
t'olt nácikat és kollaboránsokat láttam,
de például azt az öreg (már szenilitása
határán túljutott) ezredest is, aki épp
ilyen lelkesen mondogatta az óvóhe
lyen, hogy "közelednek már a felsza
badító német páncélosok" és kifelé fü
lelt, az ágyúdörgésre. (az már nem ju
tott el a tudatáig, hogya szovjet had
sereg ágyúít hallja). A kisfiú, akivel
Hitler a lángoló Berlinben kezet fogott,
engem egy másik kisfiúra emlékeztetett.
Nemet katonasapka volt rajta és ron
gyos cívilruha, kezében kimustrált pus
ka. 1944. február 12-én este kopogta
tott be hozzánk, hogy megmelegedjék
és egy csésze meleg levest vagy teát
kérjen ("a meleg víz is jó lesz" 
mondta), mert már három napja nem
ellett. Aztán elment "kitörni" - me
zítláb, fagyási sebekkel, dideregve. Más
nap ő is ott feküdt valahol az utcán,
a többi halott között. És a szovjet ha
difoglyot agyonlövő fiatal katona
ugyanolyan volt, mint az, aki Budán
utánam vágta a bajonettjét, mert zsidó
nak nézett. Egyszer sárgacsillagos me
nettel találkoztunk a Bécsi úton. Gép
pisztolyos suhancok úgy terelték a nő

ket meg a férfiakat, mint a barmokat.
Egy öregasszony összeesett. A járdáról
egy férfi ugrott oda, hogy segítsen. Ke
zében orvosi táska. Aztán csak károm
kodásokat meg egy géppisztolysorozatot
hallottunk. Az orvost is, az öregasszonyt
is megölték. Bennünket elzavartak, a
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EPIKEIA. (A görögben: epi-eikela =
illetőség, méltányosság.) Régi egyházi
kifejezés, amelynek jelentése: valami
lyen törvény tágabb értelmezése a betű

szerinti értelemnél. Akkor alkalmazha
tó, ha józan ésszel föltételezni lehet,
hogy adott esetben maga a törvény
hozó is elismerné a tágabb értelmezés
jogosságát. (Pl. a szombat esti mise va
sárnapi beszámítása oly egyházmegyé
ben, ahol ugyan valami okból még
nem hirdették ki, - de pár kilomé
terrelodébb, a másik egyházmegyében
már általános engedéllyel gyakorolha
tó.) Az epikela gátlástalan túlzásait la
xizmusnak (= lazaságnak) nevezzük. Az
epikeia helyes alkalmazása személyi
felelősségtudatot és aggályosságtól men
tes lelkiismeretet feltételez.

ETIKA: (A görögben: éthosz = szo
kás.) A helyes emberi magatartást ta-

menetet pedig tovább hajtották. Mint
ha ez a sortűz dördült volna el ismét,
amikor a képernyőn a varsói zsidókat
mészárolták.

"Nincs szó, amely a kemény, szinte
titokzatos német Kainitt kifejezésnél 
szó szerinti jelentése: »összetört, kiké
szült, darabokra hullott, tönkrement« 
jobban érzékeltetné azt, amik vagyunk,
amivé Európa lett: romhalmaz. És vi
lágosan le kell szögeznem, hogy ezt a
kaput t Európát jobban szeretem, mint
a tegnapit ... Inkább vállalom, hogy
tnindent újrakezdünk" - írta a hábo
rú befejezésekor Malaparte.

Azóta három évtized telt el és nem
csak Európa, hanem a világ térképe is
gyökeresen megváltozott. A romhalma-e
Európa újjáépült és a hajdani gyar
matbirodalmakból független államok
alakultak. Szántó Erika írja a Rádió
és Televízió-újságban: "Meg akarjuk
érteni, mi történt a világban harminc
ét;vel ezelőtt, s bizony jó lenne, ha so
kan mások - velünk együtt - megér
tenék." A náci fasizmus, mint egyed
uralmi államgépezet, összeomlott. De
eszméinek gyomnövényei 'mintha napja
inkban újra el akarnának burjánzani.

Ezért kell az új meg új önvizsgálat
és szembesítés, hogy akik nem élték
át, tanuljanak, és akik átélték, soha
többé ne [elejtsenek.: ne engedjék, hogy
a konkoly elszaporodjék a termést hozó
búzatáblában.

BALASSY LASZLO

nító elvek foglalata. A keresztény er
kölcstannal sok tekintetben egybevág,
de azzal nem teljesen azonos: mert a
keresztény erkölcstan az isteni kinyi
latkoztatást is tekintetbe veszi, míg az
etika csupán a józan emberi belátáson
és a kialakult társadalmi szokásokon
nyugszik. Nem azonos az etika a világi
törvénnyel sem: mert a törvény nem

-szabályozhat minden tettet, így például
azt sem, hogy bajba jutott embertár
sainkon kell-e segítenünk és hogyan.
Az emberi "jóérzés", vagyis az etikai
szabály mégis azt követeli mindenkitől,

hogy ilyenkor segítsünk. Ilyen értelem
ben beszélünk például orvosi etikáról,
autóvezetői etikáról, munkahelyi etiká
ról is.

EUCHARISZTIKUS IMA. (Latinul:
Prex Eucharistica.) Régebbi és ismer
tebb néven: misekánon. Az UJ római
liturgiában egyelőre négy kárion van ál
talánosan engedélyezve.
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