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- Bizonyltjuk térnénk politikai ée világnézeti 

időszerűségét;
- Indokoljukímiért tartjuk Urnánkat elsősorban 

filoacliei jellegűnek;
- Kiemeljak a dolgosat etikai vonatkozásait, elsősor

ban as etikai értékok fogalmi tisztázásával és

felhasználásuk szerzői szándékával foglalkozunk;
tté kívánjuk ten-- Kár e bevezetőben ismerőssé, 1

ni est a sajátos frazeológiát, lyet ti. egyházak,

illetve © két főpap: ír ohóazka és Ravasz
használtak;

- Végül a história óekerrainációit ie érintjük, hiszen 

e filozófiai dolgozatnak e további fejezetekben erős 

"történőid", történőtfilozőflai"vonásai ie
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9A társadalmi tűdet országútiéban -szubjektuaát tekintve
ializmus építésében objektive érdekelt osztályok-«s

és rétegek tudata. Ások az osztályok és rétegek, 

körében vita ée párbeszéd folyik- nem feledhetjük- a szo
cialista fejlődés hordozói akkor ie, he körükben az ide- 

olónia , e világnézet «lkján mée eszmék ie hatnak. Cseppet 
sem homályáéit ja el a polémia elvi tisztaságát, ha kiemeljük: 

a szocialista építés menetében , a párt szövetségi politiká
jának támogatása, a szocialista nemzeti egység erősítése

vitára van szükség, 
tudjuk: partnerekkel és nem 

gél folytatjuk, olyan vitára,

lyek

elyről
ellenség- 

ly hatékonyan ee/dt

érdekében olyan

az embereket közelebb hozni a marxizmushoz. ly

legyőzésükre, hanem meggy őzóeükre irányul"
Csak olyan vita lehet eredméives, ивт*1у a közös cselekvés

Oyikbői nem hiányaik 

és tisztelet, sőt a másiktól 

való tanulás , az önkorrekciő készsége - vagyis e dialógus 

szelleme?/l./

lehetőségeinek felkutatására irányul, 

a másik fél iránti figyel

szabad arról elfelejtkezni, hogy olyan partnerekkel vitat
kozunk, akikkel
politikai síkon együttműködünk.
Ebhez a tényhez ma már nem fér kétség. A párthatározatok 

egész sora, elméleti folyóirataink tanulmányai és 

utolsósorban a gyakorlat bizonyították : "A Magyar Népköztár-
hlvők, e párt Lapok és pár tónk Ívül lek 

marxisták politikai szövetsége•"

teégi politikán belülö

saság a hívők ée 

d marxisták és i



3t©uT83i5>*j? *eisa»qae zaM ‘„*axnpux$>pM s ‘„®e?X®XX?A 

4©u?£m 39шЛ&э M „spxx-KfPTXOzs* «„г/рэиехгэгия., «„^ззешхедт*
«MiÍ5}*jfia;/g32®SxM*Ma^ex8%zex% гз 19 2^ „ : йкшйшпц“^

: чеч9*л9 TQqpxs ze uaqaospsxa 

АЭЧТ*® э>в|хдош a 8A*8XIT ‘ sniuz х®и?гз®год<1 © 

‘зпш2Х0ТТ°гвз1 8 хэцр® «*вА ре xe^ozsexpA ^pepfex* гаршД»© £&эа 

РХиозец zoqspsa^e едчеЯХе«Нечрглр рго^авг- eqpAiyffioprq. 
sexszé 28 ггрхэчеивриря - aqypwjze ©Т^рхоэр* ze чеке че^хвй

• эдчезррдрч

9ХР»«* Q%1Sß№ в чипСре ггз819А PX®I»J^»^ чэичиуЧХ^Х 

гурвз в з? sq^tins'pJöjxej ipfes Щз^тсГрäq иоррш гшёгГ 

-fXXeiÜT““ífTvüőSapixp ^fsyrä~e1K7«4 «ге-хвдрдегв -решало 

-ÖAX© 9^sz©A чви£хешв «едухХА ив^Х© рэ хашхачхе za
•зх ueqypsx pipi©эрх зехугиэхх» Х^згуш/СЙэ чеи*»Ч®Х

Хвгх? ТвгГуБЗогурва рдрхх® чеиргз^в иэхер -влгодрхвф? 

врурхоерт za эр ueqajexa рдухх® - *Х<* X®W?X*»®
aoÄuozxq *Ч9АХхэшдои x®®XQW s«ftio*|q t%aymŰ9 х* ЧУрДрг

шеи ЧРХ*9ХО®РТ 

гэ ‘тихрХП xoxuod jb?z94iujj[? %вцех таеи - хгах® Чп^ре 

-еоиухегХР n^ojeaäfera ueddp - ггяч ^елегериэл хгегри&рхтл 

pzoqufíXE* üjm „ uezaxq 'ТХВА?Чри*** хипиез ueqqe eouTiJ
*Ч9Х®л

и 8 р и х ш usqsjz ой виод

'
ХВЗЙ* Х®ЗЩЛ9 ехх?ги©шврип£ Jtezpq^ö зр чозрхХ®А а :Х9«*

*г®ч -Чоге чпррпх töoq ‘едриехх© Чвиив чип; а ЧТ® IT? а х®4®*1 

-®sp3®©q^0 X®F*9X°öPT ze X©40z© чпззвдзз^эш sp «чпРхэЛы? эх
л в xz© Äätoq ‘чзиив зрерх za xxspxa

•XX?z*xa®

хзухх<2®хх?3еш s?

-Х^а душ-дрщ Ääoq в5Х©ЧХ«*9 эдхЛиие sx ЗуХТ^зХХ?^®® © *й 

•мз?ХХ? иершегз х®Т^9Х©®РТ зр зррйзшшггй^® T®WTXo<L,

•г



3.

elismerése éa szolgálata","részvét", *a#üttéraée- identifikáció" 

Ша-леиешаае1 "í szintesé«", "nyiltaóg", "nayylelküség",
tsrő",

% "erkölcsi•hit", * aa eljövő jebb világba vetett 

kulturáltság", "önuralom".
- MAOáf^SMCOZÉLTST :
Családi erkölcs * sasra tét", "fiiyelmesség", "hála", "gyermeki 
engedelmeeeég", "tapintat"»"megértés", "hűség","következetesség", 
"а családtagok egymás iránti tisztelet*", " a családon belüli

gosatáe vállalása Ve/sysnjoguság/, * e családon

• t.

•11
" a harmónia keresése% "egymás igazénak vállalása", "áldozat
készség", " a tásssal való teljes azonosulás"*
Ha Arisztotelész Heg? etika / Suűémoszi etika/ című müvét 
fellapozzuk, akkor láthatjuk, hogy essek a* értékek már az

gtel álhatók. Megtalálható pl. a " mérték-6 rendszerében is 

la teásé«",
ség kösd ti, a " saelideég", 

rüaég között, &z "éldozatkészség", amely pedig a kérkedés 

ée a azükkeblüség közötti közép* Ugyanitt megtalálható
ily közép a szemérmetleneég és a saég/enlóseég 

ly a hízelgés és a gyűlölet

ly közép a gyönyörökre vágyé® éa ez érzéketlen-
ly közép a harag ée a helvé-

között, a " barátságossá/* , 
közötti közép, az "igazmondóé " , < 
ée a fennhéjázó® között 411./2./

ily a bunyóé szerénység

Ha tehát a kereszténység kivételezett értékeit vizsgáljuk, 

akkor úgy találjuk, zömük görög forróéból való* 

dörög forrásbólvaló pl. © " keresztény erélytan", a "jó
akarat"" az erény" mint fundamentális érték* Az egyházatyák
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szedtek, de -mai szóval mondanak igys 

beépíthető blokkokét ie tettek át Arieztoteléé» rendeseréből
müveikbe • ,

A "kőaép* 1Ш KuZíÍFSZESQSÉO , hanem a legfőbb ÉMTÉK :

Közép 

bátorság

'i

i

1

■í

Aa érték sikje
; :

»*
t * )

’

\
Hiényoeség Ibiséé 1

»
»I

vakmerő^
1

A LÉI SÍKJA /%/
inden érték a mértékletes "kö8ép"-ben keresendő* at Így 

létté Ariestotelées, Csent leoeton és Prohászka Ottokár is. 

Arisaiételéas szerint az élet célja azweudafmonia** a ha 

boldogság elérése • As eudaimonin pedig cenmi tnáo, mint az

i s

nikue

"éea és e esiv összhangja . /4*/ 

Frohásak© Otto kár ia a szív ée as ész öorsshagjének ezükeé-

gállepitást tee asgeвBégére hiv fel. Nagyon érdekes 

** aa ész, salv nélkül sátáni " / 5./, azaz * aki csők az es aével 

lát nem lát jól. Sem aa ész ée a szolgálatéban álló érzék- 

a logika nem képes jól láttatni. « Jól сей: a 

esiváréi lát aa ember " / 6./

A ksresaténcyeég értékei tehát ©a emberi kultúra által kiter

melt ée aa évesáaábk kohójában kifinomitett értékei az 

egyeteme* / és históriai/ emberi kultúrának. Aa a tény,

» t

)

rx
hogf в keresstárjség ie átvette azokat, c& ál talán 

a ka toliéi atsus és a pro te e tansi ашио érő

csökkenti

it, hissen Jk
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íristófc mg azokat az emberiségnek*

Amikor tehát elfogadjuk Lukács Józsefnek m% о megálla
pításét, hogy"e*mceé**a a másoktól való ionulée"eőti m ic 

szükségéé , be^ & másik fél ál áepontjét intelligens 

beépi tetlk saját felfogásunkba" Ы&ш ideológiai 

Jellegűek le sasokj
ekkor őst is el kell ismernénk, hegy nincsen még egy kul
turális /etikai, bölcseleti / rendsser, amely ennyi вок

, mintértéket és értékeset tudna sújtani о

о keresztény ideell satuéról ven ezé, 

sorben etikai értékeiről, ásókról is, amelyeket a keresztény
ség átvett pl. a hóber, e фгб®, ©

XU most első—

»

dolgozott ki.
Ilsen etikai érték pl. a szeret?!. Akár as apostoli 

-páll- kifejtését nézsdk, skár a Szent Ágootén féle otgflzgzlce- 

záet, mindegyik flgy elemre éréi
tét hosszútűrő, keresi© szeretet

kérkedik, nem fUvalkodlk fel Kern cselekszik ék-

lyefcet

az.

irigykedik,• A «: 
a szeretet 

tel énül ,
..Mindent elfedés, mindent hiszen , mindent eltűr." / 7./

keresi a maga hasznát, nm gerjed haragra,

"Isten saját, ám korlátozott hatalom;al ruhást© fel m,

sokféleképpen fejeződik ki és valóéul meg... irányulhat © 

világra és annak sokféle dolgaira és irányulhat a másik 

emberre." /8./
"ügye® dolgok arra valók, hegy élvezzük. , hogy használjuk,

ismét mások, hogy élvsazük és használjak $cet. Az élvezetek
gitenek törekvé-ooldoggá tesznek. A használhat к viszont



6,

síinkben в boláogeáer», в mintegy tömegeinek, hogf elérhessük 

e boldogító javadat , s he elértük, odeadóan ragaszkodjunk 

hozzéjuk.Mi viszont ez élvezetes és használható dolgok közé 

ál. i tv a , akadályoztatva vegünk törekvésünkben élvezni
akarjuk a hö canoe dől .nőket, ugyaniéira, hogy ez alacsonyabb 

rendűek iránti ezeretet béklyóba ver, vagy késleltet, 

gsaaressük azt, ami élvedé tea./9,/

• • •

hogy

кг eled idézet a páll a toleráld szeretet elvét fogalmazza 

g. A második idézet, -Szent Zsetontól vett- a szere te tét 

hatalomnak nevezi, mig © harmadik , -ugyancsak Ágoe toritól- 

rácáfol arra, hogy a kereeztény ség 

a vilé,got"élveahet6* és "használható", azaz

zketlzmus lenne, hiszen

osztja és ebwen a felosztás bűn 8*haeználstoe" az alacsonyabb

rendű, és azeretnl csak az élvezetest érd 

a hasznosnak a szeretet« lealacsonyít.
s, hiszen a másiknak,

Különös utóélete van © tanoknak. A történelem hol elfordul 

tőlük, hol feléjük fordul. Akkor, 

kell elrendezni, ezekkel az értékekkel semmire 

eég. A támadó ozzt^ok , • felgyűlt igazságtalanságokat 

megszüntetni akarók türelmetlenek / mit mondhatna tehát nekik 

Pál Xorintusbeliekhez Írott első levele /, az ökonómiai szférák
ban felnyílt reális hatalom egyenesen feleslegesnek 

nevezi a szeretőiben megnyilvánuló egyébként valós 

hatalmat, és élvezni a világot nincs idő, emig e pragma, a 

gyakorlat csupáncsak a használhatót , a hasznost jegyzi.

Amikor azonban egy-egy osztály révbe jutott, hatalma 

dúlt, viszonylagos nyugalmat , békét biztosító 

társadalmi , ideológiai struktúrává merevedett, akkor / de

ikor a "külső* dolgait

/у az emberi-

zilár-
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csak ekkor / fordul a "belső «aber*’ felé, hogy lényeit
jegyezze, majd kielégítő«.

Mely értékek о * belső e 

А* <геш. © béke , e .1 dák eret - "<*a* homirribue* ée "bon© voluntas", 

lieg/ I’rohésafc© osenrável fejeasük ki magunkat, és mindezek mellett 

az Óröra. / lo./

prefer tett értékek T>r" éltei

ír®hás4ce ezerint "kétféle áll ven "i

II. 15'ШТ ílJM&h
" a belső 

bíz az állam
sere tétből,

-jóindulatból,/ taésok iránt/ 
-bem őeágeaségből, 
-jóindulatból, / önmagunk 

-türelemből,
-bizalomból,
-önáldozásból építkezik

I*
világa"

Ez az áll 

- jogból,
-kényszerből,
-pöruől, harcból 

küszködő igényekből áll, Iránt/

I. II.
Jézus, « " szociális nópve- 

zdr" ezt a birodalmat akarja 

harcának eredményéül. Ez, csak
lehet változást

szenvedő. Ezt a belső 

világot megvalósítani
íja lehet az emberiségnél 

Ez a világ, «за belső 

ember világa az óthogz 

teríüete. /11. /

Aki a "világi állam értékei 
szerint gondolkodik ée él,
ez a jézadó. a forradalmi •
Jé ez a pro,

nóta, hogy "az én orszá- 

mm e világból való", 

hiszen ebben a vilégben a 

legszebb pro 

saerübb es 

minden korban sás.

pro,
is időleges,

Azt tudtuk, ho$y xoleztoj , a w® orozz Író le elvetette a 

$om t, éz a " na állj ellent а до nos 

toleztojánua filozófia alapeszméje lett. De csak a fenti

* jelszava un.

fogalmi különbség tétel után lett vagy lehetett nyilvánvaló, bo@

• dolcsibanfelez to j a passzivitást csak © * világi áll' 
tartó ttaezük Bégé an*, mig ©"belső ember világ©" értékeinek
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megvelóeitáaáért foly tiltott harcben
Az visa,-nt csak las«

Ilonig aktiv volt* 

tudatosodik bennünk, hоде miért
az a here, amit a forradal

nernzeáéke mág oUan lelkesedéssel vívott* 

e,gy részt azért lelkesítők azok a jele 

küzdöttek , az a "jog ittál t&vényesi te tt lett ", másrészt
rt amiért»

túlságosan sok vérbe került, és ezért ma ez ember vlszolyog 

« harctól mg min enféle verekedéstől* ebí.51 következően 

-mit tehet máét- tolerálja a másik embert, 
ьв a hatalom ? /А mi hetalpunkról von ezé t f Ш1св volt ahhoz,
поде véghezvinni engedje marán a паде meteorfóaiet s aktiv
cselekvőből háttérben maradd szemlélő legyen. Уеде ehoде©п
Caligula better tájának fogalmazza mg a főpop a ^ulei

ez, hogy feltalálta a tétlen hatalmat ",

De csők e * világi állom • embere , a "küleő ember *’ lett pasz- 

eaiv* A belső ember ennél aktívabb : abbfli a atádiumban van, hogy
ékerja © világot* Soké 

a hasznába tét az igazén élvezhetővel
gyűjt, hajt, деагарП és fut a pénze után, de van Bér еде 

réteg, visljmk a "munka© £Oss tás hierarchiájában elfoglalt
helye" a jsv&kból való részesedés mértéke és módja" nagyon 

kedvező alakuld»© lehetővé teszi ©z élvezhető /világ/ felé 

való ordulást*
Mint

é 1 V о zni téved mér, Mazer
téveszti össze, azaz

ndottuk í különös utóélete van a tanoknak. A céljait 

elérő, 8 horch® megfáradt, a vért túl п©де áldozatnak tartó 

értékei a keresztényéig által kimunkált értékeket
tartják beépi the teilen értékeknek*

Едеге többen élnek úgy,hogy életmódjuk megközelítően azonos,
mint volt 8soké, fcVik évtizedekkel vagy évszázadokkal ezelőtt 

megfogalmazták ezt a bí2fe?eleti rendszert. Nem a kivetült
béri lényeg, a tárgyak világfi hasonló, hiszen évszázadokkal
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e »előtt máé volt a tecnlksi ®zie vonal, máé © tudás, s eb-51 

kó étkezőén, más volt a "k ive tölt emberi lénye«*, az ©bjekti-

váció is;
de abban a vonatkozóéban i& hasonló egymáshoz, e^y részt*ae 

évszázadokkal vagy évtizedekkel ezelőtt élő bölcselő, móeréests 

a győztes harcolt utáni békéé struktúrában helyére talált 

ember, hogy egyik is / e régi bölcselők/, másik i«/ a 

minden vonatkozásban otthonra talált embei$ ez adott kor ál

tal nyújtható lehetőségek optimális szintjét érték el* Síivel 

в lét kicsinyes gondjai, mint pl. a gélbe téő,cem a régi oöl-

ccalöket, eem © mai világban otthonra találókat nem zaklat-
iely vilá-ják, lehetőségük ven a feló a világ felé fordulni, 

f»t © * belső ember и világának neve elük néhány tételmonöatial

korább® •
üoj ez, ©ly©n uj ellantííiond^, amely ellen hadakozni kelD ,

egyik,

Aik Vé teltnek .tartják, azok es ul trabelos mozgalmakhoz tartoz

nak. Hem veszik észre, Ьояу harcaik avitt, aezketikus, tehát 

©keretük ellenére is в keresztény ere tmkme zsírnak min táj érő 

véghezvitt harcok. leadhatnánk így les megannyi huszedik századi 

Dán Quiotta 4 c sak 

volt a bueképü lovagi volt.

Akikbe ^erénynek tartják, azok Írják в vezércikk-izü propa- 

gandieatikus ©nyárokat. Dicsérnek e/sy életmódot, elfelejtkez

ve arról, hogy ez az életmód még nem mindenkinek adatott 

meg. Ostoba éltelénoeitóeaikköl támadási felületet adnak 

éppen © másik ezaleőeé *nek, esőknek, akiket az в 15b- ultrabolosok- 

mk newatürik.

Szerencsére népköztársaságunkban e^ik ezélsőség is,

máaik. Sem vétek, sem erény, hanem tény.

annyira jámbor kivitelben, mint amilyen

Щ *
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meg a máefcezélsőtég le talejtalan. Vermek* titok i -Je
megállapításaik " vihar egy pohár vízben", aligha több. 
Aláírnak beadványokat ellenkezd előjelű követeléseket
felsorakoztatva , de tőlük függetlenül * a karaván halad."

1• *rraf01á, ahol a "párhuzamosok találkoznék". Ahol a
teoretikus valóságunk, ée a kereszténység ide elégiájának
jelentékeny része ninca ellentétben agy-

taktikai fogda,Hs ez ig> van, okker együttmíSkÖdésütík 

ée nem le csupán egy helyes társadalompolitika követ
nie. Sa az sgyübmüködés - s azon belül értékeink találka

kazetee, tehát egyre inkább visszsfordit- 

néhány kivételezett réteg, de e&re inkább
érnek el slyan szinteket gaadeségi-társadalmitömegek 

életmódbeli szférákban , ly ezt az e^üttmüködést
#

determinálja.nemcsak tolerálja, hanem

bz i& van annak ellenére is, hegy, főleg, gazdasági téren 

a hetvenes évek második felében bonyolultabbá váltak az 

összefüggések

igákénak vallók ée a hivők, 
a marxista ideológia néhány értéke , köztük fundamentá
lisak is, a keresztény ideológia e értéke, köztük

Vi mindkét oldalon, tehát 

között le , ée minden eandaeágtél mentes hívők között is
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akik nem helyeslik ezt a közeledést.
"Sätirxieta** ©lö&lról 

tekinteni , írni pedig stratégiai : az 9 házakkal ős в hivő 

ember«kvel void együttműködést. Ezek az emberek elfele jtke st
iver © jelenséget / az 

hivatásé* poli tikue ©kereté-
пек e ** szükségszereiről* akkor ,

di

bdl következőnek tartják csupán.Liberalizmusna»t nevezik m 

el járást ée megalkuvóknak, önmagunk értékeit elkótyevetyélők-
ndettinek ez eljárókat. Slfelejtkesnek arról, amit Lenin 

* A vallásos előítéletek ellen re nők Ívül óvatosan kell
hevében

Ha kiélezzük a harcét, feling»- 

reljük a tömegeket; &z ilyen harc megszilárditj© © tömegek

ölnünk; sokat ártanak azok, akik ©
tik a vallásos érzületet• •t

ben van# /16./
•ügy-két percet kérnék Ke linóin elv társ tói, nehogy valami 

félreértés adódjon szavaiból. Szilván nem akar olyasmit

ajánlottam volna, fogától értetődik, hogy ilyesmit 

ajánlotta® ée nem le ajánlhattam. Cnök tudják, hogy 

Alkotmányunk, köztársaságunknak az alaptörvénye mindenkinek 

feltétlenül biztosítja a lelkiismereti szabadságot a vallást 

illetően .. /17*/
"*o® lehet egyszer § mindenkorra kijelenteni, hogy a

lehetnek e szociáiemokrsta párt tagjai...He egy
pap hoz ánk jön, hogy velünk együtt politikai munkát végez

re tesen végzi a pártmunkát, ne lép fel azen, ée lelkű
párt programja ellen, akkor befogadjuk a saociálrlemokreta 

Pórt •ndée,iba, mert ebben az esetben az ellen1
és alapja, e a pap vallásos őzödé-szeli
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ee között fonnál , egeik őrá tartozó eaemélffeg ellentmond ág
vize .«ás tat hatjamaradhat, egy politikai szerveset pedig 

la tagjait ebuől a szempontból, hogy ninee-e ellentmondás 

eajét nézeteik és в párt programja között. • / 18./
Azok tehát, akikébe Írói" léi tik a marxista pártot és a

t в Teil ás íaiovee * behatolásé tői,leli t építő álla.

jő , ha emlékesnek Leninnek a vei lésről és a vallásos munkásokról 

gólig!tásaira.
1961 julius 29.-Kín tette köző e Lengyel ügyesült ! unkáepárt 

rendkívüli kongree

»Jött

egyik
"a lengyel párta* a hívők la tagjai lehetőnek". Úgy látásik 

jövőbelinek, hagy as másutt la alfőfordul majd. Ha arra gondo-
less

ac se portja téziseit :

ie jár majd lelkilsratre ti válságul.
Jgg-.-P.tt. ygrLmé^fkkopL^lg^aa^iatenh|t- vetheUk fal úgy 

"mondatanaidéiról • Srről hegyen lehetséges a párbeszéd. 
Űrre is

•, *«*•* f»#
elltntá tea válfcsaokst adhetnak/lß./ Ilj?en kérdés es "Isten- 

kérdés", " a lélek halhatatlansága", " e ssaplőtlen foganta-

gvan a válássunk i "Уник szabad a vita homlok -

Hornosak lehet, de szükséges la párbessédet folytatni az 

tgasságoaság” ér teli:» zéséről, "as emberélet értékeiről" a 

"uékéről , e " boldogságról". Izektől a kérdésekről már csak
a a párbeszéd, mert as agyházi frazeológiaazért ie érdi

szerint is ezek a kérdések a * belső ember" érték tartoznál á-

A* viszont, hagy ezek a " belső világ"-ba tartozó kérdéaak
igától értetődőáteugárosnak a " küleő ember” világába is,
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téqy. Akkor hát., .ezekről a kérdésekről akkor is lehet 

vállalni a párbeszédet, ha az adott válaszok egymással eleve 

ellentéte ее к lesznek. Fel lehet például tárad az európai /ásson 

balOl a német/ keresztény «égnek, hogy a békét ás jóakara
tot hirdető egyház hőiben támogathat olyan rovaraiéta 

háborús politikust, mint pl. J. Strauss /19./
Az a képtelen kívánság tehát, hogy csupán azért, mert 

valamikor haladé követelés volt az, hogy a pap ne politi
záljon, de vonuljon vise

politizáljon, és most le vonuljon vissza a 

magányába, о oat reakciós kívánság, ‘légen az a Igiváraág, 
hogy a pap / pl.főpep/ ne politizáljon, в felsőházi** beju
tott egyházi személyiség elmére küldött kívánság volts ne 

politizáljon a dolgozó osztályok ollen. *3ost ilyet kívánni
viszont ezt jelentené, hogy na politizáljon a dolgosé 

osztályok melletti., ne vegyen részt főpap pl. az elnöki 

tanács munkájában.
a kívánság egyébként"egyházi oldalról" ie felmerül. 

tíe politizáljon a katolikus főpap, hiezen Jézus la
e világból való". Dohátnóta, hegy * az én országom 

" a belső ember * "külső vlJé?" nélkül nem élhet, és ebben 

a külső világban megtalálnia kall a helyét azoknak is, 

akik alaőaorben a "belső világ" nemesi tésén féra- 

• Íz allen a közé la ti ség allen Leninnek 

kifogás© I " A demokrácia eohamm helyezkedhet 

pontra, hogy a papságnak nem kell részt vennie a politikai

voltdo
az áll tó

életben. i»z szuperre akciós álláspont. Legfeljebb kincstári 

képmutatóéra vezet, semmi többre. Az életben teljesen meg-
ily a lakos-valósi thatatlan bármiféle olyan rendszabály,

ezt a csoportját vagy részét kizárja
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a politikából й&&ъ osztályharcból. /2о./
PnMtÉe Otteká» it / Leninnel csaknem egy Időben irta le/, 
helyesli a közéletben való részvételt • lseket irta tpoli- 

tiaólni mindenkinek joga van, De minóecfci másként politizál*
A tбргр geóhBesnáls^Vfcl élve " vannak, akik e reneszánsz ét 

a liberói! loans által elbűvölve* poll ti sálnak, ét "„szép-séfet 

akarnak д ilazaság „helyett£_formá t_ teгtalom_hrOjrett ée 

hatalmat ЛШг helyett* ekemefc megvalósítani ebben о világ
ban. A ke toliéi шизе вале! в serben " l/aazeágot akar szépség 

helyett, tortáimét force helyett ét>...jóejrot^tetalorc _ helyett »

2* a katelieizcue ti programja, melle tt még и elveti az 

érzékiséget, a bedönt , в cinizmust, &a arcátlanságot/ salt 

Pro hág/ke s reneszánsz 4 vívmányának* tart/, és ezek helyett 

a kétes értéké vívmányok helyett az * igazai# óa a szelem * 

ea * igazáé , szelem és a hit** világát akarja 

/21./
Politizálás ez s javából. Méfche c - beled ember* ©zótárában 

található szavakkal fejezi is ki ez értékeket, ekkor ie 

e * külső világban " , в " világi állam" területé» kell
lesajlódnie énnek a küzdelemnek, is akik ezért küzdenek va$f 

küzdöttek a századé 16 Kárpátiad encéjébsn, azokat 8 esze fogó 

szóvei в " keresztére szocializmus *’ híveinek azok tűk nevezni.

gv&lósi tt>ni.

S; a dolgozataik ez az egyik célja i bebizonyítani, hogy az 

»katolikus egyházi vezetés, amely olyan készségesen együtt
működik a progresszió fő erejével, népköztáreaságunkkal, az

jött előzmény nélkül. Prohászke Ottokár, Oieeewein

agy fogba tjt* fel , hoty в 

П. Vatikáni Zsinat - a jénoei fordulat- előfutárai voltak.
Coláiéit , Ítéleteit
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A református egyhái
Ott nem azt kifogásolják» hogy Bartha Tiu©r tagja ez elnöki 

tanácsnak, hanea azt kifogásolják, hogy az 

lemon:' e reformáció hires bem© га tianusáról. ár аз ins ti tutió
ban is bennfoglaltatott, a i$e lang ton által megfogalmazott korai 

•Ivekben is benn található, hogy ‘laikusak és jobbágyok te

is megvan a

vesse

lehetnek a prezsbitériuísok tagjai”, né «ha "néhány fbläeeurdk 

til take le ez ellen, hagy az 5 szolgáik lekenek ez 6 

biráik* lelki kérdésekben. Uondhatnuk ig> is:„e deaokrati 

a református egyház differencia specifikus, kost
I vegetál lemondtak & papvál^ ztás jogáról, meg-

в ®*
egyház
ce&rbifce ezzel az egyházközségeket, és helyette az abszolutiz
musnak behódoló korábbi keresztén* e&> házak mintájára kinevezés
sel nyerik lelkészeiket. / 22•/
Ebben az érvelésben la világos, bármilyen rejtett is a célt 

a d ernökra ti гам? sal meg lehetne akadályozni azt, ЬошV* éli
nal jőviezonyt teremtő mai református egyházi vezetés elpondo-
1 árainak gfelelő lelkű zek kerüljenek egyházközségek
élére, e talán el lehetne érni, hegy az &z egyház egy kuruc- 

kedó-magyajScedó , tehát lényegében ellenzéki 

0 ij tőhelye legyen* / 23./
Й»tartást tanú-

sitó el
Ez az Háepont is a múlt idők szellemét idézi, amellett 

hogy bizonyíték arra, hogyan lohst &3&m értékeket, mint a 

denekrsti reíjresrrziv célok szolgálatába állítani*
Másrészt , ugyan kikre építene már T Hol van már az a kálvinis
ta gazt!éré tag , a magú 15-25 kataszteri holdjával , amely sajá
tos öntudatát biztosította; és ugyan hol vágsz ácsról teoló
gus, hogy agyéig közrég válogathatna a jelölt lelkészek 

közül. Cm az a.gfházi vezetés, h& 2ooa- З.ооо nagyságronfiö 

egyházközségekbe toö biztosítani lelkészt. A saakulerlzáciő
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főleg a szatmári protaatáne falvakban арба, előfordul, hogy
tudja megtartani az ^etantieataletat,

jelenik.
a lelkész

rt rajta kiv a ée a berendezőn kívül aás 8
/ 24./
Ugyanakkor «sokban e falvakban més soha senkit nam tömöttek 

polgári
papjakkal tarotkesmk. Uj profilt adnök о 

Evilági dolgaikban elvannak saját erőből ia,,«z élőt befejező
dése után «soriban egyengetni akarják útjukat egy másik világba, 

llett a 15©. ásol tár , a "le benned bíztunk «leitől fogva*
mint kollektív vígasztalára 

lelki szüksége ven a hívőknek./ ée sokszor a 

hívőknek la. az okok inkább ps sic hold piai természetűek, mint

n énekelt dalistott ü

világnézetiek vagy társadalmiak./

II.
Az ed ЗДекЬеп elsősorban e t i к a 1 látószögből vizsgáltuk 

az egyház - a valló®«# ember- és a mar data filozófia,
t dpi tő társad alom /

viszonyát, érintkezési pontjait, megállapítva a tényt s 
a párhuzamok bizonyíthatók, hanem az egybeesések is.
A továbbiakban a két nagy egyház tárcadolofrazemléletét , illet
ve ez arra épülő vallásfilozófiát érintjük, hogy vale a dolgozat 

tukajdecfcéppeni témáját
megközelítően hóronMlió katolikus és e gy mill lóké tsaáz©

dali

még államilag ie nyilvántartották a felekezeti

ш& 52 á-a vallotta magát római katolikusnak. 22 * volt a 

kb 6 * tartozott az izraelita felekezethez,
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4.5 volt görög katolikus , 4 % evangélikus, e többiek в 

kletgyházakhoz, illetve a szektákhoz tartoztak. / ?5./ 

Ceek jelentéktelen volt «zoknik a száma, 
kívülieknek ez ásítottak.

&ivel a római kotolici

elyek felekeze ten

ée © református *gyház együtt 

a társadalom hároísnegyeóét , egészen pontosan 74 -át jelen
tette, es © két egyház határozta meg © korszak ideológiáját» 

majdnemhegy a rendszerek hivatalos világnézetét egészen

1945Í&.
Kern mindegy teliét, hogy a két egyház milyen álláspontya
hslyezkeűett ©társadalomi n*gy к érdé ©élben.

*a sem mindegy, heg, © kétségkívül előttünk járd szonaesJeebb

csilla/j*atu nyugati kultúrák által megtermelt gondolat бэ 

korszellem mikor és milyen interpretációban és féleg milyen 

kritikai hozzáállással jutott el Magerő re zágra. Ad turik-e 

hozzá eredeti értékeket is, mint ahogyan © görög értékekhez 

hozzáadta a keress térség a szeretet tanát?

Ha a -yugat c. folyóirat által ö scat hozott és heterogenitását

ghalodó és a világháború végére csaknemegyre inkább
né lett személyiségbet /"szelismi ségek«t" / nézlek, akkor

kétségtelen elégedettedül nyugtázhatjuk : 4 laugst c. folyó

irat társasága sokat hozott be az elkésettségből.

Kern figyeltünk azonban odáig a katolikus afiyar Szemle által
összehozott szellemi kiválóságokra © magára a a radikális ée 

шегк-ntilic ta összefüggésekbe z is értő papra , Gerely Józsefre, 

akit iroháezk© is kedvelt./ 26./ 4 Hagy er Szemle, © baloldali 

Nyugat/ 190c/ és e ketelikus fost / 1909/ gyűjtötte maga köré 

a századelő legjelentékenyebb Íróit. 1 ? У ültnek ády, as £lXT- 

mk Prolié<»ka a szellemi vezére /27.A ''agyor Szemle °гг«3у 

József szerkesztésében redikelizálódett, A Nyugatnak v 

Osváthje az LLSX-nek pedig e®> Izsőf Lajosa , aki a
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Oeváth . / 28. /Az tiBT e zellen Is égét találhatjuk meg ^abita 

költészetében, világnézeti tiszte??' cl о később irt OrökVév 

óg a felbk mögött'1 e. patetlkur prózájában. Az ы IT-ben jelent 

g folytatásokban Móricz Zeigpiend Harmatos rózss c. regéibe, 

a ködern költők külföldi antológiája, és olyan szerzők müvei, 

mint Kárpáti kúrál, Tömörkény István, Ambrus Zoltán, STárkue 

László ás újra és újra Pmhászk© Ottokár. Aki figy elemül kiséri 

az ibíí-ben megjelent Írásokat, rájön, how ebből в lapból 

értesülhet pl. а XIII. Leó által mwghirdstett modernizmus

ról, i ho^ ez a lap csaknem megjelenése teljes időszakában, 
de 192o-ig mindenképpen ШТ. Leo Herum nováruo c. encikli- 

Icájának jegyében készült, ennek az éneik Ilkának humánumát

tükrözi.

• Karitatív ezeeializmua*- ezzel a névvel jelzi Teas lé tor a 

Vigília 1983/6-os számában megjelent Írásában az ÍLBT 

világnézetét, ás Froháezka Ottokár filozófiáját.

Gergely wen6 ОТ. 1ло pápa és a Bérűm mv&rmi enciklika 

c. Írásában / 29./ © karitatív szocializmust konzervatívnak 

nevezi, és a lérum novárum korszakalkotó jelle gát hun/*eztatja 

a karitativ állásponttal szemben.

lei álláspont vitatható, Ugyanis, ha a karitativ lexikai 

érteire* nem tööb, mint * kegyeskedő","jótékonykodó% ’•alamizsnát 

osztogató*, akkor a karitetivitás valóban konzervatív eljárás, 

a familiáritéshoz kegyes földoeuvre is jellemző volt már.

Ha azonban a karitativ azt is jelenti, hogy emberbarát, meg 

azt, hegy * a belső ember Igényeit • kielégíteni ©karó, tehát 

a szeretet hatalmával operáló, jóindulatú, türelmes, áldozatot 

hozó, akkor már a karitativ azt is jelenti, hogy humánus.

Ez a karitativitár pedig nemhogy konservativ, hanem egyenesen 

nélkülözhetetlen. Gondoljuak ez s*ls5 világháború mocskáre,
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« vérre; meanyIt segítettek a karitatív 

tevékenykedő sorosok
ggondolóeokból

g ezer ж trend! tagok vöröekerecztee 

szólnia tét ellátva, , ondol junk a második világháború időezéká-
re, «mikor a lebombázott városokban, azok közül is elsősorban 

Debrecenben űr. Bakkal Sánáorné volt erdélyi református 

püspök, teológiai tanár felesége vezette lUűül.S.Z oaoryai

és Isái^ai mennyit tettek ezért, fÍ2«tée nélkül, csak a ler-lie- 

re ^'f1 te hát humánüe, tehát karitativ 

indíttatva, ho& ex^hiteék a szenvedők gondját, fájdalmát, в ha
g, ondol ásókból

ug* a ódik akkor életet mentsenek azon az érőn is, hagy 

esetiig szembe kerülnek e hatelosr - .el. / 3©./ 

j* * numerus clausustói a Ili. aeidétörvényig vezető gyásza« 

ut végén e kötelességére ébredt református egyház ugyancsak 

karitativ kötelességből aenteEt életeket, kijutott üldözötte
ket, akiknek máa "vétkük"nem veit, csupáncsak származásuk.
/51./
1‘anác sóénak látszik tehát vitázni a fogalmak megítélésé re.
A korábbi példa bizonyltja: a demeVr.ício követelése is szolgál
hat reakciós célokat, és a karitatív ezoclaliywue ie lehet 

ez emberi humánum le^eghstóbb értékeinek egyike.

természetesen ez a kitérő nem jelenti ezt, hogy ne érthetnünk 

egyet ы lie rum néven» jelentőségével, s ne adnunk igazét a 

eserzőnek, amikor ezt mondjál * A Rérum novarumnak korszak
aik© tó jellege ven , mert feltárja, felisaeri és $Áism.rl 

a kapitelizisue alapvető igazságtalanságait, megszüntetésüket 

nem karitativ alapon, alamizsnával, szegény gondozással látja 

elérhetőnek, hanem az orgeniku#* társadéiom-képből kiindul
va , * keresztényi szeretet jeg/ében meghirdetett osztólye^rütt- 

müködés által. / 32./
Ki úgy látjuk, hogy a társadalom bajait a " keresztényi szere
tet jegyében ez osztály együttműködésben megvalósítani szándékozó
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III. Léó ée i» "karitativ lallet*" Xreháeake céljai ée 

«aédessertl köaStt ninea él«® határ. Щвш*пш he « f*run
politikai harccal, hemes"» sebta

parooceábél köve tke aßen afc&rjo ®е*р134м1, okkor telvU t-
nők kell lennie aa emberek "^erlóeá*rar» iránt.?;» >*

>

türelmesét ös eénókleteoeég.
-ásrécst, e poll tikoson toaeég óe eaerotot Joloaevábon rónHolkoCá

volt minőig polltike-ollезде, 
tétien biaoi^itje i leosri e

g p о li
tt к « 1 koncepciói, Habéi , eSt i klóolgoaett torve van.

/ 3%/

ДОб-као aegirt rőldreferotorv
a*

«ОкШ jött a kooóeoái^oaáe enpiridfc és teóriák területén

a forraaaüLoek óukáoa után peóig a református e&héa kopott
lehetSréget. *.rthet5 ea, hlsaen orth?

volt, óé etthe*

»

* »егере t kapott ?ierttf*e boté ómnál* bégek későit 2>r. tövem

Jók eleaelmatett lehetősége volt о reform tus 

о föpéstor eem volt mindig "jó páti tor". «ttßl fOg etlenül 

a reftnétus egy Ma nevóhea fdaőóik & " népi írók "

, é&

fklkoroláeo* A *ehr»Q«nl Kefbmétue Kellégiun veit о falu
kutatók béaloo. Á lollógluB tanárai keaűsmóEéesték 1-t e

elődjén*. Juhása Hagy Jáitíér ée Juhár*
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Re forrná tu® Kollégium tanárai voltak. "Kópiáé*, 
a jóleső is a debreceni Kollégiumban fogant.

ggrarság". Ss

Is országos jelentőségű és hatáskörű református mozgalmak
gyoboat tették « II. világháború idős éban.pedig a lo

■h

1943-ban a reformats egyház ifjúsági ezervezeta a Soli Deo
a ©stílem erbere inok találkozóit. KűlönB-01 őri g megszerv«

sen értékes volt az 1943-es szárszói találkozó, 

je^uőkönyvót k’iry valókban kiadta a Xa^ar-^let íábor, Püski
Xynek

Sándor szerkesztésében . Jelen volt és előadást tartott Szárszón
Kodéi ányi János, «rdei *erone, Karácsony Sándor, larvae József,
fája Géza, László tyula réagószprofeвezer, Sinke István,
Saabé Pál, Saaagri lare és Mámat László. Itt fogalmazta meg 

Kéme Aáezló a világháború utáni Magyarország lehetőségeit, 

és itt fogalmazta шее a ’•harmadik ut" oly sok viszontagságot 

gért koncepcióját • / 34./

áligha túlzók, ha azt mondom s a Soli Deo Glorie, tehát a
reform, tue egyház össze tuóta fogni mindazokat a személyisége-

ág szellemi arculo- 

ghatávozták.tát több mint évtizedig, egészen 1936-ig

Ugyancsak a református eg/hás , közelebbről a Debreceni Püspöki 

Hivatal volt az, a Tiszántúli Református ligy házkerület és személy
pűspög volt az, aki 1944 október 13. 

kudarcot vallott és széthullott központi hatolom helyett
által támadt űrben elősegítette az uj

szerint Révész 7

és ez interre
hatalom, az uj szervezőerő létrejöttét, körleveleivel felemel
te a csügged őket- ezeket a körleveleket a szolgálati helyükön 

maradt lelkészek olvasták fel a templomokban 5 és segítette 

azáltal, hogy a debreceni Református Kollégium Oratóriumában, ott, 

ahol 1949-ben a Habsburgokat detnoniaáló országgyűlés is
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Ülés««** U, ott adott hőidet 63 Ideiglenes nemzet# ülésnek 

1944 leceaberébeni
"xíppen аж saük lépcsőiéijárat aésodsatlsti végződésénél 

o« üratórium és a Könyv tér na© tar®« közötti kis térségen 

áll tűm9 amikor a képvi&elők. egyszerre érkeztek közös ©sállá- 

eukról, elkezdtek fölfelé özönleni. Különös, álomszerű
érzés fogott el ott, a tudós professzor Hatvani István emlék
köve előtt & téli délután laecan lehulló alkonyatában. 
Mintha valami mély kutból vagy aknából jött volna , ünnepi 

csöndben, szorosan «©más mellett kétszázé© néhány bér,

egyméscaL elvegyülve ipari munkás és egyetemi tanár, szegély- 

perasat és vezérezredes, iró és utkaparó, évtizedéé emigráci
óból hazatért vilsgborizontu politikus és a föld népének 

e & sze вгшк el, akik majd st elkezdik tanulni a politikai
gondolkodást. Hlyen csodáletos látomás ez, mondván magSKbani
a magyar népet ábrázolja, «aint a szenvedések sötét mélységei- 

ból halad váll váll
o4g * uj élet felé. A kemény léptek alatt 

majd édy Endre , Móricz 2ei

llett egységbe fanéivá fölfelé, s vllé.eos«
elyen A any János 

lynek fokain
könnyű léptekkel járt fel s képvieelőház helyiségébe - 

oda, ahová mi is tarturic- nehéz csatáit vívni négy hónapon
g is találom e halhatatlan

nd járt, e

át, Kossuth lajos 

árnyak vonásait a Elfelé hömpölygő százak arcán: úgy érzem,
Keresem, és• ••

nnylnek jó lesz itt az 6 nyomdokukon. De bean a fény
ei »önben u&ző barátságos an meleg Oratóriumban , a régi ozáp 

fafarsgáau , de szűk tsmplomi/рмЗекЬап/ padokon, ahol rá a táblács
káktól vm megjelölve néhány nagyszerű 1849-i képviselőnek az к 

akkori üléseken elfoglalt hel^e. 3gy hely s szorongásig 

teremben is üresen maradj Kossuth bajos helyére nem fog 

. ! . .......... .::: lrájlél>l» feütt« с V ftl ''' í

Vől

gtel
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t, mint tális itt van

ülhet be eertki «У35*/
hé« a műfaját meghatározni, hiszen

6 helyéreuá
В* a levél , emlékirat-
előbb levélnek kéé sült,
• aáeik műfajban le gyönyörü. Bestátikéi élvezetet nyújt.

mié* ^

* etikailag alacsony lélek igazi müvéé« nem lehet* . Щ nőkét 

tétel Próbáé «kától való . / 36. /
et idézett két eseté tikéi tételét, 

akkor el kell fogadnunk aet e kategorikus ítéletet is, hegy 

Révész Imre szive ezerint , vágyai szerint alakult a történelem

Ha elfogadjuk Froháezka

*o akkor 1900-tól -192o-ig a katolikus egyház, 1921-től 1945-ig
tett © zilált és ggyötört

joggal mondhatjuk * ess a két egyház
eak ma rendelkezik haladó szellemű , elkötelezett vezetők

kel, de ©a egész viharos huszadik százáéban is olyan esemólyieé- 

gekkel rendelkezőU, akiknek örökét - meg tiszti tv© termés zs te aon- 

ia és mi is vállalhatjuk.

11/b.

Vállal fiatjuk, de vitázva a*r% hagy ne zavarjon minket a 

fressaolóírífc. 'ért *kár Frehóozka Ottokár 25 kötetét vizsgál

táé .16 gyűjteményt« köteteit lapozzuk, szüntelenül szemünkbe 

ötlik a disszonanciákat kiváltó és viszedgáat vagy lemondást 

már9osS nyelvezetük. Lemondást 

marad mag, akit nem enged elfelejteni az utókor. De csak 

engedi elfeledni, e ezáltal másodszer is, végleg

ntésükról." Mert csak

azt
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megtelni, akik Relents* mennyiségben mondtak olyat, ami

VlM tusaié eck érték«« éc érvény«» gondolatot hagyott 

ránk. Se olyas rdnőéithe tetlenül kemény hangot használtak
Probászk© Ottokár tette azt - es akkori- különösen

ily, ha felül« te-

««n vizsgálnak, lehetetlenné tenne minden hivatkozhat és 

feltámasztást.
Г*-'

Mi járnunk roes zabbal • • •

bs s dolgozat üzért 1» Íródott, hegy o*t bizony itea*••
Kit kezdjünk hát ezzel a frazeológiával ? Hestitsuk meg télé 

az életművet, ée járjunk el úgy, chefen eljárni kötelességünk, 

ha szolgálni akarjuk azt a társadalmi egysége t/poli tikéi
szövetséget/, amelynek Än. állta létkérdés. Set a szövetséget 

erősiti az, ha a hivő bébi z© nyitjuk! mindigbor
voltak egyházi ezeraély iségek, papok, akik a szegények élére,
vagy e szegények pártjára állottak, ho0 osztály háborúkat

már azonban lejártg a« »»

a Kegybe tu Lőrineek ideje, aa már nem a said 

parlamentekben, szenátusokban , na/у
sőn, hanem e

zetgyüléefcen és
hasonló helyeken folynak в küzdelmek, azaz г népvezér prófé
ták és önáldosó t *stöltik helyett képvieelők és miniezterek , 
és főpap feledteti tegok tehetnek valamit népükért*
Kinek hasánálna az, ha st azt mondanak : üe/thlen Gábor ós

nem volt ez házadnak olyan személy i-I. Rákóczi Cfc'örgy óta 

aőge, akiket hősnek nsveühatnüfík?
haeznőna, mert először is: ez nem igaz, hiszen eSenkinek
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fest iß e ®i esásadunkban nem egy mártír éhtít követel
te tain.'en egyhäftdl« üemrög elv eshet tűrte saikháel Sápe
lQ!>9-ben sasai? te tt cagyar nieseióe nMr mártírhaláláról, 
és Dar. With Cteín nässet kartell U epic* puestolásáról*
Mindkett$ve 1 e ffcelaoue vágaett. A hetvenes évek vérén végaatek 

újfasiszta terroristák Salvador katolikus főpapjával- 

miee kd»b*nt és 1. János *Л рйро It csaknem áldosst® 

lett a fasle*te török terreiiett »éré ihletének. /??•/
Shát mártírjai is- vannak a® e/phásáknafe, eőt: gerilla-e j©> edge ke 

is veaetnek Dél-Erikában •
De a törté mién «laki tárába ner 5k, hema perlemantben ős raá* 

törvény hősé helyeken köaéleti cserepet vállalt f őpapok szí
hattak bele, ét? szíhatnak bele el sorban • №М1ш ciprusi 

érsek alak ja legendás lett • jft könnyen asatf leint, 

néhány egyháai saeraélyiség. Radaéti Mikidet felkaroló ée 

karitativ ©kokból témeptó Stk Sárkor aár ae lett. íb aág seken

/

*.

mások aaaá lehetnek*
De esíftcég van erre? Kern hee&poeabb lenne egy mitiaült , e^ 

hibátlanná párolt aaellemkép helyett egy valóságai ember-kép 

kialakításé ? Akinek nagyok erényei , de negyek hibái is; 

ée véged ccron éppen csért nem tagadjuk rt erényeiШ*

Sllsroeréere ér?«mes а* a eaóndók és igyekezet, craellyel 

a Vigília le.ru tábDÍ »sémiben - esse dóig© at 19B1 júliusában
ée auguestusában Íródott- tehát a Vigília 1981 junluel liter
ben mentegeti. Troháeska w ttokért, est írva róla, hegy 

* hogyan vissoivul egy »ás has a két pólus, ftoehéeske és Adyt 
Xösianert kettejük kemény, következet#* eeenbeoálléaa, poll- 

tikai , irodalmi tekletétben egyaránt. 8 a haláluk óta «Italt
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fél évszázad. történeti tudata még mélyebb baráodát esóntot: 

közéjük* Halott a magyarság több fontos eorekérűéeében, 
mint amilyen a földosztás, а ш& 

láe, a ae ti ségi kérőé в f közel álltok elméshez. Iroda*
lom dolgában pedig ©a * latuit v megértés* , a metafizikai
"smmővixM", a esiisboliota kifejezés ágain mély rokonság 

tatba tó ki köstdk./^O./
Aki esteket a sorokat olvassa- Jól elkészített iráe ea- 

u tolod olvasásé hatására elfelejti a szakasz elején
réeát.

eorakozódnak fel / íöld- 

tioőgl kérdd®! stb/, hogy az mber
Wgyonis olyan súlyos 

esz táp, kivándorlás! 

már elfelejti a "kemény szembenállás t, és élűt ja a biaorwitéko-
ticégi kérdésben elfejelt azonos álláspontrakot pl. a 

vonata ezcan.
ndjdk

ilynek IR/ЖТЗ“ a elme 9 fogadjuk el hét
Ha
© 22. kötetet -
mi Is annak! iránytűnek! о segítségével próbáljunk eljutni

nemisége megSrtéeé!»*- » a 22. kötetben © 

kővetkezőket Írj© Prohéssfce -dyról*
"De ven nálusk is egy bestiális káromkodó a © fölééges-
selezemben teljesen blozirt költő, «üy лпЗге, aki min
den eszméit lehúzott a bemocákitott:Xetent, a aont- 

hárooságot, a Szentlelke t, Krisztus ^mrttst, Szűz Máriát,
tét, a nőt: "ki a asgtoetesült öntelt

ség és siklatóttség*. .Költő, aki a kulturált Kuröpében 

hitóként él, ©int válási őserdőben a nős tény szeg után 

iramodik" / Ifj. 3ulew®ki An3or:Xrde &tyról./ 3 neme 

nős tény szag után iretíodik, ha: 
üal minő ennek, ami szent és n©jry, bemocskoláeára." /39./

valóságos szadi
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Баек bizon? kemény szavak# s aligha táraasstjék alá
a Vigília tanulmány ir6jónak
ka bizony 1 ényeeee, sít ftmSömantélis kérdésekben sem 

értettek egyet.
As egyik napilap „Kulturális jegyzetek11 reveti 

Íróéra, в abbéi csak annyit kifogásolt, hegy m®, 1981-ben, 
ntár nélkül ir le ilyet e^ szerző * • Pro Mezka Ády 

beloloaliságában a kozmopolita nagy polgárokkal való öss 

fonódé tteápát ée kiasolgáltateUeégát bírálta elsősorban." 

/4*./

reagál t az

nálna as, ha 

elsősorbanl lényege as veit, hogy
polita vonásaik, vagypádig as, hogy voltak-e ke 

essel csupán vádéiba tök voltak. Hissen, ha A TlgUia és 

as egyháziak, s es a dolgosat bizonyltja, hegy nem csak az

t,

akarnék egy kulturális örök-n t e n iegyháziak
eéget személy he 1 kötve / es eseten Pxehászkához7

kötve/, akkor ugyan miért kellene ugyanakkor másokat mg 

kisöpörni a mag/ 
bélyegezzük őket...

á kifogást 

elkövet agy 

nem

a majorság leglényegesebb sorskérdéeeiben egyetértettek, 

irodalmi vonatkozóéban pedig mély rokonság mutattatd ki 

köztük.

Kincsen ez i&. Щ é& Prohésska két ellentétes világ- 

hos tartozik. Éppen a Vigilie hosts őket ig> címben öerse, 

akárcsak ellentétes világhos tartozott Bethlen Gébor és

lőnek tehát igám van. Igenekkor maga is
gy hibát: aat, hogy elfogadja est, amit

cáfol , ast nevezetesen, hogy ády ée Pnshásska



Pázmány Péter, úgy tartozott ellentétes világhoz ády és
Prohásяка. Péter és Bethlen gáber mo már törté
nelemé Mindkettőjük örökségét vállalhatjuk- egyikét egészé
ben másiket jelentékeny hányadában úgyt hogy akármelyikét 

kellene tagadnunk. De harcaik aég nem bök itek öerze,
két pogány közt",

fí

ée a nagy kérdés, hegy '’lavírozva

jobb egy kié népnek, ez mindmáigketté közül - lenne
isgzté probléma. Ki Így válaszol rá, ki u/p, о ennek gfelel 6-
en vállalja egyiket vagy a másikat. Sok ékből, e ezek az 

okok "trans zszllváni&iek*> világnézetiek, emocionálisak,
Bethlen Gábort szoktuk vállalni. Ez azonban nem jelenti azt, 

hogy némely kérdésben ne Pázmirvnak adhatnunk igazat.
Ugyanez a helyzet Ady ée frobágdco vonatkozásában: "Portiumban

az e"eehse hulló csillag" Adyt fogadtatja el velünk. Ste 

nőm jelenti azt, hogy némely kérdésben ne Próbánsk
igazat.

izekkel a tényekkel kell szembenézni, ha gazdagítani akarjuk 

kulturális örökségen ot. Nem össze ni ée nem elhallgatni, 

vállalni akár szembeállítás és állásfoglalás árán le.ha

Ceupén a tétel kedvéért , álljunk meg Prehésafca néhány 

Ítéleténél M blazirt költő" velt-e Adj* ^níre, azo* fásult , 
unott , ugyanekkor káromkodó T 

Hát... Ilyen is, olyan is 84g ma le tiszteletben
ily eket Ady mm

• * •

tartunk olyan tételeket és értékeket,
tisztelt éa mr tartott értékeknek.
Hadd idézzünk bizonyítékokat i

. •
" Karácsony vem , Krisztusok járnak,
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Xetsokieértő, bátor, büszke szárnya
Valljaslmberé e teremtés,
latén csak agy megóeskult koronája "

Keli a &&qItár, kell a fohász, 
Kell a hit, de ne Mgy Jetek 

Soha a papok ietenének."

Inősítsünk be. VajonVeeeCSk аз egészet mai vetületre s 
mit ezólnurf:, ha valaki előállna , és azt
as eszme, kell a jólét, kell as egyenes derék, kell a kizsák- 

ntes társadalom , eőt, kell a párt, de nem keile-ményelás
nék a párt vesétől. Lenin mtve , aBaloldaliság a kommunizmus

pciótikbotegpége' c. murkája rá a bizonyíték, est а ко
tartja 6 le. Hogyne lenne hát 

ingerült Tvoháezka reagálása , ha ilyen Ady versek jelentek 

ig a Népszavában!

nlóan

istent,
a 6 hátrált", "la éjszakai Isten", aki olyan mint a szeretkező

tán as * izmos pap Katója", aki 

éppen karécsöitf éjszakáján öntötte ki magzatát a hóra, ugyan
csak aligha segítették Ady éa Prehászka közeledését.

szegyek, hajnalra eltűnik,'

Mit mondhatunk ma erre ? - Sz a profán kritika a polgári
valláekritika sajátosság©, éa mm a marxista valláskritikájé.
Mondhatnak azt is, hogy mindezeket ellensúlyoz:
alatt ciklue néhány mélyen vallásos verse / pl. Az W 

Imádság háború után vagy a "Kia karáceonyi ének", de/oly an %
Ш SZEGED ^
"t,' Щ-

9

& #
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Аф verhet nehezen találunk, «mely vallásé is, és a papok* 

kel le tolerál. A békülákanység ás jámborság, Illetve a 

*SNv® pipojeyaeá# között esek minőségi különbség van. Hogyan 

várhetouk «1 tehát fj50f " birtokon bslüTi" főpaptól, hogy 

mindezt ezé nélkül hasyja.

Tagy а ШШХЩ&2& és ® Dfflffttt- öflterl Ши» problémaköre: 
öiztoe, hogy isimig Adynßk ven igaüa ? Gondoljunk csak a
márei Csóréé ti bor me irta, társakkal msgfilmesta а Hideg папок 

témáját. A feldolgozás még olyanok önérzetét is bántotta,
igufk is vállalták köze Iául tunk kritikus szemlél®-akik pedig

tét. lapjairfebön pedig , dirikor már mindenki Radnóti s ével
esői: " nekem esOlóhasám-o lángoktól ölelt kie ország", és 

nem vagyunk büdösebbek, akár a többi nép, a különben is a 

második világháborúban bűn télén eseeeaaopókban már régen 

nőtt aa értelem, és sehogy sem tudják felfogni, hagy miért le 

kellene következmény eket vállalniuk asért, ami akkor történt, 

amikor ók még nem is éltek , vagy éppen éltek.

>«•

3a vonatkozik a ssásaSolő magyarjaira la. -ért Ady még 

den saólt a
li-

gy arról, ha így esőit róla " ás isten ne kö
szörüljön rajta/ verésbe« szokott fajta/ cigány népek lang? 

esivü sihederje/ verje csak verje , verje/*, vagy másutt 

•Hőkölés népének * nevest, ly annyira
rúgást, hegy éasre reá vessi, hogy őt pofozzák. "IToelék 

•sár"- csufolkodik Farlnty Prices es*Iry irtik ti*-ben üdy 

stílusával.
ag esen eem váltás tat "*s én vagyok magyar* vagy a másik
eeóp yalloraáe-vere , * A Duna vallomása" . Mert volt, ssokot-
len volt, в sokját bosszantott. "Aki eső lot vet, vihart 

aret. Adynak hát vállalnia kellett a vihart..
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*«rt hiába irta már , Ым *Ba neblet élned ta olyannak 

e brtiSd.nl én vagyak* Kdfenek, borúsnak, ЬЦвакв ezertelen- 

mk* /Aegye tie шок, őt ki elvérzik e.cy gondol «> ton./",
hog/Ы máeutt meg * szénáim« nép"-nek aevezi в magyart« Akit

sért a • szánalma© nép*, ast old je fel в * büszke szertelen"
sain©nine«

Adj? tt*-^ereá#úpév«l Babits katolikus filozófiája által

determinált magysreágképe t szokták szembe állítani : Tagyer

vagyok« Lelke® örökséget kapott,

• ' ; 4 - : 0*9ái :irMii 'Babits- ~Л 4* •
felhők mögött /

Bóka L *sló irta a Babi ts emlékkönyvben, amit Illyés tyula
lázad Ve tőTi szellemében gondolkodott, 

de «гаду Jénot % elvén beszélt« A huszadik század

ghatáros©tt, do wobits telvén be őzéi«*

it dobok el. A

szerkesztett г*A 'ZU.

ß Ady szellő
mé áltól

V4£4i jLádjá-t:. My « “költő, ©ki
© kulturált -urőpában hímként él, mint valami őserdőben, 

a nőctényesag utón iramodik«*

Vajon s nem Ad# irta ?-
" «ekem egyforma, az én fülemnek, 

Ka kéj liheg’ vagy kin hörög,
Vár ceurran vagy arany ceü ög.

,állom, hogy ezs a BRl®ja tud
egyébS hogy minden

, vér de arany.Vér és

*

A dics, a dal, © reng , a bér,

2>e él ez arany és a Vér *
/ Aöys Vér és ereny /4
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He tudnuk, how а "Hann , uj legends’* ciraii verse ©okkal 
inkább megérdemli, hagy «dy Ars poéUkájának tartsuk, akkor 

®*t le hi be trióik, heg* ez a vers Ady ere poétikája. De vajon, 

van-e «Uran felelős pedagógiai , etikai vagy filozófiai rend
ítik felfbgedhatnó, bogy e kéjen és 

kivül • minden egyéb hasztalan ? Hem inkább a századelőn Magyar- 

országon divatos, de ide már %ugatról megkésőtten értesd iz
musok egyikéről van szó ?
vagy figyeljük a következő sorokat, és gondoljunk a prohéeZkai 

"vádakra"*

ezer ,

"CeÓkkaX, csókfélével bírtam én sokáig" ...

va*;t ♦ • •

" Voltam engedelmes gyermeke a vérnek, 
Becsületes hímként csaptam nő-zavarnak , 
becsületes voltam embernek, magyarnak.
% féleség országban, hol ezer év óta 

Ilimnek is az derék csak, ki pétrióta..."

* Gazdagok ringyóit én el 

Koldusok mátkáit soha el
szerettem, 

vettem,
Küzdöttem , csókoltam, szomorú rogyásig,
Be csak he biztatott az a némber másik."

/ Ady: A szerelem eposzából/
Kesernyés humorral vagy talán szomoiu szarkazmussal mondhat
juk Jézus szavával : " le mondád I " A prohászkai vád
tetemre híváskor Adyra vall • Véd lehet az , amit Prohászk©

, hímként. •. nős tény szag utál iramodik a köl tő?
ndta önmagáról, hegy

ndott, hogy ...
Az idézett vers bizony ltja : ezt Ady 

"him", aki kihasználja a "nő-zavart", s csupáncsak annyi kell 

шк1, hegy biztassa ss a " némber másik", 191©-ben, a "Minden 

titkok versei "-ben ; és Prohószka csak jóval később, az
gjelent "Az erkölcsi válság" cimü írásában ismétli1924-ben
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tt«

faikor tehát két kiváló «Imát öss se hasonlítunk, 

a becsül« tea e3járáa, he®? * egy máé iránti harapásaikat
as

dttSSOgáaeá szelídítsük*, hanem aa , hegy állítsuk szembe tété- 

leiket egymással, ás önmagukat is, tételeikkel«
As aég nem rontja Ady hitelét, ha ast mondjuk, hogy *dyt 

általában vállaljuk , de arcát, mint est a
pánszexuális vénást is, amit A szerelem epossából látunk
biseqy i te ttnak, nem v ál lelhetünk, hissen többször gállapitot- 

hajtott
gondokról akarják elterelni

ban vállalhatjuk, de 

akkor Frohásskáról elmond hotnük, hagy dt általában 

mm vállalhatjuk, de vállalhatjuk

vállalhatunk néhány jeli 6 ét,

néhány jellemzőjét« Sat
a kérdéssort például, még akker is, ha neki Ady-val e 

kellem vág/ kell inasat adnuhk. Ha másként járnunk el, bálványt
ben

építenünk, amire pedig ee-icsi szükségünk nincs«
szándékkal*; le hit

nteürtc meg minlent ,.emi hasznunkra lehetáltalánosítani, sem* 

még * álláspontról sem szabad kosostikólni« Annak adjunk igazat,
akinek tételei a szerpentinnek arról as oldaláról

lyiVen éppen jár лк, Tt b b e n a vonatkozás«tűnnek igaznak,

á^rehészka mm kiragadva Ady-t Ítéli el, ht 
a d^kandeaciát, e hedonista erotikát« * SPi a dekadencia ? - 

teszi fel a kérdést« - * a recienaliamue kßva «rezsié nyeled ja
által feltett kérdésre« * A deka

általában

meg a választ a saját 

denciénak hárem jellemzője van :
1«/ A szubjektív! а?ше, amely gőgből,eIkepatottadgből, 

tie* teleti« nségből és érzékiségből áll,
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wi

2. KöattbPőségből épitkszik, ®aez kösömbös 

a lét tálcával ezeaben, és tagadja

lyből rövid utón cin!

élet ér táláét,

!«»*•5. Végül blagjst,
ly profon!sál «Ш csak néhány értéket, aztán

értéket, a igy csap át a " nihil "-Ьз,
/41*/

minden

ligy véljük, a dekadenciának pen to©, de mindenképpen figyel
E fogaid! tisztázása «г. £s a dekadenciáról nefcürfc Is,éld

t5l>b|t,
annyit mindenkor megállapítunk rí la, ho/2 * 

a progresszión^.* be est ekkor le
jellemzője 

, he tulkuk,Фт**
hogy айушк i£ voltak dekadens vénásai.
Másrészt a ebben a tzüve/ücömyt se tbe n már mr. tűnik olyan

■

Sem minden fraaeolégiai különöst igasolbétánk tervezete sen.

is. Nem lenne korrekt eljárás, he$f valakit mai mércé
vel kérjünk számon tegnapi nyelvezetéért.

\IIX* \

•\
\Fildeóiiai különösségek \

\
Л

Kéháqy érdekes és figyelemre érdemes megáll api tárt tesz
e katolicizmus is ét в iroteetansisaut Is, Prshás;*u ie,

\
és
Fraháeake saját filozófiáját slt5. eorban u 

"Diedaliaae világnézet" c füvében /42./ tokává a” oliloqüia IIм- 

ben foglalta öerse. Aermés3et«ssn .©ind a 25 miivé tartalmas 

filozófiai vonatkozásokat, de ©a említett kötetek faképpen, 
érméssétfileaéfiája e -Pöld és ég I*XX> kötetében / 43./ 

taláUe*.

í ■
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lársbflalomsaamléls te kristályosítva “^grártö rekvések és 

birtokpolitika " cimG. tervezetében található, illetve e 11.

kötetben, amelynek Vultura és__terror címet, e "^társadalmi

kérdés “ eleimet edt© *fchíita Antal, ovi a próbái »kei életművet

isfeitó&éb *&U£&> мм ««л» *ág
érdekeset és ujet, és a szabadságról is elyan gsndolatokat

egzi estone iolts ts értelmezéstől'1* u#indátt el,

ily tehernek fogja fel a szsbadeárot/, úgy a
értelmeséé tői/ amely a determinációé láncba helyesve látja

/ rxiata

'gvalósi thatónak/, különbözik • 

msekről kíván szólni még a dolgozat*

A reformáció nary egyházáról a reformé tűhegy házról pedig 

elsősorbanRevesz László személyéhez kötve kívánunk szólni, 

hiszen az 6 élete , pályafutása ott kezdődött, ahol FrohásZfcéó 

befejeződött. Havasa László portréja - 

a * e

X.-I2.-III "e. kötetekre, illetve a “Legyen világosság** cim 

alatt összefoglalt «Öveibe rejtett bizonyi tékekra épül.

ly ugyancsak altér

Így“ vagy “csak úgy “megítélő® töl- as“Ist»n rostájában

Havasa László alakjához, illetve a református egyház társadalmi

munkáját, pl a Kélviniseaus ás társadalomelmélet c. 

költyVét*

László részben kimkkai Sándor álláspontjának
gyobbtükrében foglalkozunk a református egyház talán le

missziójávai- 

tiségi Jutatt

azzal a kérdése söpört tál, amit 

nevezni , a ezzel összefüggésben 

érintjük, elsősorban abban az értelemben, hogy önmagunk-

entitás“

“identitás" kérdéskörét
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4ük vállalni eskai treiben akarjuk , tudjuk vagy 

aaonoöulóat- fel tétel« sva es entitás tériét, est. he/9
levelibb fogalmilag megfogható már , hegy kik is

вг identitás abucui az értelemben is, hegy mi, akik örxoegunlrkal 
azonosulni vagyunk képesek, mennyiben vadunk arra is képesek, 
hogy másokhoz hasonlítsunk, azaz azonosulni tudjunk in temae tonális 

értékekkel is. -s mindezt hogyan látta, kezelte e református 

egyház akkor, amikor a XX századi történelmünk egyik legnehezebb 

szakaszát éltük, hiszen a szüntelen folyamatban szüntelen 

©egfegbötatlanná vált az entittle is és az identitás is. 

Filozófiai síken a peedea tináció-üe termi náció elméleti vonat
kozásai ér a pásztori gyakorlatban megnyilvánuló feleléssé« 

közötti ellentmondások jelenségéről кivÖnünk szelni.

Végül a katelW ée protestáns főpapok álláspontját vizs
galat* a kor fantooivá nőtt kérdésében, a zsidókérdésben.

" Be a tue ille qui precul negetiis M - "Laldeg, aki a közügyek
től távol marad". Így fogalmaz a latin sententia • A pernerrauer« 

menekült irodalom, a szakszavak misztikumába rejtőzködő filo
zófia és a feladvány szerűen mhéX avantgárd költészet és stilus- 

irányzatok egyaránt vállalhatnék jelszóul ezt a latin bölcs- 

ind ás t.

Proháezka és -»avasa sok hibát, vétket, itt-ott talán bűnöst 

is te tt.
. >',\ - *

Egyet azonban biztosan nem s nem meredt távol e közügyektől.
lile tv s, ©sdker már távolmaradt, az mindkettőjük helála volt. 

Kern fizikai halála, hanem " társad almi halála". Kert sokfele 

halál ven, s azok közül talán a legre ttom te sebé * még vege
tálni, de már senki által nem jegyzettnek lenni."
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Prehéssfca maga választotta est a eeöndet 1925-töl 1927^-ig 

betas* Lásalót pedig a "csönd tar témán? bo" kétszeri tette о
tartó ml » eldezör 1948-ban, majd 1956-oe rövid viesзаtáré© 

után még 19 évet élt, est is a csöndben.
Pro his.sk a csöndje "positiv csönd", hiszen égi olyan korsaak- 

töl fordult el, umely egyenseiráry t vett a visssefbrűithatatlan 

tragédiák felé. íavaes Lés aló csöndje aaonbar. a gy dates forra
lj csak annyiben volt kegyes hosaá,

I fenyegette, de tételeinek 

elvetését vág/ elhallgatását viszont vághsssvitte.
Ml úgy látjuk : ige se ág talonul. r«rt minden sumeás Ítélet 

igaseágtdan. 3b g dolgosat arra is váll elkésik tehát, hegy a 

nagy kérdésekben és « döntő pill 

»avass Léseié mely területeken hagyott ránk ctégia értékeket, 

olyanokat, amelyek e^saerübbé teesik biservos 6 a sse füg--desk 

felismerését.

dalom parancsa volt,
hogy fiaikul létét

tokban oly nagyot tévedd

:

V
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1.

tatHümi.............шаттшШт
& ezávmzásu alapján 

Apja ProMazka idomot: oe /aki 1817-ben ssületett/, ©int vedész- 

tiaat került Magyareneadgra. Anyja & feltűnő szépségű n. met 

lány« neve Filbergar липе • /185B-ben saaletatt/. 21 évvel 

volt fiatalabb férjétől*

nevesbe tő& neve9 e

orc»ághoz kötötte őket. 1857-ben kötötte hás®«c&?ot, és

két gyermekük es&etett: Mörl® ée Gusztáv.
8 Kár0át-$ede ncében аз életnek: 

аз a Frohásaka Ottokár, aki 192o-ban sint parlamenti képviselő 

érveket sorakoztatott fel а "пшегие clausus * vitájában а 

фаг köaópoaatély poaieiéinék védelmében,

Furcsa fordulatai

ho& nem
volt ®agyart de magyarus is caok kCsépiskolás
tanult meg. Jdesaiyja testvérei-Üaen voltak tea tvérek- töb^eé-

t de köaülök három sár magyarrá lett# 

a a Filberger revet аз edik testvér Félééire, a másik Felekire, 

a hürmaCik Faluéira ©akaróéitóttá.
"lörök, tatár, tőt, romén kavarog a saivben"- mondja Jéassef 

Attilas Troháeaka «sernél* ieége is blaonyitók arra, ho*y a
ti hova tar to sás kérdése per« faji kérdés, még o©ak

is antropológiai jegyek alapján eldönthető; sokkal inkább

üyst a nevelés,beeselt nyelvnek, és annak a kultúrkörnek, 

elsősorban аз iskolai neveié« beplántál a tudatba.
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dóshoz «lég volt két évtized, ok>or ez 

betj felvetve ezzel felelősségünket minden határainkon 

kívül került , az összefüggő etnikai egységet alkotó anya-
g tartó közelségeitől "jogi“ haté-

0 * í

iránt, az un. kulturális

is előfordul -

országban élő magyarság
rokkal elválasztott

ha
Prohéesake példája biz nyitja: olyanná lesz mindenki, amilyen -
né asszimilálja őt az iskolai
ban elfoglalt pozíció. Ez a két döntő fe 

kori politikai nemzet kezében van, és a kultúra szférájá
ba tartozó többi,a föld, a múlt , az örökölt mítoszok összes- 

sége másodlagossá válik. Ez a súlyos probléma volt és
maradt Trianon után. Sí

19% után ebben a vorafeozáeben is felelősenszer, és
gondolkodó népi demokrácia. De mig 1945 előtt irredenta és
revíziós Jelszavakkal hatáikorrekciőt követeltek, most 

nincs« olyan éles kontürü válaszunk a kérdésre, g is»ly

g is oldaná a
problémákat. A sokféle Jelenbeli válasz közül egyetlen el

őre sósaink között. Hz a "hid" szerep természetesen csak 

akkor lehetséges, ha van nemzetiség, ha nem asszimilálódott 

az a nemzetiség, pedig esezimilálédása érdekében csaknem
iskolája és a megélhetést

biztosító társadalmi hierarchia. "Ennek ez assaisdlálódás-

nek e
óhajt a kultrálie gondozás igénylése. Sanyi viszont fel-

gakadályozására nincs reális lehetőség,



к "naa^ti hova tar to»?«" a lé te rés elsC fvmflfcnentálie alap
ja* Д létnek olyan tartalmi voratkoaésa, amely e&ívósabb- 

mk bizonyult, aint as oeatálybovntartósáé és sokfélékép» 

pen Caoaatettabuneki mint a világnézeti hovatartozás* /1*/ 

gnyilvánulésa <2ünt6 területe a nyelv, s a nyelvIlivel
által segőrat tt kultúra, ebből aa le következik, hogy két- 

bárom év ti ásd, aae» agy emberöltő éléi; lehet arra, hogy
generáció nyelvet nyerjen, vésésén, nyelvet cserél

jen
jen , esetleg renSeaort cseréljen, viseoiyoket cseréljen.

, tehát múltat cseréljen, tehát kultúrát eserél-

asuel, hogy tuöetot ©serei t*/2*/
"határainkon kívül 6-7 millié «аде ar ál пешееtieégi 

sorban", akiknek kisebbségi jogait elfelejtették о XI* 

világháborút le sáré békeszerződések illatosítani«/?«/
Hogy «ekkora értékeket kell félteni, arra bizonyíték a fcolosa-
váii 'ОНШЗК minden eaáffib, a sárosvásárhelyi IdiZ 32l,

4

a роааоф! immm SШ, Ьо«Г többet ne említsük*

Visszatérve l>rohésska elekjét» a * neveltetése további
tanulságok el is ssolgél. Ugyanis ©ok helyen járt isfco-

©satűlyát kálvinistáknál vógeate, talán innen ven e aéaa 

életén át tárté nagy-nagy türelme, toleranciája a máevellé- 

•aekkal, elsősorban a kálvinistákkal kapcsolatban*
«tatéiKalocsára került a jeasuitákhos, végül a bencéseknél
tett előrehozott érettségi vizsgát. 1873-ben érettségiseit
olyan • fényes eredménnyel", hogy аз eredmény hatására 

Simon János hercegprfeaás fiioaófiei és teológiai
küldte a jezsuiták vezette Collegiumtanulmányokra 

derm©mca-!lingarikumba • /4./
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A magyart, bizonyítékéul nmek, fogy Losoncon tanult© ©at meg, 
mély z&rt "a”-vbl, aaaz palécoean ejtette.
Ifjúkorában nem tudott tökáleteeea materül» da ezen sorfei 

ma atőöStt £, hiszen pl. iíaloceán némely tanára sara •,

tudott tökéletesen materül, még magé P.Votk© Igezgotó
sem* £• a tény ie elgondolkodtat bennílríketí 
© Hagy

i® törekedett

eat

ijffor kulturfölényre © kieseséé egymást 

felváltó asabadelvtl kormány svat© közül bármelyik, annyira
mégsem volt erőszakos, hegy megakadályozza ©at például, 

hogy Г. Volk© © mvét se ^ © ve a© tő politikai zamat t, a mryar 

t nyelvének a a© báljai szerint Írje le. ja azon ia el 

kell gont&kodmnk s hol van m olyan ország- сю at a »social ista
országok relációjában is keresve az össze hasonlítást- ahol isko-
laigazgatónak neveznének ki valakit, / 

ben/, ©ki az un'? uralkodó nemzet * nyelvét cem i 

Prohácska rendkivüli ryelvtahetcég volt. &ire felnőtt, 

beszélte a görögöt és e latint, a franciát, a németet, az 

olasfet, a magyart, és igen jól bőszéit® a szlovákot is. 

angolul esek 1904-től tanult , de ©s angol nyelvet sohasem 

sajátította el e többi megtenni t nyelv szintjén.

tiaégi iskolá
id */9«/

ne;

1879 augusztus 4.-án lett к к pap «aste rgemben. 1Б7В aug. 
atták doktorrá.17.-én

Eddigi élete a doktorráavatásig a személyiséget formáló évek.
Losonc és « kálvinisták megértővé ée tereloessé tették,
a jezsuiták konok k«ve tkeaa teeségre tanították, óe képessé 

tették az Önmagét sem kímélő aszketikue életre, '--melyet i 
hír «tett, henmi élt./ 6J Proháeafea e merőben ellentétes

tikusanelnéző pro tee tanai шли© ás a dokét hatás, azaz
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következe tea jo asui ti arjue határára lett ez, tó lettj 

aaáeekteel elnéző, ötm^4nsk sémiit sem elnéző • A frauds 

XV*Ívvel elsajátította " a hajlókén? Ufeerolittouscal át
szőtt •«•lleswe^f, ess ol^ss Д; Ívvel a vitalitást.

tudottBér nagy on csere tte о francia kultúrát, 

elfogadni eercnit a szaUidk$aüvee libertómueból, tót 

pedig теперь»toU a francia nyelvvel. A latin és a 

görög nyelv lsedre te bölccsé tett«- ^nűoletait tlestává, 

- hiszen «Inden tiezte a forrásoknál» © gsrög 4® * latin 

kultúra pedÍg"farrá»viŐék% Kómában mottóé tává 1st:, 

a« «a deeoefdrt easel, hegy Csent getont is se«terének 

tar tea. Olvasta Pascalt, éo alapé Ívéhe a re^aeakodott*
"a hit fő mhéaaéírit inkább aав és 4»
hajló ée bűnös ea»nvedélb«ktől fűtött szív eaolgáltatjai

IS belátás után teljes akarattal akart ur lenni ®ajét
teste fölött is, hogf úrrá lehessen önmagán tudatosan képes
té / edzett«/ attikádéra mogát. ist fölött utó 

egészen könny ű napirend í 
a karai kelés» a szűkös étkezés» táreelráe» naponta prog-
lenni tudást szolgálta a *

reaaserGftn beiktatott éra Не Börzén » "higiénia".
Sokat tanait & modern pápától ШХ« Leótól • ab induló
Pvohássűcéo&k meggyőződése volt» hogy «я* házét oaolgélje,
haa tudást, akárcsak A^uinói Gat lámáé, agtMm szolgálatába 

állítja.
Ш2. Leóhoz haeoxűitott, de különbözött ie 

tőle. Üli* Leo Itáliában nem akart katolikus ssinesetű
pártot, JPrebáezka Ottokár pedig egyenseen kesdeményeeője 

volt a megyarorezági Ketoliku* néppárt szerveződésének 

в a pért szociális propranját 6 dolgozta ki. /7./ 

Köivvet irt Hm Károlyről. /8./ Objektív, teljesen
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V
pártatlansággal vette Marx ц/oaán "bonckéa

v

elá* e “Baa Capital” köxgaadasági fogalmait: "Id. аз áru ?" 

Svábbá "ez ár", ** a csere", " l munka", "e munka termék",
"az á "ták" • • Az érték fogelmét Itt Frohászka közgazdaság! 

szökéséként használja } Így ßdja meg as érték fogaimét*
" Aa érték e terméknek legelvontabb alakja*" /9*/
.лгtizedeken át dieciplináriafcn le beszűkítetten használ
tuk az "érték" fogalmát* Gz&k & kive tült lényegbe, а munka 

termékébe , a tárgyba, a produktumba foglalt emberi lényeg 

méghatán©záeáre, a« ceak matariáliaan megjelent formára 

értettük* Csak az utóbbi időben, ©a utolsó másfél évtizedben 

nevezünk értéknek mindent, amit 62 emberi kés/ manuális 

tevékenység/ ér emberi ész / intellektuális tevékeny dg/, 

vagy aa. emberi szív- képletesen ásóivá most- / érzelmi 

valósáé/ létrehozott*
Azt a termelési módot, ©maliról Шгх a lókéban beásol, 
I'roMszke " teraeléei korrvunimauenak " név ezi*/lo./f zömben 

pl* ax őskeress tények " fogyasztási koirauni araiéival." lat 

a kategóriát, *«t a preháesdcai tételt később tonitvárvai 

tételt 1 tanná fajles siették továbo: * A marxi komsaunia- 

mue lényeg? » ’-ogy együtt kell termelni az embereknek, és 

külön fagyasztani, a kora-keresstér^ kommunlasua ée e ezek- 

taxosgulmsSc кок uniamugö ,-pl* a huszita táboriták, vagy a 

balkáni boguailok- pedig arra tani tett,6 hogy külön kell ter
melni és együtt fogyasztani*" / 11*/
A tételt aagfogalmeaé példákkal is bizonyította, &рёвтп a 

francia fornadöloudg bezáróan * aa utolsó vacsorától
kezdve as аров tol «к с во lakodé tóiig, pl# korábban в hegyi

Í4
*»s# •***“»
Ц SZEGED sj

#
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17£S-ig, amikor közäs banketteken beszélték mg a forradalom 

eaükoágeseégé* sőt X0484«r hazánkban is "barkettet hiröet- 

t«l;M március 19.«re a Vén-azdre, arait csak a be 

te r v e at tt epontén 184C március 15.-e tett 

felealegeseé, adod azt bizonyítják, hí®* ez e közösen fogasa 

tás végigkíséri aa emberiség történetét. Sőt, még napjaink- 

ban is eidfordul , hogy állfitifd 2oo.oao emberrel vacsorá
zik együtt, Így járt el több éven keress tol Fidel Castro 

dbvaane főterén a saerveaée csodáját nyújtva esáltól,/12*/ 

de aég Xtegy Ferenc kisgaadapárti minis a terelnék is 194C 

augusztus 2o.-áa a debreceni nagygyűlés után a ^ forrná tue 

Kelléuávarái 8 .©со eaberx-el ebédelt együtt* /13./
S* aa együttfof5>aaatéal vá & nyilvánul meg a nagy falusi 

lafcodalzuikbea, ahol csak úgy tudnak vendé4)01 látni 15o-2oc 

embert, hogy összehordják a meghívottak § tárgyi .el tu teleket.

nerc

Eermésaatesen eaimplifikáld eljárás le:
t wtermelési kosomon!anussá * le szűkíteni. De mint 

párhuzam feltétlenül találó, és ©a *lképa»ltetés didaktikus 

szándéka; nem pedig e másik oldalon keletkezett tanítás lejáró* 

tésa volt a eél.
Harséról ez óló értekezését Így fejezi be Preháeáks :

különböztetni szüksé
ge« .. a használhatőség в az érték között, о tárt*? я az

a

az érték és mis az árj valamint • 9

áru közt. Hár ez a bepillantás a nesze teazdasés krltlkájá- 

lyet Síarx It. nyújtott, arról $§6% g minket, hogyba ,

e tudományban / a ksagaadafágtaaban , VK./ a régi ekei. 
tikért, emlékeztető elmll, sbstr©hálás é© dieting? óláé

elyre a tárgy kuszáit természeténél fo«ve ,érvényesül, 
ugyancsak nagy ezükség van.1* / 14./
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Hem voltak «окоп а» еду hás képzett in tellek tueljei között, 

akik ak árosak fáradságot* le vette*
g hogy vógiglöpoák a© üköt Marxon# Ennek ellenére

suasiásan elutasították. /15./
publikáeü 

ntek. XUlajdorikép-
Prohásaka azonban a jövőnek dolgozott, 

mellett prédikációi Is élményezánbo

futárjának. "1904-ben megkezdi es Bietern!
a hívők

géhez esőit» mm a nyájhoz,
a társad alom egy bizonyos rét*péhez. Például konferencia«
bee sédeket tartott férfiénak. Clyon problémákkal fo/iolko- 

sott» amelyek egy fővárosi katolikus értelmiségi fiatal
embert foglalkoztathattak. Utána konfereneiabeezóde t tar
tott katolikus nőknek..hasonlóképpen tartott beszédeket 

a munkásoknak is a keresztény szociális szervesetekben» 

de tő területe as intellektus volt, és a katolikus értel
miségbe» akart szelni." /1C./

leml elit tudja
volt gyakorló

r volt, dinamikus 

egyéniség, és prédikációival óriási népszerűségre tett
katolikus" " Prohiezka nagy tekintélyű

szert. Sőt, azt is 

nyilván
ntíhatnánk,hogy sokan rejongtak érte,

a hívők, akikben volt fogékonyság az uj iránt.

gyár kcblici smusnek ./17. /

Jelentőségére minden oldalról felfigyeltek, de *
oldalról támad tálé 1».elisraertdk,
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jelentős
képviselője, iaoassa egri érsek is* 315rehaleiását 

li Oil 1

dánod cetnél! püspök, a későbbi asztergoai érsek is* /18./

fi

módszerrel ökadáUozai igyekezett Csemooh

*éy Axtire is* Kettejük szembenállásáról a bevess tő előéleti
& történés fel^fcoa-

tóbai a vitáé ed* álláspontját le , /
rt az elméleti rés Srohásafca vádló tételét

idéz
Így ir róla a Nagyváradi «©piában Л9*/ : "Az еде1к 

Xrohásafcai előadáson bt. g> váradon jelen volt öreg papok 

nagyon lelkesedtek a beszéden, pedig 1-rohásZka tudja, 

eit csinál* lém, a nö^kSzüneég soraiban sok protestáns 

és zsidó el volt ragadtatva *,* 

kereszti ezoeiali 

ellen” •

"Ady felismerte , mekkora jelentősége vei éppen abházi
gát oz egyházat, 

a konzervativizmus rendi the tatlen várát egye seregek korszerű 

eszközökkel hadakozó s éppen e z z о 1 am» tót megtört6 

huszadik azáeüi intézőinké teszi* azt is
látta, hog? egy prohéazkai csali entöl áthatott egyház ellen 

sokkal kevésbé lehat sikeres a polgári antiklerikali»mir,

•/

Prohiszks tudja, emit »
t a saocialitudnak: szocieli

szempontból еде el*an törekvésnek, amely

mint a 3 masse-Csemokh - Pécsi Cussstáv féle szellemektől
ighbtészott, és az in taglista x. Fltís által / X. 

elődje ШХ. Uo rmőemiffiiuet'vfcl homlok«jenest ellenkező 

nézeteket vallott magáénak еде sor lelkiismereti é© ©gzieztenci 

ális törést iöuave ©15 sokakban, akik mi.Leó szellemében 

nőtte! fel/ujra középkorivá süllyesztett еде ház ellen* •

Hús
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*4* látta «2t,,, a katolikus püspöki kar másként látta.

Prehészkánek nemcsak ellenfelei voltak, de hivat le
kitan6

Iglepetve látjuk, hogy itt egy teljesen 

felkészült szociológus beszéli Az ünnep
napok ban as irodalmár

tszete ...

filozófiáét, elmélkedő!, gyakorlati lelkipásztort, szocioló
gust, nemaetirányitót, kulturfiloaófuet, szövetkezeti agitá
tort, feleöbuedges esszéistát, vátőst , költőt, misztikust, 

s utazót ás talpraesett publicistát s felsőbbedbe 

szónokét a ezónokság egézz tárta«tőn, / 2o,/

»

egész embert mutat* theológust,

S2SU<

Frehácdca valóban olyan volt, mint egy szüntelen csúcsok 

felé igyekvő turista, hegymászó, «fel a valóságot miniig más 

oldalról látta, attól függően , hogy 

a szerpentin, Akárcsak mi. A® már a bő latesség kdióáee, 
hogy fel toljuk

rrefelé kavargóit

használni mi, © szintén szerpentinen 

járók, néhány spirállel alattunk járó Preháezku tapasz
talatait.

Ahogy в dolgok természete lenni szokott, Frohászfca előtt 

egy meb táró Zott idő után másik oldalról tárult ki e szellemi
ész álláspontjáról, az intellektuális 

zőből szemlélte a világot в szelíd elnézését váltva ki 

telvet azokból, akik

. Sóiig

akik kialakították а XX, század első évtizedőre már a katoliciz
mus hivatalos világnézetét, a neotomi t.
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Korábban f*ohéf<&a Pawel a zenemében i& fo aottj

w Kern az éez veaafclye® a hitre, Шзгаш a binüs s*iv%..aztán, 

főriülл a eterpentin, vagy mondjuk iíegel triódája alapján»
©•tézis an ti tő stiebe csapott ét“, és írobóatóca már ez ásót,
as intellektust ke Ü támadni, le ie irj© gondolatait Az

at fel ie ol-lSjffi«kÄ4ciswel, а ЭД
akadémiai aaékfoglelójóban. A székfoglaló 19Io-ben
tt rl Budapesten a Magyar Királyi Akadémián.

Ellenfelei azonnal lecsaptak rá. lBvid iőőn belül indexre
tette Öt а Завnteaék . így látja est Gergely Jenő » 

n Pro hás Äa a katolikus egyházon beiül olyan irány «вtot 

képvisel, amely szemben áll es a&ház híva tál ев teológiai 

álláspontjával, a motorai asms sál • dolgot mg kell
«all taxiink s aa indjxügyet. a* inéi küvetkeaanényeib^n súlyos
Pro Ms Zk áré nézve, elbircgy talanitje Ötj
hetjak olyan eredeti,
fordulón vei t. ina.©jelenképpen ez 1907-es Modern katolicizrausért 

illetve aa 191o-®e akadéniai székfoglalójóért kerül index
re. Cnnek a szégfegl ©lónak aa volt a elme, hogy Aa intellek- 

tűibejtásei. Bergsont tárgyalta ée a hit indivi- 

duálie-intellek tuáJe megfcőaali <4sét. Ezt ezért keli elmonde-
tuali

társadalmi,és szociális nézeteiért tették ináé
teológiai né ae télért, és itthon ezt a Pro hóé ska ellen

» hogy
neraceak a teológia Prohászkát bírálták, ham azt
a Praháaakát is, aki korábban párbeszédet keresett, vagy

hivő róte'mkktl, esetleg a balrólpróbált keresni a 

illetve a balra orientálódó irányzatokkal 1«. rohés'dca
/ugyanis/ korában részt vett s Xároadelemtudora'цуi társaság
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egyes Titáin ) régiét vett 1904-ben Szabó -rvin és 

társaságában в társadalmi fejlődés irányáréi rendeseit
vitában, 1907-ben Pécsett részt vett a szabadok látási kongresszus

lel istákkal, libe-ahol egy asztalnál ülve vitatkoztak e 

rálieokkel, rodikállsokkai, Jáeai Oszkárral és más jkkol./ZL•/

Pro hás яка Írásai kazal mm kettő, - aiio& s ci riré tudja, 

ham három Írás került indexre. A t'.uu békességet c.
ily &n egyházi lep

került
ksráesnyi cikk is indexre került,
/ aa ágy házi Közlöny/ 191o-es decemberi sí 

a nyilvánosság elé.
Аз is hozzájárult ehhez a brutális lépéshez, az indexre 

tételhez, hagy Pro hás zk a nem kért* Írásaihoz s üzente 

engedélyét« Kérnie kötelező lett volna. Csak ez jelenhetett 

g, amire az egykéé ráütötte s pecsétet : "WIHIL QBSTAT" 

« " Semmi akadályé"., « в közlésnek« Mivel ezt nem kérte 

PreháeZka, ezt a re be Iliét büntette elsősorban a Szentszék.

ővetoakodóbb ezsküsz 1912-től -192o-ig tért« Itt is volt
gnyilvámláaa, ebben aa óva tó

id éznünk
naplójából:
" 1914 jul, 4 : fele a levegő, hegy lesz háború, ««Azt remé

lik, hogy ha jól kiverekszik magúkét e minél t&bet a 

levegőbe röpítenek, ha minél többet fogyasztanak e rontanak, 
ha Moloch száját ée hasét tömik, jobb lesz *«•

1 1914 súg« 18 I Isik aa eső s a békék ordítják:éljen a
rettenetesebb téboly óe alávalóság...

t ■
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Ne, hát én erről mm Írok. H< 

rmgjf ér és faked a harcok kösott, de 

közöm az öldöklő világh a ,u

dieeőiten* Tudom, hegy sok 

mm , nem, nincs

„1914 s September 23 * *. .Ilyen emberméazárlézt provo
kálni alávaló.*, csontok törne; tvérgyilkoeság dühé
be bele hecceit ketonék kilehelik lelkűket. Nem, ezt el
gondolni le borzasztó* Iiol van itt a Krisztusi szellem?
De minek a f okol tan Krisztust emlegetni ... 

lapjaink mint Őrült dervisek ugrálnék köröl a hekatcm-
aek a mi

bákst! tízeket kellem odeköiaeni, de nem a főhadiszállás
ra , hanem a gödrökbe! *

•*1914 december 8 s * *®kera me ft a kulturenbert, s 

kivorődik raju a ved állat * Hek 

kulturérélj a fcultur© mér letűnt , s maradt a 

domb,® vérbajos, ezifillsaes, buta, gőgös erős 

kultúra ■egveaett, s dühösebb, mintha farkas volnaj 
kietlenebből is pusztít» S vértre le, mi a szimpatiku- 

sabbja veszett eb vagy a farkas? .Sej, Tolsztoj, ha ezt

már beszélhetnek a

• A

még láttad volna! Öeakhogy tudod, föl e baj ? Az , hogy 

a ta farkasaid is gvesztek« •
* 1914 december 19* Seife még a kutyái« a dér, bunkázák 

egymást az európai kultúra fiai »Nekem «^általán megáll 

az eszes, ha a háborúra gondolok; nem találok raá* megol
dást, mint azt, hogy aki felmagasztal je magát , me galázta tik. 

$ háború gyakorlati nihil!
Mi számon tartjuk löabita Mihály négy kiállását, a polgári 

-inkább ka telikul-- humer: izrue jegében keletkezett :usvét

** / 22./

előtt c. verset. Máké, béke, béke, legyen béke már. Legyen 

vége már. Ki & bűnös, m kérjük, ülttesOzfe virágot/ Szeres
sük és megértetik az egész világot/* - irt. *^bitc 191£-
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husvétján яу&фбгй vertében.
Mi asámentertjuk Móricz Stimmendet, mert 

emberek« t, 6 ebben ast, bog* " neiu a 

parton, hens® a másik parton vannak a mzAapcb." TJrgr« ncssfc 

számon tarjuk Ót e Kis Sm Jóská-órt,

• vj':
gl“ te a Szegé 

sík® van a másik

ly Írásban a front- 

barátkozhat népsssertlsiU. E« sninűkét novellát akkor
irta, amikor már óvok óta dúlt a háború.Joggal tartjuk

.

le ugyanilyen jog e lenn® Irohácakára emlékezni, aki 1914- 

ben, akkor , amikor a császár még azt Ígérte» hogy ** mire в 

levelek lehullnak", végp lesz, amikor a nótámé vén bakák 

Megállj, megállj kutya Szerbiát" kiáltottak, már akkor irta 

naplójában azokat a dokumentum-értékű naplótöredékek» t,
■a t iáé etünk,-; rohdssäca.

Kern tett mást, csak ©atomit bitéből következően tennie 

kellett s a békéssé fit hirdette.

lseket-azokat,

1916-ban pedig fö léref© ш terv* se te t sújtott be a %2Öaez3vet- 

sóg 1916 április 1Э.-1 fflfeén. A terve за t bevezetője izzó 

hangú kapitális te-ellenes program*

A forradalmak idején alkelaeakodni volt kééa. beilleszkedése 

mm sokan ault. Sgy szén csupán * Ível #s sarkalt
ghatároaója lett - ez az egy aaó lett azzá- erre az e^ szó

ra vissza térünk ónálló fejezetben .

192#-b»n földet osztott. Saját földjét. Akárcsak Károlyi 

Mihály a magáét 1918-ban. Kettőjük tette között csak annyi 

a különbed^» hogy károlyi Mihály szép gesztusát nem felejtette

v
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el e tortémlem, freháscka Ottokárét cionban elfele jtette.

1919 után "Próbáéba veit az igeaoóáel pont1* . zt 

Prohéss&a ie könnyen lehetővé tette, mert csalódott a
mivel “minőén s áaaöforőuló utáni fejlődés 

bele torkollott саг 1918-1910-te forradalombe* /2%/ tehát Zahlte 

és Prohászk© pregneee»Iv katolici ama le, nyilvánvaló te
hát, hogy Prohászks в ferratelmakkal is és > saját múltjával is

*5»

ttt

Ini.
Politikailag job ura tolódik, «mi - sároséi után- pezichlfcoi 

szempontból érthető is, úe etikai, ác világnézeti okokból 

már aligha.
4 kereszté ív kurzus meg irohásakát idézi, 5 meg részt vess 

в kurzus parlamentjében . £ét alkalomnál ie, 192© január jó-
И-Uial? 0

b® ós májuséban • üe/ nem a puccsra kéé aül 53 5 IY.<árt>lj tói 

való félelmében« Prehészke iiabsbur/'--ellenee volt, talán ez 

ie vitte ííúííJ ír a küael üertlvb©« és annak szűk köréhez. 
ViaKsautaai tatta a miniszterelnökséget, 
ös&seegye.. telhetetlennek tartott azt, hogy elvár, síje.
4a őt eürgatő-uasaoló Horthy nsk igy válaszolt : tí& katonai 

őrjárattal elhezat, engedelmeetcedma« résként nem •" /24./

rt leik Ишвre tével

!-e ашйк ie eljött az ideje, hogy végérvényesen szakítson 

a keresztény kurzus parlamentjével, űrről a szakításról 

maga ir igy később 4 nemzet^ ülésbe is eljár ; ez a
gyűlés ki- kepe nyák ás nagy ©karnckok gyülekezete • 

HálV férfi van ott beállítva e semmittevésbe , falyéeók 

Upráaába , buta határni aspirációk pókhálójába."

• Keresztény kurzus kereszténység ée keresztények nélküli * 

/25./
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ntje és g legns/grobb pártié4 keterztory kurzus p&rl 
& Keresztény ägyee'Jlds Pártja hamarabb esd thullt vein* nál-

nachiabeli pártokatküle, hiszen est «pártot is - akárcsak a 

* & kicsiig«« huzakodások, intrikák, a régi magyar politikai
fegyelmeaetlerffiígfk " ДО-1 «Besték*
Aztán leszámolt a közélettel, rág megkapta e retorziót ezért 

földosztásért* A ®a,^yotáSi féle földosztásez 192.
idején -hi'á'bavolt ez 192o-as tési földosztás- megmaradt
birtokait nem eenteei tették , s oz az:;el a esÄ szélére

el ami ss na lett volna?került. Vér akkor le osztogatott 

Aliéba. Г ári tű tiv cselekedet volt ez, mert a kurzustól
• • •

szabadulva újra sas glelt* önmagáit s " bele 5 embert", aki 

már cc&k szolgálatának él, & szóesséfcnsk*

Hé hány évi csönd után , hosszú pályáját befejezni várat
lanul jött a halál. Viszont , megadatott naki, he# 

saját halálát hallja. Saját haléinak nevezzük, ha & katona 

a harosszán esis el, pedagógus a katedrán, színész a azinpe- 

den.
Proháazka szószéken halt meg. 1927-teen az egye temen tartott 

prédikációt. Prédikáció közben esett össze és hunyt el 

a modernkori ко tol ici saus kétségkívül legjelentősebb
képviselője. / 26./

• !t

J

V

■ 1 -••;
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A főpap

fii ossified nőaeteiről és rerriöaetfáről

lélek

eszes
/racionális/

nem eszes 
/irracionális/

eszes, tulaj
donképpeni 
értelemben

eszes
enged elme skedő

vegetativ észben részesülő, 
engedelmeskedő
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erényeki etikai
erkölcsi
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% ádianoetikai 
%. értelemben
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Az ember 1 elke / Aris zto tel és z~ szerint / “ТГГ 7~
Közli: Túray-Uyiri-Bolberitz _ A filozófia 19S1 244» o« Szf.István Kk,
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...1пМсЩ61
Osrtelt D recht Kurázsi 

»©re© rá a biaoíviték 1 

eekből kiesakit©tt örök értékekkel. Ott , Brecht müvében

(kei hőse groteszkés gye

gyünk ez

a * sziláriaág», a "jellemsseég", « "gerinceseég* csúfol ta- 

tik ki, Illetve mindezek követfceaetes vállalása veaet el
s hősök bukásáig. Silif és Stüsezia jobb soréra érái 

azért pusztulnak el, mert rendíthetetlenek, változatlanok
gváltozott a történelem. 

A barmi neves háború a vad, fékezhető tlen ée bátor Eilif
mardtsk akkor, amikor llettük

az övéi Ítéletétől pusztult el • Mert vad, fékezhetetlen 

ée bátor volt a hosszú háború néhány napos fegyverszünete
о bátor-idején is. Amikor - hacsak néhány napra is- 

aág ée kérlel he tétlenség voltak a hasznos értékek, hanem

Dohát honnan tudná ezt agy közkatona ? 

StOzszl g erényes volt ée úgy vigyázott a hadsereg 

ldpénzére , mint a a: fényére. Szerencsétlenségre, 

akkor le úgy vigyázott rá, amikor fogságba került}
ebüői következően mások szemében erénye bűnné 

változott. ftseg la halt érte.
De hát honnan tudhatná azt egy közkatona, hogy meddig kell

ttől ravasznak , mint a róka J éeerényesnek lenni, ée 

ekésnek, mint a kigyé ?!
A történél 

eljátssza valónk.
Pro hás fkával is eljátszotta, hiszen XIII. Iáé , az a

ezt a • "Breehti-i" fordulatot nap mint nap

"szuperérzékeny" pápa nemcsak azt látta világosan, hogy
társadalmi/. strukturál!0/ vonatkozásban a munkásosztály
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felé kell nyitni, hanem ezt is világosan látta, hogy 

* fi gondolat, as

» •«©

büszke lepénye "Л./ nagyon lejárst-
, hogy még az as osatóly is, lyik

a rációra esküdött és as ácsi tekintette istenének, as is 

kiábaNWult belőle, e ha n is apátiéba, de minden
esetre önmagába hullt, és ott kesdett kereskedni.
Sokáig úgy jeli sték a kultúrhat, hégi «■ fis egyiptomi
él шеsopotámlái kultúrákból kinőtt, dörög-rónai közvetítés
sel és vérfrissítésnél Európát ezer éven át ghatá
rozó kultúra extroveitált kultúra s ez a kultúra a lét lénye
gét m к Ívül к- ij mig aa indiai ée kínai kultúra
mai letéteményesei éppúgy, mint ahogyan az kezdetektől fogva
volt, introveltált kultúrát őriznek, olyan in trove Ítélt 

ly a titkokat belül , az eroberen is belülkultúrát,

keresi•" /2./
nem ciufeéshető/pl. :egyszerűsítő,

pártatlan, Kern tesz különbséget a 

két kultúra értéke vfijsy értéktelensége között, csupán

ük a

pozitivista/,

"másságára - sutot rá.

tre , tény, hogy mindkét kultúra ért elKinő

két: az extro veit ált kul tűre szpuny lkjait ée műholdjait
határain, az introveltált kollázsén tulkülői а 

túra pedig pl. *”Шт csodákban**tud eredményeket felmutatni. 

Ma a fflórok és fi ffikir különösségeken is túlmutató "önmagunk 

fölött úrrá levés , régen ez e kultúra eredrr&nyait ismerő és 

hirdető Diogenósz adták a példát: Uiogenéaz annyira ur volt
fölött, hogy nála a halál elhatározás kérdése volt, s 

©mikor meg akart halni, egyszerűen nem vett lólegaetet./S./
lehet, hogy e* legenda. Szókratész sajátos halála azonban tény.
A bürökpohár kiürítése után a hűvös kívülálló objektivitásával 

figyelte testét,végső mondat* is "prózai* volt/ed ják, meg tar*
zását & azomazédnéc: egy kékest/.
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sédnek.a e

iiilajdonképpen minden * hitei tett" ellentmond a jó

de még ez ember 

▼eltált kultúrákba rejtett "eifrék" segítőéivel próbáljuk
AUjende tette ,kiejteni. Men másutt, Che Quevera

gyaráshBtó. Нод?an lehet úgy eljárni , 
mint a chilei elnök, aki hátét nekivetette a séminek, és 

várta a halát, hogy sorsé legyen éppen halála árán hal he-

4a, hogy ea 3y kul turehordoaó /

a szimbolizmust hoata a világra , aa elég jel veit a
a : eat a sejtelmes titokaatoe eddig fel

tárt világot próbáta felhasználni aaáltal, hogy engedélyezte 

sőt átmenetileg modernizmusa ideológiai alapjává 

tette a be ni filozófiát. /5*/ Annyiban átmenetileg, 

hogy aa uj pápa 1910-ben már tilalom alá helyezte.
la filozófus 1699-től 15414g ált, féryk•n , fr

at aa életérzéseket

fejezte ló, amit ő ie átélt. Példaképe, XIII. laó 

befogadásé*® sugallt, tennésaetes tehát ho/яу © bergsoni 

kérdések aa ő kérdései ie lettek. 

ía miért ig t Mert aa ember ©lapjában 

gváltoztathatatlaru Tálasaikor a környezet abszolút
változott

áte terminálé voltát fogadtuk el / ho# élesen külöribözbes-
ly pedig e eaáxmoaás determinálósürár a fasizmustól, 

voltára esküdött/, aztán Saondy Upót müvei g Caeizler

andre előadásai filc aó fiailag
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игЫк, Defer /pl./ igének 

л ihatva 

azt iв i ля

is tapasztalnak.

intuíció. 

йф aat az oki láncot még & hatalommal rend elkezd: 

sem halhatják ki büntetlenül, hiszen a taraegek meghatározott 

idő után viereakérgrezeritik ókét az apró lépésekhez, ügyemig?
halhatja ki az apró lépéseket в tudomány 

3géezen élőiről kezdve tehát a bizoiyltáet: Frohásáke 

eul^oe egyéni®éi? volt, "kolerikus" tipue, /6./ érzései, 

indulatai, állásfoglalásai lassan alakulnak tehát, de tartó
sak. XIII. i-eó ée
intellek tusban , s 6 abban méa Akadémiai ^aékfoglelő 

bestédében la kételkedett/ 9 arait * Az intellektuell]
ndott el/, pedig ez inte.nrS.zrue 

Ítélete szerint akkor mér •főbenjáró bűn" volt abban 

kételkedni.
bit kell tudnunk az intuícióról f 

Azt , hogy nem az ideáll 

saefbten állása szerint osztályozza e világot} a filozófia 

alapkérdése , a lét ée a tudat viszonya sem érdekli különö
sebben. más oldalról rendeséről a felfogott világot. 

Alkalmazta Descartes л, -ki valahol a bizonyítás deduktiv

igtanították kételkedni azn

tatbajtásal " címmel

/ reáliámig/ée material!>•

fonod kcaőtt kereste, mondván , hogy в deduktiv köve Шэ a ta
tásé к igazát el lehet ugyan végezni logikai utón, 

do a kiinduló premissza Igazát oaak intui tiv utón le
het elfogadni, mert az önaagttban bizonyíthatatlan • Spinozádéi 

a " mégis marós harmadik nemének tekintette, 

lehetőség a léry«g азgrqpdásóra, általában ízt a fogain!
iga a® ág előz« tes

ly alkalmas

jelen táaét fogadják el ; " képesség 

logikai okfejtés nélküli, közvetlen, élsónysaerö feli ré—
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®ém* •«•lehetővé teeai az emberek tetteinek mindenféle 

legikue
lését./?./* marxisaus nem / feltétlen / tagadja az intuíciót, 

de úgy látja, hogy " az igazság hirt el e n 4 

képesség» mögött minden 

tapasztalat ven, ©:

ndolkodáa nélküli и ráeaazéléösel* való é. tőké

ssé then f ® 1 h# 1
korábban szerzett ismeretekzott

állnak* Azt ce&nttm minden аз/ át marxistának nevezd filo
zófus elismeri, hegy ez agyán által szerzett tapasz tele tok 

eredményezhetik ezt a hirtelen felismerést, vagy ahogy a 

modem pszichológia menü ja : ezt © • heuréka élményt",
teljesen azonos az intuitiv!eta megvIld

ik el, hogy ezt 

faj is szerezhette, ős testünk,

- ami ősért
goeedéesal- de azt már csak kevesen i

idegrendszerünk már felhalmozott és az öröklésben átvett,
«Őrzött tapasztalatai tea zik lehetővé a gvilégeooöást*

Ж tndenáivpos fataeztikus irodalom szabadon szárnyal tatja
átélt a faj, az az e^rén-e_z_t a témát,

nek la sajátja lesz , bármikor is jelenik meg az időben • 

/8*/ Par iioulle ; / A majmok belygója/c./ künybőn kívül 

más példáink is vannak# Pl* korábban Jack London » /«dlAb

z t

előtt c* kiere%ёще is elfogadta © tapasztal®tensgőrsée 

"I * Ij ©me to* ©ágában örök volta * tényét*

Dieme Valéria nemré iben egyik hetilapunkban hietorizdl-
íbertéleturaő funkciót betölti valóságokét. Az 

a tudata Őrei meg e bajtól, Írja. A tudat elődje az ösztön, 
ily az állatot védi. u? az ösztön őee az allergia, állit

ta

ja Dieme Valéria. leirja ezt e kísérletet , 

kai végeztek, ill. kora 11 ©Von figyeltek meg/ ezen a ae élet-
* féltékeny*télén, ©e élő valamin/, amit az 

karollak mutattak, hagy a mseik el ne vegye előle ©a élette-
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allergiának*
Ош as élet emlékeid*, ib

felhasználja a tudatét. Ha a tudat elégtelen, ekkor segítségé
re elet áss üss tön. Le ha as ösztön tudna segíteni, akkor 

végső seren jelericezik as allergia, a ha annak jelzéseire 

1 d 6 b о n felfigyel as egyed, akkor nekssik a pusz
tulás tél.

Most , igy leírva mindez költésséti»k tonik. De as intuitiv 

filozófiák szeretik a képet* setes ez, hiszen , ha
bi

Introdukcióben l& fogja meg a végtelent és as oszthatót: 

* Képzeljünk el egy végtelen kie ha

lehetne, egy matematikai pánttá lenne öessehAsódva. Hozzuk
est most fokozatosan úgy, hogy a pontból vonal jöjjön ki,

t figyelmünketly mindegyre növekszik. Szegezzük

Gondoljuk meg, hogy ez a cselekvés , van, ©ezt— 

így végbe,gálláe nélkülhatatlan, hä feltesszük, hogy
rt mihelyt megállást iktatunk közbe, egy helyett két

t e cselekvések mindenifce 

lyrol beszélünk, tehát 

ly mindenkor osztható,

cselekvés lesz belőle, és 

külön-külön lesz oszthatatlan, 

nem osgn a aozg5 cselekvés ez ,
a mozdulatlan vonal, oaslyet mint térbeli gyomot

t oeg a tértől,hagy hátra • Szabaduljunk
at ja, hagyalá

a feszül teéget va & a ezétfeeaOlóe aktusát, szóval a tiszte
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s&Stcoífyeá^ot tartsuk szádon* I& már hivebb képürfc lesz

való kibontakozásáról* / 9*/a
As intuitivism irracionali

ho& est mint értékítéletet állapítsuk 

tény. A

g , pedig csupán

kosé a fiiesőfiai iakelák kC -é tartozik. líek

ráismerni a világra.nem
Ez azonban most gondolatmenetünk azerapontjából mellékes, nincs 

szándékunk bon a pártosság fogalmával magyarázható megítélés

jogosságát vagy jogtalanságát csupáncsak érinteni is*

Voaslve aetésOife szempontjából t az a fontos, hogy az intuitiv
filozófiák a * rész", akkor az " irracionali
Az viszont megint tény, hogr minden irracionális te filozófia 

érésén emocionális, érzelmileg színezett , @e mind kedveli 

a képet* Az egzisztenciali is irracionali . IS la

ja . s
csők akkor leszek valakivé, ha a tekints tteég állapé tóiba 

jutok", Sartre a kulcslyuk hasonlattal fejezi ki s aaálleda- 

folyosón sétálok, - írja* A szobákban nészutasok* Kiváncsi

lyben azt a "tételt", hegy "vagyok önmaga

vagyok, ée az egyik kulcslyukhoz megyek leskelőd ni. A pillanat- 

semmisem. Azonban jön valaki a folyásén, e Cez-

égy eltol kezdi

ben 5шэ,

reve ez. Abban a pill 

azáltal, hogy a tekintetted* állapotába jutót до

rtI

vagyok

már sóstói ,A Másik engem tekintetével tárgy iáéit, megítél,

ne-előtt létezésviszony ••• 

rejtett halála../lo./

filozófiák, amelyek a sssép-Summázva a kitérőt ie t
irodalom ess&özét, a képet legtermészetesebb kifejeződési

lehetőségnek tartják.Az illusztrációkkal őzt akartuk bi
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irracionalioyitaili, boflt ©K intuitiv! 

képekkel delgozik ott, «hol racionalista filcz<5. iák
, tehát

érvekkel» tézisekkel, tehát légiéi eszközökkel dol/oznefc.

t a képek illusztratív ezerepeBoroson mindezt, t

jelentőségnek kihasználás áré mond tűrik el, elmondja könyv
ben la. a f remtő fe jlőőéa cimü müvében / 1907/, tqyag 

ée emlékezet ciraü munkájában /
A materiell
ée formáival foglalkozó filozófiákat pedig final izmusnak 

hívja. 6 azt állítja, hogy túl van mi rá a két nézőponton, 
de lényegében finalieta álláspontról jut el: az ieten- 

itogal№. ujraér ta Íme sóséig, az Isten nála azonos a mozgás- 

aal. Isten mindenütt jelen van, ahol mozgás van. A tiozgá® 

által van jelezuS csak az mozog , ami él / a materializmus 

szerint e mozgás nem egyedül az élet kritéri

ly 1897-ben jelent mer./* 

zgás irhávalchani nevezi, at

s ez élet-
g / azonban/ Bergson nondo-tr: . I- -...

latmenetében és tenninológiéjábans " Az élet az, esi erő
feszítéseket tesz, ami felfelé, kifelé, ét előre nyomul: 
"mindig, sün eaQtt a világ teremtő elve" . Ellentéte a
restségnek 4a ellentéte a véletlennek; van eg? irány a

lyre maga kény azért ti 8 gát. Ellene vannövekedésben,
az anyag elad áramlata, © dolgok restség® és lomhasága, 3y

az ernyődé«, a nyugalom, amely a halál felé vonja a mozgót. 
Az élet dinien egyes stádiumában kénytelen me/dcüsdeni 

hordozójának reteégével; ha szóródással legyőzi e halált, 

ez is csak од sikerül neki, hogy sorjában feladja minden 

fellegvárát t v^il minden egyéni testet átenged a rest-
gállöS is kihi-

zogni pedig, továbc-vésa az адуégnek ée * törvényeinek", 
mi és keresni,
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lyet minden pillanatban erőfeszitéssel ée 

fáradsággal Veil mtgvásáraiul. A tudat pedig, mihelyt 

•Agedik neki, vis^sasurran es Sestön, a megszokás de ez
Hamsába • Kezdetben ez élet majdnem olyan moadu- 

latién, mint at arjysgj éllé formát alt, nem meri a mozgás 

kalandját megkockáztatni. Ée fejlődésének egyik nagy ©mzdg- 

utjén es a mozdulatlan állenddeá, volt az álét céljai a hajla
dozó liliom és e fenséges tSlgyfe e Biztonság istenének

elégedett mg a növénynek eszel

№|

élvéé an

It ©1 tárok# De as élet
a* otthonülő életével; haladásában eltávolodott a biztonság
tél a szabadsáv felé; el a tsknőepáncéitól, héjak tél, bundák
tól egyéb nehézkes óvóé sak'zöfc tői a mádé® könnyedsége ée

... igy foglalta el a nehéz 

hoplita helyét a furfccíö néki son alkalma© légionárius; a 

páncélos lovag kénytelen volt félreér ni a szabad 

gyalogos elől; egyáltalán az élet fejlődésében is a legnagyobb
sikert azok aratták, akik a legsúlyosabb kockázatot vállal.

lye-

ti ©aensaámait, amiket akkor vesz elő, he feltétlenül szük
sége ven ré * / 11-/ 

az életnek/ zgásnak /, ée a mozgást hordozó anyagnak azon« 

baiösszhangban kell lennie. Az anyag fárad el, és emlékezik.
agáaokat fejlődésének egy korából fokára, azaz 

szűkíti © kockázatok lehetőségét.
rni, nogy állapo

dé lassítja a

. at féli
iának milyen adott
aajíntidciö.
лк slco adottakból I gint két következtetés vonhatóiéi

■ ? '
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ez ieteriíogeiom elfagedáee as u jab .kori filozóf iákban
minőéit, hiesen értelmezése ekvivalenciái

éven át
úgy amsek

, mint est kéte 

tudomány, hogy akár © téribe« ttudonáryos világkép egyik
ta a

ójában pl. i& fordítje :"ten * türfc ezó. Cstßxfc. Jelentése 

/ugyanaz, mint а ®»gy erben/
’•tevékeny* , mind e *ten* esd e^éineséki**Te* jelentére: "van* 

Isten tehát összetett sad, jelentése i ven a tett. / 12./

tenni*, *tev5*•cselekedet •t ff

több néven is nevesbe tjük"-mondj© Sdtér István -"fórte
le ten neve mintegymlaranek*, "T8rváryrak*,"Irköleenek* 

gyű jtdfogalon, fedőnév* /!?*/•! főre lóra lényege, bogy az 

lgoD önmagamhoz vaie megtérést sürgesse és segítse* /14./
* A »eagás * le tea • Isten* élet "-raondja 3ergr?.on. illand dán 

teremtő élet, amelynek minden egyén és minden "aj egy-egy 

kísérlete, ez az arait Istennek nevezünk. Isten ás élet egy. 
Be / trj as 1c ten véges és rm alndenbatd- к őrié to

• • •

az
lynek restségét fáradsáfosan , lépésről lépááre®AW.

t&SsA le j és bem mindentudó, hanem lépésről-lépésre
tepegetdxik es isaeret, в tudat, és a "több világosság felé*.
*E mégha tár© sás szerint Istenben semmi kész nines; szüntelen 

élet 6, cselekvés és szabadság. Az Így felfogott cselekvés 

nem titokzatos, Sinusunkban tapasztikijuk , ©álkor assebedon 

cselekszünk* / Id./Icten аа"Еабеа. Az ember a * Kész", is addig 

része ez egésznek, mi,a mozog, в ha 

gésa, ekkor elhalta 5t Isten .*
Mindezek egy itt bizonyítják : ezekben az érvelésekben

gaaünik organ!- из со

- beleértve Bergson érvelését is- Isten mm egy personális 

létező, hanem ...
Hint ilyen

... aa általános kifejezőére.
"m-ácsaik © predikab lie-

egy fogai
pedig már van... Keát 

mk ven fogalma, hanem az inpredifcabilisnek is van fogaim©,
. • *
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és ©Int főelem* ©ár mind a kettőié predifcebitio* 

Verobjev 1$ definiálja : " "star; olyan valós ár ,
tartoaik hosszá a lőtesóffVXó./- ée ea

Ъ-
пяк valóságábaа

áfcöselitően aat jelenti, aint a a előbbi mondat állítása:
" ö ГЯП Iá te sók iegslma aér létezik, de «int létező 

fogaién U0 viselkedik, mintha as is léteana, aalt kifejts". 

Ha est e gondola tmene tat de árveidet felytetjUfc tovább, akkor 

a ry elvfii naóf iák Htjára terel S3 ttok, 
tűrik bizonyítani, hogy e modern filoaóf lékben, tehát a 

intnieionie ts filosófiáb&n as iateafagelem bseznélate vagy 

centrális volta se« elég már ahhoz, hfilozófiát 

idealista fii ©só fiának neveéhaaeíiific. I rraeionálienak igém, 
de idealietánok, aligha,
Л másik követ keztetée : s Darwin által felfedezett evolúciót 

ma már a le.«különbözőbb filozófiák is elfogadják va/# el- 

fogadbetják .Is a Darwini »шя maga raegintceak nea elég 

biztosíték* öaaegéban-arre, hogy belőle 

ke etetéseket lehessen levonni .
te rial ista követ

ben az intuícióink egy harmadik értelmezése le. dz es 

úgy neve sett Hatamanl ut.
Hemae lém* to résében élt 175o-178tí között, к "közvetlen 

■tudóéról * értekezett. Sat es értekezést tárgyalja V.P. 
áamausz : Az intuíció problémája e filozófiában c. Írásában . 

/17./

a felvilágosodást birálte , de elsősorban fcinövé- 

M »11 tél te törkvésuke t, hojpy a fűm álla 

logikai értelmet kiáltsák ki a megismerés legfőbb >ritéri
déit bírálta t >

ó ős esskösévé.. alaptalannak tartotté azt as
előfeji tevést, hagy lehetséges merőben a priori, 

semmiféle tapes stale ttól nem -függő tudás"
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Kritikájánek eredetisége ebien áll, hagy Kentet nem ideáll3- 

Busának, henem "realizmusénak" elégtelenségéért birélta, 

ezárt, hogy megpróbál te agyisás tői elszakítani az érzékelést 

ás a gondolkodást , ez érzékiséget és fiz értelmet, a közvet
len tudást ée e közvetett tudást, Ham. an essrint harcié 

elterimtivs " az idealizmus vagy realizsus/materiElizreust ért 

6 is és századé is alatt«/" Ikráim, mondj« az"idealizmusról" 

ás a "realizmusról”, nem ellentétes a-éle Őségek; hanem szövet
ségesek ér közeli rokonok. A filozófia nem úgy áll ideal.a- 

ffiusből és realiamueból, eho^on ezerve se türfe testből és 

lélek bői... Csak az iskolás elme csatja fel magát ideállá- 

Kusra és realizmusra) az igazi ász mit mn tud erről © kiagyalt 

különbségről, mely nem a dolgok természetén 

alapul, nem аз ellentmondó ш&Ыдяп mely ott rejlik minden 

fogalmunk mélyén • Minden filozófia bizonyos Is 

bizonyos tudásból áll? TSZ tsz alapkérdés, nem ez idealizmus 

ée materialisms, essz realizmus, zek olyan ellentétek, 

amelyet űrunő szerével kifejezve * az ellentétek egybe- 

esése jellemez,".
Шадада mgyre tartja а и közvetlen tudást" de ezt szembeállítja 

Sascartes és Spinoza racioneliamusával éppúgy, mint a francia 

ma tériül isták- vélemérye rzcrint túlzott- esonauaHzznusdvol 

/ epikurei tusival/.

• '

fogalmát Igí de filed ál ja t* A közvetlen 

tudás bár az érzékszervekre épít, mm oldható meg bizoryitáe-
ssl, hanem csuk a közvetlen tudáshoz való ©<3 ©fordulásrnl .

nam ez elme belátás©az a kötetlen tudás eaonben 

/ intaitus mentis/ , hanem a hit, a meggjózódáeVlB./
. • •

ntornai tehát ” a közvetlen tapscatalás", 

a "hit" áe a "mog£f öaádáe" A közvetlen tapasztalás ez első.
Eomr.tan fund
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Ea igy még e zen zuöl izmus is lőhet, és 

Mind
materializmus*

satre , fontos, hogy jtoenn a külső dolgokat 

valóságnak tar tje,ős olyan valóságnak, melyet

logikai utón, hanem a hit erejével vagyunk képesek cedk"valóság

nak felfogni* "Meggyőződé 

v e n , h ész telje
Írja- hogy amit tapasztalok, &z 

megbízhatatlan, hiszen ess&üzei a szüntelent 

áramló információk egyedi benyomásokra ©ónak csak lehetőséget, 

és mivel mindenki informálód ásó más, ebből következő
en, a valóságról alkotott fogöl ma is más.?

”A közvetlen tudás, amelynek eszköze © hit ée meggyőződés, nem 

kíván mindenről informálódni, de elfogadj© a velő világ

I hiszi ©st, hogy az

általában jó

realitását* Az egyén tudja, 1

elvetett mag jó termést hoz, his

termést szokott hozni? A hitnek szótári jelentése Haraannál 

csupán egy, de Huae-nál, - ©kitől kölcsönözte 

a jelenté© kettős:" világi és vallásos"}

"belief" azt a hitet jelenti, amikor az egyén még benyomásokat 

sem szerzett, nem is szerezhetett, illetve:vannak már benyomásai, 

de nem győződhet meg arról, hogy a benyomásoknak von-e 

valóságalapja. 4z a hit- ©mely ilyenkor az egyetlen essäcöz- ez 

a "belief*"

A "faith" pedig az Istenhitet jelenti* "Faith" © vallásos hit- 

kulcsszava a "glaube", amely nem egyszerűen nyelvi 

annak bizonyítéka, hogy filozófusunk nem látta
vallás.

különbség, han
szükségét a HuiE9-i "belief"*faith" különbségtevésnek., A hit 

létet Alapoz, és a bizonyítás nem oszlat kételyt* Előfordul,

tudjuk bizonyítani, és mégis hiszünk valamiben! 

bebizonyították, mégsem hiszünk bonne.7é еб soron minden

előfeltevés csak a hit réfcén tesz szert jelentőségre.A hit min

den kritikán felül áll, nem következtetések alapján keletkezik/most

hogy
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te Gltelibe «aöt /belief/ világi értelemben használja/, »hogy

íí legperónyibb dolgok l&teaéseaa isiéi*« és te látáe & 

is közvetlen b e с у e a á а о ш 'és mm
következtetésen alapszik. Besann szerint 

ez a *bit"-*beli'ef" érzéki«tätlichen gyökeredaifc./19«/ 

ueve2£ük ig, am okfejtés suiaxáját : ea ea árssóki intuíció.

b./

-sek voltak aa©k a tételek- kiv one to зал ismertetve csupán
mindegyiket, «eeUak felleli»t5k ryemokbaa vagy blokkokban 

rrohásaka Ottokár filozófiájában.
** köve tkeaő idtet az intaicienista filozófia két fontos 

tételét is tartalmazza s”e valóság és ea ész • kapcsol©tót, 
é& e ”3toaN ás ea "ögóea" viszonyát. Pixelemre ériemé© a 

probástfeai kép, mivel t menüé le teásé tusai számunkra " ea 

egész és a rész"visz©qyát.
M Sgáazeégtelen az intellek tualiaeue esért irj©
Próbáékke- mert hibásén ö^tuálja as éezt: mindent csak 

Й:м1, tehát absztrakcióval akar eligazítani. Az intellek- 

ttialigms e valósáét levonásokban ée elvonásokban tert-
, a gondol étija fogva . :iz и valóság a ga ••' 

világ pedig a ezubetemtio gecunda ; ez emberi ész 

bizonyéra erre való, hogy a fe^cűmtek által az eligazodást 

megtalálja...
A teljestudás, tíz jgaal tudás egek a regaltoknak a valóság
ul . a g/dRorlattal való kapccolatdbál lesz > 

•llex&aadleg pedig kődbe véaz, ь fel hők tengerébe veget. 

Az Intellektualismus azárt beteg ég, mert egyoldalúság, 
mert túlhajtott rés tícul tűre/ májdagónat/. As egészség 

pedig azért elégség , ggrt t g á ?-gá& . szubstan- 

le. priaa ée ezubtentia ezekund a együtt. Yllágaean

-
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látta , hogy az intellektuell 

dekádenoia főoka ." /2®./ 

Azért volt e

es európai szellemi

eágee es intuitiv filozófiák és szakszavaik
neháryánek ismertetéee, hegy as " errof fundamentális" be
ne következnék. Mert kömben bekövetkezhet.
Hallgatók előtt felolvastuk est az idézetet, в kérdeztük: 

mit gondolnak, honnan való es as időset ?
- A marxi i retelséletből I- henzott a vtlasz.

Mielőtt 

tévedésről", meglntceak
ásón elmarasztalnak a válaszadókat az"olepvet6 

g kell állepi tanunk : előfonóul,
bogt as ugyanazon forrásból elindul ók és wy

eltérő eredményekre jutnak. Ilyenkor követ~
hasadása.

De az is előfordul, hogy a különböző
járók egyugyanazon végcöve tkez tetősre jutnak. Ke & egészen
kézzelfogható példát hozzunk e ik ez utóbbi tételnek a
bizonyítására, forduljunk © történelemhez. osztályharc
két szembenálló pólusán álló fehér terrorban győztes Horthy 

rendszer hiva tales ideológiája, é 

kérlelhetetlen osztály harcot folytató kommunisták egyaránt 

elitélté;; Trianont. / 22./ Különböző utak egy 

közös konklúzióban találkoztak. Az ante go ni 

szélsőségig eljutott 

osztály harc minőké t pólusán eljutottak 1963-ra
llett élésnek nincs

Il in

legélesebb 

tkö zi móré tekben foly ta to tt

odáig, hogy belátták : a békés egymás
alternatívája, a a két nagyhatalom nem kockáztathatja 

az egymás elleni frontális háborút a világ végveszélye 

felidézése nélkül.
t : az irracionális intuíció és а

zőkön jér. is abban ©
z történtügy

te rial izmus ellenkező
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••
• a substantia priese- , elsődleges а " gondolati valóság", 
a substantia eeeunda- , de a kettő elválesathatet- 

e&rségben van egymássá! , s alkotja együtt azlan
"egésa"-®égetteljes ebesében
re jut.

t melléke® tétel , teljesen 

intuioió az anyagot "rest", "vonsaolt”, *tehetetlen'* válsad-
llőshető, hegy aa

mk fogja fel, a caradsta filozófia
hetvenes évekre J&gpls nyenán de tőle árnyaltában 

kidőljeate a mzgöshierarcblét, és Összeüli! tóttá a termé
szet s tűk burájának egészét, шеЬ‘ о magfizikai artuk torától

s/ struktúrájáig tart, s hogy a
kölcsönbe tás mindenütt mozgás , tehát a
belül"Í6 ©tt van , pl* mint elektrosztatikus 

taszítás, esetleg mint impulzus a korosában. / 22/b./
:S és

fllőaheto... Es -különben - ez un.Is t, ea a különbség
"külön utákon éérás * • *lz a fontos, hogy - ea idézett

"Jaj a tényeknek, Ы ellentmn a tételeknek" eferi

» he® Ideal áglat<Jig nem le he

seitíf.

tsfiaika bunéoe baiiscunk okker, he est ea 

it nőst bizonyítottunk, véglegesnek fsgnfc fel, 

és ss egység további építtetése érdekében ainSenárcn 

mewvitebük a felismerést# holott, ea sa evezés is pillanat-
t közös konklúzióra jutók

Hint ahogy s
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újra яЛш kövt Псеzte téeekre jutnék ( о ilyenkor a dtfferesieiá-
zárja kite kezdődik el , amilódáa foly

6® későbbi integráció újra elkövetkező lehetőségét.
gébként a teljes prohástíkai életműre ®z a jellemző,.e

külön utakon járt, e amiket ilyenkor mondott, 
est a differencia megjállepitáeának kötelezettsége jegyében 

kell elvégezni, 3 hogy Ш énkor haragudott ie e harapásában 

"k áramló" szóval savóit ellenfeleiről, az 

Slcosni ezeket a tényeket 

"£fe© meg- sokezor- olyan utakon járt , amelynek termései 

lehetőséget adnak az integrációkra. Meg ie kell ezt tantiünk, 
3 az integrációk jelentőségét, ve# tényét 

alábecsülni - főleg ma fejlődésünk jelenlegi

néha - soké

st

ezabod, 5» túlbecsülni esш.

nem

a differenciálódás szakaszéban vadunk.

- Cetifc ez e vég , csSk azt tudnám feledni I- kiált fel Á3ám
kadách Tragédiájában.
-"Csak az © kezdettel! másság l Csak azt tudnám feledni 

kiálthat fel s marxista file séfus. Uart hát az alapvető kérdés 

mé.fidsesak az, hegy cd is sz elsődleges, s ők meg, ez intuitiv 

filozófia hivei, ezt a különbségtevést mellőzhető tételnek 

tartják

lomét le kell szállttá ▼elamit a glóriák magasából.
Az , ho/sy első az anyag, másodlagos e szellem, tehát a filozó
fia alapkérdése pro vagy kontra csupán néhány filozófiának
fundamentális kérdése •

az intuitiv filozófiáé , de az irrecienali tói
nagyon távol álló , az 1900-aa évek harmadik

®á nőtt "rendszereszemlélet " filozófiája leolyan i
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a leavetkeatatéare jutott, hogy ez ** anyag-tudat 

elsődlegessége *
ntálie bérűé—к közül.

A rend®aerelmélet • alapvető képlete" ее s 
_ rendeaer 

Б* elem
8« ber—tür óa. Akkor tehát

• 4

egyetlen , csupán egy kérdés a
■

t * *

1

> • A

Ha a rendszert /Ш/ az "Sw vonatkozásából vizsgáljuk,
akkor 2* atg&g primátusának Ürgéig jutunk el. Re ©ssonban 

es «©• oldaláról közt Ütünk, akkor © tudat primátusát kell 

elf®gain nk...e rendszere Isiéit ti 6eeaefüggé*ek tehát nem 

sorolhatók ©* aryegfogelo® fttol meghatározott 8 er »fogrémek 

kérőbe. He eltűnik ez *5" &9gül © tudat , ekkor Cfezeomlik а 

rend 1.а*г. Ke est le elmondhatjuk, he^y ez "C* 

dlk- a tudat által létrehozott re nő* «erekről van sző,- Ыеаеп 

- m* rends serek is vannak- esek e tudat fejlődik. Hogy 

példával éljünk. : egy homokórából echo
lem ugyenaa/lehe V , de as őse se függések et az ember 

teremtette, в az ember teremtette rendszerek nem tudnak fej
lődni, eeök az ember tud fejlődni. /23. /Van tehát öljön

fe jl 5-

lesz kvareóre..
bár

tartamára ia, ahol egy fundamentális képletben nem ez 

első elem, hanem a második elem a döntő. A E=£+0, rendsae
kitevőjére es «C«eléle ti képlet második 

a hangául,уt, olyan területre jutunk el, ahol e türváry szerű
ségeket már nem a filozófia, a teológia dolgozta

ki. /24. A rank serelmélet a hagyomány©® és világnézeti 

de termi nációke t ie magából következtető felosztáet, a
«А

változtatja igy s » varnak "kortrrét s 

/ amelyik az élettelen anyaggal és az ember alatti világgal
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, varnak *táreadal©« tudomány ok*, amelyek a 

ам/ #1 * fajaik®
öljek valíoilj en

fogiulko 

"gondolkodó N
t

öaeatfüg^sta *ak tudásáéra ok,
vize gélnek - menny leégi, minőségi örezefüggéseket, energeti
kai öeszefüf éMfcatf ide tartozik tshát в m©tematika, kiber
netika is, -a negyedik tudomáy ne söpört ©z "általános tudó*
céx&a”, ice tar teáik © filozófia , vétfA ven ©z un. *

technikai ea ©rvoe tudómé qy•©einte tizáló oíJö:, ДУ , pl. a
/25./
He elfogadjuk est a rendszeresem!éle ti felosztást, akkor
fel kell adnunk ezt a tételt, hogy a * filozófia © politika 

tudomány© a © tünemények politikája1*, hisz« ©zsal, hogy
filozófiát a direkt világnézetiki Its ez © felosztás a

öesaefüggéeek determinációiban gsndolkodó társadalomtudo
mányok közül, s ©s,általán©a" tudományává tette, вал!
© vilégnéза ti mégha táróéit © "direkt*--bál áttette © •'közve
tett'*, © * m&säla/.p&un fontos” tmvtomárybm 

Ha elfogadják © rendező rezemlél« ti felosztást, ©őrt az 

un ’’entrópia tétel**, a ** táguló világaindeneég elv«*, as 

"ősrobbanás” és sek más, uj tétele © modern fizikának,est
láb zik bizony iteni, ho# a fiaik© rsó.ideccek © filozófia seglt-

VÉtáUrntjm©égével vagy nyelvén politizálj

/ lore se, ehhez megintideellst© веру mate rial i e ta fizikának 

az ©lapkérdés által meghstáresottan kell gondelkodnunk•/
f ‘

Vises©térve © rend®zerezeitíléletnek eltioa es állításához, hogy 

ez *H* £-*ö*-&tn az ö nem tartozik ©a * ©nyegfegelem által 

meghatározott réezdipciplinák* t«r tományába s es *S* fogalom
köre által aoghB Utasat tt ter tömény ókat © materialist© filozófia, 

ez "C* ©1 tel meghatározott terto-lányokat meg a teológia dolgoz
ta ki, akkor eljutunk e brúnái /Bbrgson és m meg Ишве
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által felújított tétel pras&ebeli valóságához : "ez ellen
tétek egybeesésének tériéig." Тадf asáe esővel kifejezve t 

ez ellentétek , ín», asm tagadják, hanem szerveren 

kié/részi tik egymást*

Bűből megint az következik, 1»^ Srfct'dni kell mirxlen vivma-
Hyáa oa emberi történelemnek / ez emberi elme éltol létreho-

tt értékeket meg kell tartani/,
lyik - akárcsak a fáraók sírjából előkerült- ceira-

^cepja a külső feltételeket
■Mi
képe© ávezáaadok után is, £ ha 

iákkor szárba ezüfc e«/heV.
ßrdei professzor képlete est i& fejezi ki :
* **в minőén folyamét , s minden megőrződbetik, akkor 

eljön az idő, hegy elszór *A*-ból ’*3" less. Deci nem ilyen 

egyszerűen less 13", he пега "A** úgy leo* *3", hogy közben 

"A"-oág*t i© megtart ja, tehát i А A/S/ /А-ti/. Sőt *C* 

felé is cef* Így léphet» /V В /О/. Зв a folyamatban egy
ezerre jelsavaié "volt, van és lass", igy ábrázolható! 

А АДУ /V 4 /0/ /A-О / C /Á-В/ С/Э/ /A-С/ P/E/* *
Tolóban egyszerű* azért vagyunk mi minden tettünkben 

determináltak s velshol a jelenségek mélyén asért olyan
ismerős minden, mert, „mi ven s akik vegünk, egyszerre VÖ-

£/uikwämi vált о lesz", 3z a ig tagadva megtertotée, 

vegy hegy irdal profée ser példájánál meredjurik de József
ki magunk! "Az őssejtig va/yok 

minden ős". is az emberi lényeg egyik precíz definíci
ójának tűnik* 8 az is nyilvánvaló, hogy hsscn3.it az intuitiv 

filizófus, Bergsen teremtő fejlődés c, munkájában leirt 

s általunk is ismertetettbe "intuitiv evolúció "-ban

Attila e ával feje

Mindezek elfogadása után már mm ie tűnik ©3yen meg-
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hökkentőnek, hogy *W pGapök a "eaibetentla pri*e"-nok • 

valóséit látja, és mg a
latot, mint ahogy а а ваш tűnik a bevezetőbe Agy ama 

hökkentőnek, hogy a ssí általunk gfor&Eöaott alaptétel
• aleő as anyag, leszármazott в tudat- & következtetés

nyelvi / пою le nyelv-

Valé* különbség sasért ven ©ég néhány. 'Irtán as le, hogy
a

fHoaéÜák fénykorát- a as ©adta eltelt idős;
sei mókáját la hozzátéve, Unod tette az alapfogai oaba
rejlő problémákat/ aőtsdlleos^eat/, fű. így s "Ontoldglai

j

légi©! venatko mállás jellemai.pedig a
Vagy est la a prohésZkai freaaoléfiával kifejezve s 1 é t -
• laélt ti vonetkoaáobon veidben fennáll a kettő

De több eltérést kár volna összaissedni. 

8 ho elfogadjuk est- v ©«gint as*tntuitiv Prohászka *
est", hegy 

két* -
vo$)

gór l Alt

/ к hit esőt 

beásnál jufc/t ekte 

aa "alapfogai oa-prebldmánsk• es a eekoldrtu körül járása, hiszen

*•4 -belief« értei.t a"
It illueztrácidnek,

A"tett" I
8a is 9& olyan terület, a!»l a bergeenl
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t Prohászka filozófiáját le, ekárc »

zűulatluneágot,holt állapotnak tekinti az állóvizéé
e egyformán elítéli о már elért eredmények bástyái ©ögé
burást, ée társadalmi seménys a közéleti aktivitás •

f /élenBergson csoda-katagoriája ez "
▼Ital/, emely szüntelen növel bennünk#t* / 26*/3z igy ©ég 

önmagában entropo—cantrikus világkép tétele is leimt*
/ Gorkij is ilyen volt, és minden forradalom eled

ti

, a
is beleértve az «éltető lendület«, az "álan vital« bűvkö
rében él, в minél inkább abban él, erői fontával és ered
ményeit a történőién mérlegén látva , az eredményt 8sr ae- 

fc&mitvs álmaival, átéli ez annál nagyobb csalódás keserű
ségét*
Se utána meg© "megmentő tetf-re vágyik* & ebben megint 

találka * Esrt e nagy dezillufiló levonulása után ez
intuíció ni sta filozófia még istent le átlény égi tette, ki 

© századforduló után mm véréé létén, büntető létén,
hanem maga az alkotóerő, a szabadság, a tettben gryil vonu
ló él*t»/27./

"6 az áldás, 6 a Béke nem a harcok istensége*
ő mm az a véres Tetem ez в vére® Isten nincsen."

Írja Babits zsoltár gyermek hangra c* versében ,s ez is b-rg-
soni tétel. így vált lehetővé az a furcsa paradoxon,hogy a 

háborút igenlő egyház vallásából kiábrándult intellek tuel 

a bergs©ni filozófia végső menedékké, eesiteégfciál- 

tássé változott,/ 28./ a századelőn is, és most is bölcse
leti alapot teremtve a közeledésre mindé n olyan 

társadalmi erők felé, akik ugyancsak a tettet Írták zászla
jukra. Mivel ennek a filozófiének / e belső ember/ világá
ra kell épülnie, ez is alap ahhoz, hogy a nagy nekifutás után
в szemlélődés stádiumába jutott kor rokcnvonásckra találjon• * «

benne*

в
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PrehdsJfca *zt is bizeryl tja, hegy az agnésstieia*
feltétlenül kapcsolódik ideaüata áradatokhoz. 

Vannak , ideálistafileadfiák, lyek «jenesen saiSDben állnak
t®1«# esőmben éli pl. Prehéezka Ottokár les

jut, bhová nem ... ..

Ы másat » aat kénytelen kimondani, hogy Jeten
érhető, hogy a világ tulajdon-

ezobad tagadnunk, de azt le igaamtfe kell elfte^ad-
nurik, hegy a "vfiláse© érzések", “buad ülések", "intuíciók" 

nep oz okoskodó észből, e lélek öntudatlan mélyé* 

könnyen esik abba a hibába, hogy 

cáfolván as ellentétes né a» tekét, túl hej tje a magáét...
bői fokodnak". Az

védvén az ész igazait, kicsinyei! jük az érzés ntu-
mait. /29 J

A fenti idézetből kitűnik, Ьодо Prs?ívíe«ke, akárcsak mi,
támadja az agoseatici
tást mint a cáfolatot. Az a megállapítása pedig , подо
"können esünk abba a hibába, hogy cáfolván a másik igazét,
túlhajtjuk a magunkét ". Az elidegenedésnek oz is egy formája:
▼el aminek alap tulajdonságát túlhajtani sl jutunk se alap tulaj*

t mi is
4

doaság rendeltetésével ellentétes 

képekkel fejezzük ki magwfcat , s szüntelen szeretet elkónyea-
zőkro ". Hegy

totós vagy terhei ezer* tét lesz, a szüntelen követkeaetseeég
kegye tie ne égf :é lesz, a szüntelen munka pedig robottá, mint
ahogy a szüntelen pihenés henyéléssé. Folytathatnak a példát, 

de ennyi is legyen elég a proháesfcei tétel igazolására.
Az viszont, hegy " mindennek rendeltetése van, ami van",
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egyrészt a teleológis abszolutizálása, eifertest igazol 

mindent- anélkül, hogy erre gondolt volna - igazija a 

bűnt, « rosszat , a háborút, a későbbi fasi

különbözik a fa tali apus tői.

A második küvetkezietée, aalt levonhatunk a két proháösfea- 

idáaetből, te£3r proháaAfca e ’fogalmat fogómakoa kívüli 

es sörösükkel* ааша intúiciőkVö* akarja as ember sa&iára el
fogadhatókká termi„

t, e végső

soron már senrlben

Ée Itt megint
ár talaa aért t a®» bevessük "mestere*, Her. П intuíció-értei- 

rt a közhiedelem elle-
Derpeon vitte fee as intaiciófogaUiót a tudományos

Descartes, Spinoza, Hunte,kö»tudatba, , és

tőle Шгйвоn ugyanis a fogai ювк elé helyezi es intuíciót, 

azaz előbb vannak sejtéseit*: , csak utána következik e 

fogtam! tisztásáé* Frpháaaka azonban előbbre teszi a fogsü- 

mekat a csak a Homl ok után következteti az intuíciókat*
▲ fogalom, legyen az akármilyen kicsi csak homályosén Jelen
ke a5, akkor ie fogalom már. T3at a * rendkívül kiesiM-t

V

•infinite simáié -neV nevezi* Az infinit* simáié
kulcsszó lesz nála, és a realista- köztük a materialista
marxista ismer»telnőlet felé csatolja őt. is igy tételét
el is fogadhatjuk, hintsen valóban abból lesz csak rakíiifc-

retlen he esek infínits- 

iről már addig
való Ismeret, ahol a kutatott i 

etűdé formájába is , de olyedfaoa kötődik,
volt* És ha ezek az infinitszimálók összeállnak,is
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о lélektan mvesi, ©z “aha élmény % vogy 

a * megvilágosodás*, шю&еп az intuicionista . filozófiák 

nevezik. ~a Itt keaáódik az i s a 8 r e t.
Az lasieret azonban пев lehat végcél. Akkor v©n értele® 

egyáltalán, ha *öa 1

vagy ahogyan

rst ke adódó cselekvés . "
fejlődé® na к

képlet«. Amikor e ahol 

a fogalom © tettbe mgy át , ott van ezökeég intőiéióz®,
- «а аз igazi intuitiv törted Длу- mert itt van ©s inai itatás, 

eerkentós. Az intuitiv!lie érzelmileg színez és ezáltal 

te ez igazán képessé megértésre, elfogadásra, befogadásié^ 

/»./

A prohász&ai intőidé fogai
inkább lélektanilag értelme she tó, mint filozófiailag. «art

A fogalom tehát « tetté
• línküm tt

a kifejtésbenebben

• peüs^ída és © pszieholéV© fogLeikosik в létezésnek ezzel
t Krohósafce érintett. «Гер/yősés-elyet© területével,

"latolgatás*
órlslőclés^-tett". Bat asx utót nevezi sieg a tetté érés 

előtti lépcsőfokoknak a pszichológia ,/ 31*/ ad

motívumok h®rc©*-*elh®tóroaáew~* meggydzádázmá

glnto
érdekes követkeátélésre bű okoti arra, hogy bármely filosó- 

fiai iák als fedezett föl valamit, az végső soron valahol 

megmantűdött. Síivel egy-egy ©dott füoaóii©, példánk eseté
ben a marxista filozófia mm vehette át, ©sért mm , sort 

edűig az " álteláms tudományának neveztük", ahogy

tudománynak / mágha bölcseleti tudomány nfc is/ amelyen belül
© legfőbb meghatározót világnézetiek voltak , de ezzel

. v
elzárták as integrálódási le he tősége t sok értik «151.
Едок az értékek aztán megjelentek máé tudományokban,
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tDoet , nepjöirfcban legfőképpen a pszichológia vált befo-
geaővá , a pedagógia ie és © szociológia is tekintélyes 

mennyiségben . f&vel éllitásurfc is csak illusztráció,

szükségének a példák sorával való bizonyítást*

Szólni kell még az " sgász-^ég" felbontásáról*"IfrgalOQ-érzeleig »
egyséé® kell, teszi le ez argumentumot az asztalra Troháeáka, 
SS rögtön Így folytatja J • »ágálom, érzelem nélkül,
sátáni'* / eszköz^*

következetes. Mert hiába a fogalon-érzol
ztalja el, és alig 

van rossz szava az ellenpárról. / 32./ $z pedig már tiócs-
*

**

Az intellektuális:usról e eket Írja t
» Az intellektuell

elszigetelődése és de врос iája az emberiség élete, ©őrse 

fogalmak
zófusalnk, s ott , abban a híg minidben karikásnak, és 

csinálják akrobata ugrándozásaikat és szökelléseiket.
Az igazság komoly szolgálata helyett az újdonság 

ingsrli és vezeti őket, az utat mindig uj útnak gondol
nom tartják. Гюя as igaz?

világába zárkóznak el füo-fölött. A

S
hogy az Igazság szolgálatának stílusa , keresésének litur
giája vonj hogy ennek a near, hie 

bármily bravirrta vagy nivel vér»zzék, folyton a nagy
tükrében kell magátévalóság,

s vitáznia, hogy rendben van-e egész

щ SZEGED s

4 ■ 4
&4
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fát megzavart© tid © foly ton jelen
tesd ötletek, népeaerü, de igazság! tartalomra nézve
ellenőri she teilen elemektől - ily lelkiismeretesség
józanság, szolidság ni 

• A lelkek elve a a tettéle orientációikat* nem tudják, tol
az igazság, ed e cél", " Így
blazirtség közöny és ©páthia jellemzi őket. Az Mát

ily s arts tanoka t és eaáj-ekrobatá*a filozófia hozta ránk,
kát léptetett változató© műsorban deszkára © .racd 

ben egymás fölött bukfencező filozófiai tanokban oda 

juttatta a jámbor közönséget, hogy ennek nemcsak szája, 

őr telisében ez esze is elállt. Ki hát az 

vagy az ellenkezője? Kinek higyjOric ?

>k~

de bz6 e

Kit állítanak, amit mások kétségbe nem vonnak ? Itt a
, Uletzsche , a nyelvmüvész, ©ki úgy látszik, 

azért van, hogy feldöntse Ibnttí Fáiként mindazt , sóin
". •. "Világosan látom, hegy az intellectual iz

mus az európai szellemi dekadencia főoka?.." A lelkek 

miol el vannfik torzulva; ©hogy a kínaiak a nők lábait, 

úgy az európai kultúra a jellemet, a bsleő embert, 
аз akaratot a lelkiedet torzított© és alaktölardtóttá 

el.e /33*/
Éa ez így megy fejezetről -fejezetre/ naplóról-napláre, hiszen
a SolilogAia naplóé aerü /
Azért irtuk föntebb, hogy ЙРoháaska főleg a főcímeket 

és az azokból összerakott a elemeit abszoltt "jó" 

a z"e gyedüli jó" 

mert ha kvantitative ösezahasohlithatatlaml kévésében 

is, de azért kemény Ítéletet mond a saját táborbeli *rg -

, sőt
térié intelektueliaauet marasztalja el,

\



• i*ztón jött a aaeionfilczőf, a spirituálist© , vagy
ad, ^rgeon, a ea bójolt, bűvölt, а пе^елга 

frazeológiával bizonygatta, báty mi van, es nincs,
éli, az folyik, eai különálló, ez mind kontinmn, 

e fiié»? egyéb paradoxonokat produkált* / ЗА»/

tűéi

"Minden eqyoldalueág az * egész" felbontása. Ha ezt a kor 

tette- Proháezke helyéé diagnózist adott róla j pontosabban
szólva iProháeaka helye« diagnosdet adott róla- akkor

niákánék elfogadásétól rövid ut vezetetta gondolat he
a dekadenciáig* Megkapta ©a eled világháborút, ahol • részeg
táncba indult a gondolat", majd megkap te a fasi amist*
4 ilengelék , az emoerkisérletak , a kraíiatdriuraok os érái óra 

teljes hiányát jelentik. " Minden egész eltörött, . 

minden csak réaz, darabokban" állapított© g üdy Endre

Ha meg valaki a másik oldalról sérti meg az "egé@z"-eég*gat, 
intuíciók egyoldalúságét hangoztat je, az mg eljut

" © lÄek irr.uene ne léjéig, sót , elkerülhetetlen:! err© a 

következtetésre jut, hogy a *jó*-rél való 8© áss elképzelés 

/ pl. a vallásos emberek Jézus® is / esete a " bel©5 ember* 

icmamneiája, és soha is volt вешй "jó" a külső 

világ iffi.ua» ne iája, kz "cgéss*-ség" /pndolat felőli
gsórtése «Ivies az ember detronisáciőjáigs etikai kate

góriában szólva s elvisz íz emberség de troni akciójáig, 

" az erkölcs trónfosztásáig, a prg< tiamsig, végül kiköt 

egy szörnyű helyen , e,gr olyen társadalom létrejöttében, ahol

g a " belsőt* túl о el,
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ven t önmagába menekülni«•да étien
üzért tűre эк népszerűnek a "tarVhiatu* e&inesáeü tanok«
Zgy .jöhetett létre Ввгдпап fllnnüvéeaete , ántoráoni

FTizeny cimö alkotásé« Kindegyik, még Deremensikolyé, C
le , lényedben buddhista ihletésű iöeolórlét hirdet, sa
sai a kClööbeé^el, hoígr в • te várj 

boldog lessel", в buddhista kiű.túréban megnyugtató meg
oldó© , a " mm le vérhatudc senkitől s-sbeítM víezcnt 

kátéégbeesett felismerés as európai ktütúriban.

rikítói esnrit, в

As e*frilogi©"-aeli séhaj, lots nisei- tovább, " csönd 

ven a világban, isten utáni csönd.’* ma • keresztény kultúr
körben fogant regi llepi tás«
A kereszténység "e tett" filozófiája is« Cokiknak és 

©őkénknek úgy tonik, bog? ennek as allénkéaője as igaa, 

hissen annyira megtévesztő a jézusi .ionőéss * As én orszá
gia ma e világból való”« -st értették félre a szekták, és 

est értik félre a világból a társadalmon kívülre vonuló 

•ceraateeck • -a a dolgosét erre is kitért: as-ai, hogy 

* a külső enber világára” és a " beled ember világóra" 

való prohászkai felosztó© t elfogulta, őssel arra ic lehe
tőség? t fogtnott el, hogy в belső emberért / és 

r be tett értékeiért/ aktiv an 

és ez a harc a "külső világban" asjlódhst le mint egyetlen reális 

helyén a létezésnek. " »inamén, tehetek tanítványokká 

min en népeket" as apostoloknak olott utolsó jézusi tanács 

a biblia Ыsorsága szerint is a "keressstény aktivitást" 

teszi ideává* be a "jóért való aktivitás" 

a ad véljaírfc ellen való евш»

к 11 folytatni a harcot,i

léte t

Л\W

V\ь \
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Mtérn-£*Ő1А XIX «zásaa аг idővel nsr. fo^Lelkozott, a 

alkotott filozófiai rendsaereket. A XX« esésed 

"id5*-ről montott újat. 

m&nt pontos! tcm eaükiségee. а ЛХ* eaáaudhoz vie -onyit© Uan 

ndott ujet, hiszen a közékor küapcnü kategóriája адап- 

esek es idő volt . Még a teret is időegységekkel mértük:
• három napi járdáidra" volt aa, ami ш&гоп 

"Bgy 6re járás" 82 "fertályára mindössaa"- fo^loazttík/??./
a XXX« esésad gondolkodott tér-koordinátáküan« A térben, 

akároeak egy határtalan

sorolt.se

ta ládában ott volt as
" egy íoásmal is t visög” •
a tudományok fejlődése lehetővé tette, hogy a XX« esásai! 

újból oaghatáróага aa időt.
Az idő definíció «Ikéazi téeébes előbb a íiloaéfia ke adott, 

astán átvette a fisika, ás napjainkban újra a flloadfie 

fo^Lelkoüik vele. / findest a XX« asázadro értjük«/
A esáaalelc filoséfiája idő-ételei még саек aotefisikue- 

epekulativ magyarázatokba kesdhettek, illetve ©2 égésűét 

iemeretéisiéleti sikon közelítették meg* As eled év ti séd 

“id 5- vei fo^Lalkosd flloaófuaai előbb tagadtak: tagadták a XIX« 

esésednek est a módszerét, bo& lélektani ma $sB sáli tért pró
báljon adni* M a lélektan ugyanis átviszi g folyamatokét, 

ly* к cook u tárbelire illenek, a tudat.:'olyшзtökre is«
tok lefolyá

I

Sbből következően a lélektan u tudatfoly
aéről beszél és est as időbeliséget külsőleg egymás 

mellé Illeszthető foly©matoknak tekinti, illetve pontosab
bon saőlva, egymás mellé illeszkedő szánotoknak tekinti.
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** aás, mondja az intuitív filozófia, mint a
szelleminek térbelivé változtatása, elenyagiesitáea. Holott 

a lelki történés 8 а аз idő egészen más. /?&•/

Mielőtt ш^о^еХтатЛ, , hogyan • egésaen más“, 

hogy I. denrubi - Jergeon által jóváhagyott tábláaatban- 

hogyan os a tje: ketté a tér és аз idő tér tömény ába tartozókat. 

Saeriotej^í^gitsifeöiösgi : о kitojaűé% ezóm, homogén!táa, 
egyidejűség, egymásmelletiaég, semmiség, külsőség, disz
kón tinui u?.s, extenaivitáa, áthatolhat*4anság, aaffisségeatrüeág, 

tizmue, anyag, j
aa idő attribútumai: " valósé/ot

«•

/ a hires duréa 

réells, saaüaúon fórái tara:© belső relóeág /, minő-égi sokeág, 
hatarogsnitée, egjBiiásutóniság, minőség, változás, bans ősé jg, 
lelki folyamatosság , kitsrjedésnélküli&ég, kölAsunöo 

áthatás, öntevékenység , ezööedaág, alkotó fejlődés, tudat,
e sáliéra* £ Ti*/ így őszije fel a tér tar tornáig t és ez idő-
tartomány t iäsnrubi, és he azt és ars vételezzük, hogy a

tudott többet mondani
az iddről, mint azt, hoar a * dolgok, történések egymásutánja*

ia , Ъэ néhány két*póriéról tudjuk, hogy a marxista filozófia
teszi azokat. Az a bizonyosrends.

durée réelle , ©a a*folytor»s dallam* központi kérdése a
berfponl filozófia id6-teóriáinak.

A korabeli századelői filozófiákkal szemben illetve azok 

atal infii ttstva néhány fizikai irányáét az időt a 

mozgásból vezeti le, mégpedig "haladó mozgás "-bél,- ez * 

transzláció-, és ’‘forgó saoa&áe*-ból, - ez a rotáció.
Ebből a szemléletből egyenesen következett az * öfeaegáben
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Wtaző " peooe trial tér" és az ugyancsak ómegában létező
•1 biro idő atesatcfitciÜie»". 3s i/sy e#ütt még 

ma; lépett fel az euklideszi geometrián, Ывмв alapfogát- 

oai, «©elmekkel dolgozik,"j>ont , ebenes, sik". -eoretlkusan
rrw'bjre lépett, hissen spekulácléiben

s "értei«

eUől már Ktttt is
as "önállóan létsző tár" mellett létrejött az "ömagdben 

létező abszolút idő ". Fő hiáj© ezeknek a tételeknek, bors 

a teret ée időt в noz@6a Blattétól/ ez ez ala 

filozófia szarint аз anyög/, függetlenül kecelték, de 

lüdg elébe is tették, gondolván, 'югу © tér-idő az а 

’•tojás" föa lyből vil j'-гэ jött о mindernd^. Kent le Igf 

hiszi, araikor о teret én időt velünk született képességnek, 
az"elt» tábornok" elre nd e cőká ре в oá gd rrk tekintett-*:; máskor 

tapasz tatot megelőző - " о priori " főrsöknek. Pe e szemlélet 

/ e szemlélő / 

fennáll.
Idéznünk állitéadbdl í

>

►int

"!*lnr1en az elmétől függi Az éra ketyeg, de te
ghallod, be célod igy ©karja, 
llett ©Ívé arya efjke t e kerüli?tte

hellód. De tüstént 

A Remeke hólesője 

zajló élettel szénben; de csők mozduljon meg a kicsike,
az anya tapos© tóapa Ties sétáiéi ez Cher tb&i lea óIIm- 

potába. Но Ssessaedás e célunk, * kettő" és "három" ez 

as inger ezt a választ hozza* ötf ha szorzás a célunk, 
ak*-or ugyanasetr az érzékelések ezt a választ hozzak: 

hét. Az érzékelések é# gondolatok cselédek, el-V hívá
sunkra vérnek, e csak akkor jönnek elő, ha szükségünk 

van rájuk * a tér ée az idő mm perce piált dolgok, 
bánéra módjai a pereeplálésnek, mód ok erre, bors értei- 

mst vizünk az érzékléabe ; a tér idő e percepció
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eea&őzei* Szék a priori 

dezett tapasz tel áa megában foglalj© és felteszi
őket," /40./

A huszadik század fizikája « sebesség fogalmának beik taté-* 

sével lépett túl korábbi spekulációk és szaktudomány эк 

kategóriáin* Sebesség « a
as ut és аг idő viszony*. A tér és as idő as eleődlegse,

elren-

>1*9

gondolkodikt de már elég adatot hozott 3ssss, hogy 

létrejöjjön a képlet idő = ut ‘-Isebesség *
Albert Einstein ebből kináulva hozta létre a relativitás

mibenlétét fejtegetnielméletét, de 

dolga a feladata, annál is inkább nem, 
tás elméletének a filozófiai relativ!
/а./

rt a relativ!«
hoz semmi köze*

g, hogyan fogta fel Prohászka Ottokár
az időit

" He a tiszta fogalmak után az intuíció lehetősé
teszi a befogadást, akkor belsővé, valósé-

teszi az időt* Mórt az idő- mondjago 0 в é

átélt
"átadott* vagy * befogadott", illetve 1 

•átadott és befogadott* lesz 

az intuitiv ismeret* /4%/
"Fordítsuk le" a mi nyelvünkre ezt a prohászkai megfogai-

idő, e megélt idő, amelyben

ma zást; tehát i mig a marxista filozófia a dóig** törtáné-

- és filozófiája szerint, ez igy mérhető.
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kétheti I г-;
tehát е modem pszichológia kifejezné: mérhető as " 

élmények* mennyiségével/ Ahe 1- kegvenl - kiáltunk fel/* 

•Heuréka I- kiáltott ez ókori tudás* ®z a gprtfolfettörténeti
hagyaték adta a sugallóét, a feli rés lehetőségét йро- 

rjük fel-• í’roháe :k© szerint- mint tudjuk, 1

makkal «karnak valamit kideríteni, nem sokra rsnsk* • •
Hosszú , türelmes életen át tartó ával is csak

eteremkor • lehet a f©/©Imákban anryir© bízó* AkikM

ben a gondolatot összeadják аз intuícióikkal, ások sejtéseik 

giteégével aljúinak a helyes megoldásig, mert ráérő z - 

а а V arra, ахая : eljutnak a "heuréka4 élményig*
1 e а я os idői Az es úgynevezett 

megvilágosodás« űb minél több- mennyisé gében minél töbu- 

аг о heuréka élmény, annál inkább lenézi az ember
a végest, onr.ál irkább birtoka lesz az idők végtelenje? 

ugyanis átlátja, felfogja , gsejti, belsővé
teszi és alkalmazza az ösczefüg ásókét* írig a fogalmokkal,
logikai utón dolgozók c 

eredményt, a& ig a heuréka élmények évtizedes utakat tokáé
évtizedek alatt ho össze

gyilá^eodásra", énnel; ez átélésó-kőzö tt* «.ki eire a *
képes, az csak * cseléd ** lehet a tudomány frontján,

aki erre képes, az a vétész , a fel találó, a zseni* 

*e ezek szádra ő sképpen múlik az idó. / 44*/

ghökkentőt, mégis érdekeset 

ndett. ka is érdekes és újszerűnek hangzik a tétel í
Prohászka akámenryire
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eaael mrfrni az időt, he&r ©ennyi jött át © fejembe, és 

mennyit adtam át mésék fejébe", г eszel, ho*gr csínéi több«
saör találkoznak intuícióink e jutunk «1 a heurókáig, 
annál nagyobb halmaza lesz в mienk az időnek, hissen 

éle törte, értelmünk értévét a rethal-
nez adja

Ém ha valaki közülünk egy nap alatt annyi * heuréte© 

élmény t" dal go z fel,

g* omit befogadtunk...

a másiknak csak 365 пор alatt 

lerne csak lehetséges, akkor ez azt jelenti, ho® ©s előbbi
oe utóbbihoz viszonyítva egy nap alatt 365 napot élt. 

He ez a gintesak túlságosan ezine впек tonik, 

okkor emlékeztetnünk kell az intuitiv színezetű filozófiák
rétik a képet. Itt

gérteni segít * Az idd többféle átélése a való
ságban jelent többféle időt.
A tétel eredetit. , annak ellenére, hogy Spencer is sejtet

t a kép másodlagos, a fon«
tos, omit

valami hasonlót evolucionista felfogásában. Aquinói tétele
többen, csak egy "infinitezi-az időről is hasonlít, he 

máiéban" , egy nagyon parányi részben- Ьолу megint ProhásZka
szavával szóljunk,-de akkor is hason!It. 

Az is fontos, hogy Sis te in relativ! 

már kidől/psott lett, 

bibliai
dik zsoltár nagy súlyú két 

ni az • átélt idő" fényében i
" Hart ezer esztendő előtted ennyi

erre az időre 

tant Prohészk© felfogásart

is elfogadhatóvá kezd vál-

Mint fi tegnapnek 5 elmúlása»...
Akár ©s intuíció proháoskai kifejtését nézzük * A megvílá-

gf hogy a •

szükséges időben kifejezve mennyit ér; he ez eletetni
gosoőások értékét az adj©

-oW,
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kifejtéért nézzük s "nines ki tonte tett 

ezer, ezért nincs abeaclut sebesség сея , esek relstiv, 

ti, két tárgy «gyoásbos viseoqyitott sebesség^ s he e 

teЬвtétlenség térvényt meg a "Terenta-trenszform&ló t*
©iná ehhez hozzáadjuk, ekkor mer olyan eredményt *

ly iíj&aolni látszik ez " egy éjszaka és ezer év**
egyezést* ti, a mozgó éréknek lassabban kell járniuk*
mint a nyugvóknak! mozgó rendeserekben leseebban telik
az id5„. As élettartam reletlvlsstlkue gbeeecebbodáea
figyelhető meg a kozmikus sugárzós elemi részecskéivel* 

nőkkel kapcsolatban • A 

kis sebesség esetén / a férchez képesV kb, le*6
- mezonok viszonylag

lééig élnek, A kozmikus sugárzásban szereplő négy sebességű
visélettar 

elérheti, /45*/
it ennek ezerszeresét is

Megint egy konklúzióban egybeesés, mg e frazeológia Illet
ve a kvantitatív illusztráció is
üegintcsak az a helyzet áll elő* amiről korábban már volt 

szó: a külön utakon járás 0£yf< 

a zsoltár!rét és a relativitás 

ság választja el egymástól.
galkotó jót világi távol-

rázotft le megesz. Vannak* afcik arra gondolnak* hogy az
agy 15 millióra neuronja közötti impulauseeerók gyorsasáé
val magyarázható* hogy bekövetkezik náháry kivételes

són belül lenne,,, csők stíoz még 

előbo azt kell bebizonyítani* hogy a gon2olot*/a oe {pllépesedáe 

is közte/ csakugyan a neuronok közötti iqpulzuecserók

a
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П1» ^rkölcg' te Ír 61

^Tulajdonképpen ez éle tm емким egésze ét ven szőve aa 

ethcss ée ez é those / 46»/ vomitkosáealvai* Ез felél' Frohász*. 
ks által f&rt tjjüvek közül telén ceete a termé®sas ttudaaánny©1 

foglalkozó Kövek a kivételek» A F»M és ág 2»~X1* kötete
például*

A dolgosat ele5 réczében réealetesen érintett» eót elemeett 

etikai értékek»"e humánum értékei?"emáéinieég értekek" Jó
részt Froháe&ka összegyűjtött prédikációiból velők, 

részt a Soliloquize 2* ée II* kötetéből*

A termés te ttudcraórvok területén» még irfeább a társadalom-
kén» hogy olyan tétele

ket találjunk, amelyek a marxis te filozófia » illetve a
tudomások ter ű*tón keresgélni

te filozófia nézeteit bizony its ni tudó vagy szándékozd
termeszeUndornál?/oc tételek vagy tételezések / de a marxis
ta egyén elfogadja azokat/; - ellentétben állnak a prohássfcai

gállapitásokkal*
Az erkölcs* az ethos és ez éthosz területén » hogy itt

ket*a prohás&si gasdag hagy ómén/ akármelyik területéről is
legyen szó* «mit m tudnurik némi átalakítással vagy anél
kül , felhasználni*
A* értekek tekintélyes része vonatkozásában aég esek a
"sztnkrális t* sem kell áttenni »

hogy га a szekularizáció azét használj«** hiszen az egyház
tól о vallástól leváló * elszakadd esombeforöulót csak 

év tizedein’-ben használják egyre diveteesbb ezefcssóként, 
bár a szó* és a fsgelea lexikai értelme mindig is ugyanezt 

jelentette mint most, esek ezt a kifejezést használ«
/

ták a századok* hanem est amit mi zárójelbe tettürk* and
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asm egyházi, a* "profán * /.
Megkönnyíti dolgunkat magé Prohásáca mert akárcsak aa 

őszinte, ftgySa&áses, sík alma érőddé tói és hesaonleeéstől
Rentes harcosai a kor unis ta mozgalomnak éo gondolatnaki; 

nem • ml ego tiV szüntelen a e*5t i marxi -la nini raus}
Ugyanúgy VtoMs ka ctm nagyon töri magát, hogy tételeit,
kifejtéseit, bízott »«seit nyakorűntoe azokkal a frazeoló
giai kötelezőkkA, amitál egyházi -vallási színezetet kap 

még aa ie, ami különben nem Isnne 03. -ppen a tőség miatt 

nem lernte helyes elveszni a gezd©gon kínálkozó résalö tok
ban , * helyett inkább emeljün' ki néhány csakugyan fundamen
tális etikai kategóriát, és azok prohászkai értelmezését
vizsgáljuk meg, va^y idéz;ük.
Készük meg * csí tí fenség prohászkai értelme zését",
azt, hogy hogyan látja a • szabadság" lehetőségeit, és azt ie, 

hogy mi a véleménye 

nagy véradódra. Nézzük
a * végső kérdésekről," az" élet-hal ál" 

ig a felsorolás rendjében s

e./ üT

»a "emberi feneág" a marxista etikában is a kiemelt ér
tékek közé tartozik, de ott nem önálló mezőt mondhat magá
énak, hanem 6 mgf. réssé egy nagyobb egységnek, a szocialis
ta humanizmus etikai slepelvécsk.

erkölcsi felfogásában as " emberi fenség" cent
rális helyet foglal el. Alighanem a le központibb kategória, 

kint látni fogjuk, olyan hévvel és annyi meggyőződéssel 

beszél róla, hogy eszünkbe sem jut, hogy kifejtése őszin
teségben kételkedjünk. Állítása szerint 6 egész életében 

bántott meg önérzetében senkit, még esőket sem , aki: 

ellenfelei к ' zé tartoztok, /aléezinöen ezért állítja est, 

rt az emberi tudat felejteni igyekszik a kellemetlent.
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ProháeAQ © követfceséket mondja «з jogsiról :

'&* afmamzi gonflof&odjé’- rélara; minek аз a másvalaki, 
amikor itt vájtok erre én* Dennem var a lüW- , 
to * n n ü a к
le* A tekintélyt í e j 4t 

e esuverőnitáat ее j H
talÄjrtc та* Aa le »a majd es uj vilégkcrasefc, •
* tértiét aetas", «Wer lép ft! Isten gyermekeinek

tan © lélek, bemar* hangzik о »adott 

19lki i тага W r*?b er, 
emberség Ónkén

hemiai tetl.cn neaaeőéke, a "tartiua геш®", mikor
májé mindenki e«ténleégének ura le®в, 

saját magénak urc less* A tekintély, a törvény,
• szórsz jog. csak gubái о léleknek, de «sárnya 

a azabadtájg,” • kitel# t a esérnyurik megnőtt, ne res
pektáljuk a gubáit KI fogja e jégvirágét siratni,

• •

álkor már muskátli virít es ablakben" /47*/
Még ш is úté piának tűnik aa itt me gfogal mosott igény: 

Jö jjön el aa idd, amikor minden ember képes less arra, hagy

arrs PrehéBckáruá* oeglatBoek >rven as ítélete*
ik fvnuBt, аз

* 1st a pro,anyw anya, az 

ben fejes! ki s
" Kern ssabei a tüdősöket gátol ni munkájukban. 
Kajátok őket bakokat lőni és tévedni,«^ehetet
len a gondolat tengerén he jé mink, s as ingadosé- 

sokat í© alkarOlaGMe« Aki azokat el «karja kerülni, 

£ш(уашая» be © tengerij akkor elkerüli ugyan «а 

ingadozást, de lehetetlenné 

hajéaást. As ellentétek elkerülhetetlenek
a
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már a daliak sokoldalúsága s a szemlélőknek vél te
ái a tt isj de «2 nem baj, s a

á most felhasznált két idézet egyugyanazon témáink két 

fűdala* áz ember akkor tel je®4©<pi / tehát fenség, ha rendel
kezik önmaggal* Annyira szuverén, hogy Sümegét igazgathatja.
A második idézet pedig a " Késik* jogai tiszteletére hive fel. 

Amihez jo&ml: ven- ö 

1st 5 

S» ez un*

gunkfcoz- ahhoz joga ven a másiknak

elve,
és annyira slyérwulóan mindig, h vetkezik. Am ele,5 idé
zetből ha kivonnak © * hamisitétlen *»

almozható t, akkor ez ez idézet is elmenne a kemnuniste jövő
képek éjikének, ennyire illik a merxiate terminológia 

tárábat''amikor eljut az emberiség a szükségszerűség birodal
mából a szabadság birodalmába. 
állapítások.

rtető

b./

А-даЬбДдйд ..jafegffjaai^ieJaüstaUft
/ л marxista etikában « • magánéieV-kOsélet11 címszó alatt 

és fogalomkörben található s kata^oria /.

gkö átütésben is tárgyalta.
Xárgyelja pl. a M történelem gyakorlatában", a praxis terü- 

letón. л történelemben a mindennapo’- gyekorletáben úgy lát-

4 szabadságot több

rt megvalósíthatatlan.
4sért megv alósithetatlan, mert mire egy adott társadalom el
juthatna adott igényei szerint való ezabedeánfokra » addigra

ja, hogy öäre idea as csupán,

más a szabadságnak az a foka, arait pedig elérni akartunk és
hőn óhajtottunk, kevés, mert közben felkészültségünk , ii ■re-
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teirfe oly Elértekben &®r*podtefc olyannyira bopyolul- 

tabiíá tettek benníinkat, hogy mér nem ie értjük, koráb
ban miért csináltunk ugr, hogy annyi le elég nsklirfe, arreny- 

mfit elérni akartunk «
Kifel ez ember geasőago’áse mindig előtte jár sírnak a 

valóaágoek, eá e * jog éltei engedélyezett mozgás terület*,

• sebeinek* •• & «gyakorlatban*/Ma ujpy 

kiteljeeeőn*, «lidegenül "•/ 

rroháeakö sok eaeb»3eá,#3efin elő ja köaffl. ea egyiket 

idéss fik:
, testvériség e ép, háraas 

eeaaéqye izcaoru utat járt be. Á szabadságból аз 

igazi szabadságai
ez egyenlőség termééae ttudojaérvi } a testvéri
ség követeidé, de sehol el nem érhető utópia.*/ 49./

frázisok, e nem meglett ember szájába 

vei ók! ha szabadak akarunk lenni, ne váljunk * doktri
ner elméletek fonetikusaivá*

”л nagy szavak♦ • *

"A rázd, esép, caaciálif? 

látszik, helyette inkább e durva
ság... a rendsseresen szított gyűlölet eluceonyit le* 

- irj&, amikor a szociáldemokraták’öl vitatkozik.

# • •

béles

leg látja - ér gyakran látja igr- a praxis beli szabadság
tikosmegvalósulási lehetőségeit, amikor azonban e te 

aandolkodáe területére lép át, akkor e/részen más hangulati
színe zése el írja le gondolatai ti

* & szabadság ellentéte csak a eaabadaággal együtt
igv»n a magé mértéke*jelesfcezhe t* ** szabadságnak is 

s valóság, az igazéig és a az ép
ség. A aendalat formájának és tartalmának özzmtüggő
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1 ám® ven* á gondolat eaebedeógánek formád® az 

igezság, e lelkiismeret szabadságának formáda/aa igas- 

sá&OTl teldes«ii egyenértékű/ e rényj ez egyéni szebcd- 

rág herménikue személyiségeket keres, a politikai szabó
ság sürgeti© tekintélyek barraeniádát az egyéni 

•sabadetfgral” ** Sás&Ók lengenek, egymás ©el ellentétes 

töten" élén » es egyikre a tudomány sssbedságs van írva, 

a másikra в őotmstikaí tekintély. /5o./ i

t idézett etikai oaabeűeá/iconcepciót átte eszük 

politikai elкм/ ami azért nem nra gond nélkül, csert
téma

körét delén ti/, he mégis éttermük, akkor el kellene helyez
ni a korban is. «yilvánvULó , hogy ez az indulat, 

szárnyaiévá determinálta Prohéeaka stílusát, az az indulat az 

integri

sly ennyire

ellen ezltédott indulót volt. A pápai hatalom
inikue törekvései ellen keletkezett indu

lat ez. La mi «lenképpen értékes, Mezen csak évtizedekkel 

fogalmazódott a pápa csalhatatlenségát kinyilvánító
után. Ilyen megállapítások után "érthetővé vélik“ 

ce egri érsek fenyegetése, emit Prehéedra szemébe 

ndett akkor, amikor e"fistel"fdpep nála tisztelgő 

látogatást tette “ én ügénlr nlnden müvét indexre fogon 

tétetni.“

s az ud páp® he

Bedig Brohás "ka nine» ellen® nlnden tekintélynek, s szabad
ságvágy* összeegyeztethető/ és 3e®ae is egyeztetett / 

az igazi tekintélyek tisztel«távol, 

így ir a tekintélyről :
“Kekünk éltető, s nen szellemeid tekintélyek 

kellenek .Kert kell, kell a léleknek a tekintély



97.'

ti Í elől azt fölszabadítani ma lehet* De a tekintély
nek olymódon kell képviselőiben 

ez éle tét, a szellem 

a t ö b b- életet szolgálja. Hm «békój 

mm koriét о tekintély* ha
mint rablánc, im korlátnak akarj, к neve aid, aet

/tnyilvánulrde, hogy 

fejlődését, szóval, 

kölönc ,

irányító. Inkább szárny#

bánta) őe akkor olyan korlátnak kell azt mondénom, mely
a meredek útnak ez örvény oldaláréi veid korlátfája 

Az igazi tekintély nem rögzíti le a lelket a lemond ás- 

be# az igazi tekintély oly éltető szelleme a léleknek, 

mint az evidencia, mint a belátás. Hm dolgozik e zug«« ez ti ék
kel, nem utópiákkal. Vonz# nem rémit# éltet, villany©»#
nem nyűgös le, hanem elevenít, ás igazi tekintély

*
hatalom. • / 51./valóságos ezellemi

A szabadságról sok, a tekintélyről kevés
az etikának. De még a pedagógia és e politika sem tisztázta
ilyen sokoldalúan ée pontosan. Le ami megint figyelmet ér
demed: nincs ebben a gfögalmazáeben eemrd par tikul r'rie.
Nyugodtan használhatja fel a világi ezek tudomány in, e6t a

Csak az utóbbi 5o évben hány ránfckérgr szeri tett tekintéllyel 

volt dolgunk • á Fahrer pl. utópiákkal dolgozott és ssugöass-
tidkkel. á munkásmozgalminak meg voltak olyan tekintélyei, 

akik kölönc''voltak , hogy fordítva rá jók t PrehásZkát;
inkább lánc, mint szárny.
örüljünk
alkalmazható meghatározást* Mezen cég az iskolai oktat ás*

gtanit bennünket becsül* 

gtanít arra is, bo® miért

, hogy előbónyászhattuk ezt az univerzálisan

ben la has «iát vesszük. Másrészt
ni i^zi tekintélyeinket, s 

lehet egy igazi tekintélynek a he tárókon túl is tekintélye.
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л marxist© sttmélyieégelaélet kűlStibeéget Ышз * iízm 3yl-
sóg" és ” ember M között. Zts elég шгШшеАиап fogai та» ate

ue * n©g> ember" kitevőit... а 8Ш lyieégtől telén 

ceek annyiban több, ” Löß, * hallás áléra áll", s tObbí 

tud©jdomá#* «ege# esik & esseraSlyiség túl®jdeneágplvea *

De e*yéb etikai * ttegeaoritáet" nem adott « aarxi©t© «tik*
©mák e tekintélynek, akinek mpy ember © neve*. 
l(& fordulhatott elő, hogy mindegyikük előbb-utdbb * félelmetes 

tekintély «lett e múltban, / bsüváitf/,"fedriáe", 

nek Ionuju el© ti fü sem, terem* Ismerői képlet, ismer3? 

keiesek * áÜltük est ьг idősaefcot, étikor ’’elfte jtéee írt- * 

töbué kevésbé pontos idóaetek voltok* üa megfeleld távol
éiba kellett kerülnünk tőlük időben, hogy me^exMpdbesstSk 

igénknek est, be# aa 6 t a» Hősükben, de mm es ő betűik
bilincsében fogaimasunk. Egyébként - nin'en nép, esat&y,

»ly

re leb, kér-élyen "tekintélyt * kép, «tally et и» génieméi*
jobbágy, mert a lelke"A jobbá# a sért volt с e u p á n 

volt .job. йгуvesatóelsee* nagyra nőtt ve at tő csak os
egyik pdlös- • A másik páloson ott van a ssorvilie beoestptt** 

" ífctelraaskedó vese tő, ©aolgo beoestott" fel tétel esik
egymást • / 52*/ л szervilis "beosztott n még a sterérységet 

... kötelesévé tessl u® eoenésgnek lenni,la bálvány о
©hogyan a Tekintély volt easrétg ©nnökidsjón*
Aa& ©r tehát a saaöadaág fogságét pontosítani akarjik 

pl* most is, étikéi értei «rabon, akkor a ssebedség és 

tekintély ellenpárban kell fogéi nsamrit. t’-srt itt is, íme, 
lehetőség van er.ro, hom e*»k • brunéi ellentétek 

egybeessenek* * em igeid tekintély éltető eaelle®".** élni 

viszont csak a seabed ember tud* a másít esek vegetál*

I
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е./ %Б&шт* отш.. mfesJL*». j мл*шьтйЕе§1
Az egy Matek - hitük parancsa ez, sokat szólnak a 

halálról. Egyiküknél a fenyegetés leghatásosabb eedcöae,

bér feje fölött*, hegy ezzel félelmet kel teendő a féle- 

lém által g fegyelmezhető legyen a kordéba sokszor
gint máSöbél a halál térye két

ségbeesés - "de profundis clamavi“- a "mérys égből kiáltok
alig fogható törne gj

Hozzál ** állapot kifejeződése.
Л mandate filozófia mai művelői is egyre többet
foglalkoznak az elmúlással. Egyre többször kerül

is titkolja mér senkia témák legelső sorába, és I

hogyan tovább lenni " kérdéskör.
A kérdéssel foglalkozók elfogadják a "metaforikus
balhete tlaneág " tételét, azt, hegy az halála után
" á adhat,

"Megmeredhat müveiben", ezért minden■Ф Ф 9

ember számára a célok célja* vei esni nyomot hagyni,
belekapod ni létünk nyomát az időbe, hogy éltünket

többször használja az egyházi frazeológiát, mint a filo-
terüte tán , azért - ennek ellenére

is- ezen a részterületen is , végeredményben eredeti
választ ad a " végső kérdések*-«»©.
Idézzünk belőle i

__ A* a filozófia is beesői a halhatatlana ágról.
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^ekigyürtcősik a problémának, dolgozik , verejtékezik,
hogy e filozófiai gondolkodás mélységeiből kiemelje a

a halhatatlanságról való meggyőződé st. Ы( ho & le
kell győznie valamiképpen a halált, ki kell egyenlí

tenie az ember érzéseiben az élet szere tétének a a
halál biztos tudatának ellentéteit, e ezt máékép
pen, mint a tézissel, meg nem teheti* ■ /54*/

felvetése is jogos kérdésfelvetés, 

figyelünk fel e pedig kétség-
▲ kérdés ilyen 

Mert a sorok között 

kívül be
miképp a halált"... szokatlan óhaj... egy püspök szójából, 

ő ne tudná, hogy egyházának ez a sarkaiét© s tő tele, hogy 

" a halál már le^rőzve van" , mert legyőzte azt 

nagypénteki éjszakán gy őzeldelrceekedő húsvéti hajnal, Jéz&e,

rejlő profán heivra * "le kell győzni vala-

a sál tál, hogy feltifoadott. Még a protestánsok is
nek ebben a ka toliéi 

" Nincs már szív'
Kert látom Jézus példájábóJ/Ki lehet a holtnak 

poréból"/ 55./
Araikor tehát e Krisztusi tett után kétezer évvel Froháss&e

eal s
félelmére/ nézni sirom fenekére/

a "halál -újra - legyőzésének programját fogalmazza meg,
ssk arról ad bizonyságot, hogy tudata-ösztöne

mélyén elégtelennek tartja a megoldást, hanem azt is,
a gondolatkörben le megelőzte korát, 

esze utána következő egziszteneiali
hogy ebben 

tétele pl. a 

központi tétele.
A jelenkori marxista filozófiában ilyen kínzóan fcomoly-

«л

lyá vált a téma. A "Halott jótó " jogán és a halottlátó 

együgyű meséi és törvényszegései mögött nem egy primi
tiv falusi asszony szélhámoskodását látják, hanem azt,
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BZ országos felkavaró érdeklődés 

rendben ев» a halállal, sem helottairifckel, Mert a tv 

adás és a 16 milliméteréé kisfilm a rádióbeli mücorhoa 

viszony itat tan eeek felszínes volt: a rádióadásban, és ez 

arról készült könyvben volt az i^azi probléma. A könyvet

rejteget:

tlyet a * halottlátó • katalizál léével, de a témát adót
ghal alva szerkesztett Jusst 

jelentetet

össze hasonli tha ts tlsrnü
László- 3eley Zászló , 1961 táv,
Medicina Könyvkiadó, néhány hét alatt elkapkodták./ 56./ 

Még Kádár elv táré is szólt róla a KISZ kongresszuson. 
Ugyanilyen könyvsiker volt & "gyorsuló idd " sorozatbm 

ígjelent Kunt M t A halál tükrében c. könyv. Mi la

e ©

Ugyanis - gondolkodjunk 

áltáánossn elfogadott formula szerint} • tézis-enti tézis- 

szintézis- ez egyház vázasa "teljes*,"befejezett*, 

nyugtató válasz. A trióda képlete szerint , ez :"élni- 

ghalni- tovább élni es örökkévalóságban". A marxista

t Hegel által ajánlott ée

filozófia eddig пеш tudott mást mondani, mint azt, be;?
4

befejezése.fogadjuk ol, mert a halál az élőt teraé esetés 

Bz ellen a " természetesség ellen* Aeaél Qyörgy is szót
emelt, /58./HÍ pedig, ugy véljük, ételéitűk a trióda
szerint teljesnek tűnő magyarázatot: "Élni- elmúlni-
tovább élni mások emléke setében".
Megtaláltuk a teljesnek tűnd megoldást... teljesnek tűnhet, 

de megnyugtatónak, aligha. Mert az " emlékezet tartományéban 

való metaforikus lét személyes élet... 

elégíti ki,akik róla beszélnek, nert még mess
fizikai idejük végéta.
Ls eme kitérd után nézzük g, ProhásMca hogyan próbál

felve te tte kérdés/sek/re:
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"*eg vágják gjSzőfrre- mondja Proh'eafce-ho/^
Saent Ш1 m is fönntartaná állítását, hogy 

érraeratlen a lét, hu s világban a halál e vé&ec 

diadalmaskodó ha telem} áe2 serf tlen a csáp erén/ # 

he a vé& Üres Seamlaás. IO&J^S13téi^J®ÍáÉg|* 

skkor еж wtéw itt ce&k oil an, mint a virág» mely 

klfe.ülk és olhervsd. A cuUn3 <5 léteben 

nincs ebeaolut értéke as erény rak. л metafieike 

/ a fileaéfW e követkesS bisonyl tétételeket

et

1.
ér5 lét uténj
márpedig ilyen eaíikeégeserü, általános 

vágynak okvsИепШ. kell tárggyal bírnia, mely 

ast kialéfiithscse * tehát, * haléi után le kall 

élnünk. Ae fiáért nemcsak аз ember less cég minden 

t$Le telhetőt:” lenni, enni, 

élet sajátsaaáea?
^nx"~ es «in-.:sn

‘gücentuD figyel' érJfHl ista váltó »tat as 1. es. 

шее voltán аз, bo/sy megintcosk olyan ismerés. -Quinői
Zatenérve analógiájára épült ®a a prohésafcai tárgy.
AquinéiIstenérvejjafik a«yik* ев i"Istennek lennie kell,
csert neve ven. ** 2a is hasonló s lennie kell 

nevezetesen «в örökéletnek, ha annyian vágynak rá...
Könnyű lenne aa iga máéról hangoatatott mandate ©faria
mét vele eaeaöebelyeani, ©at ti., hogy egy igaaeágnak
nen kritériuma ©a, hegy hány©» fogadják el. Sikeréül hat, 

hogy egy fafpútu csupán el UttdUlft ellenében, 0 eégi«

ír«%
sebet le ejtenünk vele Preháekk© gondolatmenetén* df-rG! n -

V% V

lerne
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caafc mellékutakon járnánk, rt attól a tény > «г elmillé©, 
&6g téry sarad, tehát © £zor?n,?áo szorongás sered ős a

Is az maral, vlges atal hatatlanul éles, he megheltfájdal
valakink;» csak idők múltával gyógyuló,..

Nézzük tehát inkább, hogy Prohésak© hogyan érvel tevább: 

Miután magfuralmasta a legáltalánosabb, tehát mind 

edges idegrendszert! ember legfőbb óhaját, után© 

felsorolj© az eszközöket ie ©

égés

:

alsó lehetősége ©s ieraeret.,, 

aa ember tudni, látni ©kar»., Ismeret által úrrá 

lenni 8 földön... láb alá vetni a tenné esetet. 

Kevés ea azonban a halhatatlansághoz." Próbáé2fca 

tehát earravessi a további érveket :

"A

*

* A hslh© tatlanság másik érve az akaretból 

indul ki. Hová, merre nyílik a vájsy 

"A vá.^ a lólek szárnya" s <e._ szárnnyal 

lehet eljutni.
Hová t • A hírnév felé ?
-Nemi - mert sikkor elf áradna, mint Céethe, 
Kspole&n és Kossuth Lajos.
- A művészeihez? Odo sem, sert az ember sikerei 

rabja less, és hosaáfc&tdUk a dr táróhoz, meg 

о rivaldák lámpáihoz. Az embereket akaratuk 

a boldogság felé akarja röpíteni © lélek szár
nyain, e he azt elérte, már közel van a 

halhatatlanság *
0

Ss ie. figyelemre érdemes következtetás. Vörösmarty i» 

ugienezt mondja, csak
rvör ? A telhetetlen elmerülhet benne ée mégsem lesz 

ееш boldoggá, ©em halhatatlanná.

12.
viléfe?

ékkel s • Kincs, hir, gyö-s
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°ssk ад továbbmenve de oldalra в leárazást lehetőségek 

feló pillwiWto állapítsuk meg, hegy u boldogságét, mint 

célt,mindenütt használj» frohdsZka, de в boldegsá? kategóri
áét asm adja vissza olyan pontosan, mint tette azt 

Jü. a " tekintély * esetében. A baldagaág lenne a halhatat
lanság ? - amelyről még azt sem tudjuk, mit is ért «lüttes

nyüzsgést*a háborítatlan ny agaimat, vagy a szüntelen Iá 

e beflitottségot ( vagy e szüntelen uten levés tj © ki tape 

sott utón járást, vagy a keskei^ ösvényeken való 

halódást ? 

híg legalább ennyit tisztáz egy gondolkodó e& kate
góriáról - ennyit ős rag ezeket,- addig nem lehet teljes 

mértékben elfogadható a válasza . Akkor hét nézzük érvei
harmadikját :

• IfcőemáeulAell/ vermi, hogy az ember 

erkölcsi törvény alatt Ш , a a tjkélet?ősé
gét csak Okkor érb*tl el, he a törvényeknek 

mindig, mindenütt вngedelmeakedik. Az erkölcsi 

tökére az a magasabb cél, amely felé megyürк , 
é& ott kell keresni ez. anyag rabbllinc ce
ttől emancipál t tipuei.
Az erkölcsi tökén? azonban csak az egyén 

, az egyed jellemzője lehet. Kert ceak 

az egyed létezik. A faj nea létezik. A faj, 

a nemzet, csak abaztakció, önmagában nem 

egzisztál. Az egyed van. А» élet szikrája benne
5 n c é 1 I Célja

kialakítása ée megtartás©. Sz azon
ban csak akkor lehetséges , ha aláveti 

magát a halálon át is

lüktet, az egyén
ö
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megtartó erköleei tőivé nyéknek"
” *í«g kall velős!tani az e&yéneabtr erkölcsi
tőkéié tessüéeétáa és sár biahst is 5 a hal-
batatdLamágbon. Védi el aü egyént5J. a hűibe-

töVéleteebű-* tétlenség bitét, s le tagedoá
lésének követelményeit". /55./

A három érv együtt, űe © hernádikrs téve a válasz , e , kikö-

... •

vetkeztetett" válbsa megfegelsaaJséti már *’ világa# metszetet* 

ad erről, hegy hegyen képbeli el Frohészka a me? tar te tóét* 

Megtart© tóson* egyetlen lehetőség * megtartott erkölcsi
g a Biblia világa. Á Bibliáé ,törvény, a* erkölcs világa

ly nem históriai bizonyítók, rm> természettudományokat
allegóriákban kifejező, tehát a természettudomáryokat 

végső seren az allegóriákban is igazoló kür^v, hanem annak 

a világnak о bemutatása , amelyet Frohászka aa " erkölcs 

világrendjének í] nevez... ufci betartja a» erkölcsöket fizikai 

énjét inaidén is tovább él/het/.

Hogyan értheti ezt Próbáé .-äks ? Ma már err- ia egyeзегб © válasz, 

miután ismertté lett Sellye profé atreas-elmálete •

л* erkölcsi tökély fokát megközelítő embert пеш pusztítja 

a "rossz stressz;1 hiszen nincs ©ко félni semtrféle
csak ki ne derüljön1* szituációtól igyanie mindenféle 

©prő vő teér bizonyáé feszültséget kelt az emberben. ágy
.bliccelés pl. a budapesti villamoson legfeljebb hoz 1 Ft

i ezért sgtekeritdst. Ug/anakfor аз © feszültség, 

fizetség, hegy a,,blicceld1 minden felszálló utast személyes 

ellenségének tart» mert rejtett ellenőrt tételez fel ben
ne; és ea s feszül teég ven a mérleg másik serpenyőjében az 

1 Pt"nyereeé,7* el. éné ben,* i rezén túl ed re sen négy ár azért
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®» 1 Ft-nyi ,, nyereségért.
Az illusztrációk nemesek életted tételt igazolnék, hanem 

•tikéit iei^lMd meg, amit mentened kötelesd, s skVor
seabed vagy*. Az el nem védett raurfcu állandósítja bennürfe 

»z * adóaságtudatot? ée tönkreteszi szabadidőnket ie. Már 

pedig a kikapcsolódás , e pihenés, a 

legfontosabb előfeltétel*, Kikapcsolódni pedig feszült ideg- 

rendszerrel lehetetlen.

hosszú élet tálén

Frohásafce bizonyára nem erre gondolt, he a szavakat néz
zük* de álláspontja lényege biztosan ez * "he

I"akarsz , élj a próféták ée a szentek életéhez hasonlóén; 

Ée ha t a prófétákat és szenteket * társadalmi ideálé
nak tekintjük, ekkor már nem sokban különbözik ez a proMsz-
kai ten a marxista felfogástól?* valami nyomot heg/ni", 

iársadalmilog hasznos tettel * belekarcolni létünk nyomát 
az időbe*.
2bben a "
katolikus mod érni
a marxista etika álláspontja • Goethe Fsusztja is csak

, a polgári klasszikus irodalom és

akkor kiáltott * megállj pillenat"-ot, amikor fantáaiájá-
earek helyén félépült városok víziója 

előtt, s ott, ahol láz «yötßrt
»

most egészséges gyermekek játszanak játszótereken, 

lie/maradni tehát "másokért élni* jelszó jegében lehet,
s. 2z a közös summája az előbb 

^szorítással, hogy

ban lecsapolt 

jelent üőtt,g a

említett hárem irányzatnak. Azzal a

xizmus majdan kiteljesedő lehetőségnek látja,vés, a

a polgárság klasszikuséit megtagadó vagy attól már mess
elforduló " ipari demokráciák" már régen nem Goethe je Is
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Vtí által vezéreltetve élne*:, hanem inkább 

egyik hőse áltel megfogalmazott 

uk. / Xi

9 oilgároee eposz 

-tanács« az ő eligaaitd-
retes, hegy e dl,

*ág füvét kereste , s eligte/ф 

veszítette,

«jutott el kérünk polgáré , e él

eposz hőse a telhetetlen-
gtel ál te, már el is

mert ... Ő!; ^ £ot'W r/;sekkel. Brre e felismerésre
íiánafc «az én házam ez

én váram- jelszó jegyében. /

**z elmondottak a párhuzamba állítás sál cáfolják, erősí
tik © Troháexksi tételt: " Vedd el a telhet© ti ans ág
hl tét, a letageded a lelki tőkéleteebülée követelményeit* 

elfojtottad az erkölcsi haladás vágyét, a kiöntötted 

© "belső világ" törteimét az állet órabér utjának 'ibaj"

"várni, míg jobb lesz" ez teezi elviselhetővé a * gúny
dölyfét, tttá tbosszúját, gőgöscsapásait,

szerelme kínját, pör halasztását, к hivatalnak pack ázásait"

/ 6o./
természetesen - papról van sző, miért ne tekinteniük hát

tartja hiá
bavalónak, he halálig nem következik be ez e"hőn vágyott " 

jobb világ. De hiszen ott ven még rá az „örökélet... ée ez 

a hivő ember számára meglehetősen elégséges elep ez opticáz-

teraészatesnek- Preháeafce a várakozást akkor a

Székén túl azonban arra is fel kell fi&relnürtt, hogy 

az egész elmúláeról szóló fejtegetésben egyetlen szó

tenépeeitőkről# Шпек híjával pedig az egész okfejtés 

evilági $2i nevetőt kap, в bár tudjuk, hogy 

hivő ember volt, ez ez egész úgy blokkban is átültek!«tő 

gondolatiság letet/ne/,© legtöbb filozófiei iskole ez 

ómegával szembekerülő® veszélye nélkül átvehet é.
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I.
A világnézet _ée_a természettudományok kapcsolata 

Prohássöcö filozófiai rends serébenip>i*mm <uiim>b»«!W **».т»ттт»т» «*» жт-im-m**»■ w*» мк м» • -■щцииц»*'»01

Preháezfca két vonatkozásban foglalkozott természettudomány ek-
köle Egyrészt mint e érdekelte minden 

részt abbéi a vonatkozásból vizsgálta a teroé- 

nnyiben segítik ve® cáfolják e valid-east tudomány ekat, be® 

sós világnézet raegsa&lárdiüását.
ttudományról mint tudományról mindig elismerően szólt. 

A vilgg olyan irányba terelődött, he®"a g^rög esetétikai 

harmóniának elme tükre felbomlott, ás arrafelé tartott a világ, 

ahol aa emberből tudós less, és ez élet súlypontja ez értésbe 

csúszik le . " /3/ • Az ész szétszedi a természetet, adatokat 

gyűjt, elemeire bontja a történést, erőkre a fely 

Ellenben © metafizikai gtvndelkodáe

A

tokát*

haled; he a tepaos telet
nem nyújtana neki uj tárgyat, dologtalanul ülne rend® inak

ezerszer hallót tűrik. 
Mihelyt a tapasztelat uj adatokat nyújt, mihelyt a kutatás uj 

irányokat nyit, azonnal felpezsdül a rendszeresítő ész, földol
gozza аз anyagot, rendszerbe önti, taglal j«, rendezi, fölépíti 

szisztémáit e azután megint úgy kering fölöttük, mint 

vércse a várrom fölött; f2j
" Az igazi életnek fölkelő napja a tudást 1® tartja azt

• <5e s Változott-e az ember, mióta 

hiszi, he® forrásokban nimfák leknek, s mióta tudja, ho® a viz 

nem elem, hanem oxigénnak és hidrogénnek aa egyesülése .
Vcn-e befolyás© e tudásnak ©3 élet értelmére, 

beide gs ágára ?
Itt, 2 >3rciíísek már 

jellegűek* akármilyen jó véleménye van az egyes ezafc tudomány okról

a korszellem..."
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elfogul t n а к tértje vtíl

»mit ismer, ée • tudósok eeját pápaszemükön át nézik e vilá
got. Fiig amit egy-egy szak tüdőmén? lét, az nem e világi.
Mert es embernek veié világ, mert ez embernek r»m"bönghulléa • 

kell, hanem ’•bensők*'; nemzetőrnek*,ha "alakok"; -tört",
henea * egész", ás itt már tárnáé Proháeska , de támadva
kérdezi "Hilden böbájas boszorkány árai tett el titeket, a
rezest , e hullámét, e törtet világnak nézzétek T A világ nem

minket környékezd, titokzatosan alakuld, 

ssínben ráfogd , hangba alvadd, meleg, igaz valóság. A 

tudás ezt a szép világát a mechanizmusáxaát

atomhaL.maz^ hanem

zteleneógére,
pőrére vetkezteti, halálfejeket sutát virágáé arcok helyett,
törgd-ftrcd atamtölcséreket a tülgyat, liliomát , a iesstJ , 
az embert kialakító természetes erdfc helyett;.. " A mi 

tudomány tudni akar, de élni elfelejt." "Ez a világnak óriási 

baja, e az egész kultúra, & a gondolatok világa, mely ez ala
pon épül, beteg leas tőle. Az élet elsorvad, örömtőlen,

Hágnak esd jelezed« tt dirib-darabjaíszegényes lesz;
hardzmussá válnak. A termésmt tudomány világnézetet

ma ad. / }./ iSzzel kezdi Írását a SiedalEsas világnézet ka tét
ben, 4» ez a stukája is essmefuttatásának.
Prohásafes- a télé vett idézetek 1® bizonyítják s ragintceak 

gáhez híl, hiszen es"3góe*" hive marad «"rósz" -egyrészt ö
ami szemben, másréet jogos fél ele® t szólaltat rag: cd lesz,

világát, és e tudományok aegiteé-he az ember felbontja a
gévei a szer elemről kimutatja , hogy b&soqyoe bioáremoa távé-
kenjyeé", a lelkeseőésrál, ho& " e vegetativ ide/^enisaar 

szimpatikusba hajlása", hagy nimlen csak kémia, csak bioid-
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10£ie, ßSX ötoűfiaíke és magTialka, ás személyiségünk, ások 

uáV agyOtt, ahogyan vagyunk személyiségek, valahol a aolekulák 

ée as atomok körül voltak determináltak. Hol lem ekkor a aaabad 

akarat?

2*aa I kiált fal. Hz a bamba Jövőbenéaé® nem Jósolhat гав'’

... a pőrére vetkőatetett világ vágna gdar-náat , mint a vágat

Világnáaet és terméeaet tudomány egymással Ö»eaeegyeatatha

tatlan fogalmak,

We*t a viláj§aatwos embernek öntudatra ébredésew" ée a 

mi belső világunk vil ágé aetűrit tői függ. , égboltja, tenure, 

fény«# viharjai, éjszakái olyanok, amilyenné rd magunk teremtet? 

tűk. Ha ideális a világnézetűre, a*k@r égboltunk tiszte, olyan, 

mint a kristályos ölne» ég, amilyen Caténic fölött ragyogj 

ha pedig eZkeptikuaek v®*y pesazimiaták vagyunk, akkor ez 

égbolt ie savó aénü." * ЯекОПк tehát erőteljes, lendületes, 

bensőeé/ape, hatalmas világnézet kell, mely a« élet mélyéé л»1- 

bői törjön föl, ée aegávalregedjon. trőteljee, lendületes 

Ideális világáé »et pedig ввек в vallásos világnézet lehet.* 

/4./

fiat aa utolsó mondatot el is hagyhattuk volna, hiszen аз én.

^határozott világnézet mellett csak 

в a aa egy mondat utal aa addig idézettekből.

"Ssölonfcópesebb* lett volna Így aa e területen kapott Proh4e 

ka -kép, de bániéi tár lett volna. * Tudósaink* esokáea volt 

aa aa ötvenes évek elején, he&r, ha pl. írtak egy tanulmányt, 

ndjuk:a .9 zoe i éld em okrác iáról, akkor a csak aa ő rendelkezé

sükre bocsátott bizalmas levéltári adalékoknak csak a ne

kik megfelelő / előre összeállított koncepciójuknak megfeleli/ 

részeket idézték, в a többit elhagyták. Ellenőriztük

'

elkötelezettségre egy
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konkrétan :4рр п az említett példa , a le&ls nurik 

low lanác okö »társaság utáni szakaszáról irt ” tudóséi* es 

értekezést", sorről-eerra ujraátvéve sáskát e forrásokat, 

amelyeket lábjegyzetben megjelölt a témairó, és kiderít,
Kiég mondatok is vsltak olyanok, amelyeknek egyik felét idézte, 

« másik felét mm idézte a " szerző", do « csorke 

mint " bisenyitékek*, egészen mást bizonyítottak, mint sz 

»let együtt .
Ugyanez lenne « helyzet Iroháeska «setében is, he

ndetot: • Vallásos világnézet kell*, elfogadhatóvá 

esolid!tjük, 8 csak annyit idézünk s " 

mely szemben áll a termés as t tudomány ok kai.

ndetek

egész

azt &

világnézet kell",

1& azonban prehás&al e válasz J a
világnézetid kísérleteivel / szintézisbe emel5 szándék/ , e 

vallásos világnézet az esetlen igazán elfogadható alter
natíva.
Honnan ez a szilárdság t Honnan ez a rabi ztее ©ág.
falán választ kapunk , ha megnézzük, hogyan jellemzi a 

vallásét világnézetet i J Ez az e világnézet, amely élni 

tanít, amely tenni tanít, amely bensőséges, "melynek szavára
mosolyra fakad az öntudat, mindenek- 

fölött pedig igaz, tehát reália, tehát ideális" " Csak a 

vallásos világnézet áll ki a semmiség a az elmúlás 

mélysége fölé s lelkesülve nézi az Srtíkezépet“." Саак a 

volláeoo világnézet győzi Is a naps 

örsmtelenaégeit, s ffejti ki teljes plaszticitáscal 

az embert, ki hősnek ée szentnek született./? /
Se a világnézet teszi fel s kérdést «"hennán, hová, minek?"

e, rebates élet
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S&utén Proháeska természe ttudományee Til ágnézetről alkotott 

felfogását párhWba állítottuk, miket menü • világnézetről, 

száméra teeknes. teljes egészében a velláeos világnézetet 

jelentette, most azt néztük mg9 bogy besten tudott 

f6p©p kőnk:rét termés áltudomány ob nézetekkel ée eredtén;efckel 

fe^Lölkezni, aki maga а tormásáéttudomány t mint világnézetet 

létrehozd eldest eemri.be vette.
b./

ÍVeháesfra e természetről

Йгйек!őfiéeíiríf indokolt volt, amikor fcózbev©tt к ö"ft5ld éo 

ég" cimö kötetét , ée ebben & témakörben keletkezett kieebb 

Írásait, ást várhattuk volna , he£? eredményül nem kap hatunk mást, 
mint est, hogy a medemiasmue hive egyeztetni próbálj© majd a 

tudomány eredményeit' a Biblia igazságéival, sőt, a modem
pápa, XIII. lse felfogásával. A könyv lapozgatása közben kiderül,

előítélet, /6Jbogi nemhegy nem i*;aa ez, de mindez
Prohásafce elitáli azokat, akik а XX. eséssé természet-
tudomárvoe eredményei hatására egyeztetni akarják & Genezist
Méz»a öt könyvét és аз evolúciót. Sőt ! Emiatt ez egyeztetési 

próbálkozás miatt élesen támadja pl. Hugh 

MiUtsr tétele a következő :
* A ^enezi© “hat napja” hat egymásután következő formá
ció megfelelője, tehát a Czantirás teremtés történ© ti ner- 

ja inak a következő formációk felelnek meg :
• Blűő nap : az ©oi koré
- Második napi a szil úri és a devoni,
- Hernádi.-: napnak a kősaánformáció felel meg.
A negyedik nap megfelelője a permi és a triász,
- Az ötödik napé pedig a jura és © kréta,
- A hatodik nép megfelelője harmadkor©saok. / 7./в •



114.

Miller tétele tetsastős, e Mázsái* században Ismert lett, 

é® főleg isneretter jesstők hasmái t& sziveden, ezt a haris 

illasiót terjesztve el ezzel, hogy • modern Teátólicisamue 

már elf©$edta/liller tételét/, azt , bogye®gy nap еру 4sgp 

történelmi korszak'’*
Prehásaka terméssettudoadryos elapoeségrel emői ezét
a " megfeleléseket", és bi zéróit ja be ez ©zenasitás kép
telenségét*
Гювеsü érvéér végén в követkézé simával zár Preháaáca :
" A eaentirástól ne várjuhk mást, mint űnrink lényegét* Ka 

a sás pedig a vallás és az erkölcs* Más © termés se t- 

tedoaánaf és más в 3iblía. A terméssé ttudomáxy azt kutat
ja, mik a termés:Jet törvényei, © üaentiráe pedig a lélek 

törvényeit térje föl. Az erkölcs törvényeit* A '.'zontirás
zet erőin"! u 1" si történt 

todue beéri tárcával, пев tör máé
ekkor erők ez esetben egyre nősebb

ezt ©and ja el, he0 «
A józan

tekintélyt vívhat ki magátok. Miért 

tudemény területére a hittudaoány ? erek azért, hagy © t t 

vezetőre szerül jón ?
Ismerje el a tudományt hatalmasé ágnak**. Mindé n

jo g к ö г в , si 

ghajlutik tekintélye előtt, 

it e saját keretei között

hatalmasságnak 

eOiteerjük eat a jsjcört , 
de csak

van

ben -(Kénes öt köreve közül © teremtésről szóld 

fejezetbe4- a laentiráe tekintélyének Is ártöűM, о tf-ik
ezt tették, a természet tudósok «llsneztrzrét i©

ttudósok h о a a é -ua site teák. Pedig ha a 

szoknak a gyűlölködéshez , ékkor ez Írás
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értelmezői gét a Ssentiráet

jgfosstani,

holott azok véltek hiteltelenek, akik éreztetni akarták

helyett ,

fogják gyűlölni в akarják majd hitelétől

a teroéeze ttudomány t ée a Szentirást. /8./

figyelemre érdemes, tiszta álláspont ezsASzentirés
у

természettudósién yos 

A 5sentirás a vallás és

m ü i
erkölcs törvényeinek 

könyve* Ne is várjunk tőle mást ! Allegóriái ön tör

vényesek, és aligha alkalmazhatök a Biblia keretein

n em

U'
1 '■

túl • • .

Ügy énekkor Pro hás 2k a a tudományokét is figyelmezteti? 

haljanak békét a Bibliának. I® ir í" A természettudomány 

g miért menne át a természeti erőkön túlra? / liibli- 

©magyarázatva például * Pegj. V?C./| ott úgyis ezt mon-

a Biblia eszközei alkalmatlanokdená- hiszen

eszközei is alkalmatlanéi: " túl a természet erőin- ott

* hogy i ott van / mármint atehát u 

Bibliában 7К/ , ez 

természetét 

/9J

lehetetlen, ezez
tekintve lehetetlen*

Szimbolikus vonás, ©a ven a Bibliában ."Lépten ny 

láthatjuk*. .КЩ. öabö ste e cük 

erkölcsi 

vonások tél,

kát emeljük ki.. Az nem annyit jelent, hogy e Sz-frnf-

termé г ze ttudomány ©s, objek tiv 

elem ... varnak a Saentiráeban ateroészet* 

re vonatkozó objektiv adatok, pl. ©z az 

után, hogy először alakult a föld, aztán

g tehát a vallási és

tartalmat a természettudományos
tafizikai igazság©-ozeket, hanem a

lesz

történés-
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aztán sas atmoszféra; a tengerbél kibukkant a száraz, 

a növényzet serkent rajta; balek, hüllők, emlősök 

jelentek
a ezentiráe szerint le

ig a színen, e legifjabb te
ember ; ezek minő objektiv 

ős értékéé adatok, de nem arra valók, hogy belőlük 

g a természet kialakul ásónak történetét,
ezt mindenütt, e tűznék 

magyarázatában, akkor nem 

találkoznánk oly kijelentésekkel, hogy /*dám vagy Mózes 

nagyszerű geológus volt, hogy a szenti rés bizony it

ta nuljuk 

Bár
ki vezérelvül a azontlráa

elismernék

modem tudományok korazakfölosztását,Bármily teje a
kintélyes részről hanrzanek is el ezek a kijelentések,
mendju mindig, hogy «zen a fölfogáson szerencsésen

... Azért ne becsüljük túl Cuvier 

göniát hagyott ránk,
szembesaökŐbb,,,Mózes 

volt e

túl vagy
f Mózes oly ke 

lynek pontos*^« napról 

könyvei bizonyítják, hogy tökéletes fogeii 

más se t tudomány legfőbb kérdéseiről. Kiváló figyelmet 

érdemel, Ymg, kezmogóniája ugyanabban a sorrendben lép

őite

te ti föle teremtések korszakait aint a természet
tudomány. Ampere szavait 

értelemben , mintha a szsntirás
sem fogadhatjuk el abban az

tere tás t nyújtana a világ teremtéséről; pedig félre 

lehet érteni, midőn mondja / Ampere/;.Mózesnek oly 

tökéletes te volt, taint a
századnak, vagy pedig inepirációbél beszéln.

Igen, abból beszél, de a termésaetfö 13tti raegviltoro
dé« nem adott neki termésmttudományt,nem ©vatta őt fel
tudóssá, hanem teológussá és prófétává. Az egészen má»,"

Ao./
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Vreháesfcánek valószínben i géze таи.*« tudomány politikai 

megrendelésből is. Mert e Biblia vilárát Ő időtlenül 

ims vllágntík tekinti, hiszen ss az erkölccsel, a beled
emberrel f ölelkezik. Kivel az ember lényege 

köaalitőin •пае évezredek óta, ezért lehet
etikai tar telem, 

a Bibliából átemelhetnek ez egymásután következő századok

közöli tő
én teljesnek tmő az a lyet

az áppen adott , ez akkor létrejött bölcseleti rendszereikbe.
az etikai divatok / iskolák, rendszerek/, 

egy kér hozott létre, el le múl 
cek csöndes temetőibe kerülnek akkor, amikor elmúlt vagy

tlyik
, és változatlan értékei 

újra és újra kiemelhetők. Üzensz vonatkozik teljes vllúr-
ternitáe"- az* örökkévalóság a

aaenüólni ezt a világot,
ha egyetlen század éppen eoree tudományával sem azonosul.

ily eket e*y- 

, vagy a könyvtárpel-

lekerült a tör tónál em színpadéról az a rendszer,
létrehozta. A Biblia azonban

képore."3ub specie 

bői* esek akkor ven lehetősébe

Megtette ezt már egyszer e hivatalos egyház, amlker e
g dogmája alapjául, ée аptelemaiea-i világiépet delta

következnék , Jdnee / inkvizícióé/ perek sorozata lett.
t készOl az egyházS hiába volt évszázadokkal ezelőtt,

a" ^aliüei per ujrefelvé telére* /11./
A tudományok változnak, s Prehásdca úgy látja, hogy «
XX. sad.-i természettud cl; ány ok is váltósai! fognak... ekkor 

g, semmi érteim*, hegy egy tmíLékeny jelenséghez, e néhány 

évtizedig, esetleg évszázadig élő tudományos tanhoz kösse 

azt, arainak természete a váltás» ti ans ág: © Biblia világét. 

Helyesen jár el tehát, amikor tiltakozik minőén ter
mészettudományos ektódlóáá ellen a mózesi tételeknek,
/ amely most illusztrációnkban szerepel/.
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«л egyéltö..án mm z^var bennünket e vizcgáXÓŐÓg során,
hegy a biarxi
ellen*:«zŐjét teszt, ваша tételben jelenti ki ir,a minden- 

kori tudomány sziatéaieémk 33 áspontjáre helyezkedik»
5 maga a folyton©« vél teáé®, c néhány • alapelve • kivé
telével / as a
váltesni / az a nogtag&dtfef. * A marxi 

éve sásod be 11 önmagával» de móg mgyedesázaddal ezelőtti 

önmagával sem", csak jelenbeli önmagával ezenoe..* 

a létezés folyatna tv öltét leméri el, természetéből ere
dőin nen is tehet 

Karad jen meg tehát® vallás 1* • frehászke által java
solt utón Í marad jmf té telei/ etikai vonatkozású tételei 

elsősorban/ váLtoaatl&n/
T& újra felsejlik m& újabb "egóaz^eég" • kettő egy bo

nén вsenor mult-

rt

épp.

vetéséből s a narxiaaus által szokgalmazott e a Intelen
változás a t öominy világában ; s az egyház által rögzí
tett és védett változatlanság a Biblia világában/ 

a belső ember világa/.
I emccak íreháezka korában, de napjainkban la vannak, 
akik «0-egy tud ©lányos eredmúry elérése esetén szaba
don engedik fantáziájukat, áe erőltetett pár hu 

ksresmk. lemére te s pl. Bénikén filmje, A jövő emlékei*. 
Doxdksn Illés próféta áltel leirt kerekeket, ©melyek egy 

égből jött szerkeztet

1У

t

zgattak az űrhajók szerkezetével 

azonosítja, azokat a menr ydögéo-azerü robajokat, 

hallott, a ráké tu indítómotorjának hangjával azonosítja, 

a szentek feje f lőtt levő glória az űrhajósok sisakja 

gtöri a nap fényét;- megint

it Hlée
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kétiköves tüzes esővel veló elpusztítását egy 

valóságának látják, s Lát feleséül 

eaért deroedtek sóbálvánnyá, mert megfordul tök, 8 u/sgran* 

eat a sugár fartő zést szenvedték el, faint Hirosimánál ás 

askinél elszenvedtek воду! szerencsétlenek.11Na,

1961 -ben /ée néhány évvel korábban/ в televízióban el-
hangzó Caaialsr előadások egyike arról szólt, ho^y 

* в вsocial! a tanuláshoz való jogot biztosit ja, 

de nem biztosítja a tehetséghez való jogét". He azonban
határozott Időben történhet csak a f©ge
rade a helyzet. A ciklus időszak közötti 

lő. 16. nap alkalmas arra, ho& tehetséggyermSkek fo 

nak."vegyük est tudományos ténynek. De hómén tudta

a Léviták könyvében / Mózes III./ említést tesz erről,
s az ennek nyomán kialakult régi zsidó törvénykönyvek 

Idő családokban a házaséietet csak в 14.15.16.

létrejött egy elpusztíthatatlan, tehetséges és szívós

/12./
A meet felesrőlt divatok műiékor® ak. Némelyikeik valószínű
en szívósnak bizonyul, da 

ójává degradálódik. Ismeretes , hogy в 

egy bibliai adalékot, egybevetik azt a 

tudományok néhány eredményével, a különféle katasztrófá
ján be", akkor azt

a szokták s ai mpliflkáéi -

• S ha a dátum 

mondják, számításaikban volt в hiba.
Sz mór valóban a szélsőségig elidegenített lehetőség 

a bibliai világ és a természettudomány világa egyeztetésé-
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séből köve tk® at® the 15 képtelenségek. Prohászke eddig a 

végié tokig gondolhatta végig a következtetést.

kínáló párhu ©kviveleneiájánoVr felhasználása ellen ,
aszal egyház© eaempontjából járt el elsősorban helyesen,* js.

azt amit tett, a tiltakozóét,tudománypolitikai megendolások 

által vezéreltetve helyesen tette. Prohászka iga 

alá támaszt ás ára Dockland angel tudóst idézi, aki az 5 néze

teihez hasonlóan a Bibliát félti a 

la ilyeneket
a» t tudományok tói,

* •

fe Jte^téet " Ne keressenek benne felvilágosi-

(lyekettásokat a Jeromtőnek a zen részlete» müveiről,

«Jelenése előtt végzett. 

Hiszen ez esetben arról is panaszkodhatnánk, hegy miért 

nincs szó,említés a szentirásban a Saturnus gyűrűiről; 

vajéen ®a okból is hiányos a szent Írás elbeszélése ?
Keressük ezeket a tudományok enciklopédiájában, de ne

ly ... erkölcsi életünk szabályozásánakolyan könyvben , 

szolgál. / 13./

Ha sumráaShotndk Prohászka hosszú fejtegetését, ekkor azzal 

lehetne, hogy * a hit tudomány is tanulhatna a korrekt tér-

foglalkozik majd a csodával,lymás m t tudomány tói, 

abból a célból, hegy lehetősége fölött döntsön. A hittudo-
mány se foglalkozzon a terméssé t tudomány okkal, hegy annak 

műhelyeiben létre he aett eredmények helyes vagy helytelen 

volta ftaött döntsön.

elutaeitó prehászka, vagy ily-ín ő a bölcselet
*

iben is.tudományokkal és a társad alom tud ©many okkal a
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He kettéválasztjuk e bölcseleti tudományokat a társad alomtu-

domáqyoktól, akkor azt kell mondanunk : elsősorban a bölcse
leti tudomásokkal s iben szigora / A filozófia sem* ad 

világnézetet, - mondja/ 14 J/A társad ekem tudomány ok területén

már egészen más a helyzet, hiszen a Biblia szociális világ

képe hasonló tématerületeket tár fel, mint kérünk társadelem- 

tudomány a.

A bölcseleti tudományek közül is elsősorban a racionali 

ellen van kifogása,,

"Mit keres a racionali a Bibliák itatásban , mikor 

csak ilyeneket tud andani: "he az evangéliumok tör
téneti okmányok, akkor ki kell belőlük selejtezni a 

csodát. Ha pedig azt a szentirásból nem lehet el

távolítani, akkor az nem történeti okmány."
ndja Prohászka- igy nem lehet Hny 

világos, hogy aki racionalista föltevésből indul ki, 

az racionalista eredményi*« jut./15*/

N00- zni", mert

összefoglalva Proháczka nézetét a természet tudomány rél, 

illetve a természettudományok és a Biblia, a hit tudomány 

kapcsolatáról, akkor azt mondhatjuk : helyes az igény a

nyi szinten ezt azóta elvégez

te népköztársaságuk ia azzal, hogy szétválasztotta egymástól 

az állomot és az egyházét, de nem választotta szét a tudo

mányokat és a teológiát. A hittudomárfc’ és etűdömén у ok 

a tudósok és a hit tudomány képviselői párbeszédet folytathatnak 

sót folytassónak, e valláskritikai kurzusok szerveződnek 

különböző fetedfeku intézményekben és másutt.

Ha a proháej&ai tanácsot következetesen végig akarnék vinni, 

t jelentené, hogy " nem 'titatni tételeiket,

szétválasztásra. Mert inté

akk
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Leheteé/iee-e eat a prohászkai óh®.it teljesíteni : a terraé- 

oMUuäomtäffok, a * világi tudományok " a** fo/lalkozsanék a 

vallást al T tört erkölcsi ©lapj© ven annak a kiváneé/pafct 

и be ők nem fogLalkosnek , főleg kritikai bértétellel 

fbjgialko&nak a merxi 

cicán fordítva le legyen kötelező.1 
Kemény kívánság ez, da érthető... S ha 

a kölcsönös kímélet elvének gyakorlati alkalmazása len a as.

ideológiájával, akkor ez a érdien«

ggondoljuk s csupán

:

"tói nem Lenjük azt, hogy mit hlaa a vallásos 

túlvilágról. *z a lényeg, hogy ennek e világnak dolgaiban 

értettük egyet" / A saooiüliaraus építése kérdésében, a béke 

kérdésében és még jónehány evilági kérdésben/,

iber ®

Ha nem oat te antik, ekkor kultúrharcba bocsátkoznánk, 

, pedig a mi ellenfelünk 

a kizsákmányoló.
a vallásos em

ber,
Napjainkban a
késik a ProháoZke által felvető tt kérdéscsoporttal. Pro hás s-
ke & kérdést több mint 60 évvel esel őt t vetette feli u#

llett a két tudomány, hogy ne háborgassaéljen egymás 

egymás köreit*
a Confeesió árnyalja a témát : egyrészt mm két tudomány 

ecr bevetéséről, bem termés as t tudomány óe hittudomány- egy
bevetéséről cadi, hanem két v i H pné se t egybe
vetéséről. tfegállepitjn í a marxi
nézet között kibékíthetetlen ellentmondóé van. 3at sem

és vallásos világ-

kezességgel Jóindulattal filosófiallag feloldani nem *
élnünk".kellegyüttlehet, e a a e 1 

Amikor a két világnézetet egybevetjük, ura lehet magosabb
ra ndtieégről és eleceonyabbrendüségről beszélni, de bizonyos
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m Á в в Á & van, és eat tudomásul kell vermütít, ho® 

ebből uj é© uj vitfc fakadhatnék aközben, amikor ki-ki 

van &6*т9 a maga világnézete minőségéről.
* 0ekwíkerekasetel beszélgetések Isvonhaté tanul sáréi:

I. I®ütt koll. cunk£2kodmpfc népünk és as emberiség szebb 

életén. é® békés jüvójén*## *:
II# á közös felelősséget ш csökkenti, aóg csat? nem is 

korlátéaza az, ha ezekről az elvi kérdések r 51 kitűnik, 

hogyfbenniS? ae ellentét feloldhatott en# l®ifr fél e
r*.
közömbe» ez, ho® a kérdée«k mekkora köre tartozik bele
ebbe a két* áriéba.

Ül. Na® on lén?essenek kell tartanunk azt, ha® о 

és a kereeatyéneég H «59 gyökere
tény. Bizonyos, he® esek a gyökerek ott voltok az 

európai kultúra hősem türtém tében. 2fléXy győzőiéiülte,
ho® ezeknek a - legalábbis aéezben kSzöa ® »kereknek a
kibányászó© és napvilágra hose tale mind a marxi amue, 
mint? ® kereszténység számár© rendkívül fontos volna, 

mart mind a kottát gazdagítaná#* / 16#/

*. fenti idéss г bizony s égerre, ho® a prehűeZkai probléma 

e mai örökösök azésár© is probléma, mert " a kereszté®aég 

ás e mosxímm Kisrke^aard-nál és orxnél ш-вшas elhaj
lott agyadé tél# йг azonban nem változtat ozor. © tényen,

konkrét feladatokban :feltétlen együtt kai: munkálkodni 

s társadalmi haladás, a poll tik©, a morál és gazdasági fela
datok ne®ld& területén#.. A humánum is összeköt bennün
ket ... а ашя&авш ХегШтл gyakorlata az egyházak 2gMM® 

humánuma fel tátiénál közös és köeöa mivoltában mély
hmimmot hordoz*/ 17#/
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Д utói válasz és a proháezkád és 

beli másság van s a két világkép/ proháazksi szóhasználat/, 
világnézet/ a maiak szóhasználata / között igen aélj a

étel között asódcaer-

. 1

ezakeöók. Эе «г a mal,/eég é& szélesség l’rohásafcát pesrzi- 

Bizsuéba hajtja аз egymásratalálós 

másrészt eat a
lehetőségét Illetően* 

t nem is tartja hibának, hiszen a
létezés égés. más területét műveli az egyik é© miivéli 

a maiak - akik ugyancsak látják az ellentétet- 

gf o,selma z.«ák ezt is , amiben 9immáron hajlik & két
a másik*

kultúrkör/ tudcnáppea és "világnéae t£**vonatkoz6eban egyaránt/.
t

■: Mielőtt lezármfc a témeréeat , est azért meg kell dllepi ta
nunk, ho ri b-itk egy kicsit, csak úgyszólván " infinite simáié" 

mindegyik 4t?a*nt a m isik torületór*. Page rrohásáca is*
/ £3 evolúció elképzel te tés ér 51 van ©só, Prohdeáka képe 

- intuicionista hatás- igen szemléletes/
" Tekintsünk arra a ainiaturs-kvlpre, arra a huszonnégy 

órára, melybe Schmidt E, szorította bele a természet
tudományos bölcsesség*%/ evolutiét/.Ebben a képben a 

föld élete a mai napig - éjféltől, éjfélig terjedő 

történésben ven öscaefo^Lalv© • éjféltől délig csők
az egyse jtű ázele;«k, majd mollueeok, fércek, csigák,
i sáli atkák lekták a földet. Bete nyolc érckor jel en

ne sél tét lek aig a helak. 11.-ig éjjel, s 

hüllők és a csúszómászók, Maradt még 

óraj eboől s madarak és omlódök kifejlődésén 

43 perc esik; ez utolsó két perc serad az emberé, 
is két percből a világtörténelemre csak 5 másodperc 

esik) az az öt másodperc a 6000 óv./13./ 

tani idézet nem kuszéltabtá teszi a képet,

tek

háromn gyed

к
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* I 5

azt bisopyitje, !»ду fréhá»ma c-ak a két tudományé#, 
a hittudomány és a ttroéseftttudaewtoy öerae* waste t- 

hateИ*т4р&тб5. baasél, <5« nem a»6J, ln»i9 .«4P
г

nem lehet e^onerra a theeláHto tnéomártfének €*s в 

tarraéaaattudománynak rle művel éje. rirt theol 6 rm 

ь "bale 6 ember* világéval fagleükaztk : a rrnsretattel, © hit
tel, ez «Ш4«-э1, a terelemmel^ mint termés sat tudós e 

triáaa,*« *jura"B "kréta" vllárával, eaetleg orvos mint 

A. Sírta«?, ©őt kémikus, / alkimista/ hadvezér, ebiéi kövat-
g?4leiden valeniljea termés aattudomány

*<■

kas 5a n tudomány Afc
értője é* míivaléje, tehát a földrajzé, az anatómiáé, 
a technikáé ,
bonyolult össze te tteér, в® s Kant szavával szélve , ©a ein« 

ez esetben is tudni £©?je, bőm ВДепез e személy, 
aki ш&гвяшт thaelé/Ма és tarméssettudés, mikar fool el-

-felel 6 álláspontot valami-

<

í »

3yan kérdésben.
Prchdezfce is «zt tette з ás sohasem volt világnásste 

eklektikus , взекtuéeaáryckbon fcsrsserQtlan, sarlatán.
Tehát í a tudományokat essái lehet választani, az enbert 

nerc. Kert as ember nemesek ©з "елбез", de *eghatá»«5 iet 

6 hozz© létre © különbőzé tudományokét s azokat rendszereik
ben is újra m9f ujre ne táltost© that ja. 6 mm «aonban 

bmapß volt és less, mir «tje véghez ér.
V -
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И.
Proháaaea bt tokár társadalomé aeral éle tg

lóg fákkor is, he & természe tudomány és a hit tudomány
közötti másságot akkorának látta Froháezka, hogy cég az
érintési lehetőséget em ejénlotta, azt kall , mégis

a tásad alom tudomáqyok területén több ez Ütközési lehető
ség, és a termés as tudomány okkel a kevesebb • Még tovább 

pontosítva i régen, pentosan a XVIII. század végéig természet- 

tudományos eredmények borsoltáfc az egyháziakét}

le te nyújtott konfrontáció® alkalmakat. M * társadalmi 

haladás", " a forradalom
a belőle fakadó ellentétek és igazság tel one ágok komié

a megoldható
ság fókára, Prohászka idejében még nem jutottak el.

gltdldes", ©alosztályok léte és
ii

sok kinzó gyötrelem után jutottak el

Bér, volt már Proháeaka Öt tokár»*•

volt, ée sokszor Prohásdca sem önmag© volt . Mémely kérdés
ben,* a szociáldemokrácia - és a zaidÓkérdésben szélsőséges

Nem tagadható azonban , hogy szélsőségesen kapitalista 

ellenes, és készséggel a forradalmak elé menő, ha 

remélheti is , hogy gesztusát eg> feléje nyújtott kéz 

értékeli legalább.
Két fő területen vizsgáltuk társadalomfilozófiáját 

0./ Megnéztük milyen volt Prohászks reformernek, 
gazdacágpol1tikusnak}

b./ Milyen volt Pro hás Zk в viszonya a forradalmakhoz, eleő- 

rban I milyen volt a iönáceköztársasághoz...
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Prohásaka a reformer. a fa^asáfqsolltikug

"Agrár törekvések és birtokpolitika" cinnel tervesetet
aöott megvitatáéra в Magyar CezdaeBöveteér közgyűlése 

elé 1916 április 13.-én / 19./
As előterjesztés bevésettjében Így ir :

* Mi úgy lé tjük, hegy в föld nemcsak abc stakt érték,
értéket termelő valóé á.?v 

в hogy a valóság a © aunkáaeaber kösd паж szabad 

személy télén

>

tközi hatalomnak beékelőőnie. A 

fölé és a nép köaé éket verni mm e sebed, már eddig 

is láttuk, hegy minél tovább halad в gazdasági fejlő
désünk, annál kihivóbban veti meg lábát magyar földön
is a s аз Mély telén tőke, mely elemeli © népet a föld
ről, kiforgatja földbirtokából* Ez egy oktalan , öngyil*

ЫПвмв ftjl»«*. »S_a_Efeit.íJR.8_Sftáí 

joga legyen a műnk ás népnek ehhoz,
koe ,

isaasj-ffiM,
hegy földhöz jusson. így less a földből hasa, lg? lesz
szociális érték belőle. /2aJ 

Ez a bevezető rész annyira antikapitalista, hogy alighanem
illúziót táplált Pmhéesdcíi iákkor, amikor abban bízott, ham в 

Oezdassöve taég közgyüléee - akiknek soraiban в finánc*Megy
tjével öeaaefonédott földbirtokosok is ültek* 

előterjesztésével egyet fog érteni. Ugyanakkor látni kell 

aat, hogy a kiegyezés mögött elsősorban e fináncaligerehia 

állt,
a földből élők élesebben vagy tompítva az élt, de végeredmény
ben f® ly
Irhásaké kifejthette véleményét, akkor nem lett volna

olcesok* tehát

közeg,
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kifejtett vélemény«
Mielőtt tovébuasnnünfc és a földrcfomterve ae te ele 4eébe 

kesdenürk aéssük meg fcöaslebbről viezoiyát a kepi tali 

Es e* álláspont egy értei-»» elutasító • Vegyük sörre e 

bisonyltékoket 1
1* -** Ueljee oktalanság volna réesürttről a kapitalista

hős.

lelkesül ni. Its* nines senkinek olyan álláspont
ja, oly elvi álláspontja, mely jobbon köteleimé a 

kapi teli «вне elleni barere, mint a keres stény «égnek} 

senkinek n'nra oly kötelesetteé&e visseesmléke zni e Sn- 

hívni as erkölcsien parancsait, a tiestescég

ast letörőnek, a keresetén? erkölcsén: menadtelyesóinak,
a kö séfkor! becsület és tissteeeég ne frontéinak tart«« 

ják s kimutatják. Xudocs, ba 1® néasüfc a kap!to
liam» t, akkor ast minden földssagu vagyonher ácsol ás á- 

ban, minden gosdagedtei törekvésben láthatjuk, mely 

a vagyonosod ást mint célt, ma mint essteöst némi,
9 a aél tál ast aa erkölcs sas bátyai elél emancipálja .

lettek e gépekben,
• cdndasokban a kereskedelmi a forgalmi intésoényék
ben, a megnövelték & világ gazdagságát s ugyanakkor
esskösnek bizonyültek a kapitalista arany imádó öss-
tönök e aknára. * /21./

üs olyan kemény támadás a kepi tali eras totalities ellen,
gfelelne, sáe-

réast érthetővé tessd , hegy a szocialista társadalmi
hogy akár оваШу harcos ketski le

mozgások kendetben miért tudtak olyan sokat meríteni, he
ideológiát akartak megUknök, a valláai néaetekból és a

ellenellen a fbudalibibliából. A kapi tali
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& Saßtt , amelyiknek ear évnél le boaesabb időn át a 

fcereastéqység volt as ideológiája.? ive 1 a történelemben 

niég egye tlon essllaal áramlat здаа aratott a másik fölött 

gydaslmst, ezBzteljes
«153jót} mln3<m eddigi nagy öseaecsapáe Ъв&тМЫХШтЛ 

a történőim véged soron ury oldcttu mg

tüntette el nyomtalanul

vógs52Stt|
konfliktusait, bogy túllépett rajtuk} aa ókorban ® keress- 

tónység ée & pogány «ég volt ©a olsd t
* eat a marsista ttMPtéaésséfc ßß antikvitást ezlntetle&tó
Séciai ~iro<3©lor és Odcokár germánjai össseceapása utáni 

össneolvadásnák nevesijj-tafaát a germánok áltel létrehozott 

hűbériségbe újra
)

ig újra beépül в földközi tengeri, két 

mat éxkori kultúra minden valódi érték«} a ka toliéi 

és a korosstényаёя legyen most ekvivalens fogalom, 
a protsa tanéi amis és a kars,tvénoőg legyen те gint
ekvivalens fogalom, ekkor est kell látnunk, hog*

a keroastéxység éa a keret* ínség 

hozott isi-árelmet egyil fél e 

újra túllépett rejtők, e
illett e. 'ílvin-esilleg és a karóéit} nsepopéiilr még

sem, аз emberiség
már békésen

ölték tamást ettől függően# bem proletár vagy burássá volt
sgyaasrre írnak népszerűsítő Írást

"Oie© üanfrédről#
« vételei, те sár 

■VarSs Csepel’1 proletár jelről, és
a "no/'jaaera" k",3geadás3íél. 
Sém i sem múlik el !
Да antikvitás * as egyéni dicsőség# аз üresség, a fcalaérkodás

esabaüsága# аз evilági örömök, a test jagst
шйе hirdetője volt}

á kerooatéo} középkor« « köamk reale Its elé a asemől^laéget#
© transcend« ns világ, a "belső ember” világé,
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aa alázat és az áldozat etikai értékeit ideáén

ш/эуге tárté nézeteket hirdetett; Mindenben elle
ne volt az antikvitásnak, s hóbori tat Ion , vagy 

•beléé harcok" által

ée a hivatalos egyház küzdelme/.tehát ez alig

zavart uralom а ОТ. eaáacidig tartott.

óa a reformáció = 

a " tagadás tagadása" a polgárság "uj * kulturá-

fbudális kultúrát, hogy via- zany ülik ahhoz, amely
#

ellenfele előtti berendezkedés volt. Annak minden
értéktartományát felújítja, tehát újra a "külső 

ember " dolgai kerülnek az érdeklődés előterébe, 

a tronecandens " beled ember* helyett a reális 

külső ember világa gázépítése a cél, újra

el. Minden átalakul. A keresztény ffeudallaausban

íljíBjBA 

8 szűkmarkúság , a kifejlett
Pl

a

вбфезУ ss »г<5здъау p a g e_y p_g_Z_tahátYétafc
eSt bűn / l«az a pa^;fr_8ztShB«anjlatiiben_;

g_r_é_n_n_y _é_ngagztcgul,г ж
és -* a le a réfco.a a &n.. í«»a « . mye. Ezt az
egészet pedig rendszerbe foglelje a felvilágoso
dás a filozófiában , és a klasrzici 

tek területén, tehát pl. az épitőte'ívés itfirD f

a

#
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a feudalizmus valóban bőke z a - pa 

időt, értékeket, embert. Megépíti az apróié’ ós és 

áttekinthetetlenséröben leryügöző kötedrélieokat, 

pompázik*! a kapital! 

lesz anyag ai, emberrel , munkával idővel, 

ée létrehozza a reneszánsz stílust, a klasszicie- 

to stílust majd a neoklasszikus stílusokat, 

világos, áttekinthető, de egyszerű, sőt s leegysze
rűsített, dr» őse aeeré gében takarékos, azaz a polgár 

szemléletének megfelelő

1

- i->

ly

A ** szocializmus / mint termelési aőd és mint szellemi épit- 

méry mm egéemn tiszta ügy az ekvivalenciákban.
Ismeretes Marx ajánlata a Kommunista kiáltványban ée 

több alapvető műben is *ea munkásoknak saját el-
ellene é<»lenjeit kell támogatni a z o,k

a burzsoáziát a földesúri elleni harcban? a
rak elleni harcban. item érvényes tehát az ősi 

tétel, * az ón ellenségei ellenoégs nek 

ellensé^m*. H® «a azonban így von, ek'or a szoci-
tárgyi (semuj berendezkedéselizmus

i vonatkozásban, hanem javi tott kapita-e
Наша/ Nagy Imre 1956-ben pl. -állaskepitalizmusnak- 

neveate az 1945-ös történelmi sorsforduló ás az 

1943-ös fordulat után elkövetkező magyar veló-

ujMások pedig azt mondják, ho® a szociali
tagadás, s mint ahogy a kapitalizmus a reneszánsz-

5 s é t az általa
előtti berandeZkedés-

szál elkezdőd óén 

támadott keresztény feudal!
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ben, аг antikvitásban találta meg, од a ez©eiali3-
rau© természetes "5ew" a keresztény feudális
kultúra. léhát 

tás a centrális
az e 1 © s z -

•blóma, tehát a munka,
igazság, tehát nem a pénz, hanem azaz

álet/aőd/ emberhez mól tő attitűdjeinek a kialekitá- 

sö megformálása a szocialista főmederem le гладу óbb 

feladata. А газ: mind olyan vonások, amelyek tortái- 

imikbon a keresztény célok tartalmához hesonlitanok. 
vsnnak szocializmust építő
tott kapitalista jelleg" erősítése érdekében a 

i,murkát- termelést- értékesítést-cserét" annyira fon
tart ják, ho® érte vállalják akár a fe

gyelmező "ideiglenes" munkanélküliséget ie, és

zárok, ahol a"javi-

est ez egész termelési-társadalmi rendszert elneve
zik a fejlődé« intensiv s 

ugyanakkor vannak szpcializmust épitő országok, 
hol a tömegek állandó lázas - tehát 

alkalmai, állapotát- a teljes foglalkoztatást- 

ökér a szegénységbe hajló e^anlőedit is- ,
igazságosságod a személyi© felelősség hülye tt 

e kollektiv felelősséget, в hőeieseégst- a heroiz - 

must- az áldozatkészéért- sokszor akár az as kéziét 

é® tartják ideának j- s bár a másik, oldal ezt az 

állapotot 

ők állítják,
termelési viszonyok
az, aminek miriient alá kell vetni.

Uin£ ehhez hozzátehetafflc még, hogy vannak olyan szocialista
országok is, одаЗуек a " szocializmuson belüli vitát" állem-

ghaladott extensiv állapotnak nevezi,
a termelőerők fejlettsége, he a
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elken klvi'.njík eldönteni; aegabiztoe bástyák mögül 
törve figyelik ea erők here It9 tudván, hogy szilárddá vált
erejük: éppen «г a látszólagos- pasnzlvitáe ed je f, вш!| lénye- 

gében nem más, mint a különböző csoportok harca fölötti 

egyensúlyozás*
‘önnek következtében megjelenhetnek olyan cikkek is,
* javított kapitaliaauz*-jelle& erősítését szolgálják, 

ugyanekkor megjelenhetneto clyon Írások is,
“elosztási viszonyok, az egyenlőség -állapotok, 

a közösségek aeg^etározó szerepét, tehát ez áltaj.u**’

ily Ok 8

lyek es

“keresztén? jelle gM-nek nevezett vonást kívánják elértei-
mnbbé tr nr&-

Jíindest nézhetjük nemzetközi méretekre áttéve is -.Abbén 

biatseak vagyunk, hogy Albánia, a Pol tét féle Kambodzsa 

/ Korábban , főleg a kulturális forrcdélőmben Kina, nem kevés
bé Sztálin korszak© sokéi#' szélsőséges túlzárig vitték vagy 

akik még nem suit Idejűek, viszik azt, amit mi * az
igazságosságát a végletes egyen!Őséibenelosztás

elképzelő " valóságban látturfc megmvezhetőnek, ha ennek az
síkon «котик tisztázni*irányzatnak lény «.sót fogalmi 

Meg kell jegyezni, hegy ugr látszik, Kin© nőst van áttérd-
«z elosztásban megbán erről az igazságosságot 

valósulni látó korszakéról, erre e koré zekére , amit ai mostJ
m jevitott köpi tali sarasnak■ neveztünk*

Azt дат tartjuk szükségesnek tárgyalni, ho© a többi ssoci-
ilyikalizmust* építő ország «3 «dőlt jelenben éppen 

irányzathoz tartozik. Cc«k azt »miitjük meg, «hol kristály
tisztán kirajzolódik es a két irányzat* * 8o-es évek 

elejének 1едое1ог£ zárában* Az állas в munka elsőd leges séfét, 

vitapartnerei, a különböző szakszervezetek az elosztás elsőd-
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legmé^t tartják mindennél fontosabbnak..* még 0 létbizton
ságnál ie fontosabbnak. Me.íköEQlitősn ez volt a képlet 

196P-bön Ccehszlovákiában és 1956-ban tTagy агате zá'*©n.
Ée nsíXy s*rs kiszórni th«ít©tlaml fireselr paradoxonjai vannak a tör
ténelemnek * oz "ipari к api teli ашаок" mindhárom esetben ezt а 

égőmét támogatták, amelyeknek jelcsövei , zászlaja épper nem
báláé" voltok, ha:15 a kapi-

talisnus lényegével ellentétes ímsenitáriue jsl-
e^tívak; és az is paradoxem, ho*# az a 

zetközi kommunista n zgaiora, amelynek távlati 

ennek az utőpif ztikucnak tűnő "szabadság birodalomba* veié el
untáét ígérik eb emberis gnek, most fia adottban éppsn 0 

rend, a kötöttség, a eaerveaetr^ég, a fagyelem, mind ebeken 

át a kötött és hierarchikus sunken* gos ztás, a eokeaor kegyet
len alá-föléren ’sltség , a termelés és « munka nsllett 

kénye telének kiállni.

apt, lot pedí - £ a ner - 

céljai

•'állepi tan'.v к, hc/& ez antikvitás- a re ne szán 

és reformáció esszéit szülő különböző kapitalizmusok kiváló 

tenyésztőiedet e vállalkozó
A kereakedábek-kaiaárnak. Á telgytflLt töke neeénált lehetőségi- 

in kivirágzó pretekeíonicto művészeteknek. Mindhárom

Annyit kell mér

kában a törtéről «та nőst megnevezett " iámé ti égéseinek”,
géltak esek a népev, amelyek életmódja, földrajziigen jól

és mán adottságaik folytán kialakult ez émközvetitő
id és ág,"érzékűk", tehát kiváló kalmárok voltok s ilyenek a 

az örmények, a föníciaiak, később a 'örÖriSk és levantoi к
vedelem haszonélvezői, Itáliában elsősorban a velenceiek. 

Nem lehet kétsége®, heg/ ez 5 kezükben gyűlt fél a keres- 

Védelmi tSte*
Mind ezeket el kellett menden&ife, ho^ Ur^hásSfc* e további-
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okban árthat б legyen. Prohássks ugyani© ez ■ arany ural-
dicdűlra jutásának
íiöóság szelleméből fakadt,

iöó vei1ás-
ben és erkölcsi né ae trendszerben ven a kapitalizmus

mát" azonosítja a zsidóság saelli 

kísérletével. A kapitalizmus a 

és Ismer Sombort után ezt vallja, hopp " e

egyik lendítő kereke ”. /22*/
Kétségtelen, hogy pozitivista szemlélettel ée ott le cs^r 

© felszint, a к *Л£5t látva Igesa van, vagy legalábbis úgy
van.látszik, hogy Iga

nem válogatott az es2k8nőkben,
* Csak azt nem veezi észre ProMssfce,

hogy oegfordítja © kauzalitást...
a kapital!

zsidó kalmárkodást. Másrészt arról is elfelejtkezik, hogy 

van több kalmár nép is... Délkelét«4zsiában, ©z ösztönös 

zgslraak pl. a kínaiban látják megtestesülni azt, amit ©z 

európaid ösztönösök s zcldóságnak tulajdonítanak.*« 6 maga 

sem ©sói ez általa pedig látható többi keimárróli hollandról, 
prtagéiról, Has Weber kálvinista puritánjairól.

t, hanem a kapital i élteti aszéllé

Amikor tehát Broháezkö azt Írja, hogy ” fölszabadította
az üzleti életet minden etikai elfogódottságtól, e est a tért 

zőt kivették ©z(ethika fönnhatóság© alól. Szabad lett 

a vásár, s olyan az élet és szokások, hogy egyre azt kellett
mdani, hagy ezt mg azt 

nem lehet az üzleti életben alkalmazni, vagyis Így külön 

"etikája” lett/ az üzleti életnek/. /23 ./
Abban is hibázik Prohásiáea, hogy a plutokráeián túl
tehát a kereskedelmi és bafíktSkén túl , azaz a • sárga tSrén”

látja a harmadik,

é©

a tradicionális ethikával szemben

túl- ez József Attila szóhasználata-
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e XX. eadsadra ^erősebbé vált tikét, az ipari forradal
ered érvelt korábban és a tudomáivoe-techniköi fex»ade}r>m 

eredményeit m_e fel he Ernáié ipari tőkét. Ezt a tőkét
a gémének- japánok- angolszászok fejlesztették óriásivá , 
/ inultinfícionális válIslko zásokк6/. к mára mul tile ter ál is,
a felfoghatatlanul sokoldalú, többféle el-föl -leágazásában 

magfoshetötlan termelőtöké mg 

ban éppen Pemas-Káss táraságban Wiloaa
t találmány. Frahásake feorá-

lelmeteseé, ma Japánban és aa ÜSA-ban , és determinál tátik
a banktőke és a kereskedelmi tőke által, legfeljebb elfogadja
a banktőke és kereskedelmi tőke felajánlott segitsé^t, 

esc t cserébe, akárcsak a nagyvadak 

sakált a maradékon osztozkodni, úgy tűri meg as " ipari tőke11
gtürik maguk llett a

tani. érthető, hogy a te; lő-ipari tőke lett a domináns akkor, 
kor egy /pl»/ Volkswagen csarnokban egyetlen robot irányit

5Ф ember helyett. As Így előállitett termelés tömegénél 

fogva is mégha tára só lett.Ez ssüli as elidegenedéseket, 

az a legfőbb bajé, hegy keveset 

keres, hanem es, hogy mm látja munkájának értelmét , 

nem látja a végterméket , 6 maga egy-egy alkatrészt • mütyürt'* 

gyárt évekig. Elide genüléee s sós sóiéivá válnak aa" ultrabalos 

ilyeknek természetre jzát találóan ábráséija*á
ÉV" einjü fiira.

t

®t vonatkoztam unfc el a továbbiakban, 
attól, hogy ő a tőkében zsidő tőkést lát, és nem tud erről
ProhásZke tehát - és

másként szólni esek epésen- ProhéeZfca tehát az ember természete

nedéknek látja a földet. Jó helyenszemben egyetlen
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Irereegélt, mert a s 

Wzé zárt, népiénytol Megfosztott poros csarnokokban tevékeny* 

kedd munkások közül kiment a napra, fényre, e szembe tárt 

eerari ál tel mm korlátossá "mezé*-«*«» , ott , ahol "Izzadtak
Ügyen e mezdk*, <5e e fa között pittypelaty t mondja müént 

ÚB élet-holál e теле ör*5k rendjében természetes# /24#/

Prebáeefca to hát a ágét még
ghetározókén* tekinti, mint a földhöz köt535 osztályok

fsgUlkc a de i

untegeaikae veiled-át# Szimpátiája egyaránt fordul a 

dzsentri és © pareszt felé, és a kettejük jogfolytonos»
sédben képzelné el a tatémlmrt • dg osztályokra is áll

#
«a, hogy olüremedvén, lekerülnek a történelem esinpadáról#*
Ugyanez vonatkozik a földesúri osztagra le# így ir errdl s 

" 1367 óta óriási nagy hol « ást ért meg Sísgy ar
ena zág# Ue «st nem a
zsidók csinálták: menSjtfc : nagy részben a zsidók 

csináltál Mig ellenben a magyar intelligencia nevel* 

tetős énéi fegve csak a bürokrácia felé orientáló
dott# Á neveié© oly&n volt, hogy az öregopa 

ra pé Д biztositve volt a gazdasági keret, 

a fiai már megérezték a föléren ást , az 

unokák elál тел Bár kicsúszott a föld# Amit 
Goethe aendt*3aj neked# hegy te már weka vagy -

iparok csinálták ezt ©

• .!

>r*an bebizonyosodott a magyar
félig

e

középosztályén# А пекаре még ur, a fiú
ur, ©z unoka pedig, azt mondhatnám#.. 
к mi problémánk- Írja Proháezte - дет, abban,,.áll, 

ntri törfcr^ojent, ha

.

abban áll, ho®fhogy e d
a dzsentri helyét nem foglalta el a
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peraest*árb61 ftleahrádétt mmw !*Brtp0iStéljrw. / 29./

© per eeste árét. 

le eleácorben © ketclfclrus , in~6 volt ее utolsó. №
kábó « SroháeZka utáni pro testén© ezelleaBleá^k ford«3.» 

teljee figyel 1 a pereset felé, a int ©ki eg/edni 

elkelt!»© erre, ham •* "unkává züllött* •©s átólyábdl )( 
kihűli Ъвшта ©sátáné egészében pusztulni Indult dzsent
ri helyett elfoglalja e parancsnoki po sic iákat. Stábé Dessső
Aa elsodort falu cimü a sprees sív hatású rej«5«ye, a heroin*
oes évek falukutatói, Heveae László tCbb Írásában ic|
Bekkel Sáa&o? pl. a Tfelttenrer cifflü reySiyétos, éa a lüpfFiska
le metgalen nlnű* mind ezt ékért© ©aratni , «eiben

$tnt : а
lásieát ©nélkül, böfy ezáltal kilépetnék

osztaé* kulturálódóéit leko* 

ztályából, isten
nte pl. eltiaztrsev valaki a városban,* de a GeaMttJfüttbea 

eaarveaett öntudaté« osztállyá, mellre legalább a fcfvet
kező $ sássá ráépíthető.
У*i IfceneiaeűNWá#»« viszonyít jifc © célt, akkor elás tál-
saá;i é/v c e leéred ás, hiszen ott e kís-ée kSeépblr tokos 

pareeeteág - ninjenfdle Benapertlaaurnfc «lepje* már 1789 

u tán ki előlit t. De he &el«t*®ttrópé* ez heeenlitjtlc, okker 

prpereeeziv lépésnek tint ** e pares at tel lépni**.

Ы аещ elkéetoxfc

És esek fce&beiktatáea után térjünk vises* e földreform-

Keaäük ez * elvi tá&eeesal*, mírt hivatkozik* r^eglapetve 

3&jtk, hagy © dешоктв tiazúr nsk is I■ - i Ши щт k#
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- A "fölő ez Űré"- /Istend Vk./- mondja az írás, e 

e mózesi törvényhozás biztosította e murikásnép 

a földet, e ha elide géni tették ez idők3

folyamán *> csaltok, a jubilérie 

viszaszállt az jo/»® tulajdonosára/ e munkás- 

népre/. ,© Főid ez Urá, s ez Ur révén a népé
* #

volt* Így kell annak lennie most is.” /26./

Most ebben az okfejtésben s ez ezt magában fogaié
guyug tatás, hegy

a reform mra e birtokos osztály ellen, hanem a 

spekuláció/ a tdke / ellen irányul,
kiforgatja vagyonából, bármilyen fontos okfejtés is,

»
most mondandónk szempontjából másodlagos. Az a fontos, 

he/tf lássuk s mindazoknak j az * újraelosztást*- tehát 

megint az elosztási viszonyokat szorgalmazó mozgalmaknak,

ily a nemzetet

di brazil katolikus papok által vezetett katolikus radiká
lisok а В i b 1 i a adott elméleti támaszt. Közelebb
ről pedig Mózes III. könyve, az Un. "Lóviták könyve " . 

íSbbe tette Mózes a * törvénynek mását". Mózes III. 

könyve / a Léviták könyve / 25. fejezetének le versében 

olvassuk í "Üs tedd szentté az ötvenedik esztendőt, 

s hirdess felszabadulást földed minden lakójának,,.
Kapja akkor mindenki vise 

vlesaa ki-ki eredeti családjához" / 28У 

"A Oibliu szerint az ószövetségi zsidó közösségekben 

a eaentév alkuimul szolgált e népet ért igazságtalan
ságuk jóvátételére, Unnak értelmében a szentév jelentette 

az ország minden lakójának e rabszolgaságra jutottak 

felszabadulásét, valamint az elrablott javak visszaadását.

a birtokát, és térjen
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4 szántén a hétszer hét évig térté időezak/évhét/ 

után , о vélldei év hetedik hónapjában - gyakorlatilag 

tehát ötven évenként- kezdődött. Meghirdetésével orvosol
ni akart dk a földek felosztásakor elkövetett igazság* 

telanságokat és az ezek bél származó társadalmi egyerüőt-

hatalmas birtokok halmozódjanak föl; végöl pedig biztosí
tani kívánták minden törzsnek az őt s»gillet6 föld
területet.« /29./

Mondottuk s ax Biblia a demokrácia száméra is jó
kézikönyv. Igazán eredeti ötletei vannakln5e éve rk ént 

szálljon visei az egyéni tulajdonban lévő föld ez Urra,
tehát végeredményben 02 egész nép kollektiv tulajdona
legyen.11., nációnál!zálni kell a földet, mondták 1905-ben 

a bolsevikek, annly eltérő szóhasználata ellenére le 

sejteti, hogy kidől gózói ismerték a Léviták könyvét, e az 

ott leírtak hatása érződik a földre vonatkozó program
jukon.. és sok más, a földet kellektivízálni akaró prog- 

ispiráója ez a bibliai tétel lehetett.

Máé gvenata a problémának talán még érdekesebb 3 

Mann egyik könyvében £ A Varjas hegy szereplői is 

szólnak Így, illetve a családregények / Brudenbrokkék/ 

ideológiai tételt sugallnak» * Minden ötödik generáció
igszerzik, a fiák 

megtartják, ez unokák idejében hanyatleni kestí a dédunokák
újra kezd mindent, mert * a nagyapák

szerzett és lefektetett képződmény, és az ötödik generáció 

kezdhet mindent élőiről.••
Ugyanez lezajlott a polgárság életében ie... 1789
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radikális és véres újraelosztás utón 1©® éwal
1889-ben már meg kellett alakulni" ennek ez Intarnaeiená-
lénuk, aaal^ik a polgárság rertóezerénakwél5sc!ivf§# pethaáó 

dóvá éö háládévá" válása után uj felosztás szükséges
ségét hirdette g • Közben- éppen 5© évre - a bibliai 

manstrertí szerint bekövetkező forradalom kísérletezett* 

azt tanítjuk róla, hogy 1048 júniusában kirobbant párizsi
forradalomben lépett föl először e írunk áss ág önálló
politikai erűként, de elbukott ,e harca világodra toré szer
vezve csak újabb 5© év ötén lett.«.

bibliai titokzatos Ságokat, mint a károm ée a hát.
történeti vagy tíkér néprajzi vonat- 

gvizegálni, miért éppen ez a 

leiket annak nevez a Hitűié.

Bedig jobb lenne

szám a H bűvös" ,

De túl ezen в rövid intermezzón 1 a gyakorlat azt lát
szik igazolni - a Léviták ötven évéről van itt most 
©só- hogy megközelítően 5o év múlva jelenfeesnek 

grázó erővel egy létrehozott rends-юг belső gyengéi, 
hem mindenütt, esek némely muralgikus ponton. 3z azonban 

nem változtat a tényen , hiszen tudjUfc,-hoí^y egészen profán 

hasonlattal fejeztük ki magunkat-" egy autógumi le ennyit 

ár , mint annak a leggyengébb pontja". ceak azon a gyönge 

ponton robban szét«.
Sokan úgy vélik, hogy öntelt dogmatizmus lenne azt 

hinni, hogy a mi rendszerünk kivétel az alól , ami az 

összes őt megelőző társadalmi képződményekre érvényes 

volt : egy mégha táró/-ott idő utál jelenke znek gyönge 

pontjai. Itt, Kelet-Közép Buróp^ábon 4©-5c év után
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1953-ban ~*arl inben, 195Í -ban üuűapes ten , 19€8-ben 

Prágában... E&ndhárom helyen ugyanazon i n dl t tatás bál s 
"humanizálni akar talc’'... ez meet sás kérdés» hagy a lerben

0

és külső imperializmus kihasználta.álló ellenforrodel

Kéé ©Ideiről me$c5aelitve , azaz az eddigi rendeserek ana
lógiájára építve... elmondhatJtfc «minden 

rendszer, kultúrkör "népi * meghatározókkal kezdő
dött... a görögöké pásztortáreadálom v©lt az elején» a lett 

belőle e délosi imperializmus... a Római Birodalom latin 

parasztok rendszereként kezdődött, és oz imp«rátorok 

Rónája lett belőle..,« magyar törzsszövetségtől is 

viszonylag rövid ut vezetett el István államának kegyet
len teUliaeusáig.
idejében megtanulták, hegy e "király" az egyenlők között 

is első, ez amerikai pionírok hősi és romantikus korábbi 

századai hamar átadták a helyset egy átláthatatlan 

képződménynek : az tíSA-ban megtestesülő esendőkállamnak... 

ás tyilaez volt az első, aki uj osztályról beszélt... 

a szocialista rendszeren belül ... 6 még börtönt kapott 

érte... de pl. a magyar Sára Sándor : holnapra lesz fácán 

cimü filmje vaг/ (Galambos Lajos Zsilipek cimü regénye, 

amelyek a " jryilassl "tételt magyar változatban és 

esztétikai síkra áttéve mégceak nem is allegorikusán 

vagy parabolikusán tárgyalják, még csak különösebb fl/yel
keltettek. ~en&oleroa4gben erre a ha talonr a! 

való visszaélésre keményebb választ adott a lengyel 

táreedalem... a pártból való kizáráshoz vezetett jónéhány 

vezető esetében.•»
Esetleg nem megérné-« jobban odafigyelni a

emlegetett lehetőségre « 5© évenként a zsidók\p • 4<#/

a germán szabad harcosok is már Clodvig* •

t

ъл0Ш’'Ч
óta
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oajátos periodikáját elekitették ki e eaentávvel a 

tOrttotí. ennek, evolutlv fejlődési lehetőséit biztosítva 

ezael e történelemnek, hie zen feleslege veit minden 

felkelés, cook a naptért kellett figyelni, s ez éveket

ás ccek eaekután né síik 

konlrrét ven sót :
!g az Agrára form terve г» t néhány

** inüg" * a<5to fel 0 jelszót
^.hirdette « harcot1916 április 13.-én Prohéstfc®, és 

* e jogosulatlan kertellek " éc " trösztök" / trösztök/ 

ellen* ** 4 terseid & ds fogytámé* közelebb he 

egymáshoz". u к véres okkal egyenlően kell о felveket is 

fejleszteni* • " 1 föle e
minderfeinek legyen föld je "Kéme tere zágben ezért már sokét
tettek, mert jól tudják, hegy mit jelent z okos politika.
’humoráéképpen Ausztriában io eléírtok elidegenítését engedély 

hely kötik, mig nálunk ^áegy erőre zágon csak az ujraépülő
kárpáti falvakban van épp*délihez kötve a birtok elidegenítése.
4 magyar nép átlag földművelő nép, tőkében szegény, de
mégi : földéi»s| úgy szólván föld túrd, de tőkés aegéijysége

*
n^yit bir. Adósságokballett is töbset vállal, mint 

keveri magát, kellene tehát találni módot, ho& miképp 

biztosíthassuk a népnek e ifidet," /31«/
4 továbbiakban annyira ezek jellegű pontokba, alpontokba 

szedve a program, fao/зу történelmi dolgozatok adalék ónok 

kiváló illusztráció lenne, de már nem az egy filozófiai* 

étikéi értekezésben* A birtokreform lényege * ez örök bérlet* 

renjszgr ** tehát ©z ánauűcözösségd lenne © föld, de az
állam örök_bérletképpen azt - és haszonbér ellenében

a szegény népnek biztosítja.
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3® adott korban több bolyén a térnek ée egymástól 

eltérő körülmények között élő társadéi «óban Is jelen
tkezhet hasonló elgondol ée* Óhatatlanul le eszünkbe Jut 

- roháedca * örökbér let" tételét olvasva a bolsevikek 1917-os
-földről szóló dekrétuma-#"A föld az egéez népé, de azt 

örök használatba átadják о dolgosé 

^egje&szhetnük, hogy azért a különbség is hatalmasí egyrészt 

a bolsevik programot végrehajtották, a prohászkeit , lega
lábbis 1916-ban

*»

- bérleti dij-- 

g minden bér nélkül adta aztról is beszél, a 

a földet örök használatra a parasztnak.## 

Legyűrte igazságosak * c

jet

termény adóját, mikorie a piacon lezajlódé
helyett a cserét adminisztratív utón próbálta 

Sz odavezetett, hogy a földet kapott orosz paraszt sok
golden!#

tróakk, 1917 hősei lázadtak... ée éppen e fi/^ elme a tetős 

késztette Lenint arra, hogy javaslatot tegyen а ШР
bevezetésére#
Visszatérve Proháaska tételeihez# ProhásJea orról is gondol
kodott, hogyan tudná a földei nemzedékek egész során át, 

elaprózódás nélkül biztosítani a parasztság s 

" Лг örökbérlet az első bérlő egyenes lemenői közül 

az elsőszülött fiúról az elsőszalött fiúra száll, 

nélkül, hogy ez ez örökbérletből kifolyólag teetvérei-
gVáltée vagy kárpótlás fiae- 

köt leshető . Kivétel az, ha az alsŐ- 

szülött fiú már adomáryoeáe utján bír örökbérlet-

vel 8ZQ

tésére lenne

tel,mely esetben ez apa örökbérlete a másodé sülő tt
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ü aásodsajlött fiúra, illetve ennek ágéira 

szállhat át. /13 i/

Fiuörökös híján 82 SrSkbérlet leányágra nem
értelmében veid újabb 

t illeti, kivéve , he ea örökbért.6he) 

lánya oly férfi feleség*, aki a 13. & értelmében 

örök bérletet nyerhet , de ilyennel még nem bir.
/ 19.1 /

szállhét, hanem annök 15.

Egynél több örökbérletét 9{@ kézben senni szín
♦ ф

alatt egyesíteni nem lehet . / 2o. 9t /

Az örökbérletet albérletbe ed ni tilos s ez örök- 

bérlet megszűnik, he ez örökbérlethez ter to ad terüle
tet indokolatlanul megművel« ti énül hagyja e ezt ható
sági felszólítás dacára sem műveli meg. / 21.4 / 

/32./
az egrárefom tervezetről a Világosság tanulmányirdja azt 

irta, hogy e 

6, "aki legkorábban 1 "te fel a háborúban a kapitalis
ta társadalomra leselkedő veszélyeket, ezért a fbnnálld
rend védelmére a birtokos parasztságot akarta me nyerni.
/33. /
Mi úgy látjuk, hogy inkább megteremteni

ta, hiszen később , e Horthy rendszerben, e iiegyatádi
^közelítően ennek a prohásskai 

t végbe, © -vitézeket" csakugyan 

birtokos paraszttá tette azzal, hogy csinos kis tanyát 

adott nekik. Felvertként 3-4 ilyen birtokos vitéz volt.
A másik megjegyzésünk pedig az, hogy Prohászka ezzel aligha 

© kapitalista rend védelmére vállalkozott, hiszen éppen

féle földreform, 

©lapján
Vf
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tervezetnek bevezetőjében fogelraezte ß ®s
általunk is idézett él seen kapitalista ellenes állás
pontját. Ha a kapitalizmus ttelan gyöjtőfopálom, akkor 

helyes ь tenulmáry irá ál lécpont je, de csak ebben az esetben. 

Ha azenben pontosak és valéeághüek ak&r&nk lenni, ekkor
inkább nevezhetni3fc pl. proudon féle kispolgári szoeialia-
írusho:: hesoriLé kisérletfélének. Nem Frohássk© volt ez 

első, aki a kis- és középbirtokot: paresztsárban látta 

. valósulni reményeit. Még ez 6 életében működd Kisgazda- 

párt, ©a 1931-ben ölekült másik Kisgazdapárt, • (teái "üs
tön- Eckhard Über féle Kisgazdapárt, de még a felszabadulás 

után Veres Péter és Kovács Imre is a tagositott birtokkal 

rendelkező kis parasztban látták a paraszti jövendőt.
3z volt veree Péter munkája cime í Paraszti jövendő. A Kovács

♦

Imréé pedig 5"Kert-Mai^'erorszag isié ”.
Sz lenne a kepi tali 

illik rá egyetlen cinke
Prohászka nemcsak másoknak ajánlotta a birtokrefodmot,

birtokát is felosztatta a tési parasztok között 

192o-ban. Nem talált követére © példa, s akárcsak Saint 

Simon tettei voltak, a ^roháedcei tett is elszigetelt 

saradt. Úgy látjuk, hogy irfcább bosszúságot okorott, és 

kor e Nagyatádi féle földreform elkövetkezett, ProhásZke

7 Saverben vagyunk : mert

de e

i—

megmeredt székesfehérvári püspökség'«1 jérŐ birtokait
nem mentesített* a felosztási kötelezetted* alól, в в 

kétszeres földosztás csefcnera a csőd szélére juttatta

a Prohéssfcei birtokot.
Vannak ennek © tettnek karitativ vonásai is, de irfcább 

»terére, Jézusra figyelt, s komolyan vette 

© parancsot t ,oead szét © vagyonokat a szegények között,
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' *
*atán jer, kövese engem."

fc./
i

Pro hóé sk a ég a forródéinak
:

1918-ban ez Ceairózsóe forradalom előtt a esociéldemokra-
táktaű. vitatkozik. bkVor irta 

c. kötetót.
® ШШ*_ёв__гег?£Р

«я termés за ter, hogy bitből i káráé ekber» aaemben 

áll a szociáldemokratákkal, de kdnüéeee, hogy s я о e 1 - 

állt' kérdésekbe n «»mbenáll-e 7 

Nézzük a tényeket. Prohéeska igy ir í

M ier percig sem vonom kétségbe в szociáldenokrácie 

érdemeit , aminthogy nem tagadom törekvéseinek jogosult
ságát sem a béreknek в в autífcáeok háztartási szintjének

rém... hogy a * milliókemelésére nézve. Még ©zt is éli 

általános jólétének emOláeo tény le g 

nek elsőrendű kötelessége, e hogy a köteles ég teljes!té
lé he tünk, hívják azt, aki így 

szociáldemokráciának
sóért mél tán h A Iá s © к 

cselekszik, akár 

is... bár a szociáldemokrácia fellépése вгбазаков, de 

mikor lehetett szolid szép szóvei a hatalomtól vala
mit kicsikarni? Hon kellett- в gasriaaégd-tár sadeloi 

egyarilősitést miniig és mindenütt ökölceapé- 

sokkal kierőszakolni? án is el tudom 

ismerni a szociáldemokrácia érdemeit s azok elől e cikkemben 

sem aáxkózUiK sl : tudom azt is , hory а maamon-bálvány
1 simogatni, hanem

,

érdemes kesztyűs ké 

vae szervezetek feszítőre jóval kell azokat letörni, tudom azt
va&karjeit

is, hogy időnként beköszönt a nagy társadalmi s gazdasági
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tisztálkodás öS takarítóé e hogy a klcskáköt ram lehet 

arany kályhákká! öblögetni, 

esztéták és filezóíok kellenek* / 34./
ahhoz vedrek, ás nem

iía itt aeg&lmtik es időzítésben, kifogások gyűjtése 

helyett ez azonosságok elismerés« lem» eeupán a feledetünk, 

hiszen Prohószka nemesek a tfamde^em jogot cégét Ismerte 

«1 , hanem jogosak ismerte el ©s erőszakot, ©s "köles »párt, 

tssoz as osztdlyhßrc e végletes ee&ömit is ©liemerte.

Mi hát ekkor a kifogása a ezociáldenokratákkol szemben ?
A következők «

* e tömglélek legalaceenyabb ösztöneit ébresztik'',
* miment megvetnek, ami samt és nagy" ©mi jobbó és 

sebbé tehet” whrt-lmetl^n suheneofc és zsebkendŐhöz
élig szokott lap©jók lekritizál nők mindent, omit ran 

mondóm flátó és Arisztotelész, hanem Kant ér Hegel nagyra 

tartott. Lehet-« mór most ige ni kul túróról beszólni, 

hol a bölcs mérséklet lereretlen lelkiállapot? Lehet-e kultúra 

ott, hol az állatot e emek legrosszabb szenvedélyeit 

felszabadítják 8 hol a fiatalságot az teaméi*leégnek
• erkölcsifidedlaitnak megvetésére ösztönzik ? hit 

hasaiéi technika éc szskezervezet ot, Ую\ kulturberbárok 

élhetnek vis 8© e askkel ? Az erkölcsösség mindenütt csak 

önfegyolmezé*, 5 megtagad ás, Önfékezés által tisztul в 

erősből meg bennünk i minőén halod leben ..a jelező 

csak az lehet, hegy fölfelé tartsunk s az ösztönöket « 

zabolázzuk. űrre aki ram válleilkozik, az a kulturbarbár 

tág utjain halai.
Ceodt-3 , he a keresztényeég és © ezociólieaokrácie között
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V -

*•& «Ivl ellentétek éleződnek ki, e ’wps e zabolátlan
ár .iát & katolikuc egyházra

ZgBlo

635 madély es -égének 

auditja ? / 35У
• « I

A képlet ttbit öe&setfllt : Frháeske és a szocláldemflfe* 

rácia kös3tt szociális kezelésekben nincs
ellentét. Kibékíthetetlen ellentét van azonban a ssoci- 

áldemokrate és © keresztény rA serek kötótt, és abban 

heg,- a szociáldemokrácia másként kezeli e te Is 5 embert, 
az azfcölcröt, ínint a katolicizmus, nincs bennük a katolikusok 

által olyan nu&v» tartott önmérséklet.

Szól ГгоЫагка a forradalmak tértié a cetéről is : * "anapség 

vajúdásban élünk, legálisunk sincs az aj re nő 51, de eejt» 

jük, hogy ideje van már © társadalmi eltolódásoknak és 

© súly pont uj elhelyezésének. Nem látjuk be, hogy miféle 

ájd^enúszer váltsa fel © kapitalista termelést, 

de annyit дао ha tűrte, lx>& nagyobb ős mól táncosabb
ily ben a kisemberek jogaitkiegyenlítés felé haladunk, 

elismerni ő© érvényesíteni akarjuk: a kié nemzeteket a

lyeJceuéaüen i‘ /36./

i'soaehaeonllteni © múltba gy vier за , a francié 

fátívelőmig, arról ezt írja : " A forradalom ár je , nrly
meg eke ta tiszti tani о világot, oly piertcos volt, 

hogy ebben átlag csak mooateoe fi ekéknek volt kedvűk
úszkálni i de azért vizem a fejlődés hegeiről s sokáét,

viz volt, melys a piszkos viz is mégis csak 

öntöz és termékenyít, s ©я eleven erő mégis csak érd
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volt, mely eldrevitte a világot./57»/

Kam volt még forradalom , amikor Prohásüáea a következhet 

Írja:

menő ellenségeskedéee ez egyház és a kereszténység ellen, 

mert a püspökök mind annyién , a pápa, a papok birtokosok 

a kapitalisták vagy un-? Annyi tény, hogy azok veryunkj 

de ez mit jelent? Саек annyit jelent, hogy ez egyes emberek 

éppúgy, mint , mint ez intézmények,a
vagyis e kapitalista gazdasági rendben vannak benne, a
a leges
va® egyetemek, áivaházek vagy egyhá

érdekeik is vannak- a kinek ne lennének- a mostani 

jaadaoági elhelyezkedés módja & rendje szerint kezelik 

és hják meg asokatbgy állunk a kapitalista gazdasági 

lésben benne s úgy nem emancipálhatjuk ki magunkat

ni •

nyibb inté
nnyiben gaacla-9

Sági

te
aléla, mint ahogy bőrüf&bdl ki nem ugorhatunk. De ilyen 

kapitalista a legelszántabb szociáldemokrata is, aki vállal*
ven. Kapitalistakozó, ©ki termel, akinek pénze, há 

lehet. J3ebel és Singer is. Sz ne® szemrehányás, hanem
konstatál ás. a kapitalista termelésben veló kényszer 

részesedés tehát nem lehet oka annak az elkeseredésnek 

és gyűlöletnek , melyet a szociáldemokrácia szH 

hiveiben az egyház s a kereszténység ellen. / 38./

- miután kényszer részesedésnek nevezte a köpi-
Őést- utána

Pro hás
tails tű termelésben való rés 

miben látja a gyülölkö és okát: Abban, hogy a szociáldemok
rácia szociális tanitását összekötötte a"historiai mate
rial! aaussal". * Ш köze a mzőe^ári fejlódésnek a hithez?'*
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* Хдойп, mi к8м? Kell materialistának lennie víü «felnek,
struktúrája közti viszony- 

kell ehhezban hisz ? „ De he 

akkor miért кеду szeri tik ? tán a lelki kényszer 

valami jele a haladásnak s valami jelleggé annek az uj 

és jobb vÜá/nak ?

térialiatársak lenni,

t választottaA szociáldemokrácia e históriai 

Választhatott volna 

egyiknek tényleg ennyi ke

teriall
rt

van a másik-
hoz, mint a malomkövekhez vagy képezi jakhoz*.* Vagy s miért
kellene a malomköven és a képezijak népének tagadnia 

Istent , lelket , a szellemi világot ? - 39./

Csakugyan - tegyük t fel Proháss&a rmomén a kérdést mi

tisztultabb fi prob s párton belül fi ketté gse»kap
csolásának tényét kell elfogadni vagy tudomásul venni, 

tebáu «Iáéit ti materializmust ée • társad almi aaocializ-
rnuet nem lehet különválasztani; de párton kivi már régen 

na ei szükséges a kettő kapcsolata. Аъъ© a vitába, hogy meny
nyivel kevésbé osztály harcosok azok © pártok, ©melyek nem 

kapcsolták őst szocialista jövőért folytatott evilági 

teriülizauseal, ebbe mm kivén ez а dolgost
belemenni.

méltónak tartjuk azonban JevtusenkoNagyon tier eV
Parti mám sírok cirr.ü versét*

fekszenek szibériai peres átok. Mellükön 

kereszt. (4 bizonyára M&rxfct ne® olvasták,
alt forgatták, de küzd öt-fejükben az Or e
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tek, I bur asu jakra sintik , i*v történt vé|Ql
hogy marxisták lettek**» a sir
álmuk ftlé vörös csillagot tartott /<0./

Prohásaka álláspontja érthető i® és utólag i go aolt ie :
csak a Urne tőkbe kell menni * bol es ólök a boltokkal
beesőinekI s holtak se éltnek segítenek" /41*/ A. tudós Pavlov, 

a politikus Grom Péter* Dobi letván * Ibgllatti a példa: 

akkor ie lehat valaki pótolhatatlan értéke a 

nűk, ha hitbeli kérdésekben külön utakon jár*
Fogadjuk el hát természetesnek, he «gy püspök esójából hangáik
es el boruljunk le tie atelet tel a saerwedő emberiség 

előtt. Doraadjutós ig szenvedéseiktől, mellek égre kiáltanak: 

de m feledjük, imgy égre kiáltanak a lelkek le, 

testek •" * ••• bármilyen uj társadalmi bürende ekedéiben
a

lágyén le valamikor réssück, a munka ott is estié agy funk
ciója less ©a Hétnek, e а ©»11еяй vtSgMt résen kell majd 

lennie, hogy а шапке ш üsse agyon a lelket © hogy ea ember
ből ne váljék gép a murikéban." / 42,/
&a házak általábsn elfogadják • antik« köspentl ®terepét.
"Aa élet sója" mondják ról®. "Qrendó et loborando * olvashat
juk © debreceni Be forrná tus Tollégi ur. belső heeüticsetdiu

*
ügy sitikkor bibliai alapja ven a műnké büntetés-jelle gének is.
"Orcád Vfültékével keresd a te kenyeredet" - hongife sa Ur
parancsa} a mxci-iz tehát büntetés bz * eredendő bőn" elköve

téséért.
lehet ebedül!Próbának« is lé tje, hogy a munka

boldogságra törő embernek. Нс-еея véleménnyel vancélja a 

a a olyan munkáról,"«
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e® ‘Culture rebc Zolijává *' is. lert egyoldalúvá
teeai az életet, * a lelki életet elsilényitjt, ás 

elfojtja. Így kell érteni ez Evangélium e 

* Яе ©füjteetek igátoknak kincseket a földen, hol a* *
.reméazti* /Háté 6. 19./ ée ruhá-ü*

as to tokért mért egiódtokt * "Mézzétok a zók lilioméit, 

munkálkodnak és mm formekVMáté
6. 28*/. ,Ss 

m do! rozsunk e m fonjunk
annyit jelent- mondj® rroháss&a, hogy

hamm annyit, hogy e 

munkában a lélekről rmp m feledkezzünk. A lelket ívni,
• mm

Oltani kell a főleg © ki marói ástál kellnevel rá, gy 

góvni.* / 43./

Másutt még kíméletlené bűül tzó! bz egyfajta irányban 

*1 társult életről - még akkor is, ha az eltorzító tényeső 

a munkai * faép, ezéfc a haladás himnusza j szép a munka 

dicsőítő émkej de e hirniísst mm ások éneklik, kik a 

munkát végzik, ások ryögneV és sírnak. A munka templomai 
/ a munka által / «lesemvéssédét t emberiségnek kórhéaai- 

vá láttok, melyekben as ember tönkrement? lefokozták 

géppé butítottak. útmutatói © párodi- 

. S amilyen а munka világa, olyan a szellem világa: 

var. odó, vajúdó, elégtelen, elégsdetlen... folyik a sáskádé*

esek a roncsok* *»

sig foké sott versenyműnk®, з hangzik a biztató szórni t
zaddk nem ért el,heladáa, szebb jevő! "Amit a jelen 

az elérik a jövő nemzedékek s bár aok áldozat és keserű-
jd аз elvessett pared!.csomotsóg árán , de föltaláljuk 

... itt e földön ." 44./

ÁHíh* лismét hü maradt önmagához l„a munkára ezükitett 

kultúra ie csupán részkultűre, híjával van az "egéé^ségV
Szobás

i SZEGED s
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nek, s he teljességre törekszik a harmóniát kereső
«■ter , Akkor forduljon önmaga felé le« * misétek me
önmaga tokstl */45*/ kiáltja embertársaink e keressétek 

magatokban az elhanye-olt * jobbik ónt*.

Frohászfce óta eltelt 5o óv nagy eredményeket hozott 

a munka filozófiai értékelésében is. Fegyar szerzet is
figyelemre érdemes müvekkel járultak hozzá a fii -

iái tie átázásához* / 46*/Ha kézikönyvek is
pontosítanék : * a nehéz testi munkát ki kell iktatni

tissáció segítségével* Ja komplex gépesítés ée ez au 

* kápeeségeirifcnfc 

valósíthatja
gfelelő munka kell,

gunkat”; - fcj^ativ munka az igazán

rt csak abban

e a
értéi«®, különösen ha a 

* *z csak ékkor őrizeti neg munkaképes sédnek
optimális színvonalát, ha külön sebb fáradság nélkül
úrrá tud leírni termés as ti, de főként társadalmi ée
munkakörre esete valamennyi változásán, vagyis alkalma ásod ni
tud ezekhez a változásokhoz, ée aktiv módon tud beavat
kozni* Finél férődtabb az ember, annál irfkábu csökken 

munkaképes:.ág»« 4 ttilfáradás zavarja a szervezet h&*egúlá
éi óját: a test hőmérséklete emelkedik , e elérheti a 4o

szét vizgeaőál-fokot ie. A tulfáradás

ilkedik a vérnyomás, kapkodóvá válik a lélegzet* Pszic-

éxtieklődáse csökken munkája iránt, jellemző rá a hűvös
érzelmi magatartás* Aggodalom ée fő*elem less úrrá rajta.

gában , ée őzt hiszi, ho& napjai,bízik ört
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órái ссёк sgy-egy elhalta ütött leleplezés. As a rnunk8f 

onit eddig elvégzett játszva, hirtelen komplikált less.
A fámát ember nem tud elkAsoes^odni. Bgyre rosszabb a 

visaorya munka társéival, ingerlékeny, tulérzéfceny. .. A 

tulfáradt ember mindjobban elszigetelődik a társadalomtól. 
Saberkerülővé válik, в igy mm áll módjában másokkal 

megosztani problémáit,., ilháritására elegendő ©a aktiv 

pihenés, megfelelő tartalmú alvás, kulturált 

Le hatásosabb mellőzés © jó тюка társi kapcsolatok rende- 

, a rendezett családi ás társadalmi élet, в helyes 

népire.* /47*/

A brstiszlővai Uj Szó Írása - amiből most időz tünk- elegendő 

bi so nyitók arra, o£% Prohásska 5o év távlatából visszatekint
ve igazolva lett: az emberi lényeg esek

niku-3 egysébe.tint ahogy ©a is szociológiái dolgozatok ál
tal bebizonyított /48,/, bojpy «лу-két évtized alatt egy- 

K&t évszázad késését behozni büntetlenül mc.
lehet. Aki 5 év alett tíz évre elegendőt dolgozik , az öt

is öregedik.év blatt annyi t 

A megoldásié hát: törődni 

arait Froháeaka a lélek igényei na- mvez.

c./
•" У

A vita tart: esek az az emlékezetes két szócska, vagy 

lyebb okok is szerepet játszottak abban , hogy Frohésák© 

nsgyon jelentős kezdeti lépésre elhatárolván magát- 3 

nappala fenáeefefUtáreas ág kikiáltása uidnr vís zcvonult, 
és a ^anáeeköstásaaág bukáséig csöndben, passzivitásban mars it.
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Vagy a 0 kür levél ügy" 

nem pedig ok.
A Vigilia 1974/12-«з saámában ВДму %örgy irt ^roháoZke 

lyioéeéről egy Dél tatást J
még kegyeleti okokból

ürügy volt аз elhallgatásra,

8

* vagy jót .

vagy eemrr.it * alternativ 0Ъш fogalmazni. De nsm e a abad 

* vagy roeeaat va/^ eenni t" el terns tiváben 

Látni kell egy főpapot, Írja lónay tyürgy, aki mi tsktikózás- 

tiezte szívvel vállalta 1918 és 1919 polit
kai és táeadalmi fordulatát... Itt sok tény vár vég 

tisztáz^*©, pl. ez, hogy min múlott, illetve miért 

radt el végül 2rohás áca végső "igen“-je a %aáe*küztár» 

sasába, ügyetlen szón múlott... d-» ma már nyilván
való, hegy a hivő csak adóig dolgodat együtt a nem- 

hivjkkel, araed 'in hite sérelmet mm szenved. /49./

ból,

vgf látjuk, hogy a haladó tároadalmi nézeteiről 

és tetteiről i
mhiváckel csak eddig működhet 
forog kockán.

g, rai volt az ©z"egyetlen ezó* 

ami miatt Prohásake nem mondta ki azt a végső ”ig»n"-t.

együtt, mip hite 

B»k után nézzük

A székesfehőrvári főpap 1919 márciue 21.-e után 

** Aa e^hásmegye papságához* címmel kőrelevált szándé
kozott kiadni, amelyben volt egy ilyen mondat : 
Tartsuk meg e forradalmi rendel« teke t,
mi/ emok hitünket c erkölcsi törvény elnke t nem

£ azokat kdeaeógesen , hadd 1ássák,sértik, tartsuk 

ísogy jó akarunk, a nem a "magunkét keres?ük"isrte^
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rendel«teleit még QVTcfir Ír, h® eseVásairfe s
bisonyoe !corart02áe€V8l járnak} 8 kedé— 

gí^ugvás® után regéljük, telíts veil^eesabad-
j. #

sálnak örve nőért» türk." / 5o*/

szabsáeá/nmk 

lyefc

ügyben illetékes HúpoiatosGágon vele&L áthúzta a
&zóra irta át. As igyés * ш e r t "

engedélyein püspöki körlevél ® forradalmi censure te-
«1

juvitáta után * követkeaScéppan hangsott volna: 

"iartcuk meg ö forradalmi rend el eteket, 

hitünkét 8 erkcleii tSrvérQfeirfcet nem fér tik.,,**

engedte kijavíttatni:Próbáé &a ezt es egyetlen szét 

eb»en volt befog! alva össaee fenntartásé*
□laonylték arra, hogy в a az "i" betű* amiről Madách a hea- 

gédiéban sz&L,
a szerző

is olyan mellékes , mint amilyennek 

itatja a Konstantináp&Lyi eainben.

Irohászka tehát mm adta ki a körlevelet, a utána 

onult* Csöndjéből néhányszor már 

ftel ébre sz térd c történelem* 'őst ie
vies gpróbáltü 

ilyen kísérlet 

folyik, ébredése mm lenne haszon nélkül velő, hissen
-mi ie est akartuk bizonyítani- egy marxis te etika által 

elhanyagolt tártáé ten tud/па/ adni olyan értékeket, 

ségtlhk van, amelyek ott rejlenek 25amelyekre e 

öeeae^iSjtött kötetében*

.
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.

V. UÍ9M\

tud sssretni, eaolgální" «Jel
dldoznl, elveeastt"

/ -íerae» ^áesló/l./

A ^agyarorGadgi Röfo aútu© Kgybás és 

kisoelteedd гш»!пОД1&4дог Зтвог László 

ceslskedetein birsestül történd meg-

•: ■
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e. %

és történeti "különö £ rég

Debrecenben , a • Kálviniét© Sémában" ahol 3 katolikus 

templom mellett 19 református templom van, © 

lom és & Püspöki Palota kCeötti útszakasz nyugati oldalán 

van licium-f©, Aairt rendkívüli, mert ez e nővér» csak 

bokrokat Mpeztfává telén még seholeem nőtt, 4 rajta levő 

emléktábla ezerint a bitviták idején 9& szerzetes és 

e«y protestáns prédikátor vitatkoztak, a vita hevében 

mondta a szerzetest "akkor lesz a reformációból ebben a 

városban vallás, amikor ez a vessző fává nő" és földbe 

szúrta a kesében levő liciumves-zőt. S ims, hirdeti az 

emléktábla, a vessző fáváj nőtt, s a református egyház ól

>n ©

egy háznak, '.zelleme átfogj© a Tiszántúlt, és évszázadok
látta el kálvinista értelmiséggel, 

pappal, tani tóval, köztisztviselővel, később jogásszal és 

tanárral is a Tiszántúlt. Hort Magyarországon a reformé-

óta már Kollégi
'

elé Pázmány és C «reffe után csak a Partiumtom meredhetett
g, továbbá Erdélyben, ahol a török volt az ur, legalábbis

történelmi lépéseik-aranyiban, hogy ördély fejedelmei 

ház a porta engedélyét kellett kérjék, Kire a török befolyás 

megszűnt, addigra a Hebsburg abszoluti 

/ talán éppen ezért/, о @ felszabadult területekre már

is enyhült,

igát a vallási türelmetlenség, ml* 

a medert előbb * koldussá, majd katolikussá végül 

németté • akarta termi. A X7III század negyedik év ti зэ dó

vá tette rá
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jelentősége s SHLttuaomái^i akadémiák ellenére , & dasilika,
® Szent István társulat Könykiadó , és a katolikus köa- 

pánti sajtó,Budai,,Pteti, budapesti jelenléte 9snitt 

ért annyi t, mint es, hoдо a tosreegprioás Esztergomban 

ezékelt. A traget orientációt szimbolizáló lozeopy mellett 

e Dél-orientációt , ízaa az ltáliu/3óae/-orientációt jelen
tő lie stereo» maghatározó volte ávesá judokon ét téqy volt.
A másik szubkul tűre , a reformáció asUflcULtúrába centrumé 

Debrecen pedig a Keltt-crientációí оt jelentette. /Így igaz 

e a lCö4-től 1945-ig. /Kiába volt a reformáció kálvini 

irányzatának székhelye Genf, ez az úteugárzás nem vált 

mégha tárosóvá s a refomátu* egyház szinte fennállás©
0

kezdetei óta © viszonyított progressziót képviselte, 

iöemáóket adott minden hátrányosan mfkülInbC»te tettnefc.

: t

1

i

1945 előtt pl. felekezeti oktatás volt a falvakban.
A refonná tus iskolák fogadták be ji. a zsidó iskoláskorú 

gyermekeket.
Kégle, volt olyan tilts© közjogi méltóságok elérésének 

utjében, ami pl. elzárta a reformátusok elől a kultusz
miniszter! tárcát. Vallás és kűsoktatáeö#! miniszter 

csak katolikus személyiség lehetett Ыаад Írországon , és 

ez a tény még a koalíciós időkben , 1945 után is Így 

volt. -ö a tudott, hogy a *«raeatpárt 1946 után , Keresztury 

Vezaő lemondása után azért ajánlotta fel cserére © tár
cát a Független Kié gazdapartnak - és kapta érte cserébe 

a honvédelmi tárcát- mert nem volt Keresstury után 

katolikus jelöltje / Sarvae József protestáns volt/.
örtutsy Qyula után, tehát a fordulat éve után szűnt

mg ez a aogfcölönb atetée , de akkor sok minden mással együtt
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\ '

gszünt.
Шлге1 © nemzeti fOgge tie neég let: teményese volt ez 

as egу ház láöfyarors ságon, ezért, JBőleg a 4ezántul vefyes- 

ViiLláeu falvaiban » református templom volt a " magyar 

1*1 a gÖSGg katolikus volt az " orosz templom** , 
utalva ezzel bizony oe telepítésekre, alg a r.kat, templom 

volt & • római**.

Ss © rákényszerült s 

vált ©

Sa tartotta meg.

p végül második termés se tévé

1947-49««» éveket sokkal könnyebben átvészelte, mint 

e katolicí • Könnyebb volt ez átállás, airál in in
kább , mert hőseit, az erdélyi fejedelmeken kívül pl*
Kossuth 1.0,5081 a létrejövő uj rend ia példaképül 

vdesztotte. «‘.sok a tankönyvek, ©melyeket a protestáns is
kolakén használtak 1945 előtt, nemcsak szellemükben,

gfelel ők voltak , 
és azokat egészen Qrtutay Cyulo fordulat éve utáni 

reform tankönyveiben fellelhető nyomokig lehet követni.

de nyelvezetükben is

űz áUcical lg hamarabb és könnyebb szívvel me^syezett, 

mint a ka tolici zmue v s ezt a megegye zést könny iette az, 

hogy mig a katolikus e^ ház élen a me egyezésre még
főmében ser. hajlandó ortodox Mindezt tfey 

József állót, edlig © református e^háaban
■

gtörtént fi

váltás, ás • Dunáméi léki Református házkerület püspöke
Ravasz fedésűé helyett Btreeaky Albert lett, ée Debrecen
ben - Kévés z Imre utá* akit lékosi Bél tény tálénál éllitte- 

tott félre- hosszabb szünet után íéter János következett. 

Mindketten e progree:aió képviselői, és a megegyezés
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őszinte hívei.

*0 létjifc, ho ГУ © református egyházat ее áll 

ról e RÓkfiei fáié túlkapásodtól eltekintse balról 

пега fenyegette veszély. And tói a Tiszántúl szol gélé 

lelkészei félnek: sz e saját saraid bon «яуге erősebbé váló 

/ soraidat tiaséelíH szekularizáció, amelyet senki 

hajt, amelynek öntörvényű van.

Azt tehát könnyén mg Iahst mogyarámi, hogy miért 

mg «2вв egyház.

A "különös1* abban van, hogy itt keletkeaett. 

~«rt ha £> Maaczikusokőt hívjuk is segítségül, ós a

oldalá-

t

témával- fodLalkczó haséi filozófusok murfcáit saanlól- 

Jfikp/ 6./ arra kapunk itt , в Kárpát
jöhetett volna létre eetradlyen 

református A "történelemre hivatkozással*!

utalást, hogy
nem

gyitík semmire. Kar* szerint Kálvin reformációja a 

a be 11 polgárok legmerészebbjeire" volt szabva.

D« hol volt VSagy erőre sá.son s/gáltalán a polgárt 

Ml segyarázzs hát, ho.ey éppen azt a reformációt fejned* 

te be, amelynek létre hozásához és fellobbant iáihoz 

Kémetori:zé> sem volt eléggé fejlett, Anglia társadalmi 

viszonyai is csak a mérsékelt anglikán i ‘órgzatot tudtak 

elfogadni. A Kálvini reformáció igazi hazája lollmóia, 

a ke re eked ápol gór, aki mindamepi & «Scoria ta sorén alkal

mazta a j**e les ti nációt, ágy kereskedőnek soha nem Jó tan 

a szabad akarat* Г-ert maga felelős tetteiért, ta fi kemény 

ostoru Jézus, aki a tealomot a zárt nevezi latrok barlang

jának., nert оба beköltöztek a pénzváltók, - nem nagyon 

biztatja az ige által kslaárfeoclácra a kereskedőt. Se a 

Kálvin által elfogadott preéastinációs tan felmenti*..
* *
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mert felmenti & felelősség öl<51. laárt lettek a "tervér 

eai - a kálvini egyház hívei. Svájc áe Freneí©- 

ország társadalmi körülményei is alkalmasok voltak a kálvini 

reformáció fogadósára..
в вад» erő re sági elterjedést. 

emezen 1945-ig est tanította, hogyA némái ketolici
e nagy egyházsz. kad ásnak , a reformáció magyarországi " sikeré
nek* Mohács az oka, mert Mohácsnál Tömöri érsek-fővezérrel
együtt elpusztult a katolikus felsópepság csaknem egésze.

interregnumben, te lelki gondo
zók nélkül Í£tqssab©d prédájául' a Sváéban óe Hollandiában 

kiképzett protestáns prédikátoroknak."

Itt t az ország

ti misszió
vállalásában látjikaz okot. Abban, hogy Fáróli öéepér megy 

r© fordította a Bibliát - il a máig érvényes 

formába öntött nemzeti nyelvet-mert Kocsi Csergő Bálint,
Pávai Biró Mátyás, Satnesl Molnár Albert , Szegedi Fite István, 

Apáczai Cseri János, ” is z tótfalusi Kies Miklós , Kecskeméti 

Végh Mihály - az LV. zsoltár Írója, 

tette a Psalmust ; mind együtt létrehozták népi és 

tudatunkat. A szel, hogy ® prédikációk magy 

érthetővé tették ez Igét, ezzel hogy tempi* 

templomok voltok, olcsóvá tették az egyházat, azzal, bogf
gszönte tték az

g teremtve t

lyből Kodály elkéezi-
ág-&

nyelven folytok, 

ik meezsltfelu

két szin alatt vették fel ez úrvacsorát, 
ostyáé áldozatba rejlő misztikumot, azzal, hogy Írni-olvas ni
tanítottak, megfizethetetlen és értékelhetetlenül пед 

szolgálatot tettek enne* a népnek.
íz a protestáns válasz, e bár nem nélkülözi a részle be jlást 

azzal, hogy tertíeneiózusen csoportosít, közelebb jár jóval
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• törtéoflal egyoldalúságában la-aim as ugyan-
cs«k egyoldalúan TolMScaban okot találó kától lel «оде*.
Ml úgy látjuk, hogy bz eilig ismertetett váUeaofc egyike 

fogadható el telje© mér iák bem mart © ** marsi feltétel** * в pol-
bisonyit a történelem

Oly©n fejlett vieaonyoköt , snalyből Зоо év távlatából oerjeré* 

batnuk a geleaed get} & két egyház , a katolikus is meg a reforsaá- 

tu® le »kultúrában, tehát a® okosaiban keresi 

áss okosáét, végző soron történelmietlen vábs-t ed.

mg;

rdóiy valami vei fejlettebb társadalmi vieae>ryai,ée ez a tény, 
hogy rajta kereskedelmi utak vehettek át, mér inkább sejtet 

vol emit,-legyen es ok jak ti v determináló} üartinu sasi/bér 6 teato- 

lifeue vol tAo recepcióit magvalééi tó müveit toleráns erdélyi feje
delmek pedig ez a «subjektiv " véle tlen"megha tárosó, amely segítet
te a reformáció kivirégaását.
A - különös* kislakuléeáhos 

életmódbeli "ráismeréeok és párhu 

alapot,
kert a reformáció, akárcsak a reneszánsz, visesanyült a 

kereestyényeég előtti időkhös, a raneeseánaa as antikvitásig)г, a 

reformáció
*kót pogány kdaf, tehát malomkövek köaött őrlőd 6 parUumi ó®

bisonyoe tudat be 11 ős
в ez elégsége a

g a sokat eaenvedett zsidó nép történetéig« s a

Gábort büntetni indult török} néha a nagyhatalmi ábrándokat 

kergető II« Hákócai Qyör^ bükdsa, náh© meg a "népek oreeágut- 

js*kö®cleége sodort vógveesélyba; hallván a prófétákról éneklő 

prédikátorokat és lantosokat, egyeacr csak felfedaste sorsát a
génekéit sridó nép sorsé ban, ««Adva l® voltpróféták által

ь pérhusam: • • "Blikoron Dávid aagy búsultóban.,,"
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Akárcsak a próféták ajkán, ugj esői a ” siralmas 

e Uorwoiseaák lantján, a Dalaesíak vallásos verseiben, 

a prédikátorok vasárnaponként! igehirdetésében*

seiást Ígért az Isten, tikkor erre ez 

összetört réezvilágre ie eljön egyezer a eráltás***
" Vgy két dalt a szabadságról szívesen hall a saolganép" 

Olyan népszerű lett Erdélyben az ószövetség, hogy szombatos 

mozgalmak keletkeztek, és az erdélyi paraszt trón, Ites. 
ДЬгоЫ^, Izsák névvel kezdte ajándékozni fiait, és lg béka* 

Rákba 1 nevgt adott 1&ф minek* / Tamási Áron, Székel/ Ifóaes, 
© nevezetesek közül legyen elég illusztrációnak, 0» c? 

bizonyíték cd nőméig elérhető : Szabolcs -S 

sast ári réeae, azaz a református S.
SS

• , г t
raindraáiít eat a szokást /gyakorolja, csak a hetvj 

ke adódik itt is a névadás uj divatja*
évek tói

As ószövetségi próféták ellene voltak a gazdagoknak. Azokat 

eul/08 átkokkal átkoztak. TJgyanigy a indikátor és lantos 

Irod&om . Htltei Gáspár elbeszélésében az ördög elviszi a 

földeeuret, és »elígért, hogy “minden föl<3eeurakért"el fog 

jönni*

A pár hu zen áltA láttuk bizony! the tónak a reformáció

kálvini formájára*? ségi elterjedését, azaz
sálában • Az korig visszanyúló rém-

ezánee »ellett az ószövetségig vieee&flyuló 

refonáció adott egyeztetési lehetőséget, e e

к a bekövetkezését, ©mi az objektiv és 

szubjektív feltételek Hánya azaz a gazdasági-társadalmi 

viszonyok elmaradt volte és a polgárság hiánya ellenére is 

elkelmássá tették a • lelkeket** a reformáció legmerészebb
(| SZEGED p

'- vv Л1

l
annak a**különös"
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"k013i«s"-r« fel 4*11 hívjuk a figyelmet.
4 kereszténység és a keres zt#ónsár között főleg 

kulturális kérdésekben szoktak es egyházi irodai-ok 

különbséget tenni s "a keresztény s "kereszt" sióból sr*3n- 

uazik, a "keresztyén" © Krisztus szóból ez'Irmazik;
© keresztények t»erint Jézus azzal tette a legnagyobbat 

az emberiséért* bo^y megélt érte* ez^el megváltotta & 

husvét diadalával az emberiséret s " legszörryabb ellenséétSL' 
© refomdció hivei szerint azzal tette Jézus a le 

bet az emberiséért* hogy me re »Öle tett ; a katolici 

legnaryobu ünnepe na^péntek, amikor e
nnekj hogy estén husvét hajnalán diadallal 

zélelJenek j a reformáció ezerint sag a legnagyobb 

ünnep © karácson/» a gyermek, a szeretet a béke a bethlebe- 

mi oc illeg йшере. Sorolhatnunk li túr diabeli különös érska t* 

köztük olyan ezer tartás tudomány on túlmutató jelentőéért 

la* mint a husziták által bevehetett két ezin «lett! "áld о zás".

ob-

de miau együtt azt bizoiyitená, hocy a keresztényed/- és
sstyónség egyugyanazon kultuifc8it5n belüli réezkultura.

* amelyik a két kereeztéiy / 

keresztyén / egyházat közelíteni próbálják egymáshoz, ennek 

jegyében gondolkodna’4 •

a ki

ledig látni kell azt le, hogy itt sok ai többről van
termelési mód / gazdasági-társadalmi 

sátán? katolicizmus is, és
szó : •& egészen más 

alakulat / ideológiája a to 

egészen más termelési mód / gazdasági-társadalmi alakulat/
ideológiája a reformáció is. 

4 két egyház között is, 

bizonyíthatóan jelen van a

© spirál ós történelemben
#

g tagad ás és a megtartás.
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л kontinuitást a keresztény só# ©lapdogmáinak 

jelenti tehát Jézus, u* evangéliumok, az apostolok: tettei, 

e Páli levelek, / a páli íordulat/, űz apokalipszis-képek, 

Isten maga

• • •

• ••

a r&fűfmc/ ко (

ö szentek körét egészen beszűkítik, nincs Méri® kultusz, 

a szobrokat és képeket bélvájyiaáaásnak tartják, csaknem
szkepticizmussal szélnek a csodákról, & csak elkerülhetet
len néhányat fogadják el , erősen ószövetség orientáltságuk 

van*
u«sk a kulturális jegyek ©sortban a reneszánszban / és ire, 

u© lé szik / a reformációban le
vilá reália lehetőség ivei számolni

igjelenő józan jegyek
a reália
kénytelen görög- zsidó- földközi-tengeri hajóé népek 

kultúrára utalnak Nem ve tiV mg már a pénzt, érucse • á- 

re törekednek a feudális termékcsere helyett*.,és e 

katolicizmussal ellentétben, 

világát tartja
ér" ekei sserint noneolkoáik*

• • •

lyifc a • be le 5 ember" 

gha térő sónak, a re formáció « "kCflleő ember*

I© radr értbe t^vé válik az e esősed okig tartó viszály- 

kedás , emly létüket jellemeste.
A, második jobbágyságai, ebben - történelmi szükségből bár, 

hissen e tőrük előnyomulása indokolttá tette est- a fsudálle
ghoeossbbitó következetes rendszerek

©1”áesá#

életét még
mindegyike a róisai katoliciffsuet tette áll 

к tengerparti kereskedő népek, éo a sorsában különös
párhuzamost felismer5 magyarok <Skr>r-orientációja a református
egyház vallás-tételeiben lel ideológiai rend*? sere *Л»е# 

l(A easily iség jogsi, «jogos bee,-vágy, ö józan önaée^
mind azt bizonyltja, hogy a refo máció akárcsak © reneszánsz,
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"uj * értékei zömét ugy ezertate, hogy felújított© © régit ,
aa ókori ti а ДОбфЦ latint, zsidót.

De crafc a kálvini ment véri^ аз utón* .-*3 evangélikus 

oda" «^at a dollfciotgttlt félúton. * Эе ide, 

adja áss evon.gélikue Ыгад? Kikeeéth egyik novsll ójában, éo ugyan
csak jel lessé i a katolikus hsran ©at mond ja ** Jézus *lisia9 

Jézus iädriö% a r*í’e~tnétue meg s "Forgós adta breatette** 

dallamot veri ki vesémaporként egy hé *ea tempi 
fallen*
V©gy , hoey s református egyház stgyiíf esessél*ieégét Ш
•rrfll a kér'éer£Lt

aákaaát*

rt e reformációt elvile g végrehajtott® 

a lutheri am« le, de ve sáréivá mindig az volt, 

hogy csak ©d )i$ a a i & 1 > и в lg ще gy el, 

/ távolodik «1 a ketclicisaruustól/, ameddig feltét
lenül el kell t»ml*}

a káMcianus poOir - AUBitatta»?»Mi—шйав- 

sloe® a lipiiíli) h*t.(T*if, «leshet, a arain

- "i

\

.. .

-
túl már a nec-keree ztrámár ven- és adnűest át-

üii£äváltoztatta © keres stéragéfí&ffll , 
irác büfögőit megvált s tatáéi tilalma a eaentirás-
iwfc.* / ?./

Szt a frappáns teli találatot Янгам László mondta * 

Amikor tehát © refocáció által hezérft története n tőled 

fálévaséMe goníja’bál véneit részt érint jak, mint 

" lehet ás égs iréc © 11. vléghéboru után", megyareág-probl 

és a *aeidatérdés% ekkor «Мега , «keretien tBldlkaaunfc 

ezzel a hosszú életet negált swfasaátoe pflepdtekel.

*
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ь./
Lászlóról

1032 eSeptember 29.-én ezölstett aáixííy hurkádon,
1975 euá?. 6.-án balt meg .диарееten ./8./*Jég 1971- 

ben, tehát 89 éves kordán annyira er5® ős ssellaiüileg 

tel jocen ép, hogy lé tortát tud terei Debrecenben* 

dánftyhurkádon járt elemi éa polgái idoléba. A 

gimnáium felső né у osztályát 1900-bon Saékelyudver- 

hslyan, a teológiát 1904-ben Kolozcvérott végezte, s
1903-tól püspöki titkár volt. S hivatalából 1905-ben

nt e a berlini egyetemen tatütt spy évet, 

majd Sárospatakon teológiai 

Kolozsvá* következik, ahol Bár bölcsészdoktor, és a 

gyakorlati teológia professzora. 1917-ben zsinati póttag 

és főjegyző ez erdélyi református egyházkerületben. 
Sttól kezdve

ксагазге
gántanár. Sárospatak után

n lelkészke de tt. 1943-ig a

dódóen töltötte be ezt a tisztet. 1951-bsn lemondott 

lelkész! állásáról is/9./,

r négy közötti iádra1956 október 23 ée nov

együtt kezdték bénítani a református egyházat, s le
mondásra készették ^егесзку Albertet. 3 néhány nap alett 

súlyos összetűzésbe került Péter Jánoséul, aki ugyancsak
lemondott a 2iazántuli Eeformátus Egyházkerület püspöki

Egyházkerület Péter Jánosttisztáról. 1957 tavaszán
visszahívta, az azonban a visszahívást nem fogadta el,

éle© hangú beszédben Ítélte el ’"evesz László
1956-os magatartását. A Közgyűlésen Péter J< többek
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között © következőket mortót© :
* Főtiszteié Ш ~‘gy házkerületi Xgagyülés t
Ha az eile ©forradalom nm lenne olyan szörnyű tragédia,
akkor e részietekről operettek sorozatát lehetne imi.
Smberek, akik éveken át a 

egyes /
e^fháe vezetőit , vezető testületéit, hogy túl sok poll 

tikai konesideráeiőt adott vagy engedett érvényesülni 

a tfceológiei tevékenyebben, ezek az emberek kót-háron 

érás Üdére nyomásos politikai, szörnyű, tiszavirágé aero 

poll tikéi Jelenségnek, kalandnak dobták oda az 

egyhazat, n mm ©karom, a vidéki szatócsok tisztes fojcűsOLkozá- 

©át megsérteni aszal, begy ezeket az embereket hoeséjiéc 

bee örültök* De egy vidéki eaetócg nagyobb politikai hozzá-

1 támadták és bírálták ©z
4M»

értéssel tud közéleti kérdésekhez hozzászólni, mint 

Vieser» Tm I-boft, Papp László vagy asz László © magyar 

nép történetéhez c világpolitikához és az egyház politikai
helyzetéhez.” /le./
S kemény Ítélet után Davaez László is visszavonult e 

csöndbe. Mondjuk így s " társadelmi halála** elkövetkezett.
Kert négyféle halál van i a " társadé Imi halál", emit akkor 

Ьвшк ©z emberek, amikor kívül záródnak e közéleten} e**pszic
ho ló ;dai halál**, ami akkor következik be, ©mikor az egyén 

feladja} s**biolórÍei halál**, ami mega a botíLés, ée 

ez ” örök halál",amit akkor halnak akik 

amikor még az emléküket elfelejtik. / 11./
Rávesz László Dér s©6 élni hal éle és a biológiai halál között 

még 19 óv volt. 19 évig úgy élni csöndben, hogy Ítélőképessé
ge teljében ven az ember, az olyan büntetés egy mpstehet
ségű személyiség ezáoára, amit Dante kifelejtett a Divine

csak voltak,
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Cooédiából. emit mond tunk,

sajnálkozás, hanem kijelentés.
Ügy gondolj»*, ekkor járunk el helyesen, ha 61 normáé 

szemével láttatjuk,

2*Í£Ó*ét, akkor azt kell elmondanunk,
önmagáról

gint esek nem íd-
. ;' ■ ■ ;

tőlés s

, h& i tetni ükörjufic csemó-(
it 5

6 1® látja önmagát:

•A közel ötven értelmiségi közül 

gyvenöt pap volt, kettő tanító ée három tanér. Az
•'

egész csalidbafíegyetlen mérnök vagf orvos sincs. 

- irjö .^EVösa Lásaó- én jogásznak: jelenke , azt sze

lei® & züllés első jelének tekintették volna"} majd 

arról ásói, hogy koraérett volt,a mindig hamarabb fog-

dolgok el, , mint erre beérhetett volna.lelkozott magvas
Hetedik osztályos korában pl.dol лога tot irt ® "

©karaf-rói és a predestinációról, ős az"eleve elrendelés"

mellett foglalt állást. Járt legócióba ie, s végül azért 

döntött a teológia a teológiát végzi, 

mié. ▲ teológián Bhőa Károly
irt.llett,

volt ráhagy hatással, és a 

tulajdonképpen ~>5bn nézetei. ~r ékes 

" Jézus vsa ás© intó

©ez féle filozófiai nézetek 

gfigyeléat tetts 

nyeeül a katolicizmusban, és ebből

ig a lelke-az intézmény rendszerből © reformáció ezsbsditja

két." /12./
az ószövetségi, sem az ujszüvet-*

ér ekelte. Keveset olvasott, inkább 

barátjával, Ady Lajossal, annak bátyját, Ady Bandit akarták 

utánozni. Harmadéves koréban dolgozatot irt " Vajda

ségi exegesis
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János költéssel te" elmei, в azt úgy készítette, mintha doktori 

disszertációnak kés ültette volna. Aztán másképp alakult: 

Sehwezert, Biedermann, Spinoza, Kant kezdte érdekelni,és 

megírta doktori disszertációját " Schopenhauer Aesthetikájo”

Kifejti véleményét e "szép ée a rut", a *bájés", a "fenséges" 

fogalmairól; © "tragikum, "komikum",syraetria","harmonia*a"ry taue" 

érdekli.
Ugyanakkor részletesen ir a "kép világáról*1, az " akarat 

világéról" ée a* "érték világról".
^állapítást a doktori értekezésről:

nnyiben 82
Idéznünk néhány
•Az "ingerlő" ellentéte a "fenségea"-nek,
akaratot a beteljesülés közvetlen elébe tárásával felizgatja.
Aásd a disszertáció loo. oldalán/
Tan negativ ingerlő is: az "undorító". A művészetből ez 

teljesen kizárhatói a "rut" pedig, iben undorító.
megtűrhető."

A"fenségee" azért elsőrendű esztétikai kategória, mert
>g, s leginkábbibert legbensőbb mi vitában rendíti

"erkölcsi
dkkor támad a "szent", aki élete folyásának véletlen esélye-

iga sorsát, hanem ez emberiséget látja; 

s inkább "ismerő", mint "szenvedő" lesz. *
" A szépnek a lényege ©z "idea", melyet a tér vagy ez idő

az

föl t

a sajátiben

gfelelő formájában közvetít. íudjuk, hogy ©z
aztidea megismerése csupán szemlélet utján lehetséges,

jelenti, hogy az akarattól elvonatiroatatott"érdek" nélkül 

glátni "a tüneményben" rejlő "örök jelenését. 8z az 

érdeknél* üli cég az eeztétikai élvezet alapja." A3./
A doktori disszertáció c kivonata után vissza térink Ravasz
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М§етГ§1 е. kézÍretához,einaly tulajaonfcóééenn sgy rész
letes Önéletrajz .Ebben elmon-lje, hogy püspöki titkárként

rt mesterei szerint atanult meg kelli grafikus an írni,
• rossz fcézirás jellemhiba". Simonija azt is, hogy tűzöl tó
műnkében kéé »ült e&y-egy kollokvL^ssre. Hajnali egy órakor 

kezdte el olvasni, másnap regre! , kilenc órakor kollok
vált. Hogy el ne aludjon tanulás közben, tálban havat 

vitt be, é® hüí\ elálmoeoöott, újra mg ujre bedörzsölte 

a hóval homlokát, arcát, nyakát. * Elgondolható— jegyzi mg— 

hogy mennyit ért ez ilyen tanulás!M
Kégött a szónoki siker titkára'1: " Csak azt szabad egyszerű
en én világosan elmondani,
vagyunk győződve .
Bedolgozta magát a " fcatekhetika" , © " liturgia" és e 

"homiletika" ti taréiba / 14./
A világháború idején arra jött rá Bevesz László, hogy csak 

©"bizony eégtó cclben von a misszió”. Köriben szerkesztője 

lesz a pro testé» Szemlének | *©kkai Sándorral és Imre Lajos
sal az ÜT eimü teológiai folyóiratot ezer5-«értik. Skkorr© 

má* sasmbekerül korábbi teaméig dvel, Eötvös Károllyal , Ady 

Endrével. Barátja, Kakk©i Sánfloi* egyáltalán nem kerül szem
be, sőt, később, amikor Adyt bántották, Kökkel irta 

Adyról a ki tűn 5 méltatást * Hagyar fa sorsa" címmel.
в

ifegy tervei vennék Erdélyben, " a legnagyobb befolyású 

magyar református egyházkerületben, " amikor rác 

a román uralom". 1918 december elsején a gyulef*érvári nemzeti 

teíiócs kimondta Erdély Romániához tartozását".
Havasz- 5 maga vall orról- ettől kezdve " © »agyar nemzeti 

ellenállás legb-nsőbb vezérkarához tartozott"és

ad

ghir-
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dette ez un. "pesnziv hősiesség* ее 

is Ír t
ínyét. SrrŐL és lő Őröl

и

j^zrevettUk, hogy e hit ptart egy népet, ha a nép 

gtartja hitét. Ténnyé vélt, hogy a közösség és as
összefüggés gondolata ,os individual! znusnak vég
képp bealkonyi tétt t g_e8lgihirdetéeto61 je el .tant 

talmién es státlfeei elem ya& Bti»ÜfllasMt a létért, 

« MJÉTt.,,,, мне,. séa.
JÉIá— .1ИЦ »■ ó.etewnty. i « ■ « » pr4f4c».l-U 

Tárt» taiürfc. * /15./

iievass itt idézett szövege bissoryitje ezt, sasit «fejezet 

elméleti első részében &/ alpont alatt ^fogalmaztunk: a aért 

volt hitele Erdélyben és a Pentiumban a reformáció szavá
nak, mert a kálvini апщ? közvetítésével в в zenve €6 ndp 

• az , tee témán túra izmos próféciáját hallhatta. Így
ly egyház © hit tételeknél is 

fontosebnek tartje a szociális és racionális missziót, e 

a nép jajszövánafc megszólaltatását... tehát az é p p e n
t pl. ürdély-soros átok ellen való pro te e táláét j

És mi ebből következik t egy vallás csakugyan lehet 

őrlője egy nemzeti hova tartozás megőrzésének. 4 reformé tue 

vallás irdélyben a magyarságot tartotta meg. 'Tint ahogy 

ott "görög keleti" vallásinak lem! ©at jslenti, hogy
vallásából , aa ezt jelen

tette, hogy kivetkőzött nsmaeíSbal* Iga? volt ez századokkal 

előbb is, a történelem a bfzonyTtek rá, hogy pl. Boris vezette 

parasztlázeőás idején a vezért követő román felkelők ha

románnak lenni. *e aki kitért
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m&^arök lakta falvak ellen indultak s est tömegükkel lebéní
tották, gelégedtek ezzel, hogy a magerőket letérdepeltették, 

s erőszakkal -áttéritették- a görög keleti validere.

t

Ce£*efoglalva tehát est a részt: as ilyen szolgálatok
életében, mint 

akart-e térni a püspöki 

akart visszatérni- miután egyezer már távozni 

széli tóttá fel Őt onnan e történelem.
A másik tanulság pedig - itt a bizonyíték - van egy egyház, 

"BOíHÁZ ", amelynek szolgálatából eltűnhet akár a teológiai
ie, ha úgy létezik, boiy egy nép megtertatá- 

sónak misszióját bízta ráj© a történelem.

colgptáse, hogy "becsvágyból" vier
székbe vagy

Valljuk be I e г r e a megbízatásra a református egyház sok
kal alkalmasabb, mint e jellegénél fogve internee io- 

nálliebb római kctoliciznus, melyik a nemzeti keretet 

elhagyó hierarchikus felépül tségében ie elődje 

Irány sétának, amelyik 1956 előtt volt
se

a szociali

adatok- talán még a ííaveas-életmü ismerői előtt la. 1943 előtt 

erről amiss sióról több ezó esett, 1945 után sok más egyébbal
együtt homályba merült. Xiaje, bo® erről le szóljunk.

inkább ismert:Havazz László magyarországi ténykedés© 

a huszas évek elejétől püspök, a Protestáns Irodaiad Társaság 

ta^ja, 192>tól kezdődően elnöke; a Ua&av Tudományos Akadémia
át másodelnöke. 192>tiszteletbeli ta^ja, 1937-től három é
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túl a Kisfalud* Táraaatfg tagja. 1929-btn a debreceni, »ajd
sak 1929.-ben© nyelv- , úgy

© laneasteri egyetem a jog, 1957-ben pedig a Saint-Andrews-i
egyetem a bölcselet dia ©doktorává választja Heves a 

Lászlót.

Aligha ven a magyar közéletben még agy ezernél* iség, ©ki egy idő
ben ennyi gtisztelő címet mondhatott volna magáénak. 
A tiszteletbeli címk tudományos t is jelentettek, és
ez a sokféle rang a társadalmi cselekvés szélességének és
mélységének rendkívüli lehetőségét biztosította 

Ha vesz László számára. Vajon, hogyan sáfárkodott vele 7 

Egyháza a püspöki beiktatás© alkalmából © következőket kívánta 

tőles .
"!•/ A püspök ne legyen ifjú , de öreg sem.
2./ He legyen hibás 

5./ A maga ipának jé igazgatója le^on •
4./ Ülendő tudománnyal , bátorsággal és szelídséggel

legyen felékositve, nem a maga hasznára, hanem 

Isten dicsőségére." Л6./

Havasa mindegyiket vállalt©. így beszélt :"árait a Saentlrás
..A kereszt* éneég

serdült...«*
a világnak, az lesz az én

élte ki önmagát, de még ifjúvá
, Tri•..

grontotta, megnárgezte ne®' reménységeinket.tönkretette ,
▲ létrejött béke úgy 

gyermeke, rettentő, átkozott fattya, mint aminek • bábom is
démoni erőneka

volt. i'e a Trianoni békeszerződés minden átka, mini 

, minden bűne leginkább erre © szerencsétlen
nehezedik, mintha újra ez lenn© Izraelnek
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a* a e»»*d5 eaolgája, #&n a világ vereség©, sebe, 
**уош©г©, Ü met. Hi vegyünk le gázolva, eltiporva
éa darabokra tépve, üs a békeszerződés eredményezte est, 

bogy ©a ezeréves leül túr© orráról visezalöknek bennünket 

© fiaikéi ée aoráUe űezolcfci óba: a balkenizáló-
ily ezerdás b a .Halálra Ítéltek tgy olyan 

esztendő alatt méltatta, hogy joga ia van, ereje is van 

is van arra, hogy éljen" // Ugy van! vanl //

seiet,

és

/VI ш/

ír iel5tt tovább idéznünk © beiktatási beszédből, újra 

Atalánoaiteunk s as аз idézet © biaoi^iték rá: itt 

vegy olyan teológiai irány заtról van ásó s nem B6hs gondola
taink át éltetéséről, laek a kérdések, amelyeket Rovass Láss» 

16 érint a ai lagujebbkori történelmünk legfájóbb kérdé
sei kSatil -a- roindmég fájó kérdések. Ás ötvenes évek
kényesére sönd je kivételével 1918 december 1-i gyulafa bér- 

vári döntés ‘ és 192o jinius 4-i Irienani döntés ©коat© 

uj megoldhatatlanságok még minőig a le шару eb Ъ tömegeket 

érintő fájd kérdések ebben a hsadban. Ennek megítélésé
ben- jpegkóaslitően eryfonne álláspontot foglalt el 

gróf Üsae István, gróf károlyi Mihály , Kun Béla és Lenin

ilyen

is.

Lenin p<33 át. adott a művészi poll tikéi manőverezésre*
МШМШбт* j»giX. TJfflomsfc- 

> a z tagjainak kötelezővé

jo№
g ezt tette köteles-

• Meghirdette a 

kor a bolsevik párt 

tette, hegy égi tál jenek az elszakadás 

mellett, © mm orosz bolsevikeknek
cégévé, ho® agitáljanak sz e*yüttmeradáe
lehetőség« llett. Ez ezért volt bölcs taktika,

лtleégi önérzet megsértése nélkül
rt az
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esek a n e m з e ti eégi bolseviked agitálhatták.*
I/ert - véfm* seren • az ogy3ttmradáe biztosíthatta csak 

a proletár áll na&yh&almi státuszát. 14-15 e
ma se Ír aligha Iahe toe akárhal i®

saev 5« the tel énről be szál ni. А Kagyar Séjfcö*' társaság
elődje a Ka^er Ibnáaeköeláreaeá
hibásan, a Kárpát-Medence népeinek együtt-tartáeéfc eg?

sasáéra széthullva

в célt fa gal mazta meg

a taktikát

választotta mg rosszul: itt а magyar boleevikok agitáltok
az együt imaradás mellett, és a ne-23« tie éri bolsevikek mg
saját nemzeti tanácsokkal együttműködve a szétválasztás 

jogát hirdették. lg? adódhatott eztán ez 0 furcsa képlet 

«13, hog? a I’snácskS a társasi: 1е£Ык«ЪЬ tánaga tói azok
a patrióták voltak, mint pl. Stromfeld Aurél, akik azért

rt
az egyetlen reália erőt benne látták integráns állami 

lé tű** ma .

tz lg? adódhatott elő az a tora tükör, amelyik igf fbgal-
г:"*П szó. István gróf palitkájának centrális kérdéee a a

int* gr i tie gondolatinak hirdetése és unni* 

a Kárját-tiedo&cébon való megtartás volt magyar primátussal•
6 est német eogiteéggeljakerta biatoeiteni. Bukása után 

в koncepció maradt, de ezt n-ostmár 'árolyi aróf akarta me/<v«üó- 

cittfi antant segítséggel. Mikor ennek в képtelensége kiderült, 

akkor éted te a kormány pálcát és az integritás gondolatát 

Kun Bélának, aki vállalta is ezt. Ugyanazt akarta segralőei- 

tani mint két elődje, de már mm néms t ér. nem 

antant, hensa bolsevik eeglt*égg?l. Ге legyen az bár bolsevik 

támogatással me gy dóéi tandó program is, a lényege b в
marad" Д9. /

É9 a iönáesköztáreaeépal kapcsolatos ilyenfajta
bár hun
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dó/? 1971 -ben ir к leérte tt , Búikor a budapesti Történőé z 

Kőnkre aueon egy jugoszláviai ktü 5tt Ságrébból hasonló
an nyilatkozott a Magyar- 'XS»náeek8a tára**égről#• :Tem a 

aatkösá proletáriá tus céljaiért harcait elsőeorbsn, hanem 

© magyar integritásért. S amikor azt feladta, rögtön öss 

is oeüott" / ?0* /

á AanácekBatársaság elbukott. ízt a te goidatl an goníot ,
© határok kérdését rábait© « Horthy karszékre, fLy est
központi helyre állítva irr-xJent® és revíziós patikájának

ntrurnáDö tette. Javukra annyit Щ kell jegyeznünk i 
©kokból tették központi helyre, 

gsy őződésükból, jólíelfo./aott érdekükből
taktikainem

ea legbelsőbb
e ?:j a ránt köv etkezett.
A Trianoni béke a sért volt olyan súlyos, mert a TanácakSz-
társaséért r irfe mért büntetést is belefoglalták#
Síartixyiék orientációit ettél kezdve elsősorban ez • kérdés 

befolyásol tat kiktől várhetják a revízió
* *

/-valósi táe át.*,

A történelem г se re need tie n paradoxonja, hogy 1945 után 

gv öltözött körülmények között, de lényegében baeonló 

szituációval kellett szembenézni , / 21./ Azzal a különbség
gel, hogy a csehek lekapcsoltekmég öt magyar falót - ebből 

kettőt nem engedett lekapcsolni a békeszerződés.- indokt Beвводе 

védelmiére szükség ven s 2>una jobbportján létesítendő bidf &*e,* 
a szatmárnémeti román esolgabiró pedig 1945-ben még elküldte 

utasító körleveleit & történelmi Szatmár megye Trianon 

által még Га&агогezárnak Ítélt három járásába : в eaaikai, 

fehérgyarmati caengsri járásokba, és a vásóroenaméiyi járás 

hovatartozása ie kérdéses volt még 1945 őszéig.
/ 22 J
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’* A földkérdés fcereeetyéflelleeee »egeidlse es, he о 

№ néhány kiváltságos ecoer tulaJenába kerül, © 

nlllidkmk ^ емк ©а шагай , bo# örökre raűcek földjén 

áol/гоtaßneh • * /26*/
As e#báeak egymás »ellett éléé® lebsteégee telerenciáját 

Heveea les fer<flmzzü m«g : » ieoretném, be mlndtaki
Kálviné lenre, de uj>ng a lelke», Ы valaki egécarn 

irrieatueé Xuther módján, ve# Assisi Sasén* Pere no mód
ján... мен ss* a f6 , ha# 'Xriestueé legyünk "

* * •

* ♦ • *

Ti a a atilláéi túrmim» liéltó m érdél* i fejedelmek eselTe- 

séhea* lf#en«kVer aa hallgatta el a prohlénéVNH&jrek

ve# te bér té te leképp а hue; 
tusaira «eredt ! " a ketolioiamíhoa veié vieaeryunkát 

»édesíteni kell, IttneadélBftla« es a testvérünk &z erősebb 

ét ««rveaettebfe* ás dHeeirépeeetben oly ne# »értékben 

érvényesül eset, sünt © XPXXZ* ©sósad éta tán mér, seb*. 
fc*L. teresét sete? del eg t • 1» gkonaerretieefefc tutiét« © 

vilá.--rmk, 5 kell , begy képelseiJe © legbe telraeeebb 

keneervéld -гrőt. Tie# deaoléeiók után , ránt pl. e tör”’-

és

hédelteép év а XIX* esáaed elején lefolyó forredelnek
rt sürgős kériután mindig a ke toliéi zmir nyomilt el&a, 

volt a reorganizáció ős & restauráció. Эе a ke tel lel anas
A 1 n 5 e n esetben fájdalmasan túllépte hivatását és 

jóvátehetetlen törté ffltlal hibákat követett el* í törlik, 
hódoltsági nagyér reataurácid tüüéjűer&éppen &z 

:xplmwtiő leepeldlnushes, a räiysrebekhe» ée © béestör- 

vényetéfcefches ve se tett. És a nagy forrod э!шк utáni 

vilégre e teuréció Metternich rendőr állesében jegeceoedett 

ki, msb egéeaen világee, he# uj ferrede^e» végzetét
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left;« f 

ejtené est a hütülDoc népa kísértés dost ie 

és nemzetet konaerválC erőt* Hem magamét, № ©egünket, 
t féltem« «ki tud szenvedni, ennek nincs 

• Mi pedig tudurfc* Эе féltem est a
a kálvini
eke a féléi
sasr® ne sétáén nyomorult nemzetet, ©melyet kísérletek
t%áü ad&lobni nem отЫ*2. / 2G«/

tehát a kálvini e^hásff 

igévétt wtnaeti egység, 
t ie

Milyen ramaeti egységet 

Olyat, amelyik a náciaauetél
a hetárirfcon túl élő (П

fogUiS
csőkre nmk в társadalmi osztályok кв aßt ti fkeaffiL teégek 

aaáltá, Ъо& a földosztást végre végrehajtják:, és olyan
nyomja rá túlsúlyát a

ti egység, olyan ily ben

ti egységet, 

копа» rv áló кatolleí
lyre

kölün

Ooesegeare est az árnyalt nemzetlátást, est kell mondó

méi té és progress siv* Cőlzoűen állapi thatjtk 

ng, hegy as illegális Ш, é legális saec'
Itigge Ива Sieneadepárt, a Márciusi Front és más szervek 

kösött ée mellett a re forrná tue egy hó a legfeleő veaetéaé- 

ben is olyan fciva tlos 

elfogadott,

as a esövetség létre is jCtt 1943-ban Ssáresőh,
sett«

figyel

tasémiéitt volt
aaöve tkeani lehetett*llyel

amit a Soli Deo <3Loria 

Mik hangsattak ott el t
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«IsSeorben Németh László felelő© előadása az , amiből 

idézni akarunk ti '
* Aki в gyáráé" újkori történetét 

kell felelnie, hegy süllyedt " beanesfflLött”-té ez & под
girja, arra

középkori nemzet tulajdon országában*.. illem! életét 

ideadnék vezetik} ha vannak is véréből való napjai,
} gazdaságilag kizsákmái^oljákjazok csak

idegen civilizációk ellen ,
védelme} erkölcsében és testében sfonerédéban van* 

Vallásában nyomják... erköl.ősében rontják. Blőbenstel és 

hűtlenség lassan egyet jelentenek1* / 29*/ Aztán Németh

e« lej tje ellen nincs
• *

lásáld áttekinti © fehács óta eltelt századokat és 

keserű reaignőcióvsü állapit ja meg : bár © 

könnyen adta mg megát © • bennezőlött * sorénak ,
’tket tehetett, mert a müveitek és műveletlenek közit 

étibe ssólho te tlon volt ©a ür, ... s el lenfele itík, a 

tositók voltak közelebb mindig az európai történet kohó
jához. ,.*
Aztán igy folytatja : * Az © rendszer, amelyben as 1919-í 

forradalom őt© élünk, talán még szűkebb, eivárebb, mint a 

régibb katasztrófákkal ráxtfceiőuló*• Habsburg restouráeió 

c&ázár nélkül«* • A parasztságot egy rövid kisgazda 

folbuzdulás után kirakták a politikából} a munkásság 

íerredalmi bűnei miatt kercerten ült, jól átfésült értel
mi sár ét szigorú ellenőr zéssel idomították szolgává...
A történelem kutatója szénére ebben a negyedszázadban 

is lesz mégis végtelenül vonzó: 

bénaságban!, hogy raocaröul 
©i. is , a jóezándék.• .Adyék körül a

t az úgynevezett középosztály alsóbb rétegei , a két- 

hárooezáz pengős értelmiség lesz a nemzet élesztője.

t

gfipyelni e teljes
C ©oró szigeteken , itt is, 

idő polgárság,
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Műiről egy tomp© ie konok bürokrácia nehezedvén rája: 

a jobbak oldalt vagy lefelé,/oldalt és lefelé/ keresik 

a szövetségest..." /Зо./
Aztán a háborús évekről, 1939-Í3 közötti időről beszél Kémeth 

László, óe megállapítja:"Sehol még úgy meg cáfolódott
a fegyverek között hallgató múzsákról eaóló közhely,

"Minél több embert igyekeztünk az "üdvözítő terror" ellen 

beol tani "... "minél töbo embert igyekeztünk bevonni az uj 
magyar szellem hatása alá", annál inkább cáfolódott a hallgató

gállapitjas"Criési rée nyílt, hogy a 

természete, s legjobb gondolkodóinak a tervei szerint ,
4 jövőről ezólva
a

Ástál , 1943-ae valóság ez még*- sajnos nagyot tévedett Hémeth 

László, amikor 1943-ben ezt hitte a II. világháborúról, hogy 

már vége; és Így szól róla :"A magyarság annak a háborúnak
végét sokkal jobb kondícióban érte meg, mint az előző 

világháborúét. " Háborús veszteségei kisebbek, jóléte nagyobb, 
ideológiája kész." Sajnos, még a legjobb elmék

az 1943-as perspektívákat
láthatták

•lőre a gyászos 1944 évet,
ata.

De mégis érdekes, hogy látta a Soll Beo <&oria által
vésett szárszói konferencia egyik leghatásosabb felezői©lója
a magyarság háború utáni útjainak lehetségességét, és milyen 

jellei st ajánlott megoldásul arra. Kezdjük el a jellemzőkkel*

- Arra kell vigyázni, " hogy a* a szabadság, amit ho 9

gyárság felszabadulása legyen.valóban a
- Azt sem kell bővebben magyarázni, hogy az angolszász jellegű

kapitalizmusnak a bevezetése v©«y vier «©hozása a
ság részesedését a ti vagyonból szinte
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érák blatt me| cseppentené.
-De telén nem oljen szembeszökő , hogy a szocialista 

rend »sernek is megvannak , telén még nagyobb mértékben 

az ilyesfajta veszélyei. Képzeljenek el egy szocialista 

államot, ahol e szabad parasztságot kolhozokba terelik, a 

kisiparosi. ignak nagy , közöe műhelyekben kell dolgoznia, 

ez érteimig a legszorosabb felügyelet alatt éli, s ebben
államban ez ellenőr süttök a magyarok, ez ellenőrzők

meg e busmanok vagy tibetiek.ü^ebár ez a saocialieta
aligha lesz jobb a legsötétebb jobbágyságnál, még 

ha formailag tiszteletben is tartje a ezociali 

alapélveit*
H3e engedjék megnyomoritanl © murikásnépet, amelynek érdeke 

a szájukon van. As európai társadalom nem úgy fejlődött, 

©hogy e múlt század nagy gondolkodói látták* ők ezt hitték, 

hogy © kapitalista fejlődés végén néhány óriás tőkés 

dQ. majd, г a nincstelen proletárok miniéi a másik 

oldalon* -ippen fordít ve történt: a kispolgárinak nevezett

áu

« •* ч

elem volt ez , amely hihetetlenül elszaporodott, s a klassz!-
vett polgárság az , és a klaeasikue érte

leik -viszonylag- 

, az a prole-

kus értei
lombon vett prole társág 

apadó hm vm* »Gazdasági életünket magár® hagy 

táriátua kiküszöbölése felé halad.
-4 legnagyobb gondjuk azonban arra legyen, hogy a nemzet 

keze fold »läge zen be ne véresőd jók. .Csak ne hlgyjék

»

• ?■

olvasmányaik elapjSn, hogy a nélkül nincs i© 

telve. 4 / 31./
Mielőtt a most felsoroltak néhánymondatos értékelésére rá

térnünk, említsük meg, hogy ISrdei Ferenc'"provökéi
vitatták és"harmadik oldal* megfogalmazást
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tét а кй15пШ*б,я>ЬЬгб1ГЬ01г<51в felszólalok. 

А vite alapját az a -péláémt robbantotta ki#
- Tegyük ta\ hogy van Üj-Oilneában egy párt, *У

ezt vallja j hogy üj-CXilm, 
lennie. A másik szerint Dj-Ouine® c 

alatt lehet boldog. 0
a hollandck 

t föláll valaki, és a at kérdi:
Nem lehetne 13j luinee a pápaié ? / одаа az tJj Oü&miAfcd?
Ш/ Sa-o harmadik oldal, 

ibdvitve e pretűém® Így hangáik * "H® egy vendéget
, és tu ja , hagy ett ót ezghivnuk egy lek' 

utolsó hely illeti meg, és mégis elmegy, oa magára 

vessen.Sa Хеше a mi*
Akkor hét:...

óik ut koll...
tféoeth László nemseok nemzetközi vonatkozóéban kivént hor« 

máik utat, 

naradnyikesk adott, umz
esett prole tár4**röletbe, hlsaan a proleAáriétust távlata« 

ibm fogyó oaatélyneb tartotta; в

ztiiaMó,veit p»

M mily an kevéssé illik err® a sake ser tanulságából
Ikedó értelmiségié!5emberre, hogp kőaépaeztályi 

és a süllyedő testi munkás amkuideje s heti negyven«
... ez

két« m gyve nőt ára körül kés tó találka zni, rövid belát«
hu tó időn belül: a legrosszabbul fizetett 

réteg ...
-Né lemérjük elet azt

és a jövőben éppen az értelmiségit

d ü
munkásé 8 isiért mm az a tisztelet»: 6é, aki a 

elkönyveli ? Hért a vasasnargályesé, в miért nem a
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ili e raiésrt mm az akertészé, ®ki a gyOeölesöt 

tanáré, aki a kertészt neveli ?
az értelaLség levitésüett osztály, e a jövő a

épp a őréit©ttja ez igaz» Az értelmi-osztály é* \
oég, amely a párakat, hivatalokat negazéllja , tulaj
donképpen a legfrissebb 

6©-7© éves } öntudata csak
ítély • Pe jló&ée« alig 

t bontakozik, в ha van
ily előtt m& jövő Ш, ekkor ez az.

többi гонг
osztály, 

a értelmiségiek e fog növekedni
kával szemben, de ©z ipari és 

еду re inkább értelmiségi Ш alakul** /'??*/

VI кцр Iájuk, Kéaoth Léo elé felszólalásánál mm kell
z, hegy láttassuk s a református еду-

jövetekket szervezett , lyeknál aligha 

roáighengzóbb
ház olyan 3 

szervezett
8 esze Eveteteket senki , üa t má: kérdés, hogy ez az 

egész, mármint ez a tény, hogy ilyen felszólalás ol
tott, és könyv formájában megjelenhetett 1943-ban

Herthy Miklós Меду erőre aá0>an, ez • némiképp • »édooitjQ 

erről a rendszerről kialakult és /fcövflt sztereotipi
áikat *

kérészt i ha * név nélkül váltói egy klubfotíLalkoaéeon 

vagy spec* kollégium keretében felolvasná ezt az anyag®t, 
és nem tsnn4 hozzá, Ьоад 1943-4>an hangzott ez el, akkor 

U£y járnának, aint ezzel a pecfcg&dai szülés felszólaló
jával jártak, tói 20-25 percee ragyoaó , eziperkás é®
bölcs, uj, korsaru mondönivelóju felszólalását épp ilyen
jelzővel dicsérték valamikor a hetvenes évek végén a
tófléaen jelenlevő többiek, aire Ő fölmutatta í
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öoméniuebál elvüfrött ГеЗ.
Németh Lása35 beszédében ajánlottak aitt9enlfcében

mire figyelnünk.Illetve : mindé eyikáben vétf eztürfe. 
Kiben ©a Ötvenes években, kiben ma.
©Ae ötvenes évek elején valáben "tereltük"© peressteinst 

« termelőoaBvetkasetekbe. Ott ss éle toslneonola törvény- 

ezerüen aaonna. csökkent. S/séezen eäöi«, mir &z V&3B XII. 

után 1965 körül köziaastíáeaefc rá

v

копр»
jöttek s ol&zör a bért kell biztosítani. íüs®*sn minden

intézményben essz eled: a bétk 

következhet még a fejlesztés is. Az
t. c

&pI érdé- 

$?sló-kelteég elvének ée & társadalmi ö nips ада tűének 

sitiivel szűntek ceaV & a bajok.
munkás is bizony nem e/ysaer "

az is előfordult, ho^y s"prole térdik te túrát a proletárok
fölött pptksitlták . •

- A, keaürik fe többször bevéraööött. Már a második vilíin- 

háborúban felel de pozíciókat betöltő vese tők hal ál listá
ja is túl bő volt, de BE a tény* ho«f Tlldy Soltén köztér- 

sasáéi elnök vejét 0 hol пеку t kivégezték, hogy !?а*гу Ferenc 

mineiterénik vejének, Maláta Kálmánnak bujdosni© kellett 

egy vé"letekig felnaryitett per, a * iSe^yar Кбэвве6л"-Ьп 

v46 részvétele miatt, amiről a kar ekkori felelősei is 

elfcmerték, Ь©я>» ennek az * összeesküvésnek" politikai cél-

í

Jói voltak, mármint katalizáló lehető© д-t adott ehhez,
*

tik át".hp# alkaifiözni lehessen a "hírhedt" "szalámi
ghurcoláe©, Неду Forme minis terel nőkKovács áéla

ess skfjvőnak neve sása - azé a miniszterelnöké , ©ki"
a -ki bori

lööííitt US övezi# 54-56 r4-e állt, és ezt szabad válasz
táson bizonyította, miért lett volna összeesküvő ?
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s* ®lk©tadqyjo*i paroi взвод, bissen abszolút töbesé«» 

birtokában legitim utó« is felmondhatta volna a koalíciót..* 

ö Ьэду eiicjcertük, ho* a kisgazdapárti centrum
elha arke’ctt Зфбв volt, s Kegy Ferenc aé* 

bo&v évveíezelőtt hss jöhetett.** volna, hs halála 

akadály«»a eb^en, okkox biaoj^ azt kell 

volt felesleges. Эе e lista tovább ven*. Eajk László 

kivégzése, Fálfíy 3salai За6ф1 és a többiek kivégzése,
2Ш Sálkor öngy likasé 4ga, Kádár János , Fái lei tyula, 

K*VB&n Qyör& Gzakasits irpáfl bebörtönzése mini azt bizo
nyltjai Téoeth Lám ló ebben & kérdésben ic világosan látott, 

b tok ool te <*páőat pl* akkor tartóztatták le, amikor éjjel 

Hákaai oeghiváeári a Hákosi villában fogoóáeen vett részt,
*■' ahol

taUífc/ 33./
- is os értelmiség vesőfutáee 

csökkenése, az un. “ fehérgallérosok " e
lett. Ismeretes a ©

i ■

iß

>n ’ónunk...

rákapta а hpa&gaaabb kitüntetést, s refcgel, le tar tó s-

világ jelenség 

fejlett *ip*»i demokráciában mieden nyéléből hat a nem-
teroelő szférához tartozik, és csők kettő a termelő
azfóráhe a*,. шAsiat a hagyományáé é telemben vett termelő-и .

sáfárához*#
tinr^í eg*eaéa elég arra, hoj$ sum: áafcőseuk ; egyrészt : Hémth
X&zló vétész volt. Másrészt i miau ehhez keretet a re Aortáé*

• 'Sajtójuk is 

те történél -
tus egyház adott, és ez &Lsvulbatstl&n éri
pozitiven ntáltö Szárszót, csupán 2rd«i 

teriaSzrmsán faqy ©Írott. itetériül iaduéról lóvén szó, ez ért-
nnyire is

mi
he tő is a rendező szempontjából, hiszen ak 

igaz «, tété J.,hogy a ssociSls ás nem jeti morde nival ók az
igehirdetést is háttérbe szőri V/sat/ják, de azt

g is tagadják.*•
kívánhat

juk töltik, hogy
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pOBpOki ktf&av éllel ke» Sírnunk, eai -a.? Lett * hogy sok •
• n f

•indent •ei£fte#erás* emel. э tt aegiateaek blz-'Wm nézetek 

mjgr&teatbtáeáe ььгк*И9 <2« legalábbis el#»nfi©lkedtet 

bamu-ta* u
A körlevelet ér* *waw Lés ló 9úV* ki i %9/ «ütotb fant®® 

t mkürfc.9
e/sy sterilen feleéhé*i %rn vált*
bísőlsd köréfces tartozott, amit kdsespit ©a is* h®^ 

а csal® öt kérte fal arra* he^ 1942 eu|rutatu©áb®f!

rt eü^&a «©bér fejpütteztacr* aki
Horthy legbelsőbb

Kertty Istv-ti ravatala mellett. Heves* László *mik aegtfe- 

etiXaaaöja v«»lt 
tette a tapCSWsn*®
1946-ben t
1/iys * Haitis atal в tä Creia I Atyák és -Nsstarérek I

ideoléfdáná* finely központi ha lyre 

mrzért. Kenyan látja «st

Utoljára 1943 Öaaé-a tÜHHätrk. Akkor már sötét 

щак tenvfláLtie foJUflk fölött m baljóslata jelek mist-'

i • tá* rettenet#® vUáyáráM véjkifejl «Ideába* köae-
lei* áe сшра feiyenetéa. *лч51 

& helyről* в XálkásM6WCQ.et elnöki székéből honosait 

el az esetlen és határesett faxhívás

>g x*étík né

ü kaiesbékdr*«
3 beszédben utal tam arra, Ьад akácai történjék is*

до$Д td *Wü$ierőreaá/axsk a áaaekráia es-aieaében kall 

áe a jőve ni 6 tártad «Iáét hárem időt álló pillérre*
a psresztaáj** © munkássá* és a® értelmiség pillérére 

kall felépite rá 

vettek arról йг^-аг tudomást. idétlen visszhang értre- 

sett róla hem:. - 1944 oájueáben ед* budapesti táreeaáí*«

Pa orsaáá hivaUüos vezet51, „
*• *
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nek azt a réstffc. üyet e cenzúra engedett
közölni... S шток ár© ránk zudult a végítélet...
kottáik, áldozatok. 3loő rondelaturk szálljon a világ
háborúban elpusztult testvéreink ismerős ée iemeretlan 

eirhotja felé/JBJ

beszél, ez uj /звпЗокгбЗ, óe пиру on érdekes megalapí
tást *«**

" Mindenekelőtt fejezzük ki meggyőződésünket, hegy 

Magyarország ga zdasági , pali tikéi ujjáépüléss
Ш»gépülésé tői függ.

kedves barátaim, nem avatag szála® ezért, 

rácie erkölcsi
qyei éppúgy, mint előzményei szigorúén ér

mé r á 1 i e evatag szél ez,

rt a
<3

к öle s i в к • A diktatúrához mm kell 

erkölcsiség: elég egy к erfcáce ős esy nyáj, és készen
ikráéi© fejlett öntudatot

gosrendQ

van az uj világ. Se a d 

kíván, p@|itikd érettséget, erkölcsi autonómiát, azaz 

önCóeárot és fel el ős rém t. Mindezek következménye vesy
eedett nép jelle met. E nélkül 

nincs . Ven "olyemlyen" tömeg ti ranni
elállté teleken 

demokrácia *

éppen olyanuralkodóde a vakon 

gonosz, mint a kéryur. A demokrácia easbadoágot ígér,
de követeli, hogy tudjunk vele élni. hirdeti a jóake- 

gklvánja, hogy a jobbik ©karetnok őrkéntrátát, de

engedelmeskedünk; fejeimet kíván, de elsőrendűen 

önfegyelmet; közéleti tisztasárot, hogy est gyakorol .iák,
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в» becsüljék, ellenőrizzék 6 mindazokat, akik vétem к 

-vetéssel sújtsák. /37dSellene, kö

t elmondottakról könnyű lenne шв páll api tárd, hegy 

oorelisáláe* :Vti»dokkéi ezelőtt
A

g is áll api tettük 

volna. Meat inkább aat kell raenőanrak, amit egyébként 

tani tünk is etikából © feliöfeku intézményekben, hogy
a űesokráeie csakugyan etikai katerórie.
A • Közélet- cimeaó elett fejezetei terjedelemben tár- 

falják aa etikai jegy cetek. Ialán az fontes különbedp 

aes etil áriáén ie szép éa a görög reriklés
kara által eugallt tartafei fejtegetése, áa a mienk között,' 
botsj rai elégünk , hagy a közvélemény 

gsértőit J 3B./sújtsa m^etéesel a demokrácia

futtatóé azt is bizonyltja, hogy a protestáns 

egyházak beértek arra, hegy két év rúulva megkössék 

egyezéeüket az álli 

és később Is időben valamivel- саек © kényszer bstáeá- 

rejraltak hajlandók , bár ez a kényszer 

túlzások kOve tkeménye volt csupán, hanem e történél 

kétv csere is.

1, гз1д a katolikusok erre ekkor -

az egyházak eljövendő szerepét tevssz ebcen a körlevélben
1 easEűéli. Ifcenoketjir :

© girögteleti / ortodox/ egy
ház ujcyanask.*! a fénnyel ra^®©«:, ée ugyanazt a közéleti 

teUntólyt élvezi, «mily«oben a cári ural»® részesítette, 

azzal a kfllhbo éggel, hogy réven ő irányította ©z álle- 

mot, s Hl ,fj 

Bz csakugyan bjália

derűs optimi 

- a szovjet híddalomban

őt.-
gyeped áe, ha egybevetjük azzal,
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hogy Hitlert, 

abban a lapban,
urelaa idején, engedte démonnak nevemi 

ilynek főszerkesztője volt, ő meg© meg 

ilyen megállepitásokat tett:"A németek fejéből kiszorult
Luther,К int, Goethe, a németekben a humanitárius .gondolattal 

szembekerült a nemzeti érzés. Aki emberséges akart lenni, 

az nem lehetett német, éa a németeknek el kellett felejteni 

azt, hogy ők emberek.".. "létrehozták a "deutsche Christen"-t, 

a * német krisztus" egyházát, amely kiszorította a közélet
ből a keresztény éa keresztyén egyházakat; ennek a Deutsches 

Chris к el kellett tűnnie Hitlerrel e*srütt...

A körlevél kritikusan szemléli a református enyhét
háború alatti szerepét isi "a református egyházat népegyházzá
kellett volna formálni, a ékkor ez összeomlásban lett 

volna felemelő szava, éa a szó kkaonöá® hoz erkölcsi ereje... 

főbb evangéliumra lett volna szükségünk, és kevesebb világi 

bölcsességre; az viszont örvendetes tény, hogy a németek
től eltérően Magyarországon megmaradt az egyház egysége, 
s egy htokat nem járta ét a "német áfium", s ezért

ti szocialista törekvéseka

kiszolgálására«^./

Végül idézzük lehető legpontosabban , amit a fejezet 

cinében is sorskórdésnek neveztünk:
"Hogyan látja az integritás és az identitás problémáját" 

ez egyház vasa tő személyisége:
"Smléke»teteit ax*ra, hogy a tizennyolcáé forradalom mihelyt 

proletáréi! tatúrévá ment át, élesen egyházellenassé vált. 

fittől* az egyházellenescégtől 
tás reflaatűoadulatjel fordult el a magyar keresztyéned*

gdöbbenve , az önfenntar-

§ SZEGED % 
■ #/

*#
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М. в аз élotötztön energiájával fogódzótt bela/a nenaet/ 

abba a gondolattá, hogy újra jő lesz minden, ha levágott 

tagjait visszakapja в helyreáll aa ország törtdnoti 

integritása. Lehetséges, hogy sok politikusnál 

в gondolat hirdetése ко zben szerepet játszott az a szándék 

is, hogy ezzel Ishet elterelni leginkább a 

mát a rikító в
a as in ü saólaaokial lehet elaltatni sgy népnek ébredezd 

lelkiiemeretét, analy szociális helyzetében gyökeres 

változást Görgethetett volna.
Síibjceraei,hogy &ok politikáénál történhetett Így .De az

mindennél előbbre tette az

igyarság figyel- 

iálit igazságtalanságokról, s nemzeti

integritás bármilyen értékű haly ráállítását. Nem 

volt olyan gyár ember, xitorcok, nincstelen parasztok, 

rongyos ruhájú munkások között, akiktől,ha azt kérdezték 

volna imi kell előbb, adjuk 

got, vagy adjunk neked előbb földet, nagyobb kenyeret, 

melegebb ruhátj ne azt felelték volna: jöjjön a teatvór 

először haza, hadd öleljük éhesen, rongyosan a keblünkre, 

majd

vissza a lecsatolt nagy ©reá-

gvivjuk vele együtt a nagy harcot a jövő jobb

4 magyar református egyház ebben a /rendeletben tökéletesen 

agy volt ez egész magyarsággal*

&s «1 ne feléljük:"4a angolszász politika egyetlen boráa* 

adott vissza, egyetlenem szer kézzelfogható támoga
tást nem nyújtott. A tengely politic!ja meg egy évtized 

alatt visszaadta az elveszített magyarság na/ey óbbik
részét. Ki állhatott volna elő akkor 

köretben

. . .

dát

azzal a vészkiél -a
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tál? sei : Bójátok vier sfc a felvidéket в e se beknek , aő-
Srdéljt a remémknak, anradj«n as országjáték vist

csődre , mert es as élet és a «Betartatás útja. Ш 

2 dlcktc.nl saempentból tHyon lehetetlen vei t, mint ah©s# 

lehetetlen volt 1941-ben Ute tar« zár ellen f ей. élni 

ALást és az 'SgrzsgLt »«más tele mellé állani* Aitf íwm 

nem tettek m# est a lehetetlent, ma már szánhatjuk, 
bánhatjuk, 3b* tank érte даЬвп és hamuban. De nincs jósuk 

esért minket halálra keresni «soknak, akiknek ékkor 

más űaó&ésíik veit u/#an, de nem mertek vele «16-
dD.nl. Ш pedig el dűllek vele és es 5 felfogásuk /*?ős, 
Magerere sáp már a háború kezdetén ©l^an kemény 

szállés alá kerül, sint Hűl leal i«, “Ss в német meg
szállás éppéti asekat pusztította volna ki, ismert sem 

ha^'Vö belőlük, akik ezért támadnak minket, mert
mm idéztük magunkra azt a megszállást.* / 4э./

Íz valóban nyílt beszéd. De vajén nam hiteles 

ráz£ta*e а Kortty та nős politikájának s e politika
eeaaei- értelmi-érzelmi-lélektani indít tatásainak egy olyan 

ember szóbél, ©ki egyike veit abban az időben a történa- 

leeníeináMtnak* " áudiatur ot altéra 

a mázli fele t is, w.s az esetlen igaztalan eljárás, ШП* 

*»eeufc megs aztán it4jütí.* Kekünk. «у tűnik t eeakurjan 

mm volt máz megoldás* tárt abba zz utcába, h«g/ 4oi 

lett volna« h©*,,, mm mehetünk bele, mert akkor ©tt k-llo- 

kezdení, ímgy mi lett volna, h© nincs 1-067, 1919, 
nincs Trianon, mart ott kezdődött ez a ceuzális se , nem 

pedi| 1941-be л. & történelmi folyom« toknak is 

вшдак vasi©fikája, determinációja, c v 1 

lehetett máskép mint ahogy lett.

в
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L5JJlMéjUUl^.á-1 M__ munkásróp

Azért elsősorban egy vezető ezemélyieég

tül szemléljük ezt a kérdést is,

•aem&yleég már 

ahogy un szél, mert százé 

»ázni, másrészt azért szél úgy, ahogyan szél, mert rs^a 

mögött ott © testületi á&ésfeg&alés• .örsikor egy e zabod - 

foglalkozású iré
doktori diesaertáiő- ©z a ezabaőeá egy egészen

rt egy vezető 

önmaga: egyrészt esért szólhat úgy,

jegelik e:iándéfcait akarja

»ndj© el véleményét- <m& akár egy
fokén

elmondott vagy elmondható vélemény .ügy közéleti vezető 

korántsem ennyi e szabad. Halljilc hát 

gondoljunk
asz Lászlót, és 

mdhatta, hogy m ináé at asért Írhatta le, 

rt ez egyházának álláspontja is:el,

о kapitalizmussal, sem e* A keresztfénség nem a 

kom uniayuaeal, viszont nincs olyan társadalmi rend, ly-
дак számára a keres ztyénség m hozna üzenetet1*/él*/
• "'inee semmi, ami irfcább ellentzuortíano © keresztyéneég - 

nek, saint a cigány bölcse® pég: "Hogyha egyezer munka, ne 

dicsérje nekem senki**

A munka a lopagyáb kiváltság , a legnagyobb ajáitíékok 

egyike. Minden műnkének foglalat© ez élő Isten, mert 

lényege a te 

A munka nem

tatás jár , amiért ellene zol gál tatásul kenyér jár, 

akkor ie kell dolgozni, ha fogytán van nálunk a

kenyér, akkor is, ha bőviben von az* Még ezt sem 

hatjuk el, hogy a munka föleégee kiváltság. S^y szerűen: 

Kell dolga snurásj

tés, gondviselés, megváltás...
érdem, amiért ellenszolgál-

infl-

V fölé egy magasabb föli
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b s d öolgomunklÍrható * 3

©ak ОД»zott, hárem pihent is.
A munkának üteme ven, mint © vérkeringésnek. Ennélfogva

igazi a munka, h© pihenés .16n
divat, nem emberi talál

mány, „ló vagy rög z szökést Isten világterv* ben gyökerezik,
® ez a társadalmi, 

napot- © pihenőnapot* még minőig robe zol&ster- 

tároadí£em* f.lébc van munkabér... ha nincs ünnep* 

eaanteléet robottá ©Második аз létén teremt6 műhelyében 

való részvétel, а murtka..?
-Ma © munka réssa teremtésből, világos, hogy © munka vala
mi olyat maréit amilyet © föld , a vetés, a gyümölcs
fa, egyszóval minden alkotó: termel. A munka .tevőket ter- 

>3* kJmit* egfNe-gfeljL üádfilMJBák^árJft "
Itt fel kell tennünk a kérőé®t * Mi van azokkal, 

Jutott a .tevékből ?
Kétféle ok miatt mm Juthat nekik: vagy azért,

utána. A vasárnap m gszsnteléeo

t ó

«V
• tt

rt nem
dolgozUk - erre ez esetre rettenetesen szigorú
csőt ma Saentlráe: Aki nem dolgozik, ne is egyék. Aki
tudna dolgozni, de nem dolgozik, még? ha aranyhegyeken 

ül is,és félorsz^gaz övé is, nyomorult bitang... «3 ilyen 

ember másnak munkájából él, másnak verítékét , vérét 

szív ja ki.Minél Jobban ól, minél többet tékozol, annál 

többet pusztít el másoktól. Akármenryire is mutatja a 

látszat, hogy neki vagyona van: a dől oktalan élvező 

Isten világában lopóvó válik.
a_m„á e.ijc__Qk_, amiért valaki dolgozik, csak az 

dolgozhatott, mert beteg, aeg, 
ik. asknek a gondja a dolgozók töb sőrére

lehet, hogy az illető
vagy gу
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háttal, méf-po 'ift azzal* « ез1доги ptranocsa*, mint hajó
töréskor , négy vesaedelmak, árviz , tűzvész Idején
szokott érvényesülni : *ei5bb ők« aztán jg&* • Ha a viléc 

korelyan venné saját keresztyéni psrancroit, n»ra vclnc
, flniß éhesek, ok« 

ez éhezők között# *
adűig jóllakott ember a vilá,
betegek vannak. i& kisdedek

• V» pedig valaki edveaen dolga anék, tudna la dolgez-
valami szörnyű bejni, de nincs munkája, akkor

került bele a tárad alomba e azonnal cégi te ni kell, mórt
bei« pata túl a közösség# IJ9B Old

к
\\

* Hem lehet démonlbb társadalmat elképzelni, mint ahol 

ép, шгбе emberek, akik tudnak és szeretnek dolgozni, 

eleik а к © r n а к
rt drágb életet, családjuk életét kell eltartaniuk.

nem kapnak munkát# Isten uq? teremtette a világot, hory 

minden amber ét kapjon benne 

•—■ V. kizsék-_-;Vr:-k Ijt—lP NMf ■ ЩШШ Ц1йЦ ' 

sak kSteleecég, hanem jor is."

"A *unk anélküli -• * • •

• A

bűne. Ki csfaány elhat a kajttolianue, ahol a& embemsk a 

kezében van a téka, és атак аз er.bernefc profitőheéet 

ics&ri hátát# De ki zeákauíry elhat a ©sociali vagy

suniaeui* щ. ©hol csoportok, klikkek, akár forradalmi utón, 

©ká* természetes fejlődés utján kezükbe kapják a munka 

feletti diktatúrát, в a dolgosó emberek millióit rabszol
gasorba hajszolják#*

* A munka bár a кеяэгосШеаЬэ dolog a világon, гgynoeremind
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ia diktátor kezébe kemülne , akkor es 6 céljai cserint 

kellene eseretni , eaülni. «eyeserre tényét sctctél lóvé 

vagy örümtanyává válnék ez egész világ. A cserei 

legegyénibb joga, akárcsak ©
az

.* /45./

•ójának az őrs?Ságnak van jövője,amelyik legöntudetoeabben 

rt nincs már igazi hatalom, mint a iuits.,«dolgozik,
tg kell hát keresni ez osztálynál keli társadalmat

aint a közösség uj alapformáját, 

nyelt egyesíti , hátrlyei nélkül.* "Ingyenál5 dologtalan 

élvezők nélkül* Ingyen a munka és a szolgálat társadalma
ig a* egyén is, tehát ne

Xí a* addigiéit «15-

ez az eljövő.• .maradjon 

tégysnak típussá egyeseket.* /4%/

ly i te ben a * szociali és ®

/ilyet pl.* klfikek

■* a katolikus hasonló tél, rsáeréozt a munka 

élettani vondkosáeait is figyelembe veszi, 

amelynek valóságára e marxista munkefilozófia i© ceek
oly

a legutóbbi évtizedben fiiéit fel, miután a szociológiai
bizonyított adatokat adtak. kutatások mért, tah£

Ebben az egész okfejtésben , leez&itva az ünnepekkel való 

kapcsolatba hozását a pihenőnapnak, olyan * világi* ragkö-
selitérét adja ©tárnának , ©moly csak nyomokból ad olyan

üyékből arra lehet következtetni, hogy egyházirészeket, 

személyiség irta azokat.
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е.

L-Zamm
A zsiőókérdőe , аа entieaemtiamuc, в fajelmélet és а 

fojaiilöaús az elmúlt
ily re még as siiüékessóc le fájdalmas. Mi

félévesásod olyan Őrémac sopor tje
volt,
ié kívánunk a témával rééals te»ebben foglalkozni.
Mivel eaonban 

lyiságík olyan soköt
essen ti területen, ne® lehet иду Írni еда kor 

в sera! él »tér 31 és filozófiájáról, etikaiéról, hogy erről 

beessél jOr*.

в kíi

ndtek és olyan sokat tsttek

Ma aa a téma, «ly már Prohássücát fo/üaükostatta, a 

ily he a Havasa is hozzátette a voksát, illetve 

nem tette hoa.4 hiszen icnretes, ho^r a második és a
v * hareadк záddtörvény t már- nem szavast© *•

Frohdtaka Ottokár parlamenti beszéde est bizonyítja, 

hegp 5 még aa ürtelaeaő Sző tárban rögzített fogai om-
«feleiden érteke a te aa eled törvényjo- 

vselctot I • numerus clousus jelent: se : * előre megadott 

ezán, melyet túllépni iskolai felvételeknél vagy állások 

betöltésénél nem iiatefl" A " e serkezet másik jelentése
ar történelemben ешвк a "hírhedt" 192o-es törvény

nek a neve, amiről joggal mondottá} később azt , hogy 

gelöste a fasiarjus entisaemi típusát.
Azok, akik mentegetik vogt fáim«tik Prohászkát a 

numerus cleusus vitájában tett felszólaláséért, azok,
П. Belon Oellér / 44./ 

elmondják, b©ig? * kétféle entissemiti

megy ©ráütnek

SS

- Proháezka mentségére
van • Zgi irra-
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ciondli®, kártékony és fasiszta, 

végül 1® egy
a

sodort© e aeldáeégot, 

akik ki atítt pedig ©a évszázadok едши® elvégezték
. ©a osztályokra bontást, saint

aáevellásu népnél. Sa аз antis semi ti üldözendő, mert 

faajtlmdletg mert езЗто:. Usé fékhez vezetett mér egyezer.

bj&bum egyre többet cikkesnek, arról, hogy ven e^ 

Kdeik ©ntissemiti is. igy olyan sntie arai ti явив, 
tulajdonképpen antic ion! геи e , tehát о fordí
tott föjolciélst, e^saaadt© fejeiméit!" ellen irányul. 

/45./
különbséget tesz aessindlá-delon üellór a serint Próbáé

ledé és essaiailálédni képtelen mi&éaig között. Az aas-
saindldbö©ttekkai semmi bója, az sessiflilálódni пега akarókat
bírálja.

Mi úgy HjUfe, hogy itt is oly >nt*getés történik,
amely senkinek sem hasánál. Side sör isi az minden nép
csoportnak teaserén joga, hogy asszimilálódni 

sm^mn as alapon nem lehet terítit e 

menteni.
A aócik érv, hogy minden népcsoport számarányának 

feleiden jusson bt fAetcoláb«| egre temekre, közhivatalokba 

slfegedbeté kívánságnak tonik. m$ az is, hegy * tűnjön 

el a pre tekett t ás a s m stáry paraszti ssá—ssáss fia tál ok
Mfc ^ szóíf-uen камМимк ks te gflptMatvM* á trttMe

kellene az igetieatve bisni-

vegy
fel-űldöani a

»*•

sserinti kiválás stást 

- menüje а шаг л» clausus vitájában хкоЫегке- mert az 

iß lehetságst hogy valakinek gyöngóbb • bizonyítványé
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© lehet, hogy ez Illető mégis renőkivül tehetsége
i^ju* lehttoég»'»,' Ьоде valaki éppen ezeistfnysé/es edett 

«•» mm fejlődhetett ki!5 ! TBl&lcl © világítás hiánya
alatt, ©aárt mert e/^> szobása van Bee za zsúfolva Bt-het-

M#

étítfiyole ffgeláőfc' • -el; as ■;© znviesaa lém miott ma 

tud tanul ni*" /46*/
Még es eem megítélhető érvelő©, emiker VroMetákB azt

nAJat коде ily ев numerus olaueueckßt mindenütt
csinálnék* * A német egye tetemeken meg ven tiltva, hogy

* #
túl nagy вагйэев lekenek ttt idegen hallói tők* Áss

rlkai esec lélőшокгаtőt e stuttgarti 3aue Telt helyes
lésével védekeznek & kulik és © Japánok ellem** *18 

a védekezés- mondja Frohésskc- nemcsak ©a említett nemze
tek Joga,

i

\ >

* #■

'

e magfaroké is." / 47./

Ab elrontottak еаакиде шт Iá te sónak gyűlöletéé 

... felkavart* a hun írókat, is 

ez is űél törvény* n Bénát teesel, lásd a végét! *
frücek lő érveknek. Se

Azt még Prohős «ka is látta, hogy aa ff érveit hasánál to 

fel as tVS és e MOVf , © Hungarista Kosgslom korai elfffije 

© iámrorianae, meg о Turul Ssövetsé/s* Fsaktól sürgősen el is 

határolta marit. Se est már r*»r. lőtte, hogy másfél év ti séd 

rnültáv e közben létrejött üáel KémetereBág buaáitásáre 

hogyan kellett még az ősöket i© előszedni a sírból,
▼аде megtagadni еде férjnek gyermekei anyját, mert az 

idő szármáz*» volt.

-

'?

>

é i gyűlésen

szólt a ** zsidókérdésről la/4S*/s ” ~pp nekem van jogom 

a zsidókérdésről néhátf e ^5t ej tarám ; mérések szőrt is, 

mert négy éven át hallgattam, róla. Kétségtelen, hogy ®

éNémeth Léeálé 1943-ban esőn
<
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zsidókérdést is © világtörténet 

eddiginél 9tiXf8*bi> «lekben* Vermük emlékeznek а * STieebbeágbeo'
ly ért © nyilasok ennyire ЬегерлЗШ:. He assрае sasára,

© becset uired, £»i 19974sb veit} Гаага*огаа4до 3o 

év után nincs seidókérdáe; a aalideá« elillan fölfelé,
a /yeraaaktelsn jósaid re tortáin. Azé te min an Őket 
re&ktiválta* lleSeerban a lóő törvények,

engedték aeg, hagy »eidók lekenek © aeidók; az" Sekeres з-
ilyek

tény* kö záporaiból kellett zsidókat bérelniük. Hmoryero-
gbálye&aáe*sedott , fél,- Ш0ва,1 zsidókat s terítettek 

©el köaájíSk.A maamti elentSLlée napilapjai t esek &z 

5 pénzükön lehetett negaaerveaní** /49./

ftwbáiA* áe fféneth l.ááald álláspontja «tán í&avaea Láezló
feli ül '.aével isífiarkedjürtt под»

" a aidókénaáe- mondja Havasa László- аз emberisé 

két*дог éve® кеарЪшшвт , a/ayeaendnS eorekérdáae* /50*/

f*©háe Icánál szélesebben látja a problémát a számadatokat 

köfflt 16.000 «aber egzisztenciájáról van ©só... 

век gondoskodni« kall arról, hegy ©a a 16*000 ember el ne
aet-

Hó var*. ,ls enrjk e 430*000 amberoéfc ö problémája 

vallási kéri és- ha áttérne, má.? csak súlyosbodnának problémá
ink- son’jo Havasa*

„Be ha mt: vallás a zsidóé ág, akkor ml1 ?"?aj" , ve® pon
tosabban e sóivá : .„fajtat Aki alkülöaitó tulajdonsáéit 

ssdvóeea megtartja ?
„Vagy iái?apóra"? - easel kapcsolatban Favaaz történeti át
tekintést ad Flraendja, hagy a seid óéig
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szóródott, de ©kárheve került e lett dies 

1мtétlen szálak' sl kötődött a jeruzsálemi életköspent- 

fcea, i. ZS ina fogához, 10 vélhetett külön jo д! testté

©, eltép

ték, de valóan *& 416 C2»rv«::«t.
-e akkor jön XI tus a és széttöri ©a Ősi élettőkét, a 

jeniasálaai centrumot* ámlfcor ш hess triuffií'usi utján, 

mín.anatt fel van Írva e béres véglete© beta t H.12.P.
«*z©z í hieroeolyma eat perülta*.

ceateklUtéa«.
Зши1| gyükare kilépetvén, szétezórédik az emberiség
éta ez erek támadó entit ásai ti

Így lesz a zsidóság terület, állami szervezet nélkül 

élé egységes népi köaöerég } e faj, © hagy 

hit szóival össze ter to tt ellespora-nam aet • nemzeti álla- 

üofc testében. Kétezer év ét© @s erberiség számtalan 

. zetet olvasztott be- iskolákban halljuk csők a nevfjfcet.
De kellett volna olvasztani© a zsidóságot is t - Vm 

tette«««,
pitÉBt lü>it — effnariLUa.Jea _ _

«3« le
ÍTozzáTeszi, bogy a zsidók is differ«neiálédtak mér** 

ir#l»®rhátál ée körív ékén üzletelnek, ugyanekkor e

és

Dunántúlon birtok sic vannak, ée kitűnő gazdik, ©káreset
e

Havasa oa első zsddé törvény t még magseavaata, 
ütött ben»» mást, csak a veaetőtlesteégeüsbenl saánaráiv- 

hslyreállim. Meg aa seeziailóció elősegítését.

rt
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* második zsidótörvényei kapcsolatban vissont már ag odal-
elv, hogy * gtt, ahol egrod©inaid 

Sbbwl köve tke zően
mai vannak éejrégi

» gffejltlfffdj .1 
vazta meg 0 máeodik zeidótörvéitf t 

menően humánus a kivételezésekkel,
rt "nem veit raeesze- 

terj^eztetta est
, ,,i

ki & ! IsfeluŐy xáreeeág» ©s i&adómie, 9 Corvin 'iestíflet 

tagjáé, 0 esseki?©, akik bár 

lélekben már régen
gtartották ősi hl tőket, de

*
szimilálédtak. * & töivény

hibáit ebben látom- mondta- hogy sok egyéni góöiával
áss orvosság rossaebt lesz a beteg-• •

eégnél" ь törvény * kereszt* éra 11® nec" és a sok egyéni tra
gédiáéi cselédek, néprétegek Ssí sse", © törvény

gyújt lehetőségit err©, hogy a "kímélet és a fele
barát! szeretet érvénye eüli« csen", de még arra eem, hogy 

ez issraelita vaUásu asidó és a zsidó vállású keresztyén 

között különbségit tegyen, vagy tesz, akkor as utóbbi
rováára.V 51./

A Harmadik zsidótörvény pedig már tettre és nem 

pesaiv ellenmáera késztette Havasa Lászlót • " Kert vét
kesek közt cinkos aki néma" ig&zsá;- jegében rejtett, 

bujtatott, e srre © leiké esi hálózatot Ы 

ban is felszáll tett«. / 52./
körlevél-

gszállás aletti safümyOségekre- mert 1944
ge sálit őrsaág, tehát

Mini erre a
március 19.-е u 

"korlátozott felelősségű "áilem"" volt- t® emlékszik vise за;
H Voltak, okik felocsúdtak íatlerék első zeidé-

irtására vsgy keresztény egyházak meg támad áeárej
mások Csehország elfo^alasekor tértek men&hoz...
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A német pszéllée ex í ráz 

többségét ellenzékivé tette * о Szálas! puccs pedig 

kétségbeesésbe kergette.*, A a első zsidótörvényt

• M

negyem sokan gwgsaevaaték ebban a Mezemben, bogy 

«3381 megoldódik a zsidókérdés. A második zsidó- 

V'rvémyel mér hiábavaló és kéteégbeaee tt küzdelem 

folyt e kivételek biztosításáért. A harmadik 

törvényre esők teljes visszautasítással 

lehetett válaszolni. A nótáét megszállástól ke adva 

aa egyház mindé n erejét a zsidóüldözés

Idó-

и ч cóked ély о zására vagy esititóséra fordítotté, e
ez ostrom után fellólegeere szerette volna
megrekedni a történelmi pillsnetot a zsidókér
désnek nevezett rettent# belső ellentét kiengesz
telésére

* Ki ez oka annak, bogy a keresztyén egykétekKérdési
vezetői nem min?síiben teljesítették szokat a

ílyek méltán fűzőitek hozzá ‘tík treménységeket
..»avass László válasza :

Az egyház létté it a nemzeti szec isii sarasban 

rejlő démoni erőt, de a bej éppen az volt, hogy 

^elégedett elméleti céfoléctel, és 

fel a benne rejlő gyakoris ti veszedelmet.
Az egyház mindezekért vállalja a felelősséget, 

és ez <üŐ Isten előtt vétekéi érte. Heekulpózlk, 
mert & harcban nincsenek nártirjai. 3a ugyansklter

Ш IffUlff *****
ebedül az egyház volt az, amelyik szavát fölemtl-

i rte "■

kijelenti, hogy minden
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ta, és e gonoszséüPk ellen tiltakozott. Hallgatott 

e parlament, szavaztak a pártok, néma volt az utca, 

félre volt vezetve az ifjúsági némák voltak ez 

Írástudók, nem szólaltak meg a tudománynak, az igaz

ságszolgál tatásnák a művészetnek fórumai; a legmagasabb 

emberi eszmények szolgálatára vállalkozó társadalmi 

egyesületek és intézmények, egyedül az e^ház 

küzdött sokszor annyira elhagyatva" /53./

*

.

■

Ennyit tett az egyház. Felmerül a kérdés : nem keveset-e 7 

A Haladás I. évfolyama 13. száma - tehát ugyanaz a szám, amelyik

ben ez a Ravasz interjú is közölve volt Dr, Peir Gizella 

tollábólközöl egy "Levél" cimü tudósítást. Ebből a levélből 

tudjuk meg, hogy Karinthy Frigyesnét kivégezték. Az orvosnő 

mint deportált vdLt a lágerben s a kb 15.000 lelket számláló 

láger főorvosaként dolgozott* így ir erről azx időről t 

" Elégették szüléimét, testvéreimet. Éhenhalt ! Érted! Éhenhalt 

az éh вгфигат • Lefagyott a lába és éhenhslt az én szép nagy 

fiam. Éheztünk. Vertek bennünket válogatott szadizmusssl, kínoz

tak bennünket ezek a szeacuál-patologusok. ••

Terka, én csecsemőket öltem 

kezembe fogtam s megfojtottam őket,tiz körömmel elástam a 

kis hullákat, hogy az anyákat megnentsem • És jöttek az anyák 

hálálkodni, kezet csókolni, mely véres volt gyermekük vérétől..." 

/54./
"Bármit teszel, lásd a végét"

minden este... én... én..« • •

Bizony» messze vezetett az ut• * •

az elméleti viták td, amelyek pl. a numerus clausus ügyében
Az elején kell felelősnek lenni: elsősorbanhangzottak el

annak az egyházfc&k, azoknak az egyházaknak, amelyeknek
« • о

előtt nincs "görög és barbárt csak ember van.
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Ha i&, nézőik, ha CS*.Pair Ci2811 a levelét tesszük
a mérleg egyik зегрецу 5jére, a másikra meg ez egyházak
jószolgálati munkáit, akkor aligha mutatkozik az a jóé zol-
gálát elégség
De a bűnöket ők követték el, a most senkinek een hasz* 

nálna, he a felelősségben való kollektiv oaztozáe lenne
osztályrészük.
Legyenek hűek és következetesek alapelveikhez.He azok 

lesznek, az lesz pt elég.
szövetségükre, hiszen naponta

uj bünökt

gyére s a

nagyvárosra is kiterjedő Hujeng prefektusban 

súlyos túlkapásokat követtek el családtervezés 

oimón.Sajtójelentésekből és olvasói levelekből 

az derül ki, hogy a prefektura pártbizottsága 

elhatározta:könyörtelenül végrehajtja a pártközpont
tkozó utasítását,és százezerről

4? ezerre csökkenti a második vagy harmadik gyér*
•köket váró nők számát.ánnek az elhatározásnak

di tot tök ró a falvakra és a városokra e a kulturális

egész prefekturára kiterjedő , általános hadjára

tot az állapotos nők ellen, ürőszökkel összegyűjtöt

ték elszigetelték , és vátogatott fizikai és lel
ki kin zásokkal kény szeritették a nőket az abor-

itanuk beszámolói szerint
a közbiztonsági szervek emborei által letartóz
tatott nők egy részét gbilincselvo
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sertések szállítására szolgáló ketrecekbe 

vitték & kórházba, hogy segr< okét szüle-

Ez is fasiszta módszer, aaőg ekkor is, he velőben 

feszit^ erő a túlnépesedés. Bttől azért mé/^ie emberibb 

VI. Pál pápa Kumónae vitae c. eneiklikájébe foglalt tétel: 

* © politikusoknak nem az a feladató, hogy megakadályozzák 

as «aber világra jöttét,hmm az, hogy ol^en körülményeket
-

-
tok asémára az emberi életmódot."

innyibe kerül egy-egy a tömbömbe 

kísérlet, még mindig sanda érvnek számit ez, hogy * ennyi 

milliáö embert nem tud oltalmi e föld..."

^rr© gondolva, bo&f

az emberiség Krisztus korától 

amikor elhangzott a Dl tűié tárnáágtőtele szerint : 
jótok hozzám jönni a gyermekeket..", ©sért u^ tűnik,

láár már kóte

mégis, bogi ott vsn elrontva minőm:
»lésénél. " JTéseef-íSáris-Cy érmék" hármasságakultuss fals

lehet legenda, de legenda-voltában is az emberiség egyik
legszebb legendája. He mondjudk le róla.
í* a kereszténység ős a keres styőnsóg oly aok értőkéről

.. a keritáeztől kezdve a humánumig- ott a

^számlálható végtelen. Válogathatunk belőle.

:- í



2X0«

*Jefe jeaéa

ltol Sb tot imi egy о lyan témából, 

kimeríthetetlen, nehéz vállalkozás.

is lehetett nagyobb a mi feladatunk, mint keresztmetszetei

adni,

A kdbliciauua olvibb, fllozofikusabb, elsősorban etikai 

i mélyebb áttekintésre nyújt lehetőséget, a 

is ped% társadalomé se miéle té ben ad 

komoly fi$r elmos totóét, 

blind a katolikus, mind a református egyház által megfogelss*

t—

kozások

kálvini is érvényes

sott bölcsei etek és esempontok, szemléletek ogy-ogy kiemel*

kedd személyiség nevéhez fűződtek. Bennük, mint kristály*

a fény, cseppben a tender, bennük volt egyházuk válasza

Froháeaka Ottokár még sokáig vitatott alakja lesz a jelen

nek.Savasa László 1956-os tévedése pedig még túlságosan

közel van ahhoz,* hiszen él5 személyek azok, akikben 

ebeket okozott-, ho& objektivek lehea ünk. Be ha a munkás*

igaz, Ito& egy-egy vezető személyiség leváltásá-
zetni működésének,szabad viestő végső hibáthoz

-
ige tartás© homályos! tsa elne 1920 utáni néháy év

a korábbi évek értékeit *
vonatkozik Ravasz Lászlóra isme 1956 legyen nsegitélése

életmű kell • Az 

életmű.-mindkét esetbm í akármilyen centrális helyre 

kerültek is ebben a dolgozatban, cask gyűjtőlencsék, a XX.
és kálvini roue megértésére.

Számunkra ic komoly figyelmeztetést tartalmas ez a dolgozati

alfája és ómegája. Az

katdlici
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"áz ész szín nélkül ©étános ш á g ".Ne engedjünk hát 

a kieértésnekscsupón a hüvöe rációnál tások determinációiban 

oldani meg korunknak nagy problémáit} sokkéi nagyobb Jelentősé

get kapjon az érmim és éthoss !- est tanulhatjuk Froháez- 

kátél* A kálvini egyház pedig ...

1945 előtti nevéts* Karger Református Sgyház" - megváltóatatte,

« lett "Magyeroreségi Református Egyház...

el'önére, hogy ez

is nemzeti egy hás z nemzeti kultúránk
Joggal vállalkozik hát t le.

t

elválaszt,

zott elv Jegyében készült. íz a azándék determinálta módszerét 

is és stílusát is...Fellőztck a valláskritikák élesen polemikus

kötöködő ©tilu-át, helyette 

©*аеш vitetni, meghaladni* mód szert és elvet alkalmaztuk*!« 

határozottan hasznára vált a stílusnak let bölcselő Jellege 

ellenére olvasmányos lett, különösen az lett ez ?. fejezet.

Ö£Ezeköt"-miI. János által

hangvételét és módszerét ée soka

т*л ellentmondások pedig n biztos, hogy hasznosak, ha mindig 

reflektorfényben vénák, "iáért vannak, de nem kell feltét

lenül keresni azokat, csak ©zárt hogy easel is tételt igazol

junk., hiszen felszínen 

len konfliktusokig is* Tehát*van az ellentmondás , в annak 

megléte objektív, de túlzott Jelenléte a felszínen mindig 

szubjektív okokból fakad./56./
Kost, amikor aligha beszélhetünk "akut forradalmi helyzetről" 

a "világot meghatározó helyeken*, pl. Európában, akkor fel 

kell adnunk a korábbi embereszményeinket isíilletvo s történél 

e szakaszára fel kell cserélni őket a mához Joboan illékkel*

könnyen elvezethet JÓ vétó he tét-

sem*lázafl5 ember" , sem *non-konforndsta" nemigen használható

mindennapi küzdelmeinkben.
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«fc*t hi ácsuk, ь hétköznapok ölkotóe&bere az eszmény mai 
ovantg&rd atfr, eselidült gőgje , s alhiezi, 

bogy " a történelem az élet tanitérneatere", a act, bogy 

as a dolgunk a világban , hogy előbónyáerzuk mind azt , 
mit mébében létrehozott az idő» **

aki

:

;*

az a dolgosat is iljfen
létre előhozni a mél* bői értékeket , mégha a 

«alt le kell róla fejteni, bizony , nagy tömegű la»

grondolások alapján jatt
idd 6,

A* a meggy Őzödé» vehetett munka közben, hogy biztos 

már, hogy eljött a “homo 

egyre inkább és egyre nagyobb mértékben esüksége® 

erkölcs szemszögéből rrse/dtélni, másképp " pus 2tulni 

fog szép fejünk."

3 he eljött a " homo morállá" reneszánsza, akkor szükséges 

mindaz az érték, amelyet az egy házak létrehoztak ,
» amelyeknek érték-voltát ez о dolgozat is buzgélkodik 

elfogadtatni •

rális" r ©ne száné* * let tőinket

e

í. \

'

te ■

Var«®

<

í1

í.
i

■

»»

4

* <f
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ULr.*,á.f .t 1„, , 4 • шу у # I, t
X. fejeáöt/ u©v® jőtée/ irocisűonjegysáke

1. /« Világosság, 1981 áprilisi ss&:;. Lukács Jáseefs
S*Hrste4g-vilá#iéi#Wlte-XiülóiMe ♦ 297.0.

2. /* áxrtsstotsUsfttudSJSDssi etika Шщ etika. Oondolat
1975 175-lSti, o. köaett

3. /* <-urej*-í%irl-..ooroorica: 1 fllosöfi«. Sását Irtván
i-áraulat kiadás®. Эр., 1981.

4. /* t)o* Lásd a 3. forrást
5. /* FíobAtÉa Sisni novsl/iovébuiskban "CM"/ 15. kötet

w tarosaik bekssdás# alep Jőn272.0. *A sóderrá
6. /« .xupéry: A kis harca®, Fordította :
7. /* Pál levele a Korin tu sbeliekhes. 1.levél 13. rés*

.Káróli Gáspár fordítás®
a./» 3®nt ilgoston emstst-stlkája . хьмр-ЗДiri-josrbsrlc *s 

255. o. raont István I. kiadás© Bp. 19G1

4-7

9. /* «urálius Au».üsstinuttDs doktrína Christians 1.3.
Lásd a 8. forrást

10. /si'rohásztea Sssses bűvel 5. kötet * ás evanoöllue és a
szociális fsjlfóéa" c. feje as t 

11./* lásd a lo. forrást

16. / « Lenin i Besaéd a munkáén51c 1. Őre*»arssági Koncra -causán
1913 no vemkor 19. Világosság l>3o/4 .

17. / * Lenin 1 Lesséd а IX* Csc sági Ssovjet* 

koncra a saus PártonkivOli küldötteinek értekealötén 

1921 Зое. 6. Világosság 1980/4.
18./ * Világosság 196o/4 olupján , IlletveÍ Világosság

Ш/4 239.0.
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19» я £Ь. lásd а 18. ferret
; 21. * ProhéeZka №

23. • Dr №di Pál előadás© í^iregyháae -Sóatén 198o aaeptaa-
ighivott

22. kötet 321, 322 oldal

bér 27.-én . Az ЙЗЗйР KB alosztályvezetője
előadója veit egy szónokképaőnek

23. ■ Lásd в 22.
24. я Adalékok a Szóbele e-Saotmár megyei SjytoéaOrft titkár

irattáebői
25. » Alapvető hitt® • Korabeli hitterfcünyvek alapján, rat

látván Társulat kiadás© , Bp.1930 gimnáziumok részére

forrást

26. > lídsrely Józsefről adatokat közöl © 23. kötet OH.
Soliloquies 1. kötet 293. ©• 1915 szeptember 2©.-i—

í 9(0 gsechsáftig,bejegyzés: Jleghelt Gerely Jé 

jól foraeléfió, 9(0házi férfiú: jd üzletember ,
vilátlátott papj aeidók voltak © eaiüei. Kekem tet
szett ©a ember. Volt velomi árw as életén, nehezen 

lehetett htezábemeani. in temet te m .Kis beszédet mond
ta* ér «miről. Isten nyugosztal je. '/

* Vigilia 1931/6 393. o. Vase Péter: Frohésafca Ottokár
ée Kosztolányi Dezső levélváltásának 

я Vüm

27.

•®5jára
28.

29. * A tanulmány megjenet a Világosság 1981/7-es számában 

« Cenfessié 1981/2 Hadházi Pál: Tel álfco zárom Kalinovsz-30.

я Interjú Kávás a László püspökkel. Ve gjelent 2e©lt Déle 

lapjában e Haladáá»n I. évfoly 

• űer^sly Jenő Írás© e Vttilágeeeá* 1901/ 7-ee száméban
és СпЧо

Я В gye te mi He&köfltfvtár Dobroeen KL1B 369.186 ei|№&i#

31.
13. s;

32.
M»BQW4toAz Lráa cifcie : Bérűm nov 4 %

33.
Ci
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katalogizált füzet. /67-© s/"Agrártörek vések ée birtok-

SZ&RSZQi Kiadta « Mag/er-Aet Tábor Vp. 1943 

Olvasói példány 1-4 számmal Jelzett füzet
Hársfáid Páter idézi révész 2дав püspököt & tiszán
túli Református 3$?fcá8fc«?rület főpapját.tfegjelent e 

Szabóié e-Szatmári Szemle 197oA-er 

eime »Képviselőink ez ideiglenes 

Idézi a Vigília 19E1/6. Tass Péter Írás© 394,
395. oldal
Puska ly Mária Kordia: “Akik a jou.dk részt válasz
tották o. könyve elapján. Megjelent 

ben. Ismerteti a Kritika c. folyóirat 1981/4-e© 

száma, lo. oldal
Vigilia 1961/6 Vasa Péter Írása 393.
FrohásZk© -CM.- *XRtelő- c. kötet alapjai 22. kötet 

S Pb hér Pál: "A Frohászka-protüéraa* . Megjelent
a népszabadság 1901 junius 27-i számában 7.0.

Próbáéba • Ж* 22. kötet. Щ erkölcsi válság" 

c, fejezet A924./ 320., 321. o.
Müvei 5.kötet - GM.- * A diadalmas világnézet"
Müvei 3.4. kötet "CM." - föld ée ég * J.-XI.

34.

35.

%& ülésben
36.

37. m

1961-

38.

39. m

4o. a

41. «

42. a

43.
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Parráajog/ záki . .ÍJ^ölog^^eák^
/39.eldeltdl az 34. ©Maiig/

1. ® Páskándi 0őS8 * A nemzeti kérdés metafizikája

Megjelent a Forrás 1978/3-ss számában

2. * beszélgetés szatmárnémeti úti társakul. 16 éves

közepi skel ás magyar nemzetiségű kislányok nem 

tudták, hegy Szatmárnémeti 1918 előtt Magyarország

hoz tartozott, nem hallottak még Pét Síiről, Areryrél

3. * Illyés Qrula i Válasz Herderoek ée Афшзк
)

#>'
Magyar Ilemzet 1977 december 25 és 1978 jön. 1-í:

';
számában

Frohásaka ÖM 25. kötet. " Sión hs&én 3.-13© 

oldalig Schütz Antal : i'nehásáke pályája
4. «

v

b./ Gergely Jené t A pali tikéi katolicizmus Mo-gen 

1890-195®
j

Kossuth kiadd Dp. 1977. .
c./Jelen Gáliért» Pro hás a tragédiái • Vifilie
1974/12 975. oldal tél

5. » Ae el le ipáidéra igen jé t Mráz Lajos : Adósság törlesz

tés c. regénye. A Madách Kiadó adta ki 1969-ben 

fezzel? ban. A Sebrecenben végzett tani tó 

tztt a Csallóközben, csak úgy, ha el5bL szlováknak 

jelentette volna ki megát

ö./ * ihhé* Pál beszélgetése Ле1оф Agárral Kritika

•*

b.. ten! the-

•í-?

lat, hegy * romániai helyett

Írok" kifejezést kell ezután használni./ • nyelvű

• s i

'•6

■ti
■a

Й ' •'* v'

fi
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б. » С* 25. kötet Schütz Antel * Ke próbál tatások 

köpött c. f»>zet 77. Idei tói
Gergely Jenó s A politikai katolieianus Magyarországon 

1890-19 0 között Kossuth 1977 . 16. o.
Kövei / Ой/ 11. kötet. Marx Károly 

alapéIvei/ 1897/ 128. oldal 

Ue. lásd a 8. forrás 157. ©.
** 8. forrás 137. o.

Faddy Ottalár feznces stye előadás alepjdn. 

elhangzott 1947
Kerekes Politikai Főiskola
kubai tanulmányi útjáról. 1967 

Személyes emlékek. A szerző magé is részt vett a 

berke tton, Кацу Ferenc i 
CM. 11. kötet 133. e. 

l&fcälJbean is elutasította a ?aentessék. ЖГ2. Fiús 

az egyházból is kiközösítette, aki elfegedta a marxi 

sssQC lel izmust A Szent Officium 1949 jt&ius 1.-én 

dekrétumot »den ki a kommunista pártokba belépő

7. *

tgazóasági8. *

9. * I

mÜ0.10. *

11. =
* ^ebrecen TSV Klub

előadása12. *

13. a
z tálánál

14. »
15. *

katolikusok ellen. Ezt az évet nevezték el Brémában
• A vallásos elméloiülc8" a • eommunid sánctorum" évének.
Lásd s Aloeste Santi ni s Katolikus kérdés коптил ista
kérdés 19. ©., 25. ©Idei Qytóolat Kia d 3p 1976

16. a Gergely Jenő és Vadász 3. párbeszéde 1981 február
4.-én . Elhangzott a Kossuth Kááióban 22,4©-kor. A 

párbeszédet teljes egészében közli a Vigília 1981 

júniusi s * Az útkereső ProháeZfca Ottokár" cinről
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218.

inAte^ezák Kernen- 

824* ©.

18# ss Lutter Jém& etzüékezúae. Mellbe 

mk 1941 tavaszé* Vigília 1974/12 

b./ Schatz Antel :**Si@n hegyén * 'II 25. : I*ehás2fct
pOíáje >150 oltJuaig 

19. = Vilá Miáf 197У11-*.
9

Gergely Jenő í Próbáé 4k©

ét ® magyar ne oka téliéi c. írás 688.
20. * ,Ш* 25. oldal i Schütz Antal t Itt az Írás* 7. o.
21. ss Vigília 1981/6

párbeszéde Rroháeaika Ottokárra * Aa útkereső Prohásá?a
Ot akár

22. * Clí. • olilequia 1" 23. kötet 269-274.-lg

*

398. ©. Gerely Jenő és Vadász S.
í

23. ■ Vadáé■ S. вепс!jav Pro há® säe áról érvelve, Gergely Jenővel
folytatott (vssaélge4ben Vigília 19S1/6

24. * 3sl©n Coliért t Prohás*« tragédiái Vigil la 1974/12.
804. első bekeaflée 

29. se U©. Lásd a 24.-«9 forrást

39C.

26. ss Világos rág 1973/11. Gergely Jenő iráeérA befejező 

es «a 693. ©•
<)

/

< ' 5 4

v>»
V

-!1

11

•V

i/ «i
i* »

/
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1. в Ady Snare : SnűUkezé© egy ryér-éjs c.
c. versének ezéképe

nidesz Lajos : lezlóm és buddhizmus c. 

köreve ©lepjen Dante kiesés 

3. * villi Durant t A gondolat hóooi / Tht atozy of
ptélosepfy/. Fordította t Benedek iarcell. Dante 

kiadás Budapest 1931 / A omrző 1926-toon irta /
A Diogenes-story a Scbopenhaurerről szóló fejezet
ben 29C. o.

2. «

4. в и®. Lásd e % foi'ráa Voltaire-éréi szélé fejezetét

Voltaire, " vag»? legalábbia azokat a teke t,
lyeknefc irodalmi nyelve vanj a többi

■ :

zet elkezd gond lkod ni, lebe-
igálliteni .ntétlen

x

» Sándor Pál : a filozófia története, akadémiai &ladé3.
Bp. 1963. m. kötet 3OO-301

6. а ем. 23. kötet GchíSz Antal s Pro!
3. óidéitól

7. ■ Filozófiai kislexikon . Korszerű ismeretek Könyvtár

163. o.

© pályája.

i/iérryeV bár

szabadon eresztve fantáaSáJát/Pier Boulle: A 

bolygója 18e. o. Kozmosz fantasztikus könyve Bp. 

1971
9. a Bergson : Ketöfizikai értekezések c. munkáját,



320.

- kiadta Franklin Тв& Dp. é.n. 12. la.en. 

Idézi mér. Sinéer Pál í a fileaéfia története 

Afcaéémid Kledé %>. 1SC?. Ш* k9tet 2 57«
• •• i'

le. « vfean iául Sartre t A lét de о • Kísérlet egy 

ftróMMtójEUd entelé iára. tlegjelent Sbrdai &fcl©r 
igsio^teeia ér vaáeág e. kötetben t fügnslé-

11. * Dergscn : teremt3 f jldöds «. r.lvét léé cd Will.
a A .an.'el at hősei c. maré 404« eléslén.

lásd a 3. forrást.

12. * C-l IX.
F&rc-S 1977 áprilift Aa írás első rés 

márciusi a
1977

jelent meg. lendített© a Duda

A költői ée a tudományé« igazaág c. Írásában. Heg- 

jelent az 

© 37. oldalén

13# * Sőtér István i Ski töb~ néven is nevezhetjük. Ееаай- 

eiőláe*l0ten és ánn témák r vallomsvsaihoz. Megjelent 

a 71gili© 1977 decemberi esésében 

lé. • tééd e 11. f orráét / Will Durznt / 405. öldal
16. e A Mer:deta -Leninists sU hetesek számáré kiadott 

Szakoz!té terfcönyv de kézikönyv 1977/78. Az siqy ag- 

tudat fogalma körüli viták. Vorobjcv álláspontja 

alapján
17. * V# P. лешие zj Az intuíció problémája a filozófiákén* 

Besann a közvetlen tüdősről / aovjet tudások nsuifcái- 

Ы51 rovatVilá^eeég 1977/11. 665. oldal
10. * Ue. Láed э 17. forrást 667. e.

14.
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19. a TJe. lásd a 1?. forrást
2C. a Froháezke ÖV RM ég Lr X. 5 kötet Bp# 1929
22. a Kedrov I A aodem természettudományok fils«dfiüi 

22/b problémái «kadéniai Kledé 3p. 1962 » Kadrov munkáján^'
el» « köteten beim :Az azsrag eoagácfenBáinak
OaeaafUggéaa e természetben. 265-285.-ig 

23. * érténél as tani tée ЮЙГ. évfol^ 19B©/1. Tere® Károly: 

rendel a tok és raozaifcképek egy nyári akadémiáról 

24. * ~*rec z Qyörgy előadása e • Benae»rezeeüélsV*-*től 

1979 julius 4.-én Keszthelyen & világnézetedé öltjei
szakosok %ári Akadémián

25. * Uo. lásd о 24. forrást
26. * Lásd a 3. forrást. IP. ^srunt 405. oldal. Bergson :

A teremtő fejlődés c. müve kivonatai
27. • *?árrfer Pál t Filozófiatörténet Ш. kötet 300- 301.

oldal
28. «üo.

29. = ötó 15. kötet
272. o.

30. ■ Biene» Valéria : I
FrohásZka Ottokár és Bergson gondolkodásában 

c. Írása alapján • Se?jelent a Vigília 1974/12-ea

ísLi_é§_éss ■ m

»teliséi »t és ld Őrs főm

Kűrdoe-feéeefé : Általán©» passió hold f?ieÄ. *
•tankönyvkiadó , Budapest , 196 4. A
as elhatározás c. fejezet 242. oldal 

a Bizonyság rá az egész 23. kötet CM. Solllequia32.

I.
33. * Öl* 23. Soliloquia X. / 1911/ 219. ©.
34. * 13a • Lásd a 33. forrást
35. = Gurevics: A középkori világképe* Kossuth
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kiadó Jp. 1974 255-236 és tfeerges Pu’qyi 

öS struktúrák в középkorban / *agvet6 Dp. 1970. 
= Sándor Pál : filozőfiatürténet III kötet 296. e. 

» Sándor Pál idézi / lásd ez előbbi fterrási/
36.
57.

Jenrubi Philosophische Strömungen der te$» t in
Frankreich ?. Keiner c. miívét Leipzig 1928 

492. ©.
tankönyvei-lenini 'S« U Sgjre38. I

változatlan kiadások 1977-ig. Dialektikus materi
al izmos c. kötet megfelelő címszó / pl. 1975./

39.
nyék világnézeti alapjai 90. o. TanltSitfvkiadó 

1963.
a V. Durant í A gondolat hősei 240. e. Dante kiadás 

1931. lüití Kent 1rtamm*tn\aU ««»«tik, 

c. müvéből az időre vonatkoző részt.
- Lásd a 39. fórrá*. 93. o. 

a Plenes V ül éri 8 ill

4o.

4L.
ire telnél et ée időrefom43.

Proháazka és Bergson gondolkodásában Vigília
1974/12 814. e. 

a De. Lásd a 43. forrást
a Lásd a 39. for ás 1. kötet 92-93. eldől eket

4 4.

45.
46.

különbséget tesz az etoea és az éthosz között.
Léed i Anosel iva i Írás az étbe őzről c. munkáját.

• Lehetőséget ad a morál 

területénél sokkal időtállébb értékek ^üjtésére 

is. Közel jár в jellem fogalmához, és lehetővé teszi 

a * bűn“

Kossuth Kk. Bp. 1961

N
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я 5Ы 5* kötet " Л diadalmas világnézet*
adadg e. fejezet 225* Q.

47*

íekintély és й 

■ .o* lásd a 47. forrót40.

» ем*
В Öli. 11. kötet V«. 49. forrás
я C: ., 5. kötet 252. ©. Tekintöly 
/ Dadaloae világnézet c. kötet/

* Denke Valéria Írása e Hépezabadeág 1978 гот.

11. kötet 234. ®.49.
5e.

51.
52.

26. ^íüekrécie és vélemöry szabadié. eikv
* t&cz -Varga * A gyáe »szer tartásokról . népművelés 

PrepCfgonfla Kiadó Dp. 1977. Az emberi ólet eélj© és 

a halál c. fejezet* . .
a üa. Lásd ai 35. fzwáz , ill. Ом. 11. kötet 185. o.

tek Halotti étwk

55.

54.
55. « Kéíd re. ©emátue érwkeskönyv. Sic
56. *Juet-Jelei könyve elme s A halál egészen más
57. »Varga £.s A

Debrecen 1 198e; és ЯАcaAVtsree i A íyésasas tartásokról
58. aAcaél фвгдо t Egy elmaradt fenteju helyett. Jacques

De Denis, Prance Hear el le, kérdez Aczől QySrgy vála
szol. Kossuth Kk 1975. 104. 1B5. o.

* OM. 5. kötet Diadalmas világnézet. Ш* fejezet : 
A helhístatlanaógról 200. oldal . Prohéeskc eb en 

a fejezetben biaonyeágul hivja az ókor bölcseit 

is , о idézi éket • VI. Platen Phaédren e. 

művét a 17o. olJalróliPert ha a halál egy végleges

59.

mgcevaieüléa, akker a gén®szak járnak jól..,"
lenni6o. a Shckeepe

monológét is Prolikká idézi. CM. 5, kötet 201.o.
i sémiét,léből a lenni vi
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£.2L-Z&äb*%., f«rт
з ÍV. 5. köteti Á termés settudomáiv vilérzetet1.

ad fejezet

mint az 1. pent2. я üe.t

3.
4* ■ ÖT# 3. kötet A Piád

v 11 £ enézet c. fejezek 3®* e.
5« a Go. lásd a 4.-ее forrást ?9.3©.o. 

б. а ом* in. kötet - ma ée ég- i.
7* я Go. Léad a 6.-©e forráz t

8, » CM. 4. kötet - Félő és ég U* 150. e.

9. « t?o. 4' kötet Lásd в 8' forráat

le. » ÖSí 4» kötet 151. e. " 4 юбгее! te:

világnézet -VelláeoE

tée-törté-

netnek értelme. XIX. WHet fejezet 149. e.

* A Galilei per ujrafelvételéról von szó.

Hirt ad róla San ti ni : Katolikus kérdés kemaunicta 

kérdés c. munkája Gondolat Kk. Bp. 1976.
gurította vita : a tehetséghez való jog

11.

12. « ás üj Шв

15. » ÖM. 4. kötet 151*52. e.
14. * Ided üli. 4. kötet fejezeteim* A filozófia rjgg 

ed világnézetet 

2» « Ой. 11. kötet 65. ©.

16. » ^gy lépés előre

utján Cenfesrid 1981/1 18-19 oldal
17. = Mokkái László teológiai tanár szavai. Go. Lásd

/

IS. * CM. 9. fcötat. A Diadalmas világnézet, - A mod

filozófia sem ad világnéz«tet-fejezet 64. o.
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19. = üigyeteEi Lágy könyvtár, Debrecen ELTE Зб91в6-ез 

efölött katalogizál t főzet. <^pár törekvések és 

birtok re form Jp. 191«' • Kiadja a Uasg&r Saafta- 

saövetséjf,
be. Lásd a 1$. ferráet 

Ö5J. 2% kJ tat Stlilaquia 3. 36C. o.
'■is. Lés-- a 21. Гог ret. 1919 • 261* с.

2a.

21.
22.

23. lie.

Utalás lels г tej : ílárem halál c. novellájára 

:s. 22. kStet 257.©.
Eegt&ílhaté Ac agrártörekvések és birtekreforo 

oeiv*e tájé ben , lásd & 19. forrást} megtalálható 

Lantini Katolikus kérdés, konvmmlsta kérdés c. 

munkájában 15. ddel, végül a bibliában : léces 

harmadik könyvében, s téviták körevében a 

25. fejezet le. versében 

to. lásd в 2C. forrás Can tinire vonetkeeé, és © 

bibliára vcmtk ;aő rése
Santini г Katolikus kérdés fceraaurdst* kérdés 

Iá ed San tinit © kerébbi ferráeekban 

be. Lásd a 22. pontot 

ka igjF kiragadva csakugyan
Sgyatlsn soabálygyűjteményre., hagy imányrél, jog
aik ésr él sem lehet félté tel esni act, hegy negold- 

hatja e társad©3.ni sntageni tusokat. De ”vannsk rá
férnek, am.*ly sk megelőzhetnek és vannak arslyelr 

küailebb haahetnak egy forradalmat. a hagyamányek

24.

25.
.

■ * ■

■ í

27. *

28. *

29. *
sáli sál és.3®. »

is ilyenek: megóvhatják a társadalmakét a kilengések-

tflEL. %
J SZEGED J

4#y3L. * to. lásd о 19. pontot. "Agrár törekvé
*
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г >

«

33. W&r n*©kct©ll-
t'

©i • ТЩ|и«4а 197У11.
11. katet Mtare . és terrar 

li#. lásd e 34. forrást 

t'0. 34* forrás 

ö¥. U. WUt 238. o.
37. forrd«

’Ö0. 260. 0.

r. - ,

34. 274.
33.

36.
57.X

, 38. '«

39.
40. ISA. 0*

41. • tj0.j 4#. forrás
42. * iá!ve № 11. feat0t 262. 0. 

«а 43.» 00.
t 44.

V

« C*. 5. k3tot. Diadaláé« viláf?néaet.*H«vá7 I’lrakT*
c. fejset 39. 0.

45. * * vet 6*. 5. k8tat 37. o.

v

#6. « FI. Fűk 6a* %ör^i*m*iko, technika, kiü »** c.
alkaté JÄ1««4*61* 

t Г :©«»« t3 Dp. 1972.
47. » Xdéast Teri» Káraid "Elide jsonsdée és atcberl lényeg*

elsül esakdolgiaütdbdl 2Г.Я 1967.
48. « Uo. 39.4©. 0. tá©<3 © 47. forrást
49. * Uarllte 1974/12 8<5пцу %в?«Н *5

kü tata , abüdl ki «salve * 4 

c. fejtet.*Slv*k és utak*

«14*

*0«4

30.

0*. 2a. kct#t. * a* U* hé «lért* 231. 0. 4 körlevél 

sajátos hangú dicséret, pl. * Helytelen volna es 

fp-ésss forredolmet a pokol falbug/yenásánek történi..*

.. *

formálni*
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äbl*„tS>Amk-gfeEEllJfä aéke... Ipode^omfcy zák.

a Isten rostájában Dr* havasa László köteteI«
I* 19. о.

2. = ^ tábla «до valóban él5 liciumfát jelöl Debrecenben
e Püspöki Palota Kellégium felöli sarkánál. A fa 

tény, a hez^áfüződő legenda eeetle/rss 

» Szobeesálay Is tv ín 1 A türelmi rendele t mai 
templomai. Confessl© 1C61/2. 38. e. 43. ©•

4* = Hasonló , sőt még ettől is megelázdbb Mgrülönbö
tété sake t ir le Säeldeva : Negyven prédikátor 

c. regényében 

* De. léeő e 3. forrást

3.

5.
6. a

tanóra és dr. Kónya István KL18 tanszékvezető tanára 

munkáit .Pl. Kónya István :A »agyar fér. egy hás 

felső vezetésének ideológiája a Horthy korszakban 

- politikai ideológiáját tárgyalja ebben © műbe rí
mig Kónya István s Kálvini

c. müve átalánoe filozófiai ée társadalomfilozófiai 

&’óaelitéet ad. cinkét könyvet az Akadémiai riadó 

adta ki 1967, illetve 1979-ben 

7. = Ravasz László* Kit és engedelmesrég 3p. 1936.

283# ©•
В* я Ki is , és minden »sorson vett adat, tehát "nem 

utált* adat ös*Egyhéztörtóreti lexikon*
501. oldaláról való Ravasz László élessé* A lexikont 

I&ványi Jenő szerkesztette. Pontos cims* “Ka^arors igi 

Protestáns Sgyháztörténeti lexikon • 3* javított kiadás. 

Bp. 1977. Dr. Szadányi Sándor. Kiadó a Hef tgyháa 

Zsinati Sajtóosztálya
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. л

9. я и©, Lásd a 8. forrást
1». c. lep X. év föl $

1958 január 1. Páter János Tál 

* Sünt 'Írná : Á hblil tükrében Op. 1981
ée Verge Károly: lametéei búcsúzt© tók készítésének 

elmélete és gyakorlata Debrecen, 198e 11. ©. 
я Bevess LéMLó : Maga&rd 1 / Theológia, Önéletrajzokban/

aat, Debrecen, 1944 • Megtalálható 

a ’SLIÖ Nagykő nyvtáráben ie
■ Paves z László i Schopenhauer ©estetfcikája • Doktori 

érteke «4 o. Megtalál haté a Könyvtár Ss. 18.823 K.
1464 ss. к irton© zás alatt. Havesz László a köve t- 

krzö bejegyzést irta az értek esés első oldalárai 

" ^5*e epémnek, édes anyásnak, ajánlja :Havas2 

László. //Debreceni Séf. rheelógie Negykünyvtára// 

szómagyarázat s ЗДЯЕЯШЗД» hi tok te táe tan
Ы ДШС1КА a szertartás tan 

ШТЗШ* egyházi ékesssül és

1. sárims

2 © meghívásra
11.

12.
Geetus £

13*

■é

14. =

15
16. * ^ debreceni Kef. -heoló is Sgyháztörténeti

Szemináriumának könyvtára • !'re Dr. Makkal László
•} 1 " *

egyetemi tanár. 2828-es к ©tál ági sáláéi szóm.
Dr. Bsvas* László Dunamelléki püspök beiktatása alkal
mából elhangzott beszédek

17. * be. Lásd a 16. ferrást
IS. я Lenin utolér Írásai • Manciéwm-Leniniapus kiskönyv

tára i.füitít Keseuth 197 ’ j Lenin véleg.a tett Müvei Jp. 

1945. Czikre I. kötet 825.-tői
í-találha%6 iLenin a nacionsliSKUS

él dal 1. báfc.rSL*
Kés uth Kk Bp 1978

Szöveg szerint 

elleni heroril 22, .SJMÍ l«2*
TO.es.-sdkucainők KiekSWvtóra
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19. * i»s ©Jatok Kővágó Lászlói 4 Itegyar fanáeekö «társaság

tleégi polltlkája c* müvéből valók Kk. Dp. 
1979 Taftáeská «társaság és nemzetiségi kérdés c. 

fejezet
2 . » u©. Lásd e 19. forróst

a Dl a© nyitók i Simonffy András: tempers aág ktítenáia.
maié zsrtgáxg »irodéUd kollázs / eollege/de a felre-

Me^ei Levéltár kiadványa 198©-81. 
Izerksez tette, s eat a fejeztet irt© Dr* Qy érme ti 

Zeigend
23. ■ lásd a 16. forrást Havasa László beszéde a beiktatás

SXkdtoából

22.

a "Leikée ае/ф«sülé t"SiOI. évf®Lyem 1932 december 1©.24.

1933. 49. saéP . //Hetilap//
25. a "Ml s nemzeti szociálisáig szeli

К5ЛШ c. lap
26. a "Készlet Ravasz Láe£.ó bestéből? mejd 1938-as

Írásaiban újra ir a témáról. Lásd a 16. forrást
27. * Havasa Lászlót Hegyen szól bele e keresstyénoér

toldásába 7

tNSftX№aáltie
17. évf. 4. szára • 1938. december

a legégetőbb szociális kérdek 

1939. Isten Rostájában III. kötet. Franklin kiadó 

Dp, 1941 349. e.
Ua.Láaá a 16. forrást28.

iaárasdl Magyar £lat Tábor kiááaa Bp. 1943. 41. a.29.
Lo. Lásd a 29. ©.30.г

üo. Lásd az 52. o.31.

Но. Lásd a 31. fórrá ®t
S. Hagy Ferenci Áhegy én láttán • Gondelet Bp.
1963 • 323* 326. oldal "Kata, úgy hlrlett, e^ütt 

vacsoráztak, és regről letartóztatták © köztdrea-

32.

33.
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eági elnököt «is? parancs alapján ,
ШllvárweűU an méiM Vectra előtt adott át üz ille-

ß mindé tí<imk jó ke ív* volt, 

aho^r bferábk ösemjűvetelőSaea illik, & mit jő borok 

táplálnak/ * lfiwmn»tá historic- Írje 2#1Тад 

Verona

.

3»« * s. Ь ZámŰLé s a társadalmi fejlődés tendenciái 

a fejlett tatfeareaúeekbea. Val<Ss% 1900 /7-еs
aaán 1-г«:. ••
b./

c. Vi^it nme í &* elkedő elit/Dp, 1972/

35* » Raveee Láes&ő püepök elnöki mennyi tő besage. H-
hmgaett os Oreaáfos *efferaáta* -®lké szövésűiét

Gábor Irodaiad de %llá«i ШТ. kifedój3e~ier-
hássi Lajos.! lalkésai hivataloknd: postázta a Keffer- 

nátu.3 SgyeteÍL ÍTonveat 3p. iTV*., <Лзоп^1 utca 21#
Ae itt felbaeaaált p&dátopt Oeestol^i He# 2*1 tán 

kölesei ref. leikása bo.^etákábál kaptuk, e lelkéee 

fidtői, Gesztéiül Ш& bitín njságlrőtől

* Do. á leirt íbrráe 4. oldalán / tded a 33.n©ntet/
8. oldala

36.
37* « Uo. 35. forrás

• 8Mlyi^30nkup Írása a másfedik gfesd««á|rál a ▼olceág3©.

Kor mpci érői Veiógég 1978/6-os в 

a X»áeö a 55* forrást 

a üo. lásd a 35* forrást
39.
4fe*

/'•
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e "Fefereátua íl*t" 1944 február 12.-Í41«
leves?* 1Ш0 vesére ikke : A ©unka evaneáliuad féry^ben 

c* irásbdl vett kivonatéi'
42« • U*. ЪШ в 41. ferráet
45* я “lieformátue let* X7* évfel^a® 1944 március 4*
44« * I3*len etilért Írása a Vi rill а 1974/12-е e в 

Ае Írás eiaetSreMíaka tragédiái. %tob61 aa 

»«mit* valt-e V" cicra едока*« kencspcidit ée 

tételeit ittatok. 804# 005. *1Ш
45. * léH a 44. forrást* It

és ш cleni 

idézi T&kai a zssld<Skér3ásb*n
46. - M* /TTeháesSka/ 22. kötet " 1РЛЯТС - PreMeafce a

numerus elaueuerdl. o»ent István tireulet üp. 1929. 
A* idézett Írás a 245. ©Idáién van / 1929»/ finnek 

ellenpontjttnt basáiatd a 22. kötet * 3eridd teetvárei 

hez c. Írása / 22* kötet 359. o. /

Ibim.

Ф8г|р s 7 aráéi áll
c.

47. * U^enott • 1.4*5 a 49. pontot.
® Oaárazd. Hajyer &*t láber kía *űea Эр* 1943. 49. ®.

49. » '«Je. 146 a
5». ■ ás eled aaidótsrvéqy • P.övaas Lássie : Ae Jeten estájd-

290. oldal • E*eifelín -

40.
40. pontét

ben c. kötet III. rés и 

Társulat Bp. 1940

31. * Havan lás Aid a Aa latén métájában Ш. réez 327. o.

köriéire* Sekor Báter íe52. = Italt em e * bleed
в tel??viziéban elhen-zó SZáZUXK c. möses* megfelelff
raüserhelíén. / Hetesüékssett Heve*« kétedí&iviü humá
nus, kadUtiv 194 -ев tevék* tty emséről & ««ddófcérdéeben
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93. » "IiaiAe* Xro^pesfziv szellemi! magyar lap 1945
után* А Magyar aqZV‘A1Ís Tárt lapja. Szerkesz
tette ‘-sóit Béla. I. éffelyaa 13. szám*
Az idézett rész a lap 5. oldaléról veló.
Kövese fejezi be ©ss intorjut£"A refe métu© egf-

5

*

V ház nem vér köszönetét eselgálatatért sarki-
gillapitarsi, hogy kértói# de azt kénytelen

© Didóktól bocsánatot, egyszerűen ©zárt >

helyes mások bűneiért beesésért épp úgy ni 

nistet kérni# mint ahogy ma helyes a magunk bűne
helyett mások bűnét vallani mag*"

34. • Mintegy kontraszt ja es © pont Havasa nyilatkozata
befejezd részének. Ízt is © Halódás c. lap idézi 

ugyendban a száméban /lásd az 53.-as forrást/Ieidl 

Gizella levele megjelent -először- ez 

lap 1945 nevera bor lS.-i számában is.
55. * Családfenntartás! UrrerfeSBspány Kin© %vmi

Kusnhunr tartományában. Mii jelentés • Fépsae bed séf 

1961 oug. 6.—i ozása 9. ©*
56. a Dr. Keruczy László tanszékvezető egye térd tanár

megnyitó előadása ©lapján. Elhangzott Szegeden 

1961 jübiue 29.-én de. 9.-k«r e Világnézetül*
©lapjel székesek Ityári Akadémiáján

o.

1

;
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uibllearáTla
A felhasanHáe sor ekjében a ne~; alfab* tlkus rendben 

fals orlve s
I. * —ndaaua-légióiau» lúwiitawl <s |j| j«ifi

<á@ ©tapir iekri tie i1« Lenin ! üötariaii 

2. Lenin : 2racialiaoue és vallás
3. Lenin ; :lloz../iai füsbetéc
4* Lenin utslsó Írásai tKanduus-beiilni гж líieköiyvt 're

3*fÜ2»t

Mi a nasisnü': 1 mm 29* füzet 

5* Lenin váltett 1* feíStet Saikra 1945
6* к Uogjtzr Szocialista Munkáspárt határozatai és clekum^ntu-riai 
7* Kádár János : Intcrnacionalissvus, eselidapitás

szocialista h^aalicág
8* ácséi Sgy elmaedt interjú helyett
9* Marx- Ungelfc : A vallásról/ Kcesutb Kk. 1975-os válogatчвв/ 

le* ^ngele; A 8social 1 ши» fejlécéé* ea utópiát 1 a tuőamáq/if

II* Saatoaeairentból falhaasr.ál LJ^^itl^beblio^rófiájt

11* Aires te Santlni : "fstolikus $én2óe, kssemmis ta kérőé®
/ Gondolat 1976. /

12. Lukács Jc&sf í Istenek utjai / Kossuth 1979 /
13* A file Odri c és a vallás Kor, uth Kk. 3p* 1977 

A gyűjteményes műből elsősorban :
Jackue® MAot : Ingéle és a vallás

Löbica : Lenin és © vallás o* fejesetek 

14* Láng János s Lélek és Isten rendelet Qp. 1974 

15* Rajmaen 5 áet os élet után / jugoeaíláviei kivonatok/
1 Kant : A vallás és a puszta ész he tárt5 in belül

/ és más Írások Gtmőolst Up. 1974
17* íure^-I^iri- Jelbe ritz : A filaséfla 7aent István 

Társulat Lp. 1961

16.
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18* Helmuth von CL
bud hi 

Gondelet Dp. 1961
• kínai univeraalísmue, kereszténység, iazlám/

19* Gleise : Pascal j Gendolatak Gondolat Üp. 1978
20. tiszte tsléea : Sudémeezi a tik©. Па^у о tik© Gondelet 1975
21* ári este. tel ész * Nikooakhoír i etika
22. Andre librum aeripeit5

Alapvető hittan Szent látván *ároület
1958

23« Valláskritikai és egyhézkrltikai tenfMy jelzete

ШШР Vas Kegyei Biaatteága, Szombathely 2. kiadás
24. D.ií. Ogpinovic© i kz elméleti valláskritika rendszere 

Kossuth 1976
25* ftr# Kónya Istvái s A lieber református egy hás felső vesé

ben /«káté sének politikai ideológiéje a Hcrthy koré 

démioi Kk. 1967 /
26. űr. Kén* a István : Kálvini 

Kk. Bp. 1979.
27. Amsei ^va * Iráa ez ét bőszről Kossuth Kk. Bp. 1901

és títeadalemelmélet / Akadémiai

28. öeese Gusztáv s Kérdések a vallásról t&r© Kk. Dp 1976
29» lótfalle Kis Miklóe halotti Kártáj« Akadémia Bp. 1970

szív3o. Szeme Léé sió* Nincs
keresők gyász idején Kiadja a Református Zsinati íred®
Sajtóaeztálya ф.

32. Szimenidee* Lejea s A vilj? valláséi

elmélete és gyakorlata

.Debrecen 196a / Irta s Varga Károly/
*

\



%: .

35. Gergely Jenő s Д politikai ketolici 

189C-1950 ileccuth Kk. 1977
36* Gergely Jenő : A keresztényeaocietaus Ma/syarors sáron 

■ 1303-1923 Akadémiai Kk* Jp* 1977 

37* Д keres aténydemokrácia Styugat-üurópában 1944-195? 

Kossuth 2b* 1930 Gergely Jenő ezerkes tő««

38. Sándor Fél * Д filozófie története lkadéra lói Kk 2S± 

2-11—III kötet 3p. 1965
33. Ш« «ófial kislexikon t Kórsáéra iemsretsk Könyv tér

163. ®.

в

41. Merjen I *eremt5 fejődés
42. T.F. Acsaueo : Да intuíció problémája в ШозбПбЬаг
43. Kedrov * A modern termés го t tudomány ok filoaófiaí 

problémái ük odóméi Kk. Jp. 1962
44. Kardos Lajos ; Általános pszichológia XsMeörtfvkladó

3p. 1964
45. urevics s A középkori ember világképe Ковеиth Kk. Up. 1974
44. A

Jp. 1963
45. Just-Sáléit A halói egészen más Medicina Bp.l9?l
46. Kunt Drnő t A haél tükrében Qy ácsul ő idő 1981
47. Mód Aladár : Kerazet* és szocialista 

Mérető Jp. 1974

zet lenül lények

Üet-Tébor Kiadása Jp. 194348. 4 ► G z á г e г ó Megy
s ahogy én láttam Gondolat Dp. 1963 

5e. A fanécskö átéréssé* és taomsaédalifc Kk. 1979 /Kővágó 

I&sló ezerkesté® /

49. 2. Msgy F,

technika kultúra



tisé^i
Politik^ Kessuth K.Jp. 1979* 

53* C. íri#it Miile * az tOkmáó «lit / Sp. 1972/

211. £J^_J^$lt_jyKh£^asa^l£4gA__ft«^e£jnts|& 

és Uavagg Ida aló kötetei

54* Prohásaka Ot lekér össaea Müvei 'zent István Társulat 

üuűepést Schilts Antal szerkesztése 

- J81S és ég III. kötet 

• Ш dl ég lí. kötet

. 3

* Sladalaag világnézet 5* kötet
* Kultúra és terrer 

- lüt ás ész

11. kötet 

15. kötet 

20. kötet
22. kötet

23. kötet

* - Л* Ur háÉdrt *

- Iréqyta
* - Colileqiuia I*

• Selilequia 12 •
* As élet kenyere" 24. kötet

• A 9ien hegyén
kötetbe irta meg Preháeákaéletrajzát Schüta Antal /

25. kötet / Sbbe a kötetbe, a 25-

ái s

- Seheperthauer aeetetikára / Bakteri értékesé® ГеЬгесеп

Bek Ко 11 Theolégiai Népkönyvtára /
- létén Kostában MX-Ш. Frecfclln Kk. Sp.

Legyen Yilágesság / II. kötet haeeneeitva /
56. Csent Biblia Forditetta Káreli Gáspár Юс. A Keperereségi

Befonná tus Sgyhás up. 1951

<
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1V* á_íü!3Sg5üaí-_í2lié4seí*S..-ásíK?íSe
1.
- 1975/11 83ám : Gergely Jenő :?РФЫ5йкв és a 

eizmue
• 1974/1 eaán: Alltel Gábor Írása a századforduló katolikus 

pubHcisatifcd j. ról ( köztük Prohde ekééről
- 1977/11 szó© : V.P. Ae 

filozófiában
- 1960/4 szám: Lenin a cellásról
- №1/4 szám : Lukács József : Szövetség, világa* ae ti vita 

<Ш|М
- 19C1/7. szóm: Gergely Jenő ; Ш1» te© éo a Bárun neverum
Zx.m,ö§!te ;
- 1979/7 esés £©пзка Miklós * A ezekül arí aáció mérlege

neokatoli-

s Az intuíció problémája e

b./
ü?rnádi Miklós : As ünnepi viselkedés néhány 
vonása

* 197B/C szám: Kazkie* elemér * A korrupcióról 

- 1979/12
• 1960/7 aaéki $

i ’agáélyi Sáöer i * második gazdaságról
ly Lésiló: A társödelffi fe&53áe 

tendenciái a fejlett t őkóe ©rezáeekban

- 1974/12 *Pr©háe3ka ealékazám":
• Jelen (Jeliért: Éroháeáca tragédiái
- Saabé 7«i A hitvédő teológus Ifreháe&a
- Pienes Valéria s Ismeretelmélet és időreform 

Prehászk© és Bergeen gondolkodásában
- (1632 Srvin i Prehészke és a II. vatikáni zsinat
- Kezek Reman: Bérem válasz Ir»h;1e2ka kérdőjeleire 

1974/8 szán: Teinatutánl értelmező kisszótár

*

%
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23C.

Vi U.

1977/4 szám х Frohásaks és ez 01tártfzentsér 

1978/1 я:
1981/6 s

s Двояок £r©hásakö indexre tételéhez
f Gergely Jen5 és Tadéta Sándor ez útkereső 

Frohássfcáról /Az 19в1 február 4*-i Kosruth Hédiében elhangzott
beszél,cetér változatlan onyego /

b./
- Vaso Péter :

Proháezke Ottokár ás Koeatoláryi Ltzs5
lavdlvál tásónak marijára

V.
‘íatóiaeafe-.&üálEüiásllsaí—uJsdeSe
1./ üíla'i! 1946 I. évf. 13. szám i

Véddbeazéd és vádirat / Ravasz Lászlóval 

folytatott szerkesztőségi beszélgetés/
2. HefOTáSg§_<Él«S
1944 febr 12. 'm&zz láealótA nunks ez «vangélftua fényében 

-január 8 Saeikoeztáségi eikkí A jezsuiták lepj©
Kossuth loll on

avaaz Lábaló s Aa uj osztály nélküli társadéi erről 

• 4 Mi történt Szárszón 7
1944 sídre. 4

máé. 16 * ...ü£T OaíKV lovasa Léazló vezércikke
Kossuth Lajosról«• • ” óriási , raskedcsó felelősség 

Kossuth magyarságát vállalni , irts a német
megszálló- elüti egy nappal/ -

19 Slagszólalnak emlékeim t anokon-tűárc •

- ápr. 1« tTinc r virág/ Bevesz László vezéreik Ke virág- 

vesárnqpan oa ál tel© szerfcesstett lapben/
• junius 3 Savasa Ldeslói Milyen legyen a raal igehirdetés? 

KÖlün fi pelmet érdeméi © Református ülőt 1944 jen« 8«-4 esáraa 

Hevasz László i A világháború ég щ_egyház őszietek sa 1943
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239. \\

X• ia;leaat .»eveset e, elméleti előzetes*.

2. fejezet "ácce b®m©*t Prehászfca Ottokár................
- T. Preháezke Ott©k'r eeemélyis^e................... .

5* fa .le at w frohdizfrs oévje^e". &. főpap\ filozófiai

\ 239. ©.
1. ©•

30. ©. 
39. e.

nésateiról és rendszeréről......................... 54. o.\

-1. As intuícióról 55. ©•
V y.

V V4 í

-II. *s * id5ar51 

-III. Erkölcsi nézeteiről 

- IV. Praháaske Ottokár a haléiról és a halhatat

lanságról.

84. ©.
* .

91. © •
-.. «,.4

, ■ **

. \
*. 99. c.

4 ч• \
? * * *;
4.faáe—t Preháeaka Ottekár a tereéaaetról és • \

108• ».
’ % V-I. 'i

A*
kapcsolat© FrehássSca filozófiai renŐt~zeréb#n.l09. »«

-II. Prehászk© s természetről........... ................

-Hl. Praháasks Ottekár térssakUnaawldlaU

; * 1

115. ©. 
126. 0«.......

/a. Prahászka a refwsmsr , a gazdaságpolitikus..127. ©.« .
147. ©. 

**••155. o./с. a Xanéöey «társaság ée Mbdajfce«... «#««•«

5. fejezet" Aki tníf ezelaálni, áldozni,tud 3
elveszett / Ravasz -László/

*

A Magyarországi Református így ház és 

kiemelkedő eaeiaélyieége sPevssz X-.áezló czale- 

k©détéin keresztül történd megmérettetés 150. ©.• •••

/a. A '\!©^erara®ági .-afar^-Чиг így ház taint

159. о. 

170. о.
filozófiai és tör térülni különössé*, 

/b. Rév Lászlóról

|!
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/о. "Петоеti létünk" ídnt^eereprotüéc»" refonod«
tus látószögből néavs ISI. ©.

/0. A iáról és ni murikból 196. o.

/©•

Wl$* 2C0. o.

Befejezés 210# e.

- lm fejezet £©rráe-ée irodalomJe&yaóke..... 

« II. fejezet £©rráeJegy ©éke. XreMmajegysék
213. © •
216. о.
217. о. 

224. ©.
-V. fejezet forrásjegyzéke. Iredeleojegyzék............. 227. o.
- XV. f je set forrásjegyzéke. X*©dta>«rték

тшш^ЕК

- Szűke zeűpantból felhasznált körevek bibli©$ré£iéj©.23% e. 

« Két kiemelt e^háai személyiség s Preháeafc© Otto
kár és Kevaee tás sió kötetei.#«

«к£ШПШВ£. ЭДиЦДОД.
« Vilápesái#.............. ........................ .
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« Vigilía ............................................
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236. e#
237. о. 
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237. e. 
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