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E:gyházi hetilapok

Hét vége közeledik, olvasgatom az egyházi hetilapokat (ilyenkor jelennek
meg), és újra és újra, már nagyon sokadikszor, azon gondolkodom: vajon hisz
nek-e csakugyan, vagy csak abban hisznek, hogy hinni kell, mert a hit kell az
embernek, a hit törvény a léleknek, útmutatást, eligazítást ad, vagyis a pap és
az egyházi író ma már elsősorban csak közössógí szelgálatokat végez. Ha ő nem
is hisz a szó régi, eredendő értelmében, de a vallási formaságok, erkölcsi és t,ír
sadalmi. szokások megtartó erejében hisz és ez talán elég ahhoz, hogy az éle
tét erre adja.

Namármost: aki figyelemmel kísért az én írásaim mindegyikét, rám foghat
ja, hogy én - a hitetlen - (csak egyházilag hitetlen) opportunizmusból írok 1'0

konszenvvel és megbecsüléssel az egyházak szolgáiról.
Nem így van. Én a közösségi, népi-nemzeti szelgálatot értékelem. Egy vallá

sos és dolgos, s hozzá gyermeket is nevelő állampolgár az én számomra előbb

való, mint a leghaladóbb, legdemokrntább, de "élvezetvallású", lusta vagy dolog
kerülő ember, aki ráadásul még gyermeket sem nevel.

Én a kereszténységet az emberi nem közösségi-erkölcsi egészségének, ízlésének,
magatartás-norrnáinnk a szempontjából is nézem. A "törvény" itt a szeméremben
és az anyaság tisztelctében költészetté szépséggé, és egyben társadalmi igazsággá
emelkedik. Amelyet éppúgy megsértenek, mínt más igazságokat, de mint eszmény
s mint közösségi törvény mindig érvényes.

Erdemes-e ma "igaz embernek" lenni?

Ha az ember ősi iratokat, énekeket, himnuszokat, próf'etikus írásokzit olvas.
lehetetlen arra nem gondolnia: íme, nemes szép lelkek, igaz gondolkodók, a jó
ságot életre-halálra valló és vállaló emberek rnindig voltak, amióta az emberi
létezésnek valami szellemi, lelki vagy művészi nyomai vannak. Még az is kérdés,
hogy aránylag több ilyen Szokrátesz és Jézus szellemű ember van-e ma, mini az
ősmúltban volt. Amikor a Rossz nem szégyellt rossznak lenni, amikor még il

képmutatónak se kellett gonosznak lenni, az igaz embernek még több alkalma (~,;

erősebb ihletettsége volt: ellenállni a gonosznak és csak azért is a Jó útj jn
járni!

Az emberi világ rnűveletlcn, barbár, erőszakos volt, de a Kambűzészek nem
voltak szörnyetegebb alakok, mint a Hitlerek, azonban a velük szembeszálló iga?:
embereket nem fékezte se a saját szkepszisük, se a szkeptikus bölcsek seregének
a kaján pesszírnizmusa, mint ma.

Ide tartozik: értsétek hát meg nagy tehetségű és nagy becsvágyu fiatalok: ami
kor az emberek igazi emberré szomjaznak akkor már érdemes "igaz ernberv-nek
lenni!

Anya vagy "nő"?

A férfiak a nőt általában nőstény mivoltában érzékelik, ezen nem segít sem
miféle' egyenjogúsítási eszme. Egyszerűen nem tehetnek róla, hogy a hím szemé
vel nézik a nőstényt. De míg a legtöbb állatnál ez csak periodikus, az ember
fajnál folytonos. Még az öregkorra is érvényes, különösen ami a férfinemet illeti.

Van ennek nyilvánvalóan előnye is. A szarvasbika s a legtöbb állat csak a
párzás idején kénytelen harcolni a nöstényért, az emberhím mindig, egész életé
ben. Vagyamagáéért, vagy a máséért. Ebből él a fél világirodalom s a művé

szetnek is a nagyobb í'ele.

758



már olyan
kell, hogy
a férjének
Ez a "tör-

Persze, a munka és él demokratizmus, mint egyetemes eszme sol)at változtat
J. külső formákon s valamit jogilag is megfogalmaz belőle. Ezt törvényesen érve
nyesiti is, ami nagyon helyes. Nagyon helyes, de a lényegen nem változtat. Annyirá
nem, hogy maguk a nők világszerte s mind-mind nagyob arányokban a nemi
jellegük túl-kidornborítúsára fordítják életenergiátknak - a szellemi-lelkieknek
is - a nagyobbik részét ...

Egyetlen orvosság volt és van ez ellen: az anyaság. Az anya
dolgozó .nő, aki a saját gyermekei és a saját párja előtt nem
örökké nővoltát demonstrálja. Ö a gyerekeknek elsősorban anya,
dettárs és háziasszony, il k űlví lágnak egy család dolgos gondviselője.

vény".

1'1II kátdicsőség

Ha már halhatatlanságról van szó, és nem szebrász az ember, aki kőbe fa
ragta, vagy feslő, aki vászonra festette, amit látott,. vagy amit a többi ember
nek mondani akart, hanem költő, író, zeneszerző, akkor csak annak van értelme,
ha az emberek szívében és értelmében foglal helyet, végjegeset és nem olyan
eltűnőt. feleclésre ítéltet alkot, mint a filmjelenetek, a slágerszövegek, vagy az ,.iz
ga.mas" olvasmányok, amelyek úgy elröppennek a fej ből, mint maguk az izgal
mak a szívből.

Egy-egy olyan sor, amit Vörösmartytól. Petőfitől, Arany Jánostól, Madách
tól, József Attilától őrzünk, többet ér mindennél, ha már azt kell számolnunk,
hllgy Ini ér valamit ebben az egy életben.

A mindennapi megjelenés az újságokban, il nevünk a filmplakátokon, vagy
akárhol, mind semmi. Csak <IZ számíthat, amit Ady úgy fejezett ki: "Ifjú szí
vekben élek ..."

Igen, ezt mindenki tudja. De változtat-e a tényen, hogy mind-mind több
ember fut a plakátdicsőség után?

"Agitátorok"

Az agítátoroknak, legyenek azok egyháziak vagy világiak, politikaiak vagy
világnézetiek, ritkán van magukhoz, illetve az ügyhöz való eszük. Az erőszakolt,

belemenős, belemagyarázós módszer mindíg dühíti az embereket, amikor nincse
'nek a tagadás vagy a kétségbeesés állapotában, vagyis amikor nem "keresik az
ígazságot". Csak az igazi próféták érzik meg, hogy mikor vannak az emberek --
a népek - olyan lelkiállapotban, hogy "hév lelkükben nincs hová lenni", mert
a? eddigi hitük és életrendjük, a "törvény" felbomlott és nem hisznek már benne.
De nemcsak hogy nem hisznek de már a rítusát se bírják. Ilyenkor persze
jók a kis agitátorok is, ha már a Jézusole. Gandhik elindították az új hitre az
emberek elejét.

írni!

Nem az ibseni értelemben kiáltok fel. amely szerint "írni annyi, mint ítélő

széket tartani önmagunk felett", mert ez is csak féligazság. Van, akinél ez van,
amikor erre van szükség, ámbár a legtöbb esetben az írás mégis inkább apológia
-- védőbeszéd - mint vádirat, ha önmagunkról van szó. Még akkor is, ha a
lelkiismeretről írunk és ha akármilyen őszintén írunk is, mert a lelkiismeretről

szólní és őszintén beszélni már önmagában is erény. Ebből élnek a vallások.
A megvallott bűn - erény.

A hithez nem elég a hajlandóság. A hit művészetét ís tanulni kell és gyako
rolni és tanulni, mint ez éneklést.

Franz w e r j e z
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