületükön esett folt
miatti lelkiismeret furdalás miatt. Ma inkább irigyeltetnék magukat és büszkélkednének
vele. Erre mondják, hogy azóta nagyot fordult a világ! Nem is olyan régen történt, hogy egy
Brüll Adél nevezetû nem is fiatal, nem is olyan szép asszony, egy közismert pesti polgárnak
a felesége, pénzelt és kitartott egy fiatal, híres költõt, aki a vér és arany bûvöletében megírta
ezért hozzá a Léda dalokat, A mögötte meghúzódó alantas kapcsolaton senki sem ütközött
meg, sõt! Még azt is megérhetjük, hogy a „hölgy” szobrot kap. Megtanultuk már, hogy
semmin sem szabad csodálkozni.

Önkéntelenül is felvetõdik a kérdés, hogy tudunk a sátán kísértéses veszedelme ellen vé-
dekezni? Van-e egyáltalán kiút? Az ember a maga erejébõl erre nem képes, de a segítõ forrás
mindannyiunk rendelkezésére áll. Nem szabad azonban ölbe tett kezekkel várnunk, hogy
majd Szent Mihály megsegít. Az a sok Mária jelenés, amelyeknek az utolsó évtizedekben ta-
núi voltunk, mind arra a roppant veszélyre figyelmeztet, amely az emberiségre vár, ha to-
vábbra is a sátánnak szolgál. Egyik jelenés sem arra serkent, hogy keljünk a sátán és
intézményei ellen birokra, hanem, azt kéri, hogy mint egyetlen hatásos fegyvert, éljünk ke-
gyelmi életet, erõsítsük meg lelkünket, és úgy tegyük magunkat harcállóvá és sebezhetetlen-
né. A sátán ellen a világ fegyvereivel nem tudunk küzdeni, azokat õ sokkal ügyesebben tudja
forgatni, mint mi, ebben õ utolérhetetlen. Ha azonban úgy találkozunk a sátánnal, hogy erõs
hittel fogjuk Isten kezét, elgyávul, megszégyenül, tehetetlenné válik és elkotródik. Ez az
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egyetlen, de egyúttal a legbiztosabb út a legyõzéséhez. Õt a golyó, bomba, atom nem fogja,
hiszen mindig a háborúk, világégések után vált a legéletképesebbé. Tudja jól a sátán, és
minden megejtõ ravaszkodásával, azon van, hogy engedd el az Isten kezét, és harapjál bele
az õ ízletes és dögletes almájába. Erre a második lépésre már könnyebben ráállsz, mint az el-
sõre. Egy szóval se mondja, hogy fordíts hátat az Istennek, ezzel túlságosan elárulná gyalá-
zatos végcélját, és az emberek visszadöbbennének. Ehelyett azt fuvolázza behízelgõ
hangon, hogy õ téged haladóvá, modernné, felvilágosulttá tesz. Jólétet, szabadságot, sõt
boldogságot hoz a földre, csak az õ útmutatásait kövessük. Tejjel mézzel folyó Kánaánná
lesz a föld, csak vessük le gátlásainkat az élvezetekkel szemben. Persze arról már nincsen
szó, hogy az élvezetekkel úgy vagyunk, mint a tengervízzel: minél többet iszik belõle az em-
ber, annál szomjasabb lesz. Aki az élvezetek meredek lejtõjére jut a legjobb úton van az el-
kárhozás felé. Végeredményben a sátán ezzel már el is érte a célját.

A világon bárhol történjék valamilyen elõrehaladás, azt a sátán mintaszerûen kiépített
rendszerével azonnal a maga számlája javára írja. Úgy viselkedik, mintha õ lenne valóban a
világ ura. A mai ember, akit tolakodóan körülzsong az idegen véleményeknek a nyomdák
révén bõségesen terjesztett árja, már régen leszokott arról, hogy a saját ítélete szerint iga-
zodjék. Így sokkal kényelmesebb. Ha számításba vesszük még, hogy az emberek tetemes ré-
sze nem szívesen gondolkodik, mert tohonya, önállótlan, csak a tömeggel sodródik, máris
könnyen megérthetjük, hogy az u n közvélemény, hogyan szolgálhat olyan abszurd elveket,
mint amilyenek után szinte a világ minden államában tüntetések, felvonulások és egyéb
megnyilvánulások manifesztálódnak. Szinte az ember nem tudja elképzelni, hogy hogyan
lehet ennyi embert félrevezetni és becsapni. Gondoljunk csak a leszerelési, atomellenes egy-
oldalú tüntetésekre, a „zöldek” mozgalmára, a rengeteg tendenciózus nyomdatermékre,
stb. A tömeg, a „plebs” beveszi a blöfföket kritikátlanul, és mivel demokrácia van, szavazás
esetén a propagált irány jelöltjére szavaz. Tovább a szavazóra már nincs szükség, pedig a
legtöbb esetben fogalma sincs róla, hogy akit mandátumhoz juttatott, ki fia borja? Õ csak
engedelmeskedett, és ezzel megtette a kötelességét. A szavazótól nem lehet a jóhiszemûsé-
get elvitatni, mert õ hisz a fennen hirdetett nagyszerû és boldogtó célok fontosságában, pe-
dig õ szegény csak eszköz az uralom megszerzésében. Csak a teljesen beavatott vezetõk
látnak a dolgok mögé, csak õk tudják, az elérendõ igazi célt, a sátán feltétlen uralmát. Mivel
az evilági boldogság ígérgetése csak mézesmadzag és kortesfogás, és általánossá tétele meg-
valósíthatatlan, ha a sátán uralomra jut, hatalmát kényszermunka táborral, börtönnel, ideg-
klinikai beutalással, gumibottal stb. tudja csak fenntartani. Hatalmához óriási erõvel,
minden eszközzel körömszakadtáig ragaszkodik, még akkor is, ha ezért emberek millióit,
sõt nemzeteket kell feláldozni.

A nagy harc folyik a lelkekért. A sátán azt akarja elérni, hogy legalább a világ nagyob-
bik fele az õ kommandójára lépjen, mert akkor a többség domináló, uralkodó erejénél fog-
va a világ másik fele is az õ kedve és akarata szerint fog lépést váltani.

Bárhogy tombol is a vihar, és tart a viaskodás az emberek lelkéért, mi jól tudjuk, hogy
az a hajó, amelyikben Krisztussal együtt ülünk, nem süllyedhet el sohasem. Az Isten nem
engedheti elpusztulni azt a világot, amelynek üdvözüléséért egyetlen szent Fia kereszthalált
halt. E jelben van a mi egyetlen, de feltétlen dicsõséges fegyverünk. A pokol kapui sem vesz-
nek erõt rajta. Éljünk vele.

Budapest, 1982.
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Tovább

Általában és elterjedten azt tartják, hogy az életnek két mozgatórugója van a fajfenn-
tartás és a létfenntartás ösztöne- Ez elég szûkreszabott meghatározás, mert csak a születõ és
elmúló élõlényekre vonatkozik, de itt sem állja meg teljesen a helyét, mert ha jobban meg-
nézem, csak egy ösztön van, a fajfenntartás ösztöne, a másik, a létfenntartás ösztöne az elõ-
zõnek csak szoros feltétele és folyománya.

Mindkét ösztönt megelõz, és magában foglal egy sokkal általánosabb és erõsebb moz-
gatóerõ: a „tovább” törvénye. Ma minden általánosabban mûvelt ember elõtt nyilvánvaló
tény, hogy az egész világmindenség, de a legkisebb porszeme is állandóan és szédítõ sebes-
séggel rohan. Nincs az a csillagász tudós, aki meg tudná mondani, meddig rohanunk, és hol
van a célunk. Mi, a rohanásunkat nem észlelhetjük, mert a legtávolabbi környezetünk is ve-
lünk együtt rohan, és így nincs mihez mérnünk az elmozdulásunkat, de a másik oldalon a
szabad szemmel láthatatlan atomban is szédítõ mozgás van az atommag körül. A természet-
nek az a legyõzhetetlen ereje, hogy állandóan megújítja magát, ez már általunk is érzékelhe-
tõ, és állandóan a tovább törvényének a létezésére figyelmeztet. Bámulatos, hogy mekkora
erõ szorgalmazza és biztosítja az élet továbbhaladását. A föld termõereje, a víz, a hajszálcsö-
vesség, a klorofil, a Nap hatása, és továbbmenve, a mag, a sperma, a nemek különbözõsége,
az egyesülési vágy, stb., mind bõségesen biztosítja, hogy a tovább törvénye törést ne szen-
vedjen. Mi magunk sem vagyunk többek, mint rövid útszakaszok a tovább törvényének az
országútján.

Ez a törvény ezenkívül minden rendelkezésre álló tovább mozgató erõt igénybevesz,
hogy célját elérje. A gravitációs erõ a víz mozgását idézi elõ, a hõmérsékleti különbség a szél
mozgását, a Hold vonzása az árapályt stb.

Mi is úgy vagyunk vele, hogy minden olyan tettünk, amelyik a továbbélésünket elõ-
mozdítja, mint például az étkezés, a szerelmi életünk, amely idõtálló, tehát tovább él, mint a
mi életünk, kellemes érzéssel tölt el, és ezzel csábít a lét továbbvitelére, mert a stafétabotnak
nem szabad elvesznie.

A csillagvilágban az állandó atombomlás szolgálja a tovább kérlelhetetlen törvényét. A
hidrogéntõl a héliumon keresztül a különbözõ fémekig, és azután a felrobbanásig tart a csil-
lagok élete, de itt sincs soha megállás, mert a csillagok is állandóan születnek és meghalnak.
A tudósok már kiszámították, hogy a mi csillagunk még meddig fog élni. Ilyenkor ráébre-
dünk kicsiségünkre, és megsejtjük, hogy mekkora nagy erõ tenyerében élünk.

Az idõben és annak járószalagján haladva, amikor a körülmények megértek, az Isten
megteremtette az embert, saját képére és hasonlatosságára. Az ember is a tovább törvényé-
nek hatása és parancsa alatt áll, és annak elõbbrevitelét elõsegíti. Kimondhatjuk, hogy az
embernek ilyen irányú tevékenysége, értelme és szabad akarata következtében tudatos. Az
ember megkapta azt a méltóságot, hogy mint Isten, õ is teremthet, azzal a különbséggel,
hogy õ a semmibõl nem teremthet, hanem csak a meglévõ értékét emeli magasabb fokra. Az
Isten fokozatosan, idõközönként fellebbenti elõtte a világ kimeríthetetlen titkainak egyikét
másikát. A tûz ereje, a szerszámok használata, a kerék elõnyeinek felismerése, a fémolvasz-
tás, a föld termõerejének felhasználása, a gépek és mûszerek feltalálása, az elektromosság,
az atombomlás erejének, a gõznek munkába állítása, a számítógépek áradata, a robotok, a
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föld mélyének kiaknázása, az írás-olvasás, a könyvnyomtatás, az irodalom elterjedése, a
mûvészetek felsorolhatatlan fajtái, a zene révén a harmónia isteni tulajdonságának a megis-
merése stb., stb., mind mind a lét továbbvitelének a célját szolgálja.

Az ember ezeknél a nagy továbbmozdulásoknál csak eszköz, a segéd, vagy a famulus
szerepét tölti be az abszolút erõ szándékában. Az ember elõtt a megfelelõ idõközönként
adagolva, fokozatosan nyílnak meg a természet már létezõ titkos törvényei. Az ember csak
„rájön”, felismeri ezeket a törvényeket. Valaki szinte adagolja nekünk. Jól ismerjük a fáról
leesõ alma esetét (Newton törvényei), a fémrácson rángatózó békaláb történetét (elektro-
mosság felfedezése), a sötétben világító anyag felfedezését (Curie házaspár felfedezése) stb.
Az antibiotikum gyógyszer felfedezése szintén a hulladék anyagból történt, ugyancsak szin-
te véletlenül. Így egészen véletlenül megfigyelés révén létrehozták azt a szarvasmarha-tbc
baktérium törzset, amibõl az oltóanyag ma is készül. Továbbá ebbõl készül a BCG vakcina,
a gyermek tbc megelõzésének a gyógyszere. Alapjában és teljesen téves dolog egy-egy talál-
mány esetén minden érdemet az embernek tulajdonítani. Az emberi mindenhatóság okta-
lan elve hamis, és a materialista ember erõltetett tulajdonsága.

Az atommag hasadás és a mikroelektronika után századunk harmadik legnagyobb ipa-
ri-technikai forradalmát a biotechnológia idézheti elõ.

Az alap felfedezések után az emberi értelem, és nagyon gyakran az önzés, a megismert
értékeket továbbfejleszti, és több irányba alkalmazza. Ezek az alap felfedezések érthetõek,
logikusak, szinte kézzelfoghatóak, mint a mozgás törvényei, az egyszerû gépek, a súrlódás,
a mágnesesség stb. Természetesen ezekre a felfedezésekre is érvényes a tovább törvénye.
Továbbfejlõdésük során ezek a felfedezések apróbb részletekre oszlanak, nehezen érthe-
tõbbekké, elvontakká válnak, kicsúsznak az érzékeink hatása alól, sokszor már
eletromikroszkóppal sem kísérhetjük a változást figyelemmel, és a végén túl mutat az anya-
gon. Már olyan rövid idõre is keletkezhet új anyag, hogy érzékszerveinkkel nem észlelhet-
jük, csupán a Wilson féle ködfény lámpában tapasztalhatjuk a nyomát. Az anyag
továbbboncolása odavezetett, hogy megtaláltuk azt az anyagot, amelyiknek nincs tömege,
csak hatása, a neutrinót. Ki tudja megmondani, hányféle hullámzás hatol át rajtunk és a
környezetünkön állandóan és láthatatlanul? Milyen felfedezések várnak még ránk ezen a
területen?

Állandóan és feltartóztathatatlanul hatnak azok a feszültségek, szintkülönbséget moz-
gató erõk, amelyek a tovább törvényét kiszolgálják. Az ember közremûködésén túl az Isten,
az Õ isteni logikájával belenyúl a lét világába, és óriási erõvel támaszt olyan szintkülönbsé-
geket, ami elõtt mi értetlenül állunk, és amely hatalmas erõvel kényszeríti elõrehaladásra a
tovább törvényét. A Saulból Pállá való átalakulás, a kenyérnek és a bornak isteni eledellé
való átlényegülése, a Krisztus feltámadása, az örök élet ígérete, a Szentírás számos helye,
mind azt bizonyítja, hogy nincs megállás, mindenkor érvényesül a tovább törvénye.

A tovább törvénye nem ismer korlátokat, és áttöri a logika törvényeit is. A gyûlölet
pusztulást, végzõdést jelent, innen továbbhaladást csak a megbocsátás eredményez. Ha te
kenyérrel dobod meg azt, aki téged kõdobálással el akar veszíteni, a tovább törvényét köve-
ted. A vértanúk áldozata csak a tovább törvény ismeretében érthetõ meg. A törvény létezé-
sének legnyilvánvalóbb bizonyítéka a lélek halhatatlansága.
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Ez a törvény állandóan hat, de olykor úgy látszik, mintha visszájára fordulna, de ez
csak látszat, mert mindenkor az elõre fõirányt követi. Nincsen erõ, amelyik a tovább törvé-
nyének érvényesülését gátolni, vagy megakadályozni tudná. Ez a törvény feladata, teljesíté-
sében áttöri a logikát, félretolja érdekeinket, félreállítja a kétszer kettõ négy törvényét is.
Útját és rendeltetését tõlünk független, fölöttünk álló erõ irányítja.

Az anyag megmaradásának elve sem létezhetne a tovább törvényének léte nélkül. To-
vább nélkül nincs értelme a maradásnak. A múlt, jelen, és a jövõ idõszakaszok egymásutá-
nisága is csak a tovább törvényének a medrében történhet. Mi, a jelenben élõk ennek a
törvénynek az alapján fúrhatjuk bele magunkat a múltba, igyekszünk azt minél korábbi ko-
rában megismerni, de feszegetjük az ismeretlen, titkokkal teljes jövõt is. Logikáról sem be-
szélhetünk a tovább létezése nélkül. Senki sem tudja, milyen meglepetések tartogat
számunkra a jövõ, de Valaki elõtt már tudva van a terve, mert a tovább alól a jövõ sem kivé-
tel, s majd s jövõ idejének titokzatos szárnyán egyszercsak elénk úszik.

A tovább folyamata az idõ függvényében történik. Az idõ mindnyájunk elõtt ismere-
tes, de mégis pontosan meghatározhatatlan fogalom. Az idõ az a sín, amin a tovább törvé-
nye halad. Minden haladás valamilyen cél felé történik, de nincsen olyan tudós, aki ezt a
célt, és elérésének pontos idejét ki tudná okoskodni. Ennek megközelítésénél csak az aláza-
tos hit segít. A tovább törvénye a létet a tökéletesség, az Isten felé vezeti. Ez az út nemcsak
elõre, egyenesen halad, hanem nagy méretekben nézve felfelé is emelkedik. Már a legújabb
haladás lépéseit is alig tudjuk az anyagra támaszkodó logikával megmagyarázni, alig tudjuk
értelmünkkel követni, szinte áttöri az anyagi lét korlátait. Talán már nincs messze az idõ,
mikor ki kell bõvítenünk, és részben meg kell változtatnunk értékelésünket, és kritika tár-
gyává kell tennünk mértékegységeink készletét. Az örök ellentmondás szellemének nincs
ínyére ez az állandóan tovább és felfelé haladó irány, és ezért a materializmus koncentriku-
san és hatalmas erõvel igyekszik ennek gátat vetni, és mindenképpen balra magyarázni.
Minden ellen harcba száll, ami túlmutat az anyagon. Ez a hivatása.

A tovább törvénye alól természetesen az ember sem kivétel. Mindnyájan akarva-aka-
ratlan haladunk az idõ járószalagján tovább és tovább. Halálunk alkalmával az ember léte
keresztúthoz érkezik: szerves anyagi léte, mely porból lett, szervetlenné porlik, azután újra
szervessé összeállva állandó körforgásban az életet szolgálja tovább. Ha egy ismerõsünk
„porhüvelye”, vagy „földi maradványai” mellett megállunk, józan ésszel nem lehet meg
nem állapítanunk, hogy az illetõ élõ, s megholt állapota között valami letagadhatatlan és lé-
nyeges nagy különbség van, a LÉLEK. Ez lélek a halál által kiszabadulva az anyag, a tér, és
az idõ kötöttségétõl szabaddá válik. Valahogy egy repülõgép mûködéséhez lehetne hasonlí-
tani a lélek sorsát. Egy darabig a földön gurul, mert azzal szoros és szerves kapcsolatban
van, majd növeli a sebességét és elválik a földtõl, legyõzi a föld vonzóerejét, és a levegõég
magasságába emelkedik. Mi akadálya lehet annak, hogy a lélek a halál után szabaddá válva
az Istent színrõl-színre látva nagyszerû örök változásban gyönyörködjék, és dicsõségét
örökké zengje?

Budapest, 1983. szeptember
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Gondolatok a mai társadalomról és jövõjérõl

Minden társadalom egyedekbõl áll. Az egyedek értéke és minõsége határozza meg a
társadalom milyenségét és értékét. Gyenge, értéktelen, vagy egyenesen negatív egyedekbõl
álló társadalom részére kitalálhatunk bármilyen izmust, vagy más általánosan jobbító for-
mát, attól az még nem lesz értékesebb. Egy nyaklánc értékét az adja meg, hogy az alkotó da-
rabok milyen anyagból vannak, és mennyire csiszoltak. A kavicsból se, ráolvasással, sem
drága környezetben nem lesz briliáns, és nem alkothat colliért.

Az egészséges társadalom felépítése már a társadalmi egyedek, a gyermek megszületé-
sével kezdõdik Minden emberben az értéknek valamelyes része is vele születik. Az ember
értéktelenné úgy válik, ha ezt az értéket elnyomja a tövis, megfojtja a környezet, de fõkép-
pen, ha már a szülõi házban nem keresik meg, nem ápolják, nem fejlesztik és izmosítják ezt
a velünk született értéket. A szülõi házban kellene megtanulnunk kötelességünket az Isten,
önmagunk és embertársainkkal szemben. Amit gyermekkorunkban, még hajlítható állapot-
ban megtanulunk, és könnyen megszokunk, természetünkké válik, és nem kerül megerõlte-
tésünkbe. Késõbb a jó követése már akaraterõnket igénybe veszi, és sokszor nehezünkre
esik. Ma mit látunk ehelyett? A legtöbb szülõ megelégszik azzal, ha a gyermek fizikai fejlõ-
dését elõsegíti. Felnõ a gyermek, mint a kóró, vagy mint a laboda, majd ahogy esik, úgy
puffanik. Úgy, ahogy az állatoknál szokott lenni. Túl messze vezetne, ha a gyermeknevelés
hamis és szégyellnivaló szokásait mind felsorolnám. Ugyanakkor az állatnevelés feladatai-
nak a legtöbb társadalomban katedrája és szerteágazó irodalma van. A másik oldalon vi-
szont halljuk a blöfföt: A legnagyobb érték az ember! Értsd: a munkája. A szeretõ,
szenvedõ, reménykedõ, stb., emberi tulajdonság már csak járulékos.

Az emberré nevelés vonalán még nagyon sok a lemaradásunk, bepótolni valónk. Az itt
elmulasztott munkát késõbb nem lehet behozni. Ha továbbra sem törõdünk eleget a gyer-
mekneveléssel, számolhatunk a társadalom további romlásával. A neveletlen egyed a társa-
dalomban negatív irányba hat. Gyártásánál a selejt neutrális marad, de a negatív egyed
állandóan fertõz, rossz példát mutat, és ezzel destruál. A nevelés elhanyagolása további ha-
nyatlásokat von maga után, és ezt késõbb semmiféle, még drákói rendelkezéssel sem lehet
helyrehozni. Itt a hibákat takargató propaganda is csak ideig-óráig segít.

A mai élvhajhászó önzõ, és csak evilági életre beállított rohanó életforma egyáltalán nem
kedvez az egyed, és így a társadalom fejlõdésének és értékesebbé válásának. Az erkölcsi nevelés-
ben nem, vagy csak hiányosan részesült egyed minden hazug hízelkedõ propagandának bedõl,
mert nincs szilárd etikai tartása. Az emberi korlátoltság és hiszékenység az ügyes propagandá-
nak mindig jó táptalaja volt. Ha például nekünk azt hajtogatják, hogy a kereszténység csõdbe
jutott, mert a modern világban már meghaladott tan, elhisszük anélkül, hogy ezt beigazolnák
nekünk. Ma az ember egyébrõl sem olvas és hall, mint a társadalom nagy csoportjainak szem-
benállásáról, a közöttük lévõ szakadék mélyülésérõl, erõszakosságokról, merényletekrõl, az
emberi méltóság sárba tiprásáról, mintha a szembenálló emberek egészen különbözõ testbõl és
lélekbõl állnának, mintha a felebarát fogalma kihalt volna az emberek emlékezetébõl.

A terhes nõ ma már nem „áldott” állapotban van, a megszületett gyermek nem Isten
ajándéka. (Adeodatus) Már régen elmaradtak az örömteli keresztelõk. Nincs ma már ko-
maság sem, mert ki tartja nyilván a keresztszülõk kötelességeit? Van olyan család, ahol a
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gyermek már láb alatt van, egyenesen tehertétel. A szülõk mindegyike csak a saját érdekeit
hajhássza, otthon már nincs, csak éjjeli menedékhely, nincs családi fészek, hanem csak
ágyrajárás. Egyrészt túlságosan megnõttek a családban az igények, a másik oldalon csök-
kent a munka értéke, ennek az a szomorú következménye, hogy az anya is beáll a pénzkere-
sõk közé, és így lassan az anya súlypontja még jó, ha nem teljesen tolódik át, de biztosan
áttolódik a családból a munkahelyre, pedig az anya tevékenysége a családban pótolhatat-
lan, a munkahelyen azonban rendszerint beleszürkül az általános munkafolyamatba. A
gyermek az ilyen otthonhoz alig kötõdik, és könnyû szívvel fordít annak hátat, kikerül az
utcára. Az utcai mihaszna, csavargó környezet még egyetlen gyermeknek sem segítette elõ a
fejlõdését. A csoportokba, galerikbe verõdött gyermekeknek mindig a legerõszakosabb,
leghangosabb kamasz a vezetõje, tongébere, akitõl a többiek semmi jót sem tanulnak, de az
alattvalók töredelmesen engedelmeskednek neki, mert õ törõdik a csoport tagjaival, amit
az elhagyott otthonról alig lehetett elmondani. Elõbb unalomból, szórakozásból kisebb
stiklik, majd apróbb törvénysértések, áruházi lopások, késõbb már megszervezett törvény-
sértéseik is elõfordulnak. Valószínû, hogy egyedül a fiatal nem züllene le ennyire, de társa-
ságban sokkal könnyebb a bûnt elkövetni. Ennek egyenes következménye a
gyermekbíróság. A gyermekeket ítélik el szüleinek és a társadalom mulasztása és felelõtlen-
sége miatt. Igazságtalanság történik vele, és a gyermek megalkuvást még nem ismerõ lelkét
sokszor egy egész életre megsebzi. Gyakran találkozunk a Kék fényben ilyen idõnap elõtt
meghasonlott emberekkel, akik egyik börtönbõl a másikba tántorognak.

Azt is meg kell állapítani, hogy az emberiség eltömegesedése, és ezzel arányban az er-
kölcsi élet kifejlõdése nincs egyenes arányban egymással. Minél többen vagyunk, annál szû-
kebb körre kell csökkentenünk érdekkörünket, annál könnyebben tévedünk olyan
területre, amelyik már más érdekszférájához tartozik, és már is kész az érdek-összeütközés,
a nézeteltérés, a vitatkozás. Két hatalmas intézmény õrködik azon, hogy az emberek béké-
sen elférjenek egymás mellett. Az elsõ az erkölcs, a második a jog.

Az emberek békés egymás mellett élésének az alapja, szabályrendszere elõször, és na-
gyon sokáig az erkölcs volt. A szeretet, az egymás megbecsülése szabta meg tevékenysé-
günk, sõt vágyaink határát és korlátait. Amikor már annyira eltömegesedtünk, hogy az
érdekhatárok már súrolták egymást, a vallásalapítók tudatosabbá tették a velünk született,
de elhomályosult erkölcsi érzéket, tanításaikkal próbálták felfrissíteni és megszilárdítani.
Ezek a tanítások azonban nem voltak általánosak, inkább korhoz és népfajhoz kötöttek.
Egyedül a kereszténység az a tanítás, amit sem tér, sem idõ nem korlátoz. Ez azoknak a nor-
máknak az összessége, amelyek nélkül a civilizált eltömegesedett emberiség nem maradhat
fenn. Az emberiség, ha másképp nem, a saját kárán fogja ezt megtanulni. Ez az egyetlen erõ,
amely a fenyegetõ kataklizma túléléséhez segít. A keresztény erkölcstanban embertársaink
szeretete nem kényünk kedvére van bízva, hanem parancs. Még az ellenségünket is szeret-
nünk kell. Ez már kemény beszéd, pedig ha az emberiség fennmaradását biztosítani akar-
juk, lelkileg ide kell finomodnunk és emelkednünk. Ez a tanítás nemcsak Krisztus idejében
volt botránykõ, de ma is kevesen fogadják el, pedig a pogány hindu Nehru a maga óriási
harcában az angolok ellen megértette és alkalmazta, és gyõzött általa. Az embernek itt ön-
ként eszébe jut, hogy a mai világ nem éppen a lemondás és önmegtagadás irányába halad. A
Gondviselés nagy feladata lesz a világ fenyegetõ gondjának a megoldása.
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Az õsi kultúrák azt a kort, amikor még az erkölcs szabályozta az emberek közötti érint-
kezést, egyöntetûen aranykornak nevezik. Nem volt civakodás, nem volt bíró, nem volt
még jog sem, az emberek boldogan és békében éltek. Ha jól belegondolunk jog már az er-
kölcs szabályozta idõben is létezett, csak jogsértésre nem került sor. A jog csak akkor lép
elõtérbe, ha a jogsértés már megtörtént. Nincs megelõzõ hatálya, mint az erkölcsnek, leg-
feljebb csak elrettentõ hatása. Ezért a jog sohasem helyettesíti az erkölcsöt. A jog sohasem
tud olyan általános érvényû és hatású lenni, mint az erkölcs. Úgy néz ki, hogy a közösségi
élet lehetõségének a fenntartása az erkölcs hatáskörébõl lassan átcsúszik a jog lényegesen
hézagosabb területére. Minél több rossz akad fenn az erkölcs sûrû szitáján, annál egészsége-
sebb a társadalom. Ezt a mindennél fontosabb eredményt, pedig csak úgy közelítjük, illetõ-
leg érjük el, ha az erkölcsi nevelést már a gyermekkorban kezdjük el. Amit
gyermekkorunkban megszoktunk, az a második természetünkké válik, és nem kerül nehéz-
ségünkbe a gyakorlása.

Az emberi társadalom egyensúlyának fenntartásához az emberi élet és méltóság meg-
becsülése elengedhetetlenül szükséges. Az emberi életnek az igazi méltóságát egyedül a ke-
reszténység hirdette meg. Egyedül õ emelt bennünket istenfiúi méltóságra. Az mérte az
emberiségre a legnagyobb csapást, aki elválasztotta õt Istentõl, aki elvágta az összekötõ köl-
dökzsinórt. Az ember mindig is hitt, jóllehet sokszor egészen torz alakban, egy fölötte lévõ
szellemi világban. A zsidóság elõtt ebbõl a bizonytalanságból kijegecesedett az egyistenhit,
de tökéletes és végleges megfogalmazását a kereszténység adta. Így alakult ki, és vált tuda-
tossá a kerek és harmonikus világkép. Így az ember minden lehetõséget megkapott ahhoz,
hogy a legmagasabb fokon megvalósítsa önmagát. Rengeteg kérdésre, a legfontosabbakra
megkapta a megfelelõ választ. A fejlõdésnek semmi sem állt útjában. Egészen leegyszerûsít-
ve a dolgot, az ember felteheti a kérdést: kinek áll, és állt érdekében, és kinek használt, ha az
ember kezét az Isten kezébõl kiszakítjuk? Mennyivel lesz több az ember ezáltal? Az az em-
ber, akit az Istentõl elszakítanak, egyenesen a materializmus karjaiba zuhan. Idejut az isten-
telen társadalom is. Ennek a társadalomnak a csábító propaganda hatására azonnal
megnõnek az anyagi igényei. Kezdetben ezt a meglévõ értékekbõl ki lehet elégíteni, de azu-
tán nem lehet azt követelni, hogy azok az emberek, akiknek nagy hangon földi paradicso-
mot ígértek, kemény munkával, verejtéke hullásával újabb értékeket hozzon létre. Itt dõl a
materializmus a saját dugába. Egy csomó állam példáját hozhatjuk fel ennek bizonyítására.
Ez a szomorú állapot már ott elkezdõdött, hogy ezeknek az államoknak gyermekei nem-
csak valláserkölcsi, de semmiféle erkölcsi nevelést nem kaptak. A pénzkereset elvonta a szü-
lõket ettõl az elfoglaltságtól. Az a hanyagság, amit a nevelés elmulasztásával okozunk,
többszörösen és biztosan megbosszulja magát.

Gyakran hallani azt a megalapozatlan véleményt, hogy a társadalom elõbbre viteléhez
elegendõ a tudás, a tudósok kiképzése. Ez a szemlélet több szempontból is hibás. Erkölcsi
tartás nélkül igazi tudós el sem képzelhetõ. Sok lemondás, önmegtagadás kell ahhoz, hogy
valaki a tudás magaslataira feljusson. Ez azonban még nem minden, mert nem biztos, hogy
a tudás az ember lelkét is kielégíti. Elég itt Goethe Faust-jára hivatkozni. Az írás úgy kezdõ-
dik, hogy elõttünk áll egy tudós Faust személyében, aki megveti a tudást, meghasonlik ön-
magával, és már-már öngyilkos lesz, Jogosan feltételezhetõ, hogy Goethe, ez a nagy
gondolkodó, ezt a képet nem ötletszerûen állította elénk. A tudás révén nem biztos, hogy
kiegyensúlyozottabbak és boldogabbak leszünk.
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Az a mai fiatal, aki igazi meleg és szeretetteljes otthon nélkül nõtt fel, és nem volt alkal-
ma etikai és lelki értékekre szert tenni, korán szembefordul a társadalommal. Senki sem ta-
nította meg fegyelmezettségre, lemondásra, kötelességtudatra. Így életcélja az élet ösztönös
élvezete, még más érdekének a rovására is. Ha valahol munkába áll, az elsõ, amit tudni
akar, a fizetés. A gubán kívül a csaj, a kaja, és a pia érdekli. Aki ilyen elvárásokkal indul az
életnek, az a munkát utálja. Az ilyen melóst sohasem lehet kielégíteni, állandóan zsörtölõ-
dik, és kevesli a bérét. Az ilyen ember pénzért mindenre felhasználható. Sokszor már a
pénznek az orra elõtt való rázogatásának is bedõl. Ha egyszer már beállt az ötödik hadosz-
tály zsoldosai közé, onnan már nem menekül. Az a valaki, aki pénzért elkótyavetyéli etikai
értékeit, nemcsak embernek, de dolgozónak is rossz. Mindig arra gondol, hogy munkájá-
hoz képest nincs megfelelõen megfizetve. Igyekszik a helyzetén változtatni, második, har-
madik munkahelyet keres, de nemsokára rájön, hogy ez az út zsákutcába visz, mert ma
mindenütt ugyanaz a munkaadó, akinek jól képzett szervezete van, amelyik ügyesen vigyáz
arra, hogy ne lehessen a munkaadó eszén túljárni. Amint erre rájött, máris kényszermun-
kássá lett, ami a rabszolgamunka testvére, mert mindkettõ közös indítéka: kényszer hatása
alatt jött létre, és így értékébõl súlyosan veszít. A belsõ indítékú munka értékét és színvona-
lát semmiféle külsõ intézkedéssel nem lehet pótolni. Nem véletlen az, hogy sokkal értéke-
sebb az a produktum, amelyet elvégzõje azzal a lelki igényét is kielégítõ munkával hoz létre,
hogy értéket állított elõ, mintha csak azért dolgozik, hogy a normát teljesítse. Tévedés azt
hinni, hogy a normára dolgozó gazdaságosabban termel. A minõségi veszteséget nem pó-
tolja az esetleges mennyiségi többség. Az un. szocialista munkamódszerekkel elvesztettük
munkaigényes cikkeink túlnyomó többségének nemzetközi piacát. A nemzeti piacok, leg-
alábbis részben egymás produkcióinak az igénybevételére vannak utalva, amit ugyancsak
áruszállítással kell kompenzálni. Ha nincs piacképes törlesztõ áru, elõáll az eladósodás. Át-
menetileg mindenütt elõállhat piros szám állapot, itt állandó a hullámzás, de a szocialista
államok eladósodása nem átmeneti jellegû, mert itt a rendszerbõl kifolyólag nagyobb fokú
a fogyasztás, mint a termelés. A gazdaságosságot, takarékosságot, termelékenységet nem le-
het parancsszóval megvalósítani. Munkamorálról komolyan beszélni, pedig egyenesen gú-
nyolódás. Nem lehet a jogos egyéni érdekeltség építõ szelét a gazdasági élet vitorláiból
büntetlenül kifogni. Természetesen ehhez az szükséges, hogy az egyes ember szilárd erköl-
csi tartással rendelkezzék, amire mindenkit már a szülõi házban fel kell készíteni. A munka-
módszerek váltogatásával semmire sem megyünk, a társadalom egyedeit, az embereket kell
értékesebbé tenni. Sajnos ennek nálunk nincs hivatalos intézménye, de még a lehetõségre
sincsen semmi kilátás. Ilyen körülmények között ez a társadalom tovább gyengül, megbe-
tegszik, és visszavonhatatlanul a kataklizma felé tántorog. Nem az anyagi javak elfogyása,
hanem az erkölcsi értékek elsorvadása idézi majd elõ a törést. Ehhez az eredményhez a mai
viszonyok alapján továbbvitt következtetéssel lehet eljutni.

Semmire sem mentünk azzal a blöffel, hogy nálunk a munka becsület és dicsõség dolga.
Üresen, sõt humorosan hangzott. Senki sem vette komolyan, mert nem volt mögötte erkölcsi
háttér. Mindenki látta és tudta, hogy mennyivel könnyebben lehet munka nélkül értékhez
jutni. Csak el kell venni onnan, ahol van. Aki ennek a könnyen szerzésnek csábos ízét megíz-
lelte, annak már nehezen fûlik a foga a becsületes munkára. Az igaz, hogy a forradalommal
együtt járó hivatalosan elnézett, sõt engedélyezett rablás nagyon kényelmes út a tömeg párt-
fogásának az elnyerésére, de késõbb igen nagy áron kell megfizetni érte. Sokkal nehezebb az
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utcáról visszakényszeríteni a tömeget a munkapadhoz, mint megfordítva. A nagy uralmi po-
zícióharcban a munka elvesztette erkölcsi értékét. Különösen érzékenyen sújtja ez az állapot
azt a rendszert, amelyik azt vallja, hogy az élet legfontosabb célja a munka.

A társadalom alkotó eleme, egyede az ember, Minden ember lelke pozitív, de ugyan-
akkor negatív töltésû is. Az erkölcsileg jó és rossz az emberben manifesztálódik. Ez a tulaj-
donságunk magában hordozza a felelõsséget is tetteinkért. Erre a kötelességünkre a velünk
született lelkiismeretünk állandóan figyelmeztet. Negatív töltésünket a rosszra való hajla-
munkat állandóan markában tartja a bûn gravitációja. A csábítás legyõzése, a felszínen ma-
radás, sõt a felemelkedésnek viszont csak a lehetõsége áll kifogyhatatlan mértékben
rendelkezésünkre. Ezért azonban nekünk minden alkalommal érte kell nyúlnunk. Az em-
bernek semmihez sem mérhetõ joga, és legnagyobb méltósága, hogy szabad akarata szerint,
a saját felelõsségére választhat a jó és a rossz között. Ha ez nem így lenne, igazságtalanság
lenne a rosszat elkövetõ embert felelõsségre vonni.

Állandó és elkeseredett harc folyik az ember pozitív és negatív megnyilvánulását befo-
lyásoló hatalmas erõk között. A negatív erõ makacs szívóssággal vesz igénybe minden er-
kölcsi gátlás nélkül minden lehetõséget a lelkek megkaparintására. Legelsõ és legfontosabb
az Istentõl való elszakítás, a többi már a tömegek kritikátlansága, vezethetõsége és korlá-
toltsága miatt már könnyen megy. Nagy segítség ebben a technika, de különösen a kommu-
nikáció, a sajtó fejlettsége.

Mi a világnézeti harc kellõs közepén vagyunk. Kétségbeejtõ látni, hogy amíg az egyik
oldalon a tömegek az egyik fétist istenítik, a másik oldalon ugyanezt a fétist a sárba márto-
gatják. Ugyanolyan húsból-vérbõl való emberek. Elveszett a közös értékelési erkölcsi alap.
Nincs igazság, csak érdek, a valósággal szembeáll a hazugság, az Istennel az emberi minden-
hatóság, lélek helyett a matéria, lemondás helyett az önzés, a transzendencia helyett a fojto-
gatóan szûk evilágiság, öröm helyett az élvezet, szeretet helyett a szent gyûlölet és az
osztályharc. Az emberi élet értéke a minimumra süllyedt.

Társadalmi életünk varázsigéje a szocializmus, legfõbb célja a szocializmus megvalósí-
tása. Ez a szó az adu. Ha valakit megkérdezünk, hogy mi is az a szocializmus közelebbrõl,
zavarba jön, mert ennek a csomag-fogalomnak a tartalmát hivatalosan nem szokták szellõz-
tetni. Nemrégen még az volt rá a válasz, hogy a szocializmus az az állapot, ahol megszûnik
embernek az ember által történõ kizsákmányolása. Nemsokára rájöttek, hogy ez a megfo-
galmazás rossz, mert el lehet-e képzelni olyan állapotot, amikor a nagyszerû jelenben, vagy
a boldogító jövõben a könnyû életre beállított dolgozó meg lesz elégedve a bérével?

Érdemes ezt az olyan gyakori és fontos fogalmat közelebbrõl is megvizsgálni. A klasszi-
kus és erkölcsi nomenklatúra és értelmezése szerint a szocializmus az a világnézet, amelyik-
ben embertársaink érdekeire figyelemmel vagyunk. Socius latin szó, azt jelenti társ,
embertárs. A keresztény erkölcstan klasszikus megfogalmazása erre: Szeresd felebarátodat,
mint önmagadat. Világos, tömör, érthetõ és igaz. Ennek a szocializmusnak alapja a szeretet,
még pedig a parancsolt szeretet, sõt ellenségeink szeretete is. A mai politikai szocializmus
viszont egészen más, csupa negatívum. Aki ezután a zászló után halad, annak meg kell ta-
gadnia Isten létét, nem szabad hinnie a lélekben, és természetesen annak halhatatlanságá-
ban, vallania kell az osztályharcot, legfeljebb csak megtûrheti, de semmiképpen sem
szeretheti a kitagadott, un fasisztákat, azonkívül haladó szellemû, tehát elutasít mindenféle
vallást és anyagon kívüliséget. Azt viszont nem lehet ezek között az eligazítások között
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megtalálni, hogy mennyiben lesz az ember ezek betartásával értékesebb, tökéletesebb és
boldogabb? Ha pedig ezt a célt nem szolgálja, és ezt nem nehéz megállapítani, akkor mi ér-
telme van az egésznek? A szocializmus kívülrõl, felületesen jól hangzó jelszó, amely nem
más, mint egy kívánatosra festett, sõt lakkozott faló, amiben a hiszékeny és egyszerû trójai
emberek a negatív eszméket a falakon belülre cipelik. Amikor rájönnek arra, hogy nem ezt
a lovat gondolták és akarták, már késõ. Egy jól megszervezett és erõs szerv éberen õrködik
azon, hogy senkise váltson lépést.

Figyelemreméltó és nagyon jellemzõ, hogy a rendszer a szocializmus jelszóba tömörí-
tett erkölcsi fogalmak kiteregetésérõl nagyon viszolyog. Az átlagember úgy tudja, mert ál-
landóan ezt hallja és ezt olvassa, hogy ez a rendszer a legtökéletesebb gazdasági
berendezkedés, amely egyenesen a földi mennyországhoz vezet. Kellemetlen intervallum,
hogy egyelõre az eladósodás, sorbaállás, áruhiány, jegyrendszer, kilátástalanság és életszín-
vonal csökkenésnél tart. A gazdasági Eldorádó mézesmadzagja megkeseredett. A fennen
hangoztatott ragyogó gazdasági jövõnek kellett volna híveket toborozni a zászló alá. Azzal
mégsem lehetett az emberek elé állni, hogyha kiebrudaljuk a világból Istent és az összes
transzcendens pereputtyát, ezzel bejutottunk az üdvözülés boldogságába. A gyakorlatban
bebizonyosodott, hogyha egy alapvetõ eszme destruktív, erkölcstelen, semmiképpen sem
lehet a következménye, folyománya konstruktív.

Az enervált, degenerált ember könnyen befolyásolható, vezethetõ. Nem lehet észre
nem venni, hogy az emberi társadalom egy nagyon értékes része a fehér faj, rohamosan de-
generálódik. Ma az un jóléti társadalomban élünk, de senki sem hajlandó csak eszköznek
tekinteni életünk értékesebbé tételének útján, mert mindenki csak langyos, kellemes élet-
célnak tekinti. Igyekszünk kimélyíteni ezt az utat, fokozni az élvezeteket. Így gyorsan és
biztosan eljutunk a dolce vitáig, az alkohol és a kábítószerek nyújtotta mámorig, de elju-
tunk az undorig, a csömörig és az öngyilkosságig is. Már régen túl van a fehér ember azon a
jóléti igény határon, ami még egészséges és jogos. Amit ezen a vonalon ma tesz, már dege-
nerálódási tünet. Napról napra fölöslegesen bõvülnek azoknak az intézményeknek a kere-
tei és számai, amelyek az élvezetek célját szolgálják. Ez remek üzletet jelent, és az a fõ. Az un
spártai nevelés embertelenül szigorú volt, nem is maradhatott fenn sokáig, de sok tekintet-
ben mégis igaza volt. Egy keményen, fegyelmezetten nevelt embernek az élet sokkal több
igazi örömet nyújt, mint egy epikuristának. Az amerikai katonát Vietnámban nagyrészt a
kábítószer döntötte le a lábáról, mert a kényelemben és jólétben elpuhult ember nem bírta
ki a háború nélkülözéseit, és a kábítószerhez menekült.

Az ember élvezeti igénye kegyetlen zsarnok. Ha nem zabolázzuk különösen kezdetben,
de késõbb is, mértéktelenné válik, átveszi akaratunk és idegeink felett az uralmat, mindig
több és mesterkéltebb élvezetet kívánunk, de teljes kielégülést sohasem érünk el, és így lassan
testben és lélekben kiégetté, értéktelenné válunk. Ha azt akarjuk, hogy gyermekünk felnõtt
korában is megállja a helyét, már korán meg kell tanítanunk fegyelmezettségre és lemondani
tudásra. Késõbb ezeket az erényeket megszerezni már nagyon nehezen megy, vagy egyáltalán
nem sikerül. Az életet nem lehet kényszer, lemondások és önfegyelem nélkül leélni. Boldog
az az ember, aki ezekre már gyermekkorában, már a nevelés kapcsán felkészült. Õ, olyan
esetben még mosolyogni tud, amelyekben a másik elõkészületlen már összecsuklik. A helyes
nevelésnek az élet megpróbáltatásaira is fel kell készíteni a gyermeket.
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Az embernek az a végzete, hogy mivel mi is, mint az állatok, a bioszférában élünk, te-
hát ugyanazokkal az életfenntartó ösztönökkel rendelkezünk, mint az állatok, azzal az óriá-
si különbséggel, hogy az állat igényeinek határt szab a veleszületett ösztön, az ember ezen a
vonalon belátására, lelkiismeretére, fegyelmezettségére és értelmére van utalva. Az orosz-
lán például, ha már jóllakott az elejtett állatból, nagy lustán félre heveredik, és nem törõdik
azzal, hogy mellette a keselyûk és sakálok, hiénák tovább lakmároznak a maradékon. Az
ember viszont még azért is képes embertársát megrövidíteni, aminek sohase fogja hasznát
venni. Az önzésnek és a kapzsiságnak nagyon nehéz határt szabni.

Az állatvilágban a nõstény a másik nemût csak akkor engedi magához, ha petesejtjei
már annyira megértek, hogy a másik nemû állat közremûködésével a faj fennmaradása biz-
tosítva van. Az emberi vonatkozásban a különnemûek találkozásának egyetlen mozgató
ereje van, az élvezet. Igazi célja lassan már senkinek sem kívánatos. Ennek az összetett, óriá-
si problémának az a lecsapódása, hogy a nõ lassan élvezeti cikké süllyedt. Az a társadalom,
amelyikben elvész a nõ megbecsülése, halálra van ítélve. Ezen a vonalon növeli a tanácsta-
lanságot a nõi egyenjogúság teljesen hibásan és öncélúan való értelmezése. A Gondviselés a
férfit férfias, a nõt pedig nõies tulajdonságokkal ruházta fel. Nem lehet egyre-másra venni,
mint a darabárut. A férfinak az a kötelessége, hogy a javakat elõteremtse, a nõé az, hogy eh-
hez a munkához a megfelelõ elõfeltételeket elõkészítse. Az eredményes együttmûködéshez
egymás munkaterületének a megismerésére és megértésére szükség van, de a munka lénye-
ges részének az elvégzéséhez vagy férfi, vagy nõi tulajdonság szükségeltetik. Erõltetéssel fel
lehet cserélni a szerepeket, de ez nem egészséges állapot. A férfimunka elvégzéséhez elsõ-
sorban erõre, kitartásra van szükség, a nõ azon a terepen tud aránylag könnyen sikeres
munkát végezni, ahol ízlésére, szeretni tudására, gyöngédségére, áldozatkészségre támasz-
kodhat. Azt azonban meg kell hagynunk, hogy korunkban, ahol az értékeket valutákkal
mérjük, a nõi munka értékének nagy hiányosságai vannak. Másrészrõl a nõi munka igénybe
vétele nem neki való területeken is, ma már anakronizmus. Egyébrõl sem olvasunk az újsá-
gokban, mint a munkanélküliség állandó növekedésérõl. Ezt érthetõ, mert a gépesítés, szer-
vezés, a robotok, a primitív emberek lassú bekapcsolódása a rendszeres munkába, stb.
felszabadítja, és feleslegessé teszi sok munkás kéz igénybe vételét. Ez a fejlõdés természetes
eredménye. Ilyen körülmények között a munkahelyeken elsõsorban férfiakat kell alkal-
mazni, hogy a nõk ne szaporítsák a munkanélküliek számát. Természetesen ezt a munkát
úgy kellene honorálni, hogy egy családot normális körülmények között el lehessen belõle
tartani. Mi idõsebbek még jól emlékszünk arra az idõre, amikor ez így volt rendjén. Senki
sem akarja a nõ munkavállalását, különösen, ha családfenntartó korlátozni, de a munka cél-
szerû szétosztását rendezni kell. Ha a nõ a férfi vonalából kiszorul, ez egyáltalán nem jelenti
azt, hogy tevékenysége értéktelenebbé válik. Egyrészt csak a lusta ember nem talál magának
elfoglaltságot, másrészt értékelésünkben oda kell fejlõdnünk, hogy nemcsak az a tevékeny-
ség értékes, amit pénzben le lehet mérnünk. Elsõsorban a nõi tevékenységre értendõ ez.

Életünk végéig szüntelen harcban állunk a bennünk levõ lehúzó erõvel, kísértéssel.
Madách és Goethe az embernek ezt az örök harcát akarták nekünk bemutatni drámáikban,
Ilyen jól-rosszul küzdõ egyedekbõl áll a társadalom. Ha a szociológusok szerint nem egészsé-
ges a társadalom, csakis ezeknek az egyedeknek a megjavításával lehet egészségessé tenni. Ha
beteg egy szervezetnek a szövete, csak úgy gyógyul meg, ha a szövet alkotó beteg sejteket
meggyógyítjuk. Beteg sejtek nem képezhetnek egészséges szövetet. Gyakran olvashatunk
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különbözõ izmusokról, társadalomjobbító injekciókról, varázsszerekrõl, amivel a társada-
lom baját rendbe lehet hozni. Olvashatjuk, hogy a felfejlõdéshez több munkára, nagyobb
termelékenységre, több lemondásra, nagyobb takarékosságra, stb. van szükség, hogy kilá-
baljunk a válságból. Ezt mindenki belátja, rábólint, de amikor a megvalósításra kerül a sor,
mindenki azt várja, hogy a másik kezdje el a keserû pasztilla lenyelését, és minden marad a
régiben. Az egyén felelõssége a csoportot alkotó egyedek számának növekedésével mértani
arányban csökken. Gyakran hallunk szépen hangzó jelszavakat, mint intézményformákat,
amelyeket a társadalomnak fejlõdése céljából meg kellene valósítania, mint: demokrácia,
jogállam, szocializmus, haladóképesség, jogegyenlõség, stb., de mindez, az ezeket a tulaj-
donságokat nélkülözõ társadalom szempontjából nem más, mint üres szólam, jól csengõ,
üres kortesfogás, az utca embere részére hangzatos propaganda, s mivel nincs önálló kriti-
kája, úgy sereglik a hangoztatója után, mint a hammelni patkányfogó után a megkótyagoso-
dott patkányok. A társadalom egészségesebbé tételének csak egyetlen útja van: az egyén
erkölcsi talpra állítása és megerõsítése. És éppen itt tapasztaljuk a legnagyobb hiányosságo-
kat. Hányan törõdnek azzal, hogy a gyermekek megkapják az élet eredményes megvívásához
elengedhetetlenül szükséges erkölcsi nevelést? Az emberek nagyobb, ostoba része elhiszi azt
az ördögi maszlagot, hogy a mai un modern idõkben ez a nevelés idejét múlta, kispolgári csö-
kevény. A nevelésnek az a célja, hogy az egyén minél ügyesebben tanulja meg kihasználni a jó-
léti társadalmat. Fölösleges dolog mindent olyan komolyan venni, üssük el a dolgot
komédiázással. Ha ez mégse megy, ott van az alkohol, az LSD, a fehér por, stb. Az élet ilyetén
könnyûvé tétele közben mégis alig van olyan ember, aki nem gondol arra, hogy kár volt meg-
születnie. Az ilyen emberekbõl regrutálódott társadalom menthetetlen. Az erkölcs nagyon
komoly reneszánszára lenne szükség ahhoz, hogy a helyes útra visszataláljunk.

A társadalom eltömegesedése a helyzeten nem változtat, sõt! Már évtizedekkel ezelõtt
megállapították azokat a fogásokat, amelyekkel a tömeget befolyásolni, sõt vezetni lehet.
(Le Bonn: A tömegek lélektana.) Sokan emlékszünk még arra, hogy milyen eredményesen
tudták megnyerni a tömegeket Mussolini, Hitler, Goebbels és társaik. A tömegekkel bánni
tudásnak már kifejlõdött a biztos módszere. A demokrácia megadja ehhez a lehetõséget.
Mindenkinek meg kell tanulnia írni-olvasni. Ez rendben van, de az már nem, hogy ezt a tu-
dásunkat arra használjuk fel, hogy így könnyebben kerüljünk bizonyos destruktív tendenci-
ák hálójába, és így világnézetünket is az újságok irányítása szerint alakítsuk ki. Óriási
erõfeszítések történnek abban az irányban, hogy a tömegeket befolyásoló eszközök olyan
kezekbe kerüljenek, akiknek nem érdeke olvasóik erkölcsi fejlõdése, és ezt úgy érik el, hogy
agyonhallgatnak olyan igazságokat, amelyekrõl mindenkinek tudnia kellene, másrészt kol-
portálnak olyan hazugságokat, amelyekkel rendes, és ezáltal útban lévõ embereknek árthat-
nak. Az ilyen, sajtó útján elkövetett, és aránylag enyhén büntetett rágalmazást semmiféle
utólagos helyreigazítással nem lehet nyomtalanul meg nem történtté tenni. (Alliquid
semper haeret, valami mindig visszamarad, tartja a latin közmondás.)

Amikor a 2 világháború között hazánkban megindult óriási nehézségekkel a keresz-
tény erkölcsi alapon mûködõ újságírás, olyan üvöltözés és jajveszékelés indult meg a meglé-
võ újságok, és a velük egy követ fújó személyek részérõl, hogy még a leggyanútlanabb
ember is csodálkozva kapta fel a fejét, és elkezdett gondolkozni. Volt min.

Shakespeare valahol azt mondja, hogy a sors szekerét a butaság húzza, Bismarck, pedig
azt tartotta, hogy aki az emberi butaságra és hiúságra épít, biztos alapokra épít. A történelem
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számtalan példát tud erre a szomorú valóságra. A mi történelmünkbõl is kiragadhatunk egy
közismertet. Széchenyi, amikor Vásárhelyi Pállal hajón bejárta a Tiszát, hogy szabályozási
lehetõségét szemügyre vegye, mindig megpirongatta azokat az embereket, akik a hajó fe-
délzetén köpködtek. Egyébként is mindig figyelmeztette az embereket hibáikra, de ezt
mindig javító szándékkal tette. Szent meggyõzõdése volt, hogyha a nemzet az õ általa dik-
tált irányban és tempóban fejlõdik, a monarchia súlypontja Bécsbõl Budapestre tolódik át,
mert komoly összefogással és munkálkodással minden tekintetben megelõzhetjük Ausztri-
át, és így megszabadulhatunk minden vérontás nélkül másodrendû szerepünktõl. Az oszt-
rák hegemóniát Metternich Kelemen, ez az agyafúrt és széles látókörû politikus elsõsorban
nem a nagy hangú Kossuthtól, hanem az alaposan dolgozó Széchenyitõl féltette. Kossuth
népszerûségét elsõsorban annak köszönhette, hogy megszerezte magának a Pesti Hírlap fó-
rumát, és ezen keresztül igyekezett befolyásolni és megszerezni az emberek vonzalmát.
Amíg Széchenyi ostorozta az emberek hibáit, addig Kossuth megnyerõ pátosszal: „Leborult
a nemzet nagysága elõtt.” A tömegnek ez a hang tetszett, ezután ment. Kossuthnak tudnia
kellett volna, hogy a szabadságharc kilátástalan értékpazarlás, mert Európában addig min-
den szabadságharcot levertek. 1815-ben pedig, a bécsi békében Anglia kivételével minden
kormány egyetemlegesen kötelezettséget vállalt, hogy forradalom esetén egymást kisegítik.
Ennek a megállapodásnak az alapján avatkozott be a cár az õ félelmetes erejével. A szabad-
ságharcnak minden reális számítás szerint el kellett buknia. Széchenyi azért õrült meg, még
az elbukás elõtt, mert õ ezzel tisztában volt, és elõre látta azt az elpocsékolt áldozatot, amit
szeretett nemzetének végig kellett szenvednie. Ugyanakkor Kossuth a tömeg elõtt népsze-
rûsége tetõfokán tetszelgett. Akárhogy vesszük, az elbukott szabadságharc, a nagy vér, ér-
tékveszteség és szenvedés ellenére történelmünk egyik gyászos és szomorú korszaka.
Annyit itt még érdemes megjegyezni, hogy azokat a jogokat, amelyeket a kormány 1848.
április 11-én a nemzetnek megadott, de a kamarilla visszavont késõbb, és ami miatt a sza-
badságharc megindult, az európai társadalom általános fejlõdése következtében 1851-ben
a Monarchia kormánya minden tartománya részére önként megadta. Ez megkérdõjelezi a
szabadságharc szükséges voltát. De nézzük csak meg, hogy az újságok hatásával mit lehet el-
érni? Az elbukás ellenére az újságok egekig dicsõítették Kossuthot, és agyonhallgatták Szé-
chenyit. A dicsérõ alaphangot a Németországban megjelenõ Lokalanzeiger (?) magasztalása
indította el. Ezt a lapot Marx és Engels szerkesztette. Kezdetben Kossuth minden tevékeny-
ségét nagy méltatással fogadták és tevékenységére áldásukat adták, és nem találtak eléggé ma-
gasztaló jelzõket, amikor Debrecenben megszületett a trónfosztás. Ezt a méltatlan
glorifikálást az egész magyar nyelvû sajtó igyekezett felsõfokon folytatni, sõt túllicitálni. A vé-
gén joggal felteheti az ember a kérdést: Mit használt ennek az országnak Kossuth ténykedése?
Arról a lekicsinylõ részvétrõl, amit bukásunk a világban okozott, mindenki szívesen lemon-
dott volna. A nagy dicsõítés jól megszervezett és ügyesen irányított sajtó eredménye volt.

Bizony a sajtó a mai megszervezett formájában óriási hatalom, sõt – nyugodtan mond-
hatjuk – világhatalom! Különösen az átlagember észre sem veszi, hogy véleményét, ítélõké-
pességét, világnézetét, sõt ízlését és szórakozását mennyire a mindennap olvasott sajtó
irányítása szerint alakítja ki. És, hogy milyen mélyenszántó erõ a sajtó, lemérhetjük azon,
hogy egy és ugyanazon eseményt, vagy tényt az egyik sajtótábor így, a másik csoport homlo-
kegyenest ellenkezõ elõjellel közöl, és ennek megfelelõen az emberek egyik csoportja ilyen-
nek hiszi és vallja, a másik, pedig az ellenkezõ véleményre tesz esküt. És ez az óriási

- 117 -

Maradj velünk Uram, mert már esteledik



véleménykülönbség mind a sajtónak az eredménye. Természetesen ilyen célra nemcsak a
sajtó, de minden telekommunikációs eszköz felhasználható.

Magától értetõdik, hogy a sajtó páratlan elterjedtségénél fogva óriási üzlet is. Kelen-
dõvé, pedig úgy válik egy újság, ha kellemes igényeinket elégíti ki. Azzal nem lehet az embe-
reket megnyerni, ha felelõsségre, fegyelmezettségre, lemondani tudásra, önzetlenségre, stb.
akarjuk rászoktatni az olvasókat. Így nem lehet az evilági célokra híveket toborozni. A mai
sajtónak különben is csak az a célja, hogy túlnyomó részben evilági célokat szolgáljon.
Szükséges az életnek gondtalan, kellemes, szórakoztató lehetõsége is, hogy az ember fáradt-
ságából felüdüljön, de fõ életcélul nem választhatjuk, mert elpuhít, restté tesz a jóra, és elté-
rít bennünket attól a legfontosabb kötelességünktõl, hogy akaratunkat állandóan kézben
tartva életünket értékessé tegyük.

Ha az emberben felhúzzák az állandóan jelenlévõ állati ösztönök zsilipjeit, azt visszatolni
emberi erõvel már szinte lehetetlen, az ember elveszti különleges emberi képességeit, elveszti a
lendítõ, felhajtó erõt, és mivel ösztöneinek nincsenek veleszületett fékezõ erõi, mint azt állat-
nak, olyan mélyre tud süllyedni, ahová csak egy ember zuhanhat. Az ilyen, csak élvezetet haj-
szoló ember részére az emberi tevékenység legmagasába felemelt munka nyûggé válik, és ott
szabotálja, ahol csak lehet és tudja. Mivel a munkára minden társadalomnak okvetlenül szüksé-
ge van, ilyenkor még létezik a kényszerítés eszköze, a kényszermunka, a procentkása intézmé-
nye. Ez a szemlélet a társadalmat nemhogy fejleszteni, de még fenntartani sem tudja. A
történelem bebizonyította, hogy a kényszermunka még egyetlen társadalmat sem mentett meg
a pusztulástól. Az a társadalom, ahol az élet legfõbb, sõt egyetlen célja a munka, ez a munka így
kényszermunkává válik, mert a munka, mint olyan, nem a megélhetés eszköze, hanem az élet
céljává, a legfõbb jóvá lesz. Ez a mi mai társadalmi rendszerünk legfõbb doktrínája, de itt a bûn
már magában hordja büntetését is. A kényszermunka társadalomban (rabszolga, jobbágy, zsel-
lér, szolga, stb.) a munka, mint a szabadság hiányának hirdetõje, gyûlöletessé válik, elveszti mi-
nõségét, és értéke a nulla alá csökkenhet. Az ilyen produktumnak a világpiacon nincs értéke,
nem veheti fel a versenyt a szabadon, önként vállalt munkából származó minõségi termel-
vénnyel szemben. A külföldi piacoktól független autarch állam csak ideig-óráig tud ilyen körül-
mények között elvegetálni, de hol van ma már autarch társadalom?

Az egyik oldalon a mesterségesen is felfokozott, és a kielégíthetetlenség kínjával birkó-
zó evilági, materialista életszemlélet a maga befejezetlenségével, kérdõjeleivel, kielégíthe-
tetlenségével, a másik oldalon a lét továbbfolytatásának és lehetõségének a tagadásával a
gondolkodó embert meghasonlásba kényszeríti. Ilyen hatások következtében a mindnyá-
jukban jelenlévõ, mert velünk született kiegyenlítõdés, és harmóniára való törekvés, fájdal-
masan csak vágyálom, csonkaság marad. Az egész élet csak felelõtlen, és véletlen
kísérletnek, és egészben véve értelmetlennek tûnik. Nagyon sok un „modern” filozófiának,
így az egzisztenciálisnak (lásd Sártre) is ez a véleménye. Ebbe a sötét és kilátástalan zsákut-
cába vezeti az embert a materialista, ateista nézet. Ha az ember alaposabban megnézi a ma
oly sokat emlegetett, un „haladó” szellemet, azt tapasztalja, hogy az a legkevésbé sem elõre
halad, inkább lefele és visszafele. Nem kell megerõltetni magunkat a bizonyításával. Elég,
ha csak a magunk portáján szétnézünk. Sohasem volt nálunk annyi öngyilkos, annyi re-
ménytelen ember, annyi elválás, annyi alkoholista, stb., mint most a „haladó” szellem ural-
kodása idején. Ezek a statisztikai számok nem stagnálnak, hanem állandóan híznak, annak
arányában, ahogy a „haladó” szellem a társadalomban erõsödik.
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Hiú ábránd abban reménykedni, hogy majd a tudomány és a technika fogja a társadal-
mat a megfelelõ helyére segíteni. Az ember az autókból tankokat csinált, a repülõgépbõl
bombázókat és vadászgépeket, az atom bomlás óriási energiaforrásából atombombát szer-
kesztett, kikísérletezte a vegyi és baktérium fegyvereket. A képzett, de etikátlan ember ke-
zében még a legnagyobb istenáldás is gyilokká válik. Ma már nincsen jog, csak érdek. Ma,
ha valakit elítélnek, nem azért büntetik meg, mert megsértette az igazságot, hanem mert ár-
tott egy klikk érdekeinek. Arról, már megfeledkeztünk, hogy a cél nem szentesíti az esz-
közt. A legmûveltebb államférfiak, politikusok olyan nyilvánvalóan és szemérmetlenül
hazudnak, mintha könyvbõl olvasnák! És az a legszomorúbb, hogy ezt már természetesnek
vesszük! Az erkölcsi élet világítótornya, és a helyes tájékozódás egyetlen szilárd pontja, a
tízparancsolat, kispolgári csökevénnyé degradálódott! Nem vall haladó szellemre a reá való
hivatkozás. Az emberi ostobaságot, befolyásolhatóságot és vezethetõ képességet tekintetbe
véve egy pár évtized alatt kitartó munkával, következetes sajtóval a társadalom tetemes ré-
sze ebbe a negatív irányba is átnevelhetõ.

Aki egy kicsit is foglalkozott tudománytörténelemmel, tudja, hogy a legnagyobb talál-
mányok megismerésére az emberiség szinte véletlenül jött rá. Például a magfizika törvényei a
kozmoszban már a világ kezdetétõl mûködtek, de csak nemrég jött meg annak az ideje, hogy
az Isten ez elõl a titok elõl is az ember elõtt elhúzza a leplet. Egy földre esõ alma indítja New-
tont a dinamika törvényeinek felállítására, egy rángatózó békacomb a mágnesesség elindító-
ja, a penicillin óriási hatású gyógyszert meg egyenesen a szemétbõl fedeztük fel, stb. Ezek a
törvények, anyagok az embertõl függetlenül léteztek, az embert az Isten a megfelelõ idõben
beavatta ezekbe az ismeretekbe. A meglevõ értékeket kombinálni, alkalmazni tudjuk, de újat
elõállítani nem. Kár a tudományosságunkkal annyira pöffeszkedni. Gondoljuk csak meg,
hogy egy kis muslinca repülõ szerkezete mennyivel tökéletesebb a maga nemében, mint a leg-
tökéletesebb repülõgép. A világ összes tudósának tudása kevés ahhoz, hogy egy élõ, kis moz-
gó tetût megszerkesszen! Ki tudja most még, hogy milyen fontos titkokba enged a jövõben
betekintést az Isten? Az biztos, hogy nem fejezõdött már be a világ újabb értékeinek a megis-
merése, de a megismerés idõpontját a fölöttünk álló hatalom határozza meg.

A világ megismerése makro- és mikro tartományban egyképpen folyik. Érdemes azon-
ban megfigyelni, hogy míg nem is olyan régen a tapasztalás és a mérés egyszerû eszközök-
kel, érzékszerveink segítségével létrejöhetett, ma már a fizikai továbbkutatás is gyakran már
csak logikai okfejtéssel haladhat tovább. Mindjobban elõtérbe lép a számítógép alkalmazá-
sa. Valahogy a fejlõdés folyamán mindjobban elszakadunk a fizikai, anyagi világunk eszkö-
zeitõl, és teret adunk a kombinatív, spekulatív, szellemi ténykedésnek, ezzel magunk
mögött hagyva az anyag nyújtotta fejlõdési lehetõséget. Ezt a fejlõdési irányt még a legva-
dabb materialista sem tagadhatja. Vannak olyanok, akik magának az anyagnak, mint olyan-
nak a pontos meghatározását is hiányolják. (hatás, töltés, energia, hullámzás)? A tudomány
fejlõdésével nem csökken a kérdõjelek száma, hanem mindig újak támadnak, és a tudo-
mány már ismeri a tudományon-túliság fogalmát is. Az emberi érzékelési képesség lehetõ-
ségének vannak határértékei, amit semmiféle finom módszerrel sem tudunk megmérni, és
így meghódítani. A materializmusba vetett vak hitet maga a tudomány fogja továbbfinomo-
dásával kétségessé tenni. Ha meggondoljuk, hogy a materializmus ma se egy anyagi halmaz-
állapothoz való kötõdést jelent, hanem az ateista világnézetet takarja. Ezt ilyen
határozottan kinyilvánítani tilos, mert akkor rögtön kilóg a szõrös és undorító lóláb. Ez,
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pedig lerontja az egyszerû, hiszékeny embereket, halászó propagandát. Az emberi lélek
számtalan, finom rezdülését az agysejtek magasabbrendû munkájával magyarázni, közönsé-
ges, bosszantó és nevetséges erõlködés, más szóval, blöff, vagy szemérmetlen csalás. Mindig
vannak – sajnos – kritikátlan, ostoba emberek, akik ezt a világnézeti doktrínát beveszik. So-
hasem születik a világra olyan tudós, aki az anyag törvényeibõl meg tudná magyarázni az ál-
dozatvállalást, az alázatot, önzetlenséget, elragadtatást, stb.

Az anyag tulajdonságaival az élet minden mozzanatát, de különösen a legemberibbe-
ket nem lehet megmagyarázni. Az ember, minden megnyilvánulásával nem fér be az anyag
adta lehetõségek Prokrusztesz ágyába. Mindnyájan várjuk és reméljük, hogy az a sok kérdõ-
jel, amivel az életben, megválaszolhatatlan formában találkozunk, valamikor választ kap.
Amíg élünk, az anyag vázában és keretében vagyunk, az anyag, tér, idõ, szellemi képessé-
günk és öt érzékünk segítségével. Kimondhatjuk-e végérvényesen ezeken kívül más dimen-
ziók, értékelések nincsenek? Nemcsak az létezik, ami kézzelfogható. Errõl minden magát
figyelõ ember már életében meggyõzõdhetik. Életünkben tevékenységünket az anyag beha-
tárolja, de a lélek a test halála után megszabadul bilincseitõl, és olyan tapasztalásokra tehet
szert, amilyenekrõl életében nem is álmodhatott. A Kozmosz léte keletkezésének pillanatá-
tól kezdve divergens irányú. Az elsõ nagy robbanásnál (Bumm!) a szétszakadt részek óriási
sebességgel állandóan távolodnak egymástól. Ezt a szétfutást, ágazódást, szétterülést min-
denütt tapasztalhatjuk. Valahol ennek a divergenciának konvergenciává kell visszaalakul-
nia, és a végén, a teljesség tetején, az örök harmóniában, az Istenben kell újra
összetalálkoznia. A kegyelem révén mindnyájan megkaphatjuk azt a lehetõséget, hogy az
Isten nagyságában gyönyörködhessünk. Ez az igazak jutalmazása.

Az ádáz, elkeseredett küzdelem az ember lelkéért a Paradicsomból való kiûzetés óta ál-
landóan tart. A jó és gonosz cselekedetek szelepeinek kezelése reánk van bízva. A gonosz
minden rendelkezésre álló eszközzel arra akar rávenni bennünket, hogy a hit köldökzsinór-
ját, ami az Istennel összeköt minket, vágjuk el. Amint ez megtörtént, máris a materializmus
karjaiba zuhantunk, az anyag árán megvehetõkké váltunk. Minden eladó, csak az a kérdés,
hogy miért mennyit ígérnek? Ígérésben nincs hiány, de a teljesítés erkölcsi törvényét itt már
etikátlan emberek ellenõrzik. Ebben a társadalomban mindent a hasznosság szerint értékel-
nek, önzõen mindenki mindent ki akar élvezni. Ebben a társadalomban az ember értékét
csak az anyaggal mérik, ami a társadalom devalválódását is magában hordozza. Egyetlen,
de biztos hatású ellenszerünk az Írás szerinti élet, mert a mi életvitelünkben az anyag nem a
legfõbb cél, hanem csak eszköz. A mindinkább eltömegesedõ társadalom csak a keresztény
erkölcstan útmutatása szerint találhatja meg a fennmaradási és továbbfejlõdési lehetõségét.

1984. január 27.
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Gondolatok Anyák napjával kapcsolatban

Már megszoktuk, és ez a megszokás már szinte mumifikálta az emlékeinket: május elsõ
vasárnapján virágcsokor (már van a kertekben) egy kis felköszöntõ, esetleg egy naiv versi-
ke, puszi jobbról-balról, egy kis obligát mosoly hozzá, és ezzel eleget tettünk egy évre
ezirányú kötelezettségünknek.

Pedig ilyenkor érdemes volna egy-két gondolat erejéig közelebb férkõzni, mélyebbre
ásni ezzel a családivá egyszerûsödött ünnepecskével kapcsolatban.

Vizsgáljuk meg közelebbrõl, mi az anya szerepe? Ez egy nagyon általános és éppen
ezért fontos kérdés. Szerény véleményem szerint nem csak annyi, amennyit mi ma tulajdo-
nítunk neki.

Alapvetõen az értékelésünkkel van baj, mert idejét múlta. Valljuk meg mi férfiak, mea-
kulpázva, hogy az emberi lényre vonatkozó értékelésünk még mindig erõsen férfiközpon-
tú. A társadalmi viszonyok fejlõdésével kapcsolatban ez az elavult értékelési mód is meg
kell, hogy változzék.

Hosszú évezredeken keresztül a fizikai erõ volt az ember értékelésének az alapja. Az
erõs férfi feladata volt a fizikai szempontból gyengébb nõ és gyermek védelme a vadállatok
és az ellenség ellen. A nõ ideálja az erõs férfi volt, s ez vezetett a férfiuralomhoz. Az is igaz,
hogy a férfit gyakran fenyegette a korai, erõszakos halál a különbözõ küzdelmekben. A civi-
lizáció és a kultúra fejlõdésével azonban a Herkulesek, Toldi Miklósok, Kinizsi Pálok, stb.
kora már lejárt. A körülmények fejlõdésével értékelésünk is megváltozott, azonban nagyon
nehezen tudunk a múlt beidegzett, egyoldalú értékelésétõl megszabadulni, pedig most már
nem tagadhatjuk, hogy az embernek a fizikai erõ mellett sok már, ezzel legalábbis egyenlõ
értéke van, és a nõi értékek szerepe a férfiak értékeihez felnõtt.

Anyák napján a nõrõl, mint anyáról emlékezünk meg. Õ megszületésünk legfontosabb
elõfeltétele. Az anya és az újszülött között valami egészen sajátságos kapcsolat létesül, amit
sem leírni, sem megfesteni, sem megzenésíteni eddig nem sikerült senkinek. Az a kifejezhe-
tetlen szeretet-kapcsolat, ami az anya és újszülöttje között létesül, az érzelem szuperlatívu-
sza, az anya nagyszerû önmegvalósulása. A szülés után az anyának a lelke termékenyül meg
a szeretet csírájával, és élete végéig virágzik benne. Az az anyai szeretet, amit egy kis meg-
erõltetéssel abszolútnak nevezhetünk, mert nem keresi szeretetének az okát, és teljesen so-
hasem szûnik meg, hovatovább már közhellyé vált, de ez nem ok arra, hogy értékében
elmosódjék. Az ember már számtalan formában állított emléket az anyai szeretetnek, de lé-
tezését olyan egyszerû természetességgel vesszük tudomásul, mint azt, hogy létünk termé-
szetes velejárója a levegõ, napfény, víz, stb. Mivel állandóan a rendelkezésünkre áll, nem
tulajdonítunk neki nagyobb értéket, pedig az anyai szeretetnek az emberré nevelésnél pó-
tolhatatlan szerepe van. Csak most kezdünk a nevelés igazi fontosságára ráébredni, amikor
szinte a bõrünkön érezzük, hogy az ifjúság tetemes része - enyhén szólva – neveletlen. Az
egész világ látja, hogy a szabadjára engedett, neveletlen gyermekekbõl milyen ifjúság válik.
Az angliai, zürichi, stb. rendzavarások elkövetõi azok, a jórészt gyermekek, akiknek a neve-
lését szüleik elhanyagolták, mert az a torz hiedelem uralkodott közöttük, hogy a gyerme-
kek fejlõdésébe nem szabad beleavatkozni. Szabad-e olyan csodában reménykednünk, hogy
ezekbõl az elvetemült gyerekekbõl pozitív, hasznos felnõtt lesz?
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A nevelés terén még nagyon sok a behoznivaló. Nem szabad szem elõl téveszteni, hogy
minden fejlõdésnek kiindulópontja, fejlesztõje és hordozója az ember. A társadalom szintje
az ember minõségétõl függ. Hatalmas irodalma van már a társadalom értékesebbé tételé-
nek, az állattenyésztésnek, növénytermesztésnek. Költséges intézmények állnak e célok
szolgálatában, de az emberi minõség fejlesztésérõl, a helyes nevelésrõl, csak til-tul olvashat-
ni, pedig minden elõbbre lépést ezzel kellene kezdeni. Ma még ott tartunk, hogy az sincs
pontosan eldöntve, hogy kinek kötelessége a nevelés: a családnak, az iskolának, vagy a tár-
sadalomnak? Pedig egyszerû a válasz: ebben a sorrendben mindháromnak. Szomorú, hogy
még mindig csak az illetékesség megállapításánál tartunk. Valahogyan ma az a közfelfogás,
hogy a megszületett gyermeket a család egészségben megõrzi a tanköteles korig, akkor át-
adja az iskolának, és ezzel a nevelés rá esõ részét nagy mértékben már el is végezte. Pedig a
dolog távolról sem ilyen egyszerû.

Az emberré nevelés egyike a legaprólékosabb, legtöbb türelmet igénylõ, ezért legnehe-
zebb és egyúttal a legértékesebb munkának. Baj az, hogy felszíni látszatja nincs, és gyakran
csak késõbb hozza meg a gyümölcsét.

Egyszer egy bölcs embert megkérdeztek arra vonatkozólag, hogy mikor kell a gyermek
nevelését elkezdeni? Az volt a megdöbbentõ válasz, hogy a születése elõtt legalább 20 esz-
tendõvel. Ez is arra céloz, hogy a nevelés nagyon nehéz munka, ami komoly felkészülést
igényel. Pázmány Péter 300 évvel ezelõtt, az egyik neveléssel foglalkozó írásában megálla-
pította, hogy a helyes nevelésre a lányokat, mint leendõ anyákat kell kitaníttatni, mert õket
tartotta a gyermeknevelés legfontosabb tényezõinek. Pedig az õ idejében a nõk legnagyobb
része analfabéta volt. Pázmány mégis az õ kezükbe akarta letenni a gyermeknevelés nagyon
fontos feladatát. Akkor még jól emlékeztek arra az idõre, amikor a nevelés abból állt, hogy
a lánygyerek az anyja mellett elsajátította a házimunkát, a fiúgyermekeket a harcászatra ké-
pezték ki. Erre az apja tanította meg. A társadalom lassan többsíkúvá vált, és a nevelés igé-
nyesebb lett. Erre utal Pázmány, amikor felhívja a figyelmet, hogy a leendõ anyákat a
nevelés mikéntjére kell tanítani.

A nevelés legfontosabb periódusa a gyermekkor. Ebben a kritikus korszakban kapja
meg az emberi lény az életirányát, amely sokszor késõbb tudat alá süllyed, de nyomtalanul
sohasem vész el. Ebben a korszakban történik meg az ösztönös lénybõl az emberré formálás
nehéz munkája. A szülõk közül az édesanyának van itt döntõ szerepe. A gyermeknek meg-
születése után az anyai szeretetre és gyöngédségre pótolhatatlan szüksége van. Nemcsak a
testének, de a lelkének is. Nagyon fontos dolog az, hogy a csecsemõ, amikor elõször rácso-
dálkozik a világra, az édesanya szeretetben megszépült arcát látja. Egy olyan kommuniká-
ció kezdõdik meg anyag és gyermeke között, aminek nyoma egy életen keresztül a
lelkekben megmarad. Azt tartják, hogy a nõnek akkor a legszebb és legfennköltebb az arca,
amikor szeretettel gyermekére néz. A széppel, a gyöngédséggel, az életkedvvel, általában az
élet érzelmi részével az anya szemén keresztül találkozik elõször a kis emberpalánta. Ez a
kapcsolat legbensõségesebb, legszorosabb és legemberségesebb. Ez a kapcsolat a feltétele és
lehetõsége a hatásos emberré nevelés megkezdésének. A kis gyermek az anyja iránti feltétlen
szeretete miatt teszi magáévá, engedelmeskedik az utasításoknak, nevelõdik. Az a helyes ne-
velési mód, ha az anya türelmes figyelmeztetéssel, állandó szeretettel igyekszik az ösztön ata-
visztikus megnyilvánulásait lassan emberi, pozitív irányba kényszeríteni, fordítani. A nevelés
csak akkor lesz eredményes, ha a gyermek az utasításokat szeretetbõl magáévá teszi, és nem a
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kényszernek, parancsnak kell engedelmeskednie. A késõbbi korban, amikor a gyermek már
megértelmesedik, az érvekkel kell elérnünk azt, hogy a gyermek követendõnek spontán fo-
gadja el az utasításokat. Parancsszóval valamire kényszeríteni csak az állatokat szabad.

A gyermek lehet, hogy kényszerbõl, a parancsszóra engedelmeskedik, de az intelmet
magáévá nem teszi, és a legközelebbi alkalommal újra engedetlenkedik. A gyermek megtanul
hazudni, kifejlõdik az alacsonyabb rendûségi érzése, és alattomossá válik, ahogy érdeke kí-
vánja. Ebben a korban az anya türelmes szeretetét semmi sem pótolja. Az apa sokkal türel-
metlenebb, a célt rövidebb úton, parancsszóval, erõltetéssel akarja elérni. Ez csak
látszatmegoldáshoz vezet, és gyakran többet árt, mint használ. Az anya szeme elõtt bontako-
zik ki egy emberi élet, hacsak nyomokban is. Már a kisgyermekben megmutatkoznak
embrionálisan a késõbbi kor jellemvonásai. Egy jó anya már ebben a korban felismeri ezeket a
pozitívokat és negatívokat is, ennek megfelelõen alkotja meg nevelési módszerét. Ez a nevelé-
si módszer gyermekenként eltérõ. Ahogy nincs 2 azonos falevél a fán, mennyire valószínûbb
tudomásul vennünk, hogy nincs 2 azonos ember. Mindenki individuumként jön a világra, te-
hát egyénre szabott nevelési módszerrel nevelhetõ. Erre az egyéni munkára csak az édesanya
képes. Erre a bölcsõde és más tömeges nevelési intézmény nem alkalmas. Itt a gyermek meg-
tanulhatja az általános viselkedési formákat, a társaságba való beilleszkedés normáit. A sze-
mélyiség az egyéniség kifejlõdéséhez a tudatos és értelmes egyéni nevelésre van szükség.
Eddig sokszor a vak véletlenen függött, hogy valakibõl mi lett. Így rengeteg érték ment ve-
szendõbe. A fehér ember mennyiségének csökkenését a minõség emelésével pótolja.

Az anya látja meg legelõször, hogy a gyermeke milyen tulajdonságokkal jött a világra.
Ezeknek a tulajdonságoknak pozitív irányba való hajlítása, illetõleg továbbfejlesztése az anya
dolga és kötelessége közvetlenül, vagy megfelelõ szakemberek bevonásával közvetve. A szemé-
lyes ráhatás, a környezet ízlésessége, a játékok kiválasztása, a szabályozott életmód, a család fe-
gyelmezettsége és melegsége, a barátok kiválasztása, a fegyelmezettségre való nevelés, a jó ízlés
kifejlesztése, mások megbecsülésére való nevelés, stb. egy pár kiragadott nevelési feladat. Ez fel-
tétlenül feltételezi, hogy az anya a szereteten és türelmen kívül felkészült és mûvelt legyen, az u
n majomszeretet a gyermek lelki neveléséhez egyáltalán nem elegendõ, meg kell tanulnia a
gyermek érdekében a lemondást és önfegyelmezést. Senki sem vonhatja kétségbe, hogy a neve-
lés komoly tudást és szakértelmet igénylõ munka, amely feltétlen megbecsülést követel.

A nevelõi munka megbecsülésének ma 2 ellensége van. Az elsõ a népesség robbanásá-
nak, illetve az elszegényedés réme. Tisztában kell lennünk, hogy a lelkileg, szellemileg mû-
velt ember mindig többet termel, mint amennyit fogyaszt, tehát a társadalomnak hasznára
van. Csak a neveletlen és értéktelen tömeg eltartása okoz az emberiségnek gondot. Az ener-
giahordozó problémájának megoldása (Geotermikus, nap, atombontás, hidrogén, hélium,
stb. energia felhasználása) valamint az óriási mértékû hadikiadások csökkentése sok idõre
levenné a napirendrõl a túlnépesedés gondját. Egyelõre azonban sok hozzáértõ szerint a
malthusianizmus az ijedõs emberek rémlátása. A másik hátráltató tényezõ a nevelésnél,
hogy a befektetett munka sokszor csak lényegesen késõbb térül meg, és nem az áldozatot
hozó javára. Az emberek általában szeretik, ha a ráfordítás azonnal meghozza a gyümölcsét.

A nevelés legnagyobb problémája, hogy a mai korban az anyának, mint a nevelés fõ leté-
teményesének a kapcsolata a családdal meglazult, meggyengült a család összetartó ereje, vál-
ságba jutott a család. Addig egészséges a társadalom, amíg alkatrészei, a családok intaktak. Ez
akkor is igaz, ha egyes destruktív elemek a családi intézmény idõszerûtlenségérõl kárognak.
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Sokszor a megélhetési nehézségek az anyát arra kényszerítik, hogy a családon kívül
munkát vállaljon. Ez rendszerint a nevelés rovására történik, amit csak õ tud megfelelõen
elvégezni, viszont a családon kívül olyan munkát végez, amit legtöbbször a férfi is el tud vé-
gezni. Az estéként fáradtan hazatérõ anyának legtöbbször sem ereje, sem kedve, sem idege,
még kevésbé ideje van, hogy a gyermekeivel megfelelõen törõdjék. Sajnos gyakran kedve
sincs hozzá, mert a huzamosabb távollét miatt a súlypontja is a családon kívülre tolódott. A
gyermekek a családon belül nem találják meg a támogatásukat, társaságukat, így
elõbb-utóbb az utcára szorulnak, ahol az elsõ dolguk egymástól a rosszat eltanulni. Az anyai
szeretet az a mágnes, amelyik összetartja a családot. Ha ez meggyengül, a gyerekek már ko-
rai tinédzserkorban hátat fordítanak az otthonnak, csavarognak, huligán csoportokat alakí-
tanak, erõszakoskodnak, elõbb-utóbb összeütközésbe kerülnek a hatóságokkal, majd
megjelenik a színen a fiatalkorúak bírósága, nevelõintézet, majd csövezés, tovább züllés,
börtön. Ki felelõs azért, hogy ezekbõl a jobb sorsra született gyermekekbõl a társadalom el-
lenségei, koloncai lettek? Túlnyomó részben a nevelés hiánya, a nemtörõdömség, felelõt-
lenség, a kényelemszeretet. Azokat kellene a vádlottak padjára ültetni, akiknek ezen
fiatalok nevelésével foglalkozniuk kellett volna. Tudjuk nagyon jól, ez szinte már közhely,
hogy senki sem születik gonosznak. A felnõttek, és elsõsorban a szülõk mulasztása az, ha va-
laki nem tud a társadalomba beilleszkedni. Érdemes volna kiszámítani, ha lehetne, hogy
mekkora kárt okoz a társadalomnak a neveletlen emberek tömege. Egész biztosan összeha-
sonlíthatatlanul többet, mint ami hasznot a nõi munka a családon kívül, és attól távol hoz.
Az elkallódott értékeken kívül. Ma sok esetben nem több a gyermek, mint a szeretkezés
nem kívánt mellékterméke. Az u n „jóléti társadalom” a jólét, mint cél hajszolásában, más
célt nem is ismer, már jóval túlhaladta azt a fejlõdési fokot, amelyen a társadalom egészsé-
gesnek mondható. Nem lehet már emberi cél: munka rogyásig, utána élvezet rothadásig.
H. Spengler már évtizedekkel ezelõtt Untergang des Abenlandes c. könyvében a nyugati
társadalomnak rossz véget jósolt. Mindjobban kísért a degenerált római birodalom kataszt-
rofális összeomlása.

A neveletlen fiatal életcélja az élvezet munka nélkül. Rá kell jönnie, hogy aki erre az útra
vezeti, becsapja, mert így a boldogságot sohasem fogja elérni. Értékes és tartalmas élet nincs
küzdelem nélkül. Furcsa módon, aki teljesen sima terepen fut életcélja felé, sokkal könnyeb-
ben elvágódik, mint akinek útközben akadályokkal kell megküzdenie. Az ember sohasem be-
csülte meg igazán azt az értéket, amihez áldozatok nélkül jutott. Ezek az igazságok évezredek
folyamán kristályosodtak ki, és addig érvényben maradnak, amíg ember él a földön.

Alig van nap, hogy ne vennénk tudomást valaminek a tökéletesedésérõl. Szinte nincs
olyan tudományág, ahol ne hétmérföldes csizmákkal történne a haladás. Automatizált gyá-
rak, rendszerek szinte emberi beavatkozás nélkül, éjjel-nappal termelnek. Nemsokára már
a gombot is nem ember, hanem robot fogja megnyomni. Csak úgy ömlik elénk a sok érték,
cikk, amelyik kényelmesebbé, könnyebbé teszi az életünket, de azt hogy boldogabbá, nem
mondhatjuk. Most már a robotokat is futószalagon gyártják.

A másik oldalon alig van nap, hogy ne számolnának be valahonnan az ifjúság botrá-
nyos viselkedésérõl. 10-12 éves fiatalok gyújtogatnak, fosztogatnak. Ezt nehezen lehet a
munkanélküliség rovására írni. Csavargás, csövezés, huliganizmus, narkózás, alkoholiz-
mus, stb. már közismert fogalmak. Azt is tudjuk, hogy az adminisztratív állami beavatkozás
itt nem sokat számít, legfeljebb csak tüneti kezelés. A baj megelõzését sokkal korábban kell
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megkezdeni, szinte a bölcsõben. Amikor az ember megszületik, csak ígéret, lehetõség, feldol-
gozásra váró nemes nyersanyag, de magával hozza az atavisztikus ösztönök csíráit is. A neve-
lés az a hatóerõ, amelyik megadja a fejlõdés irány át. Ez az a pótolhatatlanul értékes munka,
ami a nyersanyagból nemes értéket állít elõ. Erre elsõsorban a nõ, az édesanya van predeszti-
nálva. Az õ közremûködése nélkül az ember értékesebbé tételét nem lehet megvalósítani.

Ennek a munkának a megbecsülését fontossága miatt a megfelelõ magas szintre kell
emelni. A nevelõi munka értékébõl következik, hogy annak elvégzése felelõsséggel jár. Ha
valaki a rábízott gépet, vagy más értéket elhanyagol, és emiatt elromlik, felelõsségre vonják.
Mennyivel nagyobb felelõsséggel tartozik az ember, akire egy akkora nagy érték van rábízva,
mint az emberi lélek? Súlyosbítja a felelõsséget még az is, hogy a nevelés hiánya miatt eltor-
zult lélek nemcsak a termelésbõl esik ki, de a társadalomnak terhére, sõt kárára lehet. Azok
helyett a szánandó fiatalok helyett, akik bíróság elé kerülnek, az esetek túlnyomó részében
azokat kellene a vádlottak padjára ültetni, akik felelõtlenül elhanyagolták a gyermek nevelé-
sét, és neveletlenül rászabadították õket a társadalomra. Ha a felelõsségre vonást következe-
tesen keresztülvinnék, egykettõre megcsappanna az ember-selejt termelés.

A család központja, összetartó ereje, vonzóvá tevõje az édesanya. A család és általa a
társadalom csak akkor marad egészséges, ha az édesanya elfoglalja méltó helyét a család-
ban. Ez nem azt jelenti, hogy a nõ más munkát nem végezhet, de ennél fontosabb és
közérdekûbb teendõje nincs. A szorongató munkanélküliség is csökkenne. Az a nõi munka-
erõ kiesés, ami így a termelésben elõállna, bõségesen megtérülne az ifjúsági nevelõintézetek
és egyéb ifjúságvédelmi intézmények számának a csökkenésében, de különösen az építeni
kész és alkalmas, egészséges lelkû ifjúság számának növekedésében.

A nõi egyenjogúság távolról sem azt jelenti, hogy a nõ akkor egyenjogú, ha azonosul a
férfival. Csakis akkor egyenjogú és egyenlõ értékû, ha megmarad a maga területén. Ha a nõ
úgy akar érvényesülni, hogy a férfi árnyékába szegõdik, és férfias allûröket vesz fel, a világ
elszíntelenedik, elszürkül, szépség és szeretet nélkülivé válik, amelyikben eltûrhetetlenné
válik az élet. A nõnek azokat a tulajdonságokat kell kifejleszteni, amelyekkel csak õ rendel-
kezik. Sokfajta és sokrétû teendõ vár a nõi nemre. A férfi fõként az értelmi szférában dol-
gozva, Ádám óta kicsikarja a természettõl az anyagot, és azt felhasználhatóvá teszi, de
megérett már az idõ arra, hogy a nõ hagyja ott a zsákok cipelését, a lélekölõ szalagmunkát, a
mérges gázok beszívását, stb. hanem veleszületett tulajdonságánál fogva tegye ezt a munká-
tól ziháló életet színesé, szebbé, vonzóvá, szeretettel emberivé enyhítse a mérhetetlen sok
fájdalmat, vegyen részt minden olyan intézmény munkájában, mely az életet elviselhetõvé
teszi. Legyen õ a kiapadófélben lévõ érzelmi élet-szférának felélesztõje, és életben tartója.

De mindezzel csak azután foglalkozzék, ha a modern gyermeknevelés komoly tudást,
nagy szeretetet és végtelen türelmet igénylõ munkáját már befejezte.

Budapest, 1981. július
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Kedves Laci fiam!

A múltkor szinte indignálódva tetted fel a kérdést: „Miért nem kérheti meg a nõ a férfit?
Miért csak a férfi léphet fel kérõként?” Valóban, ezt semmiféle jogszabály sem tiltja. Semmi
„külsõ” akadálya sincs. És mégis évezredek óta az a szabály, hogy a férfi kéri meg a nõt.

Szerettem volna Veled errõl a nagy-nagy problémáról kicsit elbeszélgetni, de sosem
volt rá alkalom. Viszont a kérdés ismerete nagyon fontos, ezért nem halogathatom, hanem
erre vonatkozó gondolataimat, ismereteimet és tapasztalatomat leírom.

Ott hagytam abba, hogy a férfi kéri meg a nõt, de nem õ választja. Ez egyáltalán nem
egyszerû dolog, nehéz megmagyarázni, mert mihelyt nõ is van a dologban, az egyszerû fér-
filogika veszélyeztetve van. (Ebbõl az a tanulság, hogy nem minden a logika.) Az Isten a nõt
tette meg a fajfenntartási ösztön papnõjévé. Hogy ezt a rettenetes ösztönt minél tökélete-
sebben szolgálja, elvette tõle a logikát, (és a férfi nyakába akasztotta), törékennyé, fizikailag
gyengébbé tette, amint a férfi szellemi képességét is e cél elérésére fogékonyabbá tette.
(Nem tudom, sikerült-e elég udvariasnak maradnom.) Mindezen értékek mellé megkapta a
nõ az anyai szeretet ösztönét. Nõiessége ebben kulminál. Az anyai szeretet létezik anyaság
nélkül is. A 3-4 éves kislány gyöngédsége a babájával szemben már az. Az öregasszonyok
összeboronálási szenvedélye még az. Minden nõ tudatosan, vagy tudat alatt ezt a célt szol-
gálja. Még az utcalányok is. Szépség, szerelem, anyaság, anyai szeretet, mind ugyanannak
az ösztönnek fokozatai. Fõszereplõje a nõ. Különösebb szellemi képesség nem kell hozzá.
(A nõk észlények sohasem lesznek, mert ha az érzelmi világán felülkerekedne, kipusztulna
az emberiség, megszûnne a mozgató elektromotoros erõ.) Minden értéküket készen kap-
ják, döntéseikben ösztönük biztosan vezeti céljaik felé.

A lány, amikor éretté válik, párt keres. Azt a férfit keresi, aki hat rá. Tisztán, az ösztö-
nével, mint tapogatóval keresi a Másikat. Hogy miért tetszik neki, és miért nem, azt nem
tudja, egyáltalán nem is keresi. Az egyiket ki nem állhatja, mert zsíros a kalapja, a másik
meg azért tetszik, mert zsíros a kalapja. Holt biztos, hogy vonzalmának komoly oka van,
amit évszázadok múlva fel fognak fedezni, de az a legbiztosabb, hogy talán örökre titok ma-
rad. Szóval õ már „érzi”, hogy kit szeretne párjának. A környezet és az „áldozat” még sem-
mit sem sejt. Ezután jön a finom játék. Valamikor tánc közben „Elõtte” hajlongott a
legcsábosabban. Rá mosolygott a legkedvesebben, stb., stb. (koronként változva). A férfi
észreveszi, és neki is megtetszik. A komoly játék tovább folyik. A nõ azt szeretné bizonyí-
tottnak látni, hogy múló fellobbanásról van-e szó, vagy mély vonzalomról? Próbára teszi a
hûségét, van-e olyan komoly az elhatározása a férfinek, hogy arra egy család eltartását rá le-
het bízni? Ennek kipuhatolására való a nõ szemérmetessége, passzivitása. A férfinek „udva-
rolni” kell, meg kell hódítani a „választottat” (?). A férfi azt az eredményt értékeli, amiért
meg kellett küzdenie. A komoly udvarlás biztosítja a család létét és eltartását. A nõ úgy inté-
zi az ügyeket, hogy a férfi életének legboldogabb pillanata legyen, amikor megkapja „vég-
re” az imádott hölgy kezét. A szerelmesek – legalább az alatt az idõ alatt – ugyanabban az
álomvilágban élnek, de motivációjuk teljesen más. Talán a következõ jelenettel lehetne leg-
jobban jellemezni. A férfi, hatalmas csokorral a kezében dadogva rebegi ugyanazokat az el
nem koptatható szerelmi szólamokat, amiket õ, és amíg a világ tart, minden férfi egyedül a
magáénak tart. (Ahogy én szeretlek, nem szeret úgy senki. Csak egy kislány van a világon,
stb., stb.) és persze közben a hetedik mennyországban érzi magát. Õ bájos mosollyal fogadja a
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hódolatot, és magában talán már azt is eldöntötte, hogy a kisbabának egyszínû, vagy kétszí-
nû fõkötõt fog beszerezni. A férfi hajlamosabb a fellegekben sétálásra, az idealizmusra, a nõ
reálisabb, õ szívesebben marad a földön, a mindennapi életben. Annak ellenére, hogy a lá-
nyok „angyalok”, komoly szárnya csak a férfinek van.

Az Isten sokszoros biztonsággal biztosítja az élet továbbfolyását. Érdekes volna kiszá-
mítani, pl. hogy egyetlen fa normális életét nézve alapul, hány ezer termést hoz, vagy egyet-
len hal hány ezer ikrát termel? Az emberiség léte is sokszorosan biztosítva van. Felvetõdik
azonban a kérdés: Mi értelme van az életláng stafétaszerû át- meg átadásának? Megszüle-
tünk, jól-rosszul gondoskodunk az utódokról, azután aláhanyatlunk. Ez nem más, mint víz-
szintes irányú mozgás. Még az sem biztos, hogy elõre irányba történik a továbbhaladás. Az
ember ösztönösen érzi, hogy a vízszintes irányú elmozdulás nem életcél, kevés, nem elégíti
ki. Ez a legkisebb ellenállás irányába történõ haladás. Ösztönösen azt érezzük értékesnek,
ha ebbõl a szürke színû ember-tengerbõl ki tudunk emelkedni. Egyáltalán nem az idi
prostanum vulgus et arceo pogány felfogás alapján, hanem a szerint értékelve, hogy ki
mennyire tudja magát az anyagtól függetleníteni. Ki tud olyan nagy sebességre szert tenni,
hogy az anyag visszahúzó erejét legyõzve meredeken felfelé tudjon szárnyalni? Mi azt vall-
juk, hogy az ember erre magától képtelen, isteni segítség, kegyelem kell hozzá! Ezek a kivá-
lasztottak a szürke emberfolyamnak a kivirágzásai, díszei. A plebs szinte csak azért van,
hogy ezek az üstökösök, mint tengerbõl a repülõhalak, elhagyhassák az általános pályát, és
ezek között fejlõdjenek és érlelõdjenek.
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A nevelés és a nõ

A hatalmas és nehéz kérdések között, külön-külön a társadalomba ágyazva, mint csa-
lád, gyermeknevelés, stb. egyetlen problémához szeretnénk hozzászólni, a nõ helyzetéhez a
mai társadalomban. Az állandóan változó világban ez a probléma mindig módosul, de mi-
vel lényegbevágó, állandóan felszínen is kell tartani.

Õszintén be kell vallanunk, hogy a nõi nemmel kapcsolatos véleményünk erõsen férfi-
központú. Ez igazságtalan, méltánytalan és korszerûtlen és lealázó és férfiatlan és önzõ.

A nõ értékelése is férfiközpontú, aki csak egy erõszakban megnyilvánuló erõ mérõzsi-
nórjából ítéli meg a nõt.

Ha meggondoljuk, hogy valamikor a Herkulesek, Sámsonok, Kinizsi Pálok, Toldi
Miklósok, stb. voltak az ember ideálok, ezen nem is csodálkozunk. Csak a férfierõnek volt
tekintélye. Ez a szemlélet évszázadokra, sõt évezredekre tekint vissza. Másrészt a nõ ösztö-
nösen is elõnybe részesítette a fizikailag erõs, bátor férfiakat, akik meg tudták védelmezni
õt, a fizikailag gyengébb nõt, és a védelemre még jobban rászoruló gyermekeket. A világ na-
gyot változott, de a nõk nagy részének mindmáig jobban imponál egy erõszakos, rámenõs
férfi, mint az engedékeny, jószívû.

Vegyük közelebbrõl szemügyre a nõ hozzáállását a férfi és a nõ viszonyához.
Általában és kétségbevonhatatlanul a férfi a világot mozgató két nagy ösztön közül a

létfenntartás, a nõ, pedig a fajfenntartás letéteményese és eszköze. Ha e két ösztönt mérle-
geljük, a fajfenntartás, idõben legalábbis megelõzi a másikat. Ezzel korántsem akarom azt
állítani, hogy ezzel a különbözõ nemû emberek életfunkciója kimerül, de azt feltétlenül állí-
tani kell, hogy más a rendeltetése a világban a férfinak és más a nõnek. Veszedelmes felüle-
tesség õket egy kalap alá venni, csak azért, mert élet – tevékenységükben vannak egymást
részben fedõ közös megnyilvánulásaik. Pl. az ismeretszerzés területén a nõ is elérhet ered-
ményeket és a férfi is. Kell is mindkét nem részére, hogy tájékozódjanak az életben. De az
ismeretszerzés határainak a bõvítése, kutatása mégis elsõsorban a férfi feladata, mert ez fe-
lel meg az õ természetadta képességeinek. A férfiban is van szeretet, de hol van az a nõ áldo-
zatos szeretetétõl? A férfiban is van türelem, de õ csak tûri a türelmet, míg viszont a nõ
aprólékos és kitartó türelmét mi csak csodálni tudjuk. Fel tudjuk-e venni a versenyt a fi-
nomság, megbocsátani tudás, gyöngédség, stb. területén a nõi nemmel? Nem is kell rá vá-
laszt várni. Ha egy nõ egy díszpárnát egy heverõre dob, az szebben ül, mintha mi órákig
igazgatnánk. Az ikebana is nõi találmány. A virágok legszebb elrendezését sem lehet logar-
léccel kitolni, ahhoz a nõk különleges érzékére van szükség. Másrészt, ahol küzdelemre,
nagy méretekkel való munkára, még fel nem tárt területek birtokba vételére, veszedelme-
sebb körülmények között való elõrehaladásra van szükség, ahol az átlagosnál nagyobb fizi-
kai, vagy szellemi igénybevételre van szükség, ott a férfi lép elõtérben, mert veleszületett
tulajdonságaik õt teszik erre alkalmassá. A két nem egyforma értékû, de lényegében külön-
bözõ tulajdonságai teszik ki az egymást kiegészítõ egészet. Mindkét hatalmas megnyilvánu-
lási tartományra szükség van ahhoz, hogy az emberi lét harmonikus egységet képezzen.
Valahogy olyanformán lehetne érzékeltetni, ha megfigyelünk egy növényt, s abból hasonla-
tosságot vonunk le. A növény gyökere erõs csúcsban végzõdõ fõgyökérbõl és a hajszálgyö-
kerek csoportjából áll. A fõgyökérnek egy a szerepe, hogy erõszakkal behatoljon a talajba,
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és maró savval fellazítsa a talajt. Az így megporhanyósított talajt, a hajszálgyökerek veszik
kezelésbe. Felszívják, és részben feldolgozzák a talajban lévõ tápanyagot, és ezzel táplálko-
zik a növény és a fõgyökér is. Mindkét fajta gyökér funkciójára elengedhetetlenül és egyfor-
mán szükség van. Felteszem a kérdést, mi lenne, ha a hajszálgyökerek csak a fõgyökér
funkcióit vállalnák?

A nõ és a férfi különbözõségérõl, mint nemi egyedrõl nem érdemes szót vesztegetni,
annyira kézenfekvõ és ismert. Un „modern” áramlatok egy kalap alá veszik ebbõl a szem-
pontból a nõt a férfival. Ha a férfi és a nõ viszonyát csak, mint fiziológiai egymásrautaltsá-
got (surrogátum) tekinti, valamelyest igaza van, de ezzel a nemiségnek csak az átfedését
akarja, vagy csak azt képes látni. Ez viszont az egésznek, mint olyannak ebben az esetben
csak töredéke. A szerelem világa más a nõben, és más a férfiban. A férfi azért szerelmes,
hogy szexhez jusson, a nõ azért ad szexet, hogy szerelmet kapjon. A férfinál a szerelem esz-
köz, a nõnél, cél. A szex maga ennek a két külön világnak csak az átfedése. Az egyik megter-
mékenyít, a másik megtermékenyül. És fordítva is érvényes, csak lelki vonatkozásban. A
valódi emberi szerelem a férfit vállalkozóbb lelkûvé, a nõt áldozatvállalóbbá teszi. Ezek a
szekunder hatások pontos megfelelõi a primer fiziológiai hatásnak. A szerelem elsõrendû
célja, az a hatalmas harmadik. Valamikor biztosan nagyobb százalékban volt eredményes a
szerelem, mint manapság. Érdekes módon a jóltápláltság nem segíti elõ a gyermekáldást, de
a rosszul táplált nõk hamarabb esnek teherbe. Újabb felfedezések szerint ugyanis az elégte-
len élelmezés erõsen fokozza a nõ termékenységét. A fehérjehiány megfosztja a májat attól
a képességétõl, hogy bizonyos nõi hormonokat elpusztítson, és így a nõk termékenyebbé
válnak. Szinte természetes is, hogy a szegény családokban több a gyermek, mint fordítva.

Visszatérve a szerelemhez, be kell látnunk, hogy annak a nõk a papnõi, mi csak kiszol-
gálói vagyunk. Életük legfõbb célja, beteljesülése a gyermek, az élet legnagyobb értéke, a lét
folytatása, a jövõ. Már a kislányok is általában legszívesebben babával játszanak. Ez az ösz-
tönös vonzalom a baba iránt az idõk folyamán mind erõsebbé és uralkodóbbá válik, míg a
kifejlett nõ testileg-lelkileg a gyermek világrahozatalára érik meg. Minden képessége elsõ-
sorban erre teszi alkalmassá. Hosszú, de talán felesleges is felsorolni azokat a nõi tulajdon-
ságokat, amelyek a csecsemõ és a kisgyermek életéhez elengedhetetlenül szükségesek, és
amelyek kifejezetten nõi tulajdonságok. Elõfordul, hogy az anya szülés után elhagyja a
gyermekét, de ennek okát gyakran az anya nehéz szociális viszonyiban találjuk. Kicsi azok-
nak az anyáknak száma, akikbõl, vagy hiányzik az anyai szeretet érzése, vagy önzése, esetleg
káros szenvedélye erõsebb, mint a gyermeke iránti szeretete. Állatok között is, különösen
fogságban levõknél elõfordul, hogy az anya nem törõdik kölykével. Ezek azonban csak ki-
vételek, amelyek erõsítik a szabályt.

Itt egy kissé meg kell állnunk. Fennen hirdetjük, hogy a legnagyobb érték az ember. Ez
nem közhely, hanem örök érvényû igazság, olyan, mint a 2x2=4. Minden megszületett
gyermek a legértékesebb nyersanyag, csiszolatlan drágakõ, korlátlan lehetõség, beváltásra
váró ígéret. Ez a hatalmas igéret a nõ személyéhez van kötve. Mi csak elindítjuk a létezés fo-
lyamatát, a megtestesülés egész embert kívánó, nagyszerû munkája, a nõre van bízva. Itt
mered elénk a nõ tragédiája. Már most is sok az ember a földön, nincs többre szükség. Sok
az ember, és kevés a fóka. Ez a beállítás így hamis. Csak aránylag kevés gyémántkavicsból
csiszoltak briliánst. Sajnos az emberek többségénél a gyermekek születnek, mint a kisnyu-
lak, de nem gondolnak azzal, hogy ha az ember is csak annyi nevelést kap, mint egy kisnyúl,
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csak fogyasztani fogja egész életén keresztül a meglévõ, vagy mások által termelt javakat,
vagy legjobb esetben, ha valamit is termel, nem fedezi a fogyasztását. Abban az esetben sem
lehetünk elégedettek, ha csak annyit termel, mint amennyi a fogyasztása. Hol marad a ter-
melési többlet, ami a fejlõdés záloga? Így elõállhat az a paradoxnak látszó helyzet, hogy a
fejlõdés és a köz szempontjából értékesebb az a bõségesen, esetleg még annál is többet fo-
gyasztó, igényes, képzett szakember, mint pl. az az analfabéta ázsiai, aki egy napra megelég-
szik egy marék összekoldult rizzsel, de különben egész nap nem dolgozik semmit.

A megélhetés vonalán az igénytelenség egyáltalán nem erény, sõt! Most már, ha egy
ilyen kényszer igénytelen ember bevetõdik egy moziba, és - hála a technikának – végignéz
egy amerikai filmet, ahol olyan életszínvonalat lát, amilyet elképzelni sem tudott, nem arra
fog gondolni elsõsorban, hogy mennyi munka és erõfeszítés árán jöhetett létre az az élet-
mód, hanem feltornyosul benne az emberi irigység, és gyûlöletté kumulálódik. Ezt az érzést
semmiféle könyöradománnyal csökkenteni nem lehet, sõt ilyenkor a gyûlölethez és irigy-
séghez még a megalázottság érzése is társul, amire a szegény ember különösen érzékeny. Az
éhínséget és a nyomort, amirõl manapság annyit hallunk, csak úgy lehet alapjában véve
megszûntetni, ha az ott lakó embereket hozzászoktatjuk a rendszeres munkához, és munka-
alkalmat létesítünk részükre. Az Amazonas alsó folyása mentén, Brazília északi vidékén, az
egyenlítõ mentén van olyan terület, amely idõnként terméketlenné szárad. Ilyenkor az em-
berek otthagyják a kiszáradt területet, és más nyakára vándorolnak, hogy nyomorúságos
megélhetésüket valahogy biztosítsák. Egyiküknek, sem jut eszébe, hogy a világ legnagyobb
folyójából megöntözzék a területet. Régebben a japánok panaszkodtak, hogy a természeti
kincsekben gazdag Koreát nem lehet felvirágoztatni, mert az embereket ott sem lehet rend-
szeres munkára szoktatni. Nem szabad a nyomorúság és éhínség okát okvetlenül a termé-
szet mostoha körülményei között keresni. Tudjuk pl., hogy az elsõ kultúrák éppen a csak
öntözéssel termõ területeken fejlõdtek ki. Japánban a szántó területek nagysága csak 14%,
természeti kincseinek szempontjából majdnem steril, és mégis aránylag magas színvonalon
élnek, annak ellenére, hogy a világ egyik legsûrûbben lakott területe. Azért, mert nagyon
szorgalmasok és józanok. Nyersanyaguk nagy részét külföldrõl kapják, feldolgozzák, és
külföldre eladott cikkeik értékeinek túlnyomó részét a beépített munka teszi ki. De nem is
kell olyan messzire menni példáért. Amit Japánra állapítottunk meg, ugyanaz értendõ
Svájcra is, csak talán valamivel magasabb fokon.

Nem az a nagy baj, hogy nagyon sokan vagyunk, hanem az a nagyobb baj, hogy sok a
ballaszt, túl sok a homok ember. A japán viszonyokra átszámítva még rengeteg embert tud
eltartani a föld, különösen, ha meggondoljuk, hogy a japánoknak is még nagyon sok rejtett
tartalékuk van. Egyáltalán nem aggódnak amiatt, hogy létszámuk minden évben kb. 1 milli-
óval nõ. A szorgalmas és dolgos embereknek mindig megvolt, és meg is lesz a kenyere. A
tenger kincsesháza kimeríthetetlen. A planktonok keletkezéséhez elegendõ a víz és a napsu-
gár. Mindkettõ szinte korlátlan mennyiségben van jelen a tengereken. Még igazán el se
kezdtük a szintetikus élelmiszerek korát. Már be tudjuk fogni a mikrobákat fehérje elõállí-
tásra a kõolajból. Stb. Más oldalról táplálkozásunk is sokkal ésszerûbb lett. Rájöttünk arra,
hogy túltáplálással csak rövidítjük az életünket. Szervezetünk sokkal kevesebbel egészsége-
sebben él, nem kell okvetlenül kimerítenünk a fölösleges táplálék feldolgozásával.

Az ember és a világban való leghelyesebb elhelyezkedésének viszonyában még nagyon
sok a fehér folt. Valahogy nagyon sokan érzik, hogy itt még van teendõ bõven, különösen
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mióta annyira elszaporodtunk. A régi korok emberének még bõséges volt az élettere, ma ez
a tér, mivel lényegesen több ember között oszlik meg, annyira összeszûkült, hogy még a leg-
jobb akarat mellett is legalább súroljuk más jogos mozgásterületét. Ennek a helyzetnek a
rendezésére találták ki a jogot. A jognak azonban két alapvetõ hiányossága van: az élet min-
den megnyilvánulására érvényes jogszabályokat nem lehet konstruálni. Ennél lényegesen
nagyobb hiba, hogy a jog természeténél fogva csak akkor lép hatályba, amikor az inkrimi-
nálandó tett, vagy éppen mulasztás már megtörtént. Ez bizony csak tüneti kezelés. Az em-
beri élet helyes irányba való nevelését nem felnõtt, hanem már kisgyermekkorban kell
elkezdeni. Vannak, akik azt mondják, hogy már születés elõtt legalább 30 évvel. Ez nem
szellemeskedés, hanem követendõ tény, mert hogy tudjon olyan valaki helyes irányba ne-
velni, aki önmaga is neveletlen? Minél jobban telítõdik a világ emberekkel, annál jobban ér-
zik a gondolkodóbb emberek, hogy nem a jognak, a társadalomnak kell a neveletlen
embereket megnevelni, mert az már késõ, a legtöbbször eredménytelen is. (a „visszaesõ bû-
nözõ” már megszokott fogalom), hanem már a szülõi házból kell a helyes irányú vágányon
elindulniuk. Itt-ott jelennek már meg a gyermek nevelésérõl könyvek, de hol van ezek
mennyisége és értéke a facsemeték gondozása, a borjak ápolása, a csirkék nevelése, a házi-
nyúltenyésztés, stb. könyvtárakat kitevõ irodalma mellett.

Tisztázni kell még egy fontos kérdést. Az állatokkal ellentétben, az embernek, mint
szabad akarattal rendelkezõ élõnek, megvan az a szomorú elõjoga, hogy az ösztönt negatív
irányba át tudja lépni. Sajnos ez a mélység az emberre gravitációs hatással van. Már az isko-
lában is tapasztalható, hogy a gyermekek között a „tongéber” majdnem mindig egyáltalán
nem a legértékesebb tanuló. A felnõttek között a tiltottnak, a rossznak valami különös von-
zereje van. Mindez még erõsebben aláhúzza a nevelés fontosságát. Amikor nevelés szót
mondok, mindig a gyermeknevelésre gondolok. A nevelés, szerintem az a cselekedet, mely-
nek az a célja, hogy egy gyermek fejlõdését pozitív irányba befolyásoljuk, és abban lehetõ-
leg megerõsítsük. A gyermek jelleme 8-9 éves koráig alakítható eredményesen. Ennek a
kornak a benyomása tudat alatt, vagy tudatosan meghatározó egész életünkre. Amit a szü-
lõi házban tapasztaltunk, amire figyelmeztettek, majd késõbb értelmünket is figyelembe
véve oktattak, megadja késõbbi életünknek irányát. Életünk folyamán ez az irány erõsödhe-
tik, vagy gyengülhet, eltérhetünk tõle, vagy hitében megerõsödhetünk, de mint irány meg-
marad, amelyhez igazodhatunk. Valaki, nem is olyan régen bedobta a köztudatba azt a
téveszmét, hogy az ember elõre meghatározott jövõvel születik, tehát a nevelés kárba ve-
szett munka, mert az ember nem nevelhetõ. Ez a predesztinációs elv szerencsére már a múl-
té, de nyomokban még itt-ott megtalálható. Az ember nem állat, amelynek az életét az
ösztönök pontosan szabályozzák. A kis bocit senki sem tanítja meg arra, hogy kikerülje azo-
kat a füveket, amelyek ártalmasak, mégis mindegyik tudja, melyiket szabad lelegelnie. Mi is
ösztönökkel születünk, mert alap-élet megnyilvánulásaink ugyanazon a földön élve ugyan-
azok, mint az állatoké és a növényeké, de mi értelmet és szabad akaratot is öröklünk, amivel
ösztöneinket pozitív és negatív irányba szabályozhatjuk, mert a mi ösztöneink nem olyan
korlátozottak és automatikusak, mint az állatoké.

Felnõtt ember már nem nevelhetõ, legfeljebb idomítható. Ennek két csúnya szépséghi-
bája van, az egyik, hogy sérti a személyiséget, azonkívül nem hatékony.

Ha az ember szétnéz a világban, se szeri, se száma az átnevelési kísérleteknek. Csak úgy
hemzsegnek a különbözõ izmusok. A báva ember, aki rájött tökéletlen és véges voltára,
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ide-oda kapkod a sok jót ígérõ irányzat után, míg egy idõ múlva kiábrándulva felhagy a játék-
kal, de akkor már rendszerint az ember lelkében teljes rendet nem tud csinálni. Ez csak akkor
sikerül, ha már gyermekkorából határozott, jól megalapozott iránnyal vág neki az életnek.

Az ember jövõbeni boldogulásának záloga, döntõ szakasza a gyermekkora, ill. az eb-
ben a korban kapott nevelés. Ha az élet elindítása jó, ha jó pályára kerül az élet szekere, a
legritkább esetben jut holtvágányra és, még ha nagy külsõ hatásra ki is siklik, a helyes irányt
nem véti el, és újra talpra tud állni.

A jó nevelési lehetõség elsõ elõfeltétele az egészséges család, a szeretetteljes, meleg ott-
hon. A társadalom csak így tudja saját magát elviselni. Csak egészséges földbõl remélhetünk
életerõs, jó gyümölcsöt termõ fákat. Hogy mikor és mitõl egészséges a család? Nagyon szer-
teágazó és fontos kérdés, amely megérdemelne egy külön tanulmányt, már csak azért is,
mert sohasem volt annyira aktuális, mint ma. Az az egy biztos, hogy a mai család, tisztelet a
kevés kivételnek, nem egészséges. A mai család egy olyan bankhoz hasonlít, ahol több a
pénzt kivevõ, mint a betevõ. Férj, feleség egész nap valahol az otthontól távol dolgozik.

A legnagyobb érték az ember, és így a legnagyobb érték-ígéret a gyermek. A gyermek
sok ember szemében az élet velejárója, szükséges rossz, vagy éppen tehertétel, lehet viszont
késõbbi munkaerõ, talán életcél is, az életünk kiteljesedése, van, akinek öröm, vagy talán
szomorúság, stb., stb. Pedig a gyermek elsõsorban a legnemesebb emberi feladat: megis-
merni, kihozni és kifejleszteni belõle az emberi értékeket. Ez egyenesen erkölcsi kötelesség.
Régen azt tartották: ha ad az Isten nyulacskát, ad hozzá füvecskét is. A gyermeknevelés va-
lóban nem állt másból, mint a fizikai szükségletekrõl való jól-rosszul történõ ellátásáról.
(Gárdonyi: Az Isten rabjai János kis bojtár és anyja). Sajnos az un nevelésen mai is sokan
csak a testi szükségletek kielégítését értik.

Senki sem akarja tagadni, hogy a lét fenntartásának legfontosabb elõfeltétele a fizikai
igények kielégítése. Az állat szinte állandóan a táplálékot keresi, ez a legfõbb gondja. Ma
még az emberi munka a legtöbb ember számára csak a fizikai igények kielégítésére elegen-
dõ, vagy arra se, csak nagyon szûkösen. Az emberek nagy része átrobotolja az életét anél-
kül, hogy igazi emberi életet élt volna. Élete ebbõl a szempontból alig különbözik az
állatétól. Azt lehetne rá mondani, hogy csak vegetál, és nem él emberi életet. Sok ember
nem is tud más életet élni, mert nem tanították meg rá, nincs szellemi igénye. Nem élünk a
lehetõséggel, mert nem ismerjük. Erre is nevelõdni kell. A munkára nevelés nagyon fontos,
a megélhetés alapfeltételeit ezzel biztosítjuk, d ez az emberi létnek nem célja, csak eszköze.
Az ember nem igavonó barom, hanem szellemmel és igényeivel rendelkezõ lény. A táplál-
kozás, lakás, ruházkodás igényeinek kielégítésén túl kezdõdik az emberhez méltó élet
maga, mint az irodalom élvezése, esetleg mûvelése, a szépség és a harmónia keresése a ter-
mészetben, a mûvészetben, a társadalmi élet szépségei, valamilyen kedvenc tudományág,
vagy hobbi mûvelése, turizmus, sport, stb. igények kielégítése. Az emberek nagy része eb-
ben nem részesül. Vegyük például a zenét. Mennyi gyönyörûség, mennyi szórakozás van a
zenében! Hány anya hívja fel gyermeke figyelmét, és adja meg a lehetõséget hozzá, hogy
megismerje a valódi zenét?! Sem sok pénz, sem nagy elõtanulmány nem kell hozzá, pedig
kimeríthetetlen kincsesbánya, és hatásos eszköz az értékessé neveléshez. Ez a példa csak egy
a sok közül, ami az emberré nevelés tárgykörébe tartozik.

A pszichológusok és a szociológusok ma már mind többet emlegetik, hogy a gyer-
mekkorban szerzett benyomások elraktározódnak, sõt döntõek egész további életünkre.
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A környezet a késõbbi korban már nem nevel, hanem csak módosítja azt, amit magunkkal
hoztunk gyermekkorunkból. A környezet ilyenkor inkább csak idomít és esetleges. A neve-
letlen ember a környezettõl csak szokást kaphat, de ez sohasem olyan mélyreható, mara-
dandó, mint a nevelés, és éppen ezért egy más környezetbe kerülve, azt könnyen leveti és
felveszi a másik ráhatását. Ezekbõl az emberekbõl lesznek a jellegtelen, érdektelen, kaméle-
on emberek, vagy szélkakasok. Ezek összeállása képezi a tömeget, a képlékeny, könnyen
befolyásolható masszát. Ennek a karakter nélküli tömegnek a nagysága és társadalmi fejlett-
sége egymással fordított arányban van.

Évtizedekkel ezelõtt az a nevelési felfogás kapott lábra, hogy az ember összes tulajdon-
ságait úgyis magával hozza, amin változtatni nem lehet, tehát fölösleges dolog az ember
szellemi nevelése, az adottság változatlan és befolyásolhatatlan marad. Ez a pokoli felfogás
amennyire ferde, annyira veszélyes. Senki sem születik haramiának, de igenis minden em-
ber valamilyen értékkel születik, és éppen a nevelésnek a kötelessége ezt az értéket felfogni,
ápolni, megerõsíteni. A makacs, akaratos gyermek agresszivitását az anyai szeretet meg tud-
ja fékezni, korlátok közé tudja szorítani. Az ilyen gyermekekbõl lesznek azok az értékes fel-
nõttek, akik egy-egy nehezebb feladat megoldásánál nem fordulnak vissza az elsõ
akadálynál, makacsul kitartanak a végsõ gyõzelemig. Másrészrõl az erkölcsi nevelésben
nem részesült rajztehetségekbõl lehetnek a kép- és pénzhamisítók. Azt senki sem vitathatja,
hogy nincsenek velünk született képességek (gének RNS, stb.), de ezeknek a képességeknek
plusz elõjelet a nevelés ad.

Miért van az, hogy gyakran hangoztatunk világmegváltó jelszavakat, izmusokat, össze
is gyûjtünk sok embert, meg is hallgatnak minket, meg is tapsolnak, de az eszme legtöbb-
ször pusztába kiáltó szó marad, mert a tömeg, amikor egyedeire bomlik, már másképpen
mérlegel. Ha nem neveltek gyermekkorunkban önzetlenségre (a túlnyomó részt bizony
nem), gyötrelem marad minden eszme, mert minden valamirevaló eszme megvalósításában
önzetlenséget, emberszeretetet, lemondást kíván tõlünk. Végeredményben az ember az oka
annak, ha a nemes gondolatok sorra elnyálkásodnak, elzápulnak. Lelkünknek csak az a ré-
sze tud rezonálni, amelyik azonos hullámhosszra van beállítva. Attól az embertõl, aki kö-
zömbös a zene iránt, hiába kérem, hogy járuljon hozzá a térzene költségeihez, stb. A szép
iránti érzéknek a családi házban kell kicsíráznia. Felnõtt korban ez az érzék izmosodhat, de
csak a jól ápolt palántából fejlõdhet erõs, egészséges növény. Az otthon melege és a nevelés
ugyanazt a szerepet játssza a képességek kifejlesztésében, mint a napfény és az öntözés a pa-
lánták életében.

Okos emberektõl hallottam, hogy a gyermekkori benyomások olyan erõsek, hogy gyak-
ran tudat alatt végigkísérik és motiválják egész életünket. Hányszor hallja az ember idõs embe-
rektõl, hogy azt, ami tegnap történt már elfelejtették, de a gyermekkorra olyan élénken
emlékeznek, mintha tegnap történt volna. Ez csak akkor lehetséges, ha a gyermekkori benyo-
mások elhatározóan, iránymutatóan erõsek voltak, és az élet sok más behatása nem tudta el-
mosni, elhomályosítani, másrészrõl annak a bizonyossága, hogy a gyermekkorban kapott
benyomások milyen mély gyökeret eresztenek. Ha ezek a gyermekkori behatások ilyen mélyek,
fontosak, önkéntelenül is felvetõdik a kérdés, mit és mennyit teszünk, hogy ezek a behatások
értékesek, emberhez méltóak és elõremutatóak legyenek? Kap-e a fogékony lelkû gyermek tõ-
lünk, szülõktõl olyan indítást, amely pozitív irányba fogja terelni élete folyását? Rádöbben-e
minden szülõ arra, hogy milyen roppant nagy és felelõsségteljes a nevelõi munka?
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A múlt évben vita volt az egyik folyóiratunk hasábjain, hogy ki neveljen; az otthon,
vagy az iskola: A szülõk azt mondták, hogy õket (mindkét nemût) annyira igénybe veszi a
munkájuk, hogy nincs elegendõ idejük, sem energiájuk a gyermeknevelésre. A pedagógus,
pedig azzal hárította el magától a felelõsséget, hogy a megnövekedett ismeretmennyiség át-
adása is sokszor legyõzhetetlen akadályokba ütközik. Így ez a valóban életbevágóan fontos
teendõ két szék között a pad alá esik, gazdátlanná válik. Borzasztó rágondolni, hogy ez ma
még probléma!

Minden hasonlat sántít, de az, közel jár az igazsághoz, amit évekkel ezelõtt hallottam.
Egy gondolkodó azt mondta, hogy minden ember, amikor világra jön egy nyers gyémánt-
kõhöz, hasonlít. Az, hogy briliáns lesz-e belõle, vagy kavics marad, a neveléstõl függ. Tud-
juk, hogy a gyémánt milyen kemény, és ezért milyen nehezen csiszolható, de vállalják ezt a
nehéz munkát, mert megéri. Senki sem gondol arra, hogy eldobja, mint értéktelent. Egy jól
nevelt ember értéke össze sem hasonlítható egy drágakõ értékével, már csak azért se, mert
nincs közös mértékegysége. A másik nagy különbség, hogy az eldobott nyers gyémánt elve-
gyül a többi kaviccsal, és az életben teljesen érdektelenné válik. A neveletlen ember azonban
nem biztos, hogy a lét, az összesség részére közömbös marad. Az ember vagy pozitív, vagy
negatív. Ha nem pozitív, negatív. Érdemes volna megvizsgálni, hogy a galerik, javítóintéze-
tek, talponállók, elvonókúrások, börtönök lakói kaptak-e egyáltalán, és ha igen, milyen út-
ravalót a szülõi háztól? Azt szokták mondani, hogy mindnyájan felelõsek vagyunk
egymásért, de sok ezerszer felelõsebb a szülõ gyermekéért. Egyáltalán nem elegendõ a gyer-
meket világra hozni, jól-rosszul megadni neki a lehetõséget, hogy felcseperedjék, és erköl-
csi útravaló nélkül rászabadítani a társadalomra, amelynek nagyon sokszor csak tehertétele
lesz. A szülõnek kötelességévé kell tenni gyermeke erkölcsi nevelését. A gyermek bizonyos
koráig felelõssé kell tenni a szülõt gyermeke tetteiért erkölcsileg, esetleg büntetõjogilag is.
Be kell vinni a köztudatba, hogy a gyermek nemcsak élettani funkció, hanem felelõsség is a
gyermekkel és a társadalommal szemben, ami alól senki sem bújhat ki. Ugyanúgy, ahogy
teljes elismerés és méltó megbecsülés illeti azokat a szülõket, akik az emberré nevelés nehéz
munkáját becsületesen elvégezték. Másrészrõl a társadalomnak kötelessége a szülõknek
minden támogatást megadni a gyermeknevelés nehéz munkájához. Ez a befektetés minden
bizonnyal hosszútávon a leggyümölcsözõbbek egyike.

Azt szokták mondani, hogy nincs a földön két teljesen egyforma virág. Mennyivel in-
kább érvényes ez a mondás az emberre vonatkoztatva, aki mérhetetlenül komplikáltabb,
mint egy növény! Ebbõl viszont az is következik, hogy az embert nem lehet rõfre, vagy latra
mérni, mert minden ember külön egyéniség, individuum. Természetesen minden embernek
van közös, egymást fedõ területe, közös nevezõje, mert különben nem tudnánk egymást meg-
érteni, de minden embernek van valami olyan összetevõje is, ami az õ sajátja, és ami más em-
bertõl megkülönbözteti. Az ember ösztönös vágyódása a változatosság iránt itt is érvényesül.
Egyrészt az ember individualizmusa, másrészt az a nagy érték, amit egy ember jelent, megkö-
veteli az egyéni nevelést. Ha két gyermeket egyformán nevelünk, az egyik bizonnyal hibás. A
falanszter rendszer a nevelésben nem célravezetõ, különben is megbukott. Nem lehet az em-
bert a szabványméret Prokrusztesz ágyába kényszeríteni, mert lelkileg megnyomorodik, érté-
kei elsatnyulnak. A közösségben való nevelés (napközi, óvoda) legfeljebb a minden emberben
lévõ közös értékekre hat, de a gyermekben az egyéni érzékkel foglalkozni, azt megtalálni és
kifejleszteni már nem képes, ahhoz már egyéni hozzáállásra és különleges munkára van
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szükség. Ennek a különleges emberi érzéknek a kifejlesztése minden áldozatot megérdemel.
Ki tudja megmondani, hogy hány zenei tehetség, mûvész, tudós, író, gondolkodó, stb. kal-
lódott el az emberiség nagy kárára, mert nem volt, aki gyermekkorában észrevegye, felfe-
dezze benne a tehetséget, megfelelõ környezetbe juttassa, ahol tehetsége kibontakozhat. A
legtöbb tehetség még ma is véletlenül bukkan fel. A lelkiismeretes nevelõ már a gyermek-
ben is fel tudja fedezni a tehetség csíráját. Ady Endre: A Hortobágy poétája címû költemé-
nye szépen példázza a tehetség elvetélését. A legnagyobb értékek tetemes hányada megy így
veszendõbe. Nem mindenki születik isteni szikrával, de már gyermekkorban a nevelõszülõ
felfedezheti, hogy gyermeke milyen beállítottságú, és úgy irányíthatja jövõjét, hogy képes-
ségének megfelelõ életutat járjon.

Talán közhelynek számít, hogy a gyermeknevelés egyike a legfontosabb, vagy talán a
legfontosabb tevékenység, mégis viszonylag eléggé elhanyagolt terület. Fogadni mernék,
hogy a borjúnevelésnek, csirkenevelésnek, házinyúltenyésztésnek, facsemetéknek, virágker-
tészetnek nagyobb irodalma van, mint a gyermeknevelésnek. Másrészrõl hány olyan anya
van, aki nem megélhetési kényszerbõl, feleslegesen valamilyen munkát vállal, míg jobb sorsra
érdemes gyermekét azalatt az utca neveli – esetleg galeri tagja. Hányszor szorítja hátulra a ne-
velés pótolhatatlan munkáját a szórakozás, a pénz hajszolása, az élvezetvágy, stb.

Mielõtt tovább boncolgatnánk a nevelés problémáját, egy látszólagos, de nagyon ke-
gyetlen problémával kell szembenéznünk: folyton halljuk, túl sokan vagyunk, nem kell
több gyermek, hallani még az un legjobb társaságokban is. Túlnépesedés van, népszaporu-
lat, robbanás, stb.! Úgy látszik Malthens eszméje erõsebb, mint valaha. A kérdésnek elsõ-
sorban erkölcsi oldala van, és csak azután anyagi. Húzódozunk lelkiismeretünk pisla
világánál a szégyenletes erkölcsi okokat feszegetni, de mondjuk csak ki bátran: a gyermek
többletmunka, felelõsség, lekötöttség, teher, kerüljük el, amennyire csak lehet. Nem kelle-
mesebb egy dolce vitát élni? A pogány sztoikus iskola tana: Carpe diem quem minimum
credula postero (Minden órának szakaszd le a virágát, és minél kevésbé törõdjél a jövõd-
del), ma divatosabb, mint bármikor. Ebbe a „bölcsességbe” a gyermek nem fér be. Öltöztes-
sük fel tehát szégyenletes érvelésünket elfogadható ruhába: sokan vagyunk, nem kell már
több ember, éhhalál fenyeget, a nõk ne szüljenek egyre-másra, õrizkedjenek a gyermekál-
dástól. Az egészben éppen az az elgondolkoztató, hogy ez a felfogás éppen ott (jobban
mondva itt) divatos, ahol még belátható idõn belül senkit sem fenyeget nemhogy az éhha-
lál, hanem még az éhezés veszélye sem. Felbecsülhetetlen nagy rejtett tartalékunk van még,
amelyet mind megélhetésünk szolgálatába állíthatunk. (Ez a témakör külön értekezést ér-
demelne fontossága miatt). Csak egy párat sorolok fel: a tengerek kimeríthetetlen termé-
szeti kincsükkel, a plankton termelés, a szûz területek igénybevétele, termõvé
kényszerítése, a kultur területek jobb kihasználása, a mikrobák fehérje elõállító képességé-
nek munkába állítása, az emberek munkára való megtanítása, a mesterséges élelmiszerek
elõállítása, a vízbomlás, Nap, Föld energiája, igényeink mérséklése, egészségesebb életvitel,
stb, stb. Ki gondolta volna, úgy 50 évvel ezelõtt, hogy a mûanyagok nagyobb szerepet fog-
nak játszani az életünkben, mint a hagyományos ásványi anyagok egyike-másika. Algéria
lépésrõl-lépésre hódítja meg a Szaharát. De ne menjünk olyan messze. Mi idõsebb generá-
ció még tanultunk a futóhomokról, az ecsedi lápról, Hanságról, stb. Ezeknek a hajdan ha-
szontalan, steril területeknek mindegyike ma már az emberi életet szolgálja. Nincs okunk a
lélekharang kongatására, csak meg kell fognunk a munka végit. Nem az a baj, hogy sokan
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vagyunk, hanem az, hogy lényegesen több a csak fogyasztó ember, mint a termelõ. Az em-
beriségnek számottevõ része Ázsiában és Afrikában még mindig nem szokta meg a rendsze-
res munkát. Nagyon sok még a negatív ember. Szerintem az élõsdi, aki többet fogyaszt,
mint amit termel és a tolvaj egy nevezõn van: jogtalanul jut javakhoz.

Visszatérve a nevelés témaköréhez, egy szó, mint száz, nem értékeljük súlyának megfe-
lelõ módján ezt a roppant fontos tevékenységet! A gyermek értékes emberré nevelése a tár-
sadalmi fejlõdésnek, haladásnak elõfeltétele. Ezt a munkát nem lehet hatásosan, csak úgy
mellékesen, félvállról, másodállásban elvégezni. Amíg önzõ, fegyelmezetlen, neveletlen
egyedekbõl áll egy közösség, addig kár haladásról, fejlõdésrõl beszélni. A haladás kulcsa a
gyermeknevelés. Olyan felnõttek leszünk, amilyenné gyermekkorunkban formálódtunk.
Senki sem születik gazembernek, de tudósnak se. Az ember, palánta korában veszi fel az
életirányt, amire a jövõ épül. Az embert felnõttkorban a jóra legfeljebb idomítani lehet, ami
keserves munka, bizonytalan az eredményessége és rendszerint rövid ideig tart, mert gyö-
kértelen és az egész idomító kényszer az emberhez méltatlan. A tömeggel közölt erkölcsi ér-
tékek cselekvésére buzdító szavak, csak azok lelkében találnak visszhangra, akiknek a lelkét
a nevelés gyermekkorában annak az igazságnak a befogadására úgyis alkalmassá tette.
Egyébként olyan nyomtalanul halad át rajta a legmagasztosabb oktatás is, mint a neutrinó
nevû részecske a legvastagabb anyagon. A pozitív ráhatás a tömegekre általában annyi ideig
tart, mint egy zápor hatása a ruhák megszáradásáig. (Ezért tanácsos a felszínes hatást azon-
nal kamatoztatni, mert a görögtûz hevület gyorsan elpárolog.) Viszont sokkal könnyebb és
eredményesebb egy szónoklat hatása, ha az emberi lét ösztönös alacsonyabb régióit érintõ
tett megtételére szólít fel. Pl. lényegesen kevesebb követõje lesz a szónoknak, ha arra szólít
fel, hogy adakozzunk az indiai éhezõknek, mint ha arra buzdít, hogy fosszunk ki egy élés-
tárt, mert szûkében vagyunk a falatnak.

Minden gyermeknek szüksége van a nevelésre, hogy értékes, pozitív ember váljék be-
lõle. A nevelés leghatásosabb ideje a gyermekkor és leghatásosabb helye a család. Innen in-
dul emberré a gyermek. Itt kapja meg a helyes irányt az ember, itt indul meg a jellem
kijegecesedése. Csak az a jellemkristály tud az életben tovább növekedni, amelynek csírája
a gyermekkorban már - bármilyen kismértékben is - de létrejött.

Madách valahol azt mondja, hogy az ember sárból és napsugárból van összegyúrva. A
sár azt jelenti, hogy van lényünknek egy földhöz tapadó, az állattal nagyjában egyezõ fiziku-
ma, az öt érzékével. Ez a lét posztulátuma, a virág vázája, a szobor talapzata, az élet megjele-
nési formája. Az állat fizikai létének határait az ösztön szabályai határozzák meg. Az ember
fizikai, ösztön-életének szabályozása lelkiismeretére, értelmére, szabad akaratára van bízva,
ami – sajnos – azt is jelenti, hogy az ember ösztönéletében sokkal alacsonyabbra süllyedhet,
mint az állat, kilenghet a jogos ösztönök kielégítésének szintjérõl negatív, káros irányba.
Elég, ha csak a fajfenntartás ösztönét veszem példának. Mekkora szélsõségek vannak itt az
ember terhére! Hová tudja az ember lealjasítani ezt a nagyszerû ösztönt!

A Madách féle napsugár a sárra épülõ, abból kivirágzó emberi rész. Ezzel a plusszal nö-
vünk az állatok és minden más teremtmény fölé! Minden emberben megvan, vele születik
ennek a felhajtó erõnek a csírája, de szárba szökkenteni, a kezdõ sebességet megadni, a ne-
velésnek kell. Itt állandóan egy lehúzó, visszatartó erõ ellen kell küzdeni, de éppen ezzel a
küzdelemmel tudunk állati önzõ mivoltunk fölé emelkedni. Az önlegyõzés felemelõ öröme
semmihez sem hasonlítható öröm. Ez teszi az embert emberré! Értékes emberi élet enélkül
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a harc nélkül nem képzelhetõ el. Sokszor hallani azt a felelõtlen szállóigét, hogy az élet cu-
kor, csak szopni kell. Ez tévedés, mert az élet küzdelem, amit meg kell harcolni. Visszásság-
nak hangzik, de az az igazság, hogy az eredményesen megvívott harc öröme százszor
édesebb minden cukor ízénél. Ennek a hadviselésnek az elemeit már a gyermekkorban ok-
vetlenül meg kell tanulni. Az a gyermek, aki minden játékszert megkap, amit megkíván, sze-
rencsétlen lesz egész életében, mert kikerülve a szülõi házból, lépten-nyomon azt fogja
tapasztalni, hogy vágyai beteljesülésének csak egy töredékére van lehetõsége és a kényszerû
lemondás szinte elviselhetetlen számára. A lemondás harcának sebesülésmentes megvívását
is már a kisgyermekkorban feltétlenül meg kell tanulni. Felnõtt korban a lemondás annak,
aki gyermekkorában nem tanulta meg, állandó kín és keserûség.

Manapság a világon sok helyen az a nevelési elv uralkodik, hogy a gyermekeknek min-
den neveletlenséget megengednek azzal a felkiáltással, hogy az életben úgyis korlátok kö-
zött kell lenniük, legalább gyermekkorban legyenek gondtalanok, gátlástalanok. Nagyon
kényelmes, felelõtlen és veszélyes felfogás. Máris megvan az eredménye: ezek a fiatalok
nem tudnak a társadalomba beilleszkedni. Még jó, ha a társadalom peremén sodródnak,
mert egy hatalmas részükbõl emberrabló, betörõ, csaló, zsaroló lesz, mert gyermekkorban
ezek nem tanulták meg, hogy a megélhetéshez szükséges anyagiakat munka árán kell meg-
szerezni, de a családi körben megszokott igényességet a munkával keresett pénzbõl nem
tudják kielégíteni, tehát igyekeznek illegális úton pénzhez jutni.

Egészségesen gondolkodó ember elõtt nem kétséges, hogy a nevelés az egyén, és rajta
keresztül a társadalom minõsége szempontjából elengedhetetlenül fontos munka. Egyúttal
azt is meg kell állapítani, hogy ezen a vonalon igen nagy a lemaradás.

Az ENSZ statisztikája szerint kb. 10 millióra tehetõ azoknak az 5 éven aluli szerencsét-
len gyermekeknek a száma, akik éhhalálra vannak ítélve. 100 milliárdra tehetõ e szerint a
statisztika szerint azoknak a száma, akik az elégtelen táplálkozás miatt testileg-lelkileg nem
tudnak kifejlõdni, csökkent munkaképességûekké válnak, és túlnyomó többségük csak a
mások termékét fogyasztja. Ezek az emberek képezik a társadalom legalacsonyabb rétegét.
Ezen a rettenetes helyzeten csak világméretû szociális megmozdulás segíthet. A nemzetközi
statisztikák 10 milliókra teszik azoknak a szegény gyermekeknek a számát, akik nem lehet-
nek gyermekek, mert amikor már egy kevéssé felcseperedtek, a szegénység miatt idõnap
elõtt már dolgozni kényszerülnek. Itt komoly nevelésrõl nem lehet beszélni. Ezekbõl a
gyermekekbõl lesznek az állandóan kisebbrendûségi érzésben szenvedõ, reményvesztett,
elcsigázott emberek, akiknek szellemi igénye rendszerint igen kevés. Egy újabb gyermek ré-
teg megkaphatná az értékes emberré nevelést, de legfeljebb csak nyomokban van benne ré-
sze, mert a szülõk nem tartják fontosnak, vagy nem értenek hozzá, vagy éppen valamilyen
okból kifolyólag nem érnek rá. Ez a mi társadalmunk. Végül igen vékony réteget tesz ki
azoknak a száma, akik felismerve a nevelés rendkívüli fontosságát, teljes odaadással nevelik
gyermekiket. Ez a társadalom lesz a jövõ társadalma.

Ma már nincs kétség afelõl, hogy a gyermeknevelés nagyon fontos és értékes munka,
de arra már legfeljebb másodsorban terjed ki a figyelem, hogy ez egyúttal feladat is. Mi le-
het az oka, hogy ennek a munkának feladatszerûsége szinte elsikkadt? Nem akaródzik áldo-
zatot hozni érte!

Gyermekkoromban volt az olvasókönyvünkben egy egyszerû kis történet arról az
öregemberrõl, aki facsemetéket ültetett, már nem remélve, hogy megéri gyümölcsének az
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élvezetét. Áldozatot hozott a jövõért. Ez régen volt, azóta nagyot fordult a világ, és ez a kis
történet is kimaradt az olvasókönyvbõl.

Ki olyan botor ma, hogy olyan munkát végezzen, aminek nem élvezi minél több hasznát
még életében? Ki tesz olyat, ami „nem fizetõdik ki”? Akciósugarunk csak a saját létünk szûk
méreteire zsugorodott össze. Lehetõleg csak olyat csinálni, aminek haszna csak nekem még
életemben visszatérül. Mi értelme van áldozatot hozni, más jövõbeni haszna érdekében?

A gyermeknevelés is olyan befektetés, amelynek gyümölcse rendszerint a jövõben érik
be, és nagyon kétséges, hogy mi élvezünk-e valamit a gyümölcseibõl? Valahol itt kell keres-
ni az okát annak, hogy korunkban az otthon és az iskola igyekszik egymásra hárítani a neve-
lés sokszor bizony áldozatos munkáját. (a jövõ érdekében a nevelésre kötelezni.)

Nagyobb szükségünk van arra, hogy legyen valaki, vagy legyenek valakik, akiket szeret-
hetünk, mint arra, hogy minket szeressenek. Robinson azért örült meg Pénteknek, mert lett,
akit szerethetett. (Péntek beállítása a történetbe a szerzõ zseniális húzása volt.) Sok szülõ
gyermekében nem lát mást, mint legfeljebb szeretni vágyó ösztöne kielégítésének a tárgyát.
Ez az un majomszeretet, amelynek alapja az önzés. Ez nem nevelés, hanem szívtelen játék,
amely nem veszi tekintetbe a gyermek jövõ életét, boldogulását. Az ilyen szülõ legfeljebb for-
mális nevelést ad gyermekének, hogy a társaságban jól neveltnek látsszék, és õ a jó nevelés di-
csõségét learassa. Ez még nem az igazi gyermeknevelés, mert nem ez a gyermek és a jövõ
érdeke. A gyermeknevelés felelõsségteljes munka, amihez sok áldozatos szeretet és lemondás
kell. Ha csak annyit akarunk nevelés által gyermekünknek adni, amit majd valamilyen formá-
ban visszakaphatunk tõle, az nem nevelés, hanem adásvételi ügylet, mégpedig a legszégyenle-
tesebb fajtából. A gyermeknevelés az az értékes munka, amelynek az a kötelessége és célja,
hogy a gyermeknek, mint egy rakétának megadjuk a kezdõsebességet és az irányt, hogy élet-
pályáját tartalmasan és értékes módon befuthassa a maga és társadalma javára.

Egy bölcs édesanyától hallottam azt a nagy igazságot, hogy azt a fáradtságot, amit a
gyermek nevelésére fordít, gyermeke nem a szülõnek, hanem az unokának törleszti le. Vi-
szont az is logikus, hogy azok a gyermekek, akiket nem egy szeretõ otthon nevelt, a legrit-
kább esetben nevelik saját utódaikat megfelelõen.

A fehér ember mai társadalmának – tisztelet a nagyon kevés kivételnek – az a célja,
hogy fizikai igényeiket minél körmönfontabban elégítse ki. Ezt a célt szolgálja a csodálatos
technikai fejlettség, a zseniális szervezõképesség, a töméntelen tõke és az eszeveszett ver-
seny. Meddig lehet ezt még fokozni? Mindig addig, amíg az ember legszükségesebb igénye-
inek kielégítését szolgálta, tiszteletreméltó eszköz volt, de most már régen cél, amely
mindig elõttünk lebeg, mint a lidércfény, amely végül is a mocsárba csalogatja, öli a megba-
bonázottan utána futót. Jóllehet, már sokan látják, hogy ennek az ámokfutásnak nem lesz
jó vége, nem tudni, hogy ezt a lavinát meg lehet-e állítani? Az embernek önkéntelenül is
Arany János Hídavatása jut eszébe. Azt már nagyon sokan látják, hogy ez az út nem vezet az
annyira áhított boldogsághoz, de a tömeg vakon rohan tovább, pedig ez az út könnyen ka-
taklizmához vezethet. Ez a téma megérdemelne egy külön fejezetet.

Egyetlen lehetõségnek látszik, hogy ezen a helyzeten segítsünk, az elõrelátó, okos ne-
velés. Az élet egészséges arányait, azt hogy melyik a helyes, és melyik a hamis út, amely a
boldogságnak csak a látszatával csalogat, már a szülõi házban meg kell ismerni. Senki nem
adhat értékesebb útravalót gyermekének, mintha erre megtanítja.
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Szentgyörgyi Albert szerint a nevelés nem más, mint az agy programozása abban a ko-
rai szakaszban, amelyben az agy még formálható.

Ezután fel kell vetni egy másik kérdést: Ki nevelje a gyermeket? Általánosan véve min-
denki, aki a gyermekkel kapcsolatban van, de elsõsorban és legfõképpen az édesanyja és az
édesapja. Az õ nevelési természet adta képességét semmivel sem lehet pótolni. Az apának is
részt kell venni már a kisbaba ellátásában is, ha másért nem, hanem hogy az anya munkáját
értékelni tudja, és szükség esetén helyettesíthesse.

Anya és gyermeke még a szülés után is sokáig összetartoznak. A humán etológia, mint
bebizonyított tényt ezt kimondta. A csecsemõ igényli és megérzi az anya közelségét és jelen-
létét. Az anya szemével a gyermek szeme azonnal felveszi a boldogító szeretetkapcsolatot,
amire ilyen mértékben senki sem alkalmas. Az anyából, a mágneses térhez hasonlóan vala-
milyen szeretethullámok áramlanak ki, aminek hatására a gyermek szeme felvillanyozódik,
élénkebb lesz. Nemcsak célszerûségbõl hordják bugyorszerûen a hátukon egyes népek
asszonyai csöppségeiket, hanem oka lehet talán tudat alatt ez a szoros együvé tartozási ösz-
tönös érzés. Amerikai pszichológusok nemrég tanulmányozták ezt a kérdést, és megállapí-
tották, hogy azok a kisgyermekek, akik anyjuk közelében nevelkedhetnek, szellemileg
fejlettebbek, mint az anyjuktól távol fejlõdõk, tekintet nélkül arra, hogy az anya analfabéta,
vagy nem. Az anyát, úgy látszik olyan lelki közeg veszi körül, amely hatással van gyermeké-
nek szellemi fejlõdésére. (Enélkül a gyermek személyisége nem fejlõdik ki esetleg.)

Az anya-gyermek bensõ mélységes kapcsolatára, saját megfigyelésem alapján megemlítem
még, hogy a szüleivel együttlévõ kisgyermek, ha valamitõl megijedve védelmet keres, nem a fi-
zikailag erõsebb apához menekül, hanem anyja szoknyája mögé bújik. Van-e általánosabb és
hatásosabb gyógyszer, mint anyuka puszija, ha a csöppség megüti magát, másik gyermek bánt-
ja, vagy éppen a kis hasa fáj? Meg vagyok arról gyõzõdve, hogy ez nemcsak ámítás.

Nem lehet egyértelmûen megállapítani, hogy ennek a szoros kötõdésnek kizárólag az
anyai szeretet volna az oka, itt az általános emberi kapcsolatok szabályai fölötti hatalmas
vonzalomról van szó, ami még akkor is megmarad, amikor a gyermek elhagyja a szülõi há-
zat. Hányszor fordul elõ, hogy valaki annyira lezüllik, hogy mindenki megveti és elfordul
tõle, de mint ultimum refuginum az anyai szív legtöbbször fájdalmában kínlódva is, de ki-
tart gyermeke mellett, mert sohasem azt latolgatja, hogy érdemes-e gyermekét szeretni,
vagy sem. Érdemes lenne megkérdezni ezeket a magukra hagyott, szerencsétlen embereket,
hogy mit jelent nekik ez az oktalan és együgyûnek látszó anyai szeretet. A sokfajta mûvészi
hódolattevés közül itt csak két közismertet említek: Gyulai Pál: Éji látogatás, Schiller: A
hevlári búcsú.

Ki ne gyönyörködött volna már abban a lélekvidító látványban, amikor az anya kicsi-
nyével cinkos módon összenevet. Sokan azt mondják, hogy a nõ ilyenkor a legszebb. A kis-
gyermek lelke biztosan ilyenkor oltódik be a szépség, gyöngédség és derû utáni vággyal.
Erre a gyermek érzelmi fejlõdése szempontjából olyan szüksége van, mint a palántának a
napsugárra.

A gyermeknevelés különlegesen nehéz munka. Sok türelmet és szeretetet igényel. Saj-
nos még az anyák között is vannak számosan, akik nem bírják, nem merik, vagy egyszerûen
nem vállalják ezt a munkát. Ezek az egyensúlyvesztett nõk. Egy egészséges nõ léte az anya-
ságban teljesedik ki igazán. Nem szabad szem elõl téveszteni, hogy a nevelés munkája a
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gyermektõl is erõs igénybevételt kíván. Az igazi emberré nevelésnél a gyermek együttmûkö-
désére is szükség van. Vegyünk egy példát a sok közül: Pistinek a játszótéren megtetszik
Jancsi játéka. Gyakori eset. Feltámad benne a velünk született ösztönember, és birtokolni
akarja, a másik – természetesen – nem engedi. Kész a sivalkodás. Most megjelenik az anya,
felemeli Pisti fiát, és azon az utánozhatatlan szeretetteljes hangon igyekszik Pistit jobb belá-
tásra bírni. A jogi és erkölcsi tiltó rendelkezések Pistit még hidegen hagyják. Csak egyetlen
érv marad, amivel Pistit eredeti szándékától el lehet téríteni, az a vak anyai bizalom, szere-
tet és tökéletes nyitottság, amivel Pisti anyjához kapcsolódik. Pisti feltétlenül úgy tudja,
hogy a világon édesanyja az õ mindene, és úgy érzi, hogy akaratában is hozzá kell simulni.
Ez az õ kis ösztönvilágában természetes. Persze ez nem jelenti azt, hogy egyetlen közbeavat-
kozással már egyszer s mindenkorra megoldottuk a más tulajdona megbecsülésének az
ügyét. Ez a jelenet még nagyon sokszor megismétlõdhet, és különösen itt tûnik ki a nõ ne-
velési rátermettsége, mindannyiszor van türelme a nõnek ezt a szinte szuggeráló munkát
újra végigcsinálni, míg végre sikerül a gyermek lelkében ezt a hajtást úgy elrendezni, hogy
más jogos érdekét ne sértse. Nézzük most meg, hogy viselkedik egy ilyen gyermek nézetel-
térés eligazításánál egy férfi, még ha apa is. Õ is odamegy, felemeli sivalkodó gyermekét,
szelíden kezdi lebeszélni gyermekét a másik gyermek játékáról, de a gyermekre az anyjáétól
különbözõ, mélyebb, kevésbé lágy, simogató hang nem tesz megnyugtató hatást. (Megfi-
gyelhetõ, hogy a szokatlan, idegen hangra a kisgyermek ijedten összerázkódik, esetleg sírva
is fakad.) A férfi, látva, hogy rábeszéléssel nem ér célt, megpróbálja logikus érvekkel jobb
belátásra bírni. Csodálatos dolog, de még akkor sincs eredmény, ha ezeket az érveket, ke-
ményebb erõteljesebb hangon igyekszik kicsinye konok kis koponyájában tudatosítani,
mindhiába. Sírását a kielégíthetetlen bírvágyon kívül most már a komolyabb hang miatti fé-
lelem is fokozza. Az ilyen nézeteltéréseknek rendszerint az a vége, hogy a férfinek elfogy a
türelme, és jól megpaskolja csemetéjét, beleadva saját „jogos” haragját is gyermekének ér-
tetlensége miatt. Ez már több kettõnél. A kicsi keservesen hüppögve tudomásul veszi, hogy
ha mások játékához nyúl, azért kellemetlen kiporolás jár. Látszólag az anya és az apa is elér-
te célját: gyermeke békében fogja hagyni gyermektársa játékát. Ez azonban csak külsõ lát-
szat, a gyermek szempontjából a hatás ellentétes elõjelû. Az anya annak a feltételen vak
bizalomnak, szeretetnek az erejével érte el célját, amivel kicsinye van vele összekapcsolód-
va. A gyermek ösztönösen érzi, hogy édesanyja az õ részére a legfõbb tekintély, akinek kí-
vánsága kétségbevonhatatlanul az õ javát szolgálja, tehát akkor is megfogadja intelmét, ha
az lemondással jár. Ez az igazi nevelés.

Az apa viszont nem nevelt, hanem idomított, ami emberi vonatokozásban egyenesen
káros. A gyermek vágyakozása a másik játéka iránt nemhogy csökkent volna, hanem foko-
zódott az erõszakos hatás révén. Megerõsödik benne az irigység a másikkal szemben, és
adandó alkalommal szabad folyást enged a benne megrekedt indulatának. De a legnagyobb
baj az, hogy a gyermek igazságtalannak érzi az egész kényszerítõ eljárást. Õt veréssel nem
lehet meggyõzni arról, hogy nincs joga a másik játékához. Ettõl a csalódástól feltétlenül
óvni kell a gyermeket. A velünk született lelkiismeret egyik fontos része az igazságérzet, ami
a gyermekekben sokkal érzékenyebb, mint a felnõttekben, akik növekedésük során tanul-
ták meg a megalkuvást, a csalódást. A diák többre becsüli a szigorú, de igazságos tanárt,
mint az engedékeny, de kivételezõt. A fiatalságra leghatásosabban úgy lehet hatni, ha igaz-
ságérzetére apellálunk.
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A kényszerítéssel, veréssel, idomítással a kisgyermek rendületlenül növõ kis jellemhaj-
tását megtörjük, hogy megerõsödve, ne keresztezze mások érdekeit., még az is lehet, hogy
ezzel elhervasztjuk ezt a rügyet, de hogy egészséges kifejlõdésének ártunk általa, az biztos.

Az ember nem születik azonnal lojális társadalmi lénnyé, azzá nevelni kell. Képessége-
ink, kis hajtásokhoz hasonlítva, velünk születnek. A nevelésnek az a célja, hogy ezeket a
megnyilvánulásokat ne hagyjuk össze-vissza nõni, rendetlenül fejlõdni, hanem igyekezzünk
úgy alakítani, hogy megerõsödve mások érdekével ne ütközzenek, és a tulajdonosának
hasznára váljanak. A koordináló munkát minél hamarabb kezdjük, annál jobb. A kisgyer-
mekre még nem lehet hatni észérvekkel, nála az egyetlen, de egyúttal a legcélravezetõbb
eszköz az a feltétlen bizalom és szeretet, ami anya és kicsinye között van. Az anya szereteté-
vel és türelmével a rakoncátlanul növõ kis jellemhajtást minden erõszak nélkül a helyes
irányba tudja hajlítani. Ez az alapos és egészséges nevelés. A gyermekre csak akkor lehet
észérvekkel is hatni, ha szelleme már nyiladozni kezd, de akkor is csak akkor végzünk ala-
pos munkát, ha intelmünket szeretetbe csomagoljuk, amibõl a gyermek kétségtelenül meg-
érzi, hogy ráhatásunk az õ érdekében történik. Itt is elsõsorban az anya az, aki részérõl a
megfelelõ szeretetet a gyermek már elõre feltételezi. A gyermek fejlõdésének, értékelési ké-
pességének a kialakulásával arányosan mind több hatással tud az apa eredményesen bele-
kapcsolódni a gyermeknevelésbe. A nevelés fenti képességét tovább kísérve, nem
haszontalan megemlíteni, hogy az az ember, akinek szellemi hajtásait gyermekkorában nem
irányították helyes irányba, ki van annak téve, hogy felnõtt korában az a másik ember, aki-
nek jogos életterébe belenõve sérti azt, letöri, vagy levágja azt az ágat, a zavartalan élethez
való jog jussán. Az így kapott seb sokszor egy egész életen keresztül nem tud begyógyulni.

Az egészséges ember általában pozitív tulajdonságokkal születik, a nevelés ezeknek he-
lyes irányítására, fejlesztésére, ápolására szorítkozik. Elõfordul gyakran, hogy a gyermek
makacs, erõszakos. Sokan azt tartják, hogy a gyermekbõl ki kell „verni” ezt a rossz tulaj-
donságot. Ez tévedés, mert a felnõtt cselekvõképessége, erõs akarata, határozottsága gyer-
mekkorban még így nyilatkozik meg. A nevelésnek az a kötelessége, hogy a gyermeknek
ilyen tulajdonságát szelídítse, helyes mederbe terelje. Ha veréssel akarjuk ilyen gyermekün-
ket jobb belátásra kényszeríteni, könnyen lehet, hogy felnõtt korában erõszakos, garázda
ember lesz belõle.

Az anya szerepe a gyermeknevelésben pótolhatatlan. Elsõsorban a szoros vérségi kap-
csolat, és az ebbõl fakadó egymásra utaltság miatt. A bölcsõde, az óvoda és az iskola nem pó-
tolhatja az egyedi nevelést. A felsorolt nevelési intézmények nagyon hasznosak, mert minden
általános civilizációs feladatra megtanítják a gyermeket, és nagyon fontos eredménye, hogy a
gyermek megtanulja a közösségben való helyes viselkedés alapszabályait, de természetszerû-
leg ezek csak az általánosság szintjén és keretei közt tudnak maradni, a gyermekekkel egyé-
nenként behatóan nem tudnak foglalkozni. Ez nem is az õ feladatuk. A nevelésnek az a
legfontosabb része, amelyik azokkal a tulajdonságokkal foglalkozik, amelyek egyik gyerme-
ket megkülönböztetik a másiktól, tehát amelyek a gyermek egyéniségét adják, az otthonra,
elsõsorban az anyára maradnak. Ha valaki szeretettel, alaposan és huzamosan figyeli a gyer-
meket, már kicsi korában megmutatkozik, hogy egyik különösen vonzódik az állatokhoz, a
másikat a színek érdeklik, ismét másoknak a szép mozgás, a muzsika, stb. tetszik.

A mai társadalmi berendezkedés az eltömegesedés miatt az uniformizálódás felé mu-
tat, a falanszter-jelenet megvalósulásával fenyeget. Így a világ elszürkül, ellaposodik, kivész
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belõle az egyéniség, a szív, a változatosság. A színesség, változatosság teszik vonzóvá és szép-
pé életünket. Ez teszi a munka kényszerét és sokszor egyhangúságát elviselhetõvé. Valóban
értékes munkát, csak az az ember tud végezni, aki kedély egyensúlyát valami olyan elfoglalt-
sággal billenti helyre, ami az õ egyéniségének megfelel, amivel szívesen foglalkozik, ami szó-
rakoztatja, felüdíti. Ilyesvalami az un hobbi. Amire én gondolok, az sokkal általánosabb s
fontosabb szerepet játszó. Ebben éli ki az ember azt, ami benne különleges. Nemcsak az a cél-
ja, hogy az ember valahogy elûzze a szabad idejét. Nem emberi életcél lerobotolni az életet,
csak azért, hogy fizikai igényeinket kielégíthessük. Babits ezt így fejezi ki:

Oly szomorú, hogy oly nehéz megélni.
És, hogy a szépbõl, csak az álomra jut.
És, hogy a pénzbõl, jó, ha mára jut.
S minden erõmet érte kell odaadni.

A kenyérkereset általános emberi tulajdonságok kifejtését kívánja tõlünk, de az ember
ennél összetettebb, és különbözõségünk kiélése teszi teljessé, emberivé, és mások részére ér-
dekessé, színessé és változatossá az életet.

A gyermekneveléshez, tehát a gyermek megfigyelése és tanulmányozása is hozzátarto-
zik. Ehhez a munkához egész ember kell, még csak nem is akármilyen. Értõ szem már gyer-
mekkorban is észre tudja venni a sajátos tulajdonságok csíráit. A nevelõ kötelessége
ezeknek a csíráknak az ápolása, fejlõdésük elõsegítése, a megfelelõ környezet biztosítása.
Hány érték hervadt és sikkadt el a hanyag nevelés miatt!

Aki nemcsak néz, hanem lát is, tapasztalhatja, hogy a népesség-robbanás az általános
erkölcsökre rossz hatással van. Elég, csak kinyitni egy újságot, és keresztmetszetet kapunk
azokról a betegségekrõl, amelyek a mai társadalmat kínozzák. Itt nemcsak az emberrablás-
okról, merényletekrõl, gépeltérítésekrõl, huliganizmusról, banditizmusról kell megemlé-
kezni, hanem ide tartozik az alkoholizmus, az élvezeti cikkek mértéktelen fogyasztása, az
LSD, morfium és egyéb kábítószerek, stb., stb. A társadalomnak mérhetetlen pénzébe kerül
az ezek ellen való küzdelem, de ez mindig csak tüneti kezelés. A rossz irányba fejlõdött, ne-
veletlen galeri tagot felnõtt korában már késõ jó irányba nevelni. A görbén nõtt fát már
nem lehet kiegyenesíteni. Izmusokkal, rendeletekkel nem lehet az embereket jóvá tenni.
Gyermekkorban neveléssel kell a helyes irányt megadni. Nehéz munka, de hosszútávon biz-
tosan megtérül. A nõ akkor végzi a legértékesebb munkát, amikor gyermekét neveli. Min-
den képessége erre a munkára predesztinálja. Nagy vonatkozásokban azt lehet mondani,
hogy élen az édesanyával az otthon feladata a nevelés, az iskoláké az oktatás. A kettõ egy-
mást kiegészíti. Szerves határvonalat a kettõ között nem lehet és nem szabad húzni.

Az emberré nevelés két mûhelye közül manapság a tanuláson van a nagyobb hangsúly.
A nevelés több-kevésbé háttérbe szorult. A nevelés feladata a szeretetteljes szakértõ nevelõ,
és az egészséges, meleg otthon. Az otthon falai elsõsorban szeretetbõl vannak. Ma az ilyen
otthon szinte kivétel számba megy. Meg lehet-e követelni a szülõtõl a napi 8-10 óra sokszor
nehéz munka után, hogy egész napi gondjait félretéve órákat foglakozzék szeretettel, türe-
lemmel gyermekével, vagy éppen gyermekeivel? 1977 júliusában francia pedagógusok fel-
mérést csináltak, és eszerint a gyermek 4-7 éves korában naponta legalább 95 kérdést tesz
fel, amire csak kb. 15 helyes választ kap. 30 válasz rossz, 50 kitérõ. Szomorú adatok, ha
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meggondoljuk, hogy most igyekszik a gyermek megalapozni egész jövendõbeli értelmi és
érzelmi fogalomkörét. Szabad-e ezt csak úgy mellékesen kezelni? Van-e olyan elfoglaltság,
amely ennél nagyobb értéket termel? Televízió, rádió, sajtó alig törõdik a nevelés kérdései-
vel. Ha valahol mégis találkozunk ilyesmivel, az is legfeljebb a gyermek helyes fizikai fejlõ-
désével foglalkozik, a lelki, jellemnevelésre vonatkozó útmutatással szinte sehol sem
találkozunk. Mindenesetre a helyes nevelés kérdése eltörpül az oktatás szépen kiépített
számtalan intézménye mellett. Minden társadalomnak elsõsorban jellemes, becsületes em-
berekre van szüksége, és csak azután az ezekre a jó tulajdonságokra épülõ szakképzést ka-
pott emberekre. A jellemtelen, tanult ember nagyobb kárt okozhat, mint egy jellemes,
tanulatlan ember. Jellemre az embereket sohasem lehet felnõtt korban kényszeríteni, csak
gyermekkorban nevelni. Viszont, ha jól meggondoljuk, a mai élet-eszmény, a minél több
anyagi érték élvezése, megvalósításában a jellemesség egyenesen gátló tényezõ. Másrészrõl
már sokan tudják, hogy ezen az úton nem lehet a boldogsághoz eljutni, mert zsákutcába
visz. Valahogy úgy vagyunk vele, mint a tengervízzel, minél többet iszunk belõle, annál
szomjasabbak leszünk. Ha egyik igényünket kielégítjük, három másik nõ helyébe, és mind-
egyik követelõzik. Nincs megállás.

Ennek az ördögi ámokfutásnak véget kell vetni. Aki már belevetette magát abba az ára-
datba, azon már nem lehet segíteni, de a jövõ generációit legalább részben meg lehet, és
meg kell menteni. Úgy kell nevelnünk, hogy ne ezen a tévúton induljon az életbe, feladatai-
nak elvégzésére. Ezt a munkát gyermekkorban lehet és kell elkezdeni.

A szülõ a megszületett gyermekben nyers értéket kap kézhez, akiért felelõsséget kell
vállalnia. Nem tulajdona, csak felelõsségteljes birtoka. Kicsit profán hasonlattal élve, meg-
kapja a szülõ a nyers, legnemesebb anyagot, és a szülõ kötelessége minél értékesebb embert
formálni belõle.

Gondoljunk csak bele, hogy egy gyermek megszületését hány év, és hány ember mun-
kája, gondja, fájdalma, szeretete elõzi meg. A legkevesebb benne két különnemû, ivarérett
ember közremûködése. A társadalom nagy karéja adja meg hozzá a lehetõséget, és ha meg-
születik? Egyáltalán nem úgy fogadjuk és bánunk vele, ami méltó volna a hatalmas elõzmé-
nyekhez, sõt vannak esetek, amikor nagyobb örömet okoz egy csikó, vagy borjú születése,
mint a negyedik, vagy ötödik gyermek. Az igaz, hogy egy borjú, vagy csikó, még életünkben
behozza az árát (és ez a fontos!), míg egy gyermek mindig csak pénzbe kerül, és ha nevelet-
lenül nõ fel (és ez manapság nem ritka eset), késõbb is csak gondot és kiadást jelent. De más-
részrõl egy jól nevelt, tanult ember értéke semmihez máshoz, csak egy másik hasonlóan
kimunkált, megnevelt ember értékéhez mérhetõ. Az ember értékét nem lehet forintban
mérni, és a fizikai lét szûk határai közé belekényszeríteni. Egy áldozatos szívû anyának,
vagy egy hivatásának élõ orvosnak, vagy tanárnak, stb., a munkáját nem lehet forintokkal
honorálni. Másrészt a gyermekbe fektetett nevelés és oktatás nem a szülõnek, hanem a
gyermekeknek, unokáknak, a késõbbi társadalomnak kamatozik. Az anyagelvûség: do ut
der (adok, hogy adjál) elve itt nem alkalmazható.

Kimondhatjuk, a nevelésen fordul meg, hogy egy gyermekbõl a társadalom legna-
gyobb értéke, vagy tehertétele lesz. Mindenki, aki nagyobb távlatokban, a jövõt is számítás-
ba véve gondolkozik, tisztában van azzal, hogy a nevelés a társadalom egésze számára
létfontosságú. Az emberek legtöbbje vonakodik olyan áldozatvállalástól, mint a helyes ne-
velés nehéz, és azonnal meg nem térülõ munkája, és sok reális és irreális okokra hivatkozva
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kibújik a nevelés munkája alól. Majd csak felnõ az a gyermek, kirepül, és aki hátul marad,
tegye be az ajtót. A gyárakban, üzemekben tûzzel-vassal üldözik a selejtgyártást, nagyon
rendjén van, kár az anyagért, munkáért. A selejt értéktelenné válik. Ennek mindig eszünk-
be kellene jutni, amikor fiatalkorúakkal, (de az idõsebbekkel is) találkozunk a vádlottak
padján. A bíróság sokszor elég szigorúan megbünteti a közvetlen vádlottakat. Ez az igazság-
szolgáltatás igazságtalansága. Ezeket a szerencsétleneket rendszerint minden felelõsség
nélkül ide teremtették a szüleik, és azután az esetek túlnyomó részében magukra hagyták.
Legfeljebb goromba szót, verést, rossz példát tapasztalhattak otthon, majd jött az utca, ga-
leri, csavargás, alkohol, ami egyenesen út a zárkába. Ezek helyett a szánni való nyomorul-
tak helyett azokat kellene a vádlottak padjára ültetni, akik felelõtlenségükkel és
hanyagságukkal a legnemesebb lénybõl, a gyermekbõl, ilyen káros selejt fiatalokat hoztak
létre. Õk a fõbûnösök! A selejthez való hasonlítás, mint minden hasonlat, sántít, mert pl. a
selejt vasdarab teljesen ártalmatlan, sõt valamilyen formában még értékesíthetõ, de a lezül-
lött fiatal nem lesz indifferens, hanem negatívvá válik, és kártékonyságával az egész társa-
dalom terhe, azonkívül rossz példájával megfertõzi és bátorítja a másik neveletlent.
Számtalan szomorú példa azt bizonyítja, hogy azok a fiatalok, akik egyszer már ezen a lej-
tõn megindultak, a rendes útra nem találnak vissza. A börtön sohasem pótolja a nevelést.
Nagyon sok a visszaesõ bûnözõ.

Valószínûleg ezek után mindenki meg van arról gyõzõdve, hogy a gyermeknevelésre
elengedhetetlenül szükség van. (Nevelés alatt elsõsorban erkölcsi nevelést kell érteni). A jel-
lemes, a pozitív ember, még akkor is, ha nincs külön szaktudása, kiveszi részét a társadalom
építésébõl, többet termel, mint amennyit fogyaszt, és így a haladást szolgálja. Az elhanya-
golt, neveletlen gyermek viszont a közösség veszedelmére válhat, ezért a szülõket gyerme-
kük nevelésére kötelezni kell, és ahol hanyagság, vagy mulasztás tapasztalható, ott
büntetõjogilag is felelõssé kell tenni a szülõt, vagy a nevelõt. A gyermek az egész társadalom
értéke: kell, hogy valaki ezért az értékért felelõs legyen. A kötelezõ iskoláztatást törvény
írja elõ, de ilyen törtvény nincs a nevelésre, holott a nevelés sokkal fontosabb és általáno-
sabb kritériuma az emberré válásnak, mint a tanulás.

A nevelés kötelezõvé tételével három eredményt érnénk el. Egyrészrõl megszûnne a
felelõtlen világrahozatalok száma, másfelõl az ember értékelése lényegesen megnövekedne,
végül hosszú távon az egész társadalom szintje fokozatosan megemelkedne. Ezek olyan
eredmények, amelyeknek a megvalósításáért érdemes a társadalomnak intézmények létesí-
tése formájában áldozatot vállalnia.

Manapság, ha egy sportoló szép eredményt ér el, megemlítik, sõt ki is tüntetik az edzõ-
jét is. Ennek analógiájára, ha valamelyik ifjú a nevelés terén kitûnik, szüleit is elismerésben,
sõt jutalmazásban kellene részesíteni. A lelkiismeretes nevelésnél nehezen lehet elképzelni
nehezebb és érdekesebb munkát, megérdemli az elismerést.

Ha annyira fontos az emberré válás szempontjából a gyermeknevelés, a társadalomnak
minden segítséget meg kell adni hozzá. A saját jobb jövõjét építi általa.

Az intézményesített nevelés bevezetésének több elõfeltétele van. Az óvodákra és nap-
közikre változatlanul nagy szükség van, de nem azért, hogy helyettesítse, hanem, hogy ki-
egészítse az otthoni nevelést. Ennek megfelelõen kell megreformálni. A gyermeknevelés
nem tömegmunka, hanem nagyon is testre szabott, egyéni. Tessék csak megkérdezni egy
olyan többgyermekes családanyát, aki foglalkozott is a gyermekeivel, megmondja nekünk,

- 144 -

Maradj velünk Uram, mert már esteledik



ahány gyermeke, annyiféle. Még az egypetéjû ikrek természete sem teljesen azonos. Ez azt
jelenti, hogy a nevelésnél ezeket a különbözõségeket állandóan szem elõtt kell tartani. Az
óvodának az a célja, hogy hozzászoktassa a kisgyermekeket azokhoz az általános viselkedé-
si formákhoz, amelyekre a közösségen belül való helyes viselkedéshez szüksége van. Ha va-
lamelyik gyermek feltûnõen kirí valamilyen formában a beilleszkedésbõl, erre az anya
figyelmét okvetlenül fel kell hívni, mert az óvónéni nem rövidítheti meg az összességet az-
zal, hogy egyes gyermekekkel túl sokat foglalkozik. Ez az otthon dolga. Az anya sokkal al-
kalmasabb is erre, mint az óvónéni. Úgy vagyunk berendezve, hogy a kisgyermeknek az
anya a legfõbb jóság, biztonság, szépség, stb., stb. De mivel értékelése még fejletlen, ezek a
tulajdonságok olyan feltétlen vonzalomban és bizalomban nyilvánulnak meg, amire 2 em-
ber között az élet semmiféle más vonatkozásában nincsen példa. Itt még azt is meg kell em-
líteni, hogy a nõnek is szüksége van az egyénisége teljes kifejlõdéséhez erre a kellõképpen ki
nem analizálható vonzalomra. A kisgyermekre még az észérvekkel nem lehet hatni, ezt tel-
jes mértékben az édesanya szeretetteljes hangja pótolja. Ezért a kisgyermek helyes nevelésé-
hez az édesanya jelenléte elengedhetetlen és pótolhatatlan, de nem kevésbé fontos is. Egy
édesanya gyermeke nevelésénél értékesebb és fontosabb munkát nem végezhet. Érdekes
módon, ha az a kisgyermek megszokja, hogy édesanyja irányítása szerint éljen, felnõtt korá-
ban is édesanyja szava különös súllyal esik latba. Mivel az édesanya nevelési munkája ennyi-
re fontos, a társadalomnak kötelessége minden segítséget megadni ehhez a munkához.

Elképesztõ, hogy milyen tájékozatlanság uralkodik a helyes gyermeknevelés terén. A
veréssel való neveléstõl a teljes ráhagyatkozásig minden módszer megtalálható. Az is igaz,
hogy olyan nevelési szabályt felállítani, amely minden esetben célravezetõ, nem lehet. Alap-
elveket lefektetni és irányvonalakat megadni azonban mindenképpen kell. Ezeken az ala-
pokon az édesanya szeretete és intelligenciája meg tudja találni az alkalmazandó helyes
módszert. Külön kell választani a kisgyermek életének egészen kezdõ fázisát attól a kortól,
amikor már értékelni tud, és erre apellálva észérvekkel is lehet nevelni. Az elõzõ fázisban az
édesanya nevelése pótolhatatlan. Kb. 2 éves korban lehet az egyszerûbb észérveket fokoza-
tosan elõvenni, de akkor is gyors és alapos hatást akkor érünk el, ha az útbaigazítás az anyai
szeretet meleg , simogató hangjaiba van csomagolva. Az apai nevelés abban a korban lép
elõtérbe, amikor a gyermeknek már kérdései vannak, és igyekszik tájékozódni és jól elhe-
lyezkedni a világban. Ezeknek a kérdéseknek a kimerítõ megválaszolására mindig kell tü-
relmünknek és idõnknek lenni. Ezek a felvilágosítások sokkal fontosabbak a gyermek
szempontjából, mint az az ismeretanyag, amit az iskolában kap. A gyermek kérdése õt ér-
deklõ, személyes természetû, egyénisége felépítéséhez van rá szüksége, míg az iskolai isme-
retanyag mögött sokszor ott van a muszáj, ami miatt sokszor nem tud annyira
meggyökerezni, mert esetleg nem is érdekli. A gyermek kérdését nem szabad válasz nélkül
hagyni. Így szokik hozzá már a gyermek, hogy késõbb is felvilágosításért szüleihez fordul-
jon elsõsorban. Így ismerheti meg a szülõ gyermekét. Erre a megismerésre a szülõnek ok-
vetlenül szüksége van ahhoz, hogy megfelelõen támogassa, irányítsa gyermeke fejlõdését.

Sokszor azt tapasztaljuk, hogy a szülõ rákényszeríti akaratát gyermekére. Azt akarja,
hogy gyermeke valósítsa meg azt a célt, amit õ, a szülõ nem tudott életében elérni. (alteregó).
Ez felettébb káros. A gyermek nem tárgy, dolog, akivel azt tesszük, amit akarunk, kihasznál-
va egyéni fejlettebbségi helyzetünket, hanem mindig azt kell szem elõtt tartanunk, hogy
minden gyermek önálló egyéniség. Így tanulja meg saját maga értékelését, ami az egyéniség
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kifejlõdéséhez elengedhetetlenül szükséges. Így pl. ígéretünket gyermekünkkel szemben min-
dig pontosan tartsuk be, és tartsuk tiszteletben a gyermek szavát, ahol kell, vegyük komolyan.
Ne számítsunk a gyermek feledékenységére, egyáltalán nem biztos, hogy elfelejtette, ha nem
beszél késõbb róla. Ne tanítsuk meg gyermekünket „elkenni” a dolgokat. Az a gyermek, akit
megtanítottak arra, hogy szavának, ígéretének súlya, értéke van, nagyot lépett elõre egyénisé-
gének pozitív irányú fejlõdésében. Megtanulja saját magát értékelni.

A kultúrának talán a legelhanyagoltabb része nálunk a gyermeknevelés. A fizikai felté-
telek biztosítása még egyáltalán nem elegendõ a gyermekneveléshez. Az csak a tárgyi for-
ma, amire a lényeget, az emberré levést fel kell építeni. Pedig itt is van még tanulni való. Sok
lány úgy kerül fõkötõ alá, hogy azt sem tudja, hogy kell egy csecsemõhöz hozzányúlni. Ha
véletlenül édesanyja nem adott hozzá útbaigazítást, nincs más társadalmi szerv, amelyik
erre idejében megtanítaná. Pedig ez még szinte nem is az igazi gyermeknevelés. Itt-ott van-
nak már könyvek, cikkek, amelyek a gyermeknevelés egy-egy ágában eligazítanak, de az in-
tézményes rendezéstõl még messze vagyunk. A gyermeknevelésnek formát kell kapnia. Van
olyan fontos és általános, mint bármelyik tudományág. Külön tantárgyként kellene tanítani
a kisgyermek ápolását és nevelését lányok részére, és a gyermeknevelést mindkét nemû fia-
talság részére. Teljes tisztelet minden tudományágnak, de pl. a földrajz egy orvos, vagy
mérnök számára legtöbbször legfeljebb, ha keresztrejtvényben, vagy társalgás alkalmával
fordul elõ, de a gyermeknevelés kérdéseivel majdnem minden ember a legközvetlenebbül
érintõ módon, és kikerülhetetlenül szembetalálkozik, és a legjobb esetben hányszor tanács-
talan, vagy már csak akkor merül fel a nevelési hiányosság, amikor már késõ.

Mindig voltak gondolkodók, akik a neveléssel behatóbban foglalkoztak, és megszívle-
lendõ ajánlásokat tettek, amelyeknek követése elsõsorban az egyéniség kifejlõdését segítet-
te elõ. Más érdekeinek a tiszteletben tartása csak annyiban jött számításba, amennyiben az
az egyén érdekeit elõsegítette. Az emberiség rohamos eltömegesedése miatt ma már paran-
csolóan elõírja más érdekeinek tiszteletben tartását. Ha már valaki az otthonából kilép,
óhatatlanul valamelyik szomszédjával találkozik, és a folyosót, lépcsõházat meg kell vele
osztania. Nem is beszélve az utcai járókelõkrõl, a jármûveken utazókról, az együtt dolgo-
zókról, stb., stb. A modern nevelésnek nemcsak az a célja, hogy egymás érdekeit tisztelet-
ben tartsuk. Ezt úgy is megtehetjük, hogy közben kényszeredetten engedünk jogainkból,
kellemetlenül érezzük magunkat, esetleg egy-egy „jókívánságot” is elnyomunk magunk-
ban, vagy úgy, hogy már gyermekkorunkban hozzászokunk ahhoz, hogy mások érdekeinek
szem elõtt tartása, életünk szükséges és szerves velejárója. Így nem lesz különös teher mások
jelenlétének elviselése, sõt egy kis szeretettel párosulva jólesõ elõzékenységgé módosul és
szelídül. Minden segítõ gesztus már magában hordja a megnyugtató, jólesõ érzés formájá-
ban a jutalmát is. A legtöbb ember azt tartja, hogy arra való a jog, hogy szabályozza az em-
berek közötti érintkezést. Ez inkább a felelõsség áthárítása, felelõtlen, kényelmes felfogás,
mert a jog ezt a funkciót nem tudja betölteni. A jog sohasem tudja pótolni az erkölcsöt.
Alapvetõen és lényegesen más a szerepe. Az erkölcsnek az a feladata, hogy megelõzze a ki-
fogásolható cselekedet elkövetését, a jog már csak akkor lép elõtérbe, ha a felállított jogsza-
bály megsértése megtörtént. Fontossági sorrend szempontjából ez igen nagy különbség, és
az erkölcs szerepét részesíti elõnyben. Az erkölcs preventív, a jog retrográd. Az erkölcsi ér-
zésre való nevelés, és az abban való megerõsítés az otthon feladata már gyermekkorától, míg
a jog alkalmazása, helyei a különbözõ bíróságok és büntetõ intézetek. A kék fény adásaiból
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mindenki megtudhatta, hogy ezeknek az intézeteknek javító hatása majdnem a nullával
egyenlõ, mert minden, ott felnõttkorban szereplõ un „visszaesõ”, sõt a visszaesések tervei
sokszor már a falak között érnek meg. Felnõttkorban már nem lehet pótolni azt, amit az
otthon, a szülõi ház elmulasztott. Az élet túlzott elanyagiasodása, az igények elburjánzása, a
technika nagymérvû kifejlõdése, másrészt a családi élet fellazulása, az otthon elsorvadása,
az ösztönindulatok felszabadítása, sõt felszítása, a jövõre nézve semmi jót nem ígér. Ezen az
úton továbbhaladva az emberiség, de legalább a fehér ember degenerációja feltartóztatha-
tatlan. A betegséget egyedül csak az otthonokban, a lelkiismeretes és helyes neveléssel lehet
meggyógyítani. Jobb lett volna tegnapelõtt elkezdeni, mint holnap.

A nevelés nagyon fontos munka, tehát nagyon fontos a nevelõ személye, jobban
mondva a felelõsség meghatározása a helyes nevelésért. A nevelés komplex mûvelet. A
gyermek környezetében lévõ emberek és tárgyak mind-mind hatással vannak az egyéniség
kialakításában, de mindig kell olyan személynek lenni, aki ezekért a hatásokért felelõs. Na-
gyon kell vigyáznunk, mert a felelõs személyek számának számtani sor szerinti osztódásával
a felelõsség mértani sor szerinti csökkenése jár együtt. Pl. 5 ember felelõsségének 1 emberre
a felelõsség 25-öd része jut, azaz gyakorlatilag szinte semmi felelõsséget sem érez. A kis-
gyermek nevelkedéséért és neveléséért elsõsorban az édesanya felelõs, akihez természeténél
fogva érzelmileg, ökológiailag bizonyítottan mondhatnánk tapadó viszonyban, van. Az is
bizonyított, hogy az édesanya nélkül az egyed egyénisége nem tud teljesen kifejlõdni. Szinte
azt kell hinnünk, hogy az édesanya tején kívül a hanggal, nézésével, közvetlen, szeretetteljes
testi kapcsolatával olyan inponderabiliákat juttat gyermeke lelkébe, amire más nem képes.
Mellékesen megjegyezve a nõnek is szüksége van erre a misztikus emanációra, hogy egyéni-
sége beteljesedjék. Az értelmessé vált gyermek nevelése már megköveteli az apa behatását is
a nevelésbe, de nem a nevelés felelõsségének megosztása, hanem pótlása szempontjából. Az
apa bekapcsolódása a nevelésbe, aki a keményebb vonalat képviseli, a gyermek zökkenõ-
mentes átvezetése az édesanya meleg, szeretõ, elnézõ, stb. környezetébõl a külsõ élet késõb-
bi szigorúbb valóságába. Az édesanya utasításai bármilyen szigorúak is, mindig szeretetbe
vannak csomagolva, ezeknek az utasításoknak a gyermek lelke mindig egészen megnyílik és
befogadja õket, míg idegen parancsával szemben görcsösen összehúzódik, és csak kényszer-
bõl engedelmeskedik és hatásuk felületes. Több szeretet van az édesanya megpaskolásában,
mint az idegen puszijában.

A gyermek fejlõdésében eljut egy kritikus szakaszba, amikor még csak fejlõdésben van,
de már van önálló ítélõképessége is. Ilyenkor – sajnos – gyakran elõfordul, hogy a gyermek
mást tapasztal környezetében, mint amitõl tiltani akarják. Ilyenkor a gyermek fitymálva
mondja, hogy neki ne „prédikáljanak”. A jóra intés rossz példa háttérrel csak azt eredmé-
nyezi, hogy a gyermeknek megrendül a bizalma szüleiben. Ide kívánkozik annak a bölcsnek
a mondása, aki azt tartotta, hogy a gyermek helyes nevelését 30 évvel születése elõtt el kell
kezdeni. A jó neveléshez jól neveltnek kell lenni, mert csak így tudunk gyermekünknek jó
példát mutatni. A jó példánál, pedig jobb nevelési eszköz nincs.

Itt még egy fontos nevelési eszközrõl kell megemlékezni, az otthonról, amit más szóval
gyermekszobának is mondanak. Ez is a jó példa nevelõi eszköz csoportjába tartozik. Ugyan-
csak pótolhatatlan fontosságú.

Annak ellenére, hogy a gyermeknevelés szempontjából az otthon döntõ fontosságú,
azt kell, tapasztaljuk, hogy az otthon sorvadás betegségben szenved, Ma már legfeljebb csak
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lakások vannak, szûkek, kényelmetlenek, zajosak, ridegek, egyhangúak, többé-kevésbe
egyforma bútorzatúak, egyéniség nélküliek. Egy kis rosszmájúsággal, jobban hasonlítanak
egy éjjeli menedékhelyhez, mint otthonhoz. Az azonban már közel jár az igazsághoz, hogy a
lakók legtöbbje csak ágyrajáró. Ha az ember megfordul egy mai lakásban, legtöbbször ne-
hezen tudja beleképzelni a gyermeket, úgy, mint egyenrangú családtagot. A mai hajszolt vi-
lágban az ember rogyásig dolgozik, és ennek megfelelõen intenzíven, szinte a rothadásig
szórakozik. Azt a kevés idõt, ami a gyermek mellett pihenésre marad, vonakodik a szûk,
megszokott tucat lakásban eltölteni, más, újszerû, izgalmas kikapcsolódásra vágyik, és ezt
házon kívül, társaságban, szórakozóhelyen keresi. Pedig elõbb-utóbb mindenki rájön arra,
hogy a fárasztó napi munka után nem alkoholos csinnadrattára van szüksége a fáradt ide-
geknek, hanem meleg, szeretetteljes otthonra, csakhogy ez ma már kiveszõfélben van. Egy
igazi otthon létesítéséhez nemcsak lakás, bútorzat, munka, pénz kell, hanem az a szeretet,
és meleget sugárzó képesség, ami csak a nõk tulajdona. Angol közmondás szerint a házat
téglából, az otthont szeretetbõl építik. The house made of bricks, the home of love. Minden
valamire való lánynak kedves álma egy olyan otthon, amelyet õ rendez be a saját ízlése sze-
rint. Elõre kiterveli a bútorokat, szõnyegeket, függönyöket, kézimunkákat, stb., stb. Ami-
kor azután férjhez megy és számvetést csinál, kiderül, hogy az otthon létesítése csak távoli
álom marad, mert a férj rendszerint nem hoz annyit, ami fedezni tudná a kornak megfelelõ
magas alapigényeket, lakás, bútor, kocsi, nyaraló, külföldi utak, stb., és így a feleség az ott-
honrakás munkája helyett beáll a pénzhajhászók taposó malmába. Egész nap érintkezik fe-
lelõtlenül bókoló, udvarló, esetleg szemtelenkedõ férfiakkal, ami alaptermészetükbõl
kifolyólag a legtöbb nõt nem hagyja hidegen. Este fáradtan hazamegy, és szeretné magát
egy kedves, meleg otthonban kipihenni. Ehelyett talál egy rendetlen, hideg lakást, elmosat-
lan edényeket, poros bútorokat, egy ugyancsak kedvetlen, fáradt férjet, a gondot és a mun-
ka garmadáját, az egész kegyetlen második mûszakot. Késõ este úgy esik be az ágyába, és
szinte megkönnyebbül, amikor másnap újra kedves férfimosolyok várják munkahelyén. Így
lassan a feleség is megalkuszik a helyzettel, elhalványul az otthon álma, és egyszerû ágyrajá-
róvá süllyed. Õ is pihenését házon kívül keresi, mert lakása nem pihenés, hanem a napi
munkától fáradt idegeinek további megterhelését jelenti. Az otthonnak így lassan az álma is
szertefoszlik. Férj, feleség külön-külön keresi a szórakozását, és gyakran csak a látszat és
költségkímélés miatt maradnak együtt. Hol van egy ilyen házasságban a gyermeknek hely?
Ha mégis van, ki neveli? Ilyen körülmények között a gyermek is rosszul érzi magát, mene-
külni igyekszik, de hová? Elõször az utcára, majd a galeribe, onnan a javítóba és
elõbb-utóbb a rács mögé.

Az otthon az a nélkülözhetetlen melegágy, ahol az emberpalánta úgy megerõsödhet,
hogy dacolni tud a késõbbi megpróbáltatásokkal. Az otthonban tanulja meg a gyermek
példa alapján a társas élet szabályait, az otthon rendje, tisztasága megszeretteti vele ezeket
a tulajdonságokat, és rosszul fogja magát érezni rendetlen környezetben. Annak a kép-
nek, vagy szobornak mûvészi szépsége, ami kis ágyacskája fölött függ, és amelyet annyi-
szor lát, a lelkébe és ízlésébe ívódik, és tudat alatt, de esetleg tudatosan egész életét
végigkíséri. A szép muzsika, a szép játék, a szeretetteljes hang, amit környezetében hall, a
családtagok szeretetteljes, elõzékeny társalgási formái, a derûs hangulat, stb., stb. mind a
jó gyermekszobát jelentik, és a gyermeknevelés leghatásosabb eszközei. Itt a példa, a tény
nevel, amelynek igazságos voltában, és létére vonatokozóan nem lehet vita. Az otthon
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emléke kitörölhetetlenül él élete végéig minden ember emlékezetében, és ahányszor eszébe
jut, mindig le is méri, hogy értékes volt-e, vagy sem. Ha értékes, szép volt, szeretnénk csalá-
dunkban is megvalósítani, ha nem, gyakran takarónak, kifogásnak, emberi gyarlóságaink
igazolására használjuk. Bírák tudnának számot adni arról, hogy hányan hivatkoznak az elé-
jük kerülõk közül arra, hogy rossz volt, vagy egyáltalán nem volt otthonuk.

A jó otthon nemcsak a gyermeknevelésben fontos, a felnõtt részére sem kevésbé értékes.
Fontosabb, mint a madár részére a fészek, vagy az állatnak a vacok. Az ember fészeklakó lény.
A fészekre, az otthonra állandóan szüksége van. A megszületett csecsemõ a leggyámoltala-
nabb minden világra jött élõlény között. Gondos ápolás nélkül, biztos, hogy egy-két nap alatt
elpusztulna, míg például a megszületett kis szarvas-gödölye egy-két bizonytalan mozdulat
után követi anyját. Az ember fizikai kifejlõdéséhez lényegesen hosszabb idõ kell, mint bár-
mely más élõ kifejlõdéséhez, míg szellemi kiteljesedéséhez sokszor egy egész élet is kevésnek
bizonyul. Az a hely, jobban mondva, az a miliõ, amely ahhoz szükséges, hogy teljes életet él-
hessünk le, az otthon. Ez vár, amely véd az idegen külvilágtól, veszélyeitõl. Ez az az oázis,
amelyre szükségünk van, hogy a sivár körülmények között végzett munka közben felüdül-
jünk, felfrissüljünk. Ez az a sziget, amelyen biztonságban érezzük magunkat az árvízzel szem-
ben. Ez az az áramforrás, amely segítségével a napi munkában kimerült akkumulátort újra
feltölthetjük energiával. Ez az a Földanya, ha Antheus érintkezik, mindig új erõre kap. Ez az a
megkülönböztetett hely, ahol nyugodtan, fesztelenül önmagunk lehetünk, papucsban járha-
tunk, ahová elõbb-utóbb mindenhonnan visszakívánkozunk, ahol nem munkakényszerbõl
dolgozunk, ahol oldottan nevethetünk, ahonnan biztonságot szerezve, mosolyogva mehe-
tünk ki a viharba, esetleg még gyönyörködhetünk is benne.

Az otthon fontosságát értelmes ember elõtt nem nagyon kell bizonygatni. Számos iro-
dalmi mûnek is ez a tárgya, nem beszélve arról a sok közmondásról, amelyik mindegyike az
otthont dicséri. Mindenütt jó, de legjobb otthon; az én házam, az én váram; Családi kör;
Kis lak áll a nagy Duna mentében; Egy estém otthon, stb.

Az otthon nem magától lesz, áldozatot, sok szeretetet kívánó állandó munka eredmé-
nye. Még egy érdekes tulajdonsága van, egy férfi sohasem tud olyan meleg, vonzó otthont
összehozni, mint egy nõ. A nõ ebben a veleszületett mûvészetében utolérhetetlen. Tiszta,
rendes otthont a férfi is tud létrehozni, de azt vonzóvá, kedvessé és derûssé, csak a nõ szere-
tete teheti. Mindenki tudja hogy, ha egy otthon anya nélkülivé lesz, elõbb-utóbb széthullik,
megszûnik az összetapasztó erõ, az édesanya szeretete.

Illuzórikus dolog, és bomlasztásként hat addig fejlõdésrõl beszélni, amíg az otthon
rangját nem állítottuk helyre. A mai társadalom nem egészséges, és semmi jel nem mutat
arra, hogy magától a gyógyulás útjára tér. Már nem vezetõ emberek is látják, hogy rossz
irányba gurul a szekér, és próbálkoznak többféle izmussal, mint orvossággal megszüntetni a
bajt, de ez mind legfeljebb csak tüneti kezelés, lassítja a kifejlést, de nem szünteti meg a baj
okát. A gyökereket, az otthonokat kell egészségessé tenni, és akkor azokból pozitív embe-
rek fognak kikerülni, akik képesek lesznek haladó, életerõs társadalmat létrehozni. Ez las-
sú, nem látványos folyamat, kitartást kíván, de csak egészséges lelkû és testû egyedekbõl
állhat elõ egészséges társadalom. Elõbb az otthont kell meggyógyítani, megerõsíteni, és
azután automatikusan meggyógyul a társadalom is.
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Az otthonépítés mestere a nõ, a feleség, az édesanya. Neki kell megadni minden lehe-
tõséget, hogy ezt a fontos munkát zavartalanul végezhesse. Legelõször is ennek a munká-
nak a megbecsülését kell lényegesen magasabbra emelni, mint eddig tettük.

Mielõtt tovább mennénk, egy pár szó erejéig ki kell térni általában a nõ helyzetére a
társadalomban, és a nõi munka értékelésére.

A férfi és a nõ közé nem lehet egyenlõségjelet tenni. Azonos fizikai körülmények kö-
zött élünk, másrészt egymásrautaltságunk miatt nagy közös szellemi felületünk van, de ha
közelebbrõl figyeljük a két nemet, sok fizikai és szellemi különbözõséget kell felfedeznünk.
Ezt az antropológusok és pszichológusok már régen pontosan megállapították, és a laiku-
sok elõtt is tudott. Azoknak az erõlködése, akik a nõktõl ugyanazt a helytállást kívánják és
elvárják, mint a férfiaktól, természetellenes, és mint ilyen sikertelenségre van ítélve. Az az
egészséges társadalom, ahol a férfiak és nõk az egyéniségüknek megfelelõ, testre szabott
munkát végeznek. Az a társadalom, amelyikben a nõknek azt a tulajdonságát, amiben a fér-
fiaktól különböznek, meg tudná semmisíteni, öngyilkossá válna. Ezeknek a nõi tulajdonsá-
goknak már az erõszakos csökkentése is a társadalom sorvadásához vezet, Ezek a súlyos
megállapítások csak elsõ hallásra látszanak bombasztikusnak. Mi lenne pl. ha egy szép na-
pon a nõk lemondanának szépségük ápolásáról, nem gyakorolnák többé a gyermekszerete-
tet, vagy nem volnának hajlandók több gyermeket szülni, stb., stb.? Elviselhetetlenül
színtelen, sivár lenne az életünk, nem is beszélve arról, hogy iparunk egy nagy része (textil,
vegyipar egy része, stb.) csõdbe jutna, és elviselhetetlenül megduzzadna a munkanélküliek
száma. Ha a nõk kivetkõznek nõiességükbõl, olyan ízléses megoldások és színek is kivesz-
nének mindennapi életünkbõl, amit sokáig nem tudnánk elviselni. Azt az elõrehajtó szelet,
amit a nõk nõiessége jelent, nem lehet, de nem is szabad kifogni az élet vitorlájából. Itt esz-
telenség lenne a természet átalakítási lehetõségével elõhozakodni. A férfi, férfi, a nõ, meg
nõ. Mindegyiknek megvan a sajátos élettere. Miért kell azt elszegényíteni, és megnyomorí-
tani a világot, hogy a nõi tevékenységet, a férfi munkaterület korlátai közé préseljük.

Az egészséges társadalomnak mindig is az egészséges otthon lesz az alapja, feltétele.
Ennek a megvalósításához a nõ részvétele alapvetõ, az oroszlánrész ebben a munkában az
övé. Képességei egyenesen erre predesztinálják. (Azt hiszem, ezt fölösleges felsorolni.)
Szellemi közös érintkezési fedõ területük határáig, a nõ a férfi munkáját is el fogja végezni.
Nagyobb türelme, és kitartása révén, sok munkaterületen még jobban megfelel, mint a fér-
fi. Az értékteremtõ munkának azonban van más fontos feltétele is. Az a nõ, akinek családja
van, és azt szereti, nagyon nehezen tudja tevékenységének súlypontját az otthonon kívüli
munkára áttenni, az igazi, valamirevaló édesanya pedig még ideig-óráig sem tud gondolat-
ban elszakadni kicsinyétõl. Így van ez rendjén. A nõt a legtöbb munkahelyen a férje pótolni
tudja, de a bölcsõ mellett értékes embert nevelni a jövõ részére már elsõsorban csak a nõnek
való tevékenység. Ebben a munkában a férfi a nõt nem tudja, és nem fogja tudni soha telje-
sen helyettesíteni.

Az az igazság és tény, hogy a munkaadók munkatársul szívesebben alkalmaznak férfit,
mint nõt. Ezen nem kehet csodálkozni. A nõ vonatkozásában családközpontú, a férfirõl ezt
egyértelmûen nem mondható el. A férfi tevékenységének a súlypontja a családon kívül van,
otthon csak a magánéletét éli. A fárasztó napi munka után ide tér meg pihenni, felüdülni, új
erõre kapni. Be van bizonyítva, hogy az a legeredményesebb és legértékesebb munka, amit
egy egészséges otthonnal rendelkezõ férfi végez. Az egészséges, szeretõ otthonnak ebben
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döntõ szerep jut. Nagyobb az ilyen munka hatásfoka, mintha mindkét fél valamilyen házon
kívüli munkahelyen dolgozva, elhanyagolt otthon esetében nem kellõképpen regenerálódva
dolgozik. Bármilyen vonatkozásba haladásról csak akkor beszélhetünk, ha a megtett munka
után az embert erkölcsileg felemeli a becsületesen elvégzett munka további munkához erõt
adó jó érzése. Egy ember lendületes, lelkiismeretes munkája értékesebb, mint két ember fá-
radt, kényszeredett munkája. Az ímmel-ámmal végzett munka azonkívül, hogy idõpocséko-
lás, még erkölcstelen is, mert lustaságra csábít, és rossz, szívesen utánzott példát mutat.

A munka egyik igénye a folyamatosság. Minden munka valamihez kapcsolódik. A leg-
több, és rendszerint a legértékesebb munkák megkövetelik a folyamatosságot, mert pangá-
suk veszedelmes zavart okozhat egy létfontosságú életfolyamatban. A nõi munkaerõnél a
munkaadónak mindig számítania kell, hogy szülés után munka kiesésre kerül sor. Szülés
után a gyes három évi kiesést jelent. Azután számítani kell arra, hogy gyermeke betegsége
esetén otthon marad a dolgozó mama. Egyébként is egy családos nõ figyelmét bárhol is van,
részben családja köti le, és ez így van rendjén. Egyébként is a nõi lelkiállapot finomságánál
fogva hullámzóbb, mint a férfié, és így „kiborulásra” fogékonyabb, ami természetesen a
munka minõségére is kihat. Ilyen körülmények között nem lehet zokon venni, ha a munka-
adók szívesebben alkalmaznak férfi munkaerõt, ha választaniuk lehet. Ezzel együtt jár,
hogy - mint munkaerõt – jobban megbecsülik, és ennek megfelelõen többször, és jobban is
dotálják. Végeredményben a férfi folyamatos munkájával jobban van biztosítva a terv telje-
sítése. Bármilyen vállalatnál egy munkacsoport, munkaágazat vezetésével csakis olyan dol-
gozót lehet megbízni, aki annak a munkakörnek felelõsségteljes és folyamatos ellátását
magára vállalja, és töretlenül tovább viszi. Kínos helyzet áll elõ, ha egy begyakorlott vezetõ,
pl. szülés miatt kénytelen hosszabb idõre otthagyni a munkahelyét. Új vezetõt kell keresni,
akinek rendszerint megfelelõ idõ kell, amíg új munkakörébe beletanul. Ez zökkenõmente-
sen nem történhet.

Madách klasszikus drámájában együtt érzünk Ádám csalódásaival és vergõdésével.
Ádám a tragikus hõs, a tragikum Évára csak átvitt értelemben tükrözõdik. Manapság azon-
ban Éva lépett elõ tragikus szereplõvé! Divat lett a túlnépesedés rémérõl óbégatni. Túl so-
kan vagyunk, nincs szükség több emberre. Ennek hangoztatásával kirántották a nõ alól a
legértékesebb és legmagasabb emelvényt, amely elõtt minden ember meghajtotta a fejét. A
nõ, az anyává levés kilátása nélkül elõbb-utóbb könnyen megunható élvezeti cikké degradá-
lódik. A nõ tisztelete nélkül elposványosodik a társadalom. Haladásról szó sem lehet. Min-
den nõ anya szerepében éri el a legmagasabb rangot. Ebben van a nõ tragédiája.
Devalválódott az az érték, amelynek létrehozása az õ privilégiuma és méltósága volt. A
gyermekáldás leértékelésének távolról sem a túlnépesedéstõl való félelem az egyedüli oka,
ez inkább csak egy bevallható kifogás. Nagy súllyal esik itt latba a könnyû élet hajszolása, az
anyagi javakért való kielégíthetetlen törtetés, a kényelemszeretet, a felelõsségtõl való féle-
lem, az áldozatvállalástól való irtózás, az emberi értékek elsikkadása, stb. Nagyon messze
elrugaszkodtunk az erkölcsi normáktól, ez az alapbaj.

Mindenki hajszolja a boldogságot. Ez a vágy velünk született. Sajnos a hozzávezetõ
utat nekünk kell megkeresnünk. A boldogtalanságot, pedig az okozza, ha ezek az utak egy-
más haladását akadályozzák, vagy éppen keresztezik. A nevelés az a kiindulás, ahol az em-
ber rálép a boldogulás útjára, amelyen elindulva több-kevesebb késõbbi útbaigazítással
párhuzamos tud maradni mások érdekeivel. A boldogság, mint olyan, inkább csak délibáb,
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fata morgana, kék madár. Még, ha el is jutunk olyan optimális állapotba, amikor minden vá-
gyunk maximális fokban kielégült, ennek a pillanatnyi állapotnak mindig van egy eloszolha-
tatlan árnyéka, az elmúlás. A megelégedés mindenki számára sokkal könnyebben elérhetõ
állapot, azt is mondhatnám, hogy ez az értelmes ember boldogsága. A gyermek, akinek életé-
ben az idõ múlása egyenesen áhított tényezõ, mert minél elõbb szeretne felnõtt lenni, a maga
rövidebb hatósugarú szemléletében, és az otthon szeretettõl meleg légkörében, lehet boldog.
A „szép gyermekkornak” ez adja meg a többé vissza nem térõ, de mindig visszavágyott szép-
ségét, romantikáját. Ez vonja be hamvával a gyermekkor minden emlékét, ezért drága a szülõi
ház, az anyanyelv, még a gyermekkori csínyek is. Felnõtt korban mind nagyobb szerepet kap
a feltartóztathatatlanul hömpölygõ, kérlelhetetlen idõ. Állandóan a sarkunkban van, nem
tudjuk magunkat tõle elvonatkoztatni. A világon minden neki van alávetve. A felnõtt ember
birkózik vele, az idõs ember feladja a harcot, és a legokosabb, ha beletörõdik bölcsen a sorsá-
ba, legyõzetésébe. A nevelésnek egyik nagyon fontos feladata megtanítani a gyermeket az idõ
helyes kihasználására, de nem szabad az idõt Damokles kardjaként beállítani. Az idõ kény-
szerítõ, állandóan árnyékként jelen lévõ voltát ráér késõbb is megtapasztalni, amikor már
szellemileg felkészült, és megerõsödve tud az idõ könyörtelen múlásához alkalmazkodni. Az
idõ helyes kihasználásáért felelõsséget érzünk. Az idõ fogalmának a képessége áthidalhatatlan
szakadék az ember és az állat között. Csak az ember tudja érzékelni az idõ múlását. Nevezhet-
jük ezt az öntudatossá levés csapásának is.

Egészséges, erõs otthon nélkül nincs egészséges társadalom. Ha életerõs a palánta, jól
fejlõdik, és bõ termést hoz a növény, jobban ellenáll az állandóan rá leselkedõ betegségek-
nek, veszélyeknek. A nõ meleg szeretete és összetartó képessége nélkül nincs egészséges ott-
hon. Ez a nõ legértékesebb, és szinte kizárólagos tulajdonsága. A férfi nem kevésbé fontos
szerepe az otthon kiszolgálása, létezési feltételeinek biztosítása. A nõ, az otthon szolgálatá-
val, gyermekek szülésével és nevelésével a jövõt építi, a férfi a feltételek biztosításával in-
kább a jelenben dolgozik.

Ha kihúzok a földbõl egy növényt rendszerint egy fõgyökeret és sok apró gyökeret, un
hajszálgyökereket látok. Mindegyiknek megvan a maga létfontosságú funkciója. A fõgyö-
kér belefurakodik a kemény talajba, feltárja a tápanyagot, de az anyagot csak a hajszálgyö-
kerek tudják olyanná tenni, hogy az a növénybe jusson, és táplálásra alkalmas legyen. A
fõgyökér is csak a hajszálgyökerek közremûködésével kap táplálékot. A fõgyökérnek még
egy fontos szerepe van: õ ad tartást a növények, rögzíti a növényt. Ugye ez a párhuzam vala-
melyest példázza a férfi és a nõ egymásra utaltságát, és eltérõ szerepkörét?

Ha valamirõl nagyon sok szó esik, ott ezzel valami nincs rendben. Alig nyithatok ki
egy újságot anélkül, hogy valamilyen vonatkozásban ne olvashatnék benne a nõi egyenjo-
gúságról. A nõ értékelése a történelem tanúsága szerint sok hullámzásnak volt kitéve. Vala-
mikor régen állítólag nõuralom, matriarchátus volt. A római annalesekben már a férfi áll
elõl. Ubi tu Caius ego Caia. Igazán forradalmi változást a nõ helyzetében a kereszténység
hozott. Az embert olyan magasra értékelte és emelte, amit tovább fokozni már nem lehet.
Krisztus sohasem tett a férfi és a nõi lélek között különbséget. Erre a tanításra épült fel a fe-
hér ember kultúrája. A történelem megemlékezik lovagkorról is, amikor a nõ értékelése
virágkorát élte. Az újkor nagy háborúi, a megélhetés nehezebbé válása a férfi ázsióját
emelte magasabbra. Az idõk folyamán a megélhetéshez mindig több munkára és ügyes-
ségre volt szükség, az évtizedes háborúkban pusztult a férfinépség, és a ritkasági tényezõn
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túl az is fokozta a férfi értékelését, hogy egyik nõ sem volt abban biztos, hogy férfi párját,
aki búcsút vett tõle, mert háborúba ment, még egyszer viszontlátja. A régi háborúk idején a
férfi erényt, a virtust a fizikai erõ jelentette. Példaképek voltak: Sámson, Herkules, Toldi
Miklósok, Kinizsi Pálok, stb., akikkel a nõk kisebb vonzereje nem tudta és tudja felvenni a
versenyt. Atavisztikus visszaütésnek kell tekintenünk a nõknek mindmáig meglévõ azt a tu-
lajdonságát, hogy az erõs, un férfias férfit még akkor is elõnybe helyezik az ilyen tulajdon-
sággal nem rendelkezõ, de egyébként értékes férfival szemben, ha az elõbbi esetleg érdes
természetû. A nõ a férfiban ösztönösen gyermekei és maga, tehát a család megvédõjét látja
és keresi, ezért van szüksége az erõs férfira. Lehet egy nõ bármilyen gyengéd lelkû, a pálmát
mindig a gyõztes férfinak nyújtja. Ezzel is, mint minden más ténykedésével a jövõt szolgálja
és szolgáltatja. A nõi értékelés talán mostanában éli át legnagyobb válságát. Bízni kell ab-
ban, hogy végül is a józan ész felülkerekedik, és a nõ is megtalálja az õt igazán megilletõ he-
lyet a társadalomban.

Igenis a nõ egyenjogú a férfival, de csak akkor, ha nõi képességeinek megfelelõ mun-
kakört tölt be. Botorság a nõt aszerint értékelni, hogy mennyire versenyképes a férfimun-
kák elvégzése területén. Az élet bizonyos feladatainak elvégzésére a nõk, mások
megoldására a férfiak az alkalmasabbak. (Értelmes ember a lányokon nem vesz erõszakot,
mert az visszaüt.)

Ha az ember ma körülnéz a világban, azt kell tapasztalnia, hogy hovatovább csak egy
értékmérõ létezik a pénz. Nemrég egy angol, biztosan férfi volt, kiszámította, hogy egy
gyermek felnevelése 20 éves koráig 64500 fontba kerül. Részletezést nem olvastam, de na-
gyon kíváncsi volnék arra, hogyan értékelte a kihordás terhét, a szülés fájdalmát, a virrasz-
tásokat a beteg gyermek mellett, a gyakori aggódást, azt a mérhetetlen sok szeretetet, ami a
gyermekneveléshez szükséges, stb., stb. Ezeket az értékeket nem lehet forinttal mérni, pe-
dig senki sem vitathatja, hogy létfontosságú értékek. A 10 pennys újságtól a 100 millió dol-
láros repülõgépig mindent pénzzel értékelnek. Szinte aminek nincs ára, már nem is érték.
Így a nem materiális értékek devalválódnak, lassan elsenyvednek. Ez általános elszegénye-
déshez vezet. A szédületes technikai fejlõdés következtében életterünk nagyon egysíkúvá
szûkült. Tanulunk, dolgozunk, izzadunk, loholunk egy életen át, hogy érzékszerveink igé-
nyeit minél mesterkéltebben elégítsük ki. Igazi emberi, magasabb régiókban végbemenõ
élet elérésére nincs sem idõ, sem energia. Érdeklõdési területünknek munkakörünk szab
határt. Kisebb-nagyobb szakbarbárokká válunk. A munka elsõrendû kötelessége minden
egészséges embernek, ez fennmaradásunk és haladásunk záloga, de nem szabad annyira fe-
tisizálni, hogy egyetlen életcél legyen, mert a munka az emberi létnek csak eszköze. A mo-
dern ember nem lehet semminek, így a munkának se rabszolgája. A legtöbb ember
lerobotolja az életét anélkül, hogy felemelné a fejét a munkából, és széjjelnézne a világban
azokra az értékekre, amelyek arra valók, hogy az ember éljen velük, és amelyek azért van-
nak, hogy általuk sokrétûbbek, kiegyensúlyozottabbak, életvidámabbak, tartalmasabbak le-
gyünk. A világ a mi találkozásunkra vágyik. A szervezés fejlettsége, a technika magas foka
elsõsorban az automatizálás, a természet erõinek hámba fogása, a felkutatott energiaforrás-
ok, nem utolsósorban fizikai igényeinknek normális szinten való tartása elõbb-utóbb azt fogja
eredményezni, hogy az ember lényegesen kevesebb idõ és energia ráfordítással nagyobb ered-
ményt fog elérni, termelékenyebb lesz, mint ma, több ideje marad emberi életet élni.
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Itt egy pillanatra ki kell térni a még szép számban lévõ éhezõ társadalmakra. Ezeknek a
munka útjára való nevelése a mi feladatunk. Nekünk kell egyelõre megdolgoznunk azért a
pénzért, amit kölcsönkapnak majd a munkaeszközök és a megindulás céljaira. Csak köl-
csönt kaphatnak, a pénzadomány csak tüneti kezelés, amellyel csak irigységet szítunk, mert
bármilyen nagy a segély, azt csak morzsának tekintik, ami a dúsgazdag asztaláról lehullott.
Ezen az úton nem lehet a szegény éhezõket jobb belátásra bírni, sõt. Majd, ha megtanulják
azt, hogy kezük munkára való, és nem arra, hogy baksisért remegjen, csökkenni fog az
irigység és a társadalmi feszültség, ami ma kétségtelenül fennáll. A civilizáció állandóan te-
ret hódít, és lassan halad elõre, mert sok az akadályozó erõ, a kedvezõtlen klimatikus viszo-
nyok, gátló hagyományok, szokások, vallási meggondolások, az emberek tohonyasága, stb.
A megélhetés természeti feltételei nagyon sok helyen megvannak, de nem tesznek erõfeszí-
tést annak kihasználására, inkább nélkülöznek.

A munkára nevelés a gyermeknevelés legfontosabb és talán legnehezebb feladata. Óva-
tosan és fokozatosan kell már a kisgyermeket a rendszeres elfoglaltsághoz hozzászoktatni.
Amihez a gyermek hozzászokik, szinte vérévé válik, és felnõtt korában sem érzi különösen
terhesnek. Pl., Aki gyermekkorában hozzászokik a rendhez, felnõtt korában rosszul érzi
magát a rendetlenségben, és a rendrakás szükségletté válik, nem fárasztja el.

Mindig a gyermeknevelés fontosságánál kötünk ki, bármilyen életfunkcióval foglal-
kozzunk. A régi nevelési elvek ösztönösségen, részben hagyományokon alapultak. Felelõs-
séggel érte az ember legfeljebb csak saját szabályozható lelkiismeretének tartozott. A mai
élet sokkal összetettebb, mint nemrég volt, és így a nevelés szabályainak a megalkotása is
megérett a komoly stúdiumra. Ma már a nevelés sem nélkülözheti a komoly tudományossá-
got. Egy-egy bûntett, vagy más törvénysértés elkövetésénél senki sem gondolt arra, hogy a
nevelõket kérdõre vonja, felelõssé tegye a megfelelõ nevelés hiánya, vagy éppen a rossz pél-
daadás miatt. Igazság szerint minden bûntett komplex tevékenység eredménye, maga a tett
már csak szimptóma, a sok rossz összetevõ eredménye. A gyermek kikerülve a családi kör-
nyezetbõl a társadalomhoz kapcsolódik az érdek számtalan szálával. Az elhagyott otthon-
hoz, ha még van, csak érzelmi szálak fûzik. A társadalom joggal elvárja, hogy új tagja
hasznos, beilleszkedni tudó ember legyen, és nem tehertétel. Aki a helyes elindítást elha-
nyagolja, felelõsséggel tartozik a társadalomnak. Természetesen a társadalom csak akkor
élhet ténylegesen a felelõsségre vonás jogával, ha a nevelõknek a neveléshez minden felté-
telt biztosított. Vannak államok, ahol már megvalósították, vagy tervezik, hogy az állam az
édesanyáknak a nevelési munkáért rendes fizetést folyósít. Nem visszás dolog az, hogy min-
den csibe, liba, malac, stb. nevelõ nõ munkájáért, mely különleges képességet nem kívánó
rutin munka, fizetést kap, és a családanya, aki a legnagyobb érték-ígéretet a világra hozza ,
táplálja, mennyi munkát, szeretetet, aggódást, türelmet igénylõ nevelõi munkát végez, még
csak dolgozó nõnek sem számít, hanem egy kis lenézõ mellékízû kifejezéssel, õ csak otthon
van. Akkor kezdhetünk haladásról beszélni, ha ez a szégyenletes ferde értékelés alapjában
megváltozik. Az édesanyák áldozatos munkája a jövõ társadalmát építi, nem mindig látvá-
nyos, de nagyon hasznos, és ezért tevékenységüket az államnak kell honorálni.

Ehhez elsõsorban az kell, hogy az anya, ha õ neveli gyermekét több erkölcsi és
anyagi juttatásban, és támogatásban részesüljön, mint eddig történt. Minden anyát a
gyermekek számának megfelelõen havi honoráriumban kell részesíteni, ahogy ezt már
több államban bevezették. A családi pótlékot a nõ kezébe kell fizetni. A kisgyermekek
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ápolásánál és nevelésénél az édesanya pótolhatatlan, és ezért minden ilyen édesanya,
minden az otthonán kívüli munka alól fel van mentve.

A régi, ösztönös nevelés ma már nem elég, komoly tudatosságra van szükség. A neve-
léssel a jövõt építjük és –sajnos – sok embert nem vonz a hosszútávú befektetés késõi megté-
rülése, annak a hasznát rendszerint nem közvetlenül a nevelési munkát végzõ élvezi, hanem
a késõbbi társadalom. A nevelési munkát ezért biztosítani kell. Az iskolákban kötelezõ tan-
anyagként kell tanítani a neveléstant, és az emberpárok egybekelése elõtt is egy vizsga for-
májában meg kell gyõzõdni arról, hogy a párok tisztában vannak a nevelési elvekkel,
kötelezettségükkel a neveléssel kapcsolatban, és felelõsségükkel a jövõ iránt. A családjog a
család jogi kereteit már régen lerakta, de a keretek helyes tartalmasítása érdekében intéz-
ményesen szinte semmi sem történt. Találkozott két különnemû fiatal, megtetszettek egy-
másnak, párrá lettek, megszületett a csecsemõ, és sok kismama még azt se nagyon tudta,
hogyan nyúljon a kicsinyéhez. Ez eddig csak annyiban különbözik az állatok viselkedésétõl,
hogy õk ezt tökéletesebben csinálják, mert az állat-mama külsõ közbeavatkozás nélkül is
ösztönösen tudja, hogy mi, és mennyi az õ teendõje a szüléssel és neveléssel kapcsolatban,
és azt el is végzi hiánytalanul. Az emberpárra viszont a szüléssel kapcsolatban összehasonlít-
hatatlanul több és értékesebb feladat és hosszabb kapcsolat hárul, mint az állatra. A gyer-
mekneveléshez ma már az édesanya ösztönös szeretete elengedhetetlenül fontos, de
korántsem elég. Ma már meg kell tanulni a helyes gyermeknevelés sok csínját-bínját. Min-
den nevelésváltozatnak alkalmazási elõírást összeállítani nem lehet, de az alap teendõkkel a
szülõknek rendelkezniük kell. Hogy csak egy párat említsek, hozzá kell szoktatni a gyerme-
ket a rendszeres munkához, Ez nem azt jelenti, hogy minden nap 2-3 óráig dolgoztassuk
õket, de legyen valami csekélységért rendszeresen felelõs. Felnõtt korában sem fog annyira
nehezére esni a munka. Meg kell tanítani a gyermeket mások értékeinek tiszteletben tartá-
sára. Nagyon nehéz munka, mert a velünk született vak önzés a gyermekben elemibb erõ-
vel, fékezetlenül nyilvánul meg. Már a gyermekkel meg kell értetni, hogy csak akkor
kívánhatunk másoktól kíméletet, ha mi is tiszteletben tartjuk mások érdekét. Meg kell taní-
tanunk az értékelés elemeire, a tettekrõl együtt kell eldöntenünk, hogy jó-e, vagy rossz. A
helyes értékelés az életben döntõ fontosságú. Hozzá kell szoktatnunk a gyermeket a tes-
ti-lelki fájdalmak elviseléséhez. Nem akkor teszünk a gyermekkel jót, ha a széltõl is óvjuk,
hanem amikor az életre megeddzük. Tanítsuk meg a gyermeket a többi jellemnevelõ neve-
lõi munka mellett, hogy mindennek van színe, fonákja, van kezdete és vége, minden rossz-
nak van jó megfelelõje, a rossz nélkül nem értékelhetjük a jót, minden borúra derû
következik, az életben mindennek ára van, stb., stb.. Lehet, sõt valószínû, hogy a gyermek
ezekbõl sok mindent nem ért meg, de Szent-Györgyi szerint a programozást a jövõ életre
már gyermekkorban kell elvégezni, mert a gyermek friss, még igénybe nem vett agya renge-
teg információt tud kódolni, és így késõbb konkrét esetben hasznosítani.

A gyermekben mindig a jövõt kell építeni. Hallgattassunk a gyermekkel sok szép mu-
zsikát. Harmonikussá nevelõdik a lelke. A muzsika, még akkor is hat, ha látszólag a gyer-
mek nem figyel rá. Ha bevezetjük gyermekünket a muzsika szépségeibe, és
megszerettetjük vele azt, olyan örökséget hagyunk rá, ami úgyszólván ingyen, és a leg-
könnyebben érthetõen állandó nemes felüdülést, és vigasztalást ad. A szép felfedezéséhez
is arra alkalmas szem kell. Tanítsuk meg gyermekünket a szép meglátására ott is, ahol más
észrevétlenül elmegy mellette. Többet ér az örökségnél. A lét nyûgét és vele járó árnyékát,
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mint például a betegség, csalódás, bánat, fáradtság, lehangoltság, idõnap elõtt mindenki
megismeri, akár akarja, akár nem. Az ellensúlyozására szolgáló értékeket, mint a szépség,
harmónia, derûlátó képesség, jó kedély, stb., melyek nem mindig tolakszanak az ember út-
jába, meg kell keresni, jobban mondva, ki kell palléroznunk a szemünket, hogy észreve-
gyük. Sokkal több szépség, jóság, igazság létezik, mint amennyirõl tudomást veszünk.

Szinte felsorolhatatlan az a sok teendõ, amire meg kellene a kisgyermeket tanítani,
hogy az életben minél kevesebbszer botoljék meg. Össze kellene állítani egy valamiféle Élet-
tant, amiben az szerepelne, hogy mit nem szabad csinálni a gyermekekkel, és mit kell ten-
nünk, hogy gyermekünk minél értékesebb emberré váljék. Unintelligens családoknál is
láthatjuk, hogy pl. a gyermekkel sört, feketét itatnak, szerénytelenségre nevelik. Hányszor
látni jármûveken, hogy idõs emberek egyik fáradt lábukról fájdalmas arccal a másikra vál-
togatva kínlódnak, mialatt a mama mellett az ülésen izeg-mozog, terpeszkedik csemetéje, és
szemlátomást terhére van az egyhelyben maradás, de a mamának véletlenül sem jutna eszé-
be, hogy átadja a helyet annak a kínlódó öregnek. Mekkora tévedésben van az az édesanya,
ha azt hiszi, hogy így szereti gyermekét helyesen. Már a kisgyermek lelkében is megmozdul
valami jólesõ érzés, ha látja a leülõ fáradt öreg arcán a ráncokat kisimulni, és a hálás mo-
solyt megjelenni. A jótett közvetlen jutalma lelkiismeretünk megelégedett öröme. Ha a kis-
gyermek ezt a szociális alapgesztust megszokja, olyan szociális erényre tesz szert, aminek
gyakorlása mindig jólesõ emberi tartást ad, és utánzásra csábít. Ilyenkor az ember lelkében
olyan reakció indul meg, ami egyéb cselekvésünket is jó irányba befolyásolja.

Minden ismeretet, ami a helyes nevelésre vonatkozik, intézményesen és szervesen
össze kell fogni, és már régen megért arra, hogy állandó fórumot kapjon, ahol arra illetéke-
sek tovább fejlesztésérõl, és megfelelõ alkalmazásáról gondoskodnak. Vannak már írások,
amelyek neveléssel foglalkoznak, de ezek rendszerint csak a nevelés egy-egy területét érin-
tik, legfeljebb csak magánolvasmányok.

A nevelést és a tanítást nem lehet egymástól élesen különválasztani, ezek egymást se-
gítve összefonódnak. Az élet kezdetén majdnem teljesen a nevelésen van a hangsúly, késõbb
a szellemi képesség kifejlõdésével mindjobban a tanítás lép elõtérbe. Az ember végered-
ményében élete végéig mindig tanul és nevelõdik is. A nevelés általában a gyermek, illetõleg
az ember jellemessé fejlesztésének a munkája, és így centripetális jellegû. Ide tartozik az
igazmondásra, õszinteségre, mások jogos érdekének tiszteletben tartására, önzetlenségre,
lemondani tudásra, türelemre, fegyelmezettségre való nevelés. Az oktatás viszont környe-
zetünkrõl, a világról való információk, ismeretek megszerzése, és rendezésének elõsegítése,
és így inkább centrifugális irányú. A nevelés normáira minden embernek szüksége van,
hogy a társadalomnak pozitív tagjává váljék, ezért általános érvényû, minden emberre köte-
lezõ érvényû. Az oktatás különösen magasabb fokon sokkal differenciáltabb és fakultatív
természetû. Kezdõdik az írni-olvasni tudással, és a négy alapmûvelettel, Akkor lehetne az
egész emberiség civilizáltságáról beszélni, ha ezekkel az alapismeretekkel minden ember
rendelkezne, de hol vagyunk még ettõl?! Még a magas kultúrájú Amerikában is a
színesbõrûek tekintélyes része analfabéta, és így civilizált körülmények között nehezen tud
munkához jutni. A nevelés köre pontosabban körülírható, zárt, általános, az oktatás az ala-
pokon túl messze, és definiálhatatlanul szerteágazó, és felsõ határa a messzi régiókba vész.

Senki sem vitathatja, hogy a csecsemõ és a kisgyermek nevelésére az édesanya a legal-
kalmasabb. Nemrég olvashattuk egy újságban, hogy Hollandiában egy apa felelõsségre
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vonta feleségét, mert egy másik városban tanuló fiúknak nem sikerült egyik egyetemi vizs-
gája. És ezen a szigorú felelõsségre vonáson nem irtózott meg senki, pedig ilyen körülmé-
nyek között a felelõsség már mindhármunk között megoszlik A szellem nyiladozásával,
elkezdõdik a kérdezõsködõ korszak, itt már az apának is be kell kapcsolódnia a nevelésbe.
A nevelés harmadik fokozata a példával, az otthon légkörével való nevelés. Ez a leghatáso-
sabb, mert a legértékesebb. Ott degradálják „prédikációvá” a gyermekek a nevelõi intelme-
ket, ahol a példa ellentmond az utasításnak, ahol vizet prédikálnak, de bort isznak. A
családi otthon jó példájánál nincs alaposabb nevelés. Az otthon emléke így, vagy úgy, de vé-
gig kísér egész életünkön akár tudatosan, vagy tudat alatt.

A nevelést mindig szeretetbe csomagolva kell adagolni. Tapasztalatból tudjuk, hogy
annak az embernek a szavát fogadjuk meg szívesen, akit szeretünk, vagy legalábbis akit tisz-
telünk. Az ilyen utasítás végrehajtása sokszor még csak terhünkre sincs, és késõbb is szíve-
sen gondolunk rá vissza, míg a nem szeretett ember utasítását még akkor is viszolyogva
teljesítjük, ha tudjuk azt, hogy hasznunkra van. A szeretettel adott intéshez nem szükséges
indoklást mellékelni, ez az oka annak, hogy az édesanya nevelése a leghatásosabb, tudniillik
abban a korban neveli a gyermeket, amikor a gyermek még úgysem értené meg a nevelõ lo-
gikai okfejtését.

Az édesanya jelenléte a családi otthonban még akkor is nagyon fontos, amikor a gyer-
mekek már kinõttek a kisgyermek korból. Mindenkinek szüksége van az életében egy olyan
helyre, ahol testileg-lelkileg háboríthatatlanul kinyújtózkodhat, vagyis ahogy mondani
szokták, otthon érzi magát, Ez az energiafeltöltõ állomás az otthon. Minden emberi intéz-
ménynek van ember-mozgatója, felelõse, sine qua non-ja, az otthoné a nõ. Csakhogy ma a
nõ legfeljebb csak mellékesen az otthoné. Lassan mindenütt megtaláljuk, csak otthon nem.

De egyúttal ez a veszte, mert sehol olyan nimbusz nem övezheti, mint egy meleg, éltetõ
otthon hátterében. A legnagyobb, legmûveltebb embernél is mindig több tiszteletre méltó az
édesanyja. Milyen tisztelettõl áradozó hangon beszél az ünnepelt zseni Petõfi, István öcsém-
hez c. költeményében édesanyjáról, Hrúz Máriáról, aki – tudomásunk szerint - egyszerû kis
asszony volt. Mindenki biztosan sok hasonló példával találkozhatott már élete során.

A fejlõdésben el kell már oda jutni, hogy a nõ lépjen elõ a férfi mögül és árnyékából!
Nem helyénvaló a nõt aszerint értékelni, hogy helyt tud-e állni a férfi munkaterületein is?
Természetes, hogy a férfi és nõ munkavégzési lehetõségei között kell és vannak közös fedési
területek, szoros egymásra utaltságunk, egymás helyettesítése, megértése és értékelési lehe-
tõsége miatt, de nem szabad szem elõl téveszteni, hogy a férfi és a nõ kívül-belül egymástól
különbözõ egyed, különbözõ igényekkel és funkciókkal. A nõi rendeltetés más, mint a fér-
fié, és anélkül, hogy a neki, egyéniségének megfelelõ munkaterületre állna be, a férfi mun-
katerületein akar, egyéniségének nem egészen megfelelõ területeken érvényesülni. Sajnos,
ennek egyik oka az értékelés férfi középpontúsága: csak a férfimunkának van értéke. Az az
igazi haladó szellem és felfogás, ha ez az elavult értékelés megváltozik. Be kell látnunk,
hogy az értelmi kultúra mellett létezik egy áttételesen hasonlóan értékes érzelmi kultúra is.
Nagyon meg- és elõreszaladtunk az értelmi kultúra területén, míg az érzelmi kultúrának
csak hamupipõke szerepet engedélyezünk. Tudomásul kell vennünk, hogy a társadalom
kulturális fejlõdésének mai állapotában az értelmi kultúra mellett az érzelmi kultúra is létjo-
gosultságot követel magának. Tisztán az értelmi kultúra eredménye jóllehet kivívja csodá-
latunkat, de magában rideg, színtelen, észre ható, szinte sterilnek mondható. Színessé,
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meleggé, szervessé az érzelmi kultúrával való elegyítés teszi. Egy hasonlattal élve, minden
tehetségünk megvan ahhoz, hogy egy egészséges és megfelelõ nagyságú lakás falait felhúz-
zuk, még a bútorokat is elõ tudjuk állítani, de ahhoz, hogy egy lakásból otthon legyen, már
a nõ különleges képességére, és ízlésére, vagyis a kétféle kultúra eredményeinek egyesítésé-
re van szükség. Egy egészséges nõ részére az otthon létesítésének, berendezésének és fenn-
tartásának pótolhatatlanul fontos munkája nem teher, hanem egyéniségének a
kiteljesedése, amelynek a kedvességében, szépségében elsõsorban õ tud gyönyörködni. Az
a férfi, akit napi munkája után ilyen otthon vár, nem fogja szabadidejét bûzös, mû-hangula-
tú kocsmákban, lokálokban, vagy általában házon kívül eltölteni, és másnap sokkal értéke-
sebb munkát tud végezni, mint egy olyan dolgozó házaspár, amelyik csak lakással
rendelkezik, és nincs lehetõsége arra, hogy testileg-lelkileg felüdülve kiegyensúlyozottan
fogjon hozzá napi munkájához. Az otthonnak ez csak egyik, de nagyon fontos hatása, hi-
szen az emberi tevékenység a munkával nem merül ki. Az egészséges otthon a jó kedélynek,
lendületnek, a gyermeknevelésnek, életkedvnek, biztonságérzetnek, tervezgetésnek, a be-
tegápolásnak, és a betegség utáni lábadozásnak is a legjobb helye. Az otthon létesítésének és
fenntartásának leghívatottabb papnõje a nõ, a feleség, az édesanya. Az otthon értéke nem lát-
ványos, nem azonnali értéket fiadzó, de annál mélyebb, alaposabb és értékében hosszantartó.

A nevelés fontosságával minden kor tisztában volt: Az emberek mindig tudták, hogy az
emberré válás minõsége és iránya már a gyermekkorban meghatározódik. Csakhogy a ne-
velés célja koronként nagyon különbözõ. Nagyon sokáig csak az lehetett a cél, hogy az
egyén életben maradását elõsegítse. Késõbb valamilyen táplálékszerzési tevékenységre is
megtanították a gyermeket, majd a kezdetleges fegyverek használatát is hozzá tanították.
Nagyon hosszú ideig az erõs, ügyes, harcos típus volt a férfi eszmény. A görögök spártai ne-
velését mindenki ismeri. A nõi ideál volt az igavonó, türelmes, termékeny nõ. A terméket-
len nõ megvetés tárgya volt, és elegendõ ok, hogy a férje elzavarja a háztól. Hosszú
társadalmi finomodási szakasznak kellett eltelnie, amíg a nõ javára az a módosítás megtör-
tént, hogy az együttélésnek nem célja, hanem csak gyümölcse a gyermek. Belénk ágyazott
ösztönünk vastörvénye miatt azonban mindig is hiányosnak, kivételesnek, célszerûtlennek,
nem kerek egésznek, sõt csonkának tudjuk azt a házasságot, amelyet nem tesz életszerûvé a
gyermekáldás. Az a fa, amelyik nem hoz gyümölcsöt, nem sok értéket képvisel, bár nem õ
felelõs terméketlenségéért.

A hódító népek (perzsák, rómaiak, oszmán birodalom, stb.) természetesen elsõsorban
kemény, mindent tûrõ katonai nevelésben, jobban mondva fegyelmezésben részesítették
fiúgyermekeiket. Az igavonás változatlanul a nõ elõjoga maradt.

Nagyon érdekes elolvasni Pázmány Péter bámulatos kifejezõ képességû írását a ma-
gyar nevelés akkori (XVII, század elsõ fele) helyzetérõl, és a saját vélekedésérõl. „Látom,
hogy a fiúk nevelése… stb.”

Nemeskürthy István: A magyar népnek, ki ezt olvassa (32. o.)
Pázmány kitûnõ érzékkel figyeli meg, hogy a lányokból lesznek azok az anyák, akik-

tõl az új nemzedékek nevelése döntõen függ, velük tehát fontosabb foglalkozni, mint a
fiúneveléssel, hiszen a fiúkat is az anya neveli, legalábbis életük elsõ meghatározó évei-
ben. „Látom, hogy a fiúk nevelésére vagyon az atyáknak szellemi gondjuk, mert iskolákba
és városokba küldi, lovagolni, vadászni, puskázgatni tanítgatják õket; de a lányok nevelé-
sében nagy gondviseletlenség vagyon, mert az csinosgatás, ruhacifrázás, gangosan lépés,
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azaz kevélységre való tanítás minden nevelésük. Maga úgy tetszik igazán írta Aristoteles,
hogy a lányok jó nevelésébõl áll fõképpen az országok becsületes állapota; nemcsak azért,
hogy fele az ország lakosinak asszony, hanem azért is, hogy a férfiak jó nevelése nagy részre
az asszonyoktól vagyon. Mert akiktõl születünk, és kisdedségünkben neveltetünk, azoktól
szopjuk tejjel együtt az erkölcsöket, melyek az új edényben legtartósabbak. Erre nézve, me-
rem mondani, hogy teljes életünk tökéletes, vagy feslett állapota az asszonyemberek nevelé-
sétõl árad: mivel elsõ nyolc esztendõnket, azaz a leggyengébb és hajlandóbb idõnket
asszonyemberek gondviselése alatt töltjük. Aminemû viselkedéseket és erkölcsöket akkor
belénk csepegtetnek, azoknak zsinórja után futamodik a többi életünk. Ennek felette a
szent házasság csendes állapota a lányok nevelésén áll: mert a rosszul nevelt lány menyeg-
zõje, holtig való galiba.” (Pázmány: Prédikációskönyv)

Az emberi élet értékelésének a változásával a nevelés minemûsége és intenzitása min-
dig szorosan kapcsolódott és egyenesen arányos volt. Tudjuk, hogy a klasszikus ókorban lé-
tezett egy Taigetosz, ahonnan a szülõ a nyápicnak látszó gyermekét a mélybe dobhatta. Az
ógermánoknál a megszületett gyermeket az apa lába elé tették, ha õ lehajolt érte, megma-
radhatott, ha nem, elemésztették. Rendszerint a lánygyermekekre várt ez a sors. Germanus
Gyula írja egyik könyvében, hogy az anya a megszületett lány csecsemõjét elássa a homok-
ba, hiszen Mohamed tanítása szerint a nõnek nincs lelke. A japánoknál a lánygyermek
adás-vétel tárgya. Az embernek rangot, mégpedig a lehetõ legmagasabb rangot a keresz-
ténység adott, melynek erkölcstana szerint az ember bármilyen nemû és színû is, hallhatat-
lan lélekkel rendelkezõ istengyermek. Önkéntelenül is felvetõdik a kérdés, mennyit ér az
ember, ha függetleníti magát ezektõl a kritériumoktól? Kegyetlenül szomorú feleletet ad
nekünk erre a kérdésre New York világítástalan napjának rémtörténete. Eddig a gyermek
elveszítése csak ölésnek számított, de ezután a legsúlyosabb bûntett, gyilkosság. A keresz-
tény civilizáció alapján álló társadalmak magukévá tették ezt a tanítást, és törvénykönyve-
ikben is így kodifikálják. Szomorúan kell azonban tapasztalnunk, hogy amint a modern
pogányság eltávolodik ettõl az erkölcsi normától, (lásd nácizmus) az emberi élet értékelése
szinte elmúlik, szétfoszlik. Lásd a gázkamrákat. Ma az ázsiai és afrikai emberkatlanban álta-
lában nincs mesterséges akadálya a gyermekek megszületésének, de nagy részük már kis-
gyermek korában elpusztul, mert szülei nem tudják megfelelõen táplálni, és amelyik nem
hal éhen az alultápláltság miatt, sem fizikai, sem, szellemi tekintetben nem lesznek teljes ér-
tékûek. A gyermekkor hiányos táplálkozását késõbb, felnõttkorban már nem lehet pótolni.
A különbözõ ismertetéseken látható nagy hasú gyerekek, mind az egyoldalú és hiányos táp-
lálkozást bizonyítják. Az egyik nyomorúság a másikat szüli. Az éhség nemcsak az éhhalállal,
de az életek minõségének és hosszának a beszûkítésével is szedi áldozatait. Ezek az ember-
tömegek az analfabétizmussal karöltve még jócskán elõtte vannak a civilizációnak. Elmara-
dottságuk, ha öntudatra ébrednek, nagy társadalmi feszültség okozója lehet.

Az ember individuum. A falanszter rendszer ebben a vonatkozásban megbukott. Min-
den embernek, illetve gyermeknek emberi, személyi méltósága folytán elidegeníthetetlen
joga van olyan neveléshez, amely megfelel élete céljának, egyéni képességeinek, nemének.
(II. zsinat.)

Az egészen kis gyermek fizikai és valamivel késõbbi korban jellembeli nevelésére az
édesanya senkivel sem helyettesíthetõ. A késõbbi nevelésnek két iránya van: a közösség-
be való helyes beilleszkedés kezdeti formáit legjobban az óvodában, napköziben, idegen
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környezetben, társaságban sajátítatja el. Az egyéniség már gyermekkorban is megmutatko-
zik, és ezért a megfelelõ szeretettel és tudással rendelkezõ édesanya egyéni nevelésére is ok-
vetlen szükség van. A nevelésbe itt kapcsolódik be az apa nevelõ, ismereteket közlõ
tevékenysége. A nevelés nagyon nehéz és felelõsségteljes munkájának tere, alapja, kerete az
egészséges otthon. Enélkül nincs megfelelõ nevelés, ami nélkül nincs egészséges közösség,
társadalom. Az otthon berendezõje, létesítõje, és éltetõje a nõ, a feleség, az édesanya. Ami-
kor tehát az otthont akarjuk a magasztos célnak megfelelõvé, erõssé és vonzóvá tenni, a nõ
helyzetét és értékelését kell elõtérbe helyezni.

Kevés olyan szélesen és szélsõségesen hömpölygõ társadalmi áramlat van ma, mint a
nõügy. Mindig is voltak amazonok, szüfrazsettek, emancipátorok, akik jogot és méltányos
helyet követeltek maguknak az uralkodó férfitársadalomban, de ezek elszigetelt, szórvá-
nyos jelenségek voltak. Ma a szervezés és a tömegkommunikáció erejével az áramlat világ-
méretûvé fejlõdött. 1975-ben a nõk évében Mexikóvárosban nõi világkonferenciát hívtak
össze, amelyhez az összehívók nagy reményeket fûztek, de annyira különbözõ társadalmi,
mûveltségi és világnézeti szinten álltak a delegátusok, hogy egyetlen egy pontban sem tud-
tak közös nevezõre jutni, és a 894 javaslat ellenére, vagy éppen következtében minden kéz-
zelfogható, komoly határozat nélkül oszlottak szét. Az állati szinten tartott muzulmán
nõtõl a politikai és gazdasági életet kezében tartó amerikai nõig áthidalhatatlan a szakadék
(Oriana Fallacci)

Érdemes madártávlatból megvizsgálni a világban a nõk helyzetét. Buddha nõgyûlölõ
volt, és ez meghatározza a nõk helyzetét egész Kelet- és Délkelet Ázsiában. A mûvelt Japán-
ban még ma is természetesnek veszik, hogy a férfi értékelésben megelõzi a nõt. Ugyanez a
helyzet Kínában is. Dél-Ázsia és Afrika mohamedán lakta hatalmas területein a nõ helyzete
a lehetõ legalacsonyabb. Gúnynak tûnik ott a nõ emancipációjáról beszélni, ahol az embe-
rek vallási tanítása szerint a nõ nem más, mint lélekkel nem rendelkezõ igavonó barom, akit
ezek szerint születésekor nem is anyakönyveznek, dologként, tárgyként kezelnek, stb.. A
hárem a mi erkölcsi felfogásunk szerint a nõk akolja, istállója, börtöne, az emberi méltóság
sárba tiprása. Életükért a hárem tulajdonosa senkinek sem tartozik felelõsséggel. Mózes
törvényei szerint a férj, ha valami illetlenséget talál asszonyában „kiállíthatja a válólevelet
és elbocsáthatja feleségét.” Ez sem bizonyítja a nõ értékelését. A nõnek az õt megilletõ, és
egyúttal legmagasabb értéket a kereszténység adott, amikor egy sorba helyezte a férfival. Jé-
zus Krisztus ugyanolyan testvéri szeretettel foglalkozik a szamáriai asszonnyal, Máriával,
Mártával, sõt a házasságtörõ asszonnyal, stb., mint bármelyik tanítványával. Ez a tett akkor
igazi forradalomnak számított. Háborogtak is a farizeusok miatta éppen eleget. A Szentírás
lett a nõi nem valódi szabadságlevele. Krisztus emelte fel és állította be a nõt a társadalom
vérkeringésébe, és ez a tény döntõ hatással volt arra, hogy a keresztény erkölcsi tanokon
alapuló fehér ember kultúrája ilyen magasra emelkedhetett. A nõk azonnal megértették
ezt, és felnõttek új szerepükhöz, amit az is bizonyít, hogy a vértanúk nagy seregében ará-
nyosan kivették a részüket. Ez nagy dolog, ha meggondoljuk, hogy a nõk természettõk fog-
va erõsebben kapaszkodnak, sõt tapadnak az élethez, mint a férfiak. (Több a fiú abortusz,
mint a lány, több fiú kisgyermek hal meg, mint lány, lényegesen több az öregasszony, mint
az öregember, több betegség súlyosabban érinti a férfit, mint a nõt, sokkal nehezebben ve-
szíti el a reményt, mint a férfi, kevesebb életlehetõséggel beéri, mint a férfi, családjáért, ott-
honáért sokkal nagyobb áldozatokra képes, mint a férfi, stb.)
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Andre Malraux de Sauille ateista, erõsen balos miniszter a fehér ember nõ értékelését a
Mária kultuszra vezeti vissza, amikor így szól. „A Nyugat találta fel a nõ felértékelését a
Mária kultuszban. A kereszténység egy bizonyos idõpontban (?) elkezdte felértékelni a nõt.
Ennek a jelenségnek nincs megfelelõje másutt. (!)” Malroux-t annyiban kell korrigálni,
hogy a nõ felértékelését nem kellett „feltalálni”, azt Krisztus megalapította, és az Újszövet-
ségben mindenki tudomásul vette. A nõ felértékelése abban az idõben (de késõbb se) más-
nak nem jutott eszébe, de még kevésbé volt bárkinek is olyan hatalma, hogy ezt a
forradalmi újítást ilyen visszavonhatatlan hatállyal életbe is léptesse. Ezzel a társadalmi vál-
tozással veszi kezdetét a keresztény Nyugat kultúrájának a kibontakozása. Nagyon érdekes
és tanulságos lenne részletesen megvizsgálni, hogy mekkora hatással volt a nõk felértékelé-
se a társadalmi és kulturális fejlõdés szempontjából? Csak egy pár érvet: van-e az irodalom-
nak, festészetnek, szobrászatnak, muzsikának hatásosabb ihletõje a felértékelt nõnél?
Nemde a költõk múzsája is nõ? Cupido (vágy) is nõnemû fõnév (die Begürste). Hány világ-
hírû katedrális, monumentális létesítmény tanúskodik a nõ tiszteletérõl, értékelésérõl. A
Mária kultusz a nõ általános értékemelkedésén kívül elsõsorban az anyaság tiszteletének ál-
lít monumentális emlékoszlopot. Ez arra tanít bennünket, hogy a gyermek értékemelkedé-
sével megemelkedik az édesanya tisztelete is, és a kettõ (a nevelés értékelése révén)
szorosan összefügg. Végül, de nem utoljára nem szabad számításon kívül hagyni annak a
sok erõfeszítésnek kultúrát elõsegítõ hatását, amit a férfiak a nõk érdeklõdésének megnye-
rése érdekében kifejtenek. Általában a férfiak által mûvelt értelmi kultúra nem tudott volna
a mai magaslatokra feljutni, ha a túlnyomóan a nõ személyével kapcsolatos érzelmi kultúra
nem adott volna impulzust a hideg értelmi kultúra színessé, meleggé, szinte szervessé fejlõ-
déséhez. A Tadzs Mahaltól a Notre Dame székesegyházig milyen hosszú láncolata és válto-
zatossága van a nõ hatásának a mûvészetre! Mi maradna a mi méltán csodált kultúránkból,
ha egy szép napon minden eltûnne belõle, a mi a nõvel kapcsolatos?

Az emberi fejlõdés alacsony fokán az értékelés mérõje általában a nyers erõ volt. A fér-
finak szüksége volt az erejére, hogy a terhes, kisgyermekes, fizikailag gyengébb nõt és a csa-
ládot védje a külsõ, erõszakos behatások ellen, és ellássa élelemmel. A nõ is ösztönösen az
erõsebb férfit tüntette ki bizalmával. A nõ, a férfi fizikai fölényét egyik fontos tulajdonság-
nak tartja még ma is. Ez az atavisztikus hatás csak lassan módosul ügyességgé, egészséggé,
majd értelmességgé. Ez a fejlõdés menete. Még sokáig találkozhatunk a „szerelem elsõ lá-
tásra” esetével, de már a nõk nagy része késõbb elfordul az ilyen férfitól, ha azt tapasztalja,
hogy a vonzó külsõ mögött üresség tátong.

Az emberi értékelés nem abszolút, és így koronként változik. Legjobb meggyõzõdé-
sünk szerint ez a változás differenciáltsággal, finomodással jár együtt. El kell ismerni, hogy
általában az értékelés privilégiuma mindig a férfiaké volt. A férfi közvélemény alakította ki
az értékelési normákat. Ez az értékelés a nõi nemet sok, ma már elavult ok és nézet miatt
elég alacsonyra értékelte. A múlt században kezdték a nõk megalázottságukból felemelni
fejüket és kihúzni a derekukat, és megindult egy emancipációs, felszabadulási mozgalom,
amelynek az volt a célja, hogy a nõk is kapják meg az általános emberi jogokat, így a válasz-
tójogot, érdekvédelmi egyesülés jogát, stb.. A mai nõk már az egyenjogúságért küzdenek. A
tavalyelõtti mexikóvárosi nõi világkongresszus azért maradt konkrét eredmény nélkül,
mert bebizonyosodott, hogy a nõk óriási tömege még az emancipációt sem érte el, másik ré-
sze, elsõsorban a fehér nõk már az egyenjogúságon is túl jutottak. Itt az is bebizonyosodott,
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hogy a nõk nem azonos úton gondolják helyzetük javulását. A nõk nagy csoportja, amelyik
szervezettebb, már megérett arra, hogy a férfi nyomába lépjen, és így mintegy versengjen a
férfival. A férfi tevékenységi vonalán véli megtalálni az egyenjogúságot. A másik nõi cso-
port a nõiesség értékeinek méltó elismerését követeli, és a nõ alaptermészetének megfelelõ
munkaterületen kívánja értékeit a férfiével egy sorba állítani, Ez a fajta nõ nem akar a férfi
árnyékában menetelni, ha ki akar lépni mellé az üres rá váró helyre, és így akar a férfival egy
sorban, és nem mögötte menetelni és érvényesülni. Ez a csoport nem hangoskodik, nem
megy ki az utcára, mert ezeket a nõket nem az utca, hanem az otthon vonzza. Ez éppen elég
nagy különbség. Azért mert nem veszik igénybe a nagydobot, ne higgyük azt, hogy kevesen
vannak, vagy gyengék. Más a módszerük. Õk jól tudják, hogy a férfi és nõ atavisztikus
szembenállásában a nõ gyõzelmet csak nõiességével tud elérni.

Eszembe jut itt egyik népdalunk pár sora:

Nagy az én rózsám ereje,
Kilenc pandúr nem bír vele.
De, ha az én hangom hallja,
Sírva borul az asztalra.

Valószínûleg nem onnan van ez a tökéletes hatás, mert a lány még több pandúrral el
tud bánni. Ezekben az egyszerû mondatokban mekkora bölcsesség van!

Nemrég külföldön olvastam Bol Morgan: Die Totale Fal, és Helen Adelin:
Faszinierendes Frauntum (1965) címû könyveket. Mindkettõ a nõ nõies érvényesülésének
útját propagálja. Mindkét könyv az USA-ban jelent meg, és számtalan nyelven forog közké-
zen. Különösen az utóbbi könyv vert nagy hullámokat. Könyveibõl egy millió azonnal elfo-
gyott. Elveibõl filozófiai iskola lett, elveire kiképzett 11 oktatót, õ maga több mint 300 000
nõt ismertetett meg téziseivel gyorstanfolyamokon. Szerinte a nõ legyen férjének készséges
élettársa, legyen egyúttal anya, békéltetõ angyal, panasziroda (Kalgemaur, siratófal), a gon-
dok eloszlatója, kedves lényével boldogságot árasztó, de mindenekelõtt legyen házias isten-
nõ, stb.. Egy ideális feleség egyúttal eredményes anya is. Ez a nõ érdekesebb, mint egy
huszárnõ. (Karrierfrau) A nõ, aki elnökök, generálisok, és más híres emberek bölcsõjét rin-
gatja, (neveli, közvetve) a világot kormányozza. Erre legyen büszke a nõ.

Hivatalos küldöttség tagjaként járt egy magyar újságírónõ Hollandiában, ahol a hol-
land családi viszonyokat egész közelrõl tanulmányozhatta. Az itt tapasztaltakat nyugodtan
vehetjük egy nagyobb társadalomra vonatkozólag általánosnak.

„Vendéglátóim, a gyermeknevelésbõl kinõtt asszonyok, mindenfajta mozgalom, egy-
let, szervezet lelkei, sok nemes és célszerû társadalmi munkát végeznek. Egy parasztasszony
szervezet rokonszenves vezetõjétõl megkérdeztem, hogy mint csinál négy felnõtt lánya?
Kettõ dolgozik „még”, mert hajadon. Kettõ pedig, ahogy férjhez ment, otthagyta az egyete-
met. Az egyiknek egy év hiányzott ahhoz, hogy orvos legyen, a másiknak ugyanannyi, hogy
mint szociológus egyetemi diplomát kapjon.” (Ott az otthon az egyetemi diplománál is ér-
tékesebb!) És még egy tanulság: az otthon ápolásán felül és kívül „sok nemes és társadalmi
munkát végeznek.” a nõk. A fejlõdés meglódulásával, és az eltömegesedéssel aránytalanul
megnõtt az olyan munkahelyek száma, amelyek ellátása elsõsorban a nõkre vár. Értelmi és
anyagi kultúránk réseit kitölteni, így az elhagyatottak, elesettek, tehetetlenek megsegítési
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ügyének megszervezése és lebonyolítása. Ez már maga óriási feladat, pedig a nõk kötelessé-
ge még ezen a vonalon túlhaladva a mesterségesen felépített világot színessé, lakályossá és
kedvessé tenni. Nemcsak a könnyet kell letörölni, de a mosolyt is az arcra kell varázsolni.

Ma az egész világ a létesítés izgalmas bûvöletében él. Ebben a férfimunka olyan szere-
pet tölt be, mint a növény fõgyökere, az alagút ásásánál a fúrópajzs, a földmûvelésénél az
eke munkája, a háborúban az ellenséges területet meghódító frontkatona szerepe, stb.. A
férfi elvégzi az erõt igénylõ felépítõ, létesítõ, úttörõ munkát, de a lehetõséget használható-
vá, élvezhetõvé tenni, kellemessé varázsolni, már a nõ feladata és mûvészete. Ezt a munka-
megosztást példázza Petõfi: A ledõlt szobor címû költeményében arra szólít fel, hogy
emeljük vissza régi talpazatára a ledõlt nemzetet „ A férfi verssel, az asszony könnyel.” A
nõi tevékenység és hatás közbejötte nélkül olyan sivár lenne a föld, mint egy hold, vagy
Marsbeli táj.

Senki sem tagadhatja, de még kétségbe sem vonhatja, hogy a második hullámban el-
végzendõ túlsúlyban nõi munka nélkül az elsõ hullám munkája befejezetlen, élvezhetetlen
marad. Már õsemberéknél is így volt, hogy a férfi ejtette el a vadat, de a hasznosítás a nõre
maradt.

Rossz úton járnak, és a természet rendje ellen követnek el erõszakot azok, a magukat
„haladó szellemû apostoloknak” tartó emberek, akik azt hirdetik, haladás, és a nõi nem meg-
váltásaként, ha nõ férfi pályákon keresi felszabadulását, önmegvalósulását, boldogulását.

Aki figyeli a gazdasági életet, tapasztalhatja, hogy a munkanélküliség nem mai keletû
jelenség, már elég régi baj. Egy-egy háború ideig-óráig enyhíti, mert a háború pusztításait
pótolni kell, és ehhez munkaerõre van szükség. Utána újra a nyomasztó gazdasági pangás és
munkanélküliség. A mostani munkanélküliség azért olyan keserves, mert elviselésének ne-
hézségét fokozza a másik oldalon létrejött áremelkedés és az ezzel együtt járó infláció, amit
általában a nyersanyagok, de különösen a kõolaj árának meredek emelkedése okozott. Az
olajtermelõk ráébredtek, hogy az olaj sem kifogyhatatlan és a raritás (ritkasági) gazdasági
tényezõ azonnal érvényesült ármegugrás formájában. Ennek a földindulásnak valószínûleg
az lesz az eredménye, hogy az emberiség kényszerítve lesz olyan energiahordozót keresni és
találni, amelyik hosszú idõre megnyugtatóan oldja meg ezt a problémát. (Sokak szerint a
víz szétválasztásából keletkezõ hidrogén lesz ez az energia. A kiszabaduló oxigén se megve-
tendõ a mai szennyes levegõnk részére.) Akárhogy is fordul a világ, normális körülmények
között az a foglalkoztatottság, ami pl. a század elején volt, minden valószínûség szerint már
nem tér vissza. A technika fejlettsége, az automatizálás, a természeti erõk magas fokú igény-
bevétele és segítése a termelésben, a kifinomult szervezés olyan termelékennyé tették a
munkát, a termelést, hogy lényegesen kevesebb, de egyúttal képzettebb munkás is sokkal
többet termel, mint azelõtt. Sok iparilag fejlett országban ezért szállították le a munkaidõt
már több lépcsõben is. Nem látszik anakronizmusnak a nõi munkaerõt odakényszeríteni a
férfi munkahelyre, ahol már úgyis pangás van? A magas fokú munka bizonyos szinten ön-
magát teszi fölöslegessé. A jólétet nem lehet akármeddig fokozni. Az elmaradott emberek
nagy katlanjai nem tudnak segíteni a mi munkanélküliségünkön, óriási emberfeleslegükkel,
és munkaerõ kínálatukkal csak rontanak rajta. Minden jel arra mutat, hogy az ipari fejlõdés
eredménye a munkaerõnek még kisebb mértékben való igénybevétele, tehát nemhogy a nõi,
de még a férfi munkaerõre is mind kevesebb szükség lesz. Igazság szerint a munkahét csökke-
nésével aránytalanul kellene emelkednie a munkabéreknek, hogy a rövidített munkaidõ alatt
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se csökkenjen a munkás bére. Sajnos az így elõálló szabadidõ kultúrált felhasználása sok he-
lyen még elég nagy feladat. A kultúrigények hiánya miatt különösen a dolgozók alacso-
nyabb rétege nem tudja helyesen felhasználni a megrövidült munkaidõ révén elõálló
szabadidõt. Nem érett meg rá. Ennek a problémának a megoldása is a helyes nevelésre vár.

Érdemes itt megemlíteni egy neves politikus Egon Bahr nemrég történt nyilatkozatát,
amely a mi újságjainkban is napvilágot látott. „A javak mindnagyobb tömegének elõállítása
már nem társadalmunk célja, csak eszköze. Az ember önmegvalósítása, a személyiség kibon-
takozása kell, hogy legyen a cél. Mindig a fejlõdés minõségére, és nem a mennyiségére kell
ügyelni. Ne szorítsa ki magát az ember a középpontból a peremre helyet adva az anyagnak.”

Nap mint nap halljuk és olvassuk, hogy a nõket fel kell szabadítani a fazekak és lábo-
sok, meg a konyha négy falának rabsága alól. Elõször is a mai fejlett gépesítés mellett egy
modern konyha sokkal inkább hasonlít egy szép, kényelmes laboratóriumhoz, mint egy
régi kényelmetlen, füstös konyhához, Olyan sokfajta élelem és fõzés könnyítés (félig kész
ételek, megõrölt, megtisztított hozzávalók, a sütemények nagy választéka, a mélyhûtött és
konzerváruk százai, stb.) áll a háziasszony rendelkezésére, hogy aránytalanul könnyebb
dolga van, mint régen volt. Olyan ételt és úgy csinálja, ahogy neki tetszik. Minden házi-
asszony a konyhájában feltétlen úr, akkor kezdi és hagyja abba a munkát, amikor õ akarja.
Semmiféle vendéglõi felszolgálás (nem beszélve a közétkeztetésrõl) nem vetekedhetik ün-
nepélyességben, meghitt boldogságban azzal a mozzanattal, amikor az édesanya a szépen
terített asztalra a családi szeretettõl övezve leteszi az általa készített ételt. Nem véletlen,
hogy nagyon sok ember minden étel minõségét édesanyja fõztjéhez méri. Bebizonyított
tény, hogy az ilyen otthoni étkezés nemcsak a testet, de a lelket is építi. Egy egész fejezetet
lehetne egy ilyen családi étkezés kedvezõ hatásairól írni. Többek között a helyes nevelésnek
is jó alkalma. Érdemes megfigyelni egy igazi édesanya boldogságtól sugárzó arcát, amikor
látja, hogy körülötte mindenki jóízûen eszik. Egy igazi nõ akkor boldog, ha adhat.

Nézzük meg ezek után egy felszabadult, un modern nõnek az elfoglaltságát. Reggel
neki kell leghamarább felkelnie, hogy a házból reggel iskolába, munkába kirajzókat és ma-
gát is ellássa. Még szerencse, ha éjszakás volt, megtakarította a maga öltözésének a munká-
ját. Egy olyan reggeli felkészülés, amikor az anya is munkába megy, és összetorlódik a
munka, ritkán történik meg idegeskedések nélkül. Az anya siet a rendszerint távoli munka-
helyére, a zajos gyárba, ahol több tucatnyian órák hosszat ülnek és görnyednek a könyörte-
lenül továbbhaladó szalag mellett, vagy elmegy a textil üzembe, ahol kényszerû, megállás
nélküli táncot jár a rábízott tucatnyi zakatoló gép között, vagy a pult mögé áll, ahol több
száz társával tûri és nyeli az örökké elégedetlen vevõ rigolyáit, vagy a tantermekben õrlõdik
a sok neveletlen gyermek szemtelenkedése miatt, stb., stb.. Ezek a munkahelyek mind teljes
igénybevételt jelentenek, itt akkor is teljesíteni kell a normát, ha a nõnek gyengélkedõ nap-
jai vannak. A nõi munkaerõ rendszerint beosztott, tudja, hogy munkáját fürkészõ szervek
ellenõrzik, és ahhoz, hogy otthagyja munkahelyét, felügyelõjétõl engedélyre van szüksége,
nem úgy, mint a saját otthonában, ahol úgy járhat-kelhet, ahogy akar. Délben egy fél óra az
üzemi ebéd bekapására. Hányszor hallottam ilyen ebédek alkalmával nõk szájából ezt a só-
hajtást: Mennyivel különbül készítem én el ezt az ételt. Délután tovább folytatódik a mun-
kaasztal, írógép fölé görnyedés, tánc, fáradozás, stb.. Lecsöngetés után rohanás üzletrõl
üzletre, beszerezni, amit lehet és bosszankodni a hiánycikkek miatt. Este úgy esik be a la-
kásába. Leteszi a csomagjait és körülnézve nagyon lehangoló kép fogadja. A lakás hideg,
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szellõzetlen, az ágyak bevetetlenek, asztal, mosogató tele rászáradt, mosatlan edénnyel,
mindenütt rendetlenség. Õ meg nagyon fáradtnak és elhagyatottnak érzi magát. Legszíve-
sebben sírásra fakadna, de ez luxus, erre nincs idõ. Úgy, ahogy rendbe kell hoznia a lakást,
és meg kell csinálnia a vacsorát. De hol a család többi tagja? A férj már jóval korábban haza-
jött, szétnézett az egyáltalán nem vonzó lakásban, rendbe hozni fáradt volt, otthon maradni
semmi kedve, így a kisebb ellenállás irányába haladva elindult a hasonló körülmények kö-
zött élõ és azonos cipõben járó haverokhoz a talponállóba. Ott egy pár fröccs után már ró-
zsaszínûnek és illatúnak találta a talponálló büdös és sûrû dohányfüstjét. Bejövetelnél az
volt a terve, hogy csak vacsoráig marad, akkorra már otthon minden rendben lesz, de régi
igazság, hogy egy csehóból sokkal nehezebb kijönni, mint bemenni, így bizony késõre járt,
mire szédülõ fejjel rossz hangulatban haza bizonytalankodik. Vacsorára a gyerekek is elõke-
rülnek, ki a galeribõl, ki a csavargásból, ki a grundról. Haza hajtja õket az éhség. És mi tör-
ténik, ha a nagyobbacska gyermek csak késõ éjjel vetõdik haza, vagy éppen egész éjszaka
kimarad? Valamire való családanya csak akkor nyugodt, ha mindig tudja, hogy a család
tagjai hol vannak, és mit csinálnak. Nem azért szüli, és neveli fel nagy keservesen gyerme-
két, hogy élete késõbb ebek harmincadjára kerüljön. Annak a szegény, kimerült asszony-
nak sem ereje, sem idege nincs, hogy megfelelõen gyermekei után nézzen, de a kilengések
fölött nem tud napirendre térni, de tehetetlen velük szemben, és a lelkiismeret furdalás és
felelõsségérzet befészkeli magát a lelkébe, mint egy állandóan sajgó seb. Mire éjszaka
úgy-ahogy be tudja fejezni szaporátlan munkáját, úgy esik be az ágyába, mint egy kifacsart
citrom. Ha valaki azt hiszi, hogy most már, ahogy mondani szokták „megérdemelt, nyu-
godt álomra hajthatja a fejét”, nagyon téved, mert ennek minden feltétele hiányzik. Egy-
részt a rendezetlen otthon gondja, másrészt az a tudat, hogy másnap és azután is folytatódik
ez a lélekölõ taposómalom, elég ok arra, hogy az a rövid éjszaka se legyen pihentetõ. Az
ilyen nõt állandó hiányérzet gyötri. Érzi, hogy elvesztette azt a lehetõséget, hogy mint egy
erõs mágnes a család tagjait összetartsa. Ez a helyzet azáltal keletkezett, hogy a nõt erõszak-
kal kiszakították az otthon közepébõl. Ennek a visszás helyzetnek minden hátrányát szinte
nem lehet felsorolni, de aki teljesebb képet akar szerezni, álljon oda egy mûszaki végén egy
gyár kapujába, és nézzen jól bele ezeknek a lehajtott fejû nõknek a komor arcába. Nagy
képzelõ erõvel is nehéz mosolyt képzelni rájuk Pedig egy nõnek sohasem szabad annyira el-
fáradnia, hogy ne tudjon mosolyogni. Mind több helyen már beismerik, hogy a mai nõknek
tekintélyes része kimerült, és teljesítõképességének a végére érkezett. Szülészorvosaink
már régen panaszolják, hogy a feltûnõen sok szülési rendellenesség, mint abortálás, kora-
szülés, fejletlen magzat, stb., a nõk túlterheltségének az eredménye. Óriási szerencse, hogy
a nõ elkeseredésében is türelmesebb és erõsebb, mint a férfi, és lényegesen ritkábban nyúl a
könnyû vigasztalódás eszközeihez. Így lényegesen kevesebb nõt látunk pl., talponállóban,
mint férfit, pedig nekik több okuk volna rá. A nõt még az otthon roncsainál is ott találjuk,
amikor a férfi már ki tudja, merre jár. Még valamit a konyha kifogásolt négy borzalmas fa-
láról. A haladó irányzat ki akarja szabadítani a nõt a konyha négy fala közül az idegen kör-
nyezetben lévõ munkahely másik négy fala közé. Nézzük meg közelebbrõl ezt a kétfajta
négy falat. A konyha falait olyan színûre festi, és olyanra díszíti a nõ, amilyenre kedve tart-
ja. Akkor megy be, és akkor távozik onnan, amikor akar, szinte teljes hatalmat gyakorol fö-
lötte. A másik négy falat úgy kell elfogadni, ahogy van, rendszerint hivatalosan
fegyelmezett munkára figyelmeztetõen, személytelenül, sõt gyakran komoran, ridegen,
esetleg szürkén, piszkosan. Zártságából rendszerint csak engedéllyel szabadulhat ki, és a
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benne történõ munka bizonyos kényszerû elõírások szerint történik, míg az otthon munká-
ját az igazi nõ szeretetbõl, és a saját ízlése szerint végzi. Valóban nagy különbség van a kétfé-
le négy fal között. Ha a végén mérleget állítunk fel, a következõket állapíthatjuk meg, hogy
a nõ a termelõmunkában hasznot hajt, de ugyanakkor lényegesen nagyobb kárt okoz egy
kultur társadalomban azzal, hogy jelenléte nélkül felborul az otthon, szétzüllik a család, de
legalábbis nem úgy nevelõdik, ahogy kellene. A nõ így, és ezáltal mindenképpen károsodik,
az esetek túlnyomó részében nem azt a munkát végzi, ami természet adta képességeinek
megfelel. Végül, de nem utoljára, a mai munkanélküliség, és a munkavégzés gépi segítsége,
és okos megszervezése miatt olyan megerõltetõ nõi igénybevételre nem lesz többé szükség.
A kézzel elérhetõ haszonért nem szabad feláldozni a jövõ lényegesebb érdekeit. Az otthon-
ról végzett munkát a nõ szeretetbõl teszi, ezért olyan fáradhatatlanok ebben a munkában.

Közbevetõleg még egy elvi kérdést kell tisztázni: nem minden jó, modern és haladó,
ami új, és nem okvetlenül rossz és maradi, ami régi. Nagy beképzeltségre, sõt korlátoltságra
vall, ha valaki azt hiszi, hogy régen nem voltak okos és bölcs emberek. Sõt könnyebben le-
hettek az élet általános és nagy kérdéseinek a vonatkozásaiban, mint ma! Régen az ember
véleményének kialakításában könnyebben megtalálta a 2X2=4 biztonságú alapot, és erre
ráépítve logikusan a tapasztalatokat az építmény betetõzéseként eredezett a vélemény. Az
információ mai, szinte beteges áradata következtében ember legyen a talpán, aki önálló vé-
leményt tud kialakítani. Nem is lehet csodálni, ha valaki beleszédül az információk eme ka-
vargásába, rájön, hogy megrendült bennük a hitele, mivel több ellentmondásos, de még
több információ a mai akcelerációs korban gyorsan elévül. Meginog a biztos kiindulási alap
megtalálásának a lehetõsége, az ember lemond az önálló elvek készítésérõl, és véleményét
egyedül újságja irányítása szerint alakítja, változtatja. Ezt a gyökértelen vélemény kialakítá-
si folyamatot, ami egészségesnek nem mondható a túlkultúráltság rovására írhatjuk. Nagy
veszélye az önállótlanságban rejlik, t.i. fennáll annak a veszélye, hogy az újságolvasók hely-
telen irányba manipulált újságírók hatása alá kerülnek, ill. kelepcéjébe esnek. Közhely,
hogy a sajtó hatása és felelõssége óriási. Nem mondható általánosnak, hogy ellenõrzik a saj-
tót, hogy ne éljen vissza hatalmával. (Érdekes módon az Államokban nõk végzik ezt az el-
lenõrzést, nagyon hatásosan.)

A társadalom se valami tehetetlen, statikus létesülés, hanem nagy belsõ erõvel állandó-
an fejlõdõ és haladó egyesülés. Az egyének kis komponens érdekeibõl összetevõdõ irányba
feltartóztathatatlanul hömpölyög, mint egy óriási folyam. A belsõ ereje mozgatja. Felülrõl
bele lehet nyúlni, fel lehet kavarni ideig-óráig, de csak az a ráhatás marad meg, ami vele
azonos irányú, a többi úgy elpusztul, mint a lávafolyam útját álló bokor. Csak a felszínt le-
het idõlegesen megzavarni, a haladás változatlan marad.

Téved az, aki azt hiszi, hogy bárki is meg akarja nyirbálni a nõk munkához való jogát.
Egyszerûen annyi történt, hogy a nevelés nagyfontosságú kérdése mellett feltétlenül foglal-
kozni kell a nõvel, a nõ helyzetével, értékelésével, stb., a nevelésnek õ a legfontosabb sze-
mélye. A jog és erkölcs keretein belül - természetesen – minden nõ olyan életpályát
választhat magának, amilyet, a körülményeket figyelembe véve óhajt. Ez alapvetõ joga.
Természetesen választhat magának férfi munkakört is. Senki nem vitathatja, hogy sok eset-
ben, és egész magas nehézségi fokig kifogástalanul el tudják látni ezt a munkakört is. Az
egyenlõ munkáért egyenlõ bért elvéhez azonban csak akkor van joguk, ha lemondanak
egyúttal nõi elõjogaikról. Az nem elég ugyanis, ha egy nõ azonos munkát produkál, mint
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egy férfi, a munka hatékonyságának még egy fontos kritériuma van, a folyamatossága. A
nõ, ha otthonán kívüli munkát vállal, de született nõi mivoltából eredõ kötelezettségének is
eleget akar tenni, óhatatlan, hogy külsõ munkáját megszakítás nélkül, és zavartalanul vé-
gezhesse. A szülés, és az ezzel járó munkák és elfoglaltságok, a gyermek, vagy a gyermekek
betegsége, ügyeiknek intézése, az ezekkel kapcsolatos gondok mind idõben és figyelemben
elvonja a nõt a munkájától. Az anya munkavállalótól senki sem követelheti, hogy súlypont-
ja teljes egészében a külsõ munkáján legyen, míg egy férfi munkaerõtõl ezt joggal megköve-
teljük. Ez pedig lényeges különbség.

A nõt egyenértékûvé a férfival éppen különbözõsége, nõiessége teszi. Igazán nagyot a
nõ nõi mivoltában tud alkotni, de ezért ritkán kap látványos elismerést, mert mindig máson
keresztül fejti ki áldásos tevékenységét, másrészt munkájának eredménye nem azonnal ta-
pasztalható, hanem legtöbbször csak hosszú távon mutatkozik meg és érik be, és nincs mér-
tékegysége, amivel értéke mérhetõ volna. Minden ember életében döntõ szerep jut az
édesanyjának. Itt nemcsak a világrahozatalra, hanem elsõsorban a nevelés munkájára kell
gondolnunk. Jövendõ életünk irányát az esetek túlnyomó többségében az otthon szabja
meg. Azok a nyomok vésõdnek a legmélyebben az ember lelkébe, amelyeket a még érintet-
len gyermeki felületet érik. Az anya nevelõ szerepe hasonlít a kertész munkájához, mert az
õ szeretõ nevelése az a csodás ojtó ágacska, amitõl a gyermeki vad alany késõbb felnõtt ko-
rában nemes gyümölcsöket hoz. A történelem megemlékezik egy pár különlegesen értékes
nõrõl, mint a Makkabeusok anyja, Mónika, Szent Ágoston püspök anyja, Szent Erzsébet,
Zrínyi Ilona, Lorántffy Zsuzsanna, Kalkuttai Teréz, de minden nagy tett motívumainak
eredetét meg lehetne találni abban az édesanya által irányított gyermekkorban, amikor az
ember élete irányt vesz. Másrészt elég ennek az üdvös nevelõi ráhatásnak az elmaradása ah-
hoz, hogy valakibõl értéktelen ember váljék. Közismert a francia közmondás: Keresd a nõt!
Ezt a közmondást általában negatív értelemben is használják. Így, vagy úgy közvetve, vagy
közvetlenül, de mindig megtalálhatjuk tetteink hátterében a nõt és nõiességét, mint indító
okot. A nõ a világra elsõsorban nõiességével, így szeretni tudásával, áldozatvállalásával,
gyöngédségével, türelmével, kedvességével, finomabb ízlésével, szépségével, stb. hat, és
ezek nélkül a tulajdonságok nélkül a férfi értékek is elsorvadnának. Beláthatatlan következ-
ményei származnának annak, ha egy szép napon a nõk ezeket a jellemzõ tulajdonságaikat
elveszítenék. A férfiak ezeket a nõi tulajdonságokat nem tudják pótolni. Nem lehet azt
mondani, hogy nem okozna zökkenõt, ha egy szép napon a nõk nem kényszerülnének to-
vább is teljes munkaerejükkel férfi munkakörben dolgozni, hiszen idõk folyamán már elég-
gé beépültek a dolgozók rendszerébe, de biztosan nem dûlne össze a világ. A munkanélküli
férfiak munkához jutnának, és ázsiójuk is megemelkedne.

Ma a túlnépesedés divatos szó, majdnem olyan aggodalommal emlegetik, mint az
atombombát. Félõ, hogy átesünk a ló másik oldalára. A fajfenntartás ösztönét semmiféle
ijesztgetéssel nem lehet elhessegetni. De nem is errõl van szó, hanem arról, hogy a megszü-
letett gyermekbõl célszerû és értékes neveléssel pozitív felnõtteket neveljünk. Az ilyen em-
ber nemcsak magának, de számos más embernek a megélhetését is biztosítani tudja,
képzettségének és szorgalmának arányában. Az éhezõ gyermekbõl nem fejlõdik ki teljes ér-
tékû felnõtt, és az ilyen felnõtteknek is ritkán születnek életerõs utódaik. A nyomor így szüli
a nyomorúságot. A hivatalos statisztika szerint kb. 2 milliárd ember alultáplált, és ebbõl 45
millió az éhhalállal küzd. Ebben a számban 5 millió a gyermek. Ez azt jelenti, hogy naponta
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kb. 1000 ártatlan gyermek hal éhen túlnyomórészt Ázsiában és Afrikában. Aránytalanul
nagy még a különbség a luxus jólét és a nyomorgó éhezõk életszínvonala között. Ha nem
tudják gyorsan orvosolni ezt a feszültséget, könnyen viharszerû és erõszakos kiegyenlítõdés
következhet be. A nyomorúságnak és az éhínségnek nem a túlnépesedés az oka, hanem az
emberek szellemi elmaradottsága. Nem véletlen, hogy az éhség területek és az analfabétiz-
mus annyira egybeesnek. Ma 4 milliárd ember él a Földön, de tudósok megállapították,
hogy a mai lehetõségek okosabb és tervszerûbb kihasználása mellett akár 100 milliárd em-
ber is megélhet a Földön. Ez a mai helyzet, de ki tudja, hogy milyen megélhetési lehetõséget
rejteget még a jövõ? Nem a túlnépesedés miatt kell jajveszékelni, hanem az elmaradottakat
kell az egészséges emberi civilizáció szintjére emelni. Az igaz, hogy óriási munka, de most
már halaszthatatlan. A sült galamb senkinek sem repül a szájába, fáradni kell érte. Aki ezt a
fáradságot nem elõlegezi, koplal, vagy éhen hal. A rendszeres munkára kell megtanítani,
vagy rákényszeríteni ezeket az elmaradott embereket, és a túlnépesedés megszûnik problé-
ma lenni. A túlnépesedésnek nemcsak gazdasági, hanem erkölcsi akadályai is vannak. Ezek
megszüntetése sokkal nehezebb. Elsõsorban a nõk hivatottak arra, hogy ezeket az akadá-
lyokat elhárítsák.

Az eddigiekbõl már valószínûleg kiviláglott, hogy a legértékesebb munkát egy nõ ak-
kor végez, ha mint édesanya a legnagyobb értéket nemcsak világra hozza, hanem a termé-
szettõl kapott különleges tulajdonságokkal a kis emberpalántából jellemes, értékes embert
nevel. A mai differenciált életben az ösztönös jóra nevelés nem elég. Minél többen vagyunk,
a nevelés jó hatásának annál több ellensúlyozója van, mert az embernek megvan az a rossz
szokása, hogy embertársaitól legkönnyebben, és így a leggyorsabban a rosszat tanulja el.

Már régen megérett az idõ arra, hogy az emberré nevelés fontosságát megfelelõ helyre
emeljük, és ennek megfelelõen kezeljük. Nyomokban találkozunk az irodalomban, tömeg-
kommunikációban rész-neveléssel foglalkozó megnyilatkozásokat, de ez még messze van az
intézményesített rendszertõl, mint pl. az oktatás. Senki sem vitathatja, hogy a nevelés leg-
alább olyan fontos, mint az oktatás. Egy különleges képzettséggel nem rendelkezõ becsüle-
tessé nevelt segédmunkás mindig értékesebb, mint egy etika nélküli, jellemhiányos tanult
ember, aki tudásával visszaél. Nagyobb szüksége van a világnak boldoguláshoz jellemes,
mint tanult emberekre.

Több fejlett országban már lépések történtek a nevelés tudományának intézményesíté-
se céljából. Így Svájcban a lányok részére kötelezõ tantárgy. Ezen kívül is tanfolyamokon le-
het a nevelés és az egészséges otthon normáit elsajátítani.

Minden lehetõséggel támogatni kell az egészséges lelket-testet tápláló meleg otthon,
és a modern emberré nevelés feltételei megvalósuljanak. Ez a munka elsõsorban az államra
vár, mint amelyiknek emberöltõkkel kell és tud számolni, míg az egyén rendszerint csak be-
fektetéseket tesz, amelynek gyümölcseit még életében élvezheti. A nevelés nehéz munkája
viszont hosszú távú befektetés. A nevelés fontossága miatt mindnyájunktól megköveteli
eredményességének elõmozdítását, de fõfelelõse mégis csak a nõ. A nevelés fontossága mi-
att szükséges a nõk helyzetét és értékelését megvizsgálni, és a gyermeknevelõ és otthont
fenntartó nõket az õket megilletõ magas helyre kell emelni. Ha a nõ ehhez a munkához
megkapja a szükséges támogatást a nevelés munkájának elmaradásáért felelõsségre vonha-
tó. Ez megint csak akkor követelhetõ meg, ha megtanulhatta és megtanulta a helyes nevelés
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alapelveit, ha minden külsõ feltételt, de mindenekelõtt a megilletõ elismerést és támogatást
is megkapja munkájához a társadalomtól.

Ez úttörõ nehézségû és hosszadalmas elõkészítõ munkát, de mindenekelõtt szemlélet-
változást követel. A férfiközpontú értékelést legalábbis erõsen módosítani kell. Ha egy édes-
anya gyermeket vállal, és a kihordás és szülés minden nehézségét és fájdalmát kiállja, és az
ezután következõ még nagyobb megpróbáltatásokat, úgymint aggódást, álmatlanságot, vir-
rasztást, a megállás nélküli gondoskodást lelkiismeretesen elvégzi, azután pedig elvégzi a
gyermekével azt a rengeteg szeretetet, türelmet, tapintatot és általában érzelmi munkát, amit
nevelésnek hívnak, aminek eredményeként egy értékes emberrel gazdagabb lesz a világ, senki
sem mondhatja, hogy ez a ténykedése nem vetekszik a legértékesebb férfi produkcióival.

Ennek a döntõ fontosságú tevékenységnek lebonyolítódási helye az otthon. Ahhoz,
hogy a csecsemõbõl ember, olyan értékes ember váljék, aki minden képességét érvényre
tudja juttatni, otthonra van szükség. Az otthon a feleség és édesanya nélkül csupán élette-
len, helyi, szervetlen keret. A nõ beállítása a termelõmunkába fokozatosan elsorvasztotta az
otthont. Most már inkább csak lakások vannak, amelyek megvédik a benne lakókat az idõ-
járás viszontagságaitól, de bármilyen tökéletes is a fûtésük, az ember lelke fázik bennük. A
mai otthon kettõs funkciója közül egyiknek sem tud eleget tenni. Nem tud a munkában ki-
fáradt embernek felüdülést adni, és nem tudja azt a légkört biztosítani, ami az eredményes
nevelési munkához elengedhetetlenül szükséges.

Mind több helyen hallhatjuk és olvashatjuk, hogy az otthonnak elsorvasztása súlyos
bajokkal jár. Az egyik szakember így ír: A munkaerõ minõségének nem az iskolázottság a
színvonala, a kizárólagos meghatározója, hanem amit az otthonából hoz magával az új ge-
neráció a munkahelyére. A család szerepe a munkaerõ újratermelésében összetettebb, mint
általában feltételezik. Nem pusztán számszerûleg, hanem minõségileg is meghatározza az
újratermelõdõ munkaerõt: új emberré kovácsoló mûhely az otthon.”

Hadd említsek a neveléssel kapcsolatban egy parányinak látszó, de hatásában – szerin-
tem – nagyon fontos mozzanatot. A nõi szépséggel könyvtárak foglalkoznak, újat írni róla
már szinte nem lehet, de az egyik, nem lekicsinylendõ funkcióját mégis megemlítem. A szép
nõ akkor a legszebb, amikor azzal az utolérhetetlen gyöngédséggel kicsije szemébe néz. Ilyen-
kor még a kifejezetten nem szép nõ tekintete is átszellemül, megnedvesedik és vonzóvá lesz.
Átlényegíti a szeretet. A teljes emberré váláshoz szükségesnek érzem, hogy a kisgyermek szen-
dergõ, bontakozó és szûzi lelke elõször az édesanya gyönyörû arckifejezésével találkozzék, és
ilyen legyen az elsõ benyomása a külvilágról. Áramoljék át az anya lelkébõl a szeretet a sze-
mek csatornáján át a gyermek hamvas lelkébe. Itt kezd szövõdni az a fontos és erõs érzelmi
kapocs is, ami nélkül az egész emberi egyéniség kifejlõdését nehezen lehet elképzelni. Ez az
érzelmi összefonódás kell a gyermek neveléséhez abban a korban, amikor még semmi más ne-
velési eszköz nem áll rendelkezésünkre, mint ez a tapadó vonzódás és szeretet, amit a kisgyer-
mek érez az anya iránt. Mindaddig csak erre a feltétlen kapcsolatra támaszkodhatunk a
nevelésnél, amíg a gyermekre észérvekkel is nem lehet hatni. Innen kezdve, kap mindig na-
gyobb és nagyobb szerepet az édesapa nevelõ munkája. Minél nagyobb szeretettel vonzódik
a gyermek édesapjához, annál inkább hajlik a nevelõ szóra, annál hatásosabb lesz a nevelõ
munka. A közömbös ember nevelõ szavai nem sok nyomot hagynak a gyermek lelkében és
emlékezetében. Annak az utasításait még akkor sem tartjuk be, ha tudjuk, hogy javunkra van-
nak. Másrészt magunkról tudjuk, hogy még a gondolatát is lessük, hogy teljesíthessük annak,
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akit igazán szeretünk. Az erõszakos nevelés nem hajlít, hanem tör, méltatlan az emberhez,
alattomosságot, bosszúállást szül, és hazugságra, képmutatásra ösztönöz.

A büntetés is a neveléshez tartozik. Már a kisgyermeknek is meg kell tanulnia, hogy
minden hibát jóvá kell tenni. Minden büntetésnek legfontosabb elõfeltétele, hogy ne érezze
vele kapcsolatban az iránta való szeretet csökkenését, tehát soha ne büntessünk elsõ felin-
dulásunkban, vagy ne vigyük a büntetést a személyeskedés alacsony szintjére, még akkor se,
ha a sérelem minket személyünkben ért. Ilyenkor a felelõsségre vonás és a büntetés a másik
házastárs kötelessége. A büntetés „elszenvedése” után többé arra visszatérni nem szabad.
Már az egész kisgyermeknek is nagyon érzékeny az igazságérzete. (Felnõtt korunkban ez a
„paradicsomi” ép és egészséges érzékünk a sok megalkuvás miatt - sajnos – eltompul). A
büntetésnél három dologra kell még különösen ügyelnünk. A gyermeknek tudnia kell, hogy
miért kapja a büntetést, be kell vele láttatni, hogy megérdemli a büntetést, és végül a bünte-
tésnek arányban kell állni az elkövetett vétséggel. Ha így járunk el, nem sértjük meg általa a
gyermek igazságérzetét, sõt erõsítjük azt, és így válik a büntetés neveléssé. Még arra is vi-
gyázzunk, hogy a büntetés sohase legye megalázó, tehát sohase büntessünk pofonnal, mert
az becsületsértés, és ne büntessünk kárörvendõ nézõközönség elõtt nyilvánosan.

Különbséget kell tennünk a jóvátétel és a büntetés között. Büntetésre sokkal enyhébb
formában, esetleg szóbeli pirongatás által akkor is sort kell ejteni, ha a hibás cselekedetbõl,
pl. eltulajdonlásból eredõ kár megtérül, mert maga a cselekedet büntetendõ. Sok olyan cse-
lekedet van, ahol a visszaélés nem azonosítható, itt a büntetés nagyobb. Általában a nevelés
minden mozzanatánál is, legfõképpen a büntetésnél nagy tapasztalatra és intelligenciára
van szükség. A nevelés oktatásánál különös figyelmet kell rá fordítani.

A tekintély a nevelésben

Tekintély, illetve a tekintély tisztelete nélkül modern társadalom nem képzelhetõ el. A
tanár ül a katedrán, és megállapításokat tesz, amiket a hallgatóság igaznak és helytállónak
fogad el, mert a professzor abban a tudományágban tekintély. A kezdõ zsebmetszõ tiszte-
lettel néz fel az öreg csavargóra, mert õt a szakmában a legügyesebbnek ismerik el. A tekin-
tély – röviden fogalmazva – a képesség hite, ami feleslegessé teszi, hogy valamilyen
képességet mindenki elõtt minduntalan bizonyítani kelljen. A tekintély alapja a hit. A racio-
nalista világszemlélet nem kedvez a hit kifejlõdésének, így közvetve a tekintély is csorbát
szenved. Manapság a szülõi tekintély is elég ingatag állapotban van. Legalábbis sehol sem
találni olyan kezdeményezést, szervet, vagy intézkedést, amelynek az lenne a célja, hogy a
szülõi tekintélyt öregbítse. Az igaz, hogy a tekintély kétélû fegyver, és vissza is lehet vele
élni, veszedelmes dolog a kiskirálykodás, de a szülõi tekintéllyel való visszaélésnek ellensú-
lyozója a szülõi szeretet, ami teljesen leszûkíti azt a lehetõséget, hogy a szülõ a tekintély jog-
címén méltatlanul bánjék gyermekével.

A szülõi tekintély mellõzése a nevelés hatékonyságát csökkenti. Ha a gyermek nem fel-
tétlenül hisz abban, hogy szülõje a javát akarja, és hogy azt jobban tudja, mint õ, a nevelõi
munka nagymértékben falra hányt borsó lesz. A gyermek viszont biztos támasz nélkül csak
hányódik az emberré fejlõdés meredek útján. Alapjában véve téves az a felfogás, hogy a szü-
lõ iránti bizalom csökkenésével más intézmény iránt megnõ a bizalom. Itt csak egyenes ará-
nyosság van.
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A vallásnak, mint nevelési erõnek kiiktatása.

A „modern” nevelés a valláserkölcsû nevelést elvetette, és ezzel a nevelés rendszere
alapjában változott meg. A hagyományos nevelés át-meg át volt szõve a vallás normáival,
egyenesen a vallás volt a gerince. Sok-sok évszázad alatt lett teljessé, finoman és erõsen
összecsiszolódott, egészet, zártat alkotott. A keresztényeknél a nevelés tankönyve volt a
Szentírás, a muzulmánoknál a Korán, a zsidóknál a Tóra stb.. Azokban az idõkben, amikor
még az volt a természetes, hogy mindenki valamilyen vallásfelekezethez tartozik, a valláser-
kölcsi nevelés magától értetõdõ volt. Egyes azonos vallási csoportok körülményeinek nagy-
fokú szétszóródása, és viszonyainak megváltozása magával hozta, hogy ezek az emberek õsi
vallásukat tovább már nem gyakorolták, és idegenkedtek attól, hogy gyermekeik valláser-
kölcsi nevelésben részesüljenek, különösen azért, mert rájöttek arra, hogy sokkal könnyebb
a vallás által szigorúan eltûrt megkötöttségek nélkül élni, feltéve, ha a többiek az erkölcs
normáinak keretei között maradnak.

A vallásosan hívõ ember nem fogadja el, hogy a lét hierarchiájának legmagasabb szintje az
ember. Azt tartja, hogy az állandóan csetlõ-botló ember tökéletlen, nem méltó arra, hogy a leg-
magasabban trónoljon. Kell lennie egy, az anyagon uralkodó, tökéletes szellemi lénynek, aki-
nél tökéletesebb és hatalmasabb nincs, és ez az Isten. Az emberiség egész eddigi történelmében
az istentelenség az elenyészõ kivétel. Az Isten fogalma az évezredek folyamán állandóan módo-
sult, finomodott, míg a kereszténységben érte el legmagasabb és legtisztább formáját.

A nevelõdés végeredményben fejlõdés, haladás a tökéletesedés felé. Ez a folyamat egy
magasabb, fejlettebb, értékesebb célt tételez fel, amit el akar érni. Már a rómaiak Per aspera
ad astra! Sic itur ad astra! az emberre minden vonatkozásban ható nehézsége, fékezõ,
visszahúzó erõ miatt iparkodásunk közben állandóan készek vagyunk az erõfeszítések al-
kalmával a helyzettel megalkudni, és elhatározásainkból engedményeket tenni, ezért ha a
mércét nem emeljük komoly magasságba, és nem követeljük meg szankciókkal alátámaszt-
va a cél elérését, nagyon sovány lesz az eredmény. Ennek tudatában a keresztény tanítás
nem kevesebbet kér az embertõl, mint azt, hogy: Legyetek tökéletesek, mint a ti Mennyei
Atyátok tökéletes! Krisztus jól tudta, hogy az ember a tökéletesség szintjére sohasem tud
felkapaszkodni, de azt is tudta, hogy az emberiség csak ilyen meredek célért küzdve tud
olyan magasra emelkedni, hogy létrehozza a fehér ember kétségkívül legmagasabb kultúrá-
ját. Megfelelõ kategóriában kell a célnak lennie, hogy felemelkedést, elõrehaladást jelent-
sen elérése. Az emberi kategóriánál maradva csak hasonszõrûek lehetnek a példaképeink.
Ilyen célok elérése legalábbis nem forradalmi tett.

A hatásos neveléshez (és itt ne gondoljunk csak a gyermek nevelésére) szorosan hozzá-
tartozik a felelõsség tudata. Közelebbrõl az a meggyõzõdés is, hogy a rossz, a bûn helyreho-
zását, a bûnhõdést senki el nem kerülheti. Ezt a keresztény tanítás feltétlennek hirdeti
annyira, hogy a vétkest a bûnhõdés kötelezettsége alól még a halál sem menti fel, mert to-
vábbélõ lelkében a felelõsség megmarad. A felelõsség fontosságának ilyen elõtértbe állítása
és kihangsúlyozása az egymás mellett élés lehetõségének, sõt a társadalmi fejlõdésnek és a
haladásnak is legbiztosabb elõmozdítója. Ha létezik olyan hatalom, amelyik minden eset-
ben mindent számon kérhet és kér is, aki elõl senki sem bújhat el, nincs értelme mások jogos
érdekének megrövidítésének, mert azt biztosan jóvá kell tennem, tehát amit nyerek a réven,
elvesztem a vámon. Ha ezt az erkölcsi igazságosztó hatalmat detronizálom, létbizonytalanság
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és katasztrofális egyensúlyzavar jön létre, mert az ügyesnek, szemesnek áll majd a világ. Az
embereket ügyeskedéssel be lehet csapni. Aki bírja, marja. Nem ok nélkül ábrázolják
Juszticiát bekötött szemmel. Ki tudná megmondani, hogy az elkövetett visszaélések hány
százaléka csúszik ki az emberi igazságszolgáltatás hatáskörébõl? Ha valaki olyan ügyesen
ügyeskedik, hogy nem jönnek rá, miért ne tegye? Kinek tartozik érte felelõsséggel? A lelki-
ismeret a minimumra szabályozható. Ne legyünk álszentek, és valljuk be, hogy a mi szemöl-
csünk jobban foglalkoztat minket, mint az, hogy másnak hiányzik a fél lába. A legjobb
ember is önzõ. Az önzetlenség erény, az erény pedig nem általános és nem kötelezõ.

Még egy fontos szempontot figyelembe kell venni. Nagy tévedés azt hinni, hogy az em-
beriség az idõ elõrehaladtával fejlõdik, halad, nemesedik. Ennek csak az ellenkezõje igaz. Ha-
ladunk az eltömegesedés felé és a sûrûbb érintkezési lehetõség azt eredményezi, hogy több
lehetõségünk van egymás hibáinak a megismerésére és elsajátítására. Törvényszerûnek ismer-
hetjük el azt a tapasztalatot, hogy az emberek egymástól elõször a hibákat tanulják el.

Zárszó

A legnagyobb érték az ember. Ezt senki kétségbe nem vonhatja. Ebbõl logikusan kö-
vetkezik, hogy az emberrel úgy is kell bánni, mint a legnagyobb értékkel. Csakhogy az em-
ber nem születik azonnal a legnagyobb értékkel, csak potenciálisan. Sok törõdés, munka
kell ahhoz, hogy abból a magával tehetetlen újszülöttbõl a legnagyobb érték váljék. Ezzel a
lehetõséggel születünk, de a szülõk, oktatók a környezet, a társadalom és nem utolsósorban
a magunk sok-sok erõfeszítése kell ahhoz, hogy értékessé legyünk. Az ember értékessé ne-
velésre gyermekkorában és fiatalkorában a legalkalmasabb. A gyermek kedvezõ körülmé-
nyek fennforgása esetén titánná fejlõdhet, de ha elhanyagoljuk, könnyen bûnözõ lehet
belõle. A gyermek a nevelése révén kapja meg a helyes életirányt. Nagyon meggondolandó,
hogy a nevelés elmulasztása nem neutrális, ártalmatlan felnõttet eredményez, hanem nega-
tív embert, aki tehertétele a társadalomnak.

Annak ellenére, hogy a gyermeknevelés elhatározó fontosságú az értékes emberré vá-
lásban, nem kapja meg az õt megilletõ megbecsülést. Itt-ott jelennek meg könyvek, amelyek
kezdenek tudományosan foglalkozni a gyermekneveléssel, de intézményesen a gyermekne-
velés tudományát még nem mûvelik. Szinte érthetetlen ez a nemtörõdömség, amivel a gyer-
meknevelés területén találkozunk. Szinte teljesen rábízzuk az anyai ösztönre. Az nem vitás,
hogy az eredményes nevelés alapfeltétele a szülõi szeretet. Itt elsõsorban az anyai szeretet
az, ami nélkül a teljes ember nem fejlõdik ki. A nevelés a jövõ szolgálata és építése. Ezt áldo-
zatos szeretet nélkül nem lehet megtenni. Ez azonban nem minden. A mai élet annyi
igénnyel lép fel az emberrel szemben, hogy ezeknek a megfelelésére is fel kell készíteni az
emberpalántát. Ehhez az ösztön nem elégséges, ezt a tárgyi tudást a nevelõnek el kell sajátí-
tania. A nevelés alapelemeit ugyanúgy kellene tanítani, mint mondjuk a természetrajzot,
földrajzot, stb.. Mind többen emelik fel hangjukat a világon ilyen irányú igényüket hangoz-
tatva, és most már nincs messze az az idõ, amikor a gyermeknevelés tudatos, elismert és
megbecsült elfoglaltság lesz, Svájcban már meg is tették az elsõ lépéseket ebbe az irányba.

A nevelés az otthonban bonyolódik le, mondhatnánk ennek a tevékenységnek az ott-
hon a mûhelye. Meleg, szeretetteljes otthon nélkül nincs eredményes nevelés. Ma, amikor
az apró, kis szobácskákban szinte csak ágyrajárók a robotoló szülõk, erõsen sorvad az otthon,
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és ezzel együtt elveszti egyik fontos, talán a legfontosabb funkcióját a nevelés lehetõségét. A
gyermek kiszorul az utcára, az utca azonban nem nevel. Itt a pajtásoktól elsõsorban a
rosszat tanulja meg. A káromkodást és a trágár szavakat mindenekelõtt, azután a csínyeket.
Szomorúan kell tapasztalni, hogy ezekben az utcai gyermekcsoportokban az erõszakosak, a
nagyhangúak az irányítók, akik gyakran elég gátlástalanok is. Az esetek többségének az
ilyen gyermekek kicsúsztak a szülõi ellenõrzés alól. Az ilyen gyermek kezdetben csak köszö-
nõ viszonyban van a szüleivel, késõbb teljesen elszakad tõlük, és valamelyik galerihez csa-
pódik. Ha az otthon elsorvad, vonzereje eltûnik, ez a gyermekek egy részének a sorsa.
Hogy lehet ezekbõl a gyermekekbõl a legnagyobb érték?

Az otthonnal kapcsolatban feltétlenül szólni kell az otthonteremtõ édesanyáról és fele-
ségrõl, mert nélküle nincs otthon. Köztudott, hogy ha egy családban meghal az édesanya,
az a család elõbb-utóbb felbomlik. A nõ áldozatos szeretete az a pótolhatatlan erõ, ami a
családot összetartja. A nõ örök vágya a környezetét boldognak látni. Édesanya, feleség és
otthon összetartozó fogalmak. Egy igazi nõ csak akkor hanyagolja el az otthonát és benne a
családját, ha egyéb elfoglaltsága annyira kiszipolyozza, hogy nem marad több energiája.

Az otthon nemcsak a gyermeknevelés szempontjából elhatározó fontosságú, mert a
család dolgozó tagjai részére ez az a hely, ahol a legjobban ki lehet pihenni a munka fáradal-
mait, és itt lehet erõt gyûjteni az új munkára. Értékesebb, több, mégis könnyebb annak a
férfinak a munkája, aki mögött egy egészséges otthon van, ahonnan az energiáját meríti,
mint annak a házaspárnak együttes munkája, ahol a tagok mindegyike egész nap otthonán
kívül dolgozik, és így inkább csak kényszerû ágyrajárók, mint otthon tulajdonosok. Ezt a
tényt amerikai statisztikusok már régen bebizonyították. Nem az a fontos, hogy valaki
unottan, közömbösen esetleg fáradtan mennyi ideig piszmog a munkapad mellett, hanem,
hogy milyen lendülettel és odaadással dolgozik. Az ilyen munkához kiegyensúlyozott em-
berekre van szükség. Ennek az állapotnak az eléréséhez elsõsorban kedves, meleg otthonra
van szükség, amit csak egy szeretõ szívû nõ tud létrehozni.

Alapvetõen téves a nõi munkával kapcsolatos értékelésünk. Az a nõ, aki vállára veszi,
és áldozatos lélekkel cipeli egy otthon és benne a család ezernyi gondját, elintéznivalóját,
baját, csak háztartásbeli, nem dolgozó. A hivatalos szervek is munkanélkülinek minõsítik,
így nem nyugdíjképes. Akkor tudnánk igazán értékelni a feleségek és családanyák nélkülöz-
hetetlen munkáját, ha hirtelen egyszerre sztrájkba kezdenének. Egykettõre felborulna az
egész társadalom. Nagyon sok lemaradást kell itt behozni. Azt a munkát, amelyik a növé-
nyeket fejleszti, elismerjük, amelyik az állatokat tenyészti, honoráljuk, amelyik termékeket
állít elõ, szinte dédelgetjük, de amelyik a legnagyobb érték, az ember kikovácsolásán dolgo-
zik, még munkának sem számít! A munka fogalma maga is átértékelésre szorul. Nem kell
gondolni matriarchátusra, aminek úgysem a munka értékelése volt az alapja, de a férfi köz-
pontúságot fel kell adni, idõszerûtlenné vált. Szégyenletes dolog a nõ szeretetbõl fakadó
igénytelenségével és szerénységével visszaélni. Miért nem értékeljük az otthon területén
dolgozó nõt, aki ott nélkülözhetetlen annyira, min a nõi munkát valamilyen zajos, szürke
munkahelyen, ahol a férfi mindig tudja helyettesíteni.

A munka értékét a természeti erõk segítségül vétele, a technikai forradalom vívmá-
nyai, és nem utolsó sorban az okos szervezés megsokszorozta. Egyszerû logika szerint ez azt
jelenthetné, hogy ennek arányában a munkabér is több lesz. Ugyancsak logikus az a követ-
keztetés is, amely szerint a becsületesen elvégzett férfimunka nemcsak egy család mindennapi
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szükségleteinek a fedezésére kell elegendõ legyen, de egyéb emberi igények kielégítésére is
elegendõnek kell lennie. Ez egyáltalán nem utópia, mert számtalan példa van arra, hogy
megvalósítható.

Túlnépesedés, népességrobbanás, stb. divatos kifejezések. Attól félünk, hogy belátha-
tó idõn belül annyian leszünk, hogy a Föld már nem tudja táplálni a lakóit, hogy több lesz
az ember, mint a fóka. Nem az a baj, hogy sokan vagyunk, illetve leszünk, hanem az, hogy
nagyon sok az olyan ember, aki többet fogyaszt, mint amennyit termel. Az a kulturált em-
ber, aki tudatosan és szorgalmasan dolgozik, és mellette magasabb igényeit is kielégíti, az új
értékek elõállítása szempontjából lényegesen többet ér, mint az a délkelet ázsiai ember, aki
megelégszik egy marék rizzsel, de egész nap semmit sem csinál, mert az a marék rizs ellenér-
ték nélkül marad. Egyébként még messze vagyunk a Föld ellátóképességének a határától…
Csak nemrég jöttek rá, hogy a délsarki tengerekben roppant mennyiségû fehérjedús rák az
un krilrák van. A tenger ellátó képessége még szinte kihasználatlan a szárazföldet is okosab-
ban lehet kihasználni, stb.. Másrészrõl pedig megállapítást nyert, hogy általában túltáplál-
tak vagyunk, vagyis kevesebb táplálékkal egészségesebben élhetnénk. Itt is tetemes
tartalékunk van. Ma ez emberiségnek szinte fojtogató réme az energiaválság. Most majd el
fogunk jutni olyan energiaforráshoz, ami viszonylag korlátlan mennyiségben áll rendelke-
zésünkre, mint a víz, napfény, geotermikus energia, a szél, az árapály. a légkör mágnesessé-
ge, stb.. Óriási összegeket és erõt fordítanak erre a kutatásra. (Egyelõre 140 milliárd
dollárt) Ha ezt a kérdést megoldjuk, fellélegzik a világ, csökken a túlnépesedéstõl való féle-
lem, és megemelkedik a nõ, otthon, család, nevelés értéke.

A nõ értékét ne a férfi érvényesülési vonalán keresse, ne a férfi nyomába, hanem mellé
lépjen elõ. A nemek különbözõsége, különbözõ képessége, vonzalma és természete jelöli ki és
határolja el a különbözõ munkaterületeket és érvényesülési lehetõségeket. Sokkal okosabb
dolog a természet adta erõket a maga adottságában kihasználni, mint természetellenes mó-
don kificamítva erõszaknak tenni ki. A két nem érvényesülésének külön-külön megvan a lét-
jogosultsága. Egészen nagy vonalakban gondolkozva a férfinak az a kötelessége, hogy javakat
állítson elõ, a nõnek az, hogy ennek a munkának a minél kedvezõbb feltételeit hozza létre. A
férfi munkája révén elszürkül, monotonná válik a világ, a nõ egész valóságában arra hivatott,
hogy az életet széppé, kedvessé, meleggé, színessé tegye. Mindkét feladat egyformán fontos,
mindkét feladat testre szabott. Ma már tudjuk, hogy értéket nemcsak a munkapad mellet le-
het létrehozni. Az élet haladásának magának is van munkamegosztása. Az természetes, hogy a
kétfajta munkának vannak egymást fedõ területei, de enélkül nem tudna a kétfajta munka
egymáshoz kapcsolódni, másrészt nem tudnák egymás munkáját értékelni.

Természetesen senki sem tilthatja meg, hogy a nõ ne válasszon magának élethivatásul
férfi munkakört, de csak úgy követelhet magának a férfiéval egyenlõ elbírálást, ha lemond
nõi elõjogairól. A férfi súlypontja hivatásában a munkaterületén van, a nõ súlypontja
ugyancsak hivatása keretein belül a családban, az otthonban van. Annak a nõnek, aki az ott-
honán kívüli munkahelyen dolgozik, a gondolatai majdnem állandóan a családja, az ottho-
na körül járnak. Az ilyen nõ munkája után rohan az üzletekbe, hogy az otthon szükségleteit
beszerezze, és még idejében hazaérjen elrendezni az otthonát, mert akármennyire is igyek-
szik a férfi háziaskodni, a felügyeletet a nõ ösztönösen sohasem adja ki a kezébõl.
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Nyelvészet

A legfontosabb helyesírási szabályok

1. Magánhangzókra vonatkozók:

a. Rövid magánhangzók
– a szóvégi i; kivétel sí, és rí,
– az -ul, -ül szóvég u-ja ü-je, a legalább 2 szótagból álló egyszerû szavakban

(hegedül, németül, gyökerestül stb.)

b. Hosszú magánhangzók a következõk
– az -ít, szóvégi i az igékben (gurít, kerít, stb.) kivétel nyit
– szóvégi -ó, -õ (mezõ, jelzõ, autó, stb.)
– a melléknév végén lévõ –ú, -û kivétel nélkül (keserû, nevezetû)
– a fõnév végén levõ, pedig többnyire (hegedû, derû, stb.) gyakoribb kivételek:

alku, áru, daru, falu, kapu, lapu, hamu, gyalu, eskü

2. A mássalhangzók helyesírási tudnivalói a következõk:

a. A mássalhangzók idõtartamát a legtöbb végzõdés nélküli szóban a mûvelt emberek ki-
ejtése szerint jelöljük.

b. A végzõdéssel ellátott és az összetett szavak írásában feltüntetjük a szóelemeket.
(kis-ebb, lánc-cal, párt-tag, stb.)

c. A szomszédos mássalhangzók írásában is a szóelemzés vezet bennünket (vágta, keres-
gél, látjuk, készség, stb.)

A hasonulás szabályai közül csak akkor jelöljük a kiejtésben bekövetkezõ változást az
írásban is, ha
1. A -val, -vel, -vá, -vé, határozórag v-je hasonul a megelõzõ mássalhangzóhoz (eréllyel,

edénnyel, emberré, bolonddá)
2. A j-vel kezdõdõ végzõdés j-je hasonul az ige végsõ s, sz, z, dz hangjához (fessünk,

másszunk, elcselezzétek, eddzük)
3. Az „az, ez” mutató névmás z-je hasonul az utána következõ határozórag kezdõ mással-

hangzójához (ahhoz, ebben, erre, annál)
A hasonulásnak ebben a káros esetében akkor is kell betût kettõzni, ha a beszédben nem
ejtjük hosszúnak a mássalhangzót (vonzza, kínossá, párttá, parttal, stb.)
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d. A j hangot az írásban hol j, hol pedig ly betûvel jelöljük. Itt általános érvényû szabály
nincs. Valamelyest eligazítás.
– szó elején csak a lyuk szóban és képzõdményeiben írunk ly-t
– szó végén az egytagúakban általában j-t írunk.(báj, tej)
– a két, vagy többtagú szavak végén általában akkor írunk j-t, ha elõtte „a” van

(zsivaj, talaj, stb.), és akkor ly-t, ha más magánhangzó elõzi meg (métely, fekély,
tarsoly, stb.)

– szó belsejében végzõdés nélküli egyszerû szóban „t” elõtt és „f” után mindig j-t
írunk (nyújt, fejt, sújt, stb.) (terjed, fehérje, varjú, stb.)

– jellegzetesen ly-es szóvég a -lya, -lye, -lyeg, -lyog (furulya, tályog, bélyeg, stb.)
– mindig j-vel írjuk a j-vel kezdõdõ végzõdéseket (anyja, nénje, bátyjuk, stb.)

Egy csokor a helyesírás szempontjából, nehezebb szavakból

Adsz helyett együtt szõlõ
futsz vonzza derelye szalag
Adja meggyfa zsöllye csepp
Hagyjuk reménnyel bélyeg semmi
Látjuk királlyá hályog helytáll
Adtok ússzunk kapja áll
Fõztök ennél héja(madár) váll
Dobtam arról sajog száll
Maradt ehhez vijjog áld
Bújj sajttá zsivalyog álld
Fájjon kinccsé súgja hadd
Keress lyuk dereglye had (sereg)
Másszatok baj dölyf itt, ott
Fogóddzál fej golyó itthon
Higgy háj golyva lenn, fenn
Higgyék vaj gombolyag lent, fent
Szalasszuk gally gömbölyû lejjebb
Fûtsed hely hólyag feljebb
Bántsátok mely hömpölyög tett
Rakd mély hüvelyk tettetés
Tépd ily kályha vállalat
Játszd mily keselyû pillanat
Mondd oly mályva utca
Ródd boly ölyv est
Lõdd folyik petrezselyem új
Vidd mely polyva ujj
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Edd mély pulyka könny
Hazudsz olaj selyem menny (ég)
Bontsuk sóhaj sólyom menj
Merítsük tutaj süllyed rebben
Irtsátok osztály vályú különben
Merítjük pehely süppedt kiváló
Irtjátok erkély szégyelli halott (holt)
Osztják bagoly sarkall hallott
Eddzétek törköly sarkal (cipõt) messze
Egészség karvaly javall fogódzik
Készség bivaly bíztasd éppen
Hagyjuk tavaly varr éppilyen
Köpeny lakáj var (seb) fiú
Szalonna papagáj erély biztosítsa
Bosszú dörej fogyassz! szedd(!)
Kisebb zörej kellemes mihelyt
Párttag muszáj egyéb király
Vágta ejt tovább minél
Keresgél fojt(meg) kevésbé játszhat
Látjuk borjú talpalatnyi parittya
Szabadság erjed kesztyû flanel
Fonja varjú vissza
Akadállyal boglya élettelen mellett
Hagyja össze szivattyú átall (átalld)
Sajt finn findzsa állhatatos
Labda petty lándzsa át, hosszat
Ír hattyú széjjel
Irat (fõnév) fûz/füzet genny
Jóllét (egészség) Heg Köpeny Jegygyûrû, de ésszerû
Edz Edzõk Metsszük állandó
Állami Áll (arcon) Istálló Kapzsi
Minél kisebb,
annál frissebb Mély (nem sekély) Illat Illat (õ)
Kettõ Rátczal Arannyal Madáchcsal
Shakespeare-rel Dekagramm Monogram Program
Sztenogram Bennünket Semmilyen Tengely
Ibolya
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Mélyen tisztelt cím!

Mint lapjuknak hûséges olvasója többször tapasztaltam, hogy az idegen szavak tanulá-
sáról több cikket jelentettek meg. Szeretnék az azokban elhangzott sok okos tanácshoz egy
pár gyakorlati példa említésével részben hozzájárulni, másrészt azokat megerõsíteni.

Évekkel ezelõtt valaki kitalálta, hogy egy idegen nyelvet úgy is meg lehet tanulni, ha al-
vás közben egy magnetofon a fülünk mellett az idegen szavakat szajkózza. Szerencsére ami-
lyen gyorsan felkapták, olyan gyorsan el is ejtették ezt a kecsegtetõ módszert. Akik idegen
nyelvekkel komolyan foglalkoznak, jól tudják, hogy ez csak naiv vágyálom. A nünbergi cso-
datölcsér csak a Schlaraffenland-ban szerepel. Egy idegen nyelv megtanulása komoly, ne-
héz és kitartó munkát igényel, de nagyon megéri a befektetést.

Legkönnyebben egy gyerek tanul meg egy idegen nyelvet, mert ebben a korban az arti-
kuláló képesség még könnyen alakítható, és a gyermekbõl még rendszerint hiányzik a gát-
lás, ami a nyelv gyakorlásának és tanulásának felnõtt korban nagy akadálya.

Aki a mûveltségét akarja alaposabbá tenni és kibõvíteni, tanuljon világnyelveket, aki
azonban a nyelvet, mint kenyérkereseti eszközt akarja felhasználni, tanuljon egzotikus
nyelveket, tanuljon japánul, kínaiul, arabul, szuahéli, török stb. nyelvet. Természetesen ez a
két felhasználási mód egymástól élesen el nem választható.

A kiscsoportos nyelvtanulás látszik a legcélravezetõbbnek. Itt valósítható meg legjob-
ban az egyéni foglalkozás elõnye. A nagycsoportos foglalkozásnál lényegesen nagyobb a le-
morzsolódás. Itt meggyengül a vezetõ tanár centripetális vonzó ereje.

Én az úgynevezett „nyelvérzéknek” nem tulajdonítok túl nagy fontosságot. Vannak,
akiknek nagyobb a beszédkészségük, és vannak nehezen megszólaló emberek. Egy idegen
nyelv megtanulásához, nyelvérzék ide vagy oda, elsõsorban kitartó, szinte „szenvedélyes”
szorgalomra, és jó emlékezõképességre van szükség. Természetesen az elérendõ cél komoly
és erõs akarása a legfontosabb.

Aki a latin nyelvvel már komolyan foglalkozott, minden más nyelv elsajátításánál
elõnnyel indul. A latin klasszikus forma, aminek a segítségével elsõsorban az indo-germán
nyelvek megtanulása könnyebbé válik. Latin szótövekkel is gyakran találkozunk az idegen
nyelvekben. (Az angol nyelv kb. 60%-a szegrõl-végrõl rokon a latin nyelvvel.)

A nyelvtanulás folyamán is van „skálázási” unalmas és fárasztó idõszak, amikor az em-
ber csak beruház minden kézzelfogható eredmény és sikerélmény nélkül. Ezen belül feltét-
lenül keletkeznek kedvet lohasztó nehéz csomópontok, melynek legyõzésére a tanár
pedagógiai képességére és rábeszélõ készségére szükség van. Ez után következik a kellemet-
len kásafal átrágása. Ez azt jelenti, hogy bizonyos szókészlet és nyelvtani tudás birtokában
meg kell idegenek elõtt szólalnunk idegen nyelven. Ilyenkor még hibát hibára halmozunk.
Ez a választóvíz. Különösen a felnõttek álszemérembõl ezt a kellemetlen állapotot és meg-
próbáltatást nem vállalják, és zátonyra fut a nyelvtanulásuk. Ezt úgy kerülhetjük el, ha leg-
elsõ mondatunkban kijelentjük, hogy kezdõ nyelvtanulók vagyunk, és kérjük a
hallgatóságot, hogy hibáinkat nézzék el, és javítsák ki. Innen már sokkal könnyebb a nyelv-
tanulásban a továbbhaladás, mert lelkesít tudásunk, lehet sikerélményünk, könnyebben ha-
ladunk, már világosodik, mert kifele haladunk az erdõbõl.

Ha valaki egy nyelvet meg akar tanulni, nem okvetlenül szükséges, hogy külföldre
utazzék. Hála a technika fejlõdésének, tökéletesnél tökéletesebb lemezek és hangszalagok
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állnak rendelkezésre egy idegen nyelv megtanulása céljából. Egy nyelvet így alaposabban és
hibátlanabbul megtanulhatjuk itthon, mintha elutazunk a vonatkozó országba és éppen egy
nyelvjárást beszélõ helyre, kerülünk… Ezekrõl a tanítási segédeszközökrõl mindig az iro-
dalmi nyelvet kifogástalan kiejtéssel hallhatjuk. Egy idegen nyelv tanulásának a kezdetét
szinte pontosan meg lehet állapítani, de azt sohasem mondhatjuk, hogy már tökéletesen a
birtokában vagyunk. A tökéletesítési munka már inkább csak szórakozás.

A nyelvet hangosan, vagy legalábbis félhangosan tanuljuk. A nyelvtanulásnál a fülnek
óriási szerepe van. Itt szeretném megemlíteni, hogy nagyon üdvös minél több idegen beszé-
det hallgatni, még akkor is, ha nem tudunk az értelmére figyelni. Étkezésnél, öltözésnél
stb., ha tehetjük, kapcsoljuk be a rádiónkat. Minden nyelvnek van mondathangsúlya, saját-
ságos muzsikája, aminek az elsajátítására az ilyen alkalmak nagyon elõnyösek és hasznosak.
A bemondók mindig kifogástalanul beszélik az illetõ nyelvet.

Az a tapasztalat, hogy szinte senki sem tanul meg egy nyelvet egy nekifutásra. Ez nem
is baj, mert mindegyik oktató más-más oldaláról is megvilágítja a nyelvet, így sokoldalúbb
lesz a tanuló tudása. A módszerek között van különbség.

Az idegen szavak kiejtése nekünk gyakran elég komoly probléma. Véletlenül se hanya-
goljuk el azonnal a helyes kiejtést megtanulni. A rosszul megtanult ill. beidegzett kiejtés
sokszor egészen megváltoztatja a szó értelmét. Ha már egyszer idegen nyelvet és szavakat
tanulunk, miért ne tanuljuk meg a helyes kiejtést. Késõbbi korrigálásra ne számítsunk, mert
amit egyszer már helytelenül tanultunk meg, kínkeserves, vagy lehetetlen helyrehoznunk.
Itt még Deák Ferenc mellény ki és begombolási módszere sem érvényes.

Talán említeni sem kell, hogy egy nyelv tanulásának az eredményessége mennyire függ
az oktató rátermettségétõl és tapasztalatától. Külön képesség kell ahhoz is, hogy az anyagot
okosan és vonzóan adagolja, a tanuló olvasmányait képességének megfelelõen válogassa
meg, minden sikerélmény lehetõséget kihasználjon, tanítványát a feltétlenül adódó holt-
ponton átsegítse, stb.

Mi, amikor beszélünk, nem szavakat makogunk, hanem mondatokat mondunk. A kü-
lönálló szavak biflázásánál sokkal célravezetõbb és alaposabb dolog, a nyelvet mondatok
összeállításának segítségével tanulni. Így az ismeretlen szó jelentése az ismertek között, és
azok segítségével szinte szervül, van értelmes dolog, amihez kötõdik a jelentése. Egyúttal
gyakoroljuk a helyes szórendet, a szavak és a mondatok hangsúlyát.

Ha egy mondatot helyesen összeállítottunk, az még csak mechanikus munka, még csak
össze van fércelve a mondat. Ez a fok még nem nevezhetõ tudásnak, ezt a mondatot a gya-
korlatban még nem tudjuk felhasználni. Nem az a fontos, hogy megtanuljuk a mondatot,
hanem ráfigyelve, koncentrálva addig ismételjük, amíg a fogalom és kifejezése közötti
összefüggés egészen szorossá nem válik, egymást teljesen nem takarja, mintha anyanyelvén
mondaná. Ez a nyelvtanulás legfontosabb mozzanata. Hogy ez az ismételgetés unalmassá
ne váljék, iktassunk a mondatba ismert bõvítményeket. Aki ezt nem csinálja végig, megtor-
pan a cél elõtt, és kiengedi kezébõl a gyõzelem babérját. Nem az a legfontosabb, hogy minél
több szót ismerjünk, hanem az, hogy egy bizonyos készlet felett biztosan uralkodni tud-
junk. Beszédnél a szónak azonnal kéznél kell lennie, nincs idõ a meditálásra. Ehhez, pedig
gyakorlat kell. A szavakat a szó szoros értelmében véve szinte „ész nélkül” kell tudni.

Egy nyelvet koncentrikus bõvítéssel, továbbhaladással lehet a legalaposabban megta-
nulni. Ez azt jelenti, hogy elõször a leggyakrabban használt szavakból egy bázisra, bázis szó-
kincsre teszünk szert. A további lépés az, hogy ennek a bázisnak a segítségével és
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gyakorlásával, az új szavakat interpoláljuk, közbeiktatjuk. Szókészletünk így bõvül.
1500-2000 jól megválasztott szó ismeret elegendõ ahhoz, hogy magunkat meg tudjuk ér-
tetni. A közbeiktatásos módszerrel az ismeretlen új szó értelmileg kötõdik a többi szóhoz,
ill. a mondat értelméhez, tehát szinte szervesen illeszkedik a többi szóhoz.

A kombinatív ember kevesebb szóval is beéri, mert az ismeretlen szót körülírja. Az
Ogden English kb. 600 szava, vagy a déltengeri szigetek maláj és daják lakóinak még keve-
sebb a „szókincse”, melynek segítségével a kókuszdió ügyleteiket az angol hajókkal lebo-
nyolítják, a mi igényeinket – természetesen – messze nem elégítik ki. A mai tankönyveket
már általában úgy állítják össze, hogy a tanulásban a szavak gyakori elõfordulás szerint for-
dulnak elõ a továbbhaladásban.

Egy nyelv tanulása 2 pilléren nyugszik: a szavak ismeretén, és a nyelvtan tudásán. Az
elsõ a fontosabb, mert szükség esetén a szavak puszta felsorolásával is úgy, ahogy meg tud-
juk magunkat értetni. Nagyon óvatosan bánjunk a nyelvtan adagolásával, mert egy nyelv el-
sajátításánál ez okozza a komoly nehézséget… Különösen ott válik a nyelvtan megtanulása
nehézzé, ahol szabályai eltérnek a mieinkétõl. A gallicizmusok, anglicizmusok, szlávizmu-
sok, germanizmusok, stb. megtanulása és begyakorlása komoly mennyiségû energiát vesz
igénybe. Itt is nagyon ügyeljünk a fokozatosságra. A kivételek megtanulására csak akkor
térjünk rá, ha az általános szabályt már jól tudjuk. Az igeragozásnál például elõször az
egyes szám elsõ személyt, majd az egyes szám harmadikat, utána az egyes szám másodikat,
majd a többes szám elsõ személyt, a harmadik személyt és legvégül a többes szám második
személyt gyakoroljuk. Csak ezek egyenkénti alapos ismerete után ismétlésként mondassuk
el egyfolytában, elejétõl végig. Ugyanez érvényes a névragozásra is. Alapelv, hogy nyelvtan-
ból egyszerre csak annyit, hogy meg ne ártson.

Egy nyelv tanulásánál igen fontos, hogy kívülrõl tanuljunk meg részleteket, azonban
különösen kezdõknek nem ajánlatos, hogy verssel kezdje. Egy vers megszerkesztésénél a
költõ az alliteráció, rím, stb. kedvéért a mindennapi beszéden gyakran erõszakot vesz. En-
gedjük, hogy ilyen esetben a gyakorlott útmutató jelölje ki nekünk a megtanulandó verset,
vagy versrészletet… nagyon fontos viszont olyan mondatok memorizálása, amelyekben az
illetõ nyelvre vonatkozó különleges használat szerepel. A különbözõ izmusokat, különleges
vonzatokat, phrasal verb-öket építsük be a mindennap használt mondatokba. Elsajátításuk
alaposabb gyakorlással így a legbiztosabb.

Ha valaki már az úgynevezett passzív nyelvtudás szintjére eljutott, azaz egy kis szótára-
zással már megérti a nyelvet, azt ajánlom, hogy fordított mûveket olvasson elõször. A fordí-
tás mindig könnyebb szöveg, mint az eredeti. A szöveg eredeti írója rendszerint
kiterjedtebb és rafináltabb szókinccsel rendelkezik, mint a fordító. Költeményekkel csak az
foglakozzék, aki már teljesen otthonos a nyelv használatában, mert egyébként beletörik a
bicskája, viszont ez nagyon káros, mert ellentétes a sikerélménnyel, ami a továbbhaladás
egyik fontos rugója.

A gyakorlatban helyesnek bizonyult, ha az ellentétes mellékneveket (hosszú-rövid,
új-régi, kicsi-nagy) nem egyszerre tanuljuk meg. Elõször tanuljuk meg jól az egyik felét, és
csak azután a másikat. Az a tapasztalat, hogy gyakran fölösleges külön munkát és figyelmet
kíván a különválasztásuk.

Életünk gyorsuló tempója a nyelvhasználatban is érezteti káros hatását. A nyelv hova-
tovább csak a közlés minél gyorsabb és így színtelenebb eszközévé válik. Így jöttek létre a
szó-csonkítások és összevonások. A nyelv érzelmeket is közvetíteni tudó szerepe elsikkad.
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Time is money. Csak gyorsan, gyorsan, sürget az idõ. Aki idegen nyelvet tanul, semmikép-
pen se kezdje az összevonásokkal, hanem járja végig a történelmi fejlõdés útját. Amikor már
jól tudja, hogy mit rejt az összevonás, vagy a rövidítés, csak akkor alkalmazza, mert külön-
ben nehezen értelmezhetõ. Ugyanígy semmi szín alatt se próbálja a gyors beszédet utánoz-
ni. Ha már a nyelvet magasabban bírja, a gyors beszéd magától jön, de erõltetni nem
szabad. A bennszülött jól megérti a mi lassúbb beszédünket is.

A szavak értelme jobb és alaposabb megjegyzésének komoly lehetõsége a szavak eti-
mologizálása, ismert tõre való lebontása. A nyelv tanulásának sokszor egyhangú munkáját
változatosabbá teszi.

Több idegen nyelv egyidejû tanulása egyáltalán nem ajánlatos. Fölösleges dolog ener-
giánkat a szétválasztás gondjával is megterhelni. Divide et impera. Ha elkezdtük egy nyelv
megtanulását, teljes erõvel abba az egyetlen nyelvbe dolgozzuk bele magunkat. Sikerél-
ményhez és eredményhez így jutunk a legkönnyebben… Csak akkor kezdjünk hozzá egy
másik nyelv tanulásához, ha már az elõzõ nyelvben biztosan állunk a lábunkon Több nyelv
tudásának az árnyoldala úgyis a szavak felcserélésének a lehetõsége. Maga a transzponálás,
egyik nyelvbõl a másikba való átváltás is mindig nehézséggel jár.

Külön munkát jelent, de busásan megéri, ha a már uralt szavakat egy regiszteres
könyvbe gyûjtjük a megfelelõ magyar szavak ábécés sorrendje szerint. Ha valamelyik ide-
gen szó nem jut eszünkbe, ebben a regiszterben egy mozdulattal megtaláljuk, mert azt bizto-
san tudjuk, hogy valamikor megtanultuk. Ez a regiszter tartalmazni fogja a mi alap
szókészletünket, és hozzásegít alap-szókészletünk gyakorlásához. A nyelvtudás titka, az ál-
landó gyakorlás.

Egy nyelvet mondatok segítségével tanulunk meg, de felújításához elegendõ a szavak
átnézése.

Vannak nehezebb nyelvek, mint a japán, kínai, arab, magyar nyelv, de könnyû nyelv
nincsen. Van Afrikában olyan nyelv, amelyiknek csettintõ hangja van, Ázsiában egy bizo-
nyos törzsnél a hangzás magassága, vagy mélysége szerint változik a mondat értelme. Van,
ahol a tegnapra és a holnapra ugyanazt a szót használják, stb. Minden nyelv megtanulása
roppant szorgalmat, erõs kitartást, sok idõt igényel.

Nincsen olyan nyelvkönyv, amelyik egy nyelvre vonatkozó minden szabályt felölelne.
Gyakorlásunk alatt kell a hiányzókat a nyelvbõl kihámozni.

Az intenzív nyelvtanulás a kezdõknek szinte megemészthetetlen. Kiegészítés és gya-
korlás szempontjából jön elõször számításba. A nagy adathalmazt a kezdõ nem tudja feldol-
gozni és megemészteni.

Az itt közölt tapasztalatok az audio-vizuális módszer alkalmazása esetén is hasznosak
lehetnek.

Budapest, 1982. június
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Az angol Gerund

Három igenév van az angolban: fõnévi igenév, melléknévi igenév, és gerund. Mi most
a G-al fogunk foglalkozni.

Mint a többi igenevet ezt is igébõl képezzük. Az ige tövéhez –ing képzõt függesztünk
Az ige utolsó „e” betûje elmarad, az „y” nem változik i-re. Comeing, crying, giveing, lying,
stb.

Elõször vegyük sorba az igébõl képzett egyéb -ing végû szót.

1. A jelen idejû melléknévi igenév is -ing végû walking sétáló playing játszó, stb. A
mondatban jelzõként használjuk. An ironing woman egy vasaló asszony, the
learning boy, walking old man, the rolling stones guruló kövek (nyughatatlan em-
berek), stb. A folyamatos igeragozást is ezzel képezzük. I am going, (menõ, me-
nésben vagyok) I should have been going (menõ, menésben lettem volna), stb.

2. Használhatjuk az –ing végû alakot –ás, -és végû fõnévként. (Verbal Noun, igei fõ-
név) A G-al ellentétben ennek a fõnévnek lehet névelõje, jelzõje, többes száma,
azonban, sem tárgy, sem határozó nem állhat mellette. Watch the streetcrossings.
The meaning of the phrase… The stopping of the car was sudden (hirtelen) The
refusing of the inviting was very embarrassing (zavarba hozó), stb. Ugyanúgy al-
kalmazhatjuk magukban, mint bármely más általában cselekvõ értelmû fõnevet.
(Megfelel a német nyelvben a fõnévi igenévbõl képzett semleges nemû fõnév ér-
telmének és használatának. Das Springen az ugrás, das Laufen a futás). A haszná-
lat során egy pár igei fõnév igei eredete elhomályosult és esetleg valamelyest
módosult értelemben önálló fõnévvé lett. To paint festeni, the painting a festés,
the painting a festmény. Ilyenek: the building az épület, beginning a kezdet,
training a nevelés, meeting a gyûlés, találkozás, verseny, lining bélés, feeling érzés,
clothing ruházat, railing kerítés, washing mosás, gambling szerencsejáték. Ez az
átalakulás, értelemátvitel a nyelv természetes fejlõdésének a velejárója.
Az eddig tárgyalt -ing végû angol szavak két csoportja megfelel a mi nyelvhaszná-
latunknak és alkalmazásuk különösebb nehézséget nem okoz.

3. Az -ing végû igenevek harmadik nagy csoportját a Gerund-ok teszik ki. Magyar
megfelelõje nincsen és ezért megértésével, és használatával behatóan kell foglal-
koznunk. Az angol nyelvben a G. használata nagyon elterjedt, mert általa a nyelv
tömörré és mégis kifejezõvé lesz. A G. formailag ugyancsak –ing végû, mint az
igei fõnév (Verbal Noun), de mivel elsõsorban igei természetû, és így használata is
eltér az igei fõnévtõl, az látszik helyesnek, hogy ezt a szófajt tekintsük igazi
Gerund-nak
Igei természeténél fogva a G –nak nincsen névelõje, jelzõje és többesszáma, mint
az igei fõnévnek, viszont lehet tárgya és határozója, mivel ugyanolyan elöljárót és
esetet vonzhat, amint az alapszó ige. Állhat azonban elõtte „S”-szel képzett birto-
kos jelzõ, birtokos névmás, bármely elõljáró szó (praepositio), melynek segítségé-
vel a mondatban bármely mondatrész szerepét betöltheti. Tulajdonság jelzõ
helyett a G után tett határozót használunk. I like driving fast. Learning diligently,
szorgalmas tanulás, working quickly, gyors munka, stb.
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A G-ot magyarra
Fõnévi igenévvel (ezt gyakran helyettesíti is!)
-ás -és végû fõnévvel
vagy mellékmondattal fordítjuk.
Pl.: I started learning languages (elkezdtem nyelveket tanulni.)
I am found of fishing (Kedvelem a halászást.)
I don’t like my student’s (his) being late (Nem szeretem, ha a tanítványom elkésik.)
It is worth reading (Érdemes az elolvasásra, elolvasni, hogy elolvassák.)
Tárgyi vonzat: I like playing jokes (Szeretek viccelõdni).
Határozói vonzat: Thank you for helping me (részes).
Before getting home I buy a newspaper (idõ).

A./ A Gerund elõtt állhat
1./ Az u. n, szász genetivusos alak
I like children”s playing in my court,
2./ A birtokos névmás:
I like their playing in my court.
A ma beszélt angolban a birtokos eset és a birtokos névmás helyett a fõnév ragozatlan
alakját, vagy a személyes névmás tárgyesetét használjuk.
I like children playing in my court (Úgy értelmezhetjük, hogy a „játszó gyermekeket”
kedvelem… Itt a playing részben jelen idejû melléknévi igenévnek is tekinthetõ.
I like them playing in my court. (Õket…)
I remember him (his) asking about this.
I noticed you (your) coming in late.
Mindig a személyes névmás tárgyesetét használjuk az észrevevést jelentõ igék: see, hear,
watch, notice utáni G-dal kapcsolatban.

Nem állhat a G. elõtt névelõ, vagy jelzõ.

3./ Állhat a G elõtt bármely elöljárószó. Ez igei természetébõl folyik.
Thank you for coming
Mr Brown is fond of fishing

Az igék, fõnevek, elöljárószós vonzata. (at, in, of, to, for, stb) után a három angol igenév
(fõnévi, melléknévi és gerund) közül csak a gerund állhat.
I think of going to see my mother soon.
He told me of his writing a story.
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He succeeded in mending the lock. (Neki sikerült…)
I am not used to speaking English
He is interested in learning languages

Az angolban sok igének és melléknévnek van elöljárószó vonzata (speak to, fond of, wish
for, interested in, etc.) ezek vonzata tárgy akkor is, ha G áll utánuk. Pl. He is fond of going
to the theatre. I am glad of coming early. She is insisting of going soon. Sport prevented him
for ageing early. I am anxious of being late.

B./ A gerund után állhat igei természetébõl kifolyólag
1./ Tárgy (Fõnév, melléknév, stb.)
I like smoking cigars.
I intended teaching boys.
Mivel az angol nyelvben az elöljárószók tárgyesetet vonzanak, minden olyan G amely
elöljárószóval kapcsolatos, tárgyesetet vonz.
He promised taking care of her.
He looks listening to me.
He intended round the town.
2./ Bármilyen határozószó, vagy határozóként felhasználható névszó.
I prefer working hard.
I like walking quietly
He has little hope of findig the lost knife
You cannot write without having a pencil

3./ Ezenkívül minden olyan szófaj állhat utána, melyet egy ige vonzhat.
I remember the time spending with.

C./ A gerund minden mondatrészként felhasználható
1./ sajátos módon fõnévi értelmezésben lehet a mondat alanya.
Swimming is a good excersise.
Finding a suitable flat is hard.
Making a long walk is healthy.
Speaking without thinking is shooting without aiming. (Célzás)
2./ Lehet a mondat tárgya:
Excuse my disturbing you
Tom enjoys driving.
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Mr. Brown likes digging in his garden.
Susan agreed joining Tom to the tour.
3./ Lehet a G. különféle elöljárószók segítségével a mondatban jelzõ is.
They intend for leaving immediately.
I have no intention of putting it off. (elhalasztani.)
There is no reason for your blaming me.
I have no reason for not telling you the truth.
Don’t miss the oportunity of doing good. (birtokos jelzõ)
The sun is near setting.(lenyugvó)
My pain is past bearing. (elviselhetetlen)

4./ Lehet különféle határozószó az elöljárók segítségével.
Thank you for helping me. (részes)
I think of leaving soon. (Gondolom, hogy nemsokára elutazom.)
I am always careful before jumping. (idõ)
Se fell down crying. (mód)
She looked at his laughing. (mód)
There is a man waiting at the door. (állapot)
Before going to bed I undress. (idõ)
After running I am tired. (idõ)
She could not speak for crying. (ok)
I am glad for inviting me. (ok)
You keep forgetting in spite of my reminding you. (megengedõ) Folyton elfelejted, noha én
emlékeztetlek.
Before getting home I pay a visit. (idõ)
You will be scolded (szídva) for getting late (ok)
I am glad of coming early. (ok)
Elõfordulhatnak esetek, ahol az -ing végû formát G-dal, vagy jelen idejû melléknévi
igenévvel is fordíthatjuk. (Habár, illetõleg fedõ területek.)
Have you any objection to my writing it?
… to my writing it = az írásom ellen (G.)
… to my writing it – ellenem, az író ellen (igenév)
Szerepelhet a G szóösszetételekben mindig hangsúlyosan, de nem befolyásolva a
szóösszetétel jellegét.
The white walking-sticks are for blinds indispensabile (nélkülözhetetlen, essential,
lényeges)
Sleeping-car, dinig room, dancing girl, stb.
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Igék, melyeket G követ: appreciate értékel, avoid elkerül, consider tekint, tekintetbe vesz.
Delay elhalaszt, denay tagad, detest utál, megvet, dislike irtózik, idegenkedik valamitõl,
escape elmenekül, enjoy élvez, excuse megbocsát, fancy elképzel, finish befejez, forgive
megbocsát, give up fel- abbahagy, go on folytat, keep (on) megtart, folytat, leave off
abbahagy, mention említ, mind törõdik valamivel, van valamire gondja, miss elvét,
elszalaszt, recollect újra összeszed (vissza) emlékezik, stop megáll – megállít, understand
megért. (Csak a fõ magyar jelentésûeket említettem.
Igék, melyeket G, vagy fõnévi igenév követhet: advise tanácsol, agree meg- beleegyezik,
allow megenged, attempt megkísérel, begin kezd. Cease abbahagy, continue folytat, dread
fél, retteg, forget elfelejt, hate gyûlöl, intend szándékozik, leave hagy, enged, like kedvel,
love szeret, mean valahogyan ért, jelent szándékozik, permit enged, prefer elõnybe részesít,
propose javasol, ajánl, regret sajnál, remember (vissza) emlékezik, start elindul, study
tanulmányoz, try megkísérel. A kétféle használat jelentése között gyakran lehet némi
különbség. Ez abból adódik, hogy a G jelentésében általánosabb, míg a fõnévi igenév
bizonyos különös alkalmakkor használatos.
Pl.: I hate telling lies. (The act of lying in general)
I hate to tell you this, but… (This particular thing that I must now tell you.)
I prefer staying quietly at home to? going to a cinema. (in general)
Come and see a film tonight. No thanks; I prefer to stay at home (on this occasion)
I saw hin crossing the road (on the way to the other side)
I saw him cross on the road (from one side to the other)
I heard him singing in the bath. (noticed this act in progress)
I hird him sing at the concert. (I heard his whole performance)

A következõ kifejezések után G-t használunk:
What about drinking.
I can’t help laughing.
Keep (on) smiling
I can’t stand waiting (nem bírom elviselni)
I can’t bear yelling (sikoltás) crying, weeping (nem bírom ki)
This book is worth getting (érdemes beszerezni)
He is busy learning (serény, szorgalmas)
It is no use denying (hasztalan tagadni)
He can’t resist drinking alcohol (nem tud ellenállni)

Ezek voltak a G-ra vonatkozó általános megállapítások. A G és az -ing végû melléknévi
igenév és fõnévi igenév között olykor összemosódik a határ.
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Példamondatok

A Gerund aránylag idegen használatának könnyebb megértéséhez a következõ
példamondatok gyakorlása által jutunk el.
I began reading a novel yesterday.
They started writing the lesson.
Do you mind speaking to John and asking him to help us?
We enjoyed seeing you and hearing all your news.
Thank you for lending us the book.
We shall enjoy reading it.
It has stopped raining.
I hate going out in the rain.
I love eating oranges.
I can’t help wondering whether he stops crying.
My uncle has given up smoking and now prefers eating sweets.
I hate practising reading aloud without learning the new words.
I suggest doing more sentences on the gerund next time.
I began looking for the missing papers a few days ago, but now I must stop trying to find
them.
I like coming to school by bus, but I hate standing in the rain and waiting for it.
Start doing the exercise now, and stop writing as soon as I tell you to.
It went on raining for days.
It has gone on raining for days.
They don’t understand your (you) needing more money.
I have put off (delayed) writing to him till today.
I don’t think any one metioned Mary’s (Mary) being there.
I couldn’t resist (ellenáll) buying such lovely apples.
Avoid drinking too much water with your meals.
We all appreciate your wanting te help us in our difficulties.
You certainly (feltétlenül) musn’t miss seeing this wonderful film.
What good luck! I’ve escaped being asked to do another grammar question.
I considered (fontolóra vettem = thougth about) painting the ceiling blue.
I gave up smoking when I was a young man.
Please excuse (pardon, forgive) my disturbing you.
I can’t help feeling anxious about the political situation.
I don’t like her reading that novel.
I think most people prefer riding to walking.
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He loves swimming in the sea.
I can’t understand him forgetting to answer my letter.
There is no denying (nem tagadható) the he enjoys listening to his own voice.
Don’t keep on shouting like that, we must avoid annoying (zavarni) our neighbours.
I enjoy resting in the afternoon after trying to finish doing my homework.
Do you mind me seeing your photos again?
I can’t understand him being in love with a bad-tempered girl like Mary.
She likes beginning pieces knitting (kötés) but hate finishing them.
I am sure the librarian will remember me returning the dictionary last week.
It won’t be any use you trying to borrow (kölcsönvenni) any more money.
I remember him asking for this book last Friday.
I dread (fél, retteg) taking examinations for fear of failing.
I can’t insist (ragaszkodni) on your leaving early, but if you are set on (hajlandó) staying any
longer, you risk(kockáztat) losing the last train home.
I din’t mind them coming late to the lecture(elõadás), but I objected(kifogásol) to them
making to them so much noise.
Last week you mentioned getting us different (különbözõ) reading books , we have nearly
finished reading this one.
The change of timetable (menetrend, napi idõbeosztás) will mean our leaving much later
every day instead of getting home before evening.
We have gone on writing this office regulary for weeks and can’t helo wondering why we
never get an answer.
Your friend’s idea is worth going into (belemélyed) more carefully.
I know you won’t mind me pointing out very small children nedd looking after more then
older ones.
Please excuse our coming a little late without informing your beforehand.
Your doctor advised going to bed early, so I really can’t understand your wanting to stay up
late.
My wife hates me reading newspaper at breakfast.
He took to drinking (ivásnak adta magát).
He will be of help in solving the problem
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Német igeragozás
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Kiegészítõ magyarázat a német igeragozási táblázathoz

A német nyelvben is, mint a klasszikus nyelvekben különbséget teszünk a felszólító mód és
a parancsoló mód között. Erre a függõ beszéd (és kérdés) képzésénél van szükség.
Ilyen esetben, ha azt akarom kifejezni, hogy a beszélõ a közöltekkel kapcsolatban nem
foglal állást, csak tárgyilagosan közvetít, a tárgyi mellékmondat állítmánya, ha az egyenes
beszéd állítmánya jelen idõben volt, kötõmód I. jelen idõben, vagyis a felszólító mód jelen
idejébe kerül.
Er sagt dass Franz ein guter Sportler sei. jelen idõ
Er sagt dass Franz ein guter Sportler gewessen sei. múlt idõ

Egy másik példa:

Er (Karl) sagt dass sie Angst haben.
Ez a mondat jelenti azt, hogy a beszélõnek is ez a véleménye, mert a mondat állítmánya
kijelentõ módban van, ami bizonyosságot fejez ki. Ha a beszélõ közömbösségét akarja
kifejezni, kötõmódot kell alkalmaznia, de a megfelelõ igei alak a kötõmódban is haben,
ezért úgy segít magán, hogy a kötõmód keretein belül maradva a mellette lévõ kötõmód II.
megfelelõ alakját kéri kölcsön: hatten.
A közömbös mondat tehát:
Er (Karl) sagt dass sie Angst (haben helyett) hatten.
Er sagte dass sie Angst gehabt (haben helyett) hatten

A kötõmódban az ilyen továbblépés az I-rõl a II-re mindannyiszor elõfordul, ha a
függõbeszédben alkalmazandó kötõmód I. igealak a kijelentõ mód megfelelõ alakjával
megegyezik.
A függõbeszédben a múlt idõt a kötõmód I. befejezett alakjával fejezem ki, tehát mindig
összetett igealak.
Mintamondatunk a jövõ idõben:
Er (Karl) sagt dass sie Angst haben (werden helyett) würden.

Budapest, 1983 február
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Fotóalbum

Körvélyessy Sándor és családja, balról az elsõ, Tóni

Schödl Ilona 4 évesen
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Elsõ mamuska

Ifjú pár Sashalmon
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esküvõ 1931 május 2. Pázsit utca

- 195 -

Maradj velünk Uram, mert már esteledik

eljegyzés 1930 a Pázsit utcában jegyespár



esküvõi kép
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Nagyi Lacival

Nagyi és Napi Lacival

- 197 -

Maradj velünk Uram, mert már esteledik



Nagyi Lacival és Zsuzsával

Napi fiatalon
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Zsuzsa a lavórban

Laci Nagyival

Zsuzsa, Kati és Laci
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Napi a Kossuth Lajos utcában a Nagykovácsynál

Körtvélyessy Sándor, Laci, Kati, Zsuzsa
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Az üzlet
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Kati, Laci, Zsuzsa a megépült Hársmajor elõtt

Laci, Zsuzsa, Kati
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Zsuzsa, Laci, Kati, Andris

Andris, Kati, Zsuzsa, Laci, az orgonasípok
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Andris Laci, Zsuzsa, Kati és Gyula

A 25. házassági évforduló Gyula, Kati, Laci, Zsuzsa, Andris és Nagyiék
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Unokákkal: Ági, Eszter (Napi kezében), Csilla (Nagyi kezében), Zoli, Jutka, Balázs

Napi és Eszter
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Katinka néni, Tamás, Nagyi Kölnben

Napi Petivel Kleveben
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Napi Kleveben

Nagyiék a ház elõtt
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50. házassági évforduló
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