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MINDENNAPI KÖZÉRZETEINK
HARANGÖNTOK. Van-e felemelőbb érzés, mint közösen gyürkőzni valamely
nemes feladatnak? Elszánni magunkat, megbeszélni az egyéni teendőket, ki mit
végez, miért felelős, aztán - hajrá! Van-e szebb, Iélekrnelengetőbb az együtt
aratott sikernél, a közös győzelemnél? Eredményeink szenvedélyes és kritikus
mérlegelésénél, az újabb és újabb tennivalók higgadt meghatározásánál ?

Tarkovszkij filmjének, az Andrej Rubljov-nak nagyszerű képsora: a harang
öntés. Boriszka, az öntőmester fia elvállalja a munkát, mondván: apja a halálos
ágyán reá hagyta a harangkészítés titkát. S miután mást nem talál, a nagyherceg
- mi mást tehet - beleegyezik, hogy a siheder legény vezesse az esztendős mun
kát. Boriszka nekilát - s vele száz és száz ember, parasztok, kubikosok, öntősegé

dek. Süt a nap, fúj a szél, zuhog a hó: évszakok váltják egymást, míg elérkezik
a nagy nap, a próba napja. Az öntőgödör körüli dombokat elönti Moszkva népe,
ott a hercegi udvar, ott toporognak az Andronyikov kolostor szerzetesei. Várják
a kondulást, hisznek is benne meg nem is. A mesterek a földre néznek, Boriszka
rérdre esik a tavaszi sárban. Elvágják a köteleket s lassan, méltóságteljesen föl
zeng a harangszó, a vártornyok és hagymakupolák vidáman felelnek neki. Az
emberek lekapják a sapkájukat, ordítoznak, énekelnek, vetik a keresztet, mintha
templomba léptek volna. ünnepnap ez a mai - mondja a festő a fiúhoz lépve.

Boriszka sír, görcsösen szedi a hideg levegőt. Az akarat diadalmaskodott
benne; hisz dehogyis ismerte ő az öntés titkát, dehogyis hagyta reá az apja. Ma
gától tanult meg mindent munka közben, együtt a többiekkel: parasztok, kubí
kosok, öntök segedelmével.

Csodát műveltek; egyszerű, emberi csodát. A kora tavaszi nap beragyogja
fáradt arcukat.

EGYSÉG. A példa messzire vitt, holott a máról kellene beszélnünk: mindennapi
harangöntéseinkről. Mert mi is csak együtt vihetjük valamire, együtt élünk át
örömöt, szenvedést - kéz a kézben lépünk túl tegnapi önmagunkon.

Közgazdászaínk, szocíológusaínk az utóbbi egy-másfél évtizedben behatóan
vizsgálták a magyarországi gazdasági-politikai mechanizmus érdekeltségi. rendsze
rét, rávilágítottak az érdekkülönbségek létére, megmutatták a konfliktusok feloldá
sának lehető módozatait. De az élet - a valóság változásával - szinte naponta
új és új feszültségeket indukál, az eltérő érdekek más-más képviseleti formát,
különböző intézményeket kívánnak, melyek hordozzák és védelmezik egy-egy
csoport vagy réteg sajátos érdekeit. A sürgető társadalmi igényt a struktúra kű

lönféle - alkalmi vagy állandó, hivatalos vagy mozgalrní alapon szervezett 
intézményei elégítik ki.

De minden országban, minden modern társadalmi rendszerben szükség van
(vagy szükség lenne) olyan élő organízrnusra, amely az átfogó, minden polgárt és
csoportot érintő népi-nemzeti érdekeket képviseli. Képviseli és védelmezi, s
ugyanakkor nagy vonalakban megszabja a politika célkitűzéseit, fő irányait, ösz
szehangolja az említett intézmények és a különböző foglalkozású, világnézetű,

pártállású emberek cselekvesét. Ezt a szerepet nálunk a Hazafias Népfront tölti
be, amely az idén - épp március idusán - tartotta VII. kongresszusát.

Népfront? Tegyük szívünkre a kezünket: míndnyájunkkal előfordult már,
hogy csak legyintettünk ezt a szót hallván, s bólintottunk, ha valaki rámondta:
sóhivatal ... A személyí kultusz éveiben, a túlzott gazdasági-társadalmi centrali
záció időszakában - ismerjük el - nem is volt sok szerepe a népfrontnak a
valóság alakításában. Az antifasiszta küzdelem befejezése, majd a koalíciós kor
mányzás segítése után a népfrontmunka színvonala a mélypontra süllyedt, kirakat
intézmény lett, amely a nemzeti egységet hivatott reprezentální. De - sajnos 
csupán reprezentál ni, s nem a szó nemes értelmében képviselni, erősíteni.

A népfront feladatköre a hatvanas esztendők közepétől egyre bővült. Közér
dekű ügyekben rendre mozgósítani tudta a lakosságot, részt kért a helyi, kom
munális gondok megoldásából éppúgy, mint az országos horderejű kérdések meg
válnszolásából. Vízműépítés és tanácstagválasztás, cigányiskola és falugyűlés. értel
miségi klub és munkásművelődés - estig sorolhatnánk, mi mindent tettek a kü-
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Iönbőző rendű és rangú népfrontszervek az emberek boldogulásáért. életkörülmé
nyeik javításáért. S természetesen arra is találnánk példát jócskán, mi mindent
kell a jövőben tenniük - a fejlődéshez nélkülözhetetlen egység érdekében.

"Amikor azt mondjuk, hogy nemzeti egységre törekszünk, míndig hozzátesz
szük : az alapvető poIiFikai célok, a szocial izmus céljainak elfogadását illetően

ezt az egységet már létrehoztuk - nyí latkozta a kongresszus alkalmából Sarlós
István, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának főtitkára. - Aki politikával,
társadalmi kérdésekkel foglalkozik, az tudja, hogy teljes egységnek tekinthető

az is, ha az alapvetően ellenkező véleményt vallók száma elenyészően csekély.
A legfőbb célok elfogadása mellett vannak más nagyon fontos kérdések is - pél
dául a ragaszkodás a hazához -, amelyekben egységnek kell lennie. ( ... ) És ha
valaki egy országnak az állampolgára, s ezt az állampolgárságát megtartja, akkor
ezzel már vállalja azt a kötelezettséget, hogya:>: ország törvényei szerint él. Ak
kor egyben vállalta azt is, hogy az ország felvirágoztatásáért cselekszik, hiszen
ezen múlik az ő egyéni jóléte is."

Közös vállalkozás és egyéni jólét: a kettő elválaszthatatlan. Összetartoznak,
mint politikum és ember, munka és érték.

Végtére a harang sem kondul a nyelve nélkül.

KüLÖNBSÉG. A nemzeti egység természetesen nem jelenti azt, hogy az egyes
társadalmi csoportok, osztályok tagjainak minden kérdést egyformán kell meg
ítélniük, lét és nemlét, művészet és tudomány, napi és helyi politika dolgaiban
azonosan vagy hasonlóképp kellene vélekedriiük. Viszont nem árt, ha míndnyá
jan látjuk, melyek az igazán égető gondok, mi az, amit mielőbb - és közösen

kell megoldanunk. S éppen a népfront kőzrcműködésével.

Kapásból néhány példa, a tdjesség és a fontossági sorrend igénye nélkül.
Egy nemrég végzett szociológiaí vizsgálat szerint hazánkban növekvőben van-

nak bizonyos társadalmi egyenlőtlenségek. A probléma nem maga az egyenlőtlen

ség, hiszen ez egy, a munka szerinti elosztásra épülő mechanizmusban természe
tes; inkább az, hogy a kiugróan magas jövedelműek közt nem azok dominálnak,
akik a munkájuk, hasznos produktumuk révén érdemesek lennének az anyagi el
ismerésre, hanem akik rangjuknál. státusuknál fogva élnek jobban, mint az át
lag. Ugyanakkor jelentős feszültségek forrása, hogy a felnőtt népesség egyharma
dának jövedelme - beleértve a nyugdíjasokat - nem éri el vagy éppen csak
meghaladja a havi 2000 forintot. A szegénységet tehát máig sem sikerült felszá
molnunk ; üzlet- és szükséglakások, földpadlós vályogházak. barlangba vájt szo
bák tanúskodnak róla sokfelé.

A szociális helyzet elmaradottságáról szólván gyakran emlegetjük a cigányo
kat. Valóban, az ő körülményeik - akár megélhetési, akár kulturálts-közösségí
viszonyaikat tekintjük - korántsem megoldottak. Ahol igen, ott - a tanácsokkal
együtt - a helyi népfrontszerveknek sikerült javítani a sanyarú állapotokon. De
összefogással, kizárólag anyagi áldozatokkal nem lehet a cigánykérdést megoldani,
szükség lenne némi szemléletváItozásra is. Nem ártana átgondolni: azáltal, hogy
a cigányságot nem tekintjük nemzetisógnek, rengeteg lehetőségtől foszt juk meg
őket, amihez tíz-húszezres népcsoportok - egyébként méltán - hozzájutnak. S a
cigányok száma valahol a háromszázezer körül mozog.

Kétségkívül a Hazafias Népfront tett a legtöbbet az utóbbi években az apró
falvak ellátásának javításáért vagy legalább szinten tartásáért. a pusztuló kis
községek és tanyák megmentéséért. Tudomásul kell vennünk végre, hogy az em
berek jelentős része nem hajlandó odahagyni szülőhelyét, s csak akkor kereke
dik fel és költözik nagyközségbe, városba, ha kényszerítik rá. úgy, hogy falujá
ban becsukják a boltot, a kocsmát, az iskolát, vagy úgy, hogy egyszerűen meg
szüntetik a helybéli kisvonatot. A tanácsok és a téeszek sok helyütt indokolatlan
összevonása óta a gyerekeknek gyalog, biciklin, jobb esetben busszal kell isko
lába járniuk, olykor nyolc-tíz kilométer távolságra; a társközségekben egymás
után szüntetik meg a hússzéket, a tejb oltot, a kultúrházat, a lakók - ha tartal
mas életre vágynak - egyszerűen képtelenek helyben maradni. A népfront át
fogó vizsgálatának és figyelmeztetéseinek köszönhető, hogy a folyamat mára le
lassult, s ha a kívánt fejlődés nem indult is meg, legalább nem romlik a helyzet
a törpe falvakban és a tanyaközpontokban. Ez azért is lényeges, mert - jól tud
juk - falun nincs lakáshiány, sőt, elég sok az üres ház, a beépíthető telek. S ko-
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rántsem bizonyos, hogy mindenki jobban érzi magát a városi szeba-konyhában
vagy a negyvenöt négyzetméteres panellakásban, mint a kertes, falusi házban.
Még ha naponta íngáznia kell is a rnunkahelyére.

A lakásínségen a népfront mozgalmí eszközökkel nem segíthet. De javíthat
az emberek közérzetén. létesíthet lakótelepi klubokat, szorgalrnazhatja a közműve

lődést, rendezhet tömegsportversenyeket : azaz emelheti életünk mínőségí muta
tóít. S ez, tekintettel nehéz gazdasági helyzetünkre. nem kevés.

SÚRLÖDASOK. Orvos barátom meséli:
- Annak idején, a hatvanas évek közepén izgalmas körűlmények közt jutot

tam be az egyetemre. Egyházi gimnáziumban érettségiztem, a felvételi vizsgán in
kább azt firtatták, mi a véleményem az anyag elsődlegességéről meg a vallás el
halásának elméletéről, mintsem a fizika vagy a kémia rejtelmeiről faggattak vol
na. De - szerencsére - filozófiából is felkészültem, elmondtam, mit mond a dia
lektikus materializmus az anyag és a szellem viszonyáról; persze rögtön rákér
deztek, én melyiket tartom meghatározónak. Nem hazudtam. Megköszönték és
elbocsátottak. Biztosra vettem, hogy vége, elvágtam magam, talán megérte .volna
az a parányi füllentés... Annál nagyobb meglepetésként ért, amikor pár hét
múlva megkaptam az értesítést: fölvettek, szeprember elején jelentkezzem a dé
káni hivatalban.

- Ekkor éreztem először, hogy az állam komolyan veszi, amit hirdet, való
ban nem akar különbséget tenni hivő és nem hivő polgárai közt. De az államot
- mint az egyházat s minden egyéb intézményt - gyarló emberek képviselik:
jó szándékúak és türelmetlenek, okosak és szűk látókörűek. Olyanok, mint mínd
nyájan vagyunk; nem csoda, hogy néha csorbát szenved a törvény szerinti egyen
lőség . " Nemrég megnéztem a tévében a dialógusról folytatott párbeszédet,
amelyben egyházi emberek és marxisták beszéltek az együttműködés esélyeíről,

az itt-ott még föllelhető súrlódásokról. Elhangzott az a mondat, hogy amiben a
legfelső emeleten lakók már megegyeztek, azt nem mindenki érti a földszinten,
de még az első vagy a második emeleten sem. Magyarán: az állam és az egy
ház vezetői sok vitás kérdést rendeztek, megállapodást kötöttek, de alsó fokon
- községi, üzemi, járást szinten - előfordulnak még gáncsoskodások mindkét
részről. S hogy ki az erősebb, nem kell bizonygatnom ...

- Pest környéki faluban dolgozom, ha ritkán is, de találkozom effajta tor
zsalkodással. Betegem a plébános, ő mesélte, mint próbálták lebeszéini az iskolai
hitoktatás megtartásáról. aztán - mikor ez nem sikerült - arról, hogy évről évre
kevesebb gyereket jelentsen, mint ahányat tanít. O ezt nem vállalta, azóta fúrják,
ahol lehet. Becsületére legyen mondva: épp a népfrontbizottság titkára állt ki érte
azzal, hogy a tisztelendő úrnak kötelessége, amit tesz, ne kívánják tőle, hogy hi
tét és hivatását megtagadja. Azóta némileg elcsitult az ellentét.

- S ez az, amít én hallatlanul fontosnak tartok: egymás véleményét, meg
győződését tisztelnünk kell, legalábbis addig, amíg ez a meggyőződés nem sért
másokat. Vegyük tudomásul, hogy - mint mindenütt a világon - ebben az or
szágban is különböző világnézetű emberek élnek, s egyetlen jóhiszemű ember
sem mások rovására akarja megvallani a nézeteit. Együtt élünk, együtt dolgozunk
- ez az, amiben egyet kell értenünk, bármilyen pályára rendelt bennünket a sors:
tanácsra, iskolába, gyárba, hivatalba. Jól néznénk ki, ha 'az orvos aszerint gyó
gyítaná a betegeit, ki marxista, vagy ki vallásos ...

KÉRDÉSEK ÉS VALASZOK. Mi az, amit a népfront célkitűzéseiből, a márciusi
kongresszuson elhangzottakból egy katolikus szellemű irodalmi folyóirat profitál
hat? Mi az, amit szerkesztőnek és olvasónak egyaránt szem előtt kell tartania?

Januári számunk programcikkében írtuk: "Fölöttébb könnyű lenne - és ak
kor nem is igen lenne miről párbeszédet folytatnunk -, ha valakinek eleve bir
tokában volna a vitathatatlanul igaz és végleges válasz jelen, múlt és jövő vala
mennyi kérdésére. Ilyen válasz azonban nincs. A választ minden egyes történelmi
esetben, a társadalmi haladás újabb szakaszában a keresztényeknek maguknak
kell megfogalmazniuk, kídolgozniuk, megvalósítaniuk az evangélium tanításának
fényében." Magunknak kell megfogalmaznunk kérdéseinket és válaszainkat konkrét,
társadalompolítíkaí témákban, közös dolgainkban, melyek keresztényt és ateistát
egyként foglalkoztatnak. Elmondjuk véleményünket, mert el kell mondanunk;
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'segíteni akarunk ama egység erősítésében, akár azzal, hogy bírálunk bizonyos
visszás jelenségeket. Hisszük és valljuk, hogy a kritika - ha a lényegről szól
és telibe talál - épp a jó ügyet szolgálja,

Komolyan vesszük a nemzeti egységet, s tudjuk, hogy ebbe a fogalombao.
mint a kongresszuson elhangzott - a határainkon túl élő magyarság is beletar
tozik. Mindenki, aki magyarul beszél, ír, gondolkodik, s akinek ez az ország
- legyen bármely állam polgára - mindig szellemi hazája marad.

ÖRÖM. Amikor a harang fölzeng, Boriszka sírva fakad. Andrej, a festő lép hozzá
s vigasztalja, hívja, tartson vele a kolostorba. Pihenni, dolgozni hívja. A tömeg
ujjong.

Boriszka sír, a nép ünnepel. S közben árad, zúg a harangszó dombok és fo
lyók és falvak fölött.

Mindenki örömére.

LABANCZ GYULA VERSEI

Átépítések idején
Szerelemkori átépítések idején
kimozdítható-e álmából
e szálkás parkettás arc,
fölszabadul-e ott elég hely és idc5?

Építkezhet a bánat!
Szemed a magány útrövidítést
jelző táblája Istenhez,
s ki hitet hoz, nem tévedhet.

Lélegzel ...
Lélegzel, valaki
jár a lélegzetedben
gyertyát gyújtasz
meglátod illanó talpát

Megváltás az ... Üdvözlet
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Megváltás az
ha reggel
fenyő arcom fölé
szaloncukorka mosolyodat hozod,
s minden oly közeli még,
csillagszóróival az ég,
fogaid néma havazása
járhatatlanná teszi az utakat,
de eljön hozzánk az öröm,
s fényszalmáinkon hirül adja;
megszületett, megszületett
arcunk mindenki arca.

Megtörténik, hogy az éj

már pontot tesz a világra,
s én még mindig számon tartalak.
Árcodon az álmatlanság pecsétje,
s mert bélyegként ragasztottad föl
szemedet az égre
lesz, ki gyanakv6n
csipesz ujjal
tart majd a fény felé.


