
A Vigilia BESZÉLGETÉSE
IíÉZAI BÉLÁVAL

A "Jel és Sors" című kötetének (Ecc
lesia, 1966) egyik elbeszélésében Pilátus,
a prokurátor Júdeába megy a császár
parancsára. Halott apja arcvonásait vi
selő, rongyos koldus jelenik meg előtte

a végzet szelgájaként. Inti, ne vigye a
kardját, bírói pálcáját Júdeába, mert
" ...az a föld a kimondhatatlan Isten
f'észke, a vak végzeté. .. Jaj neked,
mert sohasem tudod meg, mi a jó, mi
a rossz, mí a bűn, mi az igazság...
Elkövetleezik az idő, amikor majd egy
gyilkost hoznak ítélőszéked elé, s te a
gyilkost szabadon engeded, megjutal
mazod. Aztán egy ártatlan férfit hurcol
nak eléd, senkinek sem vétett s te
mégis pálcát törsz fölötte... Mondom
neked, ez az ember szólní fog előtled

az igazságról s te mégsem hallgatod
meg..."

Két galambfiával váltja meg Izrael
minden asszonya gyermekét Jehovától.
Mária és József is azért viszik Jeruzsá
lembe a kisded Jézust. A városban
azonban azon a reggelen egyetlen ga
lambfia sincsen. Jehova jeladása ez,
mondja egy írástudó, s a nép nyom
ban a gyermek kivettetését követeli a
zsidók közül. De Simeon, kit a Lélek
szólásra indított, Jehova [elét másként
értelmezi. Arra int a jel, hogy a gyer
mek kiemelkedjék, kivétessék közü
lünk... "Ime az lsten Báránya, akit
nem anyjának szánt vissza az Úr, ha
nem a farkasok közé menőnek!"

A BEMUTATKOZÁS

- Nem rokonod véletlenűl valame
lyik felmenő ágon Kézai Simon törté
netíró?

- Jó lenne. Mennyí rossz jeltől és
keserű sorstól óvott volna meg életem
ben! Felvett név az enyém...

- Csaknem fél évszázadot töltöttél
el a katolikus sajtónál. Honnan indultál?

- Apám családja egri. Én a század
első éveiben, 1904-ben születtem a bu
dapesti Nefelejcs utcában, ebben a VII.
kerületi házdzsungelben. Az hiszem,
korai elhullásra voltam ítélve, mert ve
lünk együtt akkoriban a kerület egész

munkássága éhezett, munka nélkül ten
gődött a nagy sztrájkok idején.

Apám egy bútorgyárban dolgozott,
de rnint "munkásbizalmit" az elsők kö
zött menesztették a munkaadók és egész
Budapestre szóló érvénnyel "feketelistá
ra helyezték". Menekülnünk kellett. Az
ország keleti részében, Marosvásárhelyen
kapott munkát, ebben a mozdulatlan
városban. A régi erdélyi kormányszékek
nyugdíjas tísztvisclöivel, a harciasan
visszatérő 48-asokkal és a szélsőjobb

hangadóival volt tele. A pesti minlszté
rium nem is nagyon engedte szóhoz
jutni a város cíviseit. Nem adott pél
dául vasútvonalat, hogy a város komo-'
lyan bekapcsolódjék a kolozsvári fő

vonalba.
Első szállásunk Vásárhelyt a főtéri

Apolló-ház, vele szemközt állt a híres
Bodor kútja, melynek zenélő appará
tusa és versaillcs-i illúziókat idé70
vízfecskendezője már nem működött,

A város ekkor kezd kulturális jelen
tőségre szert tenni, s ebbéli szerepe
később "sem csökken, sőt a 30-as évek
ben is egyre növekedik. A város re
neszánsza, a csupa szín és elegancia
jegyében, a szecesszióval kezdődik. Ek
kor építi föl Bernádv György a székely
népi motívumokkal díszített karcsú tor
nyú "városházát s a méltán megcsodáit
.Jcultúrpalctát" hatalmas előadótermével,

modern orgonátával. gazdag nyilvános
könyvtárával. kéotárával, mozijával. A
könyvtár megnyitásakor apám az elsők

között iratkozott be olvasának (húszas
számú könyvtárjegyét sokáig megőriz

tem), Jókait forgattuk, a díszkiadás
aranyozott, domborműves köteteit. A
gyermeket természetszerűleg vonzza a
regényes mese, és egyszer csak maga
is mesélni kezd. Negyedik elemista ko
romban már mesét írtam nagyvonalas
iskolai irkába, nagy, kerek betűkkel,

török basákról. béaekröl; ravasz urakról
s merész vérrvártakról. Az ottani kato
likus gimnázium növendéke lettem: az
egész osztályban talán az el<Yetlen ipa
rosfi az örmény kereskedő csemeték,
román görög-katolikus napfiak, mazvar
megvei uraságok, kis és nagy hívatal
nokok, zsidó fakereskedók fiai között.

- Ez a beszélgetés is szerepel HegYi B61a: A magunk vallomásai (Portrék és beszélgeté
sek) című, az Ecclesia Kiadónál előkészületben levő kötetében, több más a Vigiliában
megjelent beszélgetésset és körkérdéssel együtt.
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Lemásoltam Priszkosz rétor üti be
számolóját Attiia pusztai udvarába, s
eléggé logíkátlanul, Xantus János Kali
forniai utazását, a Szent István Társu
lat első kiadványai közül Danielik egri
püspök - akit egri származású atyám
a család távoli rokonai közt emlegetett
- elragadó könyvét Kolumbusz Krís
tótról és Szent Agoston imakönyv alakú
vallomáskötetét Vass József immár
klasszikus fordításában. Igy gyarapítot
tam könyvtárarnat azonkívül, hogy bé
lyeget gyűjtöttem s azt könyvre cserél
tem el. A modern magyar Iírát Gyóni
Géza versein keresztül ismertem meg,
az ő nevét vittem be ötödikes korom
ban az önképzőkörba s szavaltam a
költő legadysabb pacifista versét: "Cé
zár. a koronádat védd meg magad".
Adyt citálni halálos bűn lett volna, jóI
lehet - a román megszállás ellenére a
határon átjutó - irodalmi tankönvv
vünk. Sík Sándoré, apróbetűs nyomás
sal bár. de már elismerően szólt Advról
és a Nyugatosokról. 1923-ban érettségiz
tem. Nemcsak az én életemnek volt ez
fontos esztendeje, hanem - két cente
náriuma révén - az országnak Is, Pe
tőfit és Madách-ot ünneneltük. Mí. ka
tolíkus gimnazisták. összefogva a refor
mátus kollégium ifiúságával. nagysza
bású Petőfi-ünnepséget rendeztünk a
kultúrnalotában, En ossztání jelzők kl)
mor fiistf"negei közt idéztem a nuszták
knHő;ét. kit aztán egy cári kozák dár
dá ia pusztít el. Olyan megdöbbentő ez,
míntha Nagy Sándort Darius verte vol
na át vasával. A zsöllvék és az erké
lyek meateltek a diákok szűtelvel, hoz
záhrtn'7.nival. a magyar leányiskola I1n
vendékeivel. román diákok is eljöttek
szép számmal, akik tegnap még osz
tálytársaink voltak és jól tudtak ma
gyarul. Az elsó zsöllyesorban foglalt
helyet a román városparancsnok, mel
lerte a katolikus anátplébános. a magyar
párt helyi korif'eusa, valamint gimná
ziumunk tanárai. vendégek Kolozsvár
ról stb. Nem történt semmi bal. A
városoaranesnek utána gratulált: ,.Diák
úr. széoen szónokolt". A plébános úrtól
egy mandarint kaptam, a gimnázium
pályadíjaként pedig 600 leit. Óriási
pénz volt.

Ez az év megváltoztaita egész vlláa
látásomat is. Két könyvnek volt döntő

szer-oe ebben. Az egyik Szab/i Dezső

Elsodort faluia. malvet lelkendezve
olvastam. amásik Szekfű Gvula 'Három
nemzedéke. Az Elsodort falut később,

első egvetemista éveimben ú ira kézbe
vettem. d~ csak félíg jutottarn benne s
kiábrándulva tettem Ie. A Három nem-
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zedék azonban egész pályámon végig
kísért, Szekfűhöz vezetett, hogy Moszk
vába való távozásáig a legmélyebb
emberi barátság fűzzön hozzá.

1!l24-ben jöttem fel Budapestre a
bölcsészkarra, noha semmi kedvem
nem volt tanárnak lenni. az meg vég
képp eszembe se jutott, hogy olyan pá
lyára lépjek, aminek valami köze van
az újságtráshoz, az irodalomhoz. Igaz,
hogy Vásárhelyt. az érettségi utáni facér
esztendőben (nem kaptam útlevelet az
optálás és a katonai sorozáson való
megjelenés elmulasztása miatt, tehát
pénzen szerzett útlevéIIel tudtam csak
Pestre utazni) a helyi újságokban már
próbálkoztam krokik, életképek írásá
val. Bármily mulattatóan írtam is a
kisvárosi figurákról. majdnem nyakamat
szegte a Iap nyomdatulajdonosa. aki
a női hiúságról írott rövid eszmefutta
tásomat saját felesége elleni áskálódás
nak, kipellengérezesnek fogta föl, s
kis híján sajtopört akasztott a nyakam
ba - ártatlanul.

A PESTI KIBONTAKOzAs

- Mit kaptál útravalóul az egyete
men?

- 1924 augusztusának utolsó napjai
ban, még a tanév megnyitása előtt, egy
napfényes délután szálltam Ie a konflis
ról a. Ráday utcai Szent Imre kollégi
umnál, egy barna bőrönddel és 3000
korona összes vagyonommal (tán két
villamosjegyet ért). Attól kezdve 1930-íg
a kollégium növendéke voltam. Fedél
volt a fejem fölött és volt kenyerem,
csak éppen pénzem nem. De ez a
sors jobbnak tűnt, mint azoké a kitűnő

kollégaimé. akik mindezek híján télen
havat lapátoltak vagy alkalmi munkát
kerestek. Jó apám 1927-ben hirtelen
meghalt, ezután, már nem voltam fize-·
tő lakó, hanem kegyelemkenyéren élő.

Pályadíjak nyereményeiből fizettem
"ellátásomért", s néha egy-egy privát
tanítvány is akadt.

Az akkori bölcsészeti kar számomra
szellemi rövidzárlatot okozó veszedelmet
jelentett inkább, mint ösztönző erőt.

Néhány nagy és új professzor késztetett
arra, hogy maradjak, hogy az ásatag,
örökké szellőzetlen tantermektál vég
leg el ne búcsúzzam. Horváth János
lelkes hallgatójává szegödtem. Olvastam
Ady-tanulmányát. Az ó szemináríumá
ban találkoztam Horváth Richárddal.
Később e nagy professzortól Szekfű

Gyulához pártoltam át. aki nemcsak
tudós volt, hanem nevelő is, s riasztó
magányosságomban második atyám



szinte, akivel éveken keresztül úgy
küzdöttem néha, mínt Jákob az angyal
lal, míg a három lépés távolságot be
tartó "magázástól" eljutott a "te"-ig.
Ez úgy esett, hogy Kassáról Pfeiffer
kanonok üzent Aradi Zsoltnak, a Ko
runk Szava mozgékony szerkesztőjének,

kérjen cikket Szekfűtől saját történe
lemszemléletéről n felvidéki Prohászka
körök kiadásában megjelenő Új 'Élet
részére. Vagy pedig írasson egy Szekfűt

ismertető cikket a professzor valame
lyik tanítványával. Szekfű hozzám
küldte Aradít ; a cikk lassan-lassan
elkészült, mint a Luca széke, de jó
híre ment a tanulmány mondandójának.

- Mindig könnyű és kényelmes meg
oldás utólag állást foglalni. megtörtént
eseményeket okosan mérlegelni és pál
cát törni egy tudós tévedései fölött.
Kockázatos lenne mai mértékkel mérni
Szekfű Gyula mu"!kás3ágát a 20-as
években, számon kérni tőle gondolatait
az akkor kilátástalannak tetsző, dezor
ganizált magyar politikai és szellemi
életben. Elsősorban tu.Ms volt, nem po
litikus. 'És természetesen ember. igaz
ember. Azzal is fén'llesen bizonyította,
hogya bekövetkező történelmi-társadal
mi esemén'llek hatá8IÍrrt r,,,,ideált/! krJ
rábbi nézeteit, szempefordult régi ön
magával és megújította gondolatrendsze
rét.

- Ebben sok igazság van. De akkor,
azok között a körűlmények között a
Három nemzedék nekünk revelációnak
tűnt...
Szekfűtől szakdolgozati feladatként egy

kiegyezés korabeli saitótörténetí témát
kaptam. Másfél-két évig napi Iátogató ia
lettem a Széchénví Könvvtár olvasó
termének: azt hiszem. a kiegyezés kori
saitó valamennyi számottevő lapját és
pletyka-újságját végiaböngésztem, hogy
megtudjam, miért kellett lemondania a
mlniszterelnökséaről Lónvay Menvhért
nek? Miért kellett e Széchenyi formá
tumú, kiváló gazdasági szakembernek
egy Bach-korszakbeli emigráns besúgó
ból lett 48-as képviselő rágalmai miatt
politikai halottá válnia. A közel kétszáz
oldalas dolgozat annyira megnyerte
Szekfű tetszését, hogy doktori disszertá
ciónak is elfogadta; nógatása. bátorítása
azonban nem volt elég ahhoz - bár
a lehetőségeket megadta ,hogy a
kéziratból nyomtatott könyv legyen.
A bécsi császári titkos levéltárban levő

Lónyay naplában kellett volna utána
néznem a törtenteknek. Szekfű le is
utaztatott - nyári vakációban a
bécsi Collegium Hungaricumba. Szeren-

csétlenségemre azonban éppen a zűrza

var közepére érkeztünk oda egy kollé
gámmal: Dolfuss kancellár meggyilkolá
sának rémületes napjaiban. A levéltár
helyett belevetettem magam a Collegium
könyvtárába. és elolvastam O. Spengler
ott felfedezett Untergangját. Valóban
ilyen Untergaug-hangulatban voltunk
míndannyian, A levéltárat nem sikerült
megközelítenem.
Szekfű rnunkásságát egyébként több

cikkben is ismertettem az "utódálla
mokban" élő magyaroknak. Az egyik
cikket német fordításban kérték a bécsi
Sctionere Zukunft jezsuita szerkesztőí.

A kéziratot azonban később sürü bocsá
natkérések közepette visszaküldték. Az
akkori osztrák hif1er;7~ '1 rí kiir''' ..... ''''lyei
között nem merték vállalni a közlést.

- Szekfű Gyula a:iánlásám fogadott
munkatársai közé a K01'unk Szava is.

- Látóköröm újabb jelentős tágulását
jelentette, hogy bekapcsolódhattam a
Korunk Szava szerkesztóségí munkájába
és az általa elindított szellemi mozga
lomba. A szerkesztők közül Balla Bo
risz hagyta a legmélyebb nyomot ben
nem. Ö volt az első nálunk, aki föl
hívta a f'igyelmet a francia katolikus
megújhodás nagyszeru lelki életi és
irodalmi eredményeire, Maritain, Clau
del, Mauriac, Bernanos és a többiek
munkásságára, A magyar katolicizmus
meglehetősen germanizálódott szellemét
a latinitás szélesebb, mélyebb és szociá
lis tartalmú világtájai felé oríentálta,
Szekfű Gyula sokat bábáskodott a

Korunk Szava körül, a lap friss, modern
s haladó hangját becsülte. Második
számában már cikkem jelent meg Ma
dách Ember tragédláiáról, mínt a pol
gári világnézet tragédiáját is tükröző

műről. Szekfű helytelenítette ugyan,
hogy én is "beálltam" a polgári világ
nézet ostorozói közé, de a cikket szinte
egyetlen szó helyesbítése nélkül leadat
ni javasolta. Balla Boriszék hang
jának modernsége, bátorsága, elevensége
nem maradt hatástalan a katolíkus
sajtó egyéb orgánumaira sem, még a
valóban konzervatív Nemzeti Újság sem
térhetett ki előle. Arnikor a lap alaoítóí
beléptek a Nemzeti Újság szerkesztősé

gébe, vittek magukkal engem is. Há
rom évre sordíjas "slapaj" lettem,
sokszor igen kritikus megélhetési kö
rülményekkel küzdve. Ekkor került még
a napilaphoz Ij ias Antal, Boldizsár
Iván, Doromby Károly stb. Baranvay
Lajos prelátus, a lap ügyvezető igazga
tója és Tóth László főszerkesztő mű

vélt, széles látókörű emberek voltak,
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megérlették és gyorsan végre is hajtot
ták a lap belső renovációját. Fellendült,
olvasott lett. Nem számították többé,
még sajtóberkekben sem, a sekrestye
-katolicizmus vidéki szintű orgánumaí
közé. Jómagam rövid tárcákat írtam,
például a "gázálarcról", a közelgő há
ború rémét szímbolízálva a Holnap hőse

címűben: a ,.hős" inkább elmenekül az
emberek világából, semhogy hamis hős

ködésből ágyútöltelékül, áldozatul vessék
oda a rombolás erőinek...

- Szép'Íl'ói ambíciói is voltak ...
- Regényírással is megpróbálkeztam.

A Prokurtitor elindul címmel egy Pi
látus-regény bevezetőjét írtam meg, ami
meg is jelent a Franklin egyik antoló
glájában A' Révai kiadásában látott
napvílágot. a Szabó Zoltán szerkesztette
Karunk szentjei kötetben Morus Ta
másról írt munkám és egyetlen épkéz
láb regényern. Az utolsó nap, amely az
utolsó nyugatrómai császár és a biro
dalom agóniájáról szólt, Azért nevezetes
számomra, mert a háború égzengése
kezdetén jelent meg, s csakugyan az
utolsó nyílt. kendőzetlenül tiltakozó írá
sok közé tartozott, Schöpflin Aladár
méltatta elismerően a régi Nyugat
utols6 számában. De nevezetes azért is,
mert kiaknázta a téma szatiro-tragíkus
lehetőségeit, azokat, amelyeket jóval
később Dürrenmatt alkalmazott hasonló
tárgyú színművében. Egy jellemző pél
da: Romulusz elrendeli. hogy a régi
harcos szellem fenntartása érdekében
állítsák fel a magisztrátusok a biroda
lom hajdani. elveszett .provinctáit jel
képező "irredenta szobrokat" a maradék
római városok fórumain. A tehetősebb

rómaiak ősi okrnánvok. anatok után
kutatnak. hogyaközeledéi Odoaker ger
mán hadai előtt bizonyítsák: ők nem
rómaiak, hanem szablnok és etruszk
eredetűek, akik soha nem bántották a
germán népet,

- Hogyan fordult tovább a sorsod?
- Aztán színikritikus lettem. Zsőlv-

lyém a Nemzeti Színház főpróbáín

Kárpáti Aurél mellett volt. Az évek
során benső barátság fejlődött ki köz
tünk. A felszabadulás után őt válasz
tották a Magyar Irószövetség első el
nökévé.

- A felszabadulás valamennyiünk
életében óriási változást hozott...

- 1945 nyarán a főposta romeltakarí
tási munkálataíból, malteres ruhában,
hónom alatt egy köteg tűzgyújtós fával,
aBelvároson kereszt JI gyalogoltam
haza. Ekkor talátkoztam az Actio Ca
tholica egyik vezetőjével, aki arról tá
jékoztatott, hogy rövidesen új katolikus
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lap indul. Szó sincs többé a Nemzeti
Újság főltámasztásáról. Hetilap lesz az
eljövendő. Dátumot mondott, jöjjek el
az alakuló értekezletre. A jelzett napon
ott volt számos ismerősöm: Sík Sándor,
Beresztóczy Miklós és több újságíró
kollégám. Sik Sándor adta a lap nevét:
Új Ember: Négyen lettünk alapító
munkatársai: Pénzes Balduin bencés
tanár, főszerkesztő, Ijjas Antal, Üjlaky
Andor és én. Megjelent a Vig-ilia is,
új vezetőkkel. Főszerkesztője Sík Sán
dor, majd a tudós Mihelics Vid lett,
aki egyetemista koromban már volt
szerkesztőm a Vita Acadcmica című

rövid életű folyóiratnál. A Vigilia ere
detileg a Korunk Szava irodalmi tár
saként a 30-as években indult; modern
hangja és választékos külseje feltűnést

keltett. Legodnadóbb szcrkcsztőie és
fenntartója akkoriban Possonyí László.
S bár sok szerkesztő, munkatárs. tanács
adó bolyongott körülötte, ö HJ1:í-ig meg
maradt az eredett elzondol-is vonalán:
a Vigiliában gyűjteni i;ss7.€ a magyar
írodalom haladó pnlvárt erőit.

lfJ48-49-ben a Mlndszontv-problérna
megoldatlansága miatt válságba került
az Új Ember is. Példányszáma lezuhan,
munkatársaínnk java része elszéled.
Ekkortájt rnozgolódik a katolikus papok
bókebizottsáua. Horváth Richárd
akit már egyetemista koromtól ismertem,
s utoljára a Korunk Szavánál talátkoz
tam vele. ahol sokszor magára vonta
a figyelmet szocíális tartalmú cikkeivel
-- a sajtóban is első számú harcosa
volt az alakuló mozgalomnak. Felis
merte, hogy az új állami és társadalmi
keretben az egyház a maga lelki mísz
szióját úgy töltheti be teljesebben, ha
magáévá teszi a békemozgalom gya
korlati segítésének gondolatát, vállalja
a társadalmi igazságosságért vívott kö
zös harc reá háruló feladatait, egyszó
val, ha részt vesz az egész magyar nép
hazájának, otthonának építésében. nem
szakad el a valóságtól, amely híveinek
rrrinderrnapí valósága. 19S0-ben hivata
losan is megalakult a icatollkus papok
békebizottsága. meghirdeti oroararn íát.
Megindul a mozgalom időszaki lapja is,
előbb Kereszt, majd Katolikus Szó
címmel. Ekkor én. Horváth Richárd
baráti hívására. átmentem az Úi Em
bertől a Katolíkus Szóhoz. A kezdés
nem csekély nehézsézeivel és sok félre
értéssel kellett ennek a lapnak meg
küzdenie. Mégis. úgy érzem. otthonom
ra leltem itt érroúzv, rnínt eltVkor a
Korunk Szavánál, amelv színtén el:'Y
tázabb, egyetemesebb világ felé mu
tatta már a kibontakozás útját. Erre a



szerepre vállalkozott, meggyőződésem

szerint, a Katolikus Szó is, és kezde
ményezéseit az események azóta több
szörösen igazolták. Hiszen a Zsinat által
megújhodott egyház hivatalosan is az
élet pártján áll, együtt őrködik a békén
azokkal, akik bár más világnézetet val
lanak, az emberi boldogság ugyanolyan
fontos számukra, mínt. nekünk.

A szerkesztőségí - munkán túl maradt
időm egy kedvenc témám kidolgozására:
az esztétika jelenségvilága hogyan "re
lativizálódik" a társadalmi élet sodrá
ban, tehát míért nincsenek klasszikus
értelemben abszolút érvényességű eszté
tikai normák. A Küzdelem a kifejezé
sért történetfilozófiai tanulmány, amely
az esztétika és a társadalom kapcsolatát
vázolja fel. Az elkészült hatszáz oldallal
azonban csak a kereszténységig jutottam
el. Első olvasója s egyúttal méltatója
Radó Páli bácsi volt.

- Megfogalmaznád a kereszténység
ről vallott felfogásodat?

- Az ókor társadalma morálisan és
szociálísan is dekadenciába fulladt. A
kereszténység legnagyobb jelentősége,

hogy ezt az alázuhanást megállítja, az
után hatalmas erőfeszítéssel elindítja az
ember erkölcsi fel/)ilágosításának mun
káját, A kereszténység az erkölcsi fel
világosodás. korszakát nyitja meg. Az ó
Clartéja Krisztus, a Világ Világossága.
Tiszta hitbeli "képzeteket" ad a teremtő
Istenről, aki szeretetböí váltja meg

FODOR LÁSZLO VERSEI

Vun uhi

A nevezhetetlen
kivetette ábráit
utcákra, terekre
van ki ellene lódul
ki értelmezi, magyarázza
van ki elindul nyomába
maga is jellé s'űTŰsödik

A höltés:zet bi=-onyosságui

Kényszerleszállás egy
képzeletbeli tájra
Örökös keresése
egy nem létező szónak

teremtményét és ébreszti fel benne az
emberméltóság eltorzult ismeretét.
Evangéliuma hirdeti meg először az
ember egyenlőségét, isteni hasonlóságát.
A szerétet-törvény hangsúlyozásával er
kölcsi iránytűt ad a kezünkbe. A jócse
lekedetek s az erények gyakorlásával.
a bűnbánat és a bűnbocsánat felszaba
dító gesztusával utat nyit az ember
belső tökéletesedésének kiépülése felé s
ezzel mínden időkre megszabja az em
beri együttélés, a kultúrtársadalmi lét
kifejlődésének alapfeltétefeit. Igy lesz
a krisztusí felvílágosodás az emberi
haladás haj törnotoria, amely a barbár
századok s a nyers emberi természet
visszaütései ellenére is, szüntelenül
előre és felfelé mutatia az utat. A ke
reszténység földi útjának végső célja
pedig: a szeretet, az értelem és a szo
ciális igazság uralmának megteremtése
az emberi világban. Aki ezt a hármas
célt szolgálja, aki érette munkálkodik,
végső fokon a kereszténységben rejlő

egyetemes alapelveket valósítja meg a
gyakorlatban is.

- Ha most mérleget c.sinálnál, mit
hozna a végeredmény: eleget tettél en
nek? Ezért munkálkodtál?

- Azt hiszem, igen. A képességeim
hez, erőmhöz és lehetőségeimhez mér
ten. A szeretetet szolgáltam, Sok küz
delemmel, nélkülözéssel, szenvedéssel.
De sok örömmel is.

HEGyr BÉLA

A höftés:zet =-soltáruiból

Változok éretted
kétség-görcsű ággá
zúzmarás virággá
bánat íllatává
változok én érted
világterhes fává
vasszavú imává
gyémánt zokogássá
halálba életté
életbe halállá
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