
A Vigilia BESZÉLGETÉSE

SZIGETI ENDRÉVEL

Kérem, mondja el röviden, tőmondatokban az életét. Mindazt, amit fon
tosnak tart: Akár egy önéletrajzban.

Abban a korban vagyok, amikor az ember már megtapasztalhatta. hogy
az őriéletrajzok inkább csak kulísszák. Alig árulnak el valamit az emberi élet
igazi drámájából. Még világtörténeti színten is többnyire csak önígazolások
vagy éppen kérkedések. Persze mások az olyan vallomások, mint Szent Agostoné
vagy Rousseau-é. De hát ezekhez külön adottság kell. Neveltetésern és habitusom
nem kedvez az ilyen önkitárulkozásoknak, Különben is, egy közírónak nincs élet
rajza. Az csak tanúja a történelemnek, nem formálója. És milyen tanúja ? Freud
és C. G. Jung óta tudjuk, hogy kis gyermekkori sérülések, öröklött ősképek hogyan
formálják a tájékozódást, az ismeretszocíológia pedig felfedte, mennyi rejtett kap
csolat áll fenn a szocíálís adottságok és a megismerés közt, Amit tehát életraj
zamról elmondok, az inkább csak emlékeztető névjegy a bemutatkozás mellé, vagy
olyan részlet, amit - ha illik - szubjektíve tartok érdekesnek.

- Budapesten születtem, 1904-ben, mirrt szüleírn harmadik fia. A gimnázium
után a Magyar Távirati Irodánál - éppen fél évszázada - belekóstoltam a hír
közlés technikájába. Ott politikai pályára csábítottak, amire talán akkor még
volt is kedvem. Ezért a bölcsészetről átírátkoztam a jogi fakultásra, ahol utóbb
doktori diplomát is kaptam. 1926-tól a Nemzeti Újság kötelékébe léptem, egy ideig
a politikai rovatnál dolgoztam. majd hamarosan a városházi rovat vezetőjel let
tem, s mínt ilyen, a városházi lapok szerkesztését is elláttam. A második világ
háború kitörésétől kezdve Párizs elestéíg külpolítíkaí kommentárokkal írtam tele
a lap első oldalát. 1945-ig, akiadóvállalat megszűnéséig dolgoztam itt, mint ennek
a katolikus napilapnak a főmunkatársa. Közben több mínt két évig teljesítettem
katonai szolgálatot, a harctéren is. 1947-től az Új Ember, majd a Vigilia mun
katársa lettem, s ma is mindkettőnek dolgozem.

"Nem váltam forradalmárrá"

Ogy tudom, korán eljegyezte magát a kereszténységgel. Mit jelentett ez
Önnek akkor, a "Sturm und Drang" korában, fiatal éveiben?

Nem kellett vele eljegyeznem magamat, mert az első kenyérrel kaptam.
Ki dobná el azt a kenyeret, amit édesanyjától kap? Én se dobtam el, gyermek
korom óta táplál. Remélem. táplálni is fog halálomig. Olyan családban nőttem

fel, amelyben egynek érezhettem a kereszténységet, a magyarságot és a humánu
mot. És ami számomra ebből fakadt: a társadalmi igazságosság iránti érzékeny
séget. Anyám az első világháború idején közgyám volt, s az azóta lebontott Tabán
hadiözvegyeít, a magukra maradt családokat látogatta. Olykor elvitt magával.
fgy hát korán szíven ütött a szegénység. Aztán meg át is éltem. Nem is egy
szer életem során.

- És nem vált forradalmárrá?

- Az evangélium a szegények szerétetére ihlet. El tudok képzelni olyan tár-
sadalmi helyzetet, amikor a nemzettest érdekében operáclóra van szükség, Ilyen
kor a kereszténynek is mind a két kezét használnia kell, s le kell tennie az
evangéliumot. De a cselekvés után jó, ha megint kezébe veszi és fényénél lelki
ismeret-vizsgálatot tart. Nemcsak Goethe tudta, ma már sokan tudjuk, hogy bi
zonyos értelemben minden cselekvés bűn. De nem ilyen meggondolások rníatt
nem váltam forradalmárI1á... Hanem az adventasták miatt.

- AkiTe fárad·hataaanul hirdetik és várják Krísztu.s második eljövetelét? S
nemegyszer dátum szerint megidézik a világtörténelem katasztrófáit, a feltéte
lezett világvégét?
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- Az advencisták miatt, persze csak nagyon közvetetten. Képzelje magát az
első világháború előtti évek, Ferenc József korának Krisztínavárosába, egy Moz
dony utcai családi házba. Ott történt életem egyik fontos eseménye. Hogy-hogy
nem, adventista misszionáriusok jártak arra mifelénk, s Klári néni, a házivarró
nő vett tőlük egy könyvet a világ végének eljöveteléről. A polgári nevelés béke
beli védettségében felnövő gyermekek akkoriban nem a televízió, hanem a ne
velőnők. a házivarrónők, a cselédlányok segítségével kíváncsískodtak ki kiskorú
ságukból, Igy történt, hogy a mesék világából, az idillből egy adventista könyv
illusztrációinak ablakán át váratlanul bepillantottam a francia forradalom véres
forgatagába. Láttam a lándzsákra tűzött fejeket, a nyaktilót, s a képeket Klári
néni narrácíója kísérte. Félni kezdtem a forradalomtól, a vértől és visszariadtam
a durvaságtól, hiszen akkoriban még a csirkét sem ettem meg, rnert láttam,
hogy megölik. Tíz évvel idősebb testvéremtől, mint szemtanútól hallottam az ak
kori nagy tüntetésekről és kardlapozásokról. Aznap éjszaka azért imádkoztam
ágyamban, hogy csak forradalmat, polgárháborút ne kelljen megérnem. Ilyen köz
vetve találkeztam nyolc- vagy kilencéves koromban a Jelenések Könyvének lo
vasával, aki "hatalmat kapott, hogy megbontsa a békét a földön, hogy öldököljék
egymást az emberek".

- Isten nem hallgatta meg gyermekkori imámat. Forradalmakat, ellenforra
dalmakat és két világháborút éltem át. Vagy Isten mégis meghallgatott, mert fe
jem nem került lándzsára? Lám, rnilyen kétértelműek azok a válaszok, arniket
a történelemből kiszólított lsten ad. Azt hiszem, ez a véletlen gyermekkori imp
resszió jobban alakította magatartásornat, mint a későbbi szocíológiaí tanulmá
nyok. Saint-Simon megkésett utódaként - a forradalom elkerülését én is a tár
sadalom bátor átalakításától és az egyház megújításától reméltem. Nem akar
tam forradalmat. De minden reformista reményemnél is jobban éreztem, sejtettem.
majd felismertem, hogy a forradalom elkerülhetetlen. A magyar történeti és pol
gári vezető réteg a történeti kihívásokra vagy nem mert, vagy nem tudott meg
felelő válaszokat adni. Sajnos, egyházunk sem. Az egyházi birtokreformot sürgető

katolíkus értelmiségiek kérései, beadványai süket fülekre találtak. "Mit akartok?
- mondta nekem keserű túlzással a Balatonfűreden betegeskedő Orteger Miklós,
ez a kedves, lelkes papképviselő. - A püspökök inkább lemondanának az oltá
ríszentségről, semhogy egy hold földj ükről lemondjanak." Grieger négyszemközt
is erős hasonlatának nyilvános megemlítésével azt akarom csak érzékeltetni, hogy
a Bethlen-korszakban végre nem hajtott földreform nemcsak a nyugtalankodó
értelmiségi fiatalokban, hanem még az idősebb katolikus papság körében is mí
lyen mély keserűséget halmozott fel.

"A vallásos elmélkedők nem vonzottak"

- Kik gyakorolták szellemi fejlődésére a legnaoyobb hatást? Kik nevelték,
erősitették hitben és tudásban?

- Elsősorban a szüleim. Hitben is, tudásban is, sőt példaadással is. Apám
bámulatos kultúráltsága, kantí kötelesség-eszménye és szigorú etikai magatartása;
anyám kissé manicheus ízű viselkedése az érzéki dolgok terén, finom érzékeny
sége az okkult jelenségek iránt, elmélyedése Szerit Agostonban és Marcus Aurelí
usban, s mindkettőjük közös rajongása a költészetért, a jó zenéért és művészetért,

engem is elkísért egész életemen át.
- De igazán alig tudnám elsorolni, hogy rajtuk kívül kinek volt még szel

lemi Iejlődésemre számottevő hatása. A kamaszkorban Darwinnak és Larnarck
nak, mert szétrobbantották iskolás katolíkus-bíblíkus világképemet. Ezért ma is
hálás vagyok nekik. mert ők ültették el bennem a kutató, kr-itikai szellem pá
toszát, s a szkepticizmuson át kíküzdött önálló világkép öröméhez juttattak. Vala
mivel később igen nagy hatással voltak rám a rnodern fizikusok: Planck, Einstein,
Heisenberg, Bohr és a kopperrhágai iskola, az angolok (Eddington, Jeans, Dirac,
Hoyle). A múlt század vaskos, nedvdús anyagával szemben ők teremtették meg,
éppen az anyag dinamikus szerkezetének feltárásával, azt az anyagszernléletet,
amely már alig különbözik attól, amit - mondjuk - Prohászka és Lenin egyaránt
elfogad: a filozófiai anyagfogalomtól. A szociológíában (az én nemzedékemben
Marxori mindenki átesett, ha a Tőkét csak kevesen rágták is át) rám különösen
Mannheim és a tudatszociológía hatott, és főként Max Weber, akinek képzelet
világa kimeríthetetlen. Mível engem a vallásos jelenség, a vallás és a tudás, a
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vallás és a társadalom, a vallás és a kultúra, a vallás és a haladás, a vallás és
a hatalom, a vallás és az erkölcs, a vallás és a politika, a tudat és a mísztéríum
viszonya érdekelt leginkább, mert a vallást tartom az emberi lényeg legsokoldalúbb
történeti-társadalmi kifejezésének és megnytlvánulásának, talán érthető Max Weber
iránti érdeklődésem. A vallás értékelésében találkozom Bacon, Necker, Nietzsche,
Mommsen, Burckhardt, Péguy, Toynbee szellemével, de különösen szeretem Daw
sont, akivel- belső vitaim ellenére is - szellemi rokonságban érzem magam első

találkozásunk óta, s aki remekül fogalmazta meg korunk egyik lényeges vonását:
"A forradalmi magatartás - és ez talán a modern Európa jellegzetes magatar
tása - voltaképpen a vallásos és a társadalmi élet szétválásának tünete". Nem
lennék igazságos és őszinte, ha elfeledkeznék karnasz- és ifjúkorom olvasmányairól.
Emersonról, Szabó Dezsőről. akinek füstös, tüzes lobogása engem is megpörkölt.
vagy Szekfű Gyula keserű katolíkus történelemkrittkájáról, Prohászkáról és Schütz
ről, akiktől sokat tanultam. És persze Ady, meg ifjúkori társaim a népi romantika
tüzében és árjában. Meg Bartók és Kodály. Zenéjükett a magyar nép szellemi hódí
tásaként ünnepeltem. De fel sem tudnám sorolni, kinek vagyok adósa. Talán fur
csának tűnhet, hogy a vallásos elmélkedők nem vonzottak különösebben. Se Kem
pis, se Keresztes Szent János, se Avilai Nagy Szent Teréz, se Szalézi Szent Fe
renc, kivéve Assisi Szerit Ferenc költészetét és Pasca It, akit nagyon szeretek. Le
het, hogy emiatt sokat vesztettem.

- Isten realitása felől kérdezve, saját létezésünk céljára is kérdezünk, s aki
saját létének realitására kérdez, annak egyúttal hite kétségeivel is meg kelt bir
kóznia.

- Nagyon is fiatalon átéltem az úgynevezett hitkételyeket. Még gimnazista
ként. Radnai Béla zoológus tanárunk, a magyar gyorsírás későbbi nagymestere
hívta fel figyelmünket az ember származásának darwini tanaira az első kom
mün idején, amiért aztán el is kellett hagynia tanári pályáját. Fejtegetéseinek
roppant hatása volt, hiszen akkoriban - egy-két előfutárról nem szólva - a hit
tan természettudományos forrásként kezelte a bibliát, s Darwin ugyanúgy sok
kolta a hittudományes antropológiát, mint három évszázaddal korábban Galfleí té
tele a bibltát szó szerint vevő hittani kozmológiát. Olvastuk mi akkor a Kommu
nista Kiáltványt, Buharín és Lenin írásait is (az annak idején megjelent füzetek
ma is megvannak könyvtáramban), de Darwin izgalomba hozott minket. Egyi
künknek bibliája lett "Az ember származása és az ivari kiválás". Bölsche ma
már elfelejtett könyveit faltuk ("A bacilustól a majomemberig"..,Szerelem az élők

világában"), és persze Haeckele ("Az élet csodái", "VUágproblémák"). Fokozato
san clídegenedtem az életért vívott küzdelem kegyetlen világának Teremtőjétől.

A háború első véres sebesültjeit a szerbíai harctérről egy fahídon át vitték a
Déli vasútról a Győr,i úti Vöröskereszt Kórházba. Napról napra láttam őket, ösz
szefacsarodott szívvel. De a világháború szörnyűségeít az ember terhére írtam.
az ártatlan állatok létért való harcáért viszont a Teremtőt tettem felelőssé. Az
iskolai apologetika nem tudott kielégttően válaszolni feiltett kérdéseinkre. A hit
tanár és a diák viszonya nálunk különben sem volt, talán nem is lehetett elég
őszinte, s tapintatosan megelégedtünk a Iátszatrnegoldásokkal. Ebben a korban
azonban nemcsak a diák és hittanára, hanem a lelkipásztor és a felnőtt világi
ember viszonya is valahogy úgy alakult, ahogv az én és szüleírn viszonya a ka
rácsonyi Kisjézus körül. Már nem hittem a Kisjézusban, de hogy meg ne ront
sam szüleírn örömét, egy-két évig még tapintatból úgy tettem, min_t aki hisz é'

csodában. Lehet, hogy ez a játék kissé a felnőtt katolikusokra is jellemző volt,
Lelkipásztorok a világiaknak, világiak a papoknak - a gyóntatószéken kívül 
egymás hite iránti kíméletből röstellték bevallani, hogy többnyire túl vannak
az Oszövetség vagy az íújszövetség régies, népies, vagy éppen szó szerinti értel
mezésén. Tapasztalatom megegyezett Max Weberével: az ortodox, a gyakorló temp
lombajárók is csak kilencven százalékát fogadták el az iskolás nézeteknek. a
szabadelvű katolikusok pedig talán a felét se. De mégis, erről valahogy nem il
lett beszélnd. Valószínűleg ez a lelki bujkálás magyarázza azt, hogy a második
világháború után megjelent Humani generis enciklika még míndig tudományos
következtetéseket akart levonni a Szentírásból. Tény az, hogy akkoriban, az el
ső világháború utáni években hosszú ideig összeegyeztethetetlennek látszott sze
memben a létért való harc és a szerétetből teremtő Isten képe. A lázadó kamasz
Jézusban, az emberben akarta felismerni azt a lényt, aki az Isten teremtette
kegyetlen és öldöklő világgal szemben új világot képvisel és hirdet: a szeretet, a
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.szelídség; a béke világát, Isten vad világával szemben az ember világát. Később

a válság tovább mélyült, bennem, s már nemcsak a Szeritírás és természettudomá
nyos világképem vált összeegyeztethetetlenné a szerető Atya képével, hanem ösz
szeomlottak a hitelőzmények is: nem voltam már bizonyos a kinyilatkoztatás
tényében és Isten létében sem. Átéltem a racionalista ateizmus időszakát, A világ
elsötétült. Nem volt többé fénye. Nem volt többé értelme. A keresztény etika
alapja szétesett, akárcsak az ország, amelynek' szerető fiává neveitek. Mint sokan
mások, én is megvívtam az evolúció sárkányaíval : kis híja, hogy fel nem falták
kereszténységemet.

..A gondolkodás magányos istentisztelet"

- De a transzcend,encia elut,asítása azt jelentette volna, hogy már végképp
-nem tudja feleletté átalakítani azt, ami csak kérdés, hogy már nem képes egy
követelményt időszerűvé, jelenlévő valósággá formáln:i.

- Ekkor kezdtem tanulmányozni az ősi vallásokat, a filozófusokat, a ter
mészettudományos alapelvek kritíkáját, a történelmi haladásba vetett hitet, ami
be szívesen megkapaszkodtam volna, hogy ismét értelme legyen a világnak és
életünknek. De elég hamar rájöttern, hogy a történeti haladás hite is csak a tör
ténelem eszkatológíája felől volna igazolható, s voltaképpen nem más, mint imma
nens vallásos reménység, olyasvalami, arndre Ernst Bloch épített később filo
zófiát. lúgy éreztem, hogy többé-kevésbé álproblémákkal küszködünk: a teremtés
történetet és az evolúció elméletét. vagy általában a vallást és a természettudo
mányt nem lehet összeegyeztetni, de kibékíteni sem kell, mcrt itt két különböző

diszciplína foglalkozik két különböző témával. Ma már ezt a kérdést a katolikus
teológia hasonló szellemben nagyon elegánsan megoldotta, de akkor ez még sok
fejtörés, kín szülője volt, amíg végül olyan életmű alapjává vált, mínt Teilhardé.

- Lassanként megérteni véltem az istenfogalom szerepét az emberi gondolko
dásban. Egy ideig a Iétviszonyok. a társadalmi és az erkölcsi kapcsolatok beszá
mítási pontjaként fogtam fel, a legfőbb rendezőelv csomópontiaként. rnint az ál
lamjogban a szuverenttást, A kereszténység beláthatatlan jelentőségű történelmi
konverzióját pedig abban láttam, hogy míg a hellén kultúrkör az uralkodókat
emelte istenné, a kereszténység Istent egy ácslegény alakjában, Jézus Krisztusban
ismerte fel. Csak lassan és kínosan jöttem rá, hogy a tudomány és a hit. vag)' a
hit és az ész egymást támogacó, kiegészítő kategóriák, dialektikájuk mozgása az
élet teljességének, "egész"-ségének alapja, de ennek megteremtéséhez türelemre,
nagylelkűségre, alázatra, az igazság feltétlen szer'etetére van szükség; És - szük
ség van hozzá a hit mindennapi győzelmére. akárcsak a mindennapi imádságr-i..

- Ha a lekiismeret fejlődése megáll, az ember kínlódni kezd. A statikus
lelkiismeret alig jobb, mint az a computer, amelyik folyvást ugyanazokat a meg
oldásokat dobja ki. Mégis, egy computer-szerű lelkiismeret, egy hit-automatiz
mus is tiszteletet kelthet, ha megküzd önmagával, ha nem adja fel a további kere
sés, kutatás, a lehetséges újabb megoldási variációk megtalálásának reményét.

- Kételkedéseimnek köszönhetern kereséscimet. Kereséseimnek vallástörténeti
tájékozódásornat. Kezdtem felismerni: a kereszténység az a vallás" a katolicizmus
az az egyház, amely magával sodorta az ősi rnítoszokat, eltünt népek míszténí
umait, a sumér, az egyiptomi, a perzsa, a zsidó és a hellén kultúra elemeit, A
kereszténységben a hit értelmezésének fokozódásra képes tágassága, az egyház uni
verzalitása lehetövé teszi, hogy a kereszténység eljövendő civilizációk értékeivel
is gazdagítsa önmagát, világosságot tudjon árasztani az emberi lét miértjeire és
össze tudja hangolni a jóakaratú embereket. De végül, bármilyen botrányosan
hangozzék is, Renan szelíd Jézusa fogta meg a kezemet, vele indultam el ismét
a kereszt bolondsága és botránya felé, egy olyan korban, amikor Istent halottnak
hitték.

Hogyan mtttatná be hitét egy ateistának?

Azt, hogy miért hiszek, az eddigi kérdésekre felelve már elmondtam. Ez
persze csak racionális megközelítése egy ember hitének, hite kialakulásának. De
bizonyosra veszem, hogy hitemet más, racionálisan meg nem ragadható valóság
js motíválja. És ez a motívum a kegyelem, amit én talán még a tomistakon is túl-
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menően a természettel, az élet és a történelem eseményeivel való eleven szím
bíózisban látok, Hogyan mutatnám be hitemet egy ateistának? Erre nem könnyű

válaszolni. Ilyesmi mindig az adott szituációtól, az adott kapcsolatoktól függ. Ar
ról, ami ilyen helyzetben már megtörtént. nem illő beszélni. Ami a jövőben meg
történhet, arról meg nem lehet. Ez mindíg saját nagylelküségünktől,áldozatkészsé
günktől függ. Attól, hogy az elvont erkölcsi elveket tudja-e és hogyan tudja az
ember konkretizálni. Vagyis a pillanat íhletétöl, tehát Isten kegyelmétől, amely
olykor váratlanul átcsap az időbe, mint a láng.

- Mit jelent Önnek a szentmisén való részvétel? Milyen belső élményt ad
találkozása az eucharisztiával?

- Mindíg szeréttem elkülöníteni egy-egy napot a többitől, vagyis megszentelni.
Minden egyén és minden közösség sokat veszít azzal, ha erről megfeledkezik.
Voltaképpen van-e szebb dolog, mint érdek nélkül együtt lenni emberekkel, akik
maguk is érdek nélkül, vagy éppen érdekeik ellenére találnak egymásra. Tehát
valamiképpen szerétetből. Hangversenyen a zene szerétetéből. Tárlatokon a mű

vészet szerétetéből. Tudományos előadáson az igazság szerétetéből. A misén az
emberi lét és nemlét végső titka iránt érzett borzongásból vagyunk együtt, reme
gő hódolatból a kezdet és a vég előtt, a jézusi jelenlét megnyugtató áhítatában.
Bennem az imádkozó ember reményt és bizalmat kelt a békeszerző ember iránt.
Az önzetlen együttlét kiemel az önző nyüzsgésből a megtisztító közösségbe. a kény
szer közösségéből a szabadság közösségébe ; közösségbe Istennel. Diákkorom után
már ezt kezdtem keresni az Istentíszteleteken, s nem az egyház másehallgatási pa
rancsának tettem eleget.

- A modem tudomány egyik legnagyobb ihletője, Démokritosz azt mondotta,
hogy "aki a lélek javait választja, az az istenibb. aki viszont a test javait, az az
emberibb mellett dönt". A templomban én az istenibb mellett döntök, hogy a temp
lomon kívül - emberibb lehessek.

- Ki a legkedvesebb írója, költője és filozófusa?
- "Én sokakat szerettem", mondhatnám Kosztolányival. Teljes szívvel és egész

elmével mindig éppen azokat, akik olvasás közben elbűvöltek. A költők és a fi
lozófusok írásai olyanok, mint a szép nők. Egyik szebb, mínt a másik, de az
ember Don Juan-i szellemét egyik se elégítheti ki egészen, mert a költészet és
a gondolkodás szépsége kimeríthetetlen. De a legcsodálatosabb az, hogy minden
igazi alkotáson átragyog az egész világ szépsége és minden gondolata. KJi a ked
venc költőm? On revient toujours... Most éppen Berzsenyi. Kedvenc filozófu
saim a görögök. Főként Arisztotelész, akit bizonyára újra f~lfedeznek majd, mint
nemrég Bachot. Miért éppen ők? Talán mert az igazságot és a szépséget az ő hul
lámhosszukon érzékelem a legtisztábban. Berzsenyi nyelvének erejével újra meg
újra átélem, hogy "Tündér változatok műhelye a világ", és ma is gyönyörű

séggel idézem fel, hogy "Oh, a szárnyas idő hirtelen elrepül", s átjár költészeté
nek időmértékre szedett időtlen világa. És Arisztotelész? Olyan unalmas, mint a
common sens, a józan ész, a közhely. "Egy fecske nem csinál nyarat" - mondja.
Olyan sima, mint a tenger, s olyan mély, Józan okosságára mind nagyobb szük
ség volna karunk őrületei közben.

- Mi vonzotta a szellemi tudományok koziü kűZönösen a filozófiához?

- Talán az, hogy a szellemnek ezen a területén aránylag könnyebben tud-
tam mozogní, Nem az ormain persze, nem is szakadékainak mélységeiben, csak
keskeny, de még felszerelés nélkül is járható hegyi ösvényein, fényes és tiszta
magaslati levegőjében. Korom zavaros történeti viszonyai között a filozófusoktól
kértem segítséget a zoon politikon, a politikai állat gyötrelmeire. Úgy éreztem, hogy
a világnézeti kérdések tisztázása, a társadalom, a kultúra jelenségeinek megér
tése és a hit mélyebb átélése is csak a filozófia segítségével lehetséges. A hittu
domány és a filozófia történetének összevetése hamarosan ráébresztett arra, hogy
a filozófia korántsem annyira a teológia ancillája, sokkal inkább daimonja, Igen,
a filozófia termékenyítette meg a teológiát, vagy úgy, hogy támogatta, vagy úgy,
hogy támadta. Hogyan lehetne másként megérteni Szent Ágositont Platón és Ci
cero nélkül, Szent Tamást Arisztotelész nélkül és - mondjuk - Karl Rahnert
Heidegger és Jaspers nélkül? A hit és a gondolkodás egy bizonyos szinten elsza
kíthatatlan. Filozófusok és hivők a gondolkodás közegében találkozhatnak. Hit
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nélkül, remény nélkül nem lehet gondolkozna, szerétet nélkül pedig nem is ér
demes. A gondolkodás az embert a felfoghatatlan létezéssel, a léttel köti össze,
hitünk szerint Istennel, még ha tagadjuk is. A gondolkodás híd a semmi és a vala
mi közt, az ember magányos hódolata a létezés titka előtt. A gondolkodás - ma
gányos istentisztelet.

"Más malomban fognak őrölni"

- Mit tart napjaink ~egfőbb fi~ozófiai kérdésének?
- A filozófia különféle szakágazatainak és irányainak bizonyára megvannak

a maguk fontos, aktuális problémái. De ha végigtekintünk korunk általános hely
zetén, az atomháború eszmei lehetségességén. a népesedési robbanás valóságán,
civilizációnk önmérgezésí veszélyein, a fel-felszikrázó nacionalista és egyéb fe
szültsegeken, akkor melegen tudnám üdvözülni egy közös, akár immanens etika
kidolgozását is. Bár jól tudom, ilyen kísérlet inkább csak racionalista utópia. De
néha ezek sem haszontalanok. Miért lenne lehetetlen, hogy az egységesülő világ
ban a filozófusok kidolgozzanak egy etikai minimumot, olyan erkölcsi nyelvet, amit
mindnyájan megérthetnénk, hiszen közös erkölcsi elvek nélkül nincs találkozás,
vagy legalábbis nehéz elképzelni közös és szabad cselekvést, Ebbe a munkába
a vallások is belekapcsolódhatnának, annak ellenére, hogy korunk egyelőre zá
rójelbe tette az emberiség "sokezer éves tévedését", "leghosszabb hazugságát"•
,.a gáznemű geríncest" ; zárójelbe tette a hagyományos értékrend alapját, Istent.
Abból indulok ki, hogy a különböző etikai rendszerek, a különféle nyelvek és bőr

színek ellenére is míndenütt megvannak a jó emberek is, a szelídek, az igazság
tevők, a tisztaszívűek. Hiszek abban, hogy az emberiség egyszer feloldja azt a
zárójelet; amibe Istent tette, de addig se nyugodhatunk bele abba a vulgáris né
zetbe, amit Dosztojevszkij tömören így fogalmazott meg: "Ha nincs Isten, akkor
míndent szabad". Túl azonban ezen az erkölcsi miniprograrnon, úgy vélem, a fi
lozófia legfontosabb feladata lenne, hogy szembenézzen Isten "halálával" és en
nek minden következményével, civilizációnk erkölcsi alultápláltságával, a művé

szetben kifejezett és az életben megmutatkozó níhillzmussal. Ennek a fenome
nológiáját tudtommal nem dolgozták még ki, vagy legalábbis nem kielégitő tel
jességgel.

- Az ateizmus térhódítása világszerte olyan kérdéseket vet föl, ametuek nem
csak az egyént, hanem az egész emberi közösséget érintik. De a materialista
ra.cionalista érve~és többnyire azza~ a konklúzióva~ ér véget, hogy a vallás ész
ellenes, anélkűl, hogy eljutna a valóban mély és alapos elemeésekut, egyszer s min
denkorra túlhaladná azt ,a vu~gáris felJogást, amely nem tud elképzelni mást, csak
antropomorf vallást, s így végképp teheteaenű~ ál~ minden más vaHásos nézettel
szemben, főként azokkal, arneluek: ,immanens irányultságúa.k.

- Az ember már a Neander-völgyben vallásos volt: vajon kielégíthetné-e
olyan pozitivista vallásosság, amilyenről Comte ábrándozott, aki Istent az Emberi
séggel, Isten Imádatát a közösség imádatával. a szociolatríával, a papságot a S7.0

ciológusokkal akarta helyettesíteni, akárcsak napjaink Amerikájában Frornmék,
a psztchoanalitíkusokkal. A laicizált társadalmakban filozófusok, költők, irók,
pártvezérek vették át az egyházi személyek szerepét. Minden civilizáció él a rá
cióval, de nem él meg a puszta rációból. A feladat az lenne, hogy megvizsgál
juk, vajon a puszta ráctóra felépíthető-e társadalmi kőzösség, vajon megélhet,
fejlődhet-e tartósan az emberi kultúra, a transzcendencia ihlete nélkül'?

- Hisz-e a mal'xizmus és a kereszténység tartós, baráti egyűttműködésében?

'Fárhatok-e a jövőben meg~epetések e téren?

- Mivelhogy a kereszténység nem efemer jelenség az ember történetében, bi
zonvára a marxizmusnak is meglesz a maga korszaka. így tehát a két világnézet
nek, jobban mondva a két világszervezet egymás mellett élésének megvan a
perspelctívája. Zsugorodó glóbusunkon nem nélkülözhetik egymást azok, akik 
ha más-más eszmények szerint is - alakítani vagy szolgálni akarják a világot.
A történelem bizonysága pedig az, hogy ellenfelekből gyakran lesznek barátok, a
barátokból pedig ellenfelek, s ilyen meglepetésekre történeti távlatban míndig cl
lehetünk készülve, Azt meg éppen senki sem tudja előre, hogy egy olyan hatalmas
szervezet, amilyen a marxista-leninista világmozgalom, mivé fejlődik az idők fo-
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lyamán, s hogyan viszonylik majd más irányzatokhoz, mozgalmakhoz, vagy ép
pen a katolikus egyházhoz. Ami az elmúlt évtizedekben szemünk láttára ját
szódott le már eddig is, elég bőséges alapot szolgáetat a jövőre irányuló képzete
teknek.

- Véleménye szerint mi ma a dialógus folytatásának legfontosabb feltétele?

- Ha nem fogadjuk el Heller Agnes érvelését, hogy marxisták és kereszté-
nyek között lényegében azért nem lehet szó dialógusról. mert vagy a kereszté
nyek válnak marxistákká, vagy a marxisták keresztényekké, akkor fel kell té
telezni, hogy a párbeszéd résztvevői - legalábbis a párbeszéd folyamán - köl
csönösen lemondanak voluntarisztikus hajlamaikról és a minden vallásban és
mozgalomban többé-kevésbé meglévő missziós szándékról. Úgy tűnik, ma mind
marxtsta, mind keresztény részről vannak olyan törekvések, amelyek a dialógus
ból ki akarják kapcsoini a voluntarista vonásokat. Ha ez így van, akkor a leg
fontosabb a kölcsönös megértéshez szükséges nyelvi és fogalmi kérdések tisztá
zása. Ha a marxisták nem értik a keresztények vallásos nyelvét és a kereszté
nyek tán még úgy se a marxistákét, akkor mindig más malomban fognak őrölni,

ez pedig még elidegenítöbbé válhat, mint amennyire a gyakorlati együttélés ösz
szehozhatja az embereket. Ezért tartom szerenesésnek azt a tervezetet. amelyet
Lukács József dolgozott ki, a Magyar Tudományos Akadémia egyik távlati ku
tatásí programjának előkészítése során. A munkaprograrn a keresztény vallások
teológiai és filozófiai irányzatainak kutatásán túl kiterjed a vallásos életnek csak
nem minden folyamatára, elméleti és gyakorlati szempontból. és vállalkozik a ma
gyar keresztény vallásos élet, az elvallástalanodás és a laicizálódás tudornánvos
igényű feltárására. Azt hiszem, örülnénk annak, ha e nagyszabású kutatás, vizs
gálódás eredményeit az Akadémiai Kiadó rpublikálhatná, Ez további alapja lehetne
a fogalmak tisztázásának és egy komoly, gyümölcsözőbb párbeszédnek is.

"Hibáival és gyöngeségeivel fogadom el"

- A részrehajlás nélküli kutatás jelenti a jót - az etikai principiUmot PÜ
thagorasz értelmezésében - a gondolkozás-erkölcsben. Miképpen az erkölcsi elvek
mindenkire egyaránt érvényesek, ugyanúgy a kutatás eredményei sem lehetnek te
kintettel érzelmeinkre, nem-tudásunkra vagy elfoguUságainkra. Nyilvánvaló, hogy
nem mindenki rendelkezik ·a tudományos kutatáshoz szükséges tehetséggel. El1yet
azonban mindenki meqtehet: respektálhat ja mások szabadságát az ítélet függő

ben hagyásához olyan kérdésekben, amiket mások nem kívánnak vitatni.
- De ezzel kapcsolatban a katolíkus egyház szellemi képviselőinek is feladata

lehetne, hogy viszonzásul elmélyedve vizsgálják meg a marxizmus és az ateizmus
viszonyát az elmúlt huszonöt évre visszatekintve, és a maguk részéről is kutas
sák a k ülönf'éle marxista filozófiai irányzatokat, amelyek ezeket a kérdéseket él-in
tik. A katolikus egyháznak is megvan a maga világszervezete ahhoz, hogy az ate
izmus kialakulásának okát feltárja, és azt is, mít jelent az ateizmus a társa
dalomban, van-e kapcsolat az ateizmus és a nihilisztíkus jelenségek közt. Ebbe az
általános munkába a szocíalista országok részéről a magyar katol íkus szellemi élet
is bckapcsolódhatnék a hazai társadalmi tapasztalatok felmérósével, összegezésé
vel és rendszerezésével. Vtzsgálhatná, milyen vonások jellegzik meg a burkolt vagy
nyílt ateista magatartást, mílyen ennek filozófiai vagy költői vetülete. Vízsgální le
hetne, hogy az ilyen meggyőződést hirdető művészi alkotásolenak milyen hatása
van Q hivők különböző csoportjaira, s azt is, vajon az ateista propaganda nem rom
bolja-e le a társadalmilag is nélkülözhetetlen vallásos értékkategóriákat, mielőtt

még reménybeli újak épülhetnének fel a szocíalísta történeti bázison. Mindezek a
kutatások elősegíthetnék a fogalmak tísztázódását. Persze. mindennek előfeltétele a
kölcsönös nagylelkűség, a kölcsönös segitségnyújtás, a szabad és nyal vános púr
beszéd. amely könyvkiadásunkat is gazdagíthatná.

- A dialógusban helyenként akadályok is mutatkoznak. elsősorban talán azért,
mert marxista partnereink ,a kereszténységet nemritkán puszta ideológíának, az
egyházat csupán intézménynek tekintik, s mint a szervezett hatalom képződményei
vel állnak szemben. Ha valóban csak ennlJit jelentenének, akkor a történelmi fej
lődés folyamán a rendszerek egymásutánja elsodorta és meqsziintette volna. (Gon
doljunk a pogány Rómára, a nagy francia forradalom idejére, az európai mumkás
jelkelésekre stb.)
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- Nem tudom, hogy az egyházban hány százalek az ideológia, milyen az; is
teni igazság, a hagyomány, az intézményes a szerétet aránya. Hibáival és györi
geségeível fogadom el, ahogy az embereket is. Élem életét, amennyire esendőségem

ből telik; igyekszem elavult történeti leüllernén annyit változtatni, amennyit lelkd
Ismeretem kíván és szeretetem megenged. Fennmaradását azonban nemcsak hi
tének, erkölcsi töltésének és a Szentlélek vezetésének tulajdonítom, hanem - tisz
tán történeti és szociológiaí szempontból nézve - tanító és kormányzó hivatalá
nak is. Ha a kereszténység csak könyvvallás maradt volna, régen szétesik ele
meire, vagy végképp megmerevedik. Ne felejtsük el, hogy a tanítóhivatal és az
egyházkormányzat nemcsak gátja az egyház fejlődésének - bár manapság nem
egyszer és nem ok nélkül így érezzük -, hanem legalább ennyire feltétele is.
Az egyház egy-egy intézménye vagy igazságának megfogalmazása a történelem
során olykor valóban ídőszerűtlenné válik, de éppen így lesz kihívássa is, éppen
így válik lehetövé, hogy semper reformanda legyen. Az egyházat - ez talán már
túl van a történeti-szociológtaí megfontolásokon - a szentek, az eretnekek, az
ellenfelek, sőt nemegyszer az ellenségek segítették előbbre történeti vándorút
ján. Kálvin helyesen vette észre, hogy az egyház élete feltámadások sorozata. Al
talában azok vitték előre, akik - jóval Rousseau előtt és utána is. persze - hit
tek vagy jobban hittek az ernberek jóságában. De a realisták tartották fenn, akik
az embert se eredendően jónak, se javíthatatlan rossznak nem tekintik. Az egyház
nak 1870 óta nincs fizikai hatalma. Mint intézmény mindinkább csak szellemi
és erkölcsi erőkre támaszkodhat. Minél inkább felismeri ezt, annál nagyobb lesz
tekintélye az Isten népében.

- Az a viszony, amely a keresztény hitet a világhoz fűzi, ahhoz a világhoz,
amely előtt a maga reménységeiről szüntelenül tantíságot kell tennie, alapvető ér
telemben jövőre irányuló. A marxizmus az osztálynélküli társadalom elmé~etével

a világ ember által teremtett boldogabb jövendőjét hirdeti, a kereszténység a bib
liai igéretre hivatkozva ugyancs'ak a jövendő felé fordUl. A. keresztény ember szá
mára a világ mint történelem a reménység eszkatológi.ai horizontján jelentkezik.
A hit és világ viszonya így teológiailag egy teremtés-kritikai eszkatológia fogal
mával hatá1'ozható meg. Aquinói Tamás szerint ,az embernek nincs finis ultim'U!s
naturalisa és finis ultimus sirpernaturalisa, csupán egyetlenegy finis ultimus lé
tezik számára, az Istentől megígért jövendő". Felvetődik a kérdés: »aion a jö
L'endőről alkotott keresztény és marxista képzetek nem metszik-e egumást? A
kommunizmus nem tartalmaz-e olyan mo,zzanatokat, amiket mi az "Isten király
ságának" idején 'l'élünk megvalósíthatónak?

- A kérdés sokrétű. Közelítsük meg a történeti tények felől. A történelem
lényegét azonban nem lehet megtalálni a puszta tények és hagyományok révén,
mert tényekről csak valamely hagyomány keretében beszélhetünk. Az értelmetlen
események így válnak tényekké.

- Az evangéliumok régi zsidó, rnessianísztikus és apokaliptikus hagyományok
fonalára fűzött, tehát értelmezett tényekről, azaz történeti tényekről számolnak be.
Nem nehéz kiolvasni az Apostolok Cselekedeteiből, hogy az első jeruzsálemi egy
ház vezetői egyúttal a rövid látra várt Isten országa bíráinak, vezetőinek tekilltet
ték magukat Izrael tizenkét törzsének az élén, és az első hivők a Semoné-eszre
tizenegyedik kérését ("Uralkodj rajtunk, Jahve, Te egyedül!") talán ugyanúgy
imádkozták még, mirit a Miatyánkban azt a kérést: Jöjjön el a Te országod! Ez
a kis közösség szeretet-közösségben és fogyasztási kommunizmusban élt, és Pál
a diaszpórában gyűjtött sekelekkel alig győzte őket támogatni, hogy éhen ne hal
janak. Ha Jézus hasonlataiból indulunk ki, a jeruzsálemi egyházat, visszatekint
ve, az Isten királyságának mustárrnagjaként foghatjuk fel. Történeti tény tehát,
hogy Isten országa ezen a földön a kommunizmusnak egy formájával kezdődött,

ami akkortájt nem is volt olyan idegen gondolat a világban, éspedig nemcsak
Platón utópiajának népies lecsapódásaként. Persze a terminus többértelrnűsége

rniatt Isten királyságát többféleképpen értelmezték az apostoli idők óta máig. Ér
tették rajta Isten láthatatlan földi országát, amely "bennetek vagyon", Isten lát
ható földi országát az egyházban, Nagy Konstantin császárságát, mint Eusebius,
a középkorí keresztény királyságot, vagy a Krisztus dicsőséges eljövetelével ezer
éves földi valóságga váló országot. Annyi kétségtelen, hogy az ókornak a vég -nél
kűl körbeforgó történelemre vonatkozó eszméjével szemben, amely Indiától Gö
rögországíg, Kínától Eszak-Európálg terjedt, a zsidó teremtés-történet, a messia-
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nízmus és az apokaliptikus felfogás, amely az egyház ölében az Isten megteste
süléséről szóló tanítással fonódott össze, új vonást vitt bele a történelem régi ér-·
telmezésébe, Jézus élete mélyen történeti, csúcspontja évezredek élő történeti ha
gyományának, egy nép reményének, amelyből az egyház révén új civilizáció bon
takozott ki: a történelem fejlődésének. haladásának, értelmének gondolata, amely
Szent Agostontól máig is hat. A katolicizmus és korunk történeti nézetei köát te
hát természeti rokonság áll fenn, s nem véletlen, hogy a modern történettudomány
bölcsőjénél nem a reneszánsz ragyogó irodalmárai álltak, hanem papok és szerze
tesek, mint Tillemont, Muratorí és Mabillon. A felvilágosult és szabadelvű történet
írás átvette az ágostoni képet a két királyságról, az igazak és gonoszok országá
ról, a két ország küzdelméről, csak megfordította. Most már az egyháziak váltak a
sötétség hatalmaivá és a világ fiai, a racionálisták a világosság gyermekeivé. Ennek
gyökerei persze messze, igen messze, de legalább a protestantízrnusig nyúlnak visz
sza: Luther-ig, aki Rómát Babilonnal azonosította. A történelem sajátos dialelett
kájával állunk itt szemben: az egyház - szemben a világgal, a római egyház
szemben a protestáns egyházakkal, a világ szemben az egyházzal és az egyházak
kal. Nos, ebbe - a részben tudattalan folyamatba - lépett be Marx és megfogal
mazta korunk leghatásosabb történelem-értelmezését és politikai programját, amely
korszakot nyitott a modern történelemben. Nem vagyok marxista. éppen ezért nem
is vállalkozom arra, hogyeldöntsem, vajon a marxisták elfogadnák-e a kommu
nizmust Isten karályságának, de semmi lehetetlenség sincs abban, hogy a jeruzsá
lemi kommunízmusnak, ennek az önkéntes és szabad szeretet-közösségnek vala
mely változartát, amely tán megvalósul akkor, amikor "a vetélők" működéséhez

"nem lesz szükség rabszolgákra", amikor a banauzioszból techné lesz - ne te
kintsük Isten földi királyságának.

"Enélkül nincs kereszténység'"

- A kereszténu ember hite a vallási ideál, az iránta fellépő szükséglet és a
megváltás-közvetités hármas viszonyán alapszik. A "közvetítés" az ember legsa
játosabb lelki tevékenysége: Istennel való benső kapcsolata, de lehet a ..történelem
menete" is, melynek során Krisztus újraeljövetelének előkészítése és az emberiség
történeti önmegvalósítása egybeesik.

- Mint keresztény hivő, úgy vélem, a mi történelem-bölcseletünk - amely
nek természetesen többféle irányzata is van - annyiban hasonlít a marxízrnushoz,
amennyiben nekünk is van kialakult szemléletünk a forradalom szerepéről a tör
ténelmi folyamatban, a történelem végére vonatkozó koncepciónk pedig nekünk
is apokaliptikus. Akárcsak a marxízmus, mi is elvetjük a szabadelvű hagyomány
statikus idealizmusát és naiv optimizmusát, amely a humanitárius polgári etíkára
vonatkozik. Másrészt viszont, mivel a marxizmus történelmi dialektikája lénye
gében materialista, míg a kereszténységé lényegében sptrttualísta, a történelem vé
gét mi nem magában a történelemben keressük, hanem az emberi idő árjának
az Isten örökkévalóságába való átszakadásaban. A történelem vége számunkra
nem Madách eszkimóinak éjszakája. hanem hajnalhasadás. A természettörténet
ben az élet rövid epizód, a gondolat csak villámlás két éjszaka közt, az üdvös
ség történetében az élet ajándék és feladat a szerétet Istenének misztikus Lé
nyében. Persze ez már misztérium, akárcsak Isten megtestesülése az emberíben,
Jézusban. De enélkül nincs kereszténység, csak puszta racionalizmus. Mísztéri
um nélkül, ha végig merjük gondolni a dolgokat, csak az értelem csupasz héja
marad meg - mag nélkül.

Az egyház közössége és a hivő ember azonban nemcsak a más világné
zetű közösségekkel és embertársaival folytat ma dialógust, hanem saját közössé
gén belül is. A belső dialógusnak egyik fontos témája az egyenjogúság kérdése, a
papság és a laikusok, a hierarchia és a hívek viszonya, ezen belül is a nők hely
zete az egyházban. Véleménye szerint mikor beszélhetünk a nők emancipációjáról
Isten népének közösségében?

- Barátaim és közeli pályatársaim tudják rólam, hogy nagyon szeretem a nő

ket. Ami kedveset. ami szívernnek valót kaptam az életben. azt mind tőlük kap
tam. Anyámtól, szerelmeímtől, feleségem től és leányomtól. S ezt elmondhatom
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valamennyi kolléganömről is. Nők nélkül kietlen lenne a világ. Isten népében
is ők tartják fönn az eleven közösségi vérkeringést, imádságuk nélkül kihülne az
egyház. De ki tudná megmondani, mikor beszélhetünk emancipációjukról?

- A nagy vallásalapítóknak. akár Buddháról, akár Püthagoraszról. akár Jé
zusról legyen szó, elfogulatlan, szabad viszonyuk volt a nőkhöz. A militarísta
Mithrasz vallás kultusza nem tűrte a nőket, de az őskereszténység idején igen
nagy szerepük volt az egyházban. A prófétikus korszakok után azonban, amikor
megjelenik a szervezet, bekövetkezik a reakció, amit Pál apostol lis kifejezésre jut
tat. A hivatalos kultuszokból a nőt éppúgy kiszorították Kínában, mínt Indiában
vagy Rómában, Jelenleg a papi funkciókat a férfiak monopolizálják az összes
olyan vallásokban is, amelyek elvileg kimondták a nők egyenlőséget Isten előbt.
Persze nincs dogmatikai akadálya annak, hogy a nők elvégezzék a teológiát és
pappá szenteljék őket. Az apostolokig nyúló hagyomány azonban egyetlen nő pap
pá szanteléséről sem tud. Kérdés, vajon a katolikus nők többsége örömmel fogad
ná-e, ha az oltárnál divatos frízurájú papnő végezné a szent cselekményeket,
vagy hajlandók lennének-e betérdelní olyan gyóntatószékbe, amelyikben egy "csi
ni papnő" ül? De a nők szerepe az egyházban Ieltétlenül növekednék, ha az
egyház úgy alakulna a jövőben, ahogy némelyek vélik: kis, bensőséges közös
ségekben élné mindennapi életét. Különben is - nem korai-e a nők emincipácí
ójáról beszélni, amikor Isten népében még a világiak emancípácíója sem megol
dott kérdés, a második vatikáni zsinat után sem. Amíg egységes keresztény tár
sadalom volt Európában, addig ez a kérdés fel se merült. Keleten a cezaropapiz
mus, nyugaton a lelki és világi hatalom dialektikája biztosította a világiak sze
repét Isten népének közösségeben és kormányzásában. Az állam és az egyház szét
választása, a világ fokozódó laicizálódása folytán azonban a világiak emancipá
lása, szerepük és helyzetük rendezése előbb-utóbb az egyház egyensúlyának kér
-désévé, Isten népe életkérdésévé válik az egyházon belül.

"Tegyen tanúságot"

- Mit tart jelen~eg e közösség, Isten népe legsürgősebb feladatának? Hogyan
szolqálhatja ezt hasznosan és hivatásához méltóan a Vigilia?

- Azt hiszem, Rónay György és a lap szerkesztői ezt nagyon jól tudják.
Mivel a vallás az ember legfontosabb személyes és közösségí önkífejeződése, a Vi
gilia különleges hivatást tölt be azok közt az irodalmi jellegű folyóiratok közt,
amelyek em a szempontot nem képviselik. A Vigilia már a Zsinat előtt érlelte a
Zsinat sze1lemét, s ma egyik feladata, hogy ezt a szellemet ne hagyja kialudni.
Tegyen tanuságot a kato1ikus gondolkodás tágasságáról. nyíltságáról. a jövőt szol
gáló őszinte készségéről. ismertesse meg olvasóit az egyházon belül történő moz
gá sokkal és készítse fel őket a párbeszédre, akár kialakul ez, akár nem. És elé
gítse ki, a katolíkus gondolkodás bőségéből merítve, a ma és a holnap keresz
ténységére szomías vagy csak kívánesi olvasóit. S rnutassa meg a katolíkus kri
tíkaí szellem értékeit az egész magyar szellemi élet hasznára.

- Engedjen meg végezetül egy személyes kérdést: Ön ma a katolikus új
ságírók doyenjének számít. Mi a titka fiatalságának, szellemi-lelki optimizmusá
nak s minden nehézségen, szenvedésen feWlemelkedő gyógyíthataaan tudásvágyá
nak? Mi a titka annak, hogy Önnel kapcsolatban sohasem merültek fel még ge
nC1'ációs problémák, sohasem hangzottak el korát érintő kritikák az ifjabb nemze
dék 1'észéről?

- Köszönöm a kérdésbe csomagolt bókot, de erre nem tudok mit felelni.
Azt hiszem, ha volna alapja, az nemigen volna más, mint a génekben rejlő ti
tok, s ez még felderítetlen folyamat, amit Selye János kutat Montréalban, vagyis
hogy míér-t egy bizonyos ponton kezdődik el a szervezet különleges elmeszesedése,
De a fiziológiai szempontokon túl - nem ok nélkül - rrríndíg erősen "éreztem
tudatlanságomat és befejezetlenségemet. s talán éppen ez késztet arra, hogy haj
landó legyek újra meg újra megvízsgálnl a dolgokat, már amennyire ez erőm

től telik.

HEGYI BÉLA
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