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Tíz é1)e is van már annak, hogy eliga
zításért fordultam hozzá. Akkor így t'á
laszolt:

-Azt tanácsolnám én magának, hogy
minden beszélgetésnél többet ér a jó
olvasás. Az író a legjobb gondolatait
általában meg szokta írni. Csak meg
kell keresni azokat a könyveket, ame
lyekben ezek megtalálhatók, és nem
csak el kell olvasni, hanem gondolkoz
ni is kell rajta. Az íróság persze nem
gyerekjáték. Nemcsak az akadályok
miatt, amelyek voltak, vannak és lesz
nek, hanem inkább azért, mert az új
író csak "új idők új dalaival" tud be
törni a régi tekintélyek és úgynevezett
.,kedvenc" irók közé. De én negyvenéves
voltam, amikor az első könyvecském
megjelenhetett. Vagyis van idő, nem
kell izgulni ! Közben kiderül, van-e te
hetsége. Mert ez az első.«

És most? Mit üzen ma a tollukat pró
bálgató, kísérletező fiataloknak'?

- Ma se mondhatok mást. Olvasni
és gondolkozni. Tagadni minden olyan
gondolatot, viselkedést, magatartást,
életérzést, ami romlásba visz.

- Ön az ősz' folyamán Lillafüreden
tartott fiatal költők szimpozionján hoz
zászólásában azt fejtegette, hogy há
1'omféle irói alapállást különböztet
meg."

- Igen, de én nemcsak az írói alap
állásra értettem, hanem általában ar
ra - amint azt a 30-as évek végén,
vagy a 40-es évek elején meg is írtam
egyik tudományoskodó írásomban, a vi
lágnézetek akkori elvadult harcai köz
ben -, hogy három olyan világnézetet
látok az emberi nem eddigi fejlődésé

ben, amelyik azért igazi világnézet,
mert minden egyes ember élményalap
jára épül. A legelső, amely történetileg
a leghamarabb alakult ki a gondolko
zó emberben: a metafizikai világnézet.
Ez természetes is, mert a lét, az emberi
élet és a világ kérdéseire mindig ke
reste az ember a választ - a nem
gondolkozó pedig érezte ennek a vá
lasznak a szükségességét -, és mind
mcstanáig se a tudomány, se a gondol
kozás nem juthatott el oda, hogy fe
leslegesnek tartsa a kérdést: Micsoda
az ember? - ez bibliai kérdés is - és
micsoda a világ? A másik világnézet,
amelynek nem éppen találó az elne
vezése, a liberál-individualista világné-
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zet, amit a keresztény irodalomban a
személyiség szabadságának, a szernélyí
ség lényegének tartanak. Ezt a mi Jó
zsef Attilánk úgy fejezte ki egyik ver
sében, hogy mert "magának rág mind,
aki rág, a fogacskák azért fogannak".
Vagyis minden élőlénynek, nemcsak az
embernek, az első és legközvetlenebb
dolga a saját önfenntartása és csak
ehhez viszonyítja a világ dolgait. Kép
mutatásba esik tehát mindenki, aki le
tagadja ezt a természetes magatartást,
amit nem is önzésnek mondanék, ha
nem inkább önfenntartási ösztönnek.
A harmadik világnézet a kollektivista
világnézet. Az ember társas faj, már ere
detileg és kezdettől fogva csoportosulá
sokba - családokba. hordákba, nemzetsé
gekbe, törzsekbe - tömörült, majd nem
zetekké és országokká szerveződött. Ennek
szükségszerű voltához semmiféle logi
kai bizonyítás vagy értelmezés nem
szükséges. A munkamegosztás mai fo
kán, amikor az államok és az államok
ban a társadalmak, a kulturálís intéz
mények, egyszóval minden megszerve
ződött és tovább szerveződik, ez még
inkább világos lehet az ember előtt. A
három világnézet között azonban én a
funkcionalitás szempontjából. a gya
korlati élet követelményei szerint sor
rendi különbséget látok. A metafizikai
világnézetről történelmi bizonyság az,
hogy tárgya elsősorban az embernek
Istennel vagy a pantcisztíkusan fel
fogott világegyetemmel való személyes
viszonya. Mégis a hivők mindenütt, már
a legprimitívebb ősvallásokban is, kő

zösségekbe gyülekeztek, és ekkor már szo
ciológiai törvények érvényesültek kő

zöttük. Rendet kellett tartani, annak,
aki az eszmét, a gondolatot jobban tud
ta közvetíteni, magyarázni, lelki vezető

és tanító szerepet kellett biztosítani, a
közös hitvalláshoz iskolákat és templo
mokat kellett építeni. Sőt, ha akár más
vallási közösségek, akár a politikai, ha
talmi szervezetek meg akarták a val
lási közösséget semmisíteni, védekezni,
tehát bizonyos értelemben "politizálni"
is- kellett. Mindez azt jelenti, hogy a
szociológtai törvények alól semmilyen
szervezet, semmilyen intézmény nem
vonhatja ki magát, mert metafizíkai
élményt sem adhatunk át az utódaink
nak másképpen, mintha tanítjuk őket

és próbáljuk megértetni velük a mi esz-



méínket, Azonfelül, mert a tapasztala
taink megértetése kevés, hozzáadjuk azt
is, amit a művészet titkainak nevezhe
tünk, az énekben, a közös áhítatban
való felolvadást. Mit mondjak a libe
Tál-individualista világnézetről? Mint
világnézeti erő, politikai pártok prog
ramjává vált. De ha valamely országot
liberális párt kormányoz is, akkor is
kell rendet, törvényt, jogot teremteni,
és ennek a rendnek a fenntartásához
hatalmi szervezeteket létrehozni, azaz
állami vezetést, kormányt, bíróságot,
rendőrséget és szükség szerint. hadsere
get is. Tehát a társas együttélés törvé
nyei mí nden világnézetre érvényesek.
A kollekiioista világnézetről eszerint
nem is kell egyebet mondaní, mint azt,
hogy az emberi fejlődés mai fokán,
amikor már mindnyáiun munkából
élünk - még azok is, akiknek vagyo
nuk van, mert hisz nem a vagyont fo
gyásztják. hanem a mások munkájá
val létrehozott terményeket és minden
egyebeket -, az következik, hogy aki
dolgozik és termel, annak az élet ja
vaihoz joga van. Joga van legalább a
biológiai létminimumhoz a maga szá
mára, és joga van ahhoz, hogy az utó
dait felnevelhesse, ami nemcsak az ő

ügye és nemcsak az ő öröme, hanem
egyszerűen annak az emberi közösség
nek az önfenntartása is, amelyikhez tar
tozik. Sokat lehetne erről beszélni, de
még csak annyit, hogy számomra a kol
lektivísta világnézet nem szűken vett
pártfelfogás. hanem az embernek, mint
társas fajnak élettörvénye.

- Mi a kollektivista ember jellem
zője? Az, hogy közösségben él és kii
zösségben dolgozik?

- Közösségben élni és vállalni a kö
zösséggel való együttélés fegyelmét,
mindenféle értelemben és mindenkível :
rnunkatársaíval, felebarátaival és csa
ládjával, feleségével és szüleivel is. Ez
kollektivista erény, de bátorkodorn azt
hinni, hogy egyúttal keresztény erkölcsi
követelmény is.

- Nem lehetne erre a viszonyra in
kább a szeretet szót alkalmazni?

- En a felebaráti szeretet szót az
írásaimban ritkán használom a szónak
teológiai, illetve bibliai keresztény ér
telmében. A bibliai értelemben vett fe
lebaráti szeretetet nehéz ügynek, olyan
követelménynek tartom, amelynek csak
kivételes emberek tudnak eleget tenni.
De azoknak is az egész életüket rá kell
erre áldozni. Ha azonban az emberek
többségétől követeljük ezt meg, csak
képmutatásra kényszeríthetjük őket. EL
lenben a másik tételt, amit a Károli-

bibliából ismerek: "amint akarjátok,
hogy az emberek veletek cselekedjenek,
ti is akképen cselekedjetek azokkal" 
elegendőnek tartom. Ezt én az emberi
együttélésben nélkülözhetetlen igazsá
gosság kritériumának érzem, olyan esz
mének, amelyet minden szocialista,
minden igazi demokrata is elfogadhat.

- Ön a Kodolányi temetésén mon
dott búcsúztatójában az író "igaz ke
reszténységé"-ről beszélt. Mit ért ezen?

- Azt nevezem igaz kereszténynek,
aki az evangélium eszméjét az életben.
önmagával szemben is és a világ dol
gaiban is megpróbálja alkalmazni any
nyira, amennyire csak képes, és soha
nem mond le róla. Kereszténységen én
nemcsak, és nem is elsősorban teológiai
beavatottságot értek. hanem a keresz
ténység erkölcsi, emberi, magatartás
beli kötelezettségeit - a "szolgálatot" 
rníndenekelött. Ahogya Károli-bibliában
olvastam. "Az Isten lélek: és akik őt imád
ják, szükség, hogy lélekben és igazság
ban imádják."

- Hisz-e a dialógusban?
- Minden dialógus szükségességében

hiszek.
- A hivők és nem hivők dialógusá

ban?
- Ebben is hiszek, mert a keresztény

egyházak történelmi tapasztalataiban
az emberekkel való bánás, bánni tudás
tekintetében olyan ismeretek vannak,
amelyeket mi'nden forradalmárnak és
természetesen minden szocialistának
nemcsak hogy jó tudnia, hanem alkal
maznia is kelL

- Elképzelhetőnek' tart ja-e a kato
likus tömegek erőteljesebb közéleti sze
Teplését a jövőben?

- Hát erről - bár nem vagyok ka
tolikus csak dadogva bátorkodom
beszélni. Nem lehet azt kívánni, hogy
rövid néhány évtized alatt a történel
mileg kialakult ellentéteken a forra
dalmi erők - a szocialista munkás
ság, politikai vezetők, gondolkodók, a
materialista szabadgondolkodók - túl
jussanak, de nem lehet azt kivánni a
keresztény tömegektől sem, hogy a tör
ténelmileg örökölt, és a magyar nyelv
kifejezésével szólva, "vérré vált" disz
ciplínákat egyszerűen elhagyják. Az
ember az a csodálatos állatfaj. amelyik
képes arra, hogy az eszével, értelmével
felfogott eszmei igazságokat önmagában
fizikai és fiziológiai értelernben haté
kony magatartássá, ízléssé változtassa.
Olyan erő ez, hogy kritikus helyzetek
ben igenis erősebb még az életösztön
nél is. Az eszme, az igazság, a becsület,
a tiszta magatartás.
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Ön tehát' hisz ennek a közéleti ak
tivitásnak további lehetőségeiben?

- Hiszek benne, de ez nem megy
könnyen és nem megy hamar. Hiszek
benne, már csak azért is, mert a kol
lektivitás nem idegen a kereszténység
től, hiszen mint vallási közösség, nem
is lehetett más. De az örökölt politikai
magatartás is történelmi realitás, és
ezt nem lehet könnyen, gyorsan felszá
molni. Ha a szocializmus a maga rend
jét az emberről való gondoskodásban
úgy fejleszti ki, hogy szinte már gond
viselő társadalomnak érezheti minden
állampolgár a szónak mindenféle - te
hát szellemi, erkölcsi - értelmében, fel
oldódnak a mai ídegenkedések: akkor
a keresztény hívek a i maguk erkölcsi
és kőzösségí követelményeit nem érzik
majd ellentétesnek a szoclalizmussal.

- Voltak-e hitélményei? Amikor er
ről kérdezzük, akkor tulajdonképpen
arra a rendkivüli állapotra gondolunk,
amit a katolicizmus "kegyelemnek" ne
vez.

Nem, ilyen nem volt. Mindamel
lett én mégis hívő lélek vagyok, éspe
dig a szónak nem abban az értelmében,
ahogya legtöbb "sikerember" - még
talán egy táncdalénekes is -, aki hisz
önmagában, hisz abban, hogy különb,
mint a többi, hisz abban, hogy tehet
ségesebb. mint a többi, és így tovább.
A szónak nem ebben az értelmében,
hanem a szó forradalmi és kollektivis
ta értelmében. Hiszem, vallom és mon
dom, hogy az emberi nem fejlődésében

a legnagyobb erő, mert cselekvésre, ön
magunk megváltoztatására és a világ
rendjének megváltoztatására vezető erő

- a hit.
Ez a kérdés racionális megközeZí-

tése.
A dolog nem olyan egyszerű, hogy

egy szóval eldönthető lenne, mi a ra
cionális és mi az irracionális. Azt hi
szem, meglepőt fogok mondani ebben
a kérdésben, mert én ezt csak antíság
nak, azaz nem kiérlelt végleges igaz
ságnak tartom. Hiszen csak azt tekint
hetjük igazi rációnak, amelyben az
úgynevezett irracionállst a maga he
lyén, jelentősége, fontossága szerint ér
zékelni, becsülni és értékelni tudjuk.

- De miből állapíthatom meg, hogy
két cselekvésem közül melyiket kell jó
nak tekinteni?

- Ez olyan kérdés, amit e rövid be
szélgetés alatt nem tudunk eldönteni,
mert azt a nagyon nehéz kérdést adja
fel. amelynek vitáia az egész világ íro
dalmában és fil07ófiájában szinte kez
dettől kezdve zajlik, hogy relatív-e a
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JO vagy nem? Különböző területeken
különböző szokások, erkölcsök, diszcipli
nák, cselekedetek alakultak ki, ame
lyeket az emberek jóknak tartanak,
másokat viszont nem tartanak jóknak.
Én egyetlen dologhoz tudok ragaszkod
ni, amint az előbb mondottam: "amint
akarjátok, hogy az emberek veletek
cselekedjenek ..."

- Ön tehát a lebkiismeretnek nem
tulajdonít szerepet?

- Az megint más kérdés. Azon, hogy
én isteni parancsnak veszem-e a helyes
emberi magatartást, az igazságosságra
való törekvést, vagy pedig az emberi
közösségak élettörvényének, nem vitat
kozom. De azon, hogy ez a diszciplina
akkor is kialakulhat, kifejlődhet az
emberben, ha mondjuk a szó teológiai
értelmében nem vallásos, azon már so
kat gondolkoztam és a Seneca-i megfo
galmazáshoz jutottam el: az erénynek
önmagában van a jutalma.

- Ezek után mondhatjuk-e, hogy
Önben a vallásos hit emberi tartalmai
élnek, hinni nem tud másban?

- Én hiszek abban, hogy minden,
ami történelmileg kialakult, tehát a val
lásokban, a vallások erkölcsi diszcipli
náiban létrejött, azokra igenis szükség
volt. Az, ami ma van, azért lett, mert
lennie kellett. Hogy ezt Isten akaratá
ból eredeztetem-e vagy pedig az em
beri fejlődés avagy a természet törvény
szerűségeiböl, ha nem is rnindegy, de
mindenesetre ez az, amit önmagam
ban vállalni tudok.

- Miben látja a vallás pozitív je
lenlétét a maí ember életében?

- Éppen azokban az erkölcsi, maga
tartásbeli és ízlésbeli diszciplinákban,
amelyekre a közösségnek, a nemzetnek
vagy az emberi nemnek mint olyan
nak életbevágóan szüksége van. Mert
íme, itt a példa: az emberek, főleg a
fiatalok elég nagy tömegei nem hisz
nek többé Istenben, nem követik a val
lás törvényeit, de nem lettek szecialis
tákká sem. Tétova, kósza lelkekké vál
tak milliószámra. Nálunk, a szocialista
államokban is, de nemcsak nálunk. vi
lágszerte. Tétova lelkekké, akiket rossz
útra is elvihet az, hogy nincs diszclp
Iinájuk. És ezért hiába kiabálnak sza
bad akaratért vagy szabadságért, ezt a
szabadságot az égvilágon semmire sem
tudják használni, legfeljebb anarchís
tákká lehetnek. Tehát én úgy látom,
hogy az igazán keresztény állampolgár a
szocialista államnak jobb polgára, mim
azok a destruktív, bomlott s oldott lel
kűek, akik semmiféle szellemi-erkölcsi
törvényt nem ismernek el.



- Ez azt jelenti, :7,ogy Ön hisz a
vallás jövőjében?

- Mivel semmiféle racionális disz
ciplína nem tudott eddig az örök kér
désekre - amelyeket a metafizikai vi
lágnézettel kapcsolatban már említet
tem - választ adni, amire pedig a lé
lek szomjazik, valószínűleg különböző

átalakulásokon keresztül, annak a lelki
érintkezésnek és lelki gondozásnak,
amit az egyházak töltöttek be évszáza
dokon át és mindenhol szükségszerűen,

jövője is van. A szónak többé már nem
politikai-hatalmi értelmében, hanem az
annál nagyobb jelentőségű lelki gondozás
szempontjából.

- Véleménye szerint lehet-e koruaik
emberének Krisztus a példaképe? Ha
igen, miért?

- Krisztus mint példakép? Én ezt a
kifejezést nem tartom jónak. Alig kö
vethető. Ahhoz, hogy valaki példakép
legyen, emberi, történelmi szituáció, al
kati adottságok kellenének azok szá
mára, akik követni akarják őt. Inkább
eligazítónak mondanám. Azt azonban,
hogy az ilyen magatartás mindnyájunk
számára becsületes és jó lehet, vállal
hatja az ember. Eligazítónk lehet, mert
a legnagyobb és a legtisztább ember
volt - ismétlem: ember volt -,' aki va
laha e földön megjelent. Ennek az. em
bernek az életében a következetes er
kölcsi tartás mindenki és minden erő

irányába, egészen a halálig, az önfel
áldozásig, olyan példa az emberi nem
előtt, amelynél nagyobb, szebb, igazabb
mindeddig nem volt. Hadd jegyezzem
meg, hogy én nem értek egyet azok
kal a szabadgondolkozókkal, antilele
rikálísokkal, akik kétségbevonják Jézus
Iétét. Ilyet nem lehet kitalálni. Ez egy
történelmi realitás, amelynek nemcsak
az írott dokumentumai vannak meg az
evangéliumokban, hanem ismerjük azt
a történelmi folyamatot is, ahogyan be
épült az első századokban. az európai és
az észak-afrikai társadalmakba. Erről

valamelytk olvasónaplói jegyzetem
ben már írtam egyszer: "Hogy miből

áll a biblia rejtelme és győzedelmes

realizmusa, arra csak legalább egy pél
dát hadd írjak ide. Mégpedig a leghihe
tetlenebbnek látszó történetek egyiké
ből, vagyis arról a jelenetről, amikor
Saulusnak megjelenik a damaszkuszi
úton Jézus. Azt mondja az Úr a damasz
kuszi Ananiásnak: »Azonnal menj el
az úgynevezett Egyenes utcába. Júdás
házában keress föl egy Saul nevű tar
zuszi férfit, most éppen irnádkozik.«
(Apostolok Cselekedetei 9, 11.) Mi eb
'ben a rendkívüli? Az, hogy nincs ben-

ne semmi rendkívüli: menj el az Egye
nes utcába. Ennek valószerűsége, élethi
tele és logikája van." Én mint író mon
dom: ezt én nem kitalált szövegnek,
írói alkotásnak, hanem tényleges való
ságnak érzem. Sok van ilyen a bibliá
ban. Mindenesetre a biblia örök tanul
ság arra is, hogy miként lehet retorika
és publicisztika nélkül hitvallást tenni,
miként lehet didakticizmus nélkül, pro
pagatív szólamosság, taktikázó igazság
hirdetés nélkül tanítani.

- Elismeri-e a misztika létezését, kii
lönösen az írói alkotómunkában?

- Abban hiszek, ahogy ezt Shakes
peare megfogalmazta a Hamletben :
"Több dolgok vannak földön és egen,
Horatio, mintsem bölcs elmétek álmod
ni képes." Ez érvényes erre is. Azt a kér
dést, hogy az ember micsoda, én nagyon
sokszor elmondom; azt, hogy az embertől

mi telik ki, hogy a belső lelki felforró
sodás és átizzás mit jelent az em
berben, azt azért többé-kevésbé tudom.
De saját magam az ilyen misztikus át
élésig nem jutottam el. Egyébként azt
hiszem, hogy a misztika bonyolultan,
szellemi-lelki sokk-hatásokkal jelenik
meg' és egyúttal fiziológiai megrázkód
tatásokkal jár. Nekem azonban ilyne
mű szellemi-lelki élményem - tehát
misztikus élményem - nem volt. En
nek sokféle oka-foka van. Egyebek közt
az is, hogy az én szellemi életemet
mindig fékezte a gond, a paraszti munka
és egy nagy család fenntartása. Tehát az
íróknál, művészeknél szinte kivétel nél
kül megjelenő neuraszténia nem vehe
tett erőt rajtam, mert ennél még na
gyobb, még erősebb gondok szerongat
tak. A kérdés ezzel persze nincs elin
tézve, de most többre úgy sincs időnk.

- Hogyan látja a szenvedés proble
matikáját?

- Nagy kérdés. Talán így válaszol
hatnék: ha az ember nem szenvedett
volna, talán nem is volna ember, leg
alábbis nem az az ember volna, aki
ma. A művész, író, gondolkozó, tudós,
próféta szenvedés nélkül egyáltalán
lehetett volna-e valaki? A szenvedés
alatt mindent értek, nemcsak a testi
szenvedést, sőt elsősorban azt, ami en
nél több: a lelki szenvedést, ami egy
részt gondolkozásra kényszeríti az em
bert, másfelől pedig olyan élményeket
élet meg vele, amelyekben a többi em
berrel közössé tud lenni, mert hiszen
szenved a többi ember is.

- A szenvedés tehát megértésre kény
szeríti az embert ...

- Kényszeríti, de nemcsak a megér
tésre, hanem a másik ember szenve-
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désének a megérzésére is. Ezt gyönyö
rűen fejezik ki az énekek, különösen a
vallásos énekek. Minden vallás énekei
szépek, nemesek, fenségesek. Én ma
gam is a Te benned bíztunkat és a
Boldogasszonyanyánkat sokszor idézni
szoktam.

Gondol-e a halálra?
- Hetvenhárom éves leszek rövide

sen. A halálra persze sokszor rágori
dolok. Hetvenen túl az ember úgy ér
zi, hogy íróként nemigen számíthat már
többre hat-nyolc esztendőnél. Mert nem
volt a világon még olyan író, aki nyolc
van éves kora után is termékeny lett
volna, még ha tovább élt is. Márpedig
az író számára az élet írás nélkül csak
vegetatív utóélet.

- Nem fél a végső órák bekövetke
zésétől?

- Félelem formájában nem is gondo
lok rá. Időnként azonban a rossz köz
érzetem szinte szuggerálja, hogy elmél
kedjem rajta, hisz ez már nem fog
sokáig tartani. Amit ebből ésszel fel
lehet fogni, azt mint természettörvényt
veszem tudomásul. De hogy az utolsó
pillanatokban hogy lesz, azt csak az
Úristen tudja. Én ugyan mindig abban
reménykedem, hogy ez az utolsó pilla
nat még nem jön el és késni fog. Am
azt a gyötrelmes öregkort, amikor az
ember magatehetetlen és másoknak a
gondozására fizikai értelemben is rá
szorul, nem szeretném megérni. El
lenben azt, hogy önmagammal erőszak

kal végezzek, nem tudom elfogadni,
sem értelemben, sem lélekben. Egysze
rűen nincs jogom a saját életemet el
dobni. De majd meglátjuk, hogyan
lesz ...

- Úgy tudjuk, hogy a Vígiliának és
az Új Embernek is régi olvasója. Mik
az észrevételei?

- Mindkét lapot olvasom, mert na
gyon fontosnak tartom, hogy az egész
emberi világban minden gondolkodást
számon tartsak. Nagyon érdekel az a fi
nom és érzékeny interpretáció, amellyel a
két lap egy-egy hivő természettudós vagy
pap-gondolkodó véleményeit közreadja.
Fontosnak tartom tudni, hogy az emberi
nem problémáiról és abban a társadal
mi kérdésekről hogyan gondolkodnak a
kereszténység szellemi vezetői és fele
lős emberei. Az természetes, hogy min
den viláanézetnek saját értéksorrendje
van arra, hogyan szolgálja a saját
ügyét. és ez nagyon érdekel engem,
ha nem is értek vele mindig és
mindenben egyet. És a két lapot
azért olvasom, amint mondtam, hogy
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tájékozott legyek ennek az óriási szel
lemi-lelki s egyben társadalmi mozga
lernnak a reagálás-rendszerére, a folyó
világ és az emberi nem jelenlegi álla
potáról alkotott véleményeire. Mert ez
a mozgalom olyan tapasztalatokat szer
zett már a múltban, a hatalomban is és
most, a hatalmon kívül is, amelyekre
míndenkinek szüksége van. Annak is,
aki birtokon belül van, de annak is,
aki nem részese a hatalomnak.

- Ma nagyon sokan látnak a katoli
cizmusban mindenekelőtt emberi ma
gatartást és csak másodsorban tételes
vallást.

- Ezt én - bár nem szólok bele 
nagyon fontosnak találom. mert nem
vagyok olyan naiv, hogy azt higgyem,
ha az embereknek szocíalizmust prédi
kálunk, már szocialistákká is lesznek.
Sajnos, a kereszténység tapasztalatai is
azt mutatják, hogy ha csupán a rituális
követelményeknek tettek eleget az em
berek, azzal még nem váltak leereszté
nyekké. Ez keserves történelmi tapasz
talat. Úgy látszik, nekünk szocíalts
táknak is.

Végezetiil: hogyan látja az zro
helyzetét és feladatát a társadalomban?
Elkötelezettsége, társadalmi hasznossága
tekintetében . . .

- Elhiheti-e például az a sajátlago
san inai ember, aki e megtervezett és
megszervezett, foalalkozásokra. értelmi,
rangbeli és jövedelmi-kereseti kategó
ríákra osztott társadalomban, ebben a
modern és általános rnandarintzmusban,
amelyben már minden emberi tevé
kenység vagy szakma, vagy foglalkozás,
állás, munkakör vagy "szerep". hogy
vannak. lehetnek emberek. leginkább
Irók, költők, művészek és gondolkozók,
akiknek a munka nem foglalkozás. nem
állás, mégcsak nem is "szerep", sőt

nem is hivatás, hiszen az is majdnem
szerep, hanem - hogy is mondjarn _.
sors. A létezés egyetlen tartalma és
formája. azonosulás valamely üggyel,
eszmével. közösséggel. Ember. aki Je
remiás és Ézsaiás, mert nem lehet más,
akinek a siker, a hír. a dicsőség, amí
jó, ami kell, egyben az ügy szolgálata
is. Még bátorságot, merószséget is. de
a gyávaságnak vagy számításnak látszó
alkalmazkodást is alá kell rendelni az
ügynek. Így lesz, lehet az egyéni cse
lekedetekbfíl, még az írásból is - tör
ténelem. De ha nem lesz, akkor is ...

- Azt hiszem, hogy ezt aláírhatná
Aquinói Tamás is. Ez a cselekvés al
fája és omegája.

HEGYI BELA


