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Hérakleitosz
tévedett

„... örömmel ad hálát Istennek, hogy az átszenvedett
aljas támadások, legdurvább erőszakoskodások, mellyel
kedves körünktől rabló módon megfosztottak bennünket,
valahára megszűntek... Fájdalommal és undorral tekinthe-
tünk vissza a borzasztó forradalmi időkre és az ezt követő
még borzasztóbb communismus idejére, midőn a szabad-
ság, egyenlőség és testvériség hangzatos jelszavával hatal-
mat kezükbe ragadó lelketlen gazok által félrevezetett tö-
meg minden törvényt lábbal tiporva, rombolva pusztított,
fosztogatott, rabolt,... távozniok kell mindazoknak, kik a
vörös uralom alatt körünk elleni merényletben bármily
csekély részt is vettek."

Mert bár a tiszteletre méltó görög bölcs, Hérakleitosz
szerint kétszer nem léphetünk ugyanabba a folyóba; ne-
künk, magyaroknak ez is sikerülhet(ett).

Egyébiránt az idézett szöveg a kőtelki Katholikus Gaz-
da- és Munkáskör választmányi ülésén hangzott el, 1920.
december 19- én.

A helyreigazítás
Golgotája

A Pesti Riport mint szórakoztató napilap jegyzi magát.
Meglepetéssel olvasom egy ilyen profilú lap hasábjain az
Örményország Golgotája című írást.

„A pogány örmények a negyedik században tértek át a
keresztény vallásra... A középkorban szakadt csak ketté a
vallás az iszlám, s a bizánci ortodox hit felé. A kettőt
azonban bravúros módon eggyé ötvözte, s ötvözi az ör-
mény kultúra."

170-ben Hieropoliszban (Kisázsia) 26 püspök zsinatol.
Kis- Örményország ekkor már keresztény. Nagy-Örmény-
ország III. Tridat uralkodása alatt, 295-305 között lett ke-
reszténnyé. Továbbá illendő megjegyezni, hogy Örmény-
ország telte először államvallássá a kereszténységet.

Megdöbbenéssel olvasom, hogy az iszlám és a bizánci
ortodox vallás, illetve kultúra házasításából öszvérmódra
alakult ki az örmény kultúra. Tessék mondani, őket hívják
örmény katolikusoknak?

Tévedni, persze, emberi dolog. Felfedni és helyére ten-
ni a dolgokat - Golgota.

Petíció
József Attila (fiktív) parlamenti felszólalása:

„A harcot, amelyet őseink vívtak,
békévé oldja az emlékezés
s rendezni végre közös dolgainkat,
ez a mi munkánk; és nem is kevés."
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