
HOLCZER GYULA

KATOLIKUS PAPOK SZABOLCSBAN

CserhátiJózsefpécsi püspök a Vigilia 1979.decemberi számában ezt írta: "Nem elég csak külső

kapcsolatokat keresni a politikai hatalomhoz és ezeket ápolni, hanem a politika külső körein és
hullámverésein túlmenve az egyházi, a vallásos élet belső struktúrájából kell kielemezni azokat a
forrásokat, amelyek előbb az egyházi közösségnek, a híveknek és papoknak egymáshoz való
kapcsolatát és annak ápolását határozzák meg, hogy ezután a testvériség áldozatos szolgáló szel
lemét a társadalom minden tagja felé is tudják képviselni".

A római katolikus és görög katolikus lelkipásztorokból verbuválódott teológiai munkaközös
ség, mely a szabolcsi papi békemozgalom keretében dolgozik, kezdettől ennek megvalósítására
törekedett. Vallottuk, hogya lelkipásztor hitelesen csak akkor tud társadalmi kérdésekkel fog
lalkozni, ha ezt a kereszténység belső, evangéliumi reflexiói alapján történő állandó teológiai
elemzés kíséri anélkül, hogy "ideológiát gyártana" a fennálló társadalmi rend igazolására.

Ez a tudatos teológiai elemzés az 1960-as évek elejétől szerves része a megyei lelkipásztorok
munkájának. 1967-ben ötven lelkipásztorból álló munkacsoport elemző tanulmányokban dol
gozta fel az akkor nagy szenzációt keltő pápai szociális enciklikát, a Populorum pregressió-t.
Majd mindezt összegezte a megyei teológiai munkaközösség szerkesztésében I977-ben megjelent
Keresztény ember a szacialista társadalomban című kötet (Ecclesia Kiadó).

A könyv szellemisége is mutatja, hogyamegye papjai mindig nagy súlyt fektettek arra, hogy
társadalmi és teológiai állásfoglalásuk között ne legyen szakadás és ellentmondás. A társadalmi
sikon és teológiai síkon képviselt haladás, a fejlődéssel lépést tartó gondolkodás nem képzelhető

. el külön-külön, hanem csak szerves egységben. Tudnunk kell, hogy társadalmi tevékenységünk
is papi szolgálatunkból: krisztusi küldetésünkből következik. Az evangéliumi küldetés ből, mely
szerint ezen a földön mozdítjuk elő minden ember tökéletes szabadságát, békéjét, egyéni és társa
dalmi boldogságát.

A II. vatikáni zsinat amegye lelkipásztorainak addigi, sokszor ösztönös történelmi gondolko
dásmódját tudatos alapokra helyezte. Amit addig csak magánvéleményként hangoztattak, most
már "zsinati tekintéllyel" mondhatták: amikor a szellem fejlődik, a változatlan igazság csak
minden fogalom egyidejű és korrelatív fejlődésével maradhat fenn. Az a teológia, amely nem
időszerű: hamis teológia. .

Alapelvek

A Zsinat szellemi magva a megyei papság lelkebenjól előkészített talajra talált. Lelkipásztoraink
a jövő számára a következő szempontokat dolgozták ki:

J. Korunk egyházi életének legnagyobb kérdése: a teológia és a történelem szembesítése. Ez
súlyosabb probléma, mint az elmúlt évszázadokban a teológia és a természettudományok talál
kozása. Minden átalakulóban van, a nagy történelmi változás az egyházat is utolérte. A Zsinat
az egyház közfelfogásában tudatosította az egyház és a történelem egybefonódását. Az egyház
rádöbbent arra, hogy a platóni-arisztotelészi statikus létrend elavult és tarthatatlan. Az antik
szemlélet szerint ugyanis az egyház a történelmet olyan jelenségnek tartja, amelyről csak az átfo
gó létrend keretében lehet beszélni. Ezzel ellentétben az újkori gondolkodás számára a történe
lem nem csupán egy összetevő az átfogó egészen belül, hanem fordítva: mindenfajta rend rész
mozzanat lesz a rendet újra és újra viszonylagossá tevő történelemben. Ez viszont két lényeges
kérdést rejt magában. .

a) Elvi síkon: új egyháztudat kialakitása vált szükségessé. Ezt az új egyháztudatot a történe
lem dimenziói határozzák meg, hiszen a hivő ember is részt vesz az adott történelmi folyamat-
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ban. Amikor a világ történelmi dimenzióiról beszélünk, elsősorban társadalmi struktúrákkal van
dolgunk, nálunk a szocialista társadalmi renddel, amely nemcsak a szó gazdasági értelmében
szocialista, hanem ideológiai értelemben is, tehát ateista. Tény, hogy teizmus és ateizmus között
nem lehet szintézist létrehozni, mégis a hivő és az ateista együtt dolgozhat a haza és az emberiség
egyetemes ja ván. Az evangélium nem semleges és a jézusi küldetést nem az tölti be, aki a jövöbe
lát, hanem az, aki a cselekvésben látja az evangéliumot.

b) Gyakorlati síkon: a Zsinat új felfedezései sokkos állapotba hozták Isten népét. Az idők je
leiből felismerte ugyan új küldetését, nagy belső indíttatást is érzett, de olyan volt, mint a beszéd
hibás gyermek, nem volt terminológiája (sajnos, ez még ma sem teljes értékű), amivel megértet
hette volna magát, s magán keresztül Jézust az őt körülvevő világgal. A statikus szemléletben
gyökerezett középkori filozófia túlzottan individuális síkra terelte a keresztény életet. Ennek az
egyénre sarkított erkölcsi felfogásnak üzent hadat a Zsinat, amikor tisztázta a vallását élő ke
resztény ember társadalmi felelősségénekteológiai alapját, kimondva, hogy keresztény magatar
tásunkat, személyes felelősségünket (papi hivatásunkat) szükségszerűenaz egyházban, Krisztus
misztikus testében éljük. Új távlat nyílott a keresztény felelősség előtt: cselekedeteink súlya min
den szempontból felülmúlja egyéni életünk kereteit mind a keresztény, mind az egyetemes embe
ri közösség szempontjából, mert hitünk szerint az egész emberiség és az emberiség egész történel
me Krisztus misztikus testében találja meg teljes értelmét. Ennek megfogalmazásához kell az új
terminológia!

2. A történelem a lelkipásztor számára nem lehet nyugtalanító tényező a szocializmus törté
nelmi struktúrájában sem. Ellenkezőleg.ja történelem a hit legeredetibb dimenziója. A keresz
tény hit alapja: Isten emberré lett. Ez pedig nem más, mint Istennek a történelemben létrejött ön
kiárasztása. A történelem tehát az a tágas tér, ahol mi, keresztények Istennel találkozunk. A tör
ténelmi vonatkozás a keresztény hit egyik lényeges alkotó eleme. Az egész kultikus és szentségi
rend elveszíti jelentőségét, ha a történelmet nem tartjuk betöltendő feladatnak, hanem csak tűnő

illúziónak, véletlen keretnek.
3. Éppen ezért a megye lelkipásztorai kezdettől vallották, hogy nem lehet kikerülni azt a kér

déskört, amit ma a történelem feltesz nekünk. Sok megyei dokumentum tanúsitja, hogya szabol
csi papság még a "forró években" sem húzódott vissza a vallás elképzelt belső terébe, és nem in
tézte el a nagy történelmi kérdéseket azzal, hogy nincs semmi jelentőségüka hit számára. Ez any
nyit jelentett volna, hogy a kereszténység kilép a történelemből és a maga csinálta gettóba zárkó
zik. De mi marad a kereszténység egyetemes küldetéséből, ha világnélkülivé tesszük a keresz
ténységet, s Istent kitessékeljük a történelemből?

4. A világgal szemben tanúsított keresztény magatartáshoz hozzátartozik a történelmi bátor
ság. A lelkipásztor soha nem ragaszkodhat konzervatív módon csak a meglévőhöz, vagy a múlt
hoz. Mindig nyitottnak kell lennie Isten szavaira, amely történelmet alakít úgy, hogy választásra
késztet, felforgat, irányt mutat, forradalmasít. A lelkipásztornak a reménységet kell képviselnie a
világban, aki vizsgálja az idők jeleit, s igyekszik azokra választ adni, soha nem csüggedve, min
dig megújult erővel, hiszen az emberiség még egyáltalán nem fejezte be kollektív útját, egyelőre

csak bizonyos lehetőségeiben fejezte ki magát. Krisztusnak az emberiséggel való azonosulása
nem zárult le, az emberiség még szakadatlanul fejlődik, alakul tovább.

5. Ha az egyház történelmi módon gondolkodik önmagáról, akkor az adott kort fontos felhí
vásnak kell tekintenie és betöltenie azt a küldetését, amit a Gaudium et spes enciklika így kodifi
kált ; "Az egyház az egész emberiséggel közös úton halad és ugyanazt a földi sorsot vállalja a vi
lággal együtt".

A gyakorlat

Az alapelvekben összegezett törekvéseket a megye lelkipásztorai a politikai teológia által látták
leginkább megvalósíthatónak. A politikai teológia művelése évtizedek óta jelentős szerepet tölt
be a szabolcsi papság tevékenységében. Ennek segítségével igyekeztek az új történelmi körülmé
nyek között megtisztítani a hitet a túlzott privatizmustól, s meghatározni a vallás és a társada
lom, az egyház és a közélet viszonyát.
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Lelkipásztori törekvéseinkhez - a hazai indításokon kívül- hosszú évek óta a francia egyház
ban keresünk motivációkat. Tény ugyanis, hogya francia katolikus egyház a "haladó egyházak"
élmezőnyébenvan. A nagy francia forradalomtól kapott leckét jól megtanulta, és nem felejtette
el. A Herder Korrespondenz 1981. évi második száma ezt írja: "Oázis a sivatagban: ezzel a két
szóval lehet jellemezni a francia teológia mai helyzetét. Hogy a hangsúlyt inkább az első, vagy in
kább a második szóra helyezzük-e, szemlélet kérdése." Mi mindenképpen az első szóra helyez
zük a hangsúlyt, még akkor is, ha igaz az, hogy a régebben ví1ágviszonylatban is élenjáró francia
teológia a Zsinat óta sok válsággal küzd. Oázisnak kell mondanunk a francia teológiát, hiszen az
magából a -keresztény életből született meg, és szüntelenül választ keres azokra a kérdésekre,
amelyekkel a szekularizált társadalomban az egyház mindennap találkozik. A francia teológia
nem egyes tudósok puszta elméleti kutatásait tükrözi, hanem valóban lelkipásztori és missziós
teológia, amelynek igen sok vonatkozásban sikerült a keresztény hit modern kifejezési formáit
megtalálni. A Magyar Püspöki Kar Külügyi Bizottsága ezt igen korán felismerte, s e sorok író
ját, néhány más Szabolcs megyei lelkipásztorral együtt több mint egy évtizede rendszeresen,
évente franciaországi teológiai tanulmányutakra küldi. A szabolcsi lelkipásztorok örömmel töl
tik be ezt a kitüntető feladatot, mert tudják, hogyatanultakkal nemcsak amegye papságának
szellemi és lelki légkörét tudják finomítani, hanem talán a magyar katolikus egyházban is lelki
pásztori és teológiai "színfoltot" jelentenek. Olyanszínfoltot, amelynek eredményeként elsősor
ban nem is tudományos síkon, hanem a gyakorlati lelkipásztorkodás terén igyekeznek korszerű

en reagálni a szekularizált világ kihívására, ami egyúttal állandó ösztönzés a teológiai útkeresés-
re is. ,

Nyomatékosan hangsúlyoznunk keH, hogy soha nem állt szándékunkban másolni, vagy utá
nozni a francia példát. Ez primitív és nevetséges dolog lenne! Ezeknek az egyre mélyülő - másfél
évtizedes - kapcsolatoknak legfőbbhaszna a szellemi kölcsönhatás: mi jó indításokat kapunk, a
franciák pedig választ arra a nagy történelmi kérdésre, hogy az uralkodó pozíciótól megszaba
dult egyház mint szolgáló egyház, hogyan tudja hiteles evangéliumi küldetését megtalálni a szo
cialista társadalomban. A franciák számára rendkívül érdekfeszítő, ugyanis a francia katoliku
sok (klerikusok és hívek) nem elhanyagolható része élénk érdeklődést mutat a szocialista társa
dalom iránt. Köztudomású, hogy a szocializmust (francia zsargonnal : kollektivizmust) zászlójá
ra író francia kommunista pártnak igen sok vallásos meggyőződésű (katolikus) tagja van.
A francia püspöki kar 1975-ben kiadott nyilatkozata lehetségesnek tartotta a pluralizmust a ka-

, tolikusok politikai kötelezettségében. (A francia kommunista párton belül az ateizmus nem kö
telező ideológiai elvl)

Francia kapcsolataink

Eveux - La Tourette. Kapcsolatunk a domonkosok eveux-i (Lyon mellett) teológiai központjá
val a legrégebbi. 1966 óta rendszeresen látogatjuk az itt rendezett nyári teológiai kurzusokat,
ahol a Zsinat utáni haladó teológia társadalmi és szociális tanításának útkeresését tanulmányoz
zuk.

Kapcsolataink kezdetén még Jean Villotvolt Lyon bíboros érseke, aki néhány év múlva innen
kerűlt a vatikáni államtitkári székbe. A bíboros nyitott szellemisége rányomta bélyegét a domon
kosok eveux-i teológia-központjára. mely egész évben - különféle kurzusokon - a papság és az
érdeklődő civilek teológiai továbbképzésével foglalkozik. A francia egyházban ugyanis a világi
hívek jelentős csoportja nemcsak befogadója a teológiai tudományoknak, hanem művelője is.
Az eveux-i központ kiemelkedő eseményei minden esztendőbena május és október között tar
tott nyári kurzusok, ahol hetenként változó témákkal a Zsinat szellemében, az evangélium alap
ján keresik az egyház útját a mában és jövőben, s próbálják körvonalazni a keresztény magatar
tás új normáit. A legkiválóbb egyházi és civil szakemberek bevonásával- mindig összhangban a
tanító egyházzal- igyekeznek a világ minden részéről érkezett hallgatókkal megértetni, hogy az
evangelizálás és a társadalmi elkötelezettség nem ellentétes, hanem egymást kiegészítő keresz
tény feladat. Érdekessége ezekneka továbbképző kurzusoknak, hogy elsősorban a mindennapos
életet érintő, gyakorlati kérdésekre irányítják a figyelmet, mint hit és politika, igazságosság és bé-
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ke, dialógus és ateizmus, megújuló morál, egyháztörténet, pszichológia. Az előadások anyaga az
úgynevezett kék füzetek sorozatban jelenik meg, melynek jelenleg húszezer előfizetője van szerte
a világon. Minden téma mélyén ott húzódik a kereszténység lényege: megtanulni az Írást ma újra
megélni. A rendkívül változatos tematika alapját mindig a Szentírás adja, szüntelenül három
kérdést feszegetve: 1. Használhatom-e a Szentírást ma a politika és a társadalmi élet területén
anélkül, hogy manipuláljam ? 2. Teológiai meggyőződés és politikai elkötelezettség megférnek-e
egymással úgy, hogy egyiket sem árulom el a másik kedvéért, és egyik sem erőszakolja rá köve
telményeit a másikra? 3. Mi lesz a sorsa a kettős célkitűzésnek - istenkeresés és evilági elkötele
zettség -, amikor egyrészt a lelki élet vágya,másrészt ideológiák, gazdasági kényszerek, sőt takti
kai kompromisszumok támadják?

Az eveux-i centrum teológiai törekvéseit olyan előadók fémjelzik, mint P. Marie-Dominique
Chenu, az ismert teológus és történeleinfilozófus, aki rendíthetetlen hittel és korát meghazudtoló
energiával hirdeti, hogy ha Isten Igéjét a földi valóságból kiszakítva szemléljük, akkor valójában
megkérdőjelezzükezt az Igét. Aki Isten misztériumát meg akarja közelíteni, annak nagyon kell
figyelnie a történelemre. P. Chenu az üdvösségtörténet és az emberi történés szoros kapcsolatá
nak apostola és nemzetközi szaktekintélye, akinek kedvenc kutatási területe a középkori közös
ségek problematikája. Finom elemzéseivel a középkor olyan értékeire mutat rá, hogy még a leg
elfogultabb szemlélő is kénytelen elismerni: az eddig kézlegyintéssel elintézett "sötét középkor"
a mai élet számára igen hasznos megtermékenyítést jelenthet. Csak az a lényeg, hogya teológia
mindig az emberi tapasztalatból induljon ki.

Az eveux-i teológiai kurzusokat látogató szabolcsi lelkipásztorok minden alkalommal nagy
érdeklődéssel kísért magyar estet szoktak tartani. Ezeken a kurzus nemzetközi résztvevői előtt is
mertetik hazánk történeImét és fejlödését, népünk új történelmi szakaszát, valamint egyházunk
mai életét és műkődését, Abeszámolókkal Brazíliától,Libanonig, Kanadától Afrikáig sok bará
tot szereztünk hazánknak.

Az eveux-i centrum igazgatója P. Jean Pierre Lintanf domonkos teológiai tanár szabolcsi
meghívásra két alkalommal is járt hazánkban. 1974-ben Nyíregyházán előadást tartott amegye
papságának a békeszolgálat teológiai alapjairól, majd l 975-ben részt vett a Katolikus Papi Béke
mozgalom 25 éves jubileumi ünnepségein a Parlamentben, és felszólalásban méltatta a magyar
papi békemozgalom történelmi érdemeit.

Nagy Szent Albert-centrum. Eveux-ben a Le Corbusier által épített ultramodern rendházban
működik egy másik teológiai központ is, a Nagy Szent Albert-eentrum (Centre Albert-Le
Grand). Ennek igazgatója Francois Biol domonkos teológiai tanár, író, a Témoignage Chrétien
katolikus hetilap teológiai szakértője. Vele 1967 óta vagyunk szoros kapcsolatban. Azóta több
ször járt hazánkban, előadásokat tartott a Szabolcs megyei papságnak, megismerkedett az Új
Ember, a Vigilia, a Katolikus Szá szerkesztőségével és az Actio Catholica munkájával.

Ez a centrum a politikai teológia igazi iskolája. Abban a megújulásban, mely néhány éve a po
litikai teológiában észlelhető, nagy szerepet vállalt. P. Franccis Biot nemzetközileg elismert mű
velője a politikai teológiának. l 972-ben jelent meg ebben a témában közel 300 oldalas könyve, a
Théologie du politique, mely a politikai teológia tankönyvének mondható. '

Érdekessége az itt folyó munkának, hogy kedvelik a munkaközösségeket. A különféle témák
kai foglalkozó munkacsoportokban nemcsak papok, hanem világiak és protestáns érdeklődők is
részt vesznek. Azt igyekeznek sokrétűen bemutatni, hogy a politikai teológia nem a teológia po
litizálásátjelenti, mert ez azzal a veszéllyel járna, hogy isteni tekintélyt adunkszemélyes állasfog
lalásoknak. Arról van szó, hogy a politikai teológia keresi a teológia politikai dimenzióit, társa-
dalomformáló hatékonyságát. '

A Prado-mozgalom. Lyon, illetve a milliós vá~os kertvárosának mondható Eveux nemcsak a
megújuló francia teológiának egyik fellegvára, hanem a Zsinat utáni új egyházi lelkületé is.

Szolgálat, szegénység, egyszerűség és engedelmesség: ezek a lelki-szellemi alapjai a Prado pa
pi-lelkiségi mozgalomnak, melyről a most nyugalomba vonult Renard lyoni bíboros-érsek 1978
nyarán az őt meglátogató szabolcsi papoknak ezt mondta: "Egyházmegyém papságának leghat
hatósabb lelki nevelője és mozgató ereje a Prado-mozgalom".

A Pradóval való kapcsolatunk 1966-tól datálható, amikor megismertük a mozgalom akkori
szuperiorját, Alfred Ancellyoni segédpüspököt, aki a Zsinaton P. Chenuvel együtt nagy szerepet
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játszott a Gaudium et spes kialakításában. Ancel püspök még fiatal, lyoni egyetemi professzor
korában került kapcsolatba a francia baloldallal. Ez a kapcsolat munkáspapi évei, valamint a

. második világháború alatt csak erősödött, és ma is igen aktív. Több könyvet írt az egyház mo
dern útkeresésérőlés történelmi feladatairól. Elvként vallja, hogy nincs szükség külön katolikus
baloldali mozgalmakra, de a katolikusoknak minden szociális, gazdasági és politikai szervezet
ben - beleértve a baloldaliakat is - jelen kell lenniök.

A Prado papi mozgalom alapítója, Chevrier atya 0826-1879) nyomán vallja, hogy az egyház
nák bensőlegszüntelenül és gyökeresen meg kell újulnia az evangélium szellemében. E megújulás
révén ugyanis az egyház tagjai rádöbbennek, mennyire beszűkült az a keresztény szemlélet,
amely csak az egyéni és családi kötelességeken alapul, és nem nyitott az ember társadalmi dimen
ziói felé.

A pradós lelkiséget l969-ben Ancel püspök személyes küldötteként Simon Bastian strasbourgi
vezető lelkipásztor ismertette Nyíregyházán a szabolcsi papsággal. 1979 tavaszán pedig aPrado
jelenlegi szuperiorja, Gerges Arnold volt Szabolcs megye vendége, de nemcsak amegye papságá
nak tartott előadást,hanem a nyíregyházi görög és az egri római katolikus papnevelő intézet nö
vendékeinek is. Ez alkalommal találkozott Kádár László egri érsekkel, Kacziba Józsefpüspökkel
és Doromby Károllyal, a Vigilia akkori felelős szerkesztőjével.

Most, amikor a világ gyors változásai közepette a magyar papság is keresi krisztusi küldetésé
nek formáit, a pradós papi lelkiség: egyszerűség, apostoli buzgóság, a főpásztorok iránti enge
delmesség, evangéliumi optimizmus, társadalmi nyitottság, s mindennek mélyén az állandó belső

megújulás az evangélium fényében - minden lelkipásztor számára lelkesítő példa lehet.
INODEP. Legújabb kapcsolatunkat a párizsi INODEP-központtal építettük ki (Institut (Ecu

ménique pour le Développement des Peuples; A Népek fejlődéséért Dolgozó Ökumenikus
Intézet).

1981 nyarán néhányan a párizsi nemzetközi központban tanulmányoztuk az INODEP mun
káját igazgatójának, Maurice Barth domonkos professzornak irányításával. Az intézet 1970-ben
jött létre. Célját így fogalmazza meg: "Az INODEP szolidáris a világ minden dolgozójával és né
pével azokban a harcokban, melyeket a gazdasági kizsákmányolás, valamint a politikai, kulturá-
lis és vallási elnyomás ellen vívnak." .

Gyakorlati tevékenysége abban áll, hogy a fer~abadító harcokban elkötelezett szervezeteknek
és csoportoknak módszertani segítséget ad vállalkozásuk sikeréhez azzal, hogy rámutat: hogyan
kell megoldaniok problémáikat, és ennek érdekében milyen helyi, nemzeti és nemzetközi elem
zést kell végezniök, illetve hogyan kell szélesíteniök a mellettük kibontakozó szolidaritást. E vo
natkozásban főleg az afrikai és a latin-amerikai (tehát. a harmadik világbeli) országok érdekel
tek. Az INODEP párizsi központjában rendszeresen tartanak olyan tanácskozásokat, tanfolya
mokat, amelyekben a harmadik világ időszerű kérdéseit - szakemberek bevonásával- tárgyalják
meg és analizálják. Ezekről természetesen írásos dokumentációt is kiadnak.

Az intézet a felszabadítás teológiájának nemzetközi központja. sok teológus manapság meg
kérdőjelezi a felszabadítás teológiáját, de nem kétséges, hogya harmadik világban rendkívül
fontos szerepet játszik abban, hogy az elnyomott tömegeket öntudatra ébressze, annak tudatára,

. hogy keresztényként kell küzdeniök az igazságosabb társadalomért. A történelmi igazsághoz
hozzátartozik, hogy a kritikus harmadik világban soha nem a felszabadítás teológiája robban
totta ki a forradalmat. A mártir Romero érsek a felszabadítás teológusa volt. Arra törekedett,
hogy az egyház félreérthetetlenül a szegények szolgálatára kötelezze el magát, így kövesse Jézust.

Számunkra, európai keresztények számára a felszabadítás teológiája nagy tanulsággal bír. Ezt
Norbert Greinacher tübingeni teológiai professzor ekként foglalta össze: "A nyugat-európai teo
lógiában gyakran hiányzik a konkrét társadalmi valósággal való kapcsolat. Tanulni kell a felsza
badítás teológiájától, mely a nép életének konkrét problémáira reflektál. Igazi istentisztelet nem
valósulhat meg az ember tisztelete, szolgálata nélkül. Ha nem áll az európai egyház a szegények
oldalára és nem lép fel a szegénység ellen, akkor elszalasztja a történelem döntő pillanatát. Eh
hez politikai elkötelezettségre van szükség, ami erkölcsi szükségszerűség."
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