
Majsai Mór

A THEOTÓKOS ÉS A FÁRAÓK NÉPE

XIV. Benedek pápa szavait idézve: "az egyiptomi nép egykor az egész
földön a leghiresebb volt". Hiszen piramisai, templomai és obeliszkjei bá
mulatosak, Fárosza, világítótornya Alexandriában a világ 7 csodája k-özé
tartozott; 120 rnéter magasra nyúlt és a hármas kikötőből 30 kilométerre
vetítette a fényt. ASerapeion ezeroszlopos épülete világhírű. Az alex
andriai könyvtár 200 OOO pergamennel állt a tudósok rendelkezésére.
Alexandria lakóinak száma, gazdagsága, fényűzése, továbbá tudományos
intézményei miatt Róma után a világ második városa volt. Sőt a II. szá
zad végén és a III. század elején a Didaskaleion által la keresztény világ
nak is tudományos központja. majd a remete és a szerzetesi élet meleg
ágya. Az V. században Egyiptomban 500 OOO szerzetes élt.

Mikor olvassuk, hogy alI. Vatikáni Zsinaton megfigyelőkkel kép
viselteti magát az egyiptomi ortodox kopt egyház is, önkéntelenül föl
merül a kérdés: kik azok a koptok, mi a történetük. miként vélekednek
Szűz Máriáról és hogyan szeretik, tisztelik őt ?

Mindenekelőtt tudnunk kell róluk, hogy saját nyelvük és írásuk van.
A sémi és hámi nyelvekkel rokon egyiptomi nyelvterületen háromféle
írásrendszer alakult ki: a hieroglif, a hieratikus és a demotikus. Közülük
egyíksem adta vissza pontosan a . szavak hangtani kiejtését, Ezért vette
át a kopt nyelv a görög betűket a kereszténység II. századában, a görög
ben ismeretlen hangzók számára pedig az egyiptomi írásból használtak
fel 7 betüt. A III. században ez vált Egyiptom- általános írásmódjává.

Maga a kopt nyelv az egyiptomi és a görög nyelvből alakult ki, bi
zonyos latin elemek hozzájárulásával. A kereszténység hatása alatt még
némileg változott, és hosszabb fejlődés után született meg a végleges kopt
nyelv. A keresztény írók közül valószínűleg először Leontopoliszi Hierá
kász élt vele az irodalomban a III. században, A Nilus deltájában élő

szerzeteseínek írta koptul műveit, amelyekben eretneknek nyilvánított
tanokat is hirdetett. A kopt nyelv klasszileusa az Atripei Senuda apát
(t 451). -

Az Egyiptom ősi lakóit jelző kopt elnevezés a görög "Aigyptoi" rö
viditéséből és arabos elferdítéséből keletkezett: gypt, qebtu, kopt. Törté
nelmileg a monofízíta egyiptomi egyház híveit nevezték koptoknak, akik
a kalcedoni zsinat (451) után Dioszkór pátrlárkával együtt szakadtak el
a katolíkus egyháztól, és a kopt nyelvet a görög helyett liturgiájukba is
bevitték.

Szahidi (szatiaáa: fölmenni, Felső-Egyíptomrésbohhári (kicsi tenger,
tó, delta) myelvjárásban maradtak ránk oa kopt irodalmi emlékek, amelyek
majdnem mind vallási jellegűek. A hittudósok a bohhári nyelvjárást a
VII. században kezdték bevenni a liturgiába. Mikor Christodulos pátriár
ka (1047-1077) székhelyét Alexandriából Kairóba helyezte át, a bohhárí
a többi tájszólást mind kiszorította. Azóta csak ezt használják a litur
giában. Az erőszakos arabosítás miatt a XIII. századtól kezdve irodalmi
lag megszűnik a kopt nyelv, a XVI. századtól kezdve .pedíg a mínden
napi életből is kiszorítja az arab.

Akalcedoni zsinat előtt a "természet" és a "lényeg", továbbá a "sze
mély" és a ,,-hypostasis" rnűszavakat vegyest használták. Azért írhatta
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Alexandriai Szent Cirill: "A megtestesült Igének egy a természete", ti. a
személye (Seho lia adversus Nestorium). Erre hivatkoznak a monofizita
koptok. Szerintük Krlsztusban az emberi természet és az isteni természet
nem úgy vegyült össze, mint a víz és a bor (Eutiches tana), hanem ezt az
egyesülést úgy kell értenünk, ahogyan a lélek egyesül a testtel. Nem cso
da, ha az inkább névleges monofizita koptok liturgiájukban és irataik
ban, meg hősies hitvallásukkal is vallják Szűz Mária istenanyaságát, és
őt gyöngéden szeretik, tisztelik.

Elszakadásuk egyik oka a IV. század óta fölébredt nemzeti érzésük.
Még hitvallásukban sem akarták magukat alávetni a bizánciak gyűlölt
uralmának. Így a mintegy 6 millió kopt az arabokban felszabadítókat
látott. 641-ben visszatért Alexandriába a Felső-Egyiptomba menekült
Benjamin pátriárka, mert a hódító muzulmánok visszahívták és jóindula
tukról biztosították. Kezdetben csakugyan jóakaratúaknak is rnutatkoz
tak. Megadták a koptoknak a vallási szabadságot, és birtokolhatták temp
lomaikat és kolostoraikat. Később azonban egyre jobban emelték az adó
kat és a beszolgáltatásokat.

Fejenként mindenki évente egy dinárt fizetett a kincstárnak. Ezalól
eleinte még kivették a szerzeteseket, de Abdel-Aziz (705) kormányzó a
gyűlölt fejadót rájuk is kivetette. Sőt, elrendelte, hogy csuklójukon vas
gyűrűt viseljenek, amely személyazonosságukat Igazolta. A fejadón kí
vül törvényellenes illetékeket róttak a koptokra, bármikor bezárhatták
templomaikat és kolostoraikat, akadályozták szabad mozgásukat, Bizo
nyos helységekre korlátozták kereskedésüket. és nem lehetett nagyobb
földbirtokuk. Mindent elkövettek, hogy a koptok jobb módba ne juthas
sanak, hanem csak tengessék életüket. se Bízánccal, se Rómával nem
érintkezhettek.

Harun el-Rasid (786-809) szultán türelmességéről ismert. Mégis ő

írta elő, hogy a keresztények és a zsidók ruhájukon külső jelét viselje
nek: ez különböztesse meg őket a Korán követőitől. Az üldözés Kozma
pátriárka idején még fokozódott. 850-ben megtiltották a bor adásvételét,
hogy megakadályozzák a szent miseáldozat bemutatását. új templomok
építését nem engedélyezték. Sanyargatásuk a legnagyobb fokota bősz

El-Hakim (996-1020) idejében érte el. Mivel a koptok nem akarták is
tenségét elfogadni, elrendelte, hogy a koptok fekete vagy sárga ruhában
járjanak, nyakukban pedig 5 fontos fakeresztet viseljenek. Birtokukat
muzulmán szomszédjukra íratta, Ekként törte meg leülönösen a kopt elő

kelők befolyását, akik mint titkárok és pénzügyi tisztviselök műkődtek.

Sokan a vértanúságig kitartottak, de tagadhatatlan, hogy ilyen nehéz
körűlmények közepette a koptok tömegesen váltak muzulmánokká.

Az akkori megbélyegző viseletnek maradéka az a fekete turbán,
amelyet a kopt papok még ma is viselnek. El-Hakem szigorúan megtil
totta a kopt istentiszteletet. A kereszteket ezrével égettette el és sok
templomot romboltatott le. Mosztanzer Billah (1035-1096) kalifa a rossz
termés miatt hiányzó költségeket úgy teremtette elő, hogy a kopt templo
mokat és zárdákat kiraboltatta, értékeiket elvitette, a népre pedig új
adókat vetett ki. A mamelukok uralma alatt (1250-1382) Egyiptom temp
lomainak és kolostorainak legnagyobb részét elpusztították. A sanyarga
tott koptok felhúzódtak Felső-Egyiptomba.Az anyagi elszegényedés és a
szociális elnyomás következtében a kopt papság kiképzése siralmas fokra
süllyedt, és lábra kapott "a kopt egyháznak nagy erkölcsi baja";
a simónia. Napóleon egyiptomi hadjárata (1798-1801) után is megtor
lások zúdultak a keresztényekre.
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Helyzetük csak akkor kezdett javulni, rníkor 1B05-ben Mohamed AU
vette át Egyiptom kormányzását és minden vallásnak egyformán megadta
a mozgási szabadságot. A fáraók földjén elkezdődhetett a hittéritök sza
bad tevékenysége. Ez a koptok vallási és szellemi megújhodásat ered
ményezte. Kezdtek visszaszállingőzni Alsó-Egyiptomba. Anyagi helyze
tük is javult.

Az ünnepelt IV. Cirill pátriárka (1854~1861) igyekezett a kopt köz
oktatásügyet rendezni és kialakítani. 1B91-ben létrejött a Taufik-társaság
azzal a céllal, hogy modern iskolákat állítson, előmozdítsa a papság ma
gasabb kiképzését, szakszerűen kezelje az egyházi javakat és a világiak
is résztvegyenek a pátriárka és a püspökök választásában. A kopt nemzeti
tanács úgy döntött, hogy Egyiptom nemzeti ügyeiben együttműködnek

a muzulmánokkal, Viszonzásul 1923-ban az alkotmányban is elismerték
állampolgári egyenjogúságukat.

V. Cirill pátriárka (1874-1924) erélyes újításokat hozott be. Átszer
vezte a szemináriurnokat és új alapokra fektette a papképzést. Klaudiosz
Labibab tudós nyomdász által sok liturgikus könyvet nyomatott újra.
Ö-Kairóban értékes kopt múzeumot és levéltárat rendeztek be. Történel
mi, teológiai és apologétikai Lapokat adtak ki, hittudományi műveket ír
tak. Egyetemet végzett és doktorátussal bíró koptok is léptek kolostor
ba. Az ortodox koptok hitétele ilyenképpen örvendetesen fejlődött.

1959-ben az ortodox kopt egyház híveinek száma Egyiptomban 4
millió körül volt. A Kairóban székelő pátriárkán kívül van még 29 püs
pök. A papok száma kereken ezer. A 10 férfi kolostorban 350 szerzetes,
és 5 zárdában 120 apáca él. Az ortodox kopt pátriárka címe ez: "Egyip
tom, Abesszínia, Szudán, Jeruzsálem ,és laz afrikai földrész öt nyugati
városa ortodox kopt egyházának pátriárkája és Alexandria pápája." Pl'O

testáns koptok is vannak, lélekszámuk mintegy 90 OOO, de ezek főleg

Észak-Amerikában élnek.
A katolikus egyházzal történő egyesülés érdekében III. Cirill kopt

pátriárka (t 1243) idejében történt az első komoly kísérlet, de ez nem
vezetett 'eredményre. 1442-ben Sarteanói Boldog Jakab ferences hősies ál
dozataival elérte, hogy a koptok visszatértek a katolíkus egyházba, de
nem tudni miért, megint elszakadtak tőle. 15B3-ban XIV. János kopt
pátriárka titokzatos halála hiúsította meg az egyesülést, amelyen Rodri
quez Kristóf és Eliana Giambattista jezsuita atyák fáradoztak. Lodii Pál
és Arcói András ferences 'atyák is úgy jártak: 1633...<b.an és 1637-ben a két
pátriárka halála miatt maradt abba a koptok visszatérése. ,1737-ben
Atanáz jeruzsálemi ortodox püspök visszatért a katolikus egyházba. Ö
lett a katolikus koptok első apostoli helynöke.

XIII. Leó pápa 1899-ben véglegesen fölállította a katolikus kopt pát
riárkátust, amelyhez ma négy egyházmegye tartozik, a kairó, miníehi,
tantal és asszíuti püspökségekkel. 1897-ben mindössze 4630 volt a kato
likus koptok száma, jelenleg míntegy százezer. Az apostoli munkában 70
kopt apáca segédkezik. Felső-Egyiptomban önálló ferences kopt tarto
mány, amelynek egyik tagja Nuer János Antal ferences kopt püspök,
résztvesz a II. Vatikáni Zsinaton is. Kísszemináriumuk Tantában, új
nagyszemináriumuk Kairó-Meadíban, a keleti szeminárium meg El-Gizá
ban képzi ki papjait. Segíti őket a szeritföldi kusztódia "keleti műve",

az ,,:alexandriai katolikus központ", a "keleti tanulmányok központja" és
az "egyiptomi katolikus központ".

Sajátos vonása a kopt kereszténységnek Mariológiája. A IL, III. és
IV. század hitvédő atyáinak semmiképpen se tetszettek a pogányok rnisz
tériumai és népies vallásgyakorlatai, és titokzatos szertartásaikról lesuj-
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tólag nyilatkoztak. Velük a kereszténység semmiféle kapcsolatban sem
állt. és nem is állhatott. Erről győződünk meg Alexandriai Kelemen ira
talnak olvasgatása közben. Ö Athén szülötte, és a görög irodalomban és a
pogány vallások mitológiájában hihetetlenül jártas. A kereszténység ta
nulmányozása közben bejárta Itáliát, Szíríát, Palesztinát. Míg végül Ale
xandriában állapodott meg Szent Pantén mellett, akitől, mint athéni böl
cselőtől is, igen sokat tanult. l89-től 202-ig állhatott az alexandriai ke
resztény iskola élén.

Saját tapasztalatából ismerte a pogány titokzatos szertartásokat: "A
dobból ettem, a cimbalomból ittam, a rostélyocskát hordoztam, titkon
beférkőztem a beavató szobába." A Protreptikoszt (Bíztatás) annak szen
telte, hogy kimutassa a pogány hitregék és titokzatos szertartások képte
lenségét. Azokat a 10. fejezetben semmiknek és "hazug álmoknak" ne
vezte. Másrészt hangoztatta, hogy a hit titkait nem kell bárkível közölni.
Azért Szűz Máriáról keveset ír. Tudta, hogy "Mária az Úr Anyja", Jézus
Krísztusé, akiben Péter fölismerte Isten Fiát, de "nem arról a testről,

amelyet (Mária) méhében hordozott, hanem a Mindenható Fiának örök
hatalma által". Védte Máriának örök szűzességét, amely "teljesen érin
tetlenés örök" szülés előtt, közben és utána is. Azért "Krisztus a Szűz

gyümölcse".
Origenesz már használta a "Theotókos", Istenszülő kifejezést. Hir

dette Szűz Mária tökéletes szentségét (Panagia: mindenképp Szent), és
örökös szűzességét (aeiparthénos). Akkora Origenesz tekintélye, hogy
Mammea császárné 218-ban Antíóchíába hivatta, mert beszélni ezeretett
volna vele a kereszténységről. Úgy látszik, a "Theotókos" műszó az if
jabbik Szent Jakab liturgiájából került Alexandriába. Történelmileg bi
zonyos ugyanis, hogy Szetit Atanáz 325-ben a niceai zsinaton la "Homo
óusíos" és "Theotókos" műszavakat előző forrásokból említette. A kopt
liturgia egyébként is az ifjabbik Szerit Jakab liturgiájától függ.

A szeritírásból és a hagyományból merített máriás tanokat a monofi
zita koptok az elszakadás után is a Ieghűbben megőrizték. Találkozunk
ugyan túlzásokkal és apokrif elemekkel is, de Szűz Mária kiváltságaihoz
a Iegszigorúbban ragaszkodtak, Éppen ezáltal Szűz Mária tisztelete még
Izisz hazájában is ment maradt minden pogány befolyástól, Ezt igazolja
tanításuk, melynek rövid foglalata a következő:

Isten örök döntésében Szűz Mária ugy létezik, mint Krisztusnak, a
Megváltónak Anyja, aki a megváltásban is apostolkodik, mint üdvössé
günk oka. Az ősi kopt hagyomány így hirdeti Szűz Mária föltétlen előre

rendelését: ,,0 Uram, ne számítsd bennem a nyomorúságokat és vétkeket,
hanem törüld el azokat Mária érdemei által, ó Te, aki eljöttél, hogy ben
ne lakj ! Valóban Te vagy az, aki őt legelőször előkészítetted és azután
megerősítetteda világ számára."

Istenanyaságában rejlik előrerendelésének oka és értelme, és belőle

ered minden kiváltsága. Isten szülője koptul: Masznouti. A kopt liturgia
ezenkivül még igy szólítja meg a Szűzet: Világosság Anyja, Isten Igéjé
nek Anyja, az isteni Megváltó Anyja. Jézus fogantatását teljesen termé
szetfölöttinek tartja ugyan, de azért hangoztatja a kopt hitvallás, hogy
Szűz Mária igazi anya, mert valóban foganja, 9 hónapig hordozza Mag
zatát, szülí, szoptatja és ringatja kis Fiát. Mindezt ilyen szemleletesen
tárj a elénk:

"Öt méhedben pontosan 9 hónapig hordoztad." "Fájdalmak nélkül
szülted testileg." "Aki megtestesült benned és aki tőled született, olyan
emberré vált, mínt mi, kivéve a bűnt." "Kebledhez szoríthattad őt és
fölemelhetted, ahogyan azt a többi anya mind megteszi ... Miután meg-
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szülted, válladon vitted őt, és szoptattad, amikor szomjazott." Itt az
egyiptomi szokásra céloz. Az anyák már a 'fáraók kora óta vállukon ,,10
vagoltatták" gyermekeiket, Ki az, akit igy szült és gondozott? ".t1~z az
Ur, a szerátok Istene. Téged választott tartózkodási helyéül. Csakugyan
foganod az Igét" -biztatja Gábor főangyal. Mária kérdi: "De hogyan
mehet ez végbe bennem, hiszen senki se közeledett 'hozzám? Arra kérlek,
magyarázz meg nekem mindent, semmi se legyen rejtett előttem." Gábor
feleli: "A Szeritlélek száll reád és a Fölséges ereje föd be árnyékával ...
Es szülni fogod Isten Fiát, a fölséges Bölcsességet."

Mária örök szűzességét következetesen hirdetik a liturgikus szövegek
és a kopt papiruszok. A VII. századbeli kopt papirusz e szavakat adja
Mária ajkára: "Szűz vagyok testben és Lélekben. Ilyen vagyok születésem
óta." Hogy szülés után is mindenkor szűz maradt, azt nyiltan kimondja
Szent Vazul, Gerg,ely és Cirill három miséjének e szövege: ,,0 te, akinek
nem volt kisértése a házasságra", ti. a házas életre. Szűzessége olyan tö
kéletes, hogy hozzá hasonló a világ kezdete 'óta még nem volt. Megér
demli mindenkinek a dicséretét: "Tiszteljük a hitves szűzességlét, aki Is
tennek hibátlan, tiszta, egészen szent Anyja." Halála napján is a Szűz

címmel tisztelik meg: "Ezen a napon halt meg Miasszonyunk, az egészen
tiszta, Szűz Mária, Istenanyja."

A tökéletes és teljes szeritség mintaképének tekintik a koptok Máriát.
Nemcsak ment minden gyarlóságtól, hanem a kegyelem hőségétől és tel
jességétől is ragyog. Létezése óta minden pillanatban fejlődött a kegye
lemben. Közben sohasem hibázott, mindig hű maradt. Mikor kezdődött

Szűz Mária szentsége? Ebben a kérdésben az alexandriai iskola legré
gibb mesterei se foglaltak állást. Viszont a 450-től 1854-ig terjedő kor
irodalmának és liturgiájának tanulmányozásából megállapítható, hogy
ellben ,az időben valószínűleg eliogadtáka szeplőtelen fogantatást. 1854
óta viszont ellenszegülnek a kihirdetett dogmának. A 450. év előtt vallott
hitük a szeplőtelen fogantatást illetőleg bizonytalan.

Szűz Mária halálát tubah 21-én (január 29) ülik, és róla minden hó
nap 21-én megemlékeznek. Mária kétségtelenül "meghalt, mint mínden
emberi lény", még pedig Jeruzsálemben. A Getszemáni-kertben temet
ték el. Szeretetből múlt ki, de teste nem rothadt el, mert Krisztus föltá
masztotta és mennybe vezette. Meszori 16-án ünneplik rnennybevételét
és megkoronázását, Szűz Mária királynői méltósága uralja a koptok áhi
tatát. Szinte minden kopt templomban látható olyan kép, amely a Szűz

koronázasát ábrázolja. Belőle származtatják hatásos hatalmát, hogy az
ernbereken segítsen.

Az egyiptomiak hazájukat második Szentföldnek tekintik, mert ná
luk időzött a Szeritcsalád. Alsó-Egyiptomban és Kairóban ma is 12 temp
lomról tartja a hagyomány, hogy ott járt Szűz Mária, a kis Jézus és Szent
József. Közülük közismert O-Kairóban Abu Szargah. Ennek alsó temp
loma valószínűleg a III. századból ered. Látogatott Mosturodban (a régi
Heliopolis) Matariah. A Szentcsaládnak Egyiptomba érkezésével és idő

zésével kapcsolatban négy ünnepet tartanak: hator 6-án (november 15),
pcson 24-én (május 19), paoni 8-án (június 2) és basánsz 24-én (július l).

A koptok hivatalosan 32 ünnepet ülnek Isten-anyja tiszteletére. AZon
kívül minden hónap 21-én megköszönik a Szűz közbenjárásának jótéte
ményeít. Kiahk hóban karácsony előtt minden nap dicsőítik zsolozsma
jukkal Máriát, és ebben a hívek is tevékenyen részt vesznek. A legünne
pélyesebben mennybevételét ünneplik: 15 napig tartó szigorú bőjttel ké
szülnek rá és az ünnepen elzarándokolnak a híresebb máriás szentélyek
be. A nők teveháton, a férfiak gyalog. Szívesen kereszteltetik meg ilyen-
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kor gyermekeiket a marras kegyhelyeken. Velük tart sok muzulmán is:
a bőjtben is, meg a zarándoklatban is.

Az "Oltalmad alá futunk" szövege visszanyúlik a III. századba és
egyiptomi eredetűnek látszik. így hangzott náluk: ,,0 Istennek anyja, mi
irgalmad oltalma alá menekülünk. Ne vesd el kéréseinket a szükség ide
jén, hanem szabadíts meg minket a veszélyektől, ó te, aki egyedül vagy
szüztiszta és áldott l" A koptok a VI. század végén a Luxor környékén
talált szöveg szerint így imádkozták az üdvözlégyet: "Isten üdvözöl téged,
ó Mária, kegyelemmel teljes. Az Úr van veled. Aldott vagy te minden
asszony között, és áldott méhednek gyümölcse, mert te fogantad Kríeztust,
lsten Fiát, lelkünk Megváltóját." Ez a két ima igazolja, milyen régi Szűz

Mária tisztelete és segítségül hívása.
M. Cramer szerint Szent Theonász alexandriai püspök (281-300) épít

tette az eiső templomot Szűz Mária tiszteletére Alexandriában, Az 1955
ös ásatások feltűnő eredményei azonban bizonyítják, hogy Názáretben
Szűz Mária háza felett előbb készült templom. Tény azonban, hogy Pa
lesztina után az egyiptomiak az elsők Szűz Mária tiszteletében.' A mai
koptok számára az El-Adhra (a Szűz) és Masznouti (Istenszülő) Szűz Má
riának első és hiányozhatatlan címei. Ezek mellett a többi dm mind el
halványul. Gyöngéd ragaszkodásukat jellegzetesen szemlélteti a kies! kop
toknak ez a mondása: "Szeretetem Mária iránt nagy, mint a teve, mint
a hold !"

Igaz, sokat szenvedtek a koptok, számuk alaposan megfogyatkozott,
de a Theotókos kiváltságait hűen hirdették, szeretetét, tiszteletét áldoza
tosan gyakorolták, liturgiájukban pedig - különösen a "theotókiák" 
bámulatos költőiséggel dícsérik ma is a Szűzet és Isten Szülőjét. Hiszik,
hogy mindenkor minden adományt közbenjárására kapnak. Hiszen "Má
ria, a tökéletes Szűz szüntelen imádkozik fajunkért, nappal és éjjel köz
benjár értünk".

-
Sehol sem l:?het bővebben mellébeszélni, vagy semmitmondóbban szavakat

görgetni, mint a jámborság területén. Ott a 1egtöbb hívő felkészültnek véli
magát mások tanítására. Pedig sehol sem kell talán .pontosabb ,kifejezésbeli
szabatosság, nagyobb meggondoltság és hozzáértés, mint a. vallás területén.

Krisztus szeretetparancsának szellemében a kereszténység egyik legfőbb

feladata: fényt deríteni a valóságra! S ezt a fényt közölni mindenkivel. Ennek
a "fényd:?rítésnek" azonban sajátos módszere van, ha célt akar érni. Ennek ct
módszernek is a szeretetben kell fogannia.

A legbelső és legreáUsabb szociális munka a saját emberi önzésünk ellen
való küzdelem, amely a gyökérig lemegy, le az emberi szív és lélek mélyére, a
legszemélyibb titkok világába, a legegyénibb megélés területére, a legelzártabb
magánügy nozzáiérhetetlenseqébe. Az embertestvért igazán megbecsülő, egész
szívvel szolgáló, érte áldozatokra is kész, ,s a közösségi nagy feladat terheit
is vállaló szeretetnek ·megalkuvásoktól mentes, halálosan komolyan vett mű

velése: ez a korszerű önnevelés beteljesítője.

HUNYA DÁNIEL GONDOLATAIBÖL
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