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visszük tovább a harag, sőt már a bosszúvá is nőtt szörny
dárdás fullánkját szívünkben. Mára is jut belőle... és holnapra
is bőven ...

Ezért írtam le kétszer is Pál apostol három mondatát. Miért a
korholás? Hát ezért. Hazugság, harag, indulat, vétek, s ami
ezekből még kiforrhatja magát a szabad emberi természet sze
rint! Erre figyelmeztet ott Efezusban. S ezekre a mostani hábo
rult világban is: hiszen tagjai vagyunk egymásnak. Vagy lennénk
egymásnak?

Karl Rahner azt mondja, hogy "a keresztényi testvériesség lé
nyegében nem egyéb, mint a felebaráti szeretet másfajta elnevezé
se; ez azonban magában rejti az Isten-szeretet titkát is, amelyben
egész emberi létunk kiteljesedhet".

Csak a szeretet kegyelme segíthet, semmi más. Csak ez tart
hat meg és szedhet össze bennünket tétova útjainkról. Kezdet
ben a föltámadó és rádőbbentő szeretet fájdalmas, boldog hor
zsolása ..., amely a misztikus Egész vonzására egyenként elindít
bennünket, hogy Benne találkozzunk.

Talán ez, és ennyi lenne most... a mondható adventi remé
nyem.

Az iskolai oktatás a
társadalmi egység
szolgálatában
A polgári társadalmakat kialakító 18. és 19. század rendkívül ne
héz kérdéseket, problémákat hagyott utódaira, miközben egyes
gondolkodói azt hitték, hogy megtalálták azokat a megoldásokat,
amelyek ezeket a kérdésköröket megnyugtatóan segítenek fölolda
ni. A mi huszadik századunk azonban viszonylag hamar kényte
len volt belátni, hogy sokkal bonyolultabbak ezek a kérdések,
mintsem hogy az elődök által elképzelt megoldások keresztülvihe
tők, ez egyre súlyosabban nyomasztó kérdéskörök megoldására.

Mindenekelőtt a valódi értékek szerinti felosztás kérdéskörei
váltak egyre homályosabbakká, áttekinthetetlenebbé. Miközben
egyesek, sőt bizonyos szellemi csoportok azt hitték s hirdették,
hogy kezükben vannak a kulcsok a megnyugtató, mindenkit ki
elégítő, "igazságos" rendezéshez. Ám éppen azokon a társadal
mi, gazdasági területeken mutatkozott meg viszonylag hamar e
remények vakhit volta, amelyeken éppen a legkönnyebben ke
resztülvihetőknek látszottak javaslataik.
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Elsősorban a kölcsönös belátásra s a belátáson alapuló kölcsö
nösségre apelláltak. A belátáson alapuló, kiegyenlítő társadalmi
ságot ígérték a nagy országok elvetemült diktátorai, miközben
nem győzték álságosan hangoztatni, hogya társadalmi kölcsö
nösség megvalósításán dolgoznak. A társasadom-építés elveit
úgy vélték helyesen formáltaknak, ha azok egyben az egyén
sors- és életalakításának is egyensúlyt adó keretül szolgálnak, s
fordítva: az egyén megalkotásának ama formái biztosítják ezt,
amelyek mindig átszövöttek a közösség, az egyénformálás eszkö
zeivel, céljaival. A társadalmat nem lehet az egyénformálás egye
düli céljának tekinteni, de az egyént sem kizárólagosan a társada
lom szolgálatába állítottá formálni és ennek jegyében megítélni.

A művészet, s azon belül az irodalom azáltal nyert otthonos
ságot, hogy a jómódú kisnemes falvakban, például az én dunán
túli nemesi falumban, Mária Terézia által építtetett, két tanítós
iskola volt, ahová én is jártam. A nyugat-dunántúli Zalában,
Vasban, Sopronban, Mosonban ekkor már csak az egész kis fal
vakban nem volt iskola, a nagyobbakban és gazdagokban, a kis
nemesiekben két tanítós, a szegényebbekben, az uradalmakból
kiszakadtakban egy tanítós iskolák voltak.

A 18. század közepére a nagy királynő mindenütt iskolát épít
tetett. Az én kisnemesi falumban is, én itt jártam a gimnázium
alatti osztályokat, azokat pedig Sümegen és Kőszegen. A somo
gyi s a Bakonyban fekvő falvaknak még a Dunántúlon sem volt
mindig iskolája. Az állami iskolákban az egyháznak ugyan nem
volt felügyeleti joga, mégis a tanító, annál is inkább, mivel rend
szerint kántor is volt, teljesen tisztában volt a követelményekkel,
s az egyház nem hivatalos, de mégis meglévő felügyeleti jogá
val. Mint ahogya nagy királynő el is várta ezt a sajátos kettős

rendeltséget. Még én is olvastam az 1848 előtt beszerzett köny
vekből. Mária Terézia alatt ez elvárttá lett, s mind az iskola,
mind az egyház részéről természetes volt. Ötödik elemiből innét
kerültem a sümegi gimnáziumba, majd a kőszegibe, éppen e
kettős felügyelet jegyében. A falum iskolája nem egyházi fel
ügyelet alatt volt, s így könyvekből több világi olvasmányt szer
zett be, mint az egyház alá tartozók. Ám az egyház azért így is,
természetszerűen, befolyást gyakorolt az iskolai könyvtár beszer
zését illetően. Nem volt nagy a könyvek száma, de jól váloga
tott. Mikszáthot, [ókait, Gárdonyit innét olvastam, ha a család
ban nem volt a kért könyv meg.

Természetesen, mint minden a családban addig szokatlan ese
ménynél, itt is kérdések merülnek föl. Hadd mutassunk egy pél
dát egy jól ismert írótól, Gárdonyitól a Tanácskérés címűt. A kis
fiú igen jó tanuló s okos is. Ezt az apa is érzi, s a tanító is tudja.
Csupa kitűnő osztályzattal viszi haza a bizonyítványát. Ez az
öröm mellett szorítóba fogja az apát, a szülőket. Hiszen a fiú
otthoni munkában is ügyes, szorgalmas, szívesen segít. De még-
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iscsak jó volna, véli az apa, ha tanult ember lehetne belőle. Ta
nácsot kérni fölkeresi a tanítót. Az tele van dicsérettel, s mégis
valami aggodalomféle is van a szavában. S ezt az apa is érzi,
benne is van valami hasonló. Azt érzi, hogya fiú, ha ügyvéd,
orvos, tanár vagy más efféle lesz, nem tud vele úgy szót érteni,
mintha a gazdaságban maradna. A tanító is egyre habozik. Ő
azonban más oldalról véli látni a helyzetet. Ha a kitűnő eszű

gyerek majd ügyvéd, bíró vagy egyéb városi értelmiségi lesz,
óhatatlanul szakadás áll be. S ez különösen akkor lesz egyene
sen kényelmetlen, ha városi értelmiségi közösségbe illeszkedett
fiát apja olyankor látogatja meg, amikor városi értelmiségi bará
tai is vendégek lesznek nála. Így azt tanácsolja, adja középisko
lába, vagy még éppen följebb is, de csak akkor tegye, ha tudja,
hogy fia olyan ember lesz, aki sohasem fogja apját, szüleit, falusi
szokásait, alacsonyabb iskolázottságuk, szűkebb látókörük miatt
kényelmetlennek érezni, vagy éppen meg is tagadni őket. Azaz
Gárdonyi voltaképp a késóbbi úgynevezett népiesek egyik fon
tos, ám nem eléggé átgondolt problémájára hoz frappáns példát.

S ha ezt a kérdésessé válható helyzetet már a szelíd, jó faluis
merő Gárdonyi is érzi, mennyivel inkább korunk. Ugyanakkor
azt is érzi, mégpedig sokkal élesebben, mert a századelőn több a
feltétel, több a belátás, s ezek segítségével ki is iktatható, sőt ne
mes emberi gesztussá, magatartássá változtatható. Gárdonyit
említettük. Ám bőven kínál példát Tamási, Móricz, Tömörkény,
Móra is a faluról. Mások, például Kassák, a munkás gyerek kül
városi családjából kikerültek kérdéseire figyelnek.

Lényeg az, hogya kor megkövetelte műveltséget szerezhesse,
szerezze meg minél több ember minden rétegből, s ugyanakkor
legyen meg, tanítsa meg az iskola nemcsak a szülök áldozatának
becsülését, hanem a társadalom egésze is azt a többletet, azt az
értéket, mellyel a szülök áldozata révén gazdagodott a tanult tu
dású, a kifinomult érzékenységű iskolázott fiatal tagjával.

Kozmikus magány
és globális szofidaritás
Mindig a korintusiaknak írott első levél szólított meg legjobban.
Nem is annyira a XII. fejezet. A lélek által egy testté lett tagokról és
ezek egymáshoz való viszonyáról, hitbeli közösségek erejéről szó
ló példázat. Talán sokkal inkább a XIII. fejezet. A zengő ércről és
pengő cimbalomról, a tükör által homályosan és szemtől szembe
világosan látásról szóló költészet. Ennek is az első metaforája. A
Páltól valamelyest idegen poézis. Az a bizonyos zengő érc és pen-
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