
egyszer a magyar is ilyen egy tömbből

faragott, egy akaratú nemzet lesz, amely
tisztában van nemzeti értékeivel. ere
jével és történelmi végeznivalójával.
Sokszor tapasztaltuk azonban ennek ép
pen az ellenkezőjét. Noha elérkezett az
ideje, és megteremtődtek a feltételei
annak, hogy ezt az egységet létrehozzuk.

Ti, láthatatlan. szent alakzatok
sorsunkon ti könnyítsetek:

súlyo!lOdjatok!

- Cikkeiben, tanulmányaiban már
több ízben kifejtette, hogy a társadalmi
tökéletesedés egyedüli útjának, az em
ber jobbá válása eszközének a művelt

ségi szint állandó emelését tartja. Gon
dolja, hogy az általános kulturálódás,
az ismeretek elsajátított halmaza önma
gában megoldja az ember lelki válságait
is?

- Az a tétel, hogy a munka felsza
badítása, amin általában a munka meg
szüntetését értjük - tehát a gépesítés
nek, a teleautomatizmusnak olyan fokát,
amikor az embernek legfeljebb csak
napi 3-4 órát kell dolgoznia -, s ami
egyúttal az ember felszabadítását is
jelentené - hamis alternatíva. Amíg az
ember nem ér el egy olyan műveltségí

színtet, az emberi érintkezésben egy
olyan magasságot, hogy fel tudja hasz
nálni létrejövő szabad idejét; amíg nem
tanítjuk meg az embereket arra, ho
gyan építsék magukat és egymást - a
munkaidő csökkentése nem hozza meg
a várt eredményeket. Éppen fordítva
igaz a dolog: a kulturált, fejlett tudatú
ember tud majd élni a szabad' idő le
hetőségeivel, az számolja fel a munka
terheit.

- De hol a garancia arra nézve, hogy
egy h o m o s u p e r s a p i e n s nem él-e
majd vissza meg szerzett szellemi és
esztétikai vagyonávql? Nem fogja-e
mások elnyomására, pozíciói és gyors
karrierje védelmére, önző célokra fel
használni? Tetteit tetszetős magyaráza
tokkal igazolni?

- Amit Ön mond, az inkább a civi
lizáció veszélye. Az elkényelmeskedésé,

a lustaságé. A háztartási gépek, kom
munikációs eszközök hozzászoktatnak
bennünket ahhoz, hogy mindent készen
kapjunk. A körülményeink, informálódá
sunk elmechanizálódása azonban nem a
kulturálódást, nem a gazdagabb tudatú
és érzelmi életet élő önálló embert je
lenti. A műveltség, önmagunk szellemi
bővülése ugyanis fejlett, érzékeny ideg
rendszert eredményez, és az ember
olyan kifinomult esztétikai és etikai ér
zékkel fog rendelkezni, hogy ez a társa
dalmi és közvetlen emberi kapcsolatok
ból előbb-utóbb kizárja a tragikus konf
liktusokat.

- Mindez nem biztosíthatja az ember
"belső" növekedését, érzelmi kiteljese
dését, nem lesz általuk szeretetre mél
tóbb. Okos lesz, félelmetes tudású,
konstruktív, de ezze! még nem tesz
szert jobb morálra, egészségesebb lelkü
letre. Nem véletlen, hogy az ember vég
ső sorsának kérdése, a fejlődés kime
netelének problémája ma égetőbb, mint
valaha is volt. Nem gondolja, hogy e
tekintetben a vallás, a kereszténység
példaadása, erkölcsi nevelő ereje meg
marad és továbbra is nélkülözhetetlen
szerepet tölt be életünkben?

- Ez kétségtelen. Ma is ugyanazokat
az erkölcsi alapelveket valljuk, amiket
a kereszténység időszámításunk kezde
tén megfogalmazott, s amelyeket a zsi
dóságtól örökölt. A szeretet himnuszá
nál szebbet és többet ma sem tudnánk
mondani. De úgy érzem, ez mind kevés
a mai ember értelmének ...

i\ HAz VÉGÉN tJLOK ...

Isten, aki 'mondjak, füben, vízben, fában
bújkálsz. mint mosoly a szerelmes Iányban,
ki a költőkénél .lobban kinyitottad
nagyanyám két f\ilét szözatodnak,
nekem, ki mint süket s vak tétova lábon
dülöngtem e Dörjtő viIáA"on,
tedd meg nékem is, hogy úgy mím ő füleljek
szavadra s szavadra oly bátran feleljek.

- Vannak vallásos versei?

- Sok. Adok is épp ezekből mutatót.

HEGYI BÉLA

(J. C. Barreau: La fai d'un paien)

Isten nem birtokolható fogalom. Ó valaki Más, akit szeretnünk kell. A Másik
"megismerése" nem idegeníti el az embert. Ez a szeretet aktusa (ami nem jelenti
azt, hogy az emberi szellemnek ne lenne benne szerepe). Mondhatjuk-e, hogy a
ezeretet elidegenít? Ellenkezőleg, a Másik megismerése felszabadít, különösen ak
kor, ha ez a Másik - Isten.
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