
Vüldött a Pannon-táj, a szegénység világának: legmélyéről, azzal a hittel, hogy ha valaha a
.n... csúcsra érkezem, szolgáljam tisztességgel, emberséggel azt a népet, amely útnak indított.
Csúcsra soha nem érkeztem. S ma, 62 évesen, az első szívinfarktus után is égetem alig pislogó
gyertyámat a halálig-szolgálatért.

A Tolna megyei Nagydorog községben születtem 1919. augusztus B-án. Apám napszámos
volt, anyám szolgalány, gyári munkás. Egyedül emelkedtem ki az ötgyermekes családból értel
miségivé,Voltam summás, uradalmak havidíjasa, Pestre gyalogló, padokon alvó, itt takarító, pin
cér, borbély, asztalos, pékinas, gyári munkás, biztosítási tisztviselő, propagandista, a Szabad Szó
~jságírója" sajtókamarai tag és Móricz Zsigmond Ke/et Népe cimű folyóiratának munkatársa.
Irói, költői, publicisztikai munkásságomat tizennégy éves koromban kezdtem. Első versesköte
tem Nem az énvilágom címmel 1942~ben, Tizenhárom rózsa című eposzom 1952-ben, Dunántúli
dé/utánok cimű versesfüzetem Isas-ban, Macskabosszantó Maku/a meseregényem 1970-ben je
lent meg.

Feleségem és lányom katolikusok. Engem vallásos szüleim Szenczi-Molnár zsoitárain nevel.
tek: íróasztalomon Pázmány- és Károli-biblia. Lakásom magánmúzeum : fiókjaimban Móricz,
Babits eredeti levelei, falaimon 260 kép. Gyűjtő is vagyok, szorgalmas levelező, író-olvasó talál
kozók meghívottja olykor; magányos, keserű életet élő, de beszédben és írásban szókimondó., '
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KOPRÉ JÓZSEF VERSEI

Botommal botladozva
Botom az egyedűli támaszom,
hogy levert lábamról a betegség.
Házfalaknak, hd megtámaszkodom
ez a legkínzóbb ; az elesettség.
A járókelők, - miként az árnyak
oly észrevétlen tovasuhannak.
Odalehelem sóhajtásomat
a kopott, körúti házfalaknak.
Odatapasztom arcom a kőnek 
viszem, vonszolom rám-rótt keresztem.
Sehol egy pad. hol megpihenhetnék ;
csak ez a bot. Ezt el nem ereszteml
Visít a mentő. Száguld. Por/el/eg
kering, mintha vad vihar dúlna.
Nyelvem alatt a Nytroglicerin -
s a szorítás is, - mintha lazulna?
a mel/kasomban. És a szlvem is
úgy érzem: egyenletesebben dobban.
Botom az egyedüli támaszom.
Csak abban bízom, csak a botomban ...
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Hagyaték
A tisztességnek ára vant
Ára. - és mekkora áral
Van, ki k ilonként adja el,
van, aki méri - dekára.

Pedig az nem is árucikk I
Bárgyúság bárhogy kimérni..
A tisztesség olyan madár,
tol/át, csak úgy - kár kitépni.

A tisztesség csak addig él,
mig súlya van, - ára nincsen.
Őrízted hatvan éven át;
őrízd, - nehogy elveszítsedI

A tisztesség - holtodig társ I
Önmagad számára mérce 
aki búcsúztat: mondja ki,
hogy abban élt! És megérte I



Hazatalálunk
Pilinszky Jánosnak

Körön kívül, sugártól távol
más bolygón vár ránk a szerencse 1.
Külön-külön és együtt vagyunk
korunkAssisi Szent Ference.

Valami bénító szorongás
köti meg érzékszerveinket.
Sebzett madár, törött szárnyakkal
kimért pályán, meddig keringhet?

Bezárták előttünk az ajtót,
eddig is hasztalan kopogtunk.
Micsoda zord csillagrendszerek
satuiba szorult a sorsunk?

Hajunkat rég- dér-por hinti be.
Viszi terhünket roskadt vál/unk.
Megyünk. Ki-kia maga útján.
Egy a biztos: hazatalálunk . . .

HAFENSCHER KÁROLY

A RÓMAI KATOLIKUS-EVANGÉLIKUS
PÁRBESZÉDRŐl

Arról a hivatalos, nemzetközi dialógusróllesz szó, amit a Vatikán és a Lutheránus Világszövet
ség folytat egymással már csaknem másfél évtizede. Ez a párbeszéd, amely il két egyházi csúcs
szerv által delegált hét-hét tagú Közös Bizottságban zajlik, időben az első volt a II. vatikáni zsi
nat óta tartó nyolc párbeszéd közül. Mindkét fél részéről a közelmúltban több olyan kijelentés
hangzott el, amely szerint ez a legeredményesebb dialógus valamennyi, gyümölcsöző folyamatot
jelentő párbeszéd között.

A magyarországi római katolikus sajtó eddig, hetilapjaiban hozott néhány soros híradásokon
túl, kétszer adott nagyobb lélegzetű beszámolót e testvéri dialógusról. Először Lukács Lászlo tol
lából jelent meg Az evangélikus-katolikus teológiai párbeszéd címűismertetés (Vigilia, 1980/4.),
mely az eucharisztiára koncentrálva számolt be atárgyalássorozatról 1978·ig, majd a Teológia
(1980/4.) hozta A Teremtő Szentlélek ma is működik című cikket a jelen sorok írójától. Ebben a
dialógus történetét, jellemzését adtam dióhéjban, visszhangjáról közöltem adatokat, várható jö
vőjéről és hazai vetületéről rajzoltam néhány jellemző vonást. A cikkek ismeretét feltételezve ki
sérlem meg most dialógusunk mai értékelését, súlypontjait bemutatni a teljesség igénye nélkül.
llletékességem e témában onnan adódik, hogy a kérdéses Közös Bizottságnak 1973 óta tagja va
gyok, azóta minden ülésen részt vettem, utoljára Lantaná-ban (USA) 1981 áprilisában. (Megelő
ző üléseink: Genf 1973, Róma i974, Strasbourg 1.976, Paderborn: 1977, Sigtuna 1978, Augsburg
1980.)

Elismerő vélemények a közelmúltban

A munka már 1967óta folyik ugyan, de jelentős elismerést, pozitív visszhangot, túl a szakembe
rek véleménynyilvánításán, csak I98D-banés 1981-ben kapott. Most érett be és tudatosult, amit
a II. vatikáni zsinat után'a Bizottság felállításakor célul tűztek ki: nem egyszeruen gyakorlati ak
cióegységre törekedve, nem is felületes, ünnepélyes nyilatkozatokat téve, hanem mélyreható teo
lógiai vizsgálódással, információcserével közeledjék egymáshoz a két egyház. Ez később kiegé
szült a közös istentiszteleti életben egymás megajándékozásával, a spirituális értékek áté1ésével.
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