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1931 . február 4-én született a Za la megyei K á
l ócfán . 1950-ben érettségizett, ezután egy-egy
évet az egri és a szombathe lyi szcmin áriumba n
töltött. francia és magyar iro dalma t tan ult a
budapesti Idegen Nye lvek Főiskoláján, majd
az Eötvös Loránd Tudományegyetem en. Ren 
di tanulmányait Leuven mellett, a belga egen
hoveni föisko lán végezte 1957 és 63 között.
1962-ben szentclték pappá Brü sszelben .
1966-ban teológiai doktorátus t szerze tt Párizs
ban az Institut Catolique-on "A teremtő

Kris ztus Szent Arnbrus n ál" cim ű t érn áb ól .
1968-tól a Vatikáni Rádió magyar osztá lyá
nak vezetője .

Má r munk ásságának kezdetén eljegyezte
magát Teilhard. de Chardinnel ; az elsők kö zt
tudó sította a magyar olvasóközönsége t az
úgynevezett teilhard -i jelen ségrő l a tudomá
nyos teológiai vizsgá lódás igényével. Teilhar d
tanainak befogadása ná la nem egy halasz tha 
ta tlan lecke Iclmond ását, vagy egy régtő l idő

szerű tétel elsajátítását jelenti. hanem il teil
hard-i gondolat szembesit ését a változó világ
gal. mindannak tov á bbfű z é s é t , amiben ő új at,
többet és frissen evangéliumit hozott. Szab ó
Ferene magáévá tette a nagy tudós kevesek ál-
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ta l megfogad ott ta nácsá t: - Aki megért , akkor
ért meg igazán, ha megha lad . - Követ ése tehá t
nem a hozzá ~aló tapadás, a feltétlen hűség,
hanem a nyomdok ain folyó elmélyült kutatá s
új megold ásokért, tisztulta bb válaszokért a
történelem és a filozófia kérd éseiben .

"Mai ir ók és gondolko dók" cím ű, Leuven
ben kiadott munkája (1965) Tei lhard spirituá
lis human izmu sával illusztr álja azt a kere sz
tény választ, am it sem Luk ács G yörgy ateiz
mus ával, sem Jea n-Pa ul Sart re egzisztenc iali z
musával nem lehet helyettesíteni. Hogya tu
dom ány feleslegessé teszi a Teremtőt (Lu- .
kács), és hogy az ember, mivel abszo lút sza
badságga l rendelkezik, nem függhet I stentől

(Sa rtre), éppen a minden emhert megille tő sze
mélyes méltoság kérdését hagyja tiszt ázátl a
nu l. Az ember Isten képmása. hason latossága, '
ontológiailag tehát , szellemi lényegénél fogva,
nyitott a többi ember és a világ felé, keresi ér
telme fényénél létének magyar ázatait. Kitelje
sedésének legkedvezőbb klímájá t pedig a sze
tete t a dja, amely egyes-egyedül képes harrn ó
ni át lét rehoz ni nemcsak az embere n belü l, ha
nem az em bernek másokhoz, embe rtársaihoz
fűződő viszon yában is. Végső soron Istennel
és a mindenséggel egya rán t egységet formá l.
mert csak a fe l elősséggel átha to tt szeretet tud
mindennek a legmélyére hat oln i, értel em és ér
zelem hull ámhossz án ' egymást erősítő rezo
nan ciákat kelten i. A tudás fölénye és a szabad
ság hiú sága egymagában mit sem ér a közös
ségbe n a közösségért vállalt szeré tet nélkül. a
tudatosan megélt hi t nélkül, amely szem élyisé
günk kibomlásának döntő mo mentuma, em 
berségü nk megha tá rozó tulajdonsága.

Ugyanezt a gondo lato t folyta tja Sza bó Fc
rene ..Az ember és világa" cim ű k önyveben
(Ró ma , 1969), mely volt aképpen a Gaud ium
et spes kezdet ű zsina ti kon stiiúció komment á
lása. Szorosa n véve a dokumentumnak az em
ber re és világára vonatk ozó tanitásaival fog
lalkozik. felhasz nálv a az elm últ negyven év
bö lcseleti és her mene utikai ta pasz ta latai t. Egy
keresztény an tropológia kör vonalait vázolja
föl , az okmá nynak ahhoz J vezérelvéhez kap-



csolódva, hogy "Isten, amikor az embernek
kinyilatkoztatja magát mint Szeretet, egyúttal
megvilágítja az emberi állapotot is - az embert
is kinyilatkoztatja önmagának ... " A "Távla
tok" kötetben (1970) újabb irodalmi és világ
nézeti tanulmányait gyűjti egybe. A keresztény
hit különböző értelmezését mutatja be költők

- Rimbaud, Baudelaire, Babits - látomásai
ban, filozófusok és misztikusok - Pascal, Kir
kegaard, Blondel, Prohászka - élményeiben, a
nemrégiben még divatos strukturalizmus
módszertanában és Teilhard vallásos eszmevi
lágában. Az "Henri de Lubac az egyházról"
(1972) korunk egyik legnagyobb teológusával
ismertet meg, az úgynevezett új teológia képvi
selőjével, aki a tradicionális és a zsinati felfo
gást ötvözte össze életmílvében, több-keve
sebb sikerrel. A Rómában kiadott Teológiai
Kiskönyvtár sorozatban H. de Lubac és Yves
Congar munkásságát elemzi két monográfiája
(1976). A "szolgáló teológus" portréját rajzol
ja meg bennük, aki "tudja, hogya történelem
ben Isten valósítja meg tervét; ebben a tervben
mindenkinek megvan a sajátos szerepe. A teo
lógus, aki a Lélek erejével az Isten népe köré
ben a próféta és a reformátor szerepét tölti
be", csak szabadságban és igazságban teljesít
heti feladatát az egyházban, ez a szolgálat ép
pen ezért "aktív türelmet" kíván ...

Szabó Ferenc az egyházon belül és az egy
ház világgal folytatott aktív és türelmes dialó
gusának elkötelezettje. Munkáiból kitűnik az
a meggyőződése, hogy mind gyakoribbak lesz
nek a világban az olyan feladatok, amelyek
csak a külőnbőző világnézetet va11ók együtt
működésével és kölcsönös megértésével oldha
tók meg, a világnézetek közeledésének és ösz
szefogásának segítségével. A "Párbeszéd a hit
ről" című esszékötetének (1975) bevezetőjében
- mintegy önmagát is jellemezve- többek közt
így ír: "Nyitottan szemleltem a valóságot és
őszintén kerestem a párbeszédet kortársaink
kal. Keresztény szemmel néztem korunk szel
lemi helyzetét, a hit és hitetlenség mai~zembe
süléseit. Vallom azt, hogy a hit nem akadálya
a tárgyilagos valóságlátásnak és az emberek
megértésének. Ellenkezőleg: teljesebb tapasz
talathoz segít, és megvilágítja az emberi dráma
rejtett dimenzióit."

"A szeretet hullámhosszán" (1977) - mely e
sokat mondó alcímet viseli: "Miért élünk?
Miért hiszünk?" - az emberi személynek a vi
lágban elfoglalt helyével és szerepével foglal
kozik. A halál titkának bogozásával nem is az

. evilágon túlra, inkább a helyes életvezetésre
irányítja figyelmünket. s a mind teljesebb földi

• Iét eszményét a szeretet hitelt érdemlő gyakor
lásával hozza párhuzamba. Nem elvonatkoz
tatva szól a szeretetről, hanem mint életelvet,
reális magatartást formáló erőt világítja meg.
A "Jézus Krisztus megközelítése" (1978) cimű
müvében a Jézushoz vezető utakat járja be, a
"szerétet civilizációjának" kalauzaként. "Jé
zus azt akarja, hogy az lsten iránti szeretet
megnyilatkozzék a gyakorlati életben. ponto
sabban a felebarát szeretetében --hangsúlyozza
Szabó Ferenc -, másrészt viszont a felebarát
szeretete Isten szeretetében kapja meg abszolút
alapját."

"A rejtett Isten útjain" (1980) irásai a hit vi
szonyát tárgyalják a valósághoz. az istenkere
sés drámáját fedik föl - hasonlóan a "Párbe
széd a hitről" válogatáshoz. melynek anyagát
itt részben megismétli és újabb tanulmányok
kal egészíti ki -: miként alakítja, változtatja az
embert, eltérő sorsokon és pályákon át, de
mégiscsak azonos mélységgel és energiával a
hit és hitetlenség konfliktusa, amit az alkotó
ember formák ba önt, eszmélődésével fölru
ház, megfogalmazni próbál. hogy üzenjen ál
tala, továbbsugározza a ,jó hír", a megváltott
emberi nembeliség reménységét.

FÉNYES SZELLÖK ...

-- Te is a ,fényes szellők"nemzedékéhez tartoz
tál. A NEKOSZ tagjaként népi kollégiumban
nevelődtél, ahol céltudatosan törekedtek a ko

.zösségi magatartás és gondolkodás s ugranak
kor az önállóság-igény és az egyéni valoságlá
tás, véleményformálás kialakitására. Új szelle
mű és erkölcsű értelmiség vol! [elnii viiben. _.
Az itt szerzett élményeid nyilván befolvásolták
későbbi gondolkodásodat .felnotté érlelődésedet

is . . .

- Hadd kezdjem azzal, hogy csak a hatodik
elemi után kerültem gimnáziumba, mert a szü
leim szegények voltak - a "puszták népéhez"
tartoztak _o, és nem tudtak tovább tanittatni.
Mivel azonban jó tanuló voltam. irsapusztai
(Zalalövő) tanítóm elküldött versenyvizsgára
a premontreiekhez Szombathelyre. Az úgyne
vezett falusi tehetségmentés eredményeként fel
is vettek párat a jelentkező 24 tanuló közül.
Én Sümegen kezdtem. a , gimnáziumot
1943-ban: állami ösztöndíjon tanultam. és az
internátust is íngyen kaptam. 1946-ban már
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Zalaegerszegen folytattam. továbbra is állami
ösztöndijon. Amikor megalakult a népi kollé
gium, ez lett az "otthonom". 1947 őszén let
tem kollégista. Minden héten kétszer összejöt
tünk népdalórákra. Ennek köszönhetem, hogy
ma is sok magyar népdalt ismerek. A kollégi
umban rendszeresen voltak irodalomtörténeti
és világnézeti előadások is, a gimnáziumi tana
nyagtól függetlenül. Ezek után és más alkal
makkor is sokat vitatkoztam társaimmal vi
lágnézeti kérdésekről. Ekkor már pap, jezsuita
akartam lenni.

Rengeteget olvastam : nemcsak a magyar és
a világirodalom klasszikusait (Babits európai
irodalomtörténetét két nap, két éjjel .felful
tam"), hanem a katolikus világnézetről szóló
könyveket (Prohászka, Bangha stb.) is. De a
természettudományok is érdekeltek. Jeans és
Eddington nepszerűsitő csillagászati munkáit
olvasva, arra gondoltam- a jezsuiták között
több nagy csillagász volt, hogy jezsuita csil
lagász leszek. Mint kollégista, a fővárosban

egykéthetes átképző tanfolyamon is részt vet
tem a karácsonyi szünetben. Együtt vonultam
a pesti utcákon a "fényes szelek" középiskolás
és egyetemista fiataljaival, népdalokat és moz
galmi nótákat énekelve. Egy csoporttal lemen
tem Tolna mcgyébe. falukutatásra is.

Világnézeti beállitottságom nem akadályo
zott meg abban, hogy jó kapcsolatban marad
jak kollégista 1arsaimmal. Azt hiszem, gondol
kodásom alapvonása, a párbeszéd keresése a
népi kollégiumban alakult ki. bár akkor még
.Jiarcosabb" voltam, "türelmetlenebb". mint
manapság. Vitáink azonban nem voltak olyan
sablonosak. mint ahogyan azokat Jancsó
'Miklós a Fenves szelek cimű filmjében bemu
tatta.

- Miért akartál éppen csillagász lenni? Talán
az a felismerés vezérelt : annak szűksége, hogy
az ember a törvények határain túlfekvő mezűk

re is behatoljon. a csillagászat látszik leginkább
hivatottnak arra, hog." elsii intrúdúra ezt a hala
dást tnegv.doshsa?

- Nagyon izgattak a világegyetem titkai,
nemcsak a makrokozrnosz, amikrokozmosz
is. Emlékszem, S. G. fizikatanárom az atomvi
lágról- Bohr-féle atqrnmodell - beszélt. Érzé
keltetni akarta a nagyságrendeket. Számításba
kezdett, majd végül felírt a táblára egy nem tu
dom milyen hatványú számot ezzel a konklú
zióval : "A világ egy valamivel szennyezett sem
mi"

28

Közben a lét kérdéseit próbáltam feszeget
ni. Miért van egyáltalán valami, mi lenne, ha
semmi se lenne? Miért létezem én? Szívesen
néztem esténként a csillagokat, főleg augusz
tusi éjszakákon, otthon a tanyánkon - ekkor
már nagyhegyi házunkban laktunk. PascaIt a
végtelen csillagtengerek csőndje megrenditet
te. Nekem barátaim voltak a csillagok, szinte
magába szívott a fénylő magasság. Ezt meg is
írtam egyik versemben, Augusztusi éj a címe.
Érettségiző diák voltam. Az utolsó évet
1949--S0-ben Pécsett végeztem el a Piusz volt
tanáraival, a jezsuita rendházban.

- Gimnazista karodban tehát verseket is ír
tál. Ki nem követi el ijjúi lobogásában. hogy rí
meket farag? Voltak irodalmi példaképeid?

- A "nyugatosokat" szerettem, no meg Sík
Sándort és Tűz Tamást. Járattam a Vigiliát.
Először mindig Tűz Tamás verseit olvastam
el. V. K. barátommal. aki szintén verselt, leve
let írtunk Harsányi Lajosnak, és mellékeltünk
egy csokrot verseinkből.Harsányi kedves, biz
tató szavakkal válaszolt, elemezve költemé
nyeinket. Aztán megadta Tűz Tamás eimét az
zal, hogy vele is vegyűk föl a kapcsolatot. Tűz
Tamástól is több levelet kaptam. "Pirossal
megjelölte" a jó képeket, és különböző taná
csokkal szolgált a modernebb verseléshez. El
sősorban az ö francia .mintáit" ajánlotta: Su
pervielle-t, Patrice de La Tour du Pint stb.
(Egyébként ez idő tájt már franciául is olvas
tam, főleg Bernanos-regényeket.)

Harsányi utolsó levele ugyancsak elismerő

volt. Fehér hocinkat szoptatom cimű versemre
reagált, amelynek végén utalás van Francis
Jammes-ra (Jammes Oly szörnyií volt . . . cimű
versét Kosztolányi fordításában olvastarn).
Harsányi ezt írta: Szívesen vállalna a vers
szerzőségét, és bizonyára: Jammes is vállalta
volna ... És ekkor abbahagytam a verselést,
rendi elöljáróim tanácsára ...

De LJ versirás. úgy tudom, mégsem maradt
nálad pusztán ifjonti felbuzdulás. Azóta is kiil
tesz, fordítasz magyarra idegenből. A nemrég
megjelent "Őszi ámulat" cimű köteted erről

árulkodik. Látszik, hogy ambicionálod. kö!tií is
lehess . . .

- Hosszú ideig keveset írtam. Jó harminc év
után viszont egyre többet. Meg műforditáso

kat készítettem. Távlatok cirnű könyvemben
régebben megjelent néhány (Rimbaud, Baude-



laire, Michaux, Emmanuel stb.). Mostanában
ismét sokat fordítottam, főleg franciákat
(Rimbaud. Baudelaire, Verlaine. Mallarmé,
Péguy, Claudel, Emmanuel). Párat Montalé
tól és Rilkétől is. Ezeket megtalálod az Őszi

címulat lapjain. Rájöttern. mennyire igaza van
Rába Györgynek abban, amit A szép hűtle

nek-ben írt anyugatosok műforditásairól,

majd több olyan verset újra fordítottam, ame
lyeket nem találtam hűségeseknek. Aztán fő

leg olyanokat, amelyeket - Péguy, Claudel,
Emmanuel- tudomásom szerint még nem for
ditottak magyarra.

Térjünk vissza az ötvenes évekhez. Hogran
alakult a további sorsod?

1950-ben felvettek a jezsuita rendbe. Az
egri szemináriumba kerültem. mert a Manré
zába már nem mehettem. Egy év Egerben, egy
év a szombathelyi szernináriumban, ezt köve
tően pedig a zalaegerszegi ruhagyárban vol
tam könyvelő, később készletellenőr... 1953
őszén Budapestre jöttem, francia-magyar
szakot kezdtem az Idegen Nyelvek Főiskola

ján, innen két év múlva különbözetivel átmen
tem az ELTE bölcsészkarára.

-- Mityen emlékeket őrzöl a tanáraidrál?

-- Az Idegen Nyelvek Főiskoláján szerettem
Bene Edét és Kaposynét, akik franciát tanítot
tak. Magyartanárom, Takács egyszer azzal
tüntetett ki, hogy az órán elejétől végéig fel
olvasta magyar dolgozatornat. (Ilyesmiről

szólt: stílusfejlődés a modern magyar iroda
lomban.) Nem ide. tartozik, de megemlítem,
mert az Idegen Nyelvek Főiskoláján történt:
meghivták Szabó Lőrincet, hogy a műfordi

tásról beszéljen nekünk. Két órán át vallott a
műforditás műhely titkairól. Felejthetetlen él
ményem marad. Szabó Lőrincet mint költőt is
nagyon kedvelem. A Tucsiik zene és a Huszon
hatodik év számomra a magyar költészet csú
csát jelenti. A bölcsészeti karon rövid ideig
hallgattam Gyergyai Albertet. Mondanom
sem kell, hogy valamennyien nagyon becsül
tük. Francia-magyar előadássorozatottartott
- amolyan szellemtörténeti stúdiumot -- Győry
János a színházi illúzió kialakulásáról. Szeret
tem még Bárczi Géza nyelvészeti előadásait is.
Ez idő tájt már államvizsga-dolgozatomra ké
szültem: Balzac fantasztikus novelláit tanul
mányoztam.

ooo Miért ez a mérhetetlen tudásszomj. kűzde

lern az emberi teljcsségért ? Men használni aka-

runk egyházunknak , a kcreszténvségnek, tenn;
akarunk a világért, "erőnk szerint a legnemes
bekért", Ez cselekvésűnk, elszánásunk objektív
oldala. A szubjekt ír pedig : támaszt és energia
forrást keresünk, biztonságot a hitben, a tudás
han , az ismeretekben. Hogy [elvertezzenek bell
núnket az élet minden csapása és kisértése ellen.
Ezért a sietség. az iinbizanvgatás, a rerscnv.

LEUVEN, PÁRIZS, VATIKÁN
- Miután az ausztriai Sankt Andrában letet
tem jezsuita fogadalmaimat. 1957 őszéri a
Leuven melletti Egenhevenben. a jezsuita ren
di főiskolán a szokásos filozófiai és teológiai
tanulmányokat végeztem. Mivel két évig ott
hon már tanultam filozófiát, két év után filo
zófiai licenciátust szcrcztem (Teilhard de Char
din fenomenológiai .módszeréröl irtam dolgo
zatomat), majd egy nyári müncheni intermez
zót követően elkezdtem a teológiát. Főleg Ma
réchal, Blondel és az új teológia művelőivel is
merkedtem meg. A flamnndok egyszer - én a
vallonoknál voltam, tehát franciául ment rnin
den meghivták vendégelőadónakKarl Rah
nert. Eljártam előadássorozatára. A Icuveni
egyetemen pedig Paul Ricoeur előadásaithall
gattam Freudról. A vallon jezsuiták közül kü
lönösen szcrcttern L. Malevez-t, akivel teoló
giai licenciátusomat is A halál teológiája Karl
Rahnernél .. készitettern. A harmadik teológiai
év végén, 1962-ben szenteltek pa ppá Brüsszel
ben. Malevez intézte el, hogya főiskola meg
hívott teológiai tanárnak.

A harmadik probáció (Wépion-Namur)
után, 19M-ben Párizsba utaztam. hogy teoló
giai doktorátust szerezzek az Institut Carholi
que-on. Chantíllyben laktam (akkor még itt
tanultak a francia jezsuita filozófusok j. A Pá
rizshoz közel t;SŐ háznak kiváló könyvtára
volt; a hajdani Rotschild kastély és parkja ide
ális helynek bizonyult az eszmélődesre. a mun
kára. Az első évben lehallgattam a kötelező

kurzusokat. P. Chenu szemináriumát (teológi
ai módszertan) látogattam. P. Marieval Bult
mannt tanulmányoztuk. Kannengiesser a
partrisztikába vezetett be. Eljártam a Sorbon
ne-ra is (École des Hautes Étudesj; itt a pro
testáns O. Culmannt és P. Hadot szemináriu
mát (neoplatoníkus hatások Szent Ambrus
nál) hallgattam. Végül úgy döntöttem, hogy
Szent Ambrus krisztológiájárói irom tézisei
met a jezsuita Paul Henry irányitásával. Disz
szertációm két és fél év alatt elkészült. (Köz
ben egy katolikus egyetemista csoportot is ve-
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zettem a Centre Richelieu-ben.) A disszertáció
megvédésénél jelen volt az Institut Catholique
rektora, Mons. Hauptmann is. Szerenesésnek
találta témaválasztásomat : a Zsinaton ugyan
is, amikor a Gaudium et Spes tervezetét vitat-

. ták, többször hangoztatták. hogy az egyháza
tyák krisztológiáját fel kellene dolgozni olyan
nézőpontból, ahogyan én tettem. (Tulajdon
képpen Teilhard krisztológiájának gyökereit
kutattam az egyházatyáknál.) A bizottságban
helyet foglaltak P. Henry mellett Jean Danié
lou és André Feuillet is. Tézisem könyvalak
ban már Rómában jelent meg 1968-ban (Le
Christ createur ehez Saint Ambroise),

1965 nyarán lejöttem Rómába, hogy P. Or
bánt helyettesítsem a Vatikáni Rádióban. A
munkát érdekesnek találtam. Mivel P. Orbán
egyedül volt- P. Szabó János egy hegyi túra
alkalmával életét vesztette Ausztriában -, hí
vott a rádióhoz. Végül is elöljáróim "vissza
kértek" a belgáktól: nem mentem teológiát ta
nítani Egcnhovenbe. hanem a Vatikáni Rádió
munkatársa lettem.

- 1967.január l-én kezdtél P. Orbán mellett.
Ő azonban nemsokara Kanadába ment, a toron
tói magyar plébániára. Téged neveztek ki a ma
gyar tagozat vezetőjének. Néhány évig veled
dolgozott P. Nagy Ferenc. Jelenlegi munkatár
said: Puskelv Mária (Kordia nővér), Kozma
György SJ h Parentiné Ipacs Katalin. Hogyan
segítetek informálo és tanító, kommunikációs
tevékenységetekkel a magyar egyháznak?

- A Vatikáni Rádió .. mint ismeretes
1931-ben kezdte meg működését (egyidős va
gyok a rádióval). Rendszeres magyar adás
1950 óta van. Momentán 34 nyelven sugároz
programot. Elsősorban a Pápa Rádiója va
gyunk: a Szentszék tevékenységéről, pápai
megnyilatkozásokról, fontosabb egyházi ese
ményekről tájékoztatunk. Ezenkívül célunk
az is, hogy világnézeti orientációt, biblikus to
vábbképzést. katekézist nyújtsunk a magyar
papságnak és az igényesebb világiaknak. Ezt
szolgálják különböző sorozataink : szentírás
magyarázatok (segítség a homiliához), a zsina
ti tanítás ismertetése (több sorozatot szentel
tem ennek). világnézeti kérdések. egyháztörté

.net stb. Egy jó ideje szentírási katekézist is
adunk. Állandó rovataink : Ablak a világegy
házra, Kulturális tájékoztató, Ökumenikus hí
rek, Magyar figyelő, Könyvismertetés, Isten
mai tanúi stb. Mindezek célja az egészséges
zsinati megújulás és a világnézeti öntudatoso
dás elősegitése a magyar egyházban.
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Mondottam, hogya Pápa Rádiója vagyunk.
Ez azt .is jelenti, hogy a Pápa, a Szentszék
irányvonalát követjük. A Zsinat óta ez az
"irány" a párbeszéd, bármilyen sok és kényes
problémái vet is fel. II. János Pál folytatja VI.
Pál pápa .vonalát" ezen a téren. A lényeg az,
hogy célkitűzésünk kifejezetten vallási jellegű,

mint ahogy az egyház sajátos küldetése is.
Amennyire lehetséges, elkerüljük, hogy a "na
pi politika" kérdéseit feszegessük. Ez nem fel
adatunk. Mivel azonban a pápa is érint olyan
kérdéseket (pl. emberi jogok, béke és háború
stb.), amelyeknek politikai vonatkozásai van
nak, időnként az a látszata lehet munkánk
nak, hogy "politizálunk" is. Műsorszerkeszté
sünkben nagy szabadságot élvezünk, talán
többet, mint bármelyik "kormányrádió". Ter
mészetesen egyházpolitikai kérdésekben min
dig a Szentszék álláspontját képviseljük : itt
nem a szerkesztők "ízlése" vagy "hozzáállása"
a mérvadó.

- A rádió vezetése mellett sokoldalú írói, új
ságírái és teológiai munkásságot folytat-sz. A
különböző folyóiratoknak írt esszéidet, vala
mint filozófiai-teológiai tanulmányaidat időn

ként gyűjteményeskötetbe rendezed. Rádiós .1'0

rozataid zömmel könyv alakban is megjelennek.
Munkatársa vagy a Szolgálatnak, a Mérleg
nek. a Katolikus Szemlének. Rendszeresen pub
likálsz a Vigiliában és a Teológiában. Néhá
nyadmagaddal magyarra fordítottad a X. Léon
Dufour által szerkesztett francia Biblikus Teo
lógiai Szotárt. Alszeghy Zoltán professzor irá
nyításával és több más munkatárs közreműkö

désével részt vettél az immár 32 jiizetbő/ álló
Teológiai Kiskönyvtár sorozat szerkesztésében.
írásában, kiadásában. Hogy jut időd. erőd. ihle->
ted műforditásra, versírásra ? Pihentetésűl, a
magad szorakoztatására vagy szellemi kiegészí
tésként műveled?

- A szép szemlélése és csodálata szinte elra
gadtatásba ejt: az ember kilép önmagából és
igyekszik - a rokonszenv, a szeretet által 
azonosulni a másikkal. "A művész lát; vagyis
-- mondja Rodin - szemét mintegy szívébe he
lyezve olvassa ki a természet titkait." A szép
ségélmény a szívben összpontosul, a vér a szel
lem aranytüzévé izzik, a szenvedély az intuíci
óban, a »látomásban« szublimálódik, és a lá
tomás teremtés, illetve együtt-teremtés lesz.
Ebben az »ex-sztázisban« (Je est un autre
_. Rimbaud) születik az ének, a műalkotás.

"Aki örül, az énekel" - vallom Szent Ágoston
naI.



- Mutatnál az újabb verseidből?

~ Itt van néhány, válassz!

- Ezt választom: RENÉ CHAR EGY
VERSSORÁRA. Mottója: ..Oiseaux que nous
lapidons au pur moment de votre véhémence, ou
tomhez-vous ~..

Szelíd szcmű éneklő madarak a dal Iánghe
vében égve

ér el bennetek az embervadság kemény köve
-- hova hulltok riadt szemmel szárnyszeget

ten?
vár-e valahol szánalom - szénahalorn, rin

gató tengerhullám
avagy bérci gránitél pengéjen vérzik cl dal

termő torkotok?

Hiszem, az Isten jár a hegytetőn- kutat
utánatok

a gyengédség égvizében 'áztatja áhítattal vé
res tollatok

s szívetek megszűnt dobogását a dallal szi
vében

őrzi mindörökre!

"RESSOURCEMENT"

- Merrc tart a mai teológia?

-- Mint minden, manapság a teológia is vál-
ságban van. Az elmúlt negyedszázad azonban
szép eredményeket hozott. Kétségtelen, hogy
- főleg a Zsinat óta - határozottan az üdvös
ségtörténeti szemlélet érvényesül. Ennek jó
példája az otthon is ismert Mvsterium Salutis
sorozat. Az úgynevezett "ressourcement"
(visszahajlás a Szentiráshoz és a patrisztiká
hoz) jelentős teológiai megújulást indított el.
Először a franciáknál (az ún. "új teológia" kö
réhez tartozó csoportra gondolok, akiknek
művei a Théologie-sorozatban láttak napvilá
got), később a német és a holland nyelvterület
katolikus teológusai vették át a vezető szere
pet (Karl Rahner, H. Urs von Balthasar,
Schillebeeckx, Metz, Kasper, Hans Küng), Vi
tathatatlan, hogy az újabb protestáns teológi
ával folytatott párbeszéd is serkentette él né
met katolikusokat az iskolás teológia újragon
dolására és az új problémafelvetésre. Ezenki
vül a természettudományok, az antropológia,
a strukturalizmus és a nyelvfilozófia is állandó
kihívást jelentenek a teológusok számára. Az
egzisztencia-filozófiák (Heidegger, Jaspers), il-

letve a mai perszonalizmus új eszközöket és új
problematikát kínáltak fel. Módszertani S7J;m
pontból a fő irány még ma.is a Maréchal nyo
mán kibontakozott újtomizmus, a transzcen
dentális módszcr (K. Rahner), bár újabban a
kereső teológusok egyre kevésbé fogadják cl
támpontnak. Szerintem a legujabb teológiá
nak egyik lényegbevágó problémája éppen az
egységes filozófiai alap hiánya. A hagyomá
nyos tomizmus válsága tagadhatatlan. A jövő

útja nemigen lehet a XIII. Leó tomizmusához
való visszatérés.

Daniélou nem véletlenül szögezte le: .Szent
Tamás világítótorony, de nem határkő". Szent
Tamás egy a többi "egyházatya" kőzőtt, még
ha a hivatalos egyház szerint kiváltságos hely
illeti is meg, Az egzisztencializmus és a perszo
nalizmus témái és. módszerei áldásos erjesztői

voltak a mai teológiának . .A.. Zsinat főleg. az
ekkléziológiát újította meg - ezzel kapcsolato
san az ökumenizmus képviselete, a nem ke
resztény vallások és a nem evangelizáltak üd
vösségének teológiája is felerősödőtt. A leg
újabb teológia Krisztus-központú és antropo
lógiai irányultságú. Gondolok itt például
Schillebeeckx, Küng, Kasper, Metz és a pro
testáns Pannenberg vagy Moltmann munkás
ságára, Kibontakozóban a pneumatológia is
(H. Mühlen). A hermeneutika szintén sürgető

módszertani kérdéseket vet fel az exegézisben
és a kinyilatkoztatás-hit értelmezésében. X.
Léon-Dufour és főként a protestáns filozófus,
Paul Ricoeur e téren úttörő szerepet játsza
nak. A marxizmus (általában a mai ateista hu
manizmus) a "földi valóságok", a forradalom
és a politika teológiájának adott lendületet.
Ehhez termékeny intuíciókat találunk Teil
hard de Chardin eszmevilágában, illetve Che
nu és Metz műveiben, Congar néhány írásá
ban. Ajövő teológiája az egyház és a világ kő

zötti párbeszéd teológiája lesz, de még alig raj
zolódtak ki körvonalai.

- Ki áll hozzád legközelebb a teológusok kö
zűl?

- Talán H. de Lubac, rnivel személye és mű
ve számomra az eszményi teológust tükrözi.
Embernek is, szerzetesnek is vonzó egyéniség.
Egyaránt ragaszkodik az élő keresztény ha
gyományhoz (patrisztika, középkor, a janze
nizmus kora) és alkalmazkodik a modern
időkhöz (párbeszéd a világgal Teilhard nyo
mán, az ateizmus problémái). Nem "szintéma
tik us" teológus, dc éppen ezért rokonszenves.
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Példát mutat arra, hogyan folytathatunk pár
beszédet a múlt nagy keresztény gondolkodói
val úgy, hogy közben világunkra figyelve az
örök krisztusi üzenetet hirdetjük. Megtanit ar
ra, hogy az igazi hűség nem "konzerválás",
hanem a hagyomány teremtő továbbfejleszté
se. Ezt fejezi ki az a mottó is, amit H. de Lu
bac-könyvemhez választottam. H. de Lubac
idézi Yves de Montcheuil-t Paradoxes cimű

művében: "Az egyház nagy reformátorai ma
gából az egyházbóllobbantották fel azt a lán
got, amely megújulást hozott. Az egyház csak
is a saját szentségében találja meg bűneinek

orvosszerét."

-- H. de Lubac gyakran és nyomatékkal szól
a világiak szerepéröl az egyházban. ,A Zsinat
különbözö megfontolásokból kiindulva a Lumen
gentium második felében az lsten népe képének
adott elsőbbséget - olvassuk fejtegetéseiben.
- A hierarchia, a minisztériális papság a nép
egészének szolgálatára van rendelve ; a világiak
az Isten népének jelenuis hányadát alkotják ; a
szerzeteseket is ebből a nézőpontból szemléli a
Zsinat. Amikor pedig az életszentségről beszél,
nem felejti ugyan azt, hogy az egyház megszen
telö anya, de sokkal hosszabban tárgyalja azt a
gondolatot, hogya nép minden tagja hivat va van
az életszentségre." Milyen ma a világiak tanú
ságtétele, szolgálata és képviselete az egyház
ban?

- Éppen a Zsinat hangsúlyozta. hogy min
den megkeresztelt ember teljes jogú tagja az
egyháznak: az isteni élet és a természetfeletti
hivatás szempontjából tehát nincs különbség a
világiak és a hierarchia vagy a papság között.
De különbözők a funkciók, a szerepek a Test
ben. A vezetők éppúgy a szolgálatra vannak
hivatva, mint az egyszerű hivők, még ha az or-

do (papi rend) révén a szolgálati papság lénye
gileg különbözik is az általános papságtól. Ez
az elmélet. A gyakorlatban persze nagyon sok
a tennivaló. A világiaknak - különösen a nők

nek - sokkal nagyobb teret kellene engedni a
központi kormányzásban (római dikasztériu
mok, hivatalok), valamint az egyházmegyei és
plébániai szinteken. Napjainkban sokat hal
lunk például a politikai elkötelezettségről, tár
sadalmi, szociális vállalásokról. Nos, ez min
denekelőtt a világiak feladata. Vagy ott van a
nők papságának kérdése. Szerintem a nőknek

még igen széles tér nyílik a diakoniában - bi
zonyos "papi" teendők ellátásában is (pl. taní
tás) -. mielőtt gyakorlati szempontból felszen
telésük sürgősségéről kellene vitatkoznunk. A
nők papságának teológiája pedig csak embrio
nális. A kérdést nem lehet elszigetelten tár
gyalni. A'döntö az, hogy egyáltalán milyen a
felfogásunk a szolgálati papságról. Minden
esetre, némely nyugati országban - Itáliában
is - éppúgy, mint Magyarországon, egyházi
életü?k még nagyon "klerikális".

Valóban: bizonyos szolgálatokon túl, a lé
nyeges döntésekben is, fokozottabb szerepet
kellene adni a világiaknak, a "női képviselet
nek". Ehhez természetesen az is szükséges,
hogy általában a világiak. nevezetesen a nők

megfelelő teológiai és egyéb képzést kapjanak.
Ezért örvendetes tény, hogy Budapesten sze
pen működik a világiak levelező kurzus~.

- Mi most a legfontosabb?

- Korunkat így jellemezhetnénk : az ateiz-
mus és az ökumenizmus kora. Az egyház és az
egyházak tanúságtétele csak akkor lesz hiteles
a mai világban, ha egyek vagyunk. Az egyház
egysége - létkérdés.

ASZERKESZTŐSÉG KÖZLI: Kérjük kedves munkatársainkat, hogy lapunknak szánt kéziratai- I
kat két példányban (egy másolattal) és a szabványnak megfelelő gépeléssel (egy oldalon 25 sorral, I
egy sorban 60 leütéssel, kettős sorközzel, megfelelő margóval) küldjék be, mert ezzel egyrészt meg- 'I

könnyítik a nyomdai korrektúra munkáját, másrészt megkímélik a szerkesztőséget a kéziratmáso- .
Jás többlet-költségeitől. - Kéziratokat és illusztrációkat, amelyeket nem mi kértünk. vagy előze

tesen nem beszéltünk meg, nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. - Szerkesztőségi fogadó
órák: hétfő, kedd. csütörtök 9-16 óráig.
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