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A diákok ősidők óta állitják, hogy
a kötelező olvasmányok unalmasak.

.Olvasnak ők is, olykor többet, mint
a tanáraik. De világért sem a kötelező

olvasmányokat, hanem valami mást.
Legszívesebben a tiltott könyveket (ha
ugyan vannak még ilyenek). Egy fo
lyóirat nemrég a magyar irodalom leg
jobbjaitól kért olvasmányélményeikre
vonatkozó nyilatkozatot. A vallomások
- többek közt - arra a meggondol
kodtató tényre is fényt vetettek, hogy
tucatszám vannak író-emberek, akik
felnőtt sőt öreg fejjel is büszkék ar
ra, hogy diákkoruk kötelező olvasmá
nyait nem olvasták el: sem annak ide
jén, sem azóta. A dolog annál trétá
sabb, mert ezek az olvasmányok idő

ről időre változtak. Amit az egyik nem
zedék dugáruként hajszolt és olvasott,
az vált az unalom és a büszke mel
lőztetés Yírgyává néhány év alatt, és
megfordítva, Egyébként, ami a minő

séget Illett, a kötelező olvasmányok né
hány ritka kivételtől eltekintve min
dig a remekművek közül kerültek ki
érthető, hogy annak, aki él pad aiatt
vagy esetleg tehénlegeltetés közben elol
vasta őket, felejthetetlen élményt jelen
tettek.

Vajon törvényszerűen nyűgössé és
riasztóvá válik az, ami kötelező? Akár
egy iskola, akár egy társadalom, akár
egy etikai rend elvárás-rendszerében?
Komolyan számolnunk kell azzal a le
hetőséggel is, hogy e téren a mi köz
érzeltünk betegedett meg, Rousseau-tól
vagy Hobbes-tól Freudíg annyian du
ruzsolták a fülünkbe a szabadság-kö
telesség ellentétének individualista mí
toszát, hogy a végén önkéntelenül is
aszerint gondolkodunk. Elhittük, hogy
a kötelesség csak a közösségbe való
kényszerű beigazodásunk következ
ménye, s így legföljebb a "szükséges
rossz" minőségében és mértéke sze
ri nt épülhet az életünkbe.

Ha így megy tovább, megérhetjük,
hogy a "kötelező" oktatásra fogott ál
talános iskolás áldozatnak véli majd,
hogy megtanulja az ábécét meg' az
egyszeregyet, s esetleg támadnak bá
tor emberek, akik holtig büszkék lesz
nek arra, hogy sohasem tanulták meg
a helyesírást.

Szeroncsére lehet másképpen is gon
dolkodni a kötelességről. Dsida Jenő

nagyszerű költeménye juthat eszünkbe,
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az Amundsen kortársa, Egy kishíva
ta,lnokról szól, aki lázasan, dermesztő

téli hidegben elhárítja feleségének, két
fiának marasztalását; nem maradhat az
ágyban, hivatalba kell mennie, be kell
fejeznie a zárszámadást. "És fölkel az
ágyból. / Míg dideregve mosdik, ! régi
latin szók jutnak eszébe: / Officium,
oHicii = munk.a, tisztség, hivatás. ! De
bitum, debiti = adósság, kötelesség."

A kötelességnek a szlgorúan vallá
sos gyakorlatok terén is szerepe van.
Megcsúfolása a szentrnisének, hogy pa
rancs lett az "ünnepnap misét becsü
letesen hallgass"? De hányszor vagyunk
olyan fáradtak, kedvetlenek, hogy va
lóban csak azért megyünk el a vasár
napi szentrnisére, mert legalább a kö
te}ességUnknek eleget akarunk lenni, s
hányszor lett a minimális hűség ef
fajta hősiességéből igazi imádság? Meg
alázó, restségre csábító a papra néz
ve, hogy olyanokhoz beszél, akik .,bűn

terhe alatt, sőt halálos bűn terhe alatt"
kötelesek végighallgatni a szavát? De
hányszor épp a kötelesség objcktivitá
sa teszi szabaddá a prédikációt 
szenzációkereső fogásoktól. a csüggedés
vagy a pillanatnyi szeszély személyes
mozzanataitól ! Lehet elmeserkentő egy
szónok számára az a tudat, hogy pil
lanatról pillanatra meg kell küzdenie
hallgatóinak figyelméért, hogy újra
visszajöjjenek, hogy egyáltalán ott ne
hagyják, de a lényeges igazságok ko
moly számbavételére talán mégis az az
erőtér alkalmasabb, amit valamilven
kötelességtudat alakít ki. Veres péter
panaszolta, hogy a mai színház sakk
hatásokra törekszik. "Az igazi nagy
mű - szögezí le - katharzíst hoz, nem
sokkot." De egy kathartikus hatású
színhází esthez nem tartozik-e hozzá a
színház szentsége, a közönség bizalmá
nak valamilyen előlegezése, vagyis épp
a kötelességtudatnak egészen világos
jelenléte? S ha a színházra érvényes
ez, 'nem sokkal inkább a templomra
meg a prédikációra?

Félreértés ne essék! Nem a "szük
séges rossz" kötelességeszméjét akarj uk
erősítgetni, nem is valami sztoikus
kötelességrnorált építünk: mind a ket
tő individualista togantatású. Inkább
azt mondjuk, nagy baj volna, ha tel
jesen kiveszn e közülünk az a köteles
ségtudat s a kötelességnek az a szem
lelete, amellyel "Amundsen kortársa"
! "az én apám s a te apád, barátom!"
/ lázasan is a hivatalba indul, s ame
lyet a latin szavak őriztek olyan ki
disputálhatatlanul az emlékezetében.



Élet és evangélium? Jézus azt mond
ta, hogy neki eledele az Atya akara
t.inalc teljesítése. Engedelmes volt
n nndhulúl ig, mégpedig a kereszthalá
lig. Eljárt a jeruzsálemi templomba az
ünnepeken, a zsinagógákba szombat
estéken. Nom eavszerűen azért, hogy
mauához ranadja a szót, :f~s -az árusokat
meg' a pénzváltókat ktkcrnctto a temp
lc.mból, de azok ellen egy szót sem
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szólt, akiket fáradtan, kedvetlenül a
kötelességtudat vezetett od". Megtaní
tott arra, milyen az Atya, akinek a
kezéből érdemes a kötelességeink ke
resztjét elfogadnunk. A kötelesség ki
szabásra s a kötelesség teljesítésre egy
formán vonzó példát adott.

TÓTFALUSY ISTVAN

ISTEN ÉS A MUNKA

Krisztus munkaerkölcsöt kíván. Aki nem veszi komolyan munkáját vagy
7ic?m akarja szakszerűen végezni, vagy lelkiismeretlenül végzi munkáját, nem
csa]: az itteni életben mond csődöt, hanem Isten országában is.

N em veszi komolyan az ist,eni parancsot: - hajtsátok uralmatok alá a
»iuujot ; nem kamatoztatja azokat a talentumokat, amiket Istentől kapott;
megveti Krisztust, aki mint munká« dolgozott és megszentelte a munkát.
Benne mutatta meg Isten a munkáról való felfogását. Egyszer mindenkit
megkérdeznek ott fenn, miként gazdálkodott a tíz talentumok egyikével,
VGQyis azzal a darab világgal, mely munkája révén neki jutott, amit rábiztak.

A világ megteremtésében Isten maga is munkás; a munka mindenkit Is
ten közelségébe hoz és egyenlővé tesz. Isten dolgozott, ma is ezt teszi: én is
dolQozom. Krisztus nem olyan világot akart, melyhez semmi köze, hanem
olyant, mely szorosan hozzátartozik.

Krisztusban a világ és Isten egyesül. Egy lett közülünk. Azért senkiveL
és semmivel, a világgal sem lehet úgy kapcsolatunk, mintha ahhoz Istennek
és nekünk semmi közünk se lenne.

Az ember Isten képét hordja magán. Az istenkép a munkában nyilvá
nul meg: munkálkodni csak szellemi lény képes. Ahol nincs szeúem, ott csak
ösztönös tevékenység folyi7c A munka értelmet, akaratot, egyszóval szellemi
Icépességeket rejt magában és tételez fel. Tehát méltón mondjuk: a munká
ban nyilvánul meg az istenkép, aki szellem, értelem, akarat, folytonos tevé
lCCíl)Jség.

Jézus mondja: Én és Atyám mindmáig dolgozunk a világ fenntarbásán.
I';lar;út velünk azonosítja: amit másnak tesztek, nekem tettétek.

Tehát, aki selejtes munkát végez vagy nem dolgozik, nem partnere Is
tennek.

A partner: meglJáltó, segit a világot szebbé, elviselhetőbbé tenni. Atalakí
ta ni. És ebben azok is részt vesznek, akiket nem értékelnek, kilcnek; nevét a
tiJ1lénsiern nem jegyzi föl. Alcíket félrelületek, meg sem láttak, nem értékel
tek, de tudják: Isten partnerei, és ő mindent lát, ami a rejtekben vagy a szí
uii]: m.élyén történik.
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