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

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

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

*

már a középkorban is, amikor a bűnös

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

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

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

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

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

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

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

HEGYI BÉLA

•

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

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

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

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

Graham Green
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