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A KÉTHANGÚ KIALTAS, 1922; AZ ATUTAZ0, 1933

Mi van a megsejtett szépségek mögött? Kín, szerelem, beteljesülés. A betel
jesülés zavara, csodái. Formák robbanása, s kísérletezések hátterében megbúv6
lényeg. Olykor-olykor úgy érzem, földcsuszamláson állok, de gyönyörködöm mégis.
Mert gyönyörködnöm kell. Akár egy kamasznak, aki most fedezte fel saját erejét,
az ember testének-lelkének ismel'etlen tájait.

ÉNEKELNEK ÉS MEGHALNAK, 1928

A szerelem elfáraszt és újraéleszt, frissen lepárolt szeszt önt a kékes láng
alá, csodálatos boldogságot szór kávédarálójába, hogy finomra őrölje erőnket és
megsemmisítse hazugságain kat. Különös élet: tétovaságok és tudatosság, érzelmek
folyói, érzékek gejzírjei. Csak hasonlattal fogható: a mélykék égbolton szétterül
százezer hófehér páfránylevél, s vörösbarna árnyékukba rejtik a tiszta szerelme
sek ölét.

AZ ÉNEKLÖ SZIKLA, 1930; G. A. ÚR X.-BEN, 1964

Az ösztönök kékfátyolos asszonyok, akik hosszú fekete folyosókon bolyonganak
a könyv lapjain. Vasrácsok őrzik akijáratokat - a boritója, fedele -, szöges
korbácsok az ablakokat: betűk, betük, betűk. S most nincs, aki öntözze a kertek
vtrágait, a zsenge jegenyék tövét. Semmi harmónia sehol!

FELELET I-II., 1950-52; KÉT EMLÉK, 1955; NIKI, 1956

Furcsa teremtmény az ember! Egyik sajátságos tulajdonsága, hogy idővel fel
falja önnön eszméit, amikben hisz vagy már elfelejtett hinni. tgy jártunk leg
'utóbb a mi huszadik századi hurnanízmusunkkal is. Emberközpontúság - homo
centrizmus. Tudjuk, adoptált gyermek, kengyeIbe újra befogott csikó. Hatvan év
álmodozói, ábrándos, nemes szándékú írói, költői, festői idomíigatták ezt a re
neszánsz-korban elszabadult és nekikeseredett eszmét. Nagy mííveket lehetne fel
sorolni, klasszikus remekeket, melyek a humanizmus jegyében ioaomtak, A század
történelme pedig mintha t;..áfolná fogantatását. Visszamenőleg is. Tehát az emberi
szellem hatalma a művészetben tisztán művi humanizmust hirdetne? A val6ság
ismerete, rutinja és igazolása nélkül? Csupán intellektuális vágybál? Nem hihetjük.
Hajlok afelé, hogy inkább folytonos és mindmáig befejezetlen a csata. .c1 játszma
még nincs végleg eldöntve. Az ember egyszer felébredhet dehumanizált valóságá
ból és felnőhet önmagához.

A BEFEJEZETLEN MONDAT, 1947

Egy félig-meddig önéletrajzi mű. Főhőse, megundorodva gazdag polgári kör
nyezetétől, attól a kicsinyes és lélektelen világtól, amelyben élni kényszerült, a
munkássággal keres kapcsolatot, de erőfeszítései sorra kudarcot vallanak. Nem
sikerül megértetnie és elfogadtatnia magát. Hiába határozza el, ezentúl a munká
sok életrendjét követi, előbb-utóbb rá kell döbbenie arra, hogy remén'l/telen vállal
lwzásba fogott, mert idegennek tekintik, betolakodónak, és bizalmatlanok iránta,
A mondat tehát, amely teljesnek indult, most már örökre befejezetlen marad.
A közösségé-válás tragikuma ez. A "látva lássanak" és a "lennék valakié" meg-
oldatlansága. '
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SZERELEM ÉS MÁS ELBESZÉLÉSEK, 1963;
THEOKRITOSZ ÚJPESTEN I-II., 1967

Irónak lenni és tisztának maradni - lehetséges-e? Amikor a, lelkiismeretével
és hivatástudatával, hiúsága kinjaival és öröme kétségeivel kell makacsul meg,;
küzdenie, miközben szépség és valóság maradéktalan birtoklására tör. A küzdők
ugyanis gyakran elvesztik érzéküket a morális kategóriák iránt, mert őszintesé

gük néha nagyobb a szemé1'mességüknél. A művészet labirintusából pedig mar
sokakat úgy okádott ki a szörny, hogy rajtuk maradt a szépség macska is: téve
déseik és tagadásaik szégyenfoltja. S ez azt jelenti, hogy - nem egy Minotaurusz
~zal viaskodva - átkok és vádak szakadatlan fájdalmát viselik a nyíltságukért
egész életükön át, irigy és haragvó tekintetektől kísérve.

A KIKÖZöSfTÖ, 1966

Az író nem ismételgetheti az olvasott vagy megtanult igazságokat. Maga
magának kell újakat teremtenie, új kinyilatkoztatásokat megfogalmaznia. Azok
tartják életben, azok őrzik a jövőnek. De a művésznek nemcsak akkor elenged
hetetlenül fontos erősnek lennie, amikor kifejezi a maga igazát, hanem akkor is,
amikor azt másoknak tudomására hozza. Az író azonban ehhez már erőtlen. Mintha
számára a világ és az ember érdektelenné válna. Igazának visszhangja nem kel
tene benne több lármát. Körülnéz ajkbiggyesztve, inqeriitten legyint és bölcsen
lefekszik aludni.

SZEMBENÉZNI, 1968; ITÉLET NINCS, 1969

Vitatkoznunk kell vele. Ugyanakkor azonban nem tagadhatjuk meg tőle ,'0

konszenvunket, még ha sok mindenben ellenkezik is a felfogásunk. Drámai szen
tenciája: Káin és Abel története nem fárad el ismétlődni, ö1'ök körpályút fut be
az emberiséggel - félelmetes és csüggesztő állítás. Eszerint a 1'OSSZ állandóan
újratermelődik, mert újratermelődik maga az emberiség is. Mindig lesznek közöt
tünk gyilkosok és áldozatok, s bármit teszünk is, semmi foganatja. Ilyen tehetet
lenek és kiszolgáltatottak lennénk? Értelmetlen és felesleges minden jóra való
törekvés, a "küzdés maga"? ZáTóra, embeTiség. Ezzel nem lehet egyetérteni!

Vajon nem arról van-e szó inkább, hogy az íTó élete vesszőjutásait, ki tudja,
hány Ca.nossa-járását vetíti ki és láttatja velünk a magunk bajának és Tdábrán
dultságának? Vajon nem egy, a világgal és önmagával meghasonlott ember vallo
mása ez? Igaz, nem tudhatjuk, mi mit tettünk volna a helyében? Az
vesse rá az első követ. . . És keserűsége, szenvedéseinek és botlá
sainak takaratlan megmutatása mögött vajon nem ingerült szeretet-igény van-e?
Szkepticizmusa, mímelt közönye vajon nem vágy-e az érdek nélküli megbecsülés
és a romlatlan tisztelet iránt? Nem a mi dolgunk firtatni. A bi.wnyos8ág máT
felelősség is. De bármennyire is különböznek a nézeteink egy-egy kérdésben, meg
7wll hallgatnunk őt és mindig figyelnünk szavaira.

Hisszük, hogy van ítélet, de van, vagy lesz egyszer - feloldozás is.

SZEMTŐL SZEMBE AZ íRÓVAL

- Ha én csinálnék egy ilyen inter
jút, akkor a találkozás első percétől

kezdve kinyitnám a magnetofont, mert
amiről például az elmúlt húsz percben
beszélgettünk, sokkal közvetlenebb és
mulatságosabb volt, mint amikor rnost
majd nekem szegez egy-egy kérdést, és
én a homlokomat ráncolva felelek rá.
De próbáljuk meg... .

- Ha most, a heves t'itákat és meg
annyi méltatlanlwdást kiváltott önélet
rajzi munkája, az "Itélet nincs" után

visszatekint az életéTe, elmondhatja-e,
hogy elégedett? Vajon ha újraTcezdhetné,
ug1Janígy élné-e végig, változatlanul
cselekedne-e minden heluzetben. vagy
ma inkább kihagyná egy-egy szakaszát,
egy-egy állomását.?

- Épp a napokban olvastam valame
lyik lapban, azt hiszem az Élet és 11'0
dalomban egy színházi krítikát Frisch
Játék az életrajzzal című darabjáról.
amelyben tulajdonképpen ugyanezt a
kérdést vetik föl, és a kritikus okosan
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azt feleli rá, az írót kommentálva, hogy
az ember nem tud változtatní a sorsán.
De ha tudna is, érdemes volna-e? Ha
előlről kezdhetném s másképp élnék,
nem verném el az apai örökségemet
kártyán, nem hagymam a legterméke
nyebb esztendőimet parlagori stb., stb.,
akkor talán azok az eredmények, ame
lyek mulasztásaim folytán és következ
ményeképpen születtek, sem jöttek vol
na létre. Talán számtalan botlásomból
eredt - nem csupán erkölcsi, hanem talán
fiziológiai folyamatként - az a többé
kevésbé méltányolható eredmény is,
amellyel életem során elszámolhat
tam.

- Ez azt jelentené, hogy az emberi
élet bizon'yos tokúsorsszerűségnek,

predesztinációnak van alávetve?
- Determinizmusnak, rnoridjuk. Te

hát nem az eleve elrendeltetés protestáns
értelmezésében. Arra a felfogás ra haj
lok, hogy génjeiben az ember sorsa, és
pályája - mondjuk pontosabban : el~

tértek menetlránya - részben már elo
pe meg van rajzolva.

- Az olvasóközönség egy része az
"Itélet nincs"-et nyilvános gyónásnak
tartja. Vállalja Ön ezt a meghatározá3,t?

- Váll alom. Hozzátéve azt, hogy az
írónak, minden tisztességes írónak min
den tisztességes munkája tulajdonkép
pen nyílt vagy rejtett gyónás. Vagy az
élete eseményeiről, vagy a vágyairól
szóló ...

- Az olvasóközönséget meglepte az a
kendőzetlen őszinteség, ahogyan köny
vében mulasztásairól és vétkeiről vall.

- A bűn indokolás nélkül is bűn

marad. Nem kell mentegetni, magya
rázni. De az emberek álszentek, szerin
tük a vétek csak önigazolással együtt
vallható be. Én igyekeztem nyiltabb
lenni.

De volt-e lelkiismeretfurdalása
vagy bűnbánata botlásainak és tuulasz
tásainak elkövetése után? .

- Magától értetődik.

- Ettől próbált megszabadulni irás
közben?

- Minden írói, művészí munka - te
hát nemcsak az önéletrajz -- ilyesfajta
folyamatot is feltételez. Meg akarok
szábadulni valamitől, ami teher a szá
momra. Ez egyként vonatkozik a
tragikus mozzanatokra és az örömte
Iiekre. Ha valaminek nagyon örülök,
meg akarom osztani, "kiírom" magam
ból az örömömet, hogy másnak is örömet
okozzak. A fájdalommal ugyanaz a
helyzet. Bár a fájdalom műbeli jelent-
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kezésének valószínűleg más következ
ményei is vannak ...

- Talán együttérzést akar kelteni ...
- Vagy pedig minden didaktikus

szándék nélkül, valamilyen katarzis
felét elindítani, nemcsak magamban,
amikor megírom, hanem abban is, aki
elolvassa. Persze az eredmény míndig
kétes.

- Az "Itélet nincs" egyes fejezeteinek
olvasása közben óhatatlanul felötlik az
emberben egy kérdés: vajon ez az írói
emberi sors nem olyan utat takar-e,
mint amit Wertel is megjárhatott an
nak idején, élete végén eljutva a ke
reszténységig?
. - Elóbb meg kell állapodnunk ab
ban mi is a kereszténység? Embersze
retet-e mindcnekelőtt vagy a túlvilág
ban való hit? Ha elsősorban embersze
retet - hisz valamikor annak is indult
- akkor semmi kifogásom azellen,
hdgy ilyen értelemben keresztény író
nak is tekintsenek. Fiatal korom sok
önzését és sok morális tévedését is be
leszámítva, igyekeztem úgy vezetni az
életemet, hogy lehetőleg leevés ember
nek ártsak, Úgy vélem, ez a szeretetnek
egyik legreálisabb formája. Az aktívabb
emberszeretetré - tehát arra. amikor az
ember önmagát dobja a játékba. mert
hiszen ez is hozzátartozik a keresztény
ség gondolatköréhez, bár talán így
több a lehetőség a tévedesre is - soha
nem éreztem elég erőt magamban. De
nem is volt szándokom. rnert írának
lenni önző foglalkozás, egész em bert
kíván. Választottam CITY pletformát,
amelyet csak magam tölthetek ki, en
néltozva mínden e cryeb ?f1: . mínd>n fel
adatomat és kötelességemet ennek ren
delem alá.

- Ebből az következik, hogy Ön
megmaradt klasszikus értelemben vett
ateistanal.t

- I~en. Hadd mond iam el e7;7p l kan
csolatban, hogy nemrég a kezembe ke
rült egy Szabó Lőrinc levél fotokóniá ia,
melyet egy volt apáca küldött el ne
kem születésnapi gratulációja m"l1ékle
teként. Szabó Lőrinc azért érdekes eb
ból a szernpontból, mert ő haláláig ma
terialista maradt - már amennyire egy
ember egyfolytában, kihagyás nélkül
matertalts'u tud lenni élete végéig; Ez
a levél fél évvel a halála előtt íródott, s
ebben arról beszél, milvcn jó volna hin
ni, hinni az egyéni túlvilágban. Sajnos
- írja -, erre nem képes. S szinte
irigyli mindazokat, akik u hitben meg
tudnak kapaszkodni.



Ezt most tekinthetjük az Ön sze
mélyes.. vallomásának is, vagy csak
egyedül a Szabó Lárincének?

- Nem, én nem vágyom ilyen fogód
zókra. Úgy látszik, eléggé önhitt va
gyok ahhoz, hogy azt higgyem, saját
rendem szerint, ami a földi életben el
végezni valóm van, meg tudom tenni
anélkül is, hogy valamilyen más re
ménybe kapaszkodjam. Magarn vagyok:
a magam mértéke, Önhittség? Mondjuk
úgy, elég lelkitismeretesnek tartom ma
gam ahhoz, hogy a világon kijelölt fel
adataimart becsülettel elvégezzem.

- A beavatatlan szemlélőnek úgy
tűnik, élete tele van ellentmondások
kal és vargabetűkkel - nem merem
pálfordulásoknak nevezni, így nem
lenne igaz -, amiért sokan az írói-em
beri hitelt kérik számon Öntől. Minek
tekinti ezeket? Fejlődési állomásoknak
"agy az új felismerések ből származó
magatartásváltozásnak ?

- Szeretném ~ fejlődés szöt kikap
esolni a beszélgetésünkből. Fejlődés. 
hova? Az ősember bunkójától a gáz
kamráig? A hidrogénbombáig? De az
egyén fejlődésére is inkább a változás,
érés, öregedés és más szinonirnákat
használnék. Ennek a megállapítása után
azt hiszem, hogy az, amit ön az én
vargabetűimnek nevez, az a körülmé
nyeknek, a külvílágnak a vargabetűje,

s nem az enyém. Ha végignézek a ma
gam életéri és művészetén is, amelyben
ugyancsak rendkívül sok vargabetű fe
dezhető fel, akkor inkább valamilyen
állandóságot, folytonosságot állapítanék
meg. Olyan .. állandóságot, amely a 101
világnak a különbőző korszakokban fel
tett különböző kérdéseire természetsze
rűleg míndig más és más választ ad.
Mert más választ adtam mint kommu
nista a Horthy-rendszer kérdéseire, és
más válaszokat kényszerített ki belőlem

a Rákosi-korszak. Azt hiszem azonban,
hogy ugyanaz az ember, ugyanaz a gé
nek által meghaltározott jellem vagy
temperamentum adta az egyik választ
is, a másikat is. Ez annyit tesz, hogy
életem során nagyjából változatlan
koeficienszént kerültem különböző szá
mok, különböző mennyíségek mellé;
igy az eredmény, azaz a válasz is külön
bözött,

- Ön tehát sohasem változott, csak
a körülmények. a külső összetevők?

- Nagyképűség volna, ha azt mon
danám, hogy illem változtam, dehogy
nem. Kopaszabb is lettem, kevesebb a
fogam, szellemileg is hanyatlok, Továb
bá azt hiszem, hogy ma többet értek
meg a világból, vagy vélek megérteni,

mínt harminc vagy negyven évvel ez
előtt, Összefoglalva, pontosabban: ami
bennem eredendő, a mag, amelyből én
a világra kinezve válaszokat adtam,
nagyjából rncgis változatlan maradt. Az
elóbb, a kereszténységgel kapcsolatban
emberszeretetről beszéltünk, s írói ön
zésről, ezek valószínűleg kezdettől fog
va egyformán bennem éltek. Ez volt a
magja életemnek, ma is ez. Ahogy az
tán egymástól eltérő helyzetekbe kerül
tem - említettem egyrészt a. Horthy
korszaicot, másrészt a Eákosl-korszakot,
mint két ellentétet -, nyilvánvaló, hogy
ebJl'1 a magból különbözőképpen rea
gáltam eg~ ikre is, másikra is.

- Ha a hivatás jelől közelítve ösz
szegezzük az elhangzottakat, megállapít
liatiuk-e, hogy az élete önmagának és
úZ ember,"knei;: tett szolgálat?

- Ha csak magamat szolgálnám, az
nemtelen munka volna. Nyilvánvaló,
hogy van a művészben valamilyen
benső kapcsolat a maga szolgálata és
az emberé" szelgálaba között,

- Mi a vt!leménye bűnről és bűntu.

datról? A bűnök az ember természeté
ből fakadnak-e, vagy a megszokás, a
külső környezet hatásai kényszerítik,
osztönzik eLkJI)ctésére?

- Ne állítsek fel ilyen mereven ezt
a kérdést: vagy-vagy. Mindennek száz
oka és motívuma lehet, tehát a bűnnek

és a bűnözésnek is. Amint abeszélge
tésünkből eddig is kiderült, hiszek va
lamilyen biológiai elrendeltetésben.
ami azt jelenti, hogy már eleve adva
vannak erényeim és hibáim, míelőtt el
indulnék az életem útján.

Erkölcsi no-rmáink tehát nincse
n2k?

- Azokat megszerzem magamnak ...
- A társadalomban eltöltött életem

folyamán?
- Az erkölcsös élet követelménye is

adva lehet biológiailag.
Eszerint erkölcsi normáimat biol1

giai állapotomból eredeztetem?
- A véleményem nagyjából az 

amermyire ezt a rendkívül bonyolult
természettudományos gondolatot meg
tudom közeliteni -, hogy egyrészt hi
szek abban, nagyjából már előre meg
van határozva a sorsom, éppen biológiai
adottságaimnál fogva; ebben azonban
benne vannak az erényeim is, nemcsak
LJ. bűneim. Másrészt azonban, mivel
nem egyedül élek a világon, összeütkö
zéseim a külvílággal .befolyásoliák ere
deti adottságaimat. A társadalomban
történő élet tehát igenia ronthat vagy
[avíthat rajtam, kölcsönhatás érvénye
sül köztem és a társadalom között.
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- Hisz abban, hogy az ember meg
javulhat? Mert ha a fejlődést megkérdő

jelezi, kételkednie kell abban is, hogy
ene bál'mikor képes lehet ...

Fogas kérdéseket tesz fel Az em
bert fajta történelme eddig 'nem na
gyon biztató. Tele vagyunk agressziók
kal, amelyekről még nem lehetett meg
állapítani, hogy ezek az emberrel együtt
születtek-e vagy pedig a társadalmi
körülményele keltették és nevelték fel
őket. Egy német biológus, Mítscherllch
erről a kérdésről érdekes könyvet írt.
Megállapíthatatlan egyelőre - írja -,
- mert hiszen az embert nem lehet
lombikba visszahelyezni és úgy figyel
ni a f.ejlődését -, hogyha önmagára lett
volna hagyatva, akkor is kifejlődtek

volna-e benne ezek az agressziós ösz
tönök, amelyek a rní földi életünket ho
vatovább pokollá teszik. Hiszen ha szét
nézünk a világon, alig van egy tenyér
nyi földdarab, ahol ne mamák egy
mást az emberek, még -egy-egy nemze
ten belül is: itt nemcsak osztályharcról
beszélek természetesen, nemcsak faj
gyűlöleleöl és nemcsak vallási harcok
ról. .. Írországban a katolikusok és a
protestánsok, Belgiumban a flámandok
és vallonek közötti állandó összeütközé
sekről, amelyek folytonos áldozatokkal,
vérrel és halállal járnak, nemcsak
Vietnamról beszélek, Afrikáról és Dél
Amerikáról s más, ríkítóbb harcterek
ről . .. Hanem arról, hogy manapság
már alig talál az ember egy kis köz
ségnyi helyet, ahol a szomszéd ne volna
halálos ellensége valamelvik másik
szomszédjának, Hogy aztán 'ezt egyedül
a társadalom nevelte volna-e ki az em
berben, nem tudni... Azt hiszem, rosz
szul vagyunk megszerkesztve, És az én
szkepticizmusom annak tulajdonítható.
hogy nem látok békülési lehetőségeket.
Nem tudom, hol és hogyan lehetne az
embereknek kezet fogni egymással. Ok
se tudják.

- Nem gondolja, hogy a félelemnek
ebben jelentős szerepe van?

- Méghozzá elhatározó szerepe. At
tól félek, hogy a szomszéd előbb fog
ütni, mínt én. Köztudott, hogy az összes
háborúkat védelmi vagy preventív há
borúknak nevezik. Hódító hadjáratokat
a középkor óta alig ismerünk. Akkor
viszont most míért háborúskodnak pél
dául Észak-Írországban, miért akarjuk
még ma is mindenáron katolikussá ten
ni a protestánsokat, protestánsokká a
katolikusokat, miért van az, hogy a
magyar falvakban oly sokszor hallani:
ez nem magyar ember, ez protestáns,
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vagy fordítva, ez katolikus, nem jó
hazafi.

- ~?-lá1!: működik az emberben egy
o~yan osztan, amely miatt nem bírja el
mselni, hogy mások különbözzenek tőle.

Szeretné, ha mindenki ugyanolyan vol
na, mint ő.

- Szeretné. De azt sem bírja elvisel
ni.

Az ember magához hasonlóvá
akarja tenni a másik embert. Miért kii
li!nb a. másik hite, tehetsége, fizetése,
tisztesséqe vagy tisztességtelensége?

- Ez egyébként a művészetnek is
egyik legbőségesebben buzgó forrása.
Igyekszem a magarn képére átgyúmi
az olvasóimaj vagy a nézőimet. Igyek
szem olyan nemessé, fennköltté kiváló
v~ nevelni őket, mint amilyen~ek én
kepzelem magamat.

A baj, tudja, még az is, hogy túl sok
információt kapunk a világról. Ami
annyit tesz - mo,st csak erre a területre
~zűkítve ezt a kérdést -, hogy azelőtt

IS verekedtek az emberek, de nem tud
tunk róla, s nem vehettünk példát a
verekedökről. Hallottuk, hogy Kínában
boxerlázadás volt, vagy hogy a pápnák
megettek egy fehér embert. De ezek is
csak kétsoros kis hírek voltak az új
ságokban, harmadnapra az ember elfe
lejtette őket. Most azonban a tömeg
kommunikációs eszközök révén minden
nap a fülünkbe üvöltík az összes mó
s:;;árlásokat, amelyek a földön aznap
vegJ;>ementek. Olyanokat, amelyekről

egyébként régebben, még harminc évvel
ezelőtt nem is tudtunk volna most
rendszeres tájékoztatást kapunl~ róluk
hadd tanuljunk 'belőlük. Ez az oka an~
nak, hogy lassanként elfásulunk mert
az.t lát~?k, hogy az embernek ~indig
míndenütt ugyanaz a sorsa. Már nem
tudnak lelkesíteni bennünket ezek az
információk arra, hogy megszüntessünk
valami messzi rosszat, meet hisz közvet
len szornszédságunkban is ugyanaz a
rossz működik, mellette ugyanúgy. S
az ember már nem bírja követni sem
az érdelclődésével, sem a szívével sem
az eszével. '

- Ön szerint az ember tehetetlen a
rosszal szemben és kiszolgáltatott? Még
csak menekülni sem tud előle?

- Bizonyára ismeri Voltaire-nek azt
~z. öregkori tételét, hogy "ápoljuk kert
[einket". Azt hiszem, ez a legtöbb amit
ma az embertől kívánni lehet. Mi~denki
végezze el tisztességgel a munkát saját
kis kertjében, tegye rendbe míndenkí
saját dolgait, nézzen szembe naponta
lelkiismeretével, akkor kevesebb ösz
szeütközése lesz a szomszédjával. És ha



a szomszédja is ugyanezt teszi és a má
sodik, harmadik szomszédja is, akkor
valamiféle fegyvernyugvás, ideiglenes,
hosszabb-rövidebb ideig tartó fegyver
szünetek jöhetnek létre. Úgy érzem,
hogy ez a becsülettel, tiszta szándékkal
végzett munka talán a mai ember
egyetten menedéke.

- Úgy érti, hogy ha az ember n~m

él ezzel a lehetőséggel sem, katasztrófa
vár rá? Érzelmileg elszegényedik, tu
data beszűkül?

- Ha ezen az úton megyünk tovább,
akkor minden bizonnyal.

- Nem gondolja, hogy megoldást je
lentene az őskereszténység tanainak mai
gyakorlata? Visszatérés a forrásokhoz?
A leegyszerűsödés, a megtisztulás, a
gondok együttes teherviselése, a közösen
vállalt hit?

- Félek a közös hitektől, mert min
dig csak újabb vérfürdőket eredményez
nek. Amint az előbb ön is mondta, azt
akarom, hogy a másik is ugyanolyan
legyen, azaz ugyanazt higgye, amit én
hiszek. De ezt a közös hitet is hányféle
képpen lehet magyarázni! Az egysze
rűbb élethez visszatérni pedig ma már
lehetetlen. Tudom azt, hiába írnék pél
dául a tömegkommunikációs eszközök.
a computerek ellen, semmi eredménye
nem lehetne, mert az emberiség sodró
dik. Nem keresi a saját útját, hanem
megadja magát annak. amit "fejlődés"

nek nevez, azaz mohósága, hiúsága, kap
zsisága rossz diktáturnának. Nem tu
dunk visszaegyszcrűsödni, visszamászni
a fára, pedig talán ott boldogabbak
voltunk. Talán. mondom.

De visszatérek a hit kérdésére. A hit
kollektív életforma, csak több ember
együttesének lehet "hite". Egy ember
magányos "hite" rögeszmének vagy el
mebajnak neveztetik. A hivő tehát
kénytelen szövetségeseket keresni, mí
nél több embert megtéríteni maga körül,
szervezkedni kénytelen, mert eszménve
csak a társakban kan testet: így lép ki
az egy ember fejéből a valóságba. A
vahlások is nyilván így keletkeznek, vi
lági megvalósulásuk az ezvház, amely
a történelem folyamán a hit erőszak

szervezetévé alakult át.
Vethetnék ellenem - amiben, ha jól

tudom, az új-katolikusok is reményked
nek -, hogy rníután az egyházak a for
radalmak óta elvesztették világi hatal
mukat, most majd egy szellemi rene
szánsz, a.zaz újjászületés során lassan
ként visszatérhetnek eredeti hivatásuk
hoz, az emberszeretet, a krisztusi könvö
rület gyakorlásához, amint azt például
a francia munkáspapok, a latín-amerí-

kai alsópapság egy része igyekeznek
megvalósítani. Ebben két okból nem
bízom, mondíuk nem nagyon bízom.
Egyrészt, mert a világ mai gazdasági
mechanizmusában anyagi erőforrások

nélkül nem boldogulhatní, ezek
nélkül a legnemesebb eszmény is előbb

utóbb magányos rögeszmévé torzul.
Másrészt, mert a premissza is hibás:
nem igaz, hogy az egyházak elvesztet
ték világí hatalmukat. Tudtommal .sok
százezernyi vagy milliónyi fizetett 131
kalmazottjuk van. Hadseregeik ugyan
nincsenek, de tudtommal hatalmas, az
egész világot behálózó tőkék fölött ren
delkeznek. bankjaik, iparváldalataik van
nak. Tudtommal politikai pártokat
szerveznek és pénzelnek. Életrevalósá
guk bizonyítéka, hogy tudtommal nein
mindenütt fogadják meg Szent Pál ren
delkezését sem, hogy "aki nem dolgo
zik, ne is egyék".

- Ön úgy véli, hogy a történelmi-tár
sadalmi fejlődés egy magasabb fokán
az egyházak elhalnak? A hit pedig át
alakul vagy megszünteti önmagát?

- Az egyházak, főképp a katolikus,
csodálatosan rugalmas szervezetek, me
lyek az emberiség egy nagy szükségle
tét volnának hivatva kielégíteni, s bár
feladatukat tökéletlenül látják el, még
sokáig fenn fognak maradni. 'I'alán to
vabb, mint amire épültek, a krisztusi
szeretet tanánál.

A történelmi távlatokat tekintve.
nem tartja a megoldás egyik Leh.etoséoé
nek a hivők és nem-hivők sziroetséqét:
az emberért, az ember érdekében,?

- Nem tudom. Történnek kísérletek
a párbeszédre, tudtommal. De hogy en
nek más eredménye is lehet, mint egy
esetleges ad hoc politikai szövetkezés?
Ismétlem: nem tudom.

- Mi a véleménye ezek után: hoz
zájárulhat-e a mai ember problémáinak
megoldásához a h~t, a vallás?

- Azt akarja megtudni tőlem, hoav
véleményem szerint az Istenben való
hit könnyíteni tudna-e az egyén és az
emberiség boldogtalanságán ? Civilizá
ciónk mai menettránvát nézve, nem
tartom tartós megoldásnak. Úgynevezett
fejlődésünk ugyanis csak akkor engedé
lyezi ezt az egérutat a lélek számára.
amikor már minden más kapu bezárul
előtte. Sohasem boldog, nyugalmi álla
potában. csak a desperáció pillanatai
ban. Esetenként bizonyára hasznos és
segíteni tud. Minél szimplább az ember
lelki szerkezete, annál könnyebben. Mi
nél elesettebb az ember - azért be
széltem az előbb kétséabeesett pillana
tokról -, annál inkább. De köznapi
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élete során. nyakszorító társadalmi vi
szonyok közönt - most megint nem csak
az osztályharcra. faji, vallási háborús
kodásra gondolok, hanem az úgyneve
zett "civilizációs " folyamatra -, akkor
nem hiszem, hogy akár az istenhit is a
megoldást jelentené.

- Ön elsőként hívta fel hazánkban
a közvélemény figyelmét a manipuláció
veszélyeire. A hit is szolgálhat eszkö
zéül? Milyen lehetőségeket lát a véde
kezésre?

- Manipuláció millldig volt, amióta
az .emberíség az eszét tudja, csak más
képpen nevezték. Az egyházak is éltek
vele. Ma összehasonlíthatatlanul veszé
lyesebbnek látszik, egyrészt, ment tech
nikai segédeszközeí mérhetetlenül meg
szaporodtak, a prédikátorok, a politiku
sok, a kereskedelmi ügynökök a szószé
kekről, a nyíívános terekről, a gyűléster

mekből stb. átköltöztek tv-készülékeink
képernyőire, rádíódobozaánkba, azaz
házhoz [önnek minden család otthoná
ba, nem szólva a míllíós példányszá
mokban megjelenő sajtóról; másrészt,
mert felhasználva a modern lélektan
'kutatásí eredményeit, ma sokkal fino
mabb, alattomosabb, tudományosan ki
dolgozott módszerekkel él. Védekezés?...
az önálló gondolkodás, bármennyire
megnehezíti is ezt maga a társadalom.

- "Az a dolgom, hogy kibéküljek a
világgal, és talán önmagammal" - nyi
latkozta legutóbb több helyütt és alka
lommal is. Engedje meg a kérdést: ho
gyan kiván ehhez hozzákezdeni?

- Csitítom magamban a nyugtalan
ságot, az agresszióímat, igyekszem' eny
híteni az emberekről alkotott rossz vé
leményemet és az ezekhez kapcsolódó
indulataimat. Régi folyamat ez, nem
most kezdek hozzá. De ebből természe
tesen Illem következik, hogy elhallgas
sam véleményemet a világról. Vélemé
nyemet' mely egy adat akarna maradni,
s nem ítélet.

- Elmondható-e tehát ma Önről, hogy
kiábrándult, csalódott és elégedetlen?

- Egyáltalán nem. Igaz, hogy sok
mímdenben csalódtam, az emberektől

ma kevesebbet várok, mint 30-40 évvel
ezelőtt, s nem tudok kiutat arra, ho
gyan lehetne őket megemelni . .. Tehát
csalódott, keserű ember volnék? Itt
ülök 75 évesen, pirospozsgásan és sor
sommal elégedetten. ha úgy tetszik; a
könyveimet megvásárolják. nincsenek
anyagi gondjaim, nagyjából meg tud
tam írru - a tőlem telhető tehetség
gel -, amit szándékeztam. a magam
feladatát tehát többé-kevésbé elvégez
tem. MiIlldent egybevetve, keserű is: va-
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gyak, derűs is, kiegyensúlyozott is, re
ménytelen is - ennek ellenére, vagy
éppen ezért.

Életrajzi jegyzeteiben így ír:
"Egészében véve józanléptékú életem
ből is emlékszem egy-egy percre, amely
ben Istenhez kívántam szólni." A
"boldogságnak egy-egy különösen tiszta,
betelt pillanatában" és életének né
hány szorongatott helyzetében, amikoT
"lénye legalsó határáig szállt le egy
szentségtelen de profundis clamavi kiál
tásra . . ." Mit jelentenek életében ezek
az Isten-élmények? Epizódok csupán
vagy a környezet élményhatása szűlte

őket?

- Ha Ielkíísmeretesen akarok felelni,
akkor azt mondanám, hogy 'amit ÖlD
jobb szó híján Isten-élménynek nevez,
azt a bízonytalanságom szülte, azaz
arról való tudomásom, hogy véges va
gyok és a világ végtelen. Hogy hiába
kalímpálunk, annak vagy semmi, vagy
alig észrevehető következményei van
nak az égitestek pályájára. Amiből a
mí nyugati logikánk szerint arra követ
keztetek, hogy van valamilyen, szá
momra ismeretlen erő, amely igazgat,
irányít, de mondhatjuk úgy is, hogy
erőszakot tesz rajtunk. Ezt a lehetősé

get - noha ateista vagyok - Illem kü
szöbölöm ki, hisz nem tudom elképzel
ni sem a végtelent, sem az Einstein-

. féle véges teret. Egyszóval agybeli esz
közeim - saját tudásom korlátai 
nem elégségesek ahhoz, hogy beérjem
kézenfekvő racionálás magyarázatokkal.
Ez a bizonytalanságom oka. Ebből fa
kad az - mínt már említettem-.
hogy életemben többször is voltak na
gyon boldog vagy nagyon boldogtalan
perceim, amelyekre csak irracionális
válaszokat tudtam adni.

- Jártak ezek valamilyen követKez..
ménnyel is az életében? Van folytatásuk?

- Ki tudja?
- Irásaiban sok szó esik az aláza1-

ról. Mit ért ezen?
- Nem azt, amit vallási értelemben

nevezünk annak. Egy emberi, az 00
maga jelentéktelenségével számot vető

magatartást. Alázatosnak Hlik lennem
abban a tudatban, hogy egy ember va
gyok, egy a hárommíllaárd közül, akik
nek az élete valószínűleg ugyanolyan
fontos, mint az enyém, akár a köz
szempontjából nézzük, akár az egyén
szempontjából. Alázat fog el akkor Ls.
amikor az előbb említett, számomra
megmagyarázhatatlan jelenségekkel ke
rülök szembe, olyanokkal, amelyekről
egyelőre még nem tudom megmondani,
vajon csak a tudomány készületlensége



teszi-e őket érthetet1enekké. Sokszor
vigasztaljuk magunkat azzal, hogy
egyszer majd minderről pontosabb in
formációÍlllk lesznek. Nem lesznek. Élet
és halál kérdéséről, az élet hasznáról és
ártalmáról soha nem lesz megbízható
tudásunk. Arra, hogy mívégre szület
1Üil1k, soha nem fogunk kielégitő vá
laszt kapni.

- Az "Itélet nincs" címú könyvében
a következőket olvashatjuk: "Magunk
hoz őszintének lenni: elképesztő fel
Gdat. Önmagunkat talán leginkább a
vallásos ihlet állapotában közelíthetjük
meg ..."

- Azokban az irracionális pillanatok
ban, amelyekről az előbb említést tet
tem. Itt, ha jól emlékszem, az önkrítí
káról, a nyulvános önkrrtikáról is be
szélek, és a gyónásról. S a gyónás mel
lett szavazok a nyilvános önkritikával
szemben, mert hatásosabbnak, öntisztí
tóbbnak tartom. Nem kell papnak len
nie, akinek gyónok, lehet a barátom, a
feleségem, az anyám is. A pap sokak
számára talán azért alkalmasabb, mert
semlegesebb bíró a hozzátartozóinál.
Jobbnak tartom a fülbegyónást, mírrt a
nyilvános önbírálatokat, amelyek kép
mutatásra, s látványos jelílegük míatt,
komédiázásra csábítottak, valószínűleg

*

már a középkorban is, amikor a bűnös

nek a templom gyülekezete előtt keHe1lt
bevallania bűneit... De valamilyen
gyónásra - például az írónak írásra
- szükség van, merr az embernek meg
kell szabadulnia nyomasztó terheitől.

- Egyetlen beszélgetés nem töreked
het teljességre. Ezért mindig valami
lyen hiányérzetet kelt a résztvevőkben.

A kérdező fél tudniillik arra gondol
közben, mi mindent kellene még meg
kérdeznie, vagy mit felejtett el a kér
dések közül feltenni; a válaszadó pe
dig arra, hogy mi mindent kellene még
elmondania, amire azonban már nincs
elég ídeje, sem energiája. Ön hogy ér-
tékeli a beszélgetésünket? .

- Elégedetlen vagyok ezzel a .beszél
getéssel, mármint a rám eső részével
Egy ugyanekkora terjedelmű novellá
ban jobban s többet mondhattam vol
na el a világról s arról, hogy mit ér
zek s gondolok róla. Feltéve persze,
hogy sikerül a novella.

- Van-e valami üzenete a Vigilia
olvasóinak és szerkesztőinek?

- Milyen jogon s illetékességgel
üzenhetnék Önöknek, tisztelt barátaim?
Inkább magamnak mondom: igyekez
zünk őszintéknek lenni és mégis szót
érteni egymással!

Egyik nemrég írt önvallomását Déry Tibor ezzel zárja: "Az öregember egy
levél mögé búvik, s nézi a tengert. Néha az eget is, de az még messzi van."

HEGYI BÉLA

•

SZÁMUNK tROIROL. - M. D. Chenu domonkos szerzetes, a Karl Rahner,
Henri Du Lubac, stb. képviselte modern teológiai gondolkodás egyik kimagasló
egyénisége; főként a munka teotógíájával s a történelem és kegyelem kapcsolatá
nak kérdéseivel foglalkozó műveí úttörőek, Ezt a tanulmányát, melynek eredeti
francia szövegét is teljes terjedelmében közöljük, a Vigilia számára írta. "Nagy
öröm számomra - írta kísérő levelében -, hogy ezzel. is tanúsíthatom szívélyes
megbecsülésemet a' munkájuk iránt, az értelem és a remény közösségében, korunk
homályai közepett. Ez a közösség földrajzi és nyelvi határok fölött, ma szüksé
gesebb, mínt valaha."

Szigeti Kilián bencés főiskolai professzor Pannonhalmán. "Magyar liturgikus
énekeskönyv" című tanulmányát 1964 júliusi számunkban közöltük.

Gyéressy Béla tudományos kutató, pálos rendtörténész. számos rendtörténeti
tanulmány szerzője.

A jóság egyetlenegyszer talált tökéletes inkarnációra emberi testben, s nem
is jog soha többé.

Graham Green
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