
A Vigilia beszélgetése

BoórJánossal

- Eredetileg papnak készültél... Hogyan e1tél, mit csina1tál az ötvenes években?
- 1950-ben az államosított székesfehérvári ciszterci gimnáziumban érettsé-

giztem. Akkor már nem működött a 85. Zrínyi Miklós Cserkészcsapat, ahol
segédörsvezetóig vittem, és a Mária Kongregáció sem, amelynek újoncmestere
voltam. A ciszterci plébánián a rend zsolozsmás lelkisége hatotta át néhány
iskolatársarnat, többek között Farkasfalvy Györgyöt és Miklóst, a mostani dallasi
apátot. Engem jobban vonzott a betiltott cserkészetból és a "kongó"-ből a még
menthetőt mentő, akkor "csoportrendszernek" nevezett kisközösségi mozga
lom, amelyet Török Jenő, Juhász Miklós piaristák és Eglis István egyházmegyés
pap hatására a város minden középiskolai osztályában megszerveztünk. Erett
ségiző diákként én vezettem őket a püspökvárosban. E mozgalomnak akkor
nem voltak olyan sajátos tanításai, mint utódjának, a Bokornak, ha csak az egyre
fokozódó üldözés közepette a szülők és a helyi papság intései ellenére is vállalt
missziós szellemet és ugyanakkor a "politikai messianizmusnak" a jézusi eluta
sítását nem minősítem ilyennek. Tevékenységünk rendszeres csoportösszejöve
telekben. lelkigyakorlatokban, (tulajdonképpen a közelmúltban elhunyt Palos
Bernardin cisztercita vezetésével) tanfolyamokban, katolikus szellemű lapok és
faliújságok szerkesztésében, tanulmányi anyagok (például Bergyajev műveinek)

sokszorosításában és terjesztésében, a diákönkormányzatban a már kommunis
tává vált népi kollegistákkal folytatott vitákban, sót harcokban állt.

Ilyen, napról-napra kiélezödé összeütközések között, itt-ott hitkétségektól és
lelkiismereti aggályoktól szenvedve, máig tartó ifjúkori barátságok és tovaszállt
diákszerelmek feszültségében kellett egy katonatiszti család sarjának, aki maga
is cőger volt, hivatást választania. Vonzott volna a politikusi pálya, amely akkor
előttem már teljesen bezárult, izgattak a modem fizika filozófiai problémái is,
de a rendi könyvtárak mentése közben kezembe akadt jezsuita életrajzok fogtak
meg a legmélyebben. Jelentkeztem és felvettek a Jézustársaságba, de a rend
feloszlatása miatt már nem vonulhattam be a manrézai noviciátusba. Az egri
szemináriumba helyeztek az illegalitásban is működő rendi elöljárók vagy hu
szadmagammal, köztük Szabó Ferenccel és Somfai Bélával. Egy év múlva állami
nyomásra Czapik Gyula érsek kénytelen volt elbocsátani a szerzetesnövendéke
ket, ekkor negyedmagammal a kalocsai f6egyházmegye vett fel és küldött a
szegedi szemináriumba. Római engedéllyel a szemináriumban kezdhettem meg
végre jezsuita noviciátusomat. Egy év múltán a szegedi szemjnéríumből is ki
zártak bennünket. Elóbb nyomdaipari szedő tanulónak, majd egy évvel később
Riesz Frigyes, világhírű matematika professzor közbenjárására fizika-matemati
ka szakos hallgatónak vettek fel az ELTE Természettudományi Karára. Helyt
állva a világi életben, végeztük az előírt szerzetesi gyakorlatokat. Elvból távol
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tartottuk magunkat mindenneműpolitikától, és óvatosságból kerültük a kap
csolatokat az illegális kisközösségekkel és más szerzetesrendi fiatalokkal, pedig
főleg a ciszterek és premontreiek között számos jó barátom volt.

- Fordulópontot jelentett az életedben az ötvenhatos forradalom. Mit tettél akkor,
hová kerültél és miként alakultak tanulmányaid, mivel foglalkoztál?

- A Ráday utcában az áldozatos Szongott testvéreknél lakva szinte a sze
mem előtt tört ki és zajlott a forradalom. Az október 23-i tüntetőből egyre tevé
kenyebb résztvevövé váltam. Dér János évfolyamtársammal szeneszsákban szál
lítottarn például az orosz tankok mellett egy katonai adóvevőt egy prostituált
pincéjéból az egyetem csillagászati intézetébe, ahol demonstrátorként dolgoz
tam. Mindenféle munkákat elvégeztem a Gólyavárban székelő kari forradalmi
tanácsban, például mai szemmel nézve meglehetősen csúnyán stenci1re gépel
tem a Magyar Erte1rniség Forradalmi Tanácsának Bibó István által inspirált, ki
egyezést kereső alapító nyilatkozatát.

Nagyobb szerepet kaptam, amikor a Központi Szemináriumban megalakult
a Papi Forradalmi Tanács, amelynek Mócsy Imre, jezsuita exegéta.ji már említett
Papp Imre és Szörényí Andor biblikus professzor voltak a tagjai. ük kértek meg
a rendi vonalon arra, hogy különböző szakos egyetemisták bevonásával állít
sunk össze egy jelentést a már kiszabadult hercegprímás tájékoztatására az ér
telmiség törekvéseirőlés igényeiről. Különféle katolikus egyetemisták és szerze
tesnövendékek dolgoztak rajta a lakásunkon, és időben át tudtuk adni a beszá
molót. November 3-án este többen együtt hallgattuk Mindszenty híres rádióbe
szédét, és úgy éreztük, hogy munkánk nem volt hiábavaló. A fő problémát
akkor abban láttuk, hogya magyar katolidzmus feje le tudja-e magában győzni

előítéleteit a kommunista Nagy Imrével szemben, és felszólítja-e a sztrájkoló
rnagyarságot a munka felvételére. Megtette. Külföldre kerülve annál inkább bosz
szantott e rádiószózatnak a müncheni Süddeutsche Zeitung által elterjesztett
hamis fordítása, mely szerint a hercegprímás az egyházi nagybirtokokat köve
telte volna vissza.

A Papi Forradalmi Tanácstól másokkal párhuzamosan még kényesebb felada
tot is kaptam, amiről mindeddig mélyen hallgattam. Hogy szálljuk meg az Al
lami Egyházügyi Hivatal épületét és szerezzük meg az egyházi bíráskodás szá
mára a kollaboráló papokat terhelő okmányokat, egyúttal megakadályozandó,
hogy az új államhatalomban az egyház ellenségei kezébe kerüljenek. Hasznos
nak bizonyultak egyetemi kapcsolataim. Igy sikerült Gutay László évfolyamtár
sam (jelenleg Amerikában a Purdue Egyetemen az elméleti fizika professzora)
segítségével teherautót és fegyveres egyetemistákat szereznem. November 3-án
reggel, a Bazilikában még felvéve Németh János káplánt, a Pasaréten szabályos
katonai megközelítéssel elfoglaltuk az AEH épületét. Köztünk volt több jezsuita
kispap, Nemesszeghy Ervin akkor már matematika-fizika szakos gimnáziumi
tanár, a jelenlegi tartományfőnök is. Az épületbe beengedtek bennünket az ott
iratokat égető és a papi fizetéseket számfejtő tisztviselők, akiket ez utóbbiban
nem zavartunk. A kíváncsiság annyira úrrá lett rajtunk, hogy elkezdtünk tur
kálni a dossziékban, és hamarosan megtaláltuk nem csak a püspökök megalázó
jellemzéseit, hanem a sajátunkét is. A központi telefonkészüléken állt az egyik
akkori egyházi vezető katonai rangja és közvetlen száma. A megszállás legali
zálására elhajtottam a II. kerületi forradalmi tanácshoz, ahol készségesen kiutal
ták az egyetemi egyházközség számára otthonnak az épületet. Visszatérve az
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ÁEH-ba megtudtam, hogy őrségünkmajdnem túzharcba keveredett egy hon
védalakulattal. amely utánunk újból el kívánta foglalni az épületet. Kiderült,
hogya honvédek ahhoz a rétsági páncélos egységhez tartoztak, amely a prímást
kiszabadította és a várban a prímási palotában is védelmezte. Oket Liesz
kovszky Pál nyugdíjas ezredes és Turchányi Egon, a hercegprímás titkára vezet
te és legalább két kispap (Kuklay Antal, Yígh Szabolcs) kísérte (Tabódy István,
ellentétben azzal amit az Uj Emberben Szántó Konrád ferences történész nyilat
kozatában olvastam. nem volt köztük). A forradalom leverése után az utóbb
említett személyeket ún. nullás ügyben magas börtönbüntetésekre elítélték. A
honvédek átvették az épület őrzését, jómagam terepjáró teherautójukon. a ter
helő okmányok parányi kis részével megrakodva, a prímási palotába utaztam
jelentéstételre. Feltehetőleg ezek az okmányok maradtak egyházi kézben, és
szolgálhattak alapul a történész idevágó publikációnak. A palotában elég vegyes
társasággal ismerkedtem meg és beszélgettem el, amíg végre a hercegprímás
négyszemközt fogadni tudott. Mély benyomást tett rám szúrós szemei ellenére
is jóságos magatartásával és bölcs rendelkezésével. Az egyetemi egyházközség
kapjon majd az egyetemhez közelebb más otthont, az' épület pedig szálljon
vissza jogos tulajdonosára, a Ward Kollégiumra. Az iratokat majd a helyszínen
vizsgálják ~t az illetékesek, elszállitásuk csak megnehezíti áttekintésüket 
mondotta. Irásba foglaltatta velem a történteket. Néhány hét múlva már nem
mertem a lakásomon aludni. De amikor karácsony előtta "pufajkások" kerestek,
rendi elöljáróim utasítása szerint már Ausztriában tartózkodtam.

Több honfitársamrnal, például Miklósházy AttiIával együtt a München mel
letti Pullachba kerültem a rend Filozófiai Főiskolájára. Ennek elvégzése után régi
álmom teljesült, amikor fizikai tanulmányaim folytatására küldtek a müncheni
egyetemre, Kedvenc természetbölcselet-tanárom, Wolfgang Büchelt SJ utódjának
szántak. Eppen a vele való élénk szellemi kapcsolat azonban nemhogy segített
volna a már otthon támadt hitproblémáim megoldásában, hanem olyan sok új
hitkétséget is ébresztett bennem, hogy 1961 öszén kérnem kellett egyszeru szer
zetesi fogadalmaim alól való felmentésemet és a Jézustársaságból való elbocsá
tásomat, amit - még jóval a papszentelés előtt lévén - viszonylag könnyen
megkaptam. Hitproblémáim jó részét a zsinat előtti, racionalista, esszencialista.
statikus és a profán tudományoktól elszigetelődöttkeresztény filozófia és teoló
gia okozta, amelynek egyoldalúságai a boldog emlékű XXIII. János pápa alatti
sajnálatos egyházi intézkedésekben is megmutatkoztak. Nehézségeim feloldásá
ban főleg Karl Rahner SJ, Carl Friedrich von Weizsacker és Weissmahr Béla SJ
gondolatai segítettek, őket tekinthetem nem csak tanítóimnak, hanem atyáim
nak is ~ hitben (vö. 1Kor 4,15). Egyetértőleg olvastam a Szív jűniusi számában
Göncz Arpád köztársasági elnök nyilatkozatában többek között a következőket:

"...ahhoz, hogy valaki keresztény legyen, meg kell küzdenie a hitével. A 20.
században szerintem nem lehet istenhívő az, aki nem vallja be magának a ké
teIyét és nem küzd hitéért." Mai hitemmel és tudásommal annak idején bizo
nyára nem hagytam volna el a [ézustársaságot, amelyhez ma is a hála, tanári
valamint szerkesztőimunkám és számos baráti szál köt. Persze amíg akkoriban
a katolikus tanítás egyes tételei keltettek bennem kételyeket, addig ma, érett
koromban a meggyőző doktrína és a gyakorlat között - jómagamban is 
megmutatkozó eltérések fájnak.

Kiterjedt egyetemi tanulmányaimat részben ösztöndíjból. részben a Szabad
Európa Rádió tudományos és egyházi rovatában folytatott szabadúszó munkás-
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ságomból fedeztem, ott kezdtem tapintatlanul Bólyai Lajos választott álnéven
újságírói működésemet. A Mérleg alapításakor abbahagytam a Szabad Európa
Rádióban való munkásságomat.

- Mint a Mérleg szerkesztóje igen fontos szerepet vállaltál a magyar katolikus
értelmiség tájékoztatásában és orientálásában. Hogyan jött létre és miként dolgozik ez a
folyóirat?

- A II. Vatikáni zsinat lelkesedéssel töltötte el a Pax Romana killföldön élő

tagjait. Először jöttek ki sok éves elszigeteltség után magyar püspökök Rómába.
Velük is tárgyalva azon tanakodtunk, hogy mit tehetnénk hazánkért a lassan
lassan enyhülő politikai légkörben. Három tervünket hagyták jóvá a magyar
apostolutódok, akik között Brezanóczy Pál, a későbbi egri érsek és Cserháti
József, a későbbi pécsi püspök mutatkozott mindvégig hűséges tanácsadónknak
és tárnogatónknak. Elhatároztuk, hogy fokozatosan felvesszük a kapcsolatot a
hazai katolicizrnussal, legalább előadóknak a kongresszusainkra való meghívá
sával és nagyarányú könyvküldéssel, továbbá hogy kiadunk egy évnegyedes
sajtószemlét a zsinati reforrngondolat terjesztésére mind a hazai, mind a külföldi
magyarság körében, és egy nyugati magyar útikalauz kiadását az akkoréppen
meginduló turizmus szellemibbé nemesítésének érdekében. Ez utóbbi tervünk
nem valósult meg, a Mérleget megalapítottuk 1965-ben.

Már 19SD-ben Egerben a Foglár utcában tárgyaltunk a Vatikáni Rádió korsze
rűsítéséről és az Elet a betúk mögött című katolikus külföldi sajtószemle korszerű

feltámasztásáról. Hasonló terveket szőtt atyai jó barátom, Török Jenő is az Opus
Mystici Corporis keretében, de a megvalósítás ránk maradt. Az alapításban részt
vett a KMEM 1965. évi egész vezetősége: főleg maga az elnök Bejczy Antal
fizikus, szintén volt kispap, András Mária művészettörténész férjével, András
Károly rádiószerkesztő politológussal, Bárdossy Endre főtitkár, Kalniczky
György újságíró, Morel Gyula jezsuita egyetemi lelkész, Targonski György ma
tematikaprofesszor és jómagam. Legfontosabb feladatnak éreztük, hogy ne
emigráns jellegű folyóiratot adjunk ki, mert egy ilyet nyilván visszautasított
volna a Kádár-rendszer cenzori hivatala. Ezért igyekeztünk egy nagy nyugati
kiadót megnyerni a tervnek, amit Morel Gyulának sikerült Otto Schulrneisteren,
a bécsi Die Presse főszerkesztőjén keresztül a bécsi Herdernél elérnie. A nagy
múltú katolikus kiadó azonban nem akart kockázatot vállalni, szerződést kívánt
kötni érdekei biztosítására. Mivel akkor a KMEM még nem volt bejegyzett egye
sület, létrehoztuk a Mérleg jogi hordozó egyesületét. a Katolikus-Magyar Sajtó
Munkaközösséget, amelynek alapító elnökévé Adám György németországi fő

lelkészt nyertük meg. Ez az egyesület kötött bizományosi szerződésta Herderrel
a Mérleg kiadására. 1987 végéig a bécsi Herder volt névleg folyóiratunk kiadója,
azóta pedig az Osztrák Püspöki Kar Pasztorális Magyarország-Segélye a ki
adónk. Amíg a sajtótörvény osztrák felelős kiadót követelt meg, addig Bálint
Palkó László mérnök, szintén volt kispap vállalta magára névleg e szerepet. Az
első kéziratokat Szabó Ferenc és András Imre jezsuiták vitték a nyomdába.
Nagyszámú, a fordulat óta otthon szaporodó munkatársi gárdánk magja sajnos
nem eléggé stabil, hol ez, hol az vált ki nagy veszteséget okozva.

A nyomtatott példányszámunk kezdetben 1.000 volt, jelenleg 4.500, az első

szám 64 oldalas volt, most 112. Az eladott példányok száma ma 3.500, ami
természetesen - mint minden más hasonló kulturális folyóirat esetében - ke
vés a folyóirat fenntartásához. Fő támogatónk jelenleg a hazai magyar katolikus
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papság, valamint a Német és az Osztrák Püspöki Kar Európai Segélyalap new
szerve.

- Hogyan múködik a Mérleg surkeszt6sége? Nem teroezik-e, hogy a megváltozott
politikai helyzetben hazatelepülnek?

- Szerkesztőségünket, amelynek két teljes és egy részidős a1ka1rnazottja van
és a háztetőnk alatt működik, belátható időn belül nem telepíthetjük haza. Ott
hon még hiányoznak a folyóiratunk szerkesztéséhez szükséges, jól felszerelt
könyvtárak. A folyóirat aktívabb munkatársai, akiknek nevét a rendszerváltozás
óta már feltüntetjük, részt vesznek a témák és cikkek kiválogatásában, írásban,
telefonon vagy az évi egyszeri-kétszeri szerkesztőségi megbeszélésünkön. 200
300 sajtóterméket kísérünk figyelemmel, de általában ugyanazon viszonylag
kisszámú folyóiratból merítünk. Jelenleg főleg könyvkritikai rovatunkat szeret
ném megjavítani hazai munkatársaink segítségével. A zsinati reformgondolat
terjesztésén kívül hivatásunknak érezzük a tárgyilagos tájékoztatást a világné
zeti szempontból fontos kulturális, tudományos és egyházi fejleményekról, főleg
az európai eszme útjáról, magunkénak vallva Széchenyi István programját a
katolicizmus és a modernség összekapcsolására. A katolicizmust nem fogjuk fel
felekezetileg szűk értelemben, hanem igazi ökumenizmusként és humanizmus
ként, amely szeretettel nyílik meg nemcsak a többi Krísztus-hívő, hanem a zsidó
testvérek felé is.

- Főiskolai tanárként is dolgozol, hol tanítasz, milyen tanári tapasztalataid vannak?
- 1970 nyári szemeszterében, amikor Wolfgang Büchel a bochumi egyete-

men vállalt katedrát, neveztek ki a fizika filozófiája megbízott előadójának az
akkor még Pullachban müködö Filozófiai Főiskolára és egyúttal Jézustársasági
Filozófiai Fakultásra. Azóta a közben Münchenbe áttelepült főiskolán tanítok.
Tartottam logikai, természetbölcseleti és tudományelméleti bevezető előadáso

kat és számos speciális előadást, például a következő témákról: A fizika felépí
tése Weizsacker szerint; Szükségessé tesz-e a modern fizika egy új metafizikát?;
Az emberért keletkezett-e a világegyetem (Az an tropikus elv a modern kozmo
lőgiában): Az anyag önszervez6dése; Entrópia és evolúció stb. Régebben főleg

egykori tanárom, Fényes Imre hatására foglalkoztatott az entrópia és a fejlődés

kapcsolata, továbbá a világegyetem entrópiájának a problémája. Egy ideig fog
lalkoztam szupravezetéssel is. Az utóbbi évtizedekben belemélyedtem Carl Fri
edrich von Weizsacker tudománymegalapozási elméletébe, erről szeretnék egy
nagyobb művet is közzétenni. A Mérleg szerkesztése nyilván nem segítette elő

tudományos pályafutásomat. Szívügyemnek tekintem könyvkiadási progra
munkban korszeru filozófiai tankönyvek megjelentetését.

Természetesen a Mérlegben is sokat írok, régen névtelenül tettem, szerkeszt6
ként is csak az 1981/4. számtól merem nevemet feltüntetni. E szám megjelenése
előtt engedtek be először Magyarország területére, hogy aztán ismételten meg
tagadják tőlem a vízumot, mert ez állítólag sértette volna a Magyar Népköztár
saság érdekeit. Az illetékesek jól tudták, hogy milyen szenvedést okoznak ne
kem a hazautazás megtiltásával. Az ezzel kapcsolatban megkísérelt zsarolás elm
udvariasan kitértem.

- Egyik szervezője voltál a KMÉM-nek, hogyan született meg és nótt fel ez a szer
vezet?
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- A Pax Rornanát 1921-ben a svájci Fribourgban alapították a korábban egy
mással hadban álló nemzetek katolíkus egyetemista közösségei, hogy együtt
építsenek egy békésebb Európát. Az alapítók között voltak az anyaországi, a
felvidéki és az erdélyi magyar katolikus egyetemisták is. Amikor a hazai kato
likus egyetemi mozgalom kettészakadt, akkor mind a KMDSZ, mind pedig az
EInericana tagja lett a nemzetközi mozgalomnak. 1947-ben megalakult a Pax
Romana értelmiségi tagozata, eméi már a külföldön élő Feketekuty László kép
viselte hazánkat. 1948-49-ben betiltották Magyarországon a katolikus .egyesü
leteket, ekkor a külföldre szakadt magyar katolíkus egyetemisták a szétszórt
ságban folytatták a KMDSZ munkáját, tagjai gyakran vettek részt nemzetközi
katolikus értelmiségi találkozókon A szabadságharc után, amikor magyar egye
temisták tömegesen menekültek nyugatra, a KMDSZ-t feloszlatták, hogy meg
teremtsék külföldön az itt továbbélő MEFESZ keretében, a világnézeti szem
pontból semleges magyar diákegységet. E fejleménnyel és a MEFESZ taktikai
okokból egyre balosabb külpolitikájával elégedetlenek 1959-ben Leuvenben újra
életre hívták a magyar Pax Romana mozgalmat, amely 1964;ben Katolikus Ma
gyar Egyetemi Mozgalomnak, 1986-tól Katolikus Magyar Ertelmiségi Mozga
lomnak nevezte magát. Korábban a KMEM képviselte a Pax Romana diák- és
értelmiségi tagozatában hazánkat, 1986-tól kezdődően már csak az értelmíségí
tagozatban látta el ezt a feladatot.

A mozgalomnak első látványos konfliktusát a MEFESZ-szel való viszonyunk
okozta, később az a kérdés okozott alig észrevehető feszültséget, hogya Pax
Romana keretében vallási alapon működjünk-e, vagy inkább a keresz
ténydemokrata mozgalom felé tereljük a külföldi magyar értelmiséget.

A KMEM fénykorában helyi csoportjaink voltak nem csak Európa majdnem
minden magyar központjában, hanem Amerikában is, legalábbis New York-ban, és
az évi kongressáisok mellett számos lelkigyakorlatot, valamint regionális hétvégi
taIálkoz6t szerveztünk időszerű világnézeti kérdésekről. Sokáig élénk sajtómunka
folyt nem csak tagjaink, hanem az egész emigráció, sőt a külföldi közvélemény
tájékoztatására is a magyarság sorsdöntő ügyeiről. ~ vezetők elfáradásával és a
támogatások csökkenésével eléggé beszúkült a KMEM tevékenységi köre. De a
kétértelmű emigráns politizálgatástól következetesen távo1ságot tartva, igényes
szellemi programot követve, szinte csak a két külföldi protestáns testvérszervezettel
(Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Evangéliumi Ifjqsági Konferencia),
később pedig a Vigilia körével együttműködve sikerült a KMEM-nek viszonylag
magas szellemi színvonalát a mai napig megóriznie. Tavaly a győri kongresszussal
és a budapesti Magyar Pax Romana Fórum megalakulásával a Pax Romana haza
tért, hogy most már ne csak a diaszpórában, hanem újra az anyaországban és a
kisebbségi sorban élő magyaroknál is folytassa apostoli munkáját.

Engem először 1961-ben a 3. nijmegeni kongresszusra hívtak meg előadónak

fizikai világképünk átalakulásár61 és a keresztény világnézetről.Azóta különféle
munkakörökben szolgáltam ezt a mozgalmat, legfőképpena tanulmányi hetek,
ill. hétvégék, a müncheni csoportmunka és a szerteágazó sajtótevékenység szel
lemi irányításában vettem részt. A sok idő- és energiabefektetésem gazdagon
megtérült azzal, hogy 1968-ban a 10. Rocca di Papa-i kongresszusunkon bele
szerettem a francia nyelvterületen felnevelkedett, yeszprémi születésű Juhász
Mártába, akit egy évvel később feleségül is vettem. O nőgyógyászként dolgozik,
és sokat segít munkámban. A fiam közgazdaságtant, a leányom német-francia
irodalmat tanul a müncheni egyetemen. Mindketten jól beszélnek magyarul.
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- A KMÉM a nemzetközi Pax Romana keretében tevékenykedik, hogyan látod ennek
a szervezetnek a munkáját és mai magyarországi lehetőségeit?

- A Magyar Pax Romana Fórumba már belépett - önállóságát és jellegét
meg6rizve - szinte minden hazai katolikus értelmiségi mozgalom. A jövőben

a fórurnnak kellene a nemzetközi Pax Romana mozgalomban (MIlC) képvisel
nie hazánkat, míg a kisebbségi magyar PaxRomanák önálló képviseletre tehet
nek szert. Erre a lillafüredi kongresszuson a MIlC elnökétől, William F. Neville
t6l ígéretet is kaptak. A diák tagozatban a szegedi KEFE már elnyerte a megfi
gyel6i státuszt, amelyet rendes .tagsággá kellene fejleszteni.

EIs6 feladat lenne míndkét hazai tagozatban a tagszövetségek körét szélesí
teni. A másik sürget6 feladat lenne véleményem szerinthazulrőlbekapcsolódni
a Pax Romana különféle szakmai szervezeteibe, például a nemzetközi katolikus
orvos-, pedagógus- és mérnökszövetségbe, továbbá a természettudományi kér
dések nemzetközi titkárságába. Harmadik feladat lenne szerintem er6síteni a
kapcsolatokat a szomszédos nemzetek, a szlovákok, a románok, a horvátok, az
osztrákok stb. Pax Romana szervezeteivel (amelyeket általában hazánkon kívül
sehol sem neveznek így)~ hogy közösen fedezzük fel a katolicizmusban a naci
onalizmus ellenrnérgét. Igy els6nek alakulna ki a hazai katolikus egyházban
legalább egy értelmiségi csoport országos képviselete, és pátriánkban feltá
maszthatná a rossz hírbe hozott Actio Catholica, azaz a világiaknak a pápák
által sürgetett apostolsága eszméjét.

- Hogyan ítéled meg a nyugati világban felnőtt és ott élő magyar katolikus értelmi
ség jelenlegi helyzetét és hazai feladatait?

- Hazánk felszabadulásával a magyarságtól eddig eltávolodott honfitársaink
is új érdekl6déssel, segítőkészséggel és hazaszeretettel fordulnak Magyarország
felé. Aktív, tehát még dolgozó részük aligha települhet vissza 'a szülőhazába,

hiszen köti 6ket kenyérkeres6 foglalkozásuk, gyermekeik neveltetése éssok más
kötelezettségük, érdekük. Komolyabb hazatelepülési hullámmal csak a nyugdí
jasok körében számolhatunk. Ez azt jelenti, hogy fenn kell tartanunk külföldi
lelkipásztori hálózatunkat és mozgalmi életünket. Annál is inkább, mert egyre
több honfitársunk jön jelenleg külföldre, szerencsére már nem menekü16ként,
hanem vendégprofesszorként, kereskedelmi képvisel6ként, vendégmunkásként,
tanulóként. au pair-ként stb. Nem nagyon tetszik nekem, ha a külföldi magya
rok, nem ritkán éppen a sorsközösséget eddig megtagadók, vezet6 szerepre
törnek otthon, elfelejtve, hogy míg 6k nyugalomban tanulhattak, barátaik bör
tönökben sínyl6dtek, vagy legalábbis súlyos hátrányokat szenvedtek. Szerintem
a mi szerepünk csak a szolgálat és a kisegítés lehet, nem a vezetés, semmi esetre
sem a kioktatás.

- Miként ítéled meg a magyarorsZJÍgi katolikus (keresztény) értelmiség lehetóségeit
és felad9tait az oreaig újjáépítése'ben, az európai "feIZJÍr1a5ZJÍs" lehet6vé tétele'ben?

- AlIandóan felidézem magamban Jézus Krisztusnak az. istenszeretet és az
emberszeretet azonosságáról szóló egészen eredeti tanítását. Ez a f6parancs. Kö
vetkezésképpen közéletünk gyilkos polarizálódását Jézus igaz tanítványai nem
mozdíthatják el6, toleráns magatartással pedig sokat tehetnének eur6paizálódá
sunkért... A Nyugaton magas tökélyre vitt jogállam eszméje is a türelmes érdek
egyeztetést ajánlja a politikai életben, legalább az emberi jogok mindenki által
elfogadható közös platformján. Nem kötelességünk a magasrendú jézusi éthosz
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szerinti rosszat, minden változatában, állami szankelőkkal megakadályoznunk.
Igaz, hogy engedékeny törvények az átlagembert engedékeny etikai magatar
tásra késztethetík, etikus magatartásra mégis a jogi-törvényes szférák előtti sza
badabb, emberibb térben életpéldánkkal és racionális érveléssel kellene nevel
nünk. Ebben bátran követhetnénk Aquinoí Szent Tamást, aki erkölcsbölcseleté
ben a nem hívők meggy6zésére következetesen észérveket alkalmazott.

- Mint a kaiolikus újságíTÓsZÖVetségegyik vezet6je miként látod akaiolikus (keresz
tény) sajtó helyzetét és hivatását Magyarországon?

- A katolikus sajtó hazánk felszabadulásávaLkétségtelenül sokszínúbb lett
és tematikájában gazdagodott. Nem vagyok azonban meggyőződvearról, hogy
igazán kibontakozott volna, főleg ha az egyetemes magyar folyóiratkiadás gaz
dagodásához hasonlítom. Magyar állami, külföldi és alapítványi támogatással
rendkívül nívós új sajtótermékek születtek, amelyek különben elég közömbösen
kezelik a bibliai humanizmus eszmevilágát. Az egyházi sajtó viszont alig része
sül támogatásban, és véleményem szerint inkább az erők, az Irók és olvasók
megosztása és szétforgácsolása jellemzi az erők tervszerű összpontosítása he
lyett, ami bizony némely sajtótermékünknél a minőség romlásával is jár és máris
súlyos nehézségeket okoz. A sajtónk helyzete hasonlít az oktatásunkéhoz: szinte
minden püspöki székhelyen újra hittudományi főiskolát nyítunk. a fővárosban

katolikus egyetemet létesítünk és országos egyházi iskolahálózatot tevezünk ak
kor, amikor ehhez szellemi és anyagi erőink bizony hiányoznak. Tanulságos
példa: legfontosabb iskolánkban, a budapesti Pázmány Péter Hittudományi
Egyetemen 1990 óta még az egyik keresztény filozófiai tanszéket sem sikerült
betölteni. Egyáltalán helyes-e az állami egyetemekről elhívni a katolikus taná
rokat és kutatókat, amint nyilván nem lenne célszerű a világi sajtóból teljesen
kivonnunk a katolikus újságír6kat... ,

A katolikus....újságír6szövetségnek, amely nem valami ellen-MUOSZ-nak ala-I
kult, sajátos hivatása van, például a mi saját saitönk szakmai javításában és
fejlesztésében. A tömegkommunikációnak pedig vátozatlanul az a rendeltetése,
hogy tár.ID'ilagosan informáljon és az evangéliumi értékekhez hűségesen formáljon

Az Uj Embemek a tömegkommunikáció világnapjára megjelent május 24-i
számában olvashattuk Szennay András bencés főapát cikkében: "Amerikát nem
kell felfedezni - Kolumbus ezt már ötszáz éve megtette. A puskaport szintén
jó régen feltalálták..." A katolikus egyház is megfogalmazta a II. Vatikáni zsina
ton az Inter mirifica k. határozatban, majd a Communio et progressio és legújabban
az Aetatis nooae kezdetú római nyilatkozatokban a tömegkommunikáciőról szóló
tanítását, amelyet hetilapunk elég részletesen ismertetett. E tanítást sem kell
újonnan kitalálnunk, csak magunkévá tenni és alkalmazni sajt6nk s egyházunk
megújításában.

Pomogáts Béla
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