
ESZMÉK ÉS TÉNYEK

Amásodi:k vatikáni zsinatnak már
az első ülésszakában híre terjedt an
nak, hogy a keresztény egység titkár
sága XXIII. János pápa utasítására
szöveget szerkeszt a vallásszabadság
ról. A szöveg el is készült, még mí
előtt a pápa nyilvánosságra hozta vol
na a Pacem in terris körlevelet, s hi
zonvosnak mondják, hogy befolyást is
gyakorolt az encjklíkának ezzel a
kérdéssel foglalkozó szakaszaira. De
Smedt brugesí püspök későbbi zsinati
nyilatkozata szerint igen jelentős szá
mú püspök már akkor ,,a legnyoma
tékosabban szorgalrnazta", hogya val
lásszabadság ügyét a legközelebbi ülés
szak napirendjére tűzzék. A szöveget
azonban sem ki nem nyomatták. sem
meg nem küldték az atyáknak, ami
nem kis nyugtalanságot váltott ki
egyes püspöki csoportokban, különö
sen az Egyesült Allamok 'püspökei kö
rében, aki,k a második ülésszakra ér
kezve meg is sürgették a kérdéses szö
veg mielőbbi közreadását, Amikor az
után a zsinat teológiai bizottsága vég
re meghozta kedvező véleményét, no
vember középén ki is osztották a szö
veget a zsinaton, mínt az ökumeniz
musról szóló szikéma ötödik fejezet6t.

A keresztény egység titkársága ne
vében De Smedt terjesztette elő a zsi
naton az új fejezetet, olyan meggyő

ződéses hévvel, hogy a progresszív
többségi szárnyon forró tapsokat vál
tottki. Előadói jelentésében hangsú
lyozta, ihogy a vallásszabadság kérdé
sének tisztázása nem csupán az öku
menizmussal kapcsolatban fontos, ha
nem rendkívüli módon elősegítheti az
egyiház párbeszédét is a modern világ
gal. Nem elsősorban dogmatikus érte
kezésről van szó - emelte ki De
Smedt -. hanem pasztorális dekré
tumról, amelykorunk emberei felé
tekint••.A világ azt várja - zárta be
szédét De Smedt -, hogy az egyház
nyíltan és félreérthetetlenül nyilatkoz
zék a vallásszabadságról és ezt a nyi
latkozatát nyomban megtegye. Nines
hóbb vágyam. mint az, hogy a kérdést
tárgyaljuk le még ezen az ülésszakon.
Ha a zsinati atyáIk. a pápával együtt,
az emberiség tudomására adhatják ezt
a felszabadító tanítást, akkor tárgya
lásaink gyümölcsözőek lesznek. Bizott-

írja Mihelics Vid

ságunk ikész arra, hogy ha kell. éjjel
nappal dolgozzék ezért."

Ezek a szavak már önmagukban is
mutatják, mekkora jelentőséget tulaj
donított a keresztény egység titkársá
ga ennek a szkéma-fejezetnek. Nem
csoda, hogy visszhangjaként némelyek
már szinte túlozták is a dekrétum
horderejét. A párisi Le Monde vezér
ctkkírója például ezzel a címmel szá
molt be róla: "Új lap a történelem
ben." Annál inkább meglephette a
közvéleményt. hogy - mínt tudjuk
- a második ülésszakon még vitát
sem kezdtek róla. Annak ellenére
nem. hogy ismételten több felszólaló,
leülönösen Schmitt metzí püspök, be
ható Indokolással kérte elővételét. "Az
volt az ernber benyomása - írja a do
monkos A. Liégé a TémoignageChré
tien zsinati különszámában -. hogy
az ökumenízmusról s7JÓ16 első három
fejezet tárgyalását csak azért húzzák,
hogy elérjék az ülésszak befejezésére
kitüzött napot. Azzal mi eleve tisztá
ban voltunk. hogy kevés idő fog ma
radni a vallásszabadsággal foglalkozó
ötödik fejezetre, de rníndvégíg re
ménykedtünk egy globális vita lehető

ségében és legalább egy tájékoztató
szavazás megejtésében. amiből kitűnt

volna. hogya benyújtott szöveget el
fogadják tárgyalási alapul. Ez hein
díthatta volna a munkát a következő

ülésszakig és felvillanyozta volna a
várakozásteljes közvéleményt. S talán
egyetlen ülés is elég lett vom erre..."
Érthető így a mély csalódás - foly

tatja Liégé -. amikor a zsinat utolsó
ülésén hallani kellett Bea bíboros
szavait. amelyekkel befejezte az öku
menikus vitát. "Hátra marad a vallás
szabadság problémája - mondotta a
bíboros -. amelynek megvitatását idő

hiányában és ezer más okból nem tud
tuk megkezdeni. Ami azonban halasz
tást szenvedett, nincsen elejtve." Azt,
hogy "ezer más okból", a bíooros két
szer megismételte. Már emiatt is bízo
nyos kétkedéssel fogadták Bea idézett
közlését - teszi hozzá Líégé, "Nem
mintha azzal gyanúsították volna,
hogy nem rnondia meg az igazságot.
hanem rnert úgy gondolták, hogy
amennyiben meglett volna az akarat,
valami mínímálís időt szentelhettek
volna a kérdésnek."
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Nincs kizárva persze - ezt a jövő

fogja eldönteni -, hogy a zsinat he
lyesen járt el, amikor nem úgy fejez
te be a második ülésszakot. hogy fűg

gőben hagy egy elsietett s bizonyára
nehéz vítát, Végtére is ugyanakkor,
amikor általában magasra hágott a vá
rakozás, heves ellenállásba ütközött a
fejezet, főleg a spanyol püspökök ré
széről. akik mínden áron meg akar
ták gátolni, hogy a zsinat hozzányúl
jon a kérdéshez.

*
"Amikor a katolikusok vallásszabad

ságról beszélnek - jelentette ki De
Smedt a vonatkozó fejezet előterjesz

tésekor a zsinaton -, sokan úgy gon
dolják, hogy ez machiavellizmusból
történik. Amikor rní kisebbségben va
gyunk, vélik általában, mi követeljük
a vallásszabadságot, amíkor azonban
többségben vagyunk, megtagadjuk rná
soktól ezt a szabadságot. Nagyon fon
tos és szükséges tehát, hogy világosan
meghatározzuk az egYház tanítását."

A vallásszabadság pozitív oldala a
benyujtott szöveg szerint az emberi
személynek joga arra, hogy sza
badon gyakorolja vallását a saját 1e1
Iciismeretének igényei szerint. Nega
tív oldala, hogy ez a lelkiismeret rnen
tes maradjon mínden külső kényszer
től. A vallásszabadság tehát magában
foglalja az ember autonómiáját. Auto
nómiát nem belülről, "ab intra", mert
hiszen senki sem szabadíthatja fel
magát lelkiismeretének kötelezései
alól, de igenis kívülről, "ab extra",
vagyis senki sem akadályozható meg
kívülről abban, hogy lelkiismeretének
engedelmeskedjék.
Ebből következik, hogy a katoliku

sok számára az egyetlen eszköz, amely
lyel rávezethetik embertársaikat az
evangélium igazságaira, csakis az ima
és a tanúságtétel. Tartózkodni kötele
sek .mínden közvetlen vagy közvetett
nyomástól. Krisztus tanítványai nem
fordulhatnak ellene egyetlen ember
világnézeti szabadságának sem. Oha
juk a nem-katolikusok irányában csak
az lehet. 'hogy ezek is kövessék saját
Iel'kiisrneretük előírásait. A mély oka
annak, amiért a nem-katolikusokat
nem szabad kényszeríteni. hogy lelki
ismeretük ellen cselekedjenek, magá
nak a hitaktusnak természetében rej
lik. Isten részéről a hit szabad termé
szetfölötti ajándék. Az ember részé-
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ről a hit szabad csatlakozás. A !kato
likus szemléletben tehát maga a hit
aktus követeli meg a tökéletes vallás
szabadság elismerését és érvónyesülé
sét.

Minden ember - szögezí le a sző

veg -. aki jóhiszeműen követi lelki
ismeretét, még ha téved is. Istennek
engedelmeskedik. A legnagyobb igaz
ságtalanság lenne tehát megakadályoz
ni ebben.

*
A vallásszabadságnak ebben az új

megfogalmazásában De Smedt sűrűn

hivatkozott XXIII. János béke-encrk
likájára, Az előterjesztést követő saí
tókonferencián Thomas Holland ports
mouthi segédpüspök !hozzáfűzte még,
hogy a Pacem in terris a vallásszabad
ság tárgyában a legfontosabb doku
mentum, rnert egy hosszú fejlődési so
rozat benne érte el a csúcsát.

Liégé már említett írásában szintén
megállapítja, hogy a keresztény egy
ség titkársága szorosan követte XXIII.
János pápa tanítását. Ennek megfele
lően a szkéma-Iejezet kinyilvánítja a
hit aktusának szabadságát. Senkit sem
szabad arra kényszeríteni, hogy higy
jen J.0ZUS Krisztusban, rnert mínden
embernek személyesen kell döntenie
hitéről. Nem csupán rezignált vagy
opportunista türelmességből kell meg
adni mínden vallási vagy ideológiai
csoportnak a jogot, hogy kifejezze ma
gát a társadalomban, de pozitív mó
don is el kell azt ismerni. feltéve,
hogy gyakorlása nem irányul az em
beri rnéltóság ellen és nem sérti a tár
sadalmi közjót. Azt kívánja a szkérna
fejezet az államtól, hogy ne mozdítsa
elő a vallási vagy ideológiai díszkrí
minációt, hanem engedje meg minden
vallás híveinek, a kisebbségi vallások
híveinek is, vallásuk szabad gyakorlá
sát és tanúsítását. kizárva .minden erő

szakot és minden nyomást. A katoli
kusok ségftsék elő a lelkiismereti meg
győződések békés és egymással párbe
szédet folytató együttélésót. Kinyilvá
nítja végül a szkéma-fejczet, hogy a
katoli'kus egyház nem akar uralkodni,
nem is törekszik erre. úgyannyira
nem, hogy a vallási türelmetlenséget.
mint az emberi, személy ellen irányuló
támadást, a legnagyobb fokban gyűlö

letesnek tekinti. Már pedig minden ka
tolikus 'hívőnek az a küldetése, hogy
a szeretet egy-egy központja legyen a
mai világban.



Nem lehet titkolnunk - írja a to
vábbiakban Liégé -, hogy mindez sok
régebbi nézet teljes revízlőfát jelenti.
Elindulás ez az egyház lojális dialó
gusa felé a modern világgal, hozzáse
gítése az egyháznak egy evangéliumibb
jelenléthez ebben a világban. Ugyan
akkor persze olyan súlyos kérdéseket
is szőnyegre dob, hogy -- figyelemmel
a katolikus vidékek és történeti hely
zeteik, hagyományos örökségeik kü
Iönbözőségére, teológiai gondolkodásuk
eltéréseire - semmiképpen sem vár
hatjuk az állásfoglalások egyhangúsá
gának könnyű kialakulását. Előrelát

hatók a vitának azok . a nehézségei,
amelyek a zsinat harmadik ülésszaká
ban meg fognak mutatkozni.

"Belemennek-e az atyák abba, hogy
lojális önkritika alá vonják a múlt
beli katolikus türelmetlenségét, a gya
korolt presszíókat, s elitéljék ezt, mint
ami ellentétes az evangéliummal? Ké
szek-e arra, hogy ne tekintsék többé
az egyház és az állam szétválasztását
feltételes helyzetnek, csupán időleges

belenyugvás tárgyának ? Hajlandók-e.
arra nevelni a katolikusokat, hogy eb
ben a mai pluralista világban csupán
a saját hitük elevenségére hagyatkoz
zanak ? 'Megtesznek-e minden tőlük

telőt abból a célból, hogya nem-kato
likusok el'higyjék akaratuk és elhatá
rozásuk őszínteségét, azt, hogy nem
számító opportunizmusbél jártak el,
hanem az apostolkodásban valóban
csak az átélt és tanúsított evangélium
vonzására támaszkodnak? Azt a he
ly~ és megokolt kívánságunkat, hogy
egyházunk szabadságot élvezzen. kí
"éri-e majd az a határozott akaratunk,
hogy a nem-katolíkusoknak és nem
keresztényeknek, ideértve az atheístá
kat is, ugyanazt a szabadságot enged
jük, amelyet a magunk javára dgény
lünk? Készek vagyunk-e elejteni a
klerikális pretenciókat, megszüntetní
részünkről a határátlépéseket. a ha
talmi megnyilatkozásokat, végét vetni
minden olyan magatartásnak, amely
vallásos ürügyek leple alatt támadja
az emberi méltöságot és árt a közjó
nak ? Elfogad.iuk-e János pápa felsza
badító megkü1önböztetéseit a szerin
tünk való tévedés és a tévedő ember
között, a velünk ellentétes ideológiák
és a történeti mozgatmak között?"

"íme - mutat rá Líégé -, mind
megannyi döntő kérdés a katolikus
egyház számára a modern világban.

Ha tehát a zsinat jóváhagyja a val
lásszabadságról szóló fejezetet, akkor
ez valóban új lap lehet a történelem
ben. Kiindulópontja az egyház jelen
léte új formájának a világban. Kovász
és nem hatalom, tanúságtétel és nem
kereszteshadjárat, párbeszéd és nem
erődítmény, barátság és nem itélke
zés. Ahogyan VI. Pál pápa is utalt er
re a másodtk ülésszakot megnyitó be
szédében: ,Tudja meg a világ: az egy
ház mély megértéssel, őszinte csodál
kozással tekint reá; őszintén kész ar
ra, hogy ne megkösse, hanem szolgál
ja; ne lebecsülje, hanem értékeit fel
színre hozza; ne kárhoztassa, hanem
támogassa és üdvözítse'."

"Csalódásunknak, hogy a második
ülésszak végén nem tudihattuk meg,
míként gondolkodnak az atyák a val
Iásszabadságról, most már reménység
gé kell alakulnia a harmadik ülés
szakra - fejezi be Líégé, -Remény
séggé, amely annál bíztosabban válik
be, minél többen lesznek, akik a ke
resztény közvéleményt helyesen szó
laltatják meg ebben a kérdésben,
amely annyira életbevágóan fontos az
egyház küldetésének teljesítésére."

*
Maguknak az olasz katolikusoknak

egyik vezető elméje, a teológus Primo
Mazzolari, még 1945-ben könyvet adott
ki a világnézeti türelmességről. Ű is
abból a katolikusok ellen gyakran fel
hozott vádból indul ki, hogy vallás
szabadságot követelnek akkor és ott,
amikor és ahol kisebbségi helyzetben
vannak, de nyomban megtagadják ezt
a szabadságot másoktól, mihelyt elég
erősnek érzik magukat. S valóban, le
hetetlen észre nem vennünk ezt az
ellentmondást.

Annál ki.rívóbb ez az ellentmondás
-fejti ki Mazzolaní -, mert a vallá
si türelmesség, ez a minden időben

rendkívül ritka erény, amelyet az
ókorban csak kevés kiválasztott szel
lem fedezett fel, teljes és biztos alap
ra talál az evangéliumban. Nem csu
pán szükségszerűen következik a sze
retet parancsából, de tökéletes megfo
galmazást nyer Krisztus példájában és
intelmeiben. Az egyház első századai
bizonyítják, hogy papjai, hívei és írói
minden alkalommal a vallásszabadság
mellett álltak ki. Idegen volt ezektől

az első keresztényektől mind a zsidó,
mind a római pogány rendszer, amely
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a vallást a politikai hatalomhoz kö
tötte, azzal összekeverte, s ugyanak
kor elvileg is türelmetlen volt. Ami
kor Nagy Konstantin vallásszabadsá
got engedett a keresztényeknek, nem
hiányzettak a keresztények között,
akik annak: kizárólagosan politikai
motívurnaí miatt nyugtalankodtak,
mások azonban egyszeriben időszerút

lennek és oktalannak minősítették ezt
a nyugtalanságot. Ha egyszer annyi
megpróbáltatás után a gondviselés
ilyen hatalmas támaszt szerzett az
egyháznak - rnondták utóbbiak -,
akkor annak visszautasítása nemcsak
esztelenség, de bűn is lenne a keresz
tények: részéről.

sajnos, ez az érvelés - állapítja
meg Mazzolari - elég messze sodor
ta a kereszténységet eredeti magatar
tásától. Mert ha teológusai továbbra is
hirdették a természetfölöttinek és
szelleminek felsőbbségét, nem keve
sen közülük éppen ebből a felsőbb

ségból következtették ki az államnak
azt a kötelességét, hogy segitse és elő

mozdítsa az egyház rrnunkáját. A kö
zépkorban azután általánossá is vált
ez a felfogás. A kényszer, úgymond, a
keresztény vallás esetében nem sérti
a vallásszabadságot, mert az ember
csak akkor szabad igazában, ha enge
delmeskedik az igazságnak, már pe
dig az igazságnak az egyház a letéte
ményese.

senki sem állíthatja, hogy ez a ta
nítás összhangban lett volna az evan
géliumi türelmesség szellemével - je
lenti ki Mazzolari. Beigazolódott, hogy
ártalmára is lett az egyháznak. A val
lásháborúk, amelyek két évszázadon
át dúltak E\lrópában, ráébresztették a
gondolkodókat - egyeseket szkeptí
cizmusból, másokat keresztény szere
tetből - a türelmesség szükséges vol
tára. Előbbiek feltették a kérdést, ér
demes-e .egytnást irtani bizonytalan
"elké~zelésekért", utóbbiak azt kér
dezték, vajon szabad-e öldökölni an
nak a Krisztusnak nevében, aki egy
más szerétetét tanúsította? S nem
kétséges, hogya türelmetlenség csak a
bizalmatlanságot kéltette fel minden
hitvallás iránt, növelve így a közörn
bösség és a vallástalanság szel1emét.

Annak az új korszaknak, amely a
francia forradalommal köszöntött be,
méltán lett a vallási türelmesség az
egyik sarkköve. És csak fáj lalhatjuk,
hogy a katolikusok egyrésze - mit
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sem tanulva az előzményekből - tú
lontúl sokáig abban az ábrándban rin
gatta magát, hogy visszafordíthatja az
eseményeket, és különböző restauráci
ók útján újból megszerezhetí a töré
keny és terhes dinasztikus támogatást.
Pedig. visszafelé nem lehet haladni. A
katolikusoknak vállalniok kell a val
lásszabadságot, sőt szeretníök is kell
félelem és fenntartás nélkül. Végtére
is ha egyszer meggyőződésük, hogy
birtokában vannak az igazságnak, ak
kor bízntok kell ennek az igazságnak:
erejében, minden külső kényszerítés
nélkül is. A türelmetlenség olyan be
tegség - figyelmeztet Mazzolari -.
amely megmérgezi az egész embert,
magát a vallást is. A türelmesség a
katolikusok számára nemcsak a mai
nagykorú társadalom követelménye,
de hűségüknek tanúsítása is az evan
géliumi üzenethez.

'"
Le Guillou, a neves francia teoló-'

gus szerínt, aki szintén előadója volt a
zsinattal kapcsolatos egyik sajtókoa
ferenciának, ma már valóban itt az
ideje, hogy az összes katolikusok és
keresztények egyetértsenek a vallás
szabadság elméletében ésgyakorlatá-
bm. .

"Oszintén bevallhatjuk - jelentette
ki Le Guillou -, hogya vallásszabad
ságra vonatkozó katolikus álláspont
ban szembetűnő kétértelműséget ész
lelhetünk." Ha az újabb katolikus gon
dolkodók, nagy többségükben, bátran
védelmére is kelnek a vallásszabad
ságnak, sok teológus vagy katolíkus
személyíség tartja még nagyjában a
következő álláspontott "Nincs több,
csupán egyetlen egy valóban katolt
kus elmélet: az, amely megkülönböz
tet tézist és hipotézist. A tézis színt
jén, azaz ha a körűlmények megenge
dik tisztán katolíkus elvek alkalmazá
sát, az egyház szemében tévedés nem
tarthat igényt terjedési vagy terjesz
tési szabadságra. Csupán a hipotézis
szintjén, azaz amíkor kedvezőtlen kö
rülmények megakadályozzák a katoli
kusokat elveik keresztülvitelében, tűr

hető meg átmenetileg, mint kisebb
rossz, a szerímünk való tévedés sza
badsága."

Bizonyos azonban - tette hozzá Le
Guillou -, hogy a legjelesebb teoló
gusok mind elutasítják az ilyen felfo
gást. Példaként idézte Hart1rnlnntól:



·,A katolikus állam tézise nem az
egyház tana; rninden kísérlet, hogy
megvédjék ezt a tézist, míntha ez a
katolikus tannak egyik lényeges kö
vetkezménye lenne, csak árthat az
egy:ház hatásos működésének és evan
gélium-hirdetése őszínteségének." A
vallásszabadság teljesen összefér az
egyház elveivel. Mi több, egyenesen
szükséges az egyházban összefogott
közösséz számára. Emellett lényeges
követelmény a nemzetek közösségének
jóléte szempontjából is. Nincs tehát
hőbb óhajunk, mínt az, hogy minde
nütt felismerjék: a lelkiismereti sza
badságnak és a szabadság nornnális
gyakorlásának minden csorbítása ká
ros, mínd az egyes népek, mínd az
emberiség egységére, következményei
ben tehát mindannyiunkat személy

.szerint sújt. Valamely hitnek rákény-
szerítése valakire ellenemond az is
teni akarat szabadságának éppúgy,
mínt az emberi csatlakozás szabadsá-
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gának. Az állam sem igényelhet ma
gának illetékességet vallási dolgok
ban, még ha "keresztény államnak"
is nevezi magát. E tekintetben csupán
azt tarthatja feladatának, hogy meg
akadályozza olyan hitbeli tanítás hir
detését, amely nem egyeztethető ösz
sze a közrenddel és az igazságosság
gal, és megakadályozza az olyan hir
detési módot, amely a közbékét veszé
lyezteti.

*
Zsinati beszédében De Smedt nyil

tan szóvá tette, hogy a vallásszabad
ság általa előterjesztett rnegszövegezé
se ellen több pápai megnyilatkozást
lehetnefelvonultatni. "Kérem azon
ban önöket - fordult az atyák felé -,
ne hangoztassuk ezeket a szövegeket
anélkül, hogy ne térnénk ki mindjárt
történeti összefüggéseikre is. Enélkül
úgy cselekednénk. mintha vízből ki
emelve akarnók úsztatni a halakat."

Sokat olvastam, hallottam arról, mennyire a hitre épül keresztény maga
tartásunk. Ugyanakkor azonban hol arról szólnak a prédikációk, hogy hitünk
legyen férfiasan erős, szilárd, máskor meg, hogy legyen gyermekien egyszerű,

bizakodó. Ezek az ellentétek kissé megzavartak. Voltaképpen milyen legyen
hitem: "gyermeki" vagy "felnőtt", azaz nagykorú emberhez illő?

Válaszunkbevezetójében Michael
Horatzuk közelmúltban megjelent
könyvéből szerétnénk idézni.' Obo
lungwe, a katolikus hitre tért afrikai
néger Európában járt tanulmányúton.
Egy alkalommal frissen szerzett ba
rátja autókirándulásra hívja. 000
Iungwenek úgy tűnik, hogy autós ba
rátja hivő, vallásos ember. Abból a kö
rülményből következtet erre, hogy ko
esijának szereléklapján kis Szent Krís
tóf táblát fedez fel. A maga nyíltszí
vű módján fel is veti a kérdést - Ön
ís hivő ember? Ahogy vesszük 
hangzik a válasz -, tulajdonképpen

.azt tartom a leghasznosabbnak, ha az
ember megőrzi,gyermekkori hitét, s
nem sokat spekulál a később felve
tődő nehéz problémákon.

Derék négerünket azonban egyálta
lán nem elégíti ki ez a válasz s tovább
fűzi a szót, mondván: - Én bizony
úgy tartom, hogya gyermeki hit a

gyermekek számára nagyon szép és jó
dolog, de csakis azokhoz illik. A fel
nőtt embernek hite is legyen tudatos,
felnőtt emberhez méltó. Végtére is, ha
felnőtt bűnöket tudunk elkövetni, ak
kor higgyünk ~s felnőttek módjára. Ha
a bennünk szunnyadó rossz velünk
együtt növekszik, míért hagynánk cse
nevész állapotban a jót? Ugye, általá
ban azt tapasztaljuk, hogy a kis gyer
mekek jók, szívesen mennek a temp
lomba, hallgatják Isten igéjét. Ha
azonban felcseperednek, sokan közü
lük felhagynak e szép gyakorlattal.
Bizonyára nem más ennek a jelenség
nek oka, hogy felnőtt fejjel is csak
gyermeki fokon áll hitük s azzal is
igyekszenek - legalább is kifelé 
mutatni, hogy felnőtt számba mennek,
hogy míndent, ami .a gyermekkorhoz
fűzi őket, levetkőznek, vagy csak tit
kon őriznek. Amint ugyanis nevetsé
gessé 'válnék, ha egy felnőtt nem mo-
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