ESZMÉK ÉS TÉNYEK
A rnunka valláserkölcsi szemléletének krítikáját közölte júniusi számában H. Varró Rózsi tollából a Világosság. A szerző ellentmondásokat állapít meg ebben a szemléletoen s végül
is odakövetkeztet, hogy annak az új
munkaerkölcsnek kialakítását, amelyet a kommunizmus hirdet, "a vallásos alapon álló munkaerkölcs - még
legpozitivabb tartalma esetén is csak késlelteti". Megvallom. kényelmetlenül érintett ez a konkluzió, mert
rnindig az volt a meggyőződésem, s
marad a jövőben is, hogy ha vannak
kérdések, amelyekben marxisták és
keresztények nemcsak gyakorlatilag,
de elméletileg is egyetérthetnek. akkor
elsősorban a
munka értékelése az.
Minthogy pedig a munka miként való
értékelése határozza meg lényegében
azt a társadalmi rendet, amelyben szívesert élünk és élni is kívánunk, én
ennek az egyetértésnek a koegziszteneia szempontjából igen nagy jelentő
séget tulajdonítok.
Azoknak az ellentmondásoknak jókora hányadát, amelyeket H. Varró
Rózsi a vallás terhére ró, természetesenmagam is látom, szerintem azonban rnindezek a visszásságok a történeti valóságban, vagyis hatalmi és osztályhelyzetek nyomán bukkantak elő
és nem a munkának abból a valláser~
kölcsí értelmezéséből erednek, amelyet a máltban is a legkiválóbb, ma
pedig a legtöbb katolikus gondolkodó
ad neki. S ezt annál inkább figyelemibe kell venni, mert a katolikus felfogás sem pattanhatott ki egyszeriben
és készen egyetlen agyvelőből. Annak
is mélyülnie és gazdagodnia kell az új
m.egismerésekkel, annak is haladnia
kell a korral.

*

Az alapvető probléma, amelyet a
magunk számára, belső használatra is
tisztázni tartozunk. kétségkívül ez:
vCljon a keresztény vallás valóban azt
tanítja-e, hogy az Isten által megteremtett ember bűnbeesésének követlcez ménsre s mint ilyen tehát büntetés
a munka? Mert ha nem ezt tanítja.
akkor máris kiiktattuk az elmólctiok
köréből a felsorakoztatott ellentmondások zömét, s elejét vettük annak is.
hogy azt a lelkületet, amellyel a hí vő
ember végzi a rnunkáját, "ab ovo"
kedvezőtlennek minösíthesse a kívülálló a szocializmus építésére.
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írja Mihelics

Vid

Minthogy ebben az írásomban is a
legnagyobb tárgyflagossagru
törekszem, egyáltalán nem tagadom.
hogy katolikus részről is történtek
megnyilatkozások, amelyek a munkát
isteni 'büntetésnek tüntették fel. Sajnos, negyven évvel ezelőtt még olyan
komoly kutató is, mint a spanyol José
M. Llovera, ekként vélekedett:
,.A
munka annak folytán, hogy eruíeszitést foglal magában, tekintettel továbbá arra, hogy az ember természeténél
fogva hajlik a restségre. mindenkor
a büntetés jellegót viseli magún." S
ezen bizony nem sokat enyhített a
hozzáfűzés: "E mellett a jellege me llett azonban más jellegei is vannak
amelyeket szintén szemügyre kell vennünk: szükscgesség, hasznosság és kötelezettség vagy kötelesség." (Tra tado
elemental dc socioloqio cristiana. Barcelona, 1921. - 160. 1.)
Az igazság azonban az, hogy az eredetileg is helyesnek tekinthető, ma pedig uralkodó katolikus sze mlóle tben
nem maga a munka szerepel büntetésként, hanem csak az anyagnak. a természetnek ellenállása, s ebből adódóan
a rnun kával járó fáradság, ami persze lényeges különbség. "Isten. aki
szabatos meghatározásunk szeiint lényegi cselekvés', ,actus purus' - szögezte le csaknem egyidőben Lencis
Garriquet - , amikor az embert a saját
hasonlóságára akarta teremteni. nem
teremthette másm, mint munkára ...
.Posui t eum in paradiso, ut operaretur.' Az ember köteles volt dolgozni.
hogy igazodjék Isten rendelkezéséhez
s akkor is dolgoznia kellett volna, ha
megmarad eredeti ártatumsáoáoim;
csupán a munka ahelyett, hogy fáradságot, kint vagy ellenkezést váltott
volna ki nála. tele lett volna vonzással számára. Mindazt a gyönyörüséget
okozta volna neki, amit egy szüks églet normális kielégítésébon taJá;unk."
(Manuel de socioloqu: et rl'éeonomie
sociale. Paris, 1924. - 24'l-2""5. L A'áhúzásole tőlcm.) Ugyanezt fejtette ki
valami vel késöbb Otto Schilii tu; is.
akit a Világosság ugyanezen számának
egy másik tanulmánya "nagytu(;ományú kuíatónak" nevez. A munka az
<irtatlanság állapotában tiszta öröm
volt, de autentikus mu nka volt s meg
is maradt volna annak. A bűnoeesés
után viszont soks zor keményen nyomasztó teherre vált. "Ha azonban a
tőlem telő

munka terhéről beszélünk
írja
Schilling - , ezt semmiképpen sem
szabad úgy érteni, mintha a munka
immár csak gyötrelem és fáradság
lenne, s nem lehet számunkra továbbra is, mint eredetileg, a kielégülés és
a belső boldogság forrása." (Die soziale Frage. München, 1931. - 137. 1.)
Figyelemre méltó, hogy Pius Havemann osztrák morálteológus, amikor
1938-ban talán elsőnek sürgette meg
a
munka keresztény teológiájának
korszeru kidolgozását, pontosan azokra a körülményekre utalt, amelyekkel
ma fokozottabb mértékben számolhatunk. ("Die Arbeit im Werturteil des
Christentums." Die Schőnere Zükunjt,
1938. szeptember 11.) "A kereszténység
bírálói között - úgymond - sokan
vannak, akik :kétkedéssel tekintik
munka-ótoszát, s azt hiszik, hogy ez
az étosz gátolja a derekas helytállást
ebben a világban, mert bénítja a világon belüli alkotás ösztönzéseit. Szerintük a munka a kereszténység szemleletében semmi más, mint átok és
büntetés, ami Isten előtt már eleve
meddősegre kárhoztat minden emberi
munkát ; ám ha nem így lenne - teszik hozzá - , a másvilágban való reménykedés még akkor is súlytalanit
minden fáradozást és törekvést ebben
a világban. Szerintük tehát a kereszténység - egyszeruen kifejezve - nihilizmus a földiek tekintetében." Mint
köztudomású, ezt az utóbbi következtetést vonta már le Nietzsche is. S
ezekkel a nézetekkel szemben - jelentette ki Havemann - ma már valóban nem érhetjük be azzal, hogy általánosságban hivatkozunk a munka
megbecsüléséről tanúskodó keresztény
erkölcsi tanításrn, vagy a tömérdek
kulturert.ekre, amelyeket éppen a hitben legerősebb kőzópkorí századok
hagvlak reánk. Ami sziikséqes: a munka teológiája, vagyis a munka értéké-

nek keresztény meaulapoeása. Nem
elegendők ehhez abibliából ötletszerűen kiválogatott idézetek sem a bencés regula "ImádkO.7.zó.l és dolgozz ál"
parancsának magyarázgatása - állapitotta meg már akkor Havemann. S
hogy mennyire helyesen államtotta
meg, bizonyság rá a
Világosság
szöbanforzó tanulmánya is, amelynek szerzőíe mi nclezeket ismeri. Az
iguz! feladat: beilleszteni a nmnkát a
lccresctény tuttst.kot: egész ÖSS?cfüggésebe, os innen kiindulva meghatározni
a munka jcllegét és rangját.

•

Arra persze pillanatig sem gondolhattam, hogy megpróbáljam szísztematíkusan felvázolni az utolsó harminc év ilyen irányú katolikus tevékenységét. Alighanem fölülmúlta volna erőmet s időm sem lett volna hozzá. Megjelenésének időpontja miatt
éppen ezért kapóra jött a Vie Spirituelle idei márciusi számának S. J.
d' A. jelzésű tanulmánya, amely megítélésern szerint jól tömöriti az általános elfogadásra alkalmas katolikus álJáspontot.
Sokan képzelték úgy - írja bevezetőben a szerző - , hogy az éden, a
győnyőrűségek kertje, a tétlenség helye volt. Nyilván mert elsiklott szemük a szentírási szövegen, amely pedig világosan megmondja, hogy Isten
azért állította oda az embert, hogy
művelje azt, vagyis rnegrnunkálja a
földet. Ez a munka kibontakozás, szabad tevékenység, élvezet volt. Következtethetünk rá abból az örömből,
amellyel ma is eltölt minket a sikerült mű, s abból a rendkívüli kielégültségből, amelyet az alkotás ma is
okoz valamennyiünknek.
A bukás vallási-történeti ténye,
amit a szentírásból ismerünk - fejti
ki a továbbiakban a szerző -, csupán
azt hozta magával, hogy nekünk immár, amikor dolgozunk, erőt is kell
vennünk magunkon és meg kell küzdenünk az anyag ellenállásávaL Verejtékes fáradozást és kifáradást, nemritkán kínt-keservet jelent ez számunkra, büntetéseként az eredeti ártatlanság elvesztésének. A munkának
ezek a vonásai azonban nem felejtethetik el velünk a szentírás első két
fejezetének tanítását.
A tanulmány szerzője ezekután a
munkának - az ő kifejezését használva - három "dimenzióját', állapítja
meg. Az első az emberi dimenzió,
amin azt érti, hogy a rnunka megfelel az emberi természetnek és lényeges eleme az ember személyiségének.

A normális ember érzi a munka szüksé~ét, kedve van dolgozni, önmaga kiteljesedését keresi és örömét leli az
elvégzett munkában, A munka másik
dimenziója a kozmikus. Az embernek
feladata és kötelessége, hogy munkájával befejezze ("ILchever" 1) a teremtés művét, alávesse magának a míndeuséget ("soumettre I'univers") és tökéletességéhez juttassa azt ("l'amener
iL sa perjection"), Kiemeli itt a szerző,
hogy mi, akiknek a Genezis írójával
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szemben megvan az az előnyünk.
hogy már olvashattuk az Apokalipszist, bízvást hozzátehetjük: feladata
és kötelessége az embernek, hogy a
míndenséget "érlelje az új föld szépsége felé". És csak harmadik dimenzióként járul az előbbi kettőhöz a
vezekLés, amelynek megváltó jellege
van, s ez akkor világosodik meg, amikor az Ige megtestesült. a mcsterember Krisztus felfedi és kinyilvánítja
számunkra a munka üdvősség! értékét
("vaLeur de salut").

Én készséggel elismcrem, hogy marxista gondolkodó számára nem sokat
mond ez a harmadik dimenzió, azt
azonban semmiképpen sem hiszem,
hogy a valláserkölcsi szemléletnek ez
a tartozéka bármi módon gyöngíthetné
vagy éppen leronthatná a keresztény
hívő munka-etikáját. Mi több, meg vagyok győződve, hogy amennyiben ennek a harmadik dimenziónak tudata
valóban él a keresztény ember lelkében, egyenesen fokozza és nemesíti a
munka-etikáját, ami a szocíalizrnus
építésének is kétségkívül csak javára
válhat.

*

A döntő mozzanat itt szerintem az,
hogy miként a munkának imént elő
adott, bár kényszerűen rövidre fogott
teológiai szemleletéből is kitűnhetett,
mi, 'katolikusok a munkát föltétLenül
és minden megszoritás nélkii! pozitiv
módon értékeljük. A munka a mi szemünkben az isteni teremtő mű aktiv
folytatása, sőt helyesebben: nem is
egyszerűen
folytatása, hanem mínd
magunknak, az emberiségnek, mind a
bennünket környező mindenségnek
teljességre és tökéletességre vitele.
"Új föld" érlelése, egyre boldogítóbb
társadalmi rend szervezése, anyagi és
szellemi kulturánknak folyvást magasabbra emelése, a világűr meghódítása - mind beletartozik ebbe a vonalba. Akkor pedig hogyan is juthatna
eszünkbe, hogy a munkát "büntetésnek" tekintsük? Henri Rottet méltán
hangsúlyozza: "A munka elsősorban
részvétel a teremtésben." Mert a teremtés nem zárult le; tart szakadatlanul és a szemünk előtt folyik. "Isten pedig az első naptól kezdve akarja és megkivánja ebben az ember közreműkődósét," (Le travail, les ouuriers
et L'Eglise, Paris, 1959. - 7-8. 1.)
Paul Claudel, aki különös érzékenységgel vizsgálta az ember küldetésénekezt az oldalát, mondja a kővetke484

zöt: "Mesteri tervezéssel és módszeresen kell magunkra vennünk mindazt
a munkát, ami Adámra a földi paradicsomban hárult. Igen, segítségére
kell .mennünk annak a Teremtésnek,
amely nyög és amelynek szüksége van
reánk. Segítségére kell lennünk első
sorban az emberiségnek, de segítségére kell lennünk az erdőnek, segítségére a csipkebokornak, amely rózsaba
akar borulni, a nagy folyónak, amely
azt Néri tőlünk, hogy gátoljuk meg kiáradását, segítségére kell lennünk a
madárnak és a vadnak, és rní nden állatnak, fajtája szerint... Mindenüvé
rendet, mértéket, termékenységet és
törvényt kell vin nünk. Kell, hogy a
Természet legbensőbb mélyéig igazodjék a rendhez, amelyet a Teremtő nevében rni öntünk beléje ..." (Conversations dans le Loire-et-Cher; Rollet
í. m. 8. l.)

A rni szernléletünkben a dolgozó
ember nemcsak a teremtés eszköze,
miután Isten őt használja fel az alkotásra, hanem - rnint Rollet bátran kijelenti - ő a feje is a teremtésnek (,,Le
chef de celle-ci"), mert egyedül neki
van értelme, amelynek birtokában
"irányithatja a teremtést és úr Lehet
föLötte". Könyvének egy későbbi helyén rámutat Rollet, hogy a munka az
emberiséget fokozatosan közelebb viszi az isteni tervhez. Hangsúlyozorn, a
munka általában, függetlenüL attól,
hogy hivők vagy nem-hívők végzik.

Majd ujból rögzíti Rollet, hogya mUDka az a hatalom, amely "életformáiban, képességeiben és ismeretei ben is
közelebb viszi az isteni tervhez s rnindinkább urává teszi az embert önmagának és a teremtésnek". (21. 1.)
A keresztény munka-etika szempontjából azonban igen fontosnak érzem a munkának azt a másik szcrepét is, amelyre ugyancsak Rollet hívja fel a figyelmünket. Ha Isten - úgymond - az emberiségnek adta a világot, azért adta, hogy az emberiség,
miután "megkonstruálta" és használta
azt. majdan visszaadja nikl.
"Akár a jövő aratáshoz veti el a magot, akár il tengertől elszakított földeket szárítja ki, a szenot alakítja át,
vagy ahangnál sebesebben szeli a levegőt, az ember mindenkor hozzáad a
teremtésihez és Isten számára gazdagítja nt. Ebben az értelemben a folytatóla.gos tpremtés egy oluan. felajánlás, amelynek a dolgozó ember a papja. Itt éri el a .munka méltósága a

terrnészctfölöttíséget és természetfölötti méltósága az igazi terjedelmét."
(11. l.)
Magától értetődik, nem ütközhetünk
meg azon, ha a munka értékének
ilyen végső vallási vagy metafizikai
megalapozása idegen a marxista gondoLkodó előtt, azt azonban nem tudom belátni, hogy ez a mí hitünk,
meggyőződésünk -ha úgy tetszik: elképzelésünk mennyiben csökkenthetné az általunk képviselt munkafelfogás pozitiv tartalmát.

*
Bizonyára nem fog ártani, ha a
munka szemléletének ezzel a kimondottan keresztény távlatával kapcsolatban ujból előhozom az eredeti bűn,
a büntetés, a vezeklés és a megváltás kérdéseit, amelyeket eddig csak
hézagosan érintettem. Meggyőződhet
tünk arról. hogy a katolikus szemléletben - vagy vonjuk szűkebbre: a
helyesnek érzett katol ikus szemléletben '- a miinka nem a bűnbeesés kö-

»etkezménue, tehát nem " büntetés",
hiszen az embernek még a zavartalan
paradicsomi rendben is munkát parancsolt az Úr. Igaz viszont, hogy vallási tanításunk szerint ebben az eredeti állapotban egy mindíg boldog és
fájdalom nélküli tevékenység lett volna a munka, javára az embertársaknak és szelgálatára Istennek. Ezt most
kiegészithetem azzal, hogy mi még
azokat a megpróbáltatásokat és áldozatokat sem tekintjük kizárólag negativ oldalukról. amelyeket a munka
az eredeti bűn óta ró az emberre. Mi
azt tartjuk, hogy még ezek nyomában
is új és becses szellemi értékekkel gazdagodunk. Ahogyan Rollet szépen
megvilágftja, miut.án a bűnbeesés rendetlenséget idézett elő bennünk és körülöttünk, a munkának az is egyik
hivatása let' hogy mind a bűn következményeinek, rní nd magának a bűn
nek jóvátételét szolgáló erőfeszítessé
váljék, Másként Iormulázva: az em-

her azzal a fáradsággal, ami a munkához tapad, részt vesz a megváltás
miívében.
Nagyjában ennek a felfogásnak
adott hangot már sokkal régebben
Friedrich Sch ne ll, akinek tanulmányát
a
salzburgi Katholische Kirchenzeitung közléséből ismerem (1938. augusztus 18- és 25-i számok). Schnell
szerint Krisztus azzal, hogy maga is
rnunkás lett, visszaadta a munkának

"paradicsomi ragyogását". Figyelemreméltónak mondja Sohnell, hogy Isten Fia földi életének legnagyobb részében azt a munkát, az ács munkáját végezte, amely leginkább azt célozza, hogy az embernek hajlékot létesítsen s ezzel tartást biztosítson számara ebben a világban. ,.Amikor pedig Krisztus élete a csúcsporrtra jut,
ez a munkája abba a másik nagy munkába megy át, hogy otthont 'készítsen
az embernek az Atya házában." Ez az
utóbbi rnunkája a szenvedés elviselése volt, amit szeretetből vállalt az
Atya és az embertestvérek iránt. S a
szeretetből magát feláldozó Krisztusnak ez a magatartása kötelezi a keresztény hívőt a munkában is - folytatja Sohnell. A keresztény hívőnek
tudnia .kell, hogy a becsületesen végzett munkával, amelyhez éppen e becsületessége miatt fáradság, áldozatosság, "verejték" is tapad, "a világ engesztelését is szolgálja Isten irányában",
Am nehogy azt higyjük. hogy ez az
"engesztelés", ez a "vezeklés", ez a
részvétel a megváltás művében bármi
szempontból csorbftaná előttünk a
munka méltóságát. Schnell idézi Szent
Ágostont, aki az "örök őstevékenység
nek" - mondhatnók: az örök dolgozónak - nevezi Istent, szöges ellentétben az arisztoteleszi Istennel, aki
csak a "mozdulatlan mozgató", az
"örök tudó", akinek világrnindensége
úgyszólván kész és befejezett. Ebből
következik - unutat rá Schnell - ,
hogya mi szemleletünkben Isten teremtése valamelyest csak rügy és bimbó, amelyet kibontakozáshoz kell segíteni, vírúgzásra vinni, aminek esz·
köze a munka, az együttműködés Istennel. A munka
hangoztatja
Sohnoll - "az isteni fönség katedraIlsának építése". De ezzel még nem is
értünk a gondolatsor végére, mert
egyebek is jönnek: "Isten a maga dicsőségét keresi bennünk. a mi munkárikban. Nekünk egyenesen feladatunk, hogy megálkossuk az ő hasonmását ebben a világban: mint ilyen

munkásokat nevez Isten minket egyenesen isteneknek: ,dii estis!' A dolgozó ember, miként Szent Agoston
morulta, .egy teremtett isten'."
Nem tudom elképzelni, hogy vallás
vagy világnézet ennél magasabbra értékelhetné a munkát, ennél nagyobb
magasságba emelhetné a dolgozó embert. Van azonban Schnell tanulmá485

nyának még egy további, különös részlete is, amelyről úgy vélem, hogy a mi
oldalunkon bizonnyal, de talán a másik oldalon is figyelmet fog kelteni.
Azt írja Schnell, hogy az ember a paradicsomban azért bukott el, mert
"elutasította azt a lemondást. amelyet
Isten követelt tőle". S hogy miről kellett volna lemondania? il. birtoklásról - feleli Schnoll. Ha Adám és Éva
- úgymond - hallgatott volna az isteni tilalomra, akkor győzelmesen fölébe került volna minden birtoklási
vágynak és tapasztalta volna, hogy a
világgal egységben álló munkálkodás
adja meg az embernek e földön az
igazi boldogságót. S a munka Schnell
szerint azért is öröm-forrás számunkra, mert "visszaemlékezés a paradicsornra".

*

Megismétlem, amit már előljáróban
is kijelentettem: hogy tisztában vagyok azokkal az ellentmondásokkal,
amelyeket a katolikus gyakorlatban a
kutató és fontolgató értelem találhat.
S bár nem tartanám igazságosnak
vagy méltányosnak, ha a rnúlt minden
ilyen ellentmondásá:ért az általunk ma
képviselt katolikus vallást hibáztatnák, őszintén átérzem Jacques Maritain sóhaját: "Mi másként léphetnénk
fel, ha vagy hatvan évvel ezelőtt Szent
Tamás egy tanítványa írt volna olyan
sorsdöntő könyvet
a tőkéről, mint
Marx ... Sajnos, a mi elveink alszanak. Egészében és dacára egyesek erő
feszítésének, akik a becsületet megmentették, a távolmaradás az utolsó
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században azoktól a problémáktől.
amelyek közvetlenül érintették az emberi személy méltóságát és a társadalmi igazságosságot, a modern történet egyik Iegszomorftóbb jelensége."
(Religion et culture, Paris. 1946. - 49.
l.). Ebből azonban korántscm azt a
következtetést kell levonn unk, hogy
most már reményvesztetten vissza is
húzódj unk. Ellenkezően. Ébredjünk rá
a saját elveinkre, amelyek oly termékenyen bekapcsolhatnak minket az új
világ formálásába. És amennyire csak
rajtunk múlik, serkentsuk ebben az
irányban az egész katolikus világ lelkiismeretét. Ez is egyik s alighanem
gondviselésszeru kűldetésünk nekünk.
akik a szocialízrnus rendszerében dolgozunk. "A legjobb hitvédelem egyébként sem az - figyelmeztet Mari ta.In - , hogy igazoljuk a katolikusokat
vagy mentegessük őket amikor ninc.'
igazuk, hanem, hogy megjelőljük él tévedéseket és kimutassuk. hogy tévedéseik nam érintik a katolicizmus igazi tartalmat, sőt csak jobban megvilágítják annak a vallásnak értéket,
amely e tévedések ellenére ól." (S. m.
58. 1.)
És minél több jót taoasztalunk a
munka gyakorlati megbecsülesc terén
is, olyan jókat, amelyek katolikus elő
deink .nélkül vagy éppen ellenükre
köszöntöttek be, annál inkább szívleljük meg a portugál közrnondást. amelyet éppen Claudel tett világszeTte ismeretessé: "Deus esc reve tiireito por
linhas tartas" - Isten görbe »onalak:kal ír egyenesen.

-

Szeretnék - ha lehetséges - magáról a "kis útról" bővebben olvasni.
Gondolom, hogy mikor ez a rovat megindult, kellőleg tájékoztatták róla az olvasóközönséget, de én ,akkor még nem olvastam rendszeresen a folyóiratot.
Úgy tudom, hogya "kis út" kifejezés Lisi,euxi Kis Szent Terézt61 származik s
valamiképpen lelki egyszerűséget, gyermekdedséget jelent. De mi az, amit tőle
tanulhatunk s miben kell látnunk Szent Teréz1ce jelentőségét? Úgy tapasztalom, hogya lelki életre törekvők között is kevesen értik .ezt kellő tudatossággal . . .
ják. hogy Szerit X. Pius pápa .JcoKérésének készségesen eleget terunk legnagyobb szent jeként" jelleszünk, bár lapunk hasábjain nem egymezte és a néhány esztendőve! ezelőtt
szer írtunk már Lisieuxi Kis Szent
megjelent kritik::likiad:ísok és komTerézről és
a mai kor emberének
olyan sokat jelentő küldctóséről. Abmcntúrok egyenesen az
"atomkor
ban teljesen igaza van, hogy hiba len- .szentjénck" is nevezik Mi most André
ne Kis Szent Teréz jelentősegót kellő Combes könyve alapján (Sainte Théen nem értékelni. Modornsógéről már
Tése de Lisieux et sa Mission - Edition Universitaires, Paris) próbáljuk
többször Irtunk, mégis kevesen tud486

