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- Évtizedeken keresztül kiesett életünkb61 az egyház liturgikus jelenléte. "Magánügy" lett a
hitélet,a szertartások a templomokba szorultak, a rendezvények megritkultak. Az újrakezdés
egyfajta eszme1keJ1éssel jár: az id6sebbek emlékeikben kutatnak, milyen szerepet játszott régen
az emberek életében az egyház. Milyen közösségfenntart6, -szervező erő lehetett a maga litur
giájával, rendezvényeivel, szellemiségtfuel. Németh G. Béla akadémikus, az Akadémia frissen
megválasztott osztályelnöke, falusi ifjúságár61 (rt a 2000 júniusi számában. Most arra kérem,
ifjúságának emlékeit abb61 a ce1b61 gondolja át, hogy az újraszervez6d6 katolikus köze1et szá
mára milyen vonatkozási pontokat tudna felidézni.

- Azt hiszem, mindenkire meghatározó a környezet, amely gyermekkorában kö
rülveszi. Lehet ez taszító és lehet kötö, egyszer s mindenkorra bizonyos ragaszkodást
indokló ez a kapcsolat. Magam inkább az utóbbihoz tartozom. Az én vidékern annyira
egységesen katolikus, hogy mi nem is neveztük magunkat ekként, hanem egyszerúen
csak keresztényeknek. Mert közel s távolban nem akadt másfajta Krisztus-hívö fele
kezet. Ugyanakkor a falumban tekintélyes számú zsidóság élt, mégpedig régóta, Má
ria Terézia korától. Jó összhangban élt velük a falu. Egyfajta teréziánus, jozefinus
tolerancia jellemezte együttélésünket. Szomszédunkban is éppen egy zsidó család la
kott. Gyermekkoromban pénteken este meggyújtottuk nekik a gyertyát, majd eloltot
tuk szombaton. És megfordítva, 6k meg kötelez6nek tartották, hogy húsvéti vagy
úrnapi körmenetkor az ablakukat kivilágítsák. A két csoport, a két vallás tisztelte
egymást, és jóllehet nem két keresztény felekezetról volt szó, pillanatra sem érezte
emiatt nemcsak hogy ellenségnek, de idegennek sem egymást. El szokták például
mesélni nekem, hogya kiegyezés kori plébános a falu művelt rabbijával nagyon jóban
volt, és a lakosság ezt a lehetö legtermészetesebben fogadta, hiszen, mondták, 6k
tudják, miröl beszélgethetnek egymással; mind a ketten a vallásnak olyan kérdéseihez
értenek, amihez mások a faluban nem. Bizonyára vitatkoztak - tették hozzá. Az én
gyermekkoromban azonban már nem volt rabbi, mert a zsidóság nagyrészt a városok
ba költözött. Ugyanakkor ez a környezet különbözött attól a számomra akkor is 
vagy talán éppen az akkortól adódóan máig - taszító, túlságosan kegyes, hitbuzgal
mi kereszténységtől, amely túlontúl sok olcsó allegóriát, gyermekes szimbólumot
használ. Egyszerűbben- majdnem így fogalmaznám meg: direktebben - Krisztusra,
a kereszténység lényegére irányuló világ volt ez, másabb mint mondjuk a déli, az
olaszos, túlságosan is népies kereszténység, amelyben eluralkodott a szentek és az
ereklyék kultusza, vagy az északi, amelyben viszont a misztika volt több. Hétköznap
nemigen értek rá az emberek templomba járni. Az öregek persze szívesen eljártak a
reggeli misére. De a felnőttek nem. Ugyanakkor megtartottak minden ünnepet: az
úrnapi körmenetet, áldozócsütörtököt. Vasárnap soha nem dolgoztak. Még a cselédek
sem; az egyes gazdaembereknél sem, a faluban lévő kis uradalomnál sem. Ennek
ellenére a falunk igen jól gazdálkodó és jómódú helység volt.

Az egyháznak nagy szerepe volt liturgiájával és etikájával. A "teológiájáról" azért
nem beszélek, mert ebbe beleszületett a falu lakossága, az iskolában megtanul ta. Ha
vallásos újságot járattak, könyvet olvastak, az nem Szív-újság-szerűvallásosságot su
gárzott, hanem a reális világhoz jobban illeszkedőt. Prédikációt is ilyet hallgattak meg
szívesebben, ha valamilyen missziós vagy vendégpap jött a faluba. A túl kegyes,
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ájtatos magatartás egy kicsit távol állt mindenkit61. Nem ún. világias kereszténység
volt ez, hanem józan, mértéktartó, bizonyos értelemben távolságtartó. Nem olvadt fel
asszonyos szentimentalizmusban, hivalkodó magamutogatásban, hanem egyfajta szo
lid visszahúzódó magánéletiség, egyedek társas, társulatos közössége jellemezte. Nem
szerették, ha valaki nyilvánosan túlságosan kérkedett a vallásossággal. Mint azt sem,
ha mondjuk, temetésen valaki fájdalmát hangosan nyilvánította ki. Volt méltósága a
vallásosságuknak, mint egyediségüknek is. Végigénekelték a misét, végigimádkozták
a pappal együtt, részt vettek az ünnepi búzaszentelésen, körmeneteken. A feltámadási
körmenet mindenki számára ünnep volt. Az én családomnak egyenesen hagyománya
volt vinni a föltámadt Krisztus szobrát. Én magam is vittem diákkoromban, mert már
éppen rám szállt a családban a sor.

- És a keresztény falu papjai tudtak "partnerek" lenni?
- Nagyon is. Szerencséje volt a papjaival. Egymás után olyan plébánosai voltak,

akik gazdálkodtak is. S így is kapcsolódtak a faluhoz. Tekintélyes, a jómódú gazdák
kal egyenl6 birtokuk volt, amelyet állandó alkalmazott - az én gyermekkoromban
végig ugyanaz az ember - gondozott. Gabonahordáskor a plébános fogata mindig
eljött az apámhoz, és megfordítva, a mi fogatunk is mindig ott volt nála, nem mert
más gazdáknál különösebben kapcsolódtunk volna a plébánoshoz, hanem mert körül
belül azonos mértékű gazdasággal rendelkeztünk. Másrészt a plébánosok sem szor
galmazták az érzelmes jámborsági mozzanatokat. Nem akarták azt, hogy hétköznap
délután, amikor az asszonyoknak megvan a maguk dolga, a templomba járjanak. Ez
a vasárnap és az ünnep sora volt, vagy az olyan évszakoké legföljebb, amikor a mezei
meg az otthoni munka ezt megengedte. De még akkor is kinek-kinek kedvére, von
zalmára bízták. És nem sürgettek különböz6 újmódi csodás Mária-kultuszt, sem ér
zelmes Jézus-szíve-kultuszt; a katolicizmusnak a lényegére irányult az 6 tevékenysé
gük is.

Ugyanakkor nagyon beilleszkedtek a falu közéletébe. Az utolsó plébános, akit na
gyon szerettek, mindennap végigsétálta a falut, kiment a temet6be, megnézte a síro
kat, a szépen gondozottakat megdicsérte, szelíden gáncsolta az elhanyagoltakat; min
den iránt érdek16dött; megállt egy-egy kapuban, majdnem úgy, mint Reymontnál. A
falu szociális-gazdasági kérdéseivel is szívesen foglalkozott. Egy mozzanat: miután a
falu a Graz-Székesfehérvár f6út mellett feküdt, a makadámúton a sűrű autóforgalom
nagy port vert fel. Be kívánt szereztetni egy öntöz6kocsit, hogy azt naponta kétszer,
a gazdák fölváltva végigvontassák a falun. Terve, amegye ellenállására, csak részben
sikerült: a pénzt elvonta amegye.

- Itt a keresztény rend a maga archetipikusságában élt, ahogy majd kétezer éve Eur6pát
meghatározza. Te magad említed a reymonti párhuzamot.

- Ősi, ez igaz. De amit elmondtam. azt is mutatta, és nemcsak az enyémben, a
környez6 falvakban is: tudott alkalmazkodni a kor vilagahoz. Nálunk például nem
volt szokásos az a manapság terjed6 - engem is kimondottan irritáló - álfamiliari
tás, álközösségesdi, amelyek jegyében kenetteljesen a plébánost atyaként emlegetik,
nevezgetik. Nálunk tisztelend6 úr volt, mint ahogya plébános a gazdákat is ilyen és
olyan úrnak vagy ilyen és olyan Józsi, vagy Jani bácsinak szólította és nem "testvér
nek". A testvériséget szimbolizálni hivatott kézfogást máig sem fogadta el a falu több
sége. Joggal, hiszen számtalanszor nem éppen testvéri viszonyban lév6knek kellene
összefogózkodniok, s ez képmutatás, kényelmetlen üres formaság volna. Egy kis ön
kéntes közösségben szép lehet ez - másutt viszolyogtató. Nem akartak egy 6skeresz
tény vagy bogumil közösséget - olyan állapotot, ami Európa számára már idegen 
visszaállítani. S idegen ettől a vidéktől, egyáltalán, szememben, az egész magyarság-
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tól, sót Európától is. Ez az ál "ókereszténység", az őskereszténységhez való mozgalm
iskodó, hamisan bizonykodó "visszatérés". A történelemben az egyháznak éppen az
volt a nagysága, hogy mindig tudott alkalmazkodni. Én elsősorban azt az egyházat
tisztelem, amely egyszerre tud univerzális és lokális lenni. Abban az országban,
amely olyanfajta civilizációs és kulturális helyen van, mint Magyarország, egészen
másfajta egyházra van szükség külsö megjelenésében, szertartásvilágában, az embe
rekhez való viszonyában, mint például Dél-Amerikában, Indiában, vagy mondjuk, a
missziós területeken. Az univerzalitásnak éppen a dolgok lényegében kell megjelen
nie. Annak, ami nemcsak a katolíkus egyházban, hanem minden Vallásban univerzá
lis: világrendez6, világteremtő, az emberbe jót beoltó, az embereket jóra vezérlő erőt

keresnek, tisztelnek, találnak benne. En is úgy vélem, mint ahogya protestáns Kölcsey
vagy a katolikus Eötvös vélekedett, hogya keresztény vallás - ha szabad ilyen szót
használni - a vallásos kultúra legmagasabb fokát képviseli. A kultúra lemagasabb
fokán biztosítja az Isten-hit személyes megnyilvánulási alkalmait. Liturgiája mindig
tudott igazodni a körülményekhez és jó lenne, ha ma is tudna.

Gondoljunk a középkori kereszténységre. Az emberek a hosszú szertartásokhoz
voltak szokva. Ez volt a kulturális élmény mind a falusi lakosság, mind a városi
polgárság számára. A templomban és körülötte sok szellemet-lelket lekötő, betöltő

élményszerű történés ment végbe, a misztériumjátékoktól az oratorikus éneklésig. Az
emberek ma gyorsabban élnek, és a televízióban, mondjuk, egy kétórás miseközvetí
tés inkább taszító, mint vonzó, mint megragadóan bensőséges. Egy tavalyelőtti Má
tyás-templomi kísérlet visszhangja jól igazolhatja. Az osztrákok például jól csinálják
ezt: többnyire vidéki templomokból, normál hosszúságú közvetítést adnak. Persze
ezzel nem azt mondom, hogy az emberek ne foglalkozzanak behatóan a vallás kérdé
seivel, otthon vagy társaságban, akár az egyház által szervezett kis csoportokban,
társaságokban is, önként. De a szertartásoknak, amelyeken az egyház óhaja szerint a
hívők összességének részt kell vennie, alkalmazkodnia kellene ehhez a világhoz.

Mint ahogy alkalmazkodott a szertartások nyelvében is. De amilyen jó szándékok
mozognak amögött, hogy az egyház minden nép nyelvére megpróbálta áttenni a
liturgiáját, ugyanakkor sok ember - s távolról sem csak az értelmiség, de a falusi
közemberek, például az én falum népe is - ragaszkodnék ahhoz, hogy legalábbis
részben s váltakozva legyen jelen a latin szertartás. Például a temetési szertartásnak
bizonyos részeit okvetlenül megtartanám. A Circum dederunt-ot, a Libera me-t kiiktatni
pl. alighanem kár volt. Olyanfajta ünnepélyességet adott, a megrendült a magábaszál
ló fölemelkedés olyan lehetőségétbiztosította, amikor azt érzem amit értek is, tudok
is, mégis valahol nagyon-nagyon messze kell keresnem, és talán csak az Istenség által
megvilágosult pillanataimban tudom fölfogni.

Nem szabad, hogy elvesszen az egyház sokrétűsége. A mi vidékünkön rendkívül
tagolt, rétegelt volt a kereszténység. Példázza az is, hogy sokféle szerzetesrend élt, és
mindeniket más módon becsülte a lakosság; ezt a különbözőséget a reális világba
illőnek érezte. Voltak ferencesek, akik a népies vallásosságot képviselték. Minden
évben kétszer végigkoldulták a falut, tréfálkoztak, velük is lehetett tréfálkozni. Igazi
assisi hangnemet képviseltek, ami nem ájtatos volt, hanem bensőséges, meghitt és
hív6. Másrészt ott voltak a premontreiek, akik bizonyos értelemben a magasabb, az
élet méltóságát kifejező egyházat testesítették ,meg. Nem messze meg a ciszterciek,
akiket tiszteltek, mint tudósokat, jó tanárokat. Es ez a rétegeltség nagyon fontos, mert
ha csak egyetlen magatartásforma van az egyháziak között, akkor ők is, a hívők is
csak kevéssé tudnak alkalmazkodni; s a különbözö szociális és műveltségi rétegek s
az egyháziak kölcsönösen nem találják meg a kapcsolódás lehetőségét. Ezért is ellen
zem a kegyes atyaságot, közösségieskedést. Megvan tán itt-ott annak is a helye, más
hol azonban rendkívül erősen taszíthat.
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- Említetted a latin liturgiát. Szentkuthy Mikl6s végrendeletében kérle a latin nyelv~

gyászszertartást. De emlékszem: gyermekkoromban a tanévkezdést így mondiuk: Veni Sancte,
az évzárást: Te Deum. Latin himnuszek nevével.

- És nem a szilveszteri mulatságot hangsúlyoztuk, hanem azt, mikor lesz az év
végi Te Deum, amin mindenki részt vett. Ami, persze, nem zárta ki az ez után való
kellemes és formás mulatságot. Engem rendkívül er6sen impresszionált a szertartá
soknak nem az érzelmes-ájtatos-asszonyos fajtája, hanem a természet világával össze
illö, mély ráutalású, szép szimbolikája: az úrnapi körmenet, ami az aratással valami
képpen összeesett, a föltámadás, ami a tavaszünnepet is jelentette, az éjféli mise,
amely az advent zárásaként az éj sötétjében világosságot hozott. Érz6dött, hogy ez a
szertartásvilág a mögötte Iévé hitvilággal valamiképpen az életet akarja keresztülvi
lágítani, és tud értelmet belevinni, meg tudja adni annak a méltóságát.

Említettük a latin nyelvú temetést. A Circum dederunt-ot mindenki csendes, emelke
dett áhítattal hallgatta vagy énekelte együtt, mert érezte, hogy itt olyan misztériumról
van szó, amit nem is lehet a köznapi nyelven kifejezni. Ehhez valami más nyelv kell.
A liturgia az egyik f6 összetartó ereje az egyháznak. Nélküle semmiféle vallás nem
tud meglenni. Amerikában éppen most omlott össze az úgynevezett tudományos
keresztény egyház, amelyik szertartások nélkül, el6adásokkal megtöltött együttlétű

vallást akart létrehozni. Az embereknek igenis szükségük van egy bizonyos celebri
tásra, hiszen olyan kevés ünnep van az életünkben és olyan kevés szép szimbólum
van ma, amikor a televíziótól kezdve minden a szexre, a pornográfiára, krimire, rek
lámra, propagandára, sztárjelöltek és sztárok magamutogatására és fecsegésére kon
centrálódik. Ilyenkor különösen fontos, hogy az egyházban az emberi természetnek
és a környezetnek ez a szép liturgikus fölemeltsége megmaradjon, s az emberek sze
mélytelen-személyes áhítat- és emelkedettségvágya megnyilatkozhassék.

- A költészet és a liturgia?
- Nagyon szoros kapcsolatban vannak, de sohasem azonosítható a kett6 egymás-

sal. Mind a kettó - szemben Lukácséknak mindenütt irracionalizmust szaglászó és
vadászó elképzeléseivel- olyat akar megragadni, amit a tudomány, a filozófia nem
tud megérzékíteni, megjeleníteni, átadni. Persze a kettó azért mégsem azonos. A val
lás az emberi világot a mindenséggel összekötő létkérdésekkel foglalkozik, ontologi
kus, transzcendens beállítódással, s a nézeteket teológiailag, filozófiailag fogalmazza
meg. A költészet hasonlókat számtalanszor sejtet, sokszor azonos kérdések körül fo
rog, és megfordítva: a vallásban választ keresők kérdései számtalanszor ihletik a köl
tészetet. Az azonban számomra - sokakkal szemben úgy vélem - alig hihet6, hogy
dogmákat, vallási téziseket ma, hogy úgy mondjam: "direktben" meg lehessen versel
ni. Persze, lehet a költészet témája a katolicizmusnak a mindenséget átfogó Istenségre.
a Gondoskodó Erőre és Értelemre vonatkozó vágya, reménye, bizalma, megértéssejté
se; a világot mozgató Er6höz való hozzásimulása. De azt hiszem, a szorosabban vett
teológiai, vallási tételek versbe szedése aligha költészet. A vallásnak talán még többet
árt, mint a költészetnek. Költészetnek nem költészet, a vallást pedig lejáratja,

- A posztmodern jellegzetessége a másság tudatosítása. A vallás egyfajta harmóniára tö
rekvés. A kett6?

- A nagy katolikus szimbólumvilág tele van küzdelemmel. Jákob harca az An
gyallal, Péter ijedt h6sködése és határozatlansága a Getsemáni-kertben, Tamás kétel
kedése és ujjal való megbizonyosodása, és így mehetnénk tovább [akob Böhmén és
ezer társán keresztül: a kereszténység küzdelem. Jobban örülnek az rás szerint egyet
len megtér6 bűnösnek, "mint az el nem tévedt kilencvenkilencnek". A kereszténység
éppen azért tud bizonyos értelemben nagy segítséget nyújtani, mert elfogadja a küz-
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delmet. Elfogadja a vallási tételekkel való küzdelmet is. Számomra nem elég hiteles
egy iskolában megtanult, csak engedelmesked6, csak alkalmazkodó - mai, tegnapi
divatsz6val: - "küls6 vezérlésű" kereszténység. Mint ahogy kifejezend6jében a köl
tészet is csak ritkán "harmonikus". Széls6 példát? Weöres Sándor például - most
megengedhetetlen szót mondok: - gyakran elringató, elcsitító melodikussággal, re
mekül megcsinált képekben mondja el versét, de az egyáltalán nem annyit jelent,
hogy eleve adva van benne a megbékélés. Éppen megfordítva: csupa keresés ez a
költészet. Egyszer egy hindut, másszor keresztényt, megint máskor archaikus po
gányt kísérletez, álarcába bújik, egy balkáni koldusba éli bele magát vagy egy árok
parti kutyába, - nincs megnyugvás tulajdonképpen az 6 látszólag harmonikus köl
tészetében sem. Mint ahogyan Ady vallásosságát is ezért becsülöm, ha néha riaszt is
hangossaga. A vitája Istennel vonz, s a legnagyobb vallásos költ6k közé számítom, ha
egyszer-másszor harsány is, szemben, mondjuk, Babits vagy Rilke költészetével. Vagy
akár Weöres vagy Pilinszky lírájával. Akikben ugyancsak megvolt a keresés, mint
ahogy megvolt Kosztolányiban is, akit pedig ateistának szekas felfogni...

- Látom, te is kiJzagyod Szab6 L6rincet...
- És az a Szabó L6rinc is Isten-keres6 volt, ugyancsak küzdött ezzel a kérdéssel,

míközben sokszor dacosan materialistának vallotta magát.

- Ésezzel zárul példdid köre: hiszen éppen 6 állított összeanto16giát Ady istenes verseib6l.
- Minden józan ember számára -legfeljebb a Lukács-tanítványok számára nem

- természetes, hogya vallás és a költészet között igen er6s kapcsolat, testvériség,
egymást kiegészít6 viszony van. Kit érdekel manapság az olyan felvilágosodás kori
vers, amelyben el van mondva, hogy a papok milyen önz6k, képmutatók, harácsolók,
vagy ki van fejtve valamely vélt bölcseleti igazságnak egyedül üdvözítő volta, egy
természettudományi ismeretnek, akkor csodás gépezeteknek leírása stb ... stb ... Nem
véletlen, hogy a felvilágosodás létrehozott egy óriási jelent6ségű filozófiát, amelyb61
persze, a lapidaritás sem hiányzott, de a költészetben oly szegény, mint kevés kor
szak. Nem véletlen aztán, hogy a romantika ráébred: nem olyan egyszeru az emberi
lét, a rációnak ugyanis vannak határai. Nem irracionalizmus ez, mint ahogy Lukacsék
mondogatták. Főleg pedig nem antiracionalizmus. Az irracionalizmus nem irányzat,
hanem olyan állapot, olyan helyzet, amelyben a ráció megakad, ilyenkor érzi az em
ber a maga s a világ állapotát, helyzetét irracionálisnak, amelyből igyekszik kijutni a
ráció egy magasabb fokahoz. Vannak egész korszakok, amelyek nehezebben jutnak el
a racionalitáshoz, mert oly retteneseten bonyolult kérdésekkel, élményekkel kell küz
deniök: és bizonyoslétkérdésekben meglehet talán sohasem juthatunk teljesen a ráci
ös értés állapotba. Am nevetség bárkit is elképzelni, aki szántszándékkal irracionáli
san, az ész ellenében akarna élni. Ez a csak racionális vagy csak irracionális magatar
tás-föltételezés nem vall éppen a sokat emlegetett dialektikára.

S az oldhatatlan ellentétekben való gondolkozásról való lemondásra a keresz
ténységnek is szüksége van. Én nagyon szeretném, ha az egyház végre elfogadná a
keresztény-liberális fogalmat. A liberalizmus nagyjai, Eötvös Józseft61, Széchenyit6l,
Deáktól Stuart Millig Isten-hívék voltak; Eötvös míndíg katolikusnak, Mill mindig
kereszténynek vallotta magát. A kereszténység és a liberalizmus közott oksági kap
csolat van: a kereszténység nélkül, mint előzmény nélkül a liberalizmus sose jött
volna létre. Mint ahogy másutt nem is jött létre. Ahol ma az 6 el6zménye nélkül is
jelen van, ott átvétel. De gondoljuk csak meg, milyen más például a japán liberaliz
mus, amely bizony sok tekintetben máig afféle ipari jobbágysággal párosul. Az aztán
más kérdés, hogyaliberalizmusnak vannak ateista, vallás- és egyházellenes ágai is,
hiszen minden irányzatnak vannak ilyen és amolyan ágazatai. Nagyon örülnék, ha a
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politikához nem tartozó kérdéseket illet6 vallásos vagy akár költ6i magatartást a libe
ralizmusnak a racionalitás és a tudomány kizárólagosságát hirdet6 képvisel6i elfo
gadnák; és fordítva, ha a vallás képvisel6i is tudomásul vennék, hogy bizonyos kér
désekre nincsen katekizmusi felelet, hogy azokat a józan, a hittel nem ellenkez6, de
racionális, tudományos módon, liberális szellemiséggel, a középkor óta létrejött poli
tikai eszmevilág jegyében kellene megoldani. Elóbb-utöbb például alighanem a mai
nál árnyaltabb, tagoltabb, többnéz6pontú teológiai-etikai szembesítéssel kell a népe
sedés, a túlnépesedés, a föld teherbíró kérdésével foglalkozni, reá feleletet keresni.

A liberalizmus toleranciája: meg kell érteni másokat, és engedni kell, hogy ki-ki a
maga útját járja. Ennél keresztényibb (és egyben liberálisabb) gondolatot el sem lehet
képzelni. Olyan verbális, öröklött álellentétekkel küzdünk, amelyeket rég föl kellett
volna oldani, s számtalan területen föl is oldottak. Az egyházban mindig is volt egy
fajta kett6sség e tekintetben. Két nagy hagyományt hadd említsek: egyiket talán
mondjuk a IX. Pius-félének, egy kicsit talán XII. Piust is ide számítva; a másikat a XIII.
Le6-, XXIII. János- és talán a XI. Pius-félének. Talán teológusokat is emIítenék (bár,
világi ember lévén, nincs jogom hozzá): a Ratzinger-féle merevebb (aki nagyon okos
ember a maga nemében), és a Rahner-féle sokkal megért6bb, az evilági problémákkal
együttmozgóbb magatartást. Az egyházban mindig i~ voltak bels6 viták. Lehetnek
alapvet6 tézisek, amelyekhez nem lehet hozzányúlni. En azt szeretném, ha az egyház
nem egyszeruen olyan vitafórum lenne, ahol a meglév6 tételeket kell igazolni, hanem
ahol a meglev6 tételeket, mai értelmüket, alkalmazásukat tovább lehet gondolni. Ne
a marxistáktól vegyünk példát, akik számára az úgynevezett viták arra voltak jók,
hogy azt bizonyítgassák, hogy igenis nekik van igazuk, igenis az 6sködt61 Platonon
Arisztotelészen át Hegelig hozzájuk, az 6 felfogásukhoz vezetett minden jó út. En az
egyházban él6 szellemi világot szeretnék látni, és akkor az egyház még inkább 
mert most is nagy és segít6 tényez6 a világban - nagy és segít6 tényez6lehetne.

- Számodra bizonyos mértéket jelent az egyház. Ifjúságod emléke e1t benned mindig is
tovább. Tudni lehetett rólad: a dunántúli katolikus kultúra neveltje vagy. Szeme'lyedben ho
gyan e1ted meg az elmúlt évtizedeket?

- Azzal az ateizmussal, azzal a filozófiával, azzal a történetszemlélettel, amelyet
- hogy az egyszeruség kedvéért neveket mondjak - nálunk Révai, Fogarasi vagy
akár Lukács; a történészeknél Mód Aladár meg Andics Erzsébet képviselt, nem volt
nehéz szemben állni. Egyetérteni lett volna nehéz, lehetetlen. De foglalkozásomnál
fogva persze, megviselt. Tanítani és közben legalább érzékeltetni azt az oktatottakkal,
hogy amit 6k a gondolkodásként kénytelenek tanulni, az amit a lét lényegér61 kötele
sek mondani, az csak egyik lehet6sége a gondolkozásnak, a Iétről való vélekedésnek,
s nem is a legmagasabb lehetőségerez bizony nehéz volt. De azért megoldható azáltal,
hogy fölsorakoztatott az ember különböz6 felfogásokat s mellettük érveket, hogy vá
laszthassanak, s a "kötelez6t", "az egyedül helyeset" így a sok közül egyi kké degra
dálhassák. Az irodalom ebben nagy segítséget nyújtott. Kaptam ugyan megrovást
b6ven, például Rilkéért, Pilinszkyért, Babitsért, Mauriacért. Saját utamat, "sorsomat"
hadd ne emIítsem; elég annyi: egyetemem múltán tizenöt évre foglalkozhattam e16
ször feladatszerűen tudománnyal. Befelé: egyre inkább egy szellemi-lelki ökumené
felé haladtam, amelyben akár a küszköd6 ateisták - s persze nem a szemináriumi,
tanköri, hivatali s nem is olyan valláspótlékos (s ezért militáns és bigott) ateisták, mint
például Lukács - is helyet kaphattak. Hogy jellel fejezzem ki a lényegét: igen-igen
örültem, hogy végre a katolikus egyház is nagy tisztelettel szól Lutherr6l. A legnehe
zebb számomra mégis a társutasok elviselése volt. 1963-ban, középiskolai állásom
mentend6, párttaggá lettem. De sem osztályomban, sem kés6bb, mikor már írhattam,
Lukács-Révai-féle igéket soha nem mondtam s nem írtam le. De akik igazán hitték
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ezeket, azok mégis becsülendőbbekvoltak, mint akik csak mondták. Különösen nehéz
volt azokkal szót váltani, akik egy primitív nacionális valláspótlékot alakítottak ki,
sem a nemzetről, sem a vallásról nem lévén tisztázott fogalmuk, lévén viszont bő
demagógiájuk és öntudatuk. S mindezt megfejelték az éppen akkor járatos marxista
szólamokkal. Az európai bölcseleti tájákozódás, a vallás körüli valódi vita egyik fő

elődje is ez a csoport volt. Egyetemi vezérfigurájuk hol pózosan elsírta magát egy-egy
"kurucos" Ady-vers felolvasásakor, hol hisztérikusan demagogizált. Majd meg nya
katekert érvekkel s hivalkodó terminológiával bizonygatta, hogy Ady igazában atesita
és nincs köze az Isten-hithez.

Ami ennek a rendszernek a napi gyakorlatát illeti, ahhoz már elég idős, felnőtt

voltam, hogy egy pillanatig se vegyem komolyan. Marxot jelentős gondolkodónak
tartom, az analízis továbbfejlesztőjének,de egyáltalán nem hittem az igazság kútfejé
nek. S mint mindenféle prófétaságot, az övét is egyértelműen elutasítottam. Nem is
kellett ehhez különösebb egyetemi műveltség. Apám, vagy bármelyik józan falusi
gazdaember tudta, hogy képtelen ostobaságot akar megvalósítani. Ók nem azt mond
ták, hogya tudomány ilyen vagy olyan téziseivel nem egyeztethetőössze, hanem j'lzt,
hogy az emberi természettel alapvetően ellenkezik, amit itt létre akarnak hozni. Es a
dolgok tönkremenetele, mai kétségbeejtő állapotunk őket igazolta.

- Hazai viszonylatban hogy látod az egyház helyzetét?
- A magyar katolikus egyház, ne tagadjuk, a külföldi egyházakhoz képest mindig

kicsit hatalmi egyház volt. Azt szeretném, hogy szellemileg, szabadon, ne eléírássze
rűen érvényesítsük a katolicizmus tételeit, tanításait, felvilágosult lelkiségét, etikáját
stb. stb. Az egyes műveltségi csoportokhoz alkalmazkodva a kultúrán keresztül átvin
ni a katolicizmus élet- és léleksegítő szellemét. Ennek az országnak az az egyik leg
főbb problémája, hogy nincsen a szónak intellektuális értelmében vett társasági élete.
Az emberek nem jönnek össze, hogy egy esti társaságban időszerű vagy "örök" kér
désekről beszélgessenek, vagy éppen megvitassanak valamit. Csak az azonos nézetú
ek járnak össze, de azok is csak azért, hogy az ott nem levőket pohár mellett szidhas
sák. Nem folyik eszmecsere, hiányoznak ~ társaságok. Az egyházaknak a fejlett világ
ban rendkívül sok ilyen társaságuk van. Értelmiségi tudós társaság, szociális egyesü
let, falusi olvasókör stb. A szomszédos Ausztriában huszonötször annyi fajta egyesü
let és társaság van, mint Magyarországon, s amelyekben az emberek összejönnek és
meg tudják beszélni nehéz és komoly, könnyebb és kevésbé súlyos problémáikat.

Nem arról van szó, hogy az egyház alakuljon át valami Fabianus Társasággá, ha
nem arról, hogy ne vezetettek és vezetők gyülekezetei legyenek az egyházi, a vallásos
társaságok, egyesületek, körök. Hanem egyenrangúak körei, együttesei, amelyekben
kinek-kinek gondolata súlya adja meg a rangját, helyét, tekintélyét. Nem tudom, jól
emlékszem-e - de úgy rémlik, pápává elvben minden megkeresztelt hívő (vagy föl
szentelt pap?) megválasztható. Nos, ebből legalább a közös gondolkozás joga és kö
telessége újulhatna föl, maradhatna meg és bonthatná szét a gondolat jogának hierar
chiáját; lélek- és világközelbe hozhatna papot és hívét, ordináriust és közembert, ér
telmezőt és az értelmezést mérlegelőt. Az egyház tanító hivatása, mint minden tanítás,
elsősorban a gondolatra, az eszmélkedésre, a mérlegelésre, magatartásra tanításban
kellene, hogy testet öltsön. Ezzel kapcsolatban végül hadd utaljak arra, mennyire
hiányoznak nálunk a nyugati országokban olyeredményesen múködő, elsősorban

világiakból álló s vezetett katolikus tudományos egyesületek, mindenfajta tudomány
terén. Ezek ott gyakran kerülnek vitába egyháziakkal, de ezzel nem ártanak az egyház
tekintélyének, ellenkezőleg, emelik szellemi rangját, bizonyítják élő voltát, nyitottsá-
gát, befogadó készségét. .

Kabdebá Lóránt
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