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Honnan forrásozott
hivatása, szellemi ér
deklődése? És hogyan
alakultak a háború
utáni,hivatásávalkap
csolatosesemények?

Fila Bélával
Fila Béla (1933) teológus, filozófus, a Pázmány Péter Katoiikus Egyetem
Hittudományi Karának nyugalmazott dogmatikaprofesszora. Életútjának
egyetemi tanári kinevezéséig terjedő áttekintése után egy következő be
szélgetésben megkíséreljük majd Professzor úr szellemi életének belsőala
kulását is bemutatni olvasóinknak.

Katolikus erdészcsaládból származom. Édesapá m erdész volt. De a
családunkban kezdettól fogva, ahogy már a bátyáim is felnevelked
tek, mindenki értelmiségi. Mindegyik fiútestvérem, amint elvégezte
az elemi iskolát, középi skolába , majd egyetemre ment. Ez az indítás
a testvéreimnél is a természetükből fakad t; érdeklődő természetűek

voltak, szellemi beállítottságú ak. Ezt jelzi az is, hogya családban két
pap van. A szellemi problémákkal nem az egyháziasságon keresztül
találkoztunk, hanem azok ma guktól jött ek. Az egy háziasságot, ér
dekes módon, a szüleink kép viselték. Egyházias módon voltak hívő

emberek. Az egyháziasságot és a vallásosságot a sz ülök t öl örököltük,
de az értelmiségi érdeklődést, az értelmiségi tevékenységre irányuló
vágyat már nem. Tanulmányaink és még inkább önálló, személyes in
dításunk alapján növekedtünk bele a szellemi környezetbe, és azo n
belül az értelmiségi tevékenységbe. Heten voltunk testvérek, öt fiú és
két lány. Az öt fiúból kett en közgazd ászok, egyikük természettudo
mányi, ketten pedi g teológu s végzettségűek. Igazából értelmiség i
munkát csak a két pap folytatott. Értelmiségivé tulajdonképp akko r
lettem , amikor a tudományos bölcseleti evide nciá t sajátos értelme és
jelentése alapján fogtam fel. Tehát amikor nem azért tanultam , hogy
egy bizonyos pályát elnye rjek, és abból eltartsam magam at. Amikor
ez bennem így vetődött fel, a foglalkozást és a hivatást megkülön
böztettem . Van olyan foglalkozás, amelyet hivatásszerűen űznek, és
van olyan foglalkozás, amel yet kizárólag csak fizetség miatt. Az a pe
dagógus, aki csak fizetésért csin álja, igaz ugyan, hogy értelmiség i
munkát végez, de a szó teljes értelmében nem értelmiség i. Valaki
írhat, má solhat egy kön yvet, de ha merőben pénzért csiná lja - az
tulajdonképpen csak egy foglalkozás. A pénz nem fő szempont, még
ha mindennapi életben általában, amivel foglalkozunk, abból élünk.
De a hivatásszerű foglalkozás, az más. Ilyen értelemben egy orvos
akkor értelmiségi, ha a foglalkozását egy magasrendű érték szo lgá
latába állítja, és azért gyógyít - ezá ltal hivatásává válik a foglalko
zása. Mivel alapjában véve vallásos és jó szellemű családban nőttem

föl, különbséget tudtam tenni a családon belüli, szellemi, vallásos lég
kör és aközött, ami kívül van, amit az újságok hoznak, ami a társada
lomban zajlik. Már megkezdődött a hatalomátvétel, Rákosiéké. Erról
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tudtunk, de megvolt a véleményünk családon belül, a családom min
den tagjának. Az értelmiségi kör körülöttem érdekes módon vallásos
szimpatizánsokból állt - hasonlóképpen gondolkodtunk. Úgy lát
tam, hogy abban az időben, jóllehet kemény és kegyetlen dolgok tör
téntek a társadalomban, de mivel bennünket ez közvetlenül nem érin
tett - mondjuk, nem csuktak le senkit, nem fogtak el senkit az
ismerőseink közül- bizonyos társadalmi védettséget élveztem a ha
sonló gondolkodású emberek között. Tudtuk, hogy mire kell vigyázni,
s nem szabad provokálni. 1948-ban például a plébános felvitte az
egyik pesti újságot a szószékre, ott kiteregette és megtámadta. Be
csültük nagyon, de tudtuk, hogy ilyet nem lehet csinálni. Le is tar
toztatták, el is vitték. Tehát a társadalmon belül volt egy szellemileg
védett réteg, amelyen belül az ember megítélte az eseményeket és ki
alakította a saját véleményét, mindeközben pedig kifele alkalmazko
dott a külső törvényekhez. Mindszentyt 48 karácsonyán hősnek érez
tük. Tudtuk, hogy általában véve nem mindenkinek adatik ez meg,
csak akinek a helyzetével együtt jár. Az az érzésem, hogy 1948-ban
olyan szellemi környezetben élhettem, ahol az egyháznak még na
gyon sok tartaléka, szellemi ereje, értéke volt. Bizonyos területeken
jól lehetett védekezni ez ellen az egyre inkább agresszíven támadó
szellemmel szemben. Érdekes módon, az aktuális ügyek iránt immú
nis lettem, részben a családi köröm, részben azoknak a társaságában,
akik szemben álltak ugyan a rendszerrel, de külsó1eg nem kerültek
szembe vele. Ezeknek a véleménye megerősített, és ebben a körben
szabadabban lehetett beszélni. Természetesen voltak olyanok, akik
ró1 sejtettük, hogy másképpen gondolkoznak - azokkal szemben bi
zony tartózkodtunk. Ha a családon belül akadt ilyen, akkor az illető

világos különbséget tett aközött, hogyan gondolkozik a munkahe
lyén, és hogyan gondolkozik otthon. Mindebben a társadalmi skizof
réniának van egy elviselhető határa és egy elviselhetetlen oka. Ha az
ember tudatosan átlépi ezt az egyensúlyt, akkor őt hősnek tartjuk.
Mindszentyt akkor és most is hősnek tartom, aki ezt a határt tudato
san át merte lépni. Tehát a védettségbó1 és a rejtettségből kilépett a
nyilvánosságra, és nyíltan szembekerült vele. Ilyenek sajnos kevesen,
nagyon kevesen voltak, talán pár ezren. Mindszentyvel kapcsolatban,
18-19 éves koromtól mások véleménye hatott rám. Abban a környe
zetben, ahol én éltem, Mindszentyt becsülték és értékelték. Sőt, Mind
szentynek politikai jelentősége volt, hiszen azt gondolták, köztük ő

maga is, hogy majd visszaáll a régi rend, mivel a kommunizmus nem
tarthat sokáig. Ez volt az alapállása, mert annyira nyilvánvaló volt
már 1950-tó1 kezdve, miután a szovjetek átvették a hatalmat, hogy ez
igazságtalan, erőszakos és hazug rendszer. Csak az volt a kérdés, hogy
ezt meddig tűrjük. Voltak, akik azt mondták, hogy nem tart sokáig.
Voltakilyenek, például az amerikai külpolitika, és ez benne volt a köz
tudatban. Mindszenty pedig azért érdekes, mert ő azoknak a jelképe,
akik negatívan ítélték meg a kommunizmust, a rendszert, és azt
mondták: mindez nem tarthat már sokáig. Azoknak adott hangot,
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Papi, tanári hivatásá
val, szellemi alapállá
sának további alakulá
sában milyen belátások
játszottak még közre?

akik meg voltak győződve,hogy egy igazságtalan és erőszakos rend
szer csak ideig-óráig tartható fenn. Ő ezt nyilvánosan ki merte mon
dani, jóllehet a társadalom nagyobbik része szintén kifejezte ezt, még
ha csak belül is. Azok, akik személyes meggyőződésbó1vagy elköte
lezettségbó1 voltak szembenállók, azt hiszem, szintén áldozatok vol
tak. Ismertem számos olyan becsületes embert, aki szociális érzé
kenységbó1, szociális elkötelezettségbőlezek mellé állt. Mert úgy
látták, hogy a társadalom alsó, elnyomott rétegeit fel kell emelni.
Mindszenty ereje abban áll, hogy tudatosan vállalta saját életének fel
áldozását egy ország erkölcsi és vallási megmentéséért. Tudatában
volt annak, hogy a kommunizmus tönkre fogja tenni a magyarság lel
két, erkölcsi tájékozódását. Ez számára nyilvánvaló volt, de azt is
tudta, hogy a hazugság kiderül. Az emberek nagy része tudta, hogy
a kommunizmusnak nincs igaza, csak visszavonult és nem tudott,
nem mert tenni semmit.

Amikor családi körben 1949-ben bejelentettem, hogy pap akarok
lenni, az egyik bátyám, aki a Földművelésügyi Minisztériumban volt
vezető beosztásban és párttag is volt, azt mondta, hogy Szibériába
fogok kikötni, mert most ez lesz a párt új stratégiája. Édesanyámat is
győzködte, hogy beszéljen a fejemmel. mert Rákosi szerint a papság
kérdése csak vagonkérdés. Nem tudom, hogy lehetett volna, de a le
vegóben benne volt ez is. Czapikék azt remélték, hogy a magyar állam
mégis valami kapu a szovjetnek nyugat felé, tehát nálunk nem duga
szolnak majd be mindent. Én is végig kaphattam könyveket nyugat
ról, igaz, csak korlátozott számban. Ez, gondolom, magasabb szinten
is így lehetett. Vagyis a szovjetek Magyarországon keresztül jutottak
hozzá számos nyugati termékhez, eredményhez, gondolathoz. Ezért
nyitva voltak tartva a kapuk, háromévente kiutazhattunk, 56 után
már az is látszott, hogy itt nem lesz teljes kiirtás. Mondtam is többször
a BM-eseknek, hogy a Magyar Kommunista Párt halálra ítélte a kato
likus egyházat. A halálos ítélet ugyan megvan, de még nem hajtották
végre. Ezt az ítéletet néha a fiók legmélyéró1 előveszik és meglenge
tik, aztán ismét elteszik. A hétköznapok, az egyházi élet hétköznapjai
mindettől jórészt függetlenek voltak. Vagyis kiszolgáltattuk a szent
ségeket, gyóntattunk, temettünk, szerény keretek között hitoktattunk.
Tudtuk, hogy a kivégzést akarókon kívül vannak olyanok is, akár
hatalomközelben is, akik ezt nemigen akarják. Akik a pártban is dol
goztak, de híVÓK voltak és késleltették a folyamatokat. A bátyám pél
dául. Volt rengeteg párttag-gyónóm, párttagok esküvőit rendeztem
el, gyerekeiket kereszteltem. Meg voltam arról győződve,hogy ez a
hazugság a végtelenségig nem tartható fenn. A halálos ítéletet vagy
nem is akarják végrehajtani, vagy nem tudják végrehajtani, vagy még
nem tudják, hogy mit is akarnak - ezt azért éreztük. Néha éles volt
a helyzet, tűntek el emberek, de azt is tudtuk, hogy az itthoni hatal
mat a szovjet szuronyok tartják életben. Azt is tudtuk, hogy Potsdam
ban több lehetőségetkaptunk annál, mint amit Sztálinék kiosztottak
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Saját alapállását mi
lyennek ítéltea kom
munista-szocialista
hatalommal kapcso
latban?

nekünk. Azt gondoltam, hogy több generációnyi időbe telik, míg vál
tozik a helyzet, de abban hittem, hogy túléljük. Azt is tudtam, hogy
Magyarország politikája külpolitikai kérdés. A hatalom kiszolgálói
ugyanazok lettek volna Hitler győzelmeesetén, mint így. XII.Piusztól
eredt az a belátás, hogy vissza kell vonulni a sekrestyébe. A közélet
tó1visszavonulva a családoknál. az otthonokban élni a hitünket. 58
ban végeztem a teológián, akkor szenteltek. Kikerültem Vecsésre. Per
sze, azért különlegesebben alakult ez, mert ötödik év után kerültem
ki úgy, hogy váciak négyen voltunk, és az egyik kollegámnak a ke
resztapja volt a püspök, Kovács Vince. Ez a fiú elment Kovácshoz és
azt mondta: "Ha a szemináriumban bennmaradunk, akkor mind
egyikünket bebörtönöznek." Ezután kihelyeztek bennünket a pesti
központi szemináriumból káplánnak, de úgy, hogy hatodévesek vol
tunk. Az történt ugyanis, hogy a kispapok fellázadtak a békepapi
mozgalom ellen.

Nem legitimáltam, semmiféle jelét nem adtam ennek, nem jártam bé
kegyűlésre, sőt, indirekt módon mindig a veszélyesség határáig el
menve jeleztem. hogy nem tartozom közéjük. Konkrétan például: a
prédikációban, mondjuk, utalhattunk az Evangéliumnak olyan ér
telmezésére, ami az istentelenséggel, az erkölcstelenséggel polemi
zál. Ez persze nem direkt, hanem indirekt ellenállás. Az indirekt el
lenállást, ahol csak lehetett, mindenütt jeleztem. A csoportmunkában
(mert mindig voltak csoportjaím) tudtam, hogy hol és hogyan lehet
őszintén beszélni. Érdekes módon alakult a sorsom, hiszen három
olyan személyt tudok, aki rám volt állítva, és mind a három illető je
lentkezett nálam, hogy "Vigyázz, ha én ott vagyok, ne mondj olyat,
ne csinálj olyat!" Az egyik diák volt. Hódmezővásárhelyen történt,
ahol volt egy 4(}-50 tagú csoportom. ott az egyiküket, egy fiatalt rám
állítottak, de ő megvallotta nekem lelkiismereti alapon, hogy rám van
állítva. A másik egy pap volt az egyházmegyei kerületembó1. Eljött
hozzám, és megmondta: "Rád vagyok állítva, vigyázz, mit csinálsz,
mit mondasz, amikor én itt vagyok." A harmadik illető megmondta
nekem, hogy "párttitkárrá változva" időnkéntmeg kell majd láto
gatnia engem. Állami emberekkel először a szemináriumban talál
koztam. Zemplén György professzor ajánlott Szegedre tanárnak
ekkor aztán jöttek abelügyesek. Beültünk egy presszóba, ahol ők sze
mélyes síkon próbálkoztak, én pedig ideológiai vitát próbáltam in
kább kezdeményezni. Ez a szegedi tanári kinevezésem előtt volt
még. Próbáltam a baloldali hegeliánusokról beszélni (nevetés), de ez
csak egy darabig érdekelte őket. Látták, hogy nem vagyok gyakorlati
beállítottságú, nem kell tó1em tartaniuk. Időnkénta rektoron keresz
tül üzengettek. 1964-ben Zemplén püspök ki akart magával vinni Ró
mába, ekkor aztán megint jöttek a BM-sek, csapatostul. Ismét presz
szóba kellett menni. (nevetés) Azért oda, mert ott engem nem
ismertek. Megmondtam azért finoman a véleményemet a politiká
ról, úgy példabeszédszerűen. Nem voltam azonban támadó. Vi-
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A szegedi szeminári
um prefektusaként, fi
lozófiatanáraként még
sem futott be hosszú
pályát. Mi voltaz oka
a távozásának és mi
történt ez után?

gyáztam, nem akartam összeütközésbe kerülni velük. Okossággal
próbáltam élni - önvédelemből. Nem tettettem, csak vigyáztam.
Morálisan ki voltam tanítva Zemplén által, aki azt mondta, hogy a
jogtalan támadóval szemben nem vagyok köteles teljes őszinteségre.

Indirekt módon ezt nyilvánvalóvá is tettem. A kimenetelem előtt pró
báltak rávenni, hogy egyes emberekró1 havonta egyoldalas jelenté
seket írjak. Erre visszavontam a római kérvényemet. Utána Zemplén
rögtön behívatott, és azt mondta, nem kell ezeket komolyan venni.
Tekintsem az egészet semmisnek - gondolom, a háttérben ő is in
tézkedett. Így aztán mégis kimentem. Amikor visszajöttem, megint
megkerestek, azonban ismételten és állandóan elméleti ügyekkel fog
lalkoztam. Hegeliánusok (nevetés) és a többiek, de személyi ügyeket
soha nem érintettem. Kineveztek a szegedi szeminárium prefektu
sának, mondtam a rektornak, hogy ebbó1 baj lesz; aztán elintézték,
hogy nekem ne kelljen békepapi ülésre mennem.

Szegeden egy kispapról kiderült, hogy spicli. Ráadásul az illető az
Állami Egyházügyi Hivatal legfelső szintjéről jött. Felmentem a püs
pökhöz azzal, hogy ezt az embert el kell távolítani a szemináriumból.
Ez a kispap nyilvánosan hangoztatta, hogy épp mikor megy az ÁEH
ba, hogy ott tárgyaljon velük. Beépített, cinikus ember volt. Beszéltem
három püspökkel, az egyik beszélgetés utáni másnap a spicli bele
röhögött a képembe. Ez nekem már sok volt. Bezárkóztam a szobám
ba és egy álló napig csak Beethovent hallgattam. Aztán a legjobb ba
rátomnak megmondtam, hogy tovább itt nem maradok; ez 1970
tavaszán történt. A spicli irányított, és én úgy éreztem, hogy ezzel er
kölcsileg nem lehet a szeminárium létét igazolni, a spicli bennma
radt a szemináriumban, később fel is szentelték. Aktívan részt vett a
békepapságban. Aztán másnap este a rektor bejött a szobámba és azt
mondta, hogy igyunk és tárgyaljunk. Azt állította, hogy azonnal ki
fogják tekerni a nyakamat, ha itt protestálgatni kezdek. Mondtam
neki, hogy kérni fogom kérni a felmentésemet, és kémi fogom az egy
házmegye legegyszerűbbplébániáját. "Ha ezt nyilvánosan megte
szed, kikészítenek és még papi munkát sem végezhetsz" - mondta
a rektor. Írtam hát diszkréten egy levelet a püspöknek, amiben tájé
koztattam a helyzetemről. Egy hét múlva jött egy ÁEH-s alkalma
zott, és a szemembe nevetve mondja: "Hallom, Fila úr, nemigen sze
ret tanítani - hozzájárulunk, hogy papi munkát végezzen." Azt
hiszem, a veszélyesség határáig itt elmentem. Nagykőrösön aztán,
érdekes módon, családi ismeretségek révén, végig tudtam, hogy
szemmel tart a párttitkár, és azt is tudtam, hogy milyen információ
kat küld rólam évenként a főnökeinek. Többen voltak, akik rám vol
tak állítva, de azokkal szinte baráti kapcsolatban voltam, mert meg
mondták, hogy vigyázzak velük az előbbiek miatt. Nagykőrösön
1970-tó11985-ig dolgoztam. Az volt az érdekes, hogy olyan környe
zetben éltem, ami szintén védett volt. Csak időnkéntsodródott a ve
szélyesség felé, de végül is nem robbant fel.A védettség határait azok
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A közéletbó1 kivehette
a részét, volt módja
társadalmi életet élni?

a csoportok jelentették, akik a közösséget alkották. Mindig volt egy
széles réteg, akikre lehetett támaszkodnom. Persze nekik is voltak
nehézségeik, fóleg az értelmiségieknek, azon belül is a tanítóknak,
tanároknak. Nem volt egységes helyzet. Ritka volt, hogy az igazgató
annyira ateista lett volna, hogy üldözze a hívő tanárokat. A többi csak
arra ügyelt - ez egy hallgatólagos megállapodás volt -, hogy a pe
dagógusai ne tartsanak fenn a pappal nyilvános kapcsolatot. Talál
kozhattak a pappal, csak ne derüljön ki. Esténként, vagy éjjellehetett.
Az igazgatók engedték a templomba járást, csak más helységbe men
jenek a tanárok. Orvosok, ügyvédek, közgazdászok voltak még a lá
tókörömben, közülük néhánnyal heti rendszerességgel is találkoz
tam. Ők részt vettek a város életében, volt közöttük párttag is.
Tudták, hogy tőlem nem kell tartaniuk, s őszinték voltak velem. Ski
zofrén állapot, de jórészt ők viselték a kettősség pszichikai, társa
dalmi súlyát. Hívők lévén panaszkodtak nekem, hogy emiatt nem
juthatnak előrébba pályájukon, háttérbe szorították, vidékre helyez
ték őket - mindannyian Kecskemétre, vagy kisfalvakba jártak ki mi
sére. Igazi, meggyőződéses ateistával, kommunistával nem volt dol
gom. Ha ilyenek akadtak is, nem engedtek közel magukhoz engem.
Akikkel kapcsolatba voltam, azok így vagy úgy, de azt látták, hogy
mi mindannyian egy közös történet kényszerhelyzetében vagyunk,
és hogy meddig, azt senki se tudja közülünk.

Plébánosként láttam, hogy konkrétan mit is jelent papnak lenni az
emberek között. A teológia szakmailag elzárt terület volt, csak házon
belül dolgoztunk, aminek kifelé semmi jelentőségenem volt. A"po
litikai kudarcom" után, amikor is el kellett hagynom a teológiát, ke
rülhettem közelebb a hétköznapi élethez. A hitvalló keresztényekkel,
igaz, csak a templomon belül, közösségi keretekben lehetett foglal
kozni, templomon kívül csak négyszemközt, vagy családi körben.
Több olyan családi társaság volt, ahová rendszeresen el-eljártam. A
vezető réteggel a közös tarokkozgatások révén tartottam kapcsola
tot. Barátilag sok mindenről lehetett szó. Előzetesen nyilván bemér
tek engem, és olyannak láttak, akitől nem kell félniük. Persze nekem
szerenesém is volt, mert a párttitkár felesége erősen vallásos csa
ládból származott, s emiatt tudtam róla, s ő is tudott rólam. EI
mondták neki, hogy nem vagyok direkt módon rendszerellenes,
nem kell tőlem félni, és így a minden évben az elküldött jelentésben
az állt, hogy tőlem nem kell tartani, mert kifejezett rendszerellenes
tevékenységet nem folytatok. Minderról a családi szálakon keresz
tül értesítve voltam. Az ünnepségek kapcsán eleinte kértek a rész
vételre, de ezeket elutasítottam. Névnapokra jártam, tarokkoztam,
jártam családokhoz, még titkos keresztelőim is voltak. A vezető ré
teggel kizárólag személyes szinten érintkeztem. Ezt az egészet kihí
vásnak tekintettem - a hétköznapok kihívásának. Nem vagyok túl
gyakorlatias ember, részben ennek köszönhető,hogy sikerült meg
úsznom ezt az egész rendszert. A másik ok, hogy nem kerestem a ha-
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Mi volt itt az egyház,
illetve az Ön tevé-

talmasokkal a kapcsolatot, vagy szövetséget. Igaz, felajánlották,
hogy püspök lehetek. Ez még akkor volt, amikor Nagykőrösreke
rültem, 1970-ben. 1980-ban aztán megint megkerestek a BM-ből.

Éppen Rómából jöttem haza, ahová azért háromévente el-elmentem.
"Szüksé.s lenne magára a békemozgalomban" - mondták. Ketten
voltak. Erdekes beszélgetés volt. Először dicsértek, aztán komolyan
fenyegetőznikezdtek. Erkölcsi és fizikai kinyírást is emlegettek, a
papi munkától is eltilthatnak. Mondtam nekik, vagy azt mondják a
főnökeiknek, hogy én alkalmatlan vagyok erre, vagy erőszakkal be
tesznek a mozgalomba. Ebben az esetben azonban én nem fogok
tudni aludni és rövidesen tönkre is megyek. Ha ez a direkt céljuk,
ám tegyék. Aztán elmentek. Ezek az éles helyzetek fel-felvillantak,
de nem éleződtekki soha. Káderjelentéseimben általában "használ
hatatlannak" ítéltek. Nem biológiai védekezés volt ez, de gyenge fi
zikumú emberként nem szerettem a pszichikai természetű feszült
ségeket. A hatalom, a pénz nem foglalkoztatott - egyedül a külföldi
utakkal foghattak volna meg. Emiatt aztán rendszeresen be is hí
vattak a BM-be, de nem álltam kötélnek, azt mondtam, legfeljebb
nem engednek ki. Összességében nem volt kapcsolatom a béke
papsággal. Tudtuk persze, hogy kik tartoznak oda, hogy kik a spic
lik. Azt is tudtam, hogy a kerületből melyik pap van rám állítva. A
békepapságnak nem igazán volt kapcsolata a néppel. Egy-egy bé
kepap négyszemközt elmesélte a történetét. Ezek többnyire erköl
csi jellegű zsarolásokkal indultak. Akiknek ágyasaik voltak, azokat
nyilvános botránnyal fenyegették, mi ezt azonban tudtuk róluk e
nélkül is. Persze a békepapok között is voltak különbségek. Voltak
érdekemberek, akiket a hatalom izgatott. Voltak, akiket zsaroltak.
Voltak olyanok, többnyire a felső vezetésben, főleg Budapesten,
akikről úgy tűnt, hogy komolyan csinálták - hittek benne. Ezek
nek az volt a fő érvük, hogy csak azért lehet Magyarországon hívő

ként, papként élni, mert a békepapok tartják értük is a hátukat. Kű
lönben csak vagon-kérdés lenne az egész. "A nyilvános jelenlétet is
mi garantáljuk" - mondták. 1980-ban is, azon a fenyegetődzős be
szélgetésen a BMés a Békebizottság keresett meg. Kértek, hogy lép
jek be a Békemozgalomba és azt kapok, amit csak akarok, püspök is
lehetek. Az előbbiekből tanulva azonban nem voltam hajlandó ve
zető szerepet vállalni. Ez után mondták azt a BM-sek, hogy rend
ben, de ha kinyitom minderről a számat, akkor elintéznek. Az el
mérgesedő beszélgetés végén tehát megfélemlítettek, de aztán ennyi
volt. Persze továbbra is számon tartottak. A hatalmasokat továbbra
is kerültem, békepapi gyűlésekre továbbra sem mentem, de a város
vezető rétegével továbbra is személyes kapcsolatban maradtam. Ezt
lelkipásztori feladatomnak tekintettem. Sokuknak rendeztem pél
dául titokban a házasságát, és voltak igen jó papbarátaim is.

Bennünket a múlt tartott meg. Szerintem azért vészeltük át ezt az egé
szet, mert hatalmas tartalékaink voltak, még a két háború közötti
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kenységének a reális
mozgástere?

időkből. A kereszténység benne volt az életben a legalsó rétegtó1 fel
felé. Ereje volt ennek, az emberekben, az értelmiségiekben főként, erős

szellemi alapok éltek. Ez a katolikus reneszánsz volt, ahonnan sokan
táplálkoztak. Pauler Ákost, Brandenstein Bélát, Jánosi Józsefet, Hor
váth Sándort olvastak, hallgattak. Ez igen nagy erő volt. Prohászka,
Bangha, Tóth Tihamér, és a többi lelki író, a lelkigyakorlatok, ez mind
mind a tartalék egy-egy alapelemét jelentette. Aki itt még számított,
az mind a háború előttkapta a műveltségét. Az általános liberális po
litika mellett erős katolikus önazonosság is kialakult. Takács József
például hatalmas szellem volt, mi még hallgattuk őt, őt is kidobták
aztán, plébános lett. 1982-ben halt meg Adácson. Halász Piusz is hozta
magával a háború előtti stabil alapokat. Megmaradt tehát egy még
használható intellektuális 'nyersanyag'. Aztán jött, az 'ahogy lehet'
szelleme. Valamikor, talán épp 1976-ban olvastam az Osservatoréban,
hogy megkérdezték VI. Pált, miért is áll szóba a magyarokkal, miért
fogadja a politikusokat, a békepapokat. A pápa azt felelte, hogya
kommunisták látszólag jól politizálnak, gyakorlatilag viszont nem
tartják be a szavukat. Ebben a helyzetben a magyar egyházat úgy te
kinti, mint egy sokgyerekes családban élő értelmi és testi fogyatékost,
akinek mindene folyik. Az ünnepeken ennek a nyomorék gyereknek
is terítenek és odaültetik a család asztalához. Tudta, hogy nem sza
bad a magyar egyház, és azt is tudta, hogy a kommunisták hazudtak,
de meg volt róla győződve, hogy még mindig jobb fenntartani a hie
rarchiát, mint elveszteni ezt a gyereket. Én Magyarországon, espe
restől felfelé lelkiismeretileg elviselhetetlennek éreztem a vezetők

helyzetét. Lelkipásztori stratégia nem volt, ki-ki élt úgy, ahogy tudott.
Sok munka ment látszólag kárba, társadalmi hatásuk látszólag elha
nyagolható volt. A kovász, igaz, hogy láthatatlanul működik,mégis
van egy pont, ami alatt nem kel meg a liszt. Hiába van ott a kovász,
ha a liszt olyan hideg, hogy nem tud megindulni a kelés. Olyan kö
zömbösség volt, félelem, hogy ebben nem működhettekigazán haté
konyan a dolgok. Késóbb Lukács László kért fel, hogy írjak a Vigiliába.
Írtam is, Heideggerről. Gabriel Marcelről. másokról. Ez 1980 körül
történt. Így, személyes vonalon kerültem be az értelmiségi közéletbe.
Rendszeresen ugyan nem végezhettem ilyen munkát, de időnként

lehetett ezt-azt megjelentetni. Nem voltam benne a Budapesten
nyomokban felfedezhetőszellemi közéletben. Tudatosan a periférián
maradtam. Közben lassú fölengedést érezhettünk. Közvetve figyel
meztettek, hogy ezt, vagy azt ne csináljak. Korábban drasztikusan be
avatkoztak, ekkor már csak figyelmeztetéseket kaptam, amelyek ba
ráti társaságokon keresztül érkeztek. A nyolcvanas évek elején már
meg lehetett kockáztatni egy-egy kisebb kirándulást is gyerekekkel,
akkorra a légkör már nem volt olyan feszült. 1964-ben kimehettem
Rómába. Takács József professzoromat (akit már korábban elmozdí
tottak) a végzésem után Gyöngyöspatán meglátogattam. Azt mondta,
hogy én is azok közé tartozom, akik elárulták a magyar egyházat.
"Nekünk itthon kilóg a fenekünk, te pedig Rómában lófrálsz." EI-
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Befejezésül, mintegy
megeló1egezve egyké
só'bbi, a rendszervál
tozás utáni időró1 va
lóbeszélgetést, kérem,

mondtam neki, hogy én lemondtam, nem akartam kimenni, de a püs
pököm, Kovács Vince határozott parancsára mentem ki Rómába. Erre
megenyhült Takács, letegeződtünk és meglett a béke. (nevetés) Itthon
mindenki a személyi és a tárgyi körűlményeihezképest így-úgy dol
gozott. Ha ez még tíz évig tartott volna, akkor teljesen feléljük a tar
talékainkat - már így is a végén jártunk. Már csak egy-két öreg, meg
győződéses katolikus szellem maradt. A mostaniak már belenőttek
kicsit a félelembe. A legnagyobb dolog a szabadság, e nélkül a lélek
teljesen elnyomorodik. Ezt az elnyomorodást állandóan láttam, a szel
lemi életben is. Nem születtek nagy művek, kivéve Pilinszkyt, aki a
személyes szenvedéséból írt. A Rómából hazajött teológusok sem al
kottak nagyot. Egy kulcsélmény jut eszembe: Várkonyi Imre főbéké

pap 1968-ban összehívta a hivatalos fejeken kívül a Rómában végzet
teket is a Teológia folyóirat ankétjára, és ott megkért bennünket, ho~
jó lenne, ha írnánk a lap számára. Legyünk a Teológia munkatársai. En
akkor felálltam és mondtam, hogy én most érkeztem Rómából (neve
tés), és elkezdtem a legújabb keresztény bölcseletet taglalni. "Szeret
nék - mondtam - egy Figyelőrovatot indítani, ahol havonta ismer
tetnék egy-egy könyvet, bölcseleti problémát, ami nyugaton éppen
aktuális." Várkonyi Imre erre felállt és azt mondta: "Fila úr! Vegye tu
domásul, hogy nem arról van szó, hogy azt írunk, amit szeretnénk,
hanem arról, hogy havonta van 60 fehér oldalunk, amit nekünk
nyomdafestékkel be kell töltenünk. Ehhez tartsa magát! Amit pedig
külföldrőlhozott, arra nekünk nincs szükségünk" Mondtam erre:
"Köszönöm szépen! Megyek, majd tartok tíz tyúkot." Kis körben
aztán el is terjedt, hogy én Nagykőrösön tyúkokat tartok Egyesek azt
is tudni vélték, hogy annyi tyúkom van, ahány vezető. (nevetés) De ez
nem igaz. Egy időben valóban - keserű iróniával- hirdettem, hogy
megyek a Körútra tökmagot árulni, és majd tyúkokat nevelek, mert
Magyarországon más értelmes dolgot nemigen lehet csinálni az egy
házban. Amikor Nagykőrösrekerűltem. az volt az alapbelátásom,
hogy többé már nem leszek tanár. Arany János Tamburás Öreg Úr-ja
lebegett a szemem előtt, aki a saját kedvére időnkéntdallamokat ját
szik Azonban mindvégig foglalkoztam bölcselettel, teológiával.
Zemplén György volt az, aki engem elindított Róma felé. Rómában
akkor Philippo Selvaggi volt a dékán. Licenciátus után hazajöttem,
de Selvaggi üzent utánam, hogy miért nem doktorálok Megírtam a
munkát Az emberi megismerés szakralitása Peter Wustnál címmel, aztán
kimentem és megvédtem. Felváltva kérdezgettek latin, olasz, német
és francia nyelven. Évente azért tartottam rekollekciókat, koronákon
tartottam előadásokat,ezekre készültem. Írtam néha cikkeket is.

Nagyon egyszerűen.1985-ben Gál Ferenc nyugdíjba ment. A tanári
kar néhány tagja eljött és megkért, hogy vegyem át a Dogmatika
Tanszék vezetését. Rómában a Pápai Magyar Intézet növendéke
ként elsőként tettem le a doktori, laurea szigorlatot, de a dolgozat
kinyomtatására sehonnan se tudtam pénzt szerezni. Ezt számon tar-
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beszéljen arról, hogy
az elóvbiek fényében
hogyan kerülhetett
mégis a Budapesti
Hittudományi Aka
démia dogmatikapro
fesszoriszékébe?

'Kétsúlyos infarktus,
majd szívműtél.

tották. (nevetés) Gál Ferenc jött le először Nagykőrösre, és kért, hogy
vállaljam el a tanári feladatot. Igyekezett meggyőzni, a saját szellemi
magatartása alapján, amelynek a lényege az volt, hogy soha nem volt
olyan kor, ahol ne lehetett volna tenni valamit, azok számára, akik
tudtak és akartak tenni valamit. Váci Mihályt idézve beszélgettünk:
"Mert nem hiszem, hogy ne lehetett volna / kitartó, csendes, hű for
radalomban élni: / szeretni, hinni a világot / tenni valamit, mivel be
sugárzod. / Úgy hogy magadat naponta feláldozod, / ha mégoly kis
dologra." Utána jött még néhány kollégája, hogy meggyőzzön.Aztán
az ÁEH-sok érkeztek, megfenyegettek és spiclinek akartak beállítani.
Üzentem is Szennay Andrásnak, hogy tárgytalan akinevezésem. Le
mondtam, aztán a tanári kar tagjai ismét lejöttek és megkértek, hogy
vállaljam, s ne vegyem komolyan ezt az ÁEH-s ügyet. Szennay pro
fesszor is erre biztatott. "Ha a püspököm kinevez, akkor elvállalom"
- írtam. Bánk József kinevezett, így elvállaltam. Utána senki sem ke
resett már a BM-tó1, csinálhattam, amit akarok. Persze szellemileg to
vábbra is magányosnak éreztem, érzem magam. A pesti szellemi élet
ben nem találtam fogódzókat. 1985-től befelé fordultam, mert
készültem a jegyzeteimmel. Beültem Rómában, BécsbenésInnsbruck
ban dogmatika előadásokra, hogy lássam, mit és hogyan csinálnak.
Aztán feldolgoztam az ott vásárolt könyveket, és elkezdtem tanulva
tanítani. Közben megírtam a saját dogmatika jegyzeteimet. Kezdtem
volna visszatérni a közéletbe, de aztán megbetegedtem.' Alapjában
persze visszahúzódó típusú vagyok, töprengő alkatú. A fő gond az
volt, hogy én igazából skolasztikusként indultam, de 85-ben éreztem,
hogy a skolasztika (fó1eg Rahnert ismerve) már úgy nem él, hogy azt
magától értetődően lehessen közvetíteni. Váltanom kellett, mert lát
tam, hogy a skolasztika csodálatos dolog ugyan, de már nem meg
győző és nem életszerű. A franciák nagy dogmatikája, aztán Walter
Kasper és a többi német hatott rám, s ez pszichikailag sem volt köny
nyű időszak. A skolasztika érvényes, de túl kell lépni rajta, valamiféle
felülmúlás (Überwindung) révén. Egyedül kellet ezt a csatát megvívni,
akkoriban senki nem volt körülöttem, talán most már lenne. Sokáig té
továztam, aztán beindult. Schneiderék munkája ismét megerősített
igazamban: a biblikus megalapozás, a történeti szempont, a dog
matörténet, a hermeneutika be kellett, hogy épüljön a képbe. Spe
kulatív dogmatika kell, Heidegger mentén. Ebben aztán Rahner és
tanítványai nagyon sokat segítettek. 1959-ben írtam az első oldalt
Heideggerről.Teilhard de Chardin, Balthasar is sokat segítettek az
értelmiséggel való párbeszédemben, többet, mint Rahner, talán a
pozitív tudományossággal folytatott párbeszédük miatt. Összessé
gében azért a nagykőrösi munkát tartom a legpozitívabbnak.
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