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szólítás lesz: »M eg kell ta n u ln i  itt a f á k  /  K im o n d 
h a ta tla n  tetteit«... M i t  tu d n a k  ok ketten  vagy h á r
m a n  P ilin szkyve l (aki sz in tén  ott v a n  v e lü n k  Ca- 
ta n iá b a n ), a m i m eg m a ra d n i lá tszik a m i kis örök
lé tü n k b e n ? M it  tu d n a k  ok, m it kö ltő  bará ta ink  
jobb ja i, ak ik  olyanok, m in t m i, étel-ital, esetleg az 
ágy öröm eivel telten, vágyaktó l és fá jd a lm a k tó l  
vagy kicsinyességektől m ozgatva , mégis elérnek egy 
m ásik em beri m inőség határm ezsgyéjére, olykor 
m essze tú l  is ju tn a k  ra jta .”

A m űvésze tva llá s e  felfohászkodásában vol
na valami a széplélek rajongásából, a zseni 
kultuszából -  ha nem a vágyak, fájdalmak, ki
csinyességek történetével együtt jelenne 
meg. Mert valahogy úgy igaz: amikor Weö
res, Nemes Nagy, Pilinszky verseit olvassuk, 
akkor hamis ezeket azoknak az embereknek 
a történetével azonosítani, akik a verseket ír
ták. De amikor Weöresről, Nemes Nagyról, 
Pilinszkyről olvasunk, akkor viszont hamis az 
ő történetüket verseikkel azonosítani. Ha 
verset olvasunk, az életrajz másodlagos, ha 
költőkről szóló memoárt, a vers másodlagos, 
és az élet elsődleges. Lengyel Balázs elhatá
rozása (vagy -  hogy valami nagyon fájdalmas 
kérdést tegyek föl -  Nemes Nagy Ágnes ha
lálának eseménye?) lepattintotta az életről a 
zárat, s ezért írhatta meg memoárját, öreg
kori mesteresszéjét. A jelző -  öregkori -  nem
csak az életkort, hanem bizonyos értelemben 
a stílust is jelzi. A visszatekintő rezignáció fá
radt, s ez nemritkán a mondatok épségét ve
szélyezteti. De valahogy ez is a dologhoz tar
tozik, példázván, hogy nem minden múlik a 
jó  mondatokon. A dadogó stílus is azt a fe
szességet, merevséget fölváltó áradó bőséget 
idézi, amely annak jele, hogy valaki nemcsak 
őrzi élete értelmét, de meg is érti. Nemes 
Nagy Ágnes jelentős költészete és Lengyel 
Balázs életfogytiglani áldozatos szolgálata 
mögött föltárul Ágnes, Balázs és (a kevés szó
ból is kikövetkeztethetően) Vera története.

R a d n ó ti  S á n d o r

ELNAPOLT ÉLET
K u n sz t György: A  hagyom ány jö vő je  
C om itatus, Veszprém, 1 9 9 5 .
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K u n sz t György: Feljegyzések a hagyom ány jövő jéhez  
Tata, 1 9 9 5 . (A llée-füzetek 1 .)
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Ferdinand Ebnert is, Szabó Lajost is csak 
Kunszt György tolmácsolásában ismerem. 
Éppen ezért nem tudom egyértelműen el
dönteni, hogy azt, ami Kunszt György gon
dolkodását jellemzi, szellemi életének e két 
meghatározó alakjára kell-e visszavezetnünk. 
De ez tulajdonképpen nem is igazán lénye
ges. Azért tartottam csupán szükségesnek 
mindjárt elöljáróban megemlíteni századunk 
e két, Kunszt György köteteiben központi 
szerepet játszó, szélesebb körökben viszont 
alig-alig ismert gondolkodóját, nehogy bárki 
azt gondolja: nem akarok róluk tudomást 
venni. Magam is tudom: ha ezt tenném, ha 
mint számomra érdektelent, ignorálnám A 
HAGYOMÁNY JÖVŐJÉ-nek egyik alapvető tö
rekvését, az Ebner és Szabó Lajos örökségé
nek megismertetésére irányulót, akkor torz 
képet festenék Kunszt két kötetéről. Mél
tánytalan lenne Kunszt Györggyel szemben 
észre sem venni Ebnert és Szabót, látván azt 
a -  nem tudok rá jobb szót -  alázatot, amely- 
lyel ő e két szentjének gondolkodásához for
dul. Ugyanakkor mégis az az érzésem, hogy 
-  nyitva hagyva Ebner és Szabó Lajos gon
dolkodói nagyságának és jelentőségének kér
dését, amihez nem tudok hozzászólni -  
Kunszt félreértené önmagát, ha azt hinné, 
hogy Ebner vagy akár személyes mestere, 
Szabó Lajos nyomdokain halad. Talán azért 
is reménytelen akár Ebnert, a dialogikus 
gondolkodásnak Kunszt szerint Buber és Ro- 
senzweig mellett legjelentősebb alakját, akár 
Szabó Lajost, akit jellemezvén Kunszt azt írja, 
hogy „a legszkeptikusabb értékelés szer in t is biztos, 
hogy a X X . szá za d  egyik legnagyobb m agyar g o n 
dolkodójáról va n  szó, a lelkesültebb értékelésnek p e 
dig azt kell á llítan ia , hogy jelentősége az egész em
beriség fe jlődésének  szem pontjából is ku lcsfontossá
g ú ” (A HAGYOMÁNY, 30. o.),1 feltámasztani 
akarni, mert ez a két gondolkodó, mindegyik 
a maga módján, pontosan tudta, talán túlsá
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gosan is pontosan tudta, mit gondol, amivel 
szemben Kunszt György gondolkodását egy 
életen át éppen az jellemezte és bizonyos ér
telemben talán jellemzi ma is, hogy nem szű
nik meg küzdeni saját gondolataiért. Évtize
deken át meg kifejezetten az a kérdés gyö
törte, hogy vajon éppen azt kell-e gondolnia, 
vajon szabad-e azt gondolnia, amit gondol. 
Kunszt nem a maga igazságát kereste. Kunszt 
számára a kérdés úgy hangzott, hogy vajon 
rejlik-e bármiféle szilárd hit gondolatai mö
gött, mert megalapozott, minden kétséget le
bíró hit nélkül semmifajta racionális belátás
nak nem tudott jelentőséget tulajdonítani. 
Nem véletlen a szerep, melyet Kunszt írásai
ban Canterbury Anselm játszik. „Szent Ansel- 
mus, te, akit védőszentemnek választottalak, könyö
rögj értem! Elképzelem életedet évezredünk elején: 
[...] Ahogy imáidban és leveleidben egyre megren- 
dítőbb erővel tört utat a Gondolat, a Gondolható 
Legnagyobb gondolata, az Isten-gondolat, s e gon
dolat önigazolásának szenvedélyes szándéka, amely 
a »credo ut intelligam« jeligéjének szellemében azért 
hatolt egyre beljebb a hit titkainak éjszakájába, hogy 
visszatérve egyre többet állíthasson belőlük az érte
lem napfényébe.” (A HAGYOMÁNY, 67. o.) Nos, 
Kunszt két kötetének az adja megrendítő fe
szültségét, hogy amikor a szerző hitproblé
májának „végleges eldöntését” reménytelennek 
tekinti, akkor úgy érzi, jószerével semmiféle 
gondolatot nem lehet képes az értelem nap
fényébe állítani, minthogy a credo nem ada
tott, nem adatik meg neki. Karl Jaspersről ír
ja: „...az olvasó tanúja a szerző sziszifuszi erőfe
szítésének, amellyel a kor számára meg akarja ol
dani a hit problémáját, ugyanakkor azonban látja 
azt is, hogy a súlyos fejezetek mondatrétegein itt-ott 
átszürődik az író őszinte lírája, s ez reményét vesztő 
tehetetlenséget és naivvá egyszerűsödő kétségbeesést 
mutat. [...] A kinyilatkoztatott vallásba vetett hittel 
szemben felsorakozó filozófiai érvek egy áttekintése 
után azt mondja, hogy »mégsem akarok olyan gon
dolkodást, amely végül kizárja a kinyilatkoztatást, 
jóllehet lehetetlennek tünik számomra, hogy valaha 
is higgyek benne«”. (A HAGYOMÁNY, 26. o.) 
Kunszt saját gondolati erőfeszítéseinek és va
lóban évtizedeken át kontinuus életállapotá
nak nem is lenne lehetséges pontosabb leírá
sát adni.

Kunszt György évtizedeken át küzdött 
azért, hogy higgyen, mert hit nélkül semmit 
sem lehet megérteni -  de vajon hogyan lesz 
ebből filozófia? Nos, amit Kunszt a legutóbbi

éveket talán leszámítva nem tudott elfogadni, 
az éppen hit és filozófia különléte: „A hit pedig 
az abban való hit, ami a szívemnek, a lelkem
nek kell, s nem a spekuláló értelmemnek. Mert a 
lelkemnek kell részesülnie a megváltásban, a mint
egy húsa-vére gyanánt a szenvedélyei lakta lelkem
nek, s nem az elvont értelmemnek. Talán azt mond
hatjuk: Csak a szeretet hihet a feltámadásban.” 
(Ludwig Wittgenstein: ÉSZREVÉTELEK. Atlan
tisz, 1995. 51. o.) Kunszt nem filozófiát akart, 
valamit, ami csak spekuláló értelmemnek 
szól, valamit, ami elkülöníti magát a hittől és 
a teológiától is, valamit, ami éppen az elkü
lönülés lehetetlenségének eltagadása által 
megszűnik őszinte gondolat lenni, csak be 
nem vallottan ontoteológia; Kunszt nem 
akarta, hogy szív-lélek és értelem elkülönül
jenek egymástól. Kunszt világnézetet akart. Bi
zonyos értelemben talán még máig is valami 
olyan „pozícióra” vágyna, melyben az általa 
választott hagyomány, a hit hagyománya, JÁ
NOS EVANGÉLIUMA, Platón PHAIDÓN-ja, a 
Tao-TE-KING és a Bhagavad-GÍTA hagyomá
nya nemcsak szívünket-lelkünket, hanem ér
telmünket is uralja. Nem véletlenül mondja 
kiemelkedő jelentőségűnek Nishitani tézisét: 
„A vallásos szeretetben, illetőleg a vallásos részvét
ben realizálódik az a pozíció, amelyik a legmaga
sabb rendű az egyáltalán lehetséges pozíciók közül.” 
(A HAGYOMÁNY, 232. o.) De, mint majd látni 
fogjuk, ma már bizonyára ő is úgy gondol
ja: az a fajta vallásos szeretet és részvét, mely
ről Nishitani beszél, nekünk, az európai filo
zófia és vallás örököseinek egyelőre nem ada
tik meg.

A kétségbeesett naivitás vagy a „naivvá” egy
szerűsödő kétségbeesés, ami Kunszt korábbi 
írásait jellemzi, azt hiszem, tényleg vád. A 24. 
feljegyzés egyik bekezdése ugyanis így hang
zik: „Lehet, hogy a sorsom már nem ad lehetőséget 
érdemleges munkára, és így adós maradok a válasz- 
szal azokra a világnézeti kérdésekre, 2 amelyek év
tizedek óta foglalkoztatnak, s amelyekre vonatkozó
an nem tudtam magamat azonosítani a rendelke
zésemre álló válaszok egyikével sem. Harminc évre 
visszanyúló naplóim és jegyzeteim mutathatják, 
hogy itt milyen kérdésekről és milyen válaszokról 
volt szó. Ezek a naplók és ezek a jegyzetek egyben 
vádiratként is felfoghatók; a kérdés az, hogy kik el
len, mik ellen. Ennek a tisztázásához természetesen 
azt is pontosan kell meghatározni, hogy mi a vád. ” 
(Feljegyzések, 21. o.)
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A vád -  természetesen -  mindenekelőtt 
önvád, s Kunszt két könyvének ismeretében 
úgy gondolom, hogy a 87. feljegyzés fogal
mazza meg a legpontosabban: „Egyrészt úgy 
érzem, hogy valamirevaló gondolkodás nem lehet
séges ezekre a kérdésekre adott becsületes válasz nél
kül, másrészt úgy, hogy ezek a kérdések kínosak, a 
legtöbbjének feltevése tapintatlanság, ízléstelenség, 
éretlenség vagy közönségesség; ilyen kérdésekre a 
zen-buddhista tanítvány a mesterétől botot kap. A 
katekizált, skolasztizált világnézet mindig lapos, 
visszataszító. [...] Valószínű, hogy az ilyen kérdések 
intellektuálisan és vitálisan dekomponált szituációk 
szimptómái, szellemi hullafoltok, nietzschei értelem
ben vett dekadenciaproduktumok. Vajon annyit je
lent-e mindez, hogy a »világnézeti problémáknak« 
már a puszta jelenléte is patologikus jelenség ? Ha 
igen, hogyan vázolható fel az emberi szellem törté
netének világnézetipatográfiája? Az expanzív élmé
nyek és mozgalmak Buddhától Petőfiig nem szerették 
a világnézeti problémázást és a szkepszist: »Ha férfi 
vagy, légy férfi, legyen elved, hited«! Csak vajon 
nem a montaigne-i szkepszisig megy-e vissza a fran
cia forradalom, s a buddhai megvilágosodás töme
geket felkavaró élményének lendületét nem előzte-e 
meg a Buddha számára adott világnézeti alternatí
vák meddő végigpróbálása? A világnézetben is el 
kell temetni a holtakat, hogy élni lehessen.

Mindenesetre szükségem lenne a világnézetnek 
mint jelenségnek valamilyen szolid kultúrfilozófiai 
és kultúrtörténeti elemzésére, karakterizálására. ” 
(Feljegyzések, 54. o.)

A hagyomány jövője három részből áll. Kér
désfeltevés -  Szabó Lajos és Bibó István 
-  A mai világhelyzet néhány szellemi 
súlyvonala. A második rész mintegy kegye
letét rója le azoknak, akik Kunsztot eszmélni 
segítették.3 Az első rész egyenesben feszül ne
ki a világnézet kérdésének, mert még a jas- 
pers-tanulmány is -  ha kicsit elfeledettebben 
is, mint a másik kettő -  Kunszt személyes 
problémáit tárgyalja. itt lényegében véve a 
FELJEGYZÉSEK-et formába öntő szövegekkel 
találkozunk. De a közülük legújabb keletű is 
1983-ból való, egy olyan korszakból tehát, 
melyben Kunsztnak semmiféle reménye sem 
lehetett arra, hogy valaha is felszabadul a ket
tős egzisztenciának a nyomása alól, amiként 
szituációját évtizedeken át jellemezni kény
szerült. Az az „intellektuálisan és vitálisan de- 
komponált szituáció”, amely Kunszt önmagával

és a világnézetével folytatott viaskodását 
meghatározta, nem egyszerűen a hagyomány 
eleven jövőjét veszélyeztető világállapot, még 
csak nem is a kommunista diktatúra az előb
bivel kétségtelen összhangban levő szellemi 
sivársága volt, hanem egy Kunszt György ne
vezetű egyed személyes szituációja. Erről 
nem lehet, úgy érzem, nem is szabad hallgat
ni. Ha Kunszt úgy érezné, hogy ez csak őrá 
magára tartozik, hogy e tekintetben neki csak 
saját magával van elszámolnivalója, nem 
publikálta volna sem A HAGYOMÁNY JÖVŐJE 
első részében két önéletrajzi vázlatát, sem a 
FELJEGYZÉSEK-et. Mielőtt még bárki félreér
tene: még a legkritikusabb külső szemlélő 
sem találhat semmi kivetnivalót Kunszt 
György kommunizmus korabéli magatartásá
ban. Az ifjú Kunszt -  jóllehet a filozófiai vagy, 
ha pontosabb akarok lenni, a világnézeti kér
dések vonzzák leginkább -  a kommunista 
diktatúra idején úgy dönt, hogy másik, épí
tészeti egzisztenciáját teszi megélhetésének 
alapjává. „Ha nem akartam arra használni a f i 
lozófiai érdeklődésemet, hogy intellektuálisan kor
rumpált pártideológussá legyek, akkor szükségem 
volt egy másik egzisztenciára, amely biztosítja a 
megélhetésemet és a függetlenségemet. Csak persze 
ez a másik egzisztencia egyre jobban akadályozott 
filozófiai egzisztenciámban és viszont: filozófiai el
kötelezettségem és ambícióim a tegnapi napig is 
megakadályoztak abban, hogy kutatói egzisztenciá
mat teljesen komolyan vegyem, és végérvényesen 
azonosítsam magam vele” (A HAGYOMÁNY, 41. 
o.) -  írja. Egy másik helyen talán még plasz- 
tikusabban ábrázolja szituációjának érzett el
lehetetlenülését: „Mindenekfelett érdekel, amit 
az Isten-gondolatról gondoltak, s egyetlen valódi 
ambícióm az, hogy az Isten-gondolatot hitelesen új
ragondoljam magamnak és valamilyen -  szűkebb 
vagy tágabb -  környezetnek. Úgy érzem azonban, 
hogy számomra ez teljesen lehetetlen. A z Isten-gon
dolatot -  hitelesen -  csak az egész emberiség tudja 
újragondolni, ebből az összemberi munka- 
megosztásos alkotó processzusból viszont lényegileg 
ki vagyok rekesztve, mert a huszadik század negye
dik negyedének kezdetén Magyarországon élek, s az 
egyik legnagyobb magyar ipari kutatóintézet agyon
terhelt tudományos igazgatóhelyettese, bár párton- 
kívüli vagyok.” (A HAGYOMÁNY, 30. o.) Ebben 
a helyzetben Kunszt György -  úgy látom -  
valóban felőrlődik. „...most már minden későnek 
és hasztalannak tűnik. Jóvátehetetlen hiba, gyáva
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ság és megalkuvás volt, hogy három évtizeddel el
napoltam az életemet? Vagy a számomra konkré
tabban adott problémák körében kell keresni a fel
adatomat, s így a magyar építési kutatás társada
lomkritikai elemzésére vagy Szabó Lajos nyelvma
tézisének ésszerű feldolgozására kellene vállalkoz
nom? Nem tudom. Nem tudom, nyugtalan és tü
relmetlen vagyok.” (Feljegyzések, 27. o.)

A HAGYOMÁNY JÖVŐJE harmadik részének -  
egyet leszámítva -  valamennyi írása a kilenc
venes évekből való. A kommunizmustól és az 
igazgatóságtól mondhatni egy időben meg
szabadult Kunszt elkezd írni. írásai immár 
sem nem megrendítők -  nem küzd többé 
sem önmagával, sem Adyval, akart, vágyott 
Istenével, kihez beszélni őt a rontás fullasz
totta -, sem nem alázatosak -  nem akar többé 
Ebner vagy Szabó Lajos mögé bújni4 -, ha
nem tárgyiasak, de így együtt olvasva őket az 
az érzése az embernek, hogy Kunszt György 
megtalálta azt az utat, amelyen járnia kell. 
„Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, 
aber versuchen will ich ihn”5 -  idézte a FELJEGY- 
ZÉSEK-ben Rilke STUNDENBUCH-ját, s most 
mintha történne valami ilyen kísérlet.

S mintha ezzel a fent emlegetett keserű 
vád egyrészt megszűnne önvád lenni, más
részt kritikává szelídülne. Mindazoknak a fi
lozófiai gondolatoknak a kritikájává, néha 
már nem is kritikájává, csupán egyszerű rá
kérdező boncolgatásává, melyek beletartoz
nak vagy legalábbis beletartozhatnának a 
most már kicsit hangsúlyaiban keletebbre tolt 
hagyomány jelenébe, ha meg tudnának sza
badulni -  ha meg lehetne szabadulni -  attól 
a metafizikai ballaszttól, amely az európai 
gondolkodást terheli, s amely az európai fi
lozófiai gondolkodást arra ítéli, hogy onto- 
teológia legyen. Kunszt legelsősorban Nietz- 
schével és Heideggerrel viaskodik, de beke
rülnek látómezejébe sokan mások is, néhány 
építész is, mindenekelőtt Le Corbusier meg 
a dekonstruktivisták közül Eisenmann, 
Tschumi. Az utóbbiak tevékenységében is a 
világlátásuk érdekli Kunsztot, úgyhogy két 
egzisztenciája végre ebben is egymásra talál. 
(Igaz, eredetileg is azért tanult építésznek, 
mert a gótikus templomépítészet -  lényegé
ben világnézeti -  kérdései izgatták.) Kunszt 
azután végül is mintha a kiotói iskola, min
denekelőtt Nishitani gondolkodásában és 
Nishitaninak a mai európai gondolkodásban

Nietzschéhez és Heideggerhez kapcsolódó, 
különböző buddhista tradíciókra építő, az 
európai tradíción belül igazából a német 
misztikát, jelesül Eckhart mestert vállaló me
tafizikakritikájában találná meg azt, amit egy 
egész életen át keresett. Nem a világnézet
probléma megoldását -  ha továbbra is azt ke
resné, akkor önmaga zen-buddhista tanítvá
nyaként most már tényleg botot kapna saját 
magától -, hanem a probléma felszámolásá
nak -  legalábbis teoretikus -  lehetőségét a 
gondolkodás kétpólusosságának -  Én és Is
ten vagy Én és Világ szembeállításának, az 
ego- és teocentrizmusnak -  a felszámolásán 
keresztül. Azért kellett hozzátennem, hogy itt 
csupán teoretikus lehetőségről van szó, mert 
jóllehet Kunsztnál a hagyományhoz az euró
pai JÁNOS-EVANGÉLIUM-on és PHAIDÓN-on kí
vül a BHAGAVAD-GíTA és a TAO-TE-KING min
dig is hozzátartozott, magának a világnézet
problémának a létezése és a megoldására irá
nyuló naiv, kétségbeesett törekvése azért 
egyértelműen mutatja, hogy az érzelmileg 
meghatározó nála is csak az európai hagyo
mány volt -  és szükségképpen maradt. Mi 
több: Kunszt számára mindig is fontos volt 
katolicizmusa, és opcióként, Ebnerrel és Sza
bó Lajossal együtt mindig is a biblikus hagyo
mányt emlegette. Az még elképzelhető, hogy 
az ateista Le Corbusier őszintén szakrális 
műveit elemezve, Nietzschét, Dosztojevszkijt 
végiggondolva eljuthatok arra a belátásra, 
hogy a szépség, a művészet előbbre való az 
igazságnál,6 bármilyen mélyen igazságcentri
kus is az európai s azon belül talán még 
egyértelműbben a kifejezetten keresztény 
gondolkodás; azt azonban már ugyancsak 
nehezen tudom elképzelni, hogy ne csak 
megértsük, hanem át is éljük Nishitani kar- 
tezianizmuskritikáját: „A tradicionális ontoló
giáról elmondható, hogy a létre vonatkozó kérdést 
nem követte nyomon egészen idáig [addig, ahol 
minden dolog s velük az énünk is visszatér 
lényegi létébe, ahol kezdettől fogva ott és ön
maguknál vannak -  V. M.]. Azt a helyet, ahol 
kérdőjellé válik annak a léte is, aki a lét után kér
dezősködik, sohasem tárta fel. A tradicionális on
tológia sohasem hagyta el pusztán »teoretikus« ál
láspontját, amely csak a lét »iránt« kérdezősködik, 
és amelyen kérdező és kérdezett egymástól mindig 
elválasztott marad. Nem tudta elérni azt a helyet, 
ahol a Nagy Kétely kinyilatkoztatja önmagát, ahol 
a kérdező és kérdezett egyszerre és egyetlen kérdő
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jelként manifesztálódik, és ahol csak az Egyetlen 
Nagy Kétely van jelen. Ahhoz, hogy ezt elérje, az 
ontológiának -  a nihilizmuson keresztül -  egészen 
új, egészen más síkra kellene lépnie.” (Idézi A HA
GYOMÁNY, 220. o.) Érteni vélem, de átélni 
nem tudom. Mert bármilyen mélyről fakad
jon is az a meggyőződésem, hogy kérdező és 
kérdezett elválasztása vezet az európai nihi
lizmushoz, minden érték elértéktelenedésé
hez, a létfeledéshez vagy nevezzük, ahogyan 
akarjuk, éppen mert a tradicionális ontoló
giai hagyományban nőttem fel -  a misztika 
Európában mindig is eretnekség volt, eddig 
még nem tudott hagyománnyá válni -, nem 
tudom magamat nem elválasztani attól, ami
re rákérdezek, legyen ez a rákérdezett akár 
a jelenvalólét, azaz önmagam is. „A hagyo
mány nem olyasmi, amit meg lehetne tanulni, nem 
fonál, amit az ember fölvehet, ha úgy tartja kedve; 
éppoly kevéssé, mint ahogy nem válogathatjuk meg 
a saját őseinket.” (Wittgenstein, i. h. 110. o.) 
Mintha Kunszt György tudomásul vette vol
na, hogy mi, az európai tradíció gyermekei 
soha nem fogjuk tudni az egzisztenciális, a 
spirituális és a mindenféle értelemben vett 
ürességet (a mahájána-buddhizmus szunyatája) 
a megtisztulás, a megvilágosodás és a meg
váltó megszabadulás alapvető föltételének 
érezni, hogy belőlünk a nihilum, a semmi eg
zisztenciális és történelmi megjelenése zöm
ben rettegést vagy felháborodást vált ki, s 
hogy ha nem tudunk a szó tradicionális ér
telmében hinni, ha nem tudjuk hinni a ki
nyilatkoztatást, akkor igenis szembe kell néz
nünk a semmi rettenetével.

A FELJEGYZÉSEK-ben olvashatjuk: „...a vi
lágnézeti problémát el kell döntenem a magam szá
mára, s ez a döntés nem halogatható a végtelensé
gig. Csak: végül is mi a világnézeti probléma, s 
igaz-e, hogy ezt a magam számára el kell dönte
nem? (Nem nihilisztikusak-e az utóbbi kérdések? 
Némileg nyilván azok, csak az a helyzet, hogy Pla- 
tónt és a többieket távolról sem azért olvasom első
sorban, hogy támpontokat találjak a »világnézeti 
probléma« eldöntéséhez; elsősorban azért olvasom 
őket, mert időnként kínzóan hiányzanak, az olva
sásuk pedig megnyugtat, felemel és erőt ad. Kit ér
dekel a »világnézetiprobléma« ?)” (FELJEGYZÉSEK, 
50. o.) Azt hiszem, ma már Kunszt Györgyöt 
sem igazán. Merem remélni, hogy már jó  lel
kiismerettel olvassa Platónt és a többieket 
(mindenekelőtt Nietzschét, Heideggert, De-

leuze-t, Derridát, Nishidát, Nishitanit és Ue- 
dát), kiküzdendő a maga gondolatait, anél
kül azonban, hogy a ma számára leginkább 
bennük megtestesülő hagyomány jövője, „Az
emberiség jövője s az én hátralévő éveim, napjaim, 
»jövőm«” (Feljegyzések, 23. o.) lenne számá
ra a tét.

Jegyzetek

1. Kérem az olvasót, hogy a talán két szempontból 
is meghökkentőnek tűnő állítást annak tudomásul
vételével olvassa, hogy egy olyan kéziratból szárma
zik, melyet Kunszt György 1976-ban vetett papírra 
a publikálás minden reménye nélkül, mintegy ön
magával elszámolandó; az írás címe is erre utal: Va l 
lásos ÉRZÉSEIM ÉS GONDOLATAIM FELÜLVIZSGÁLATA.
2. A 87. feljegyzésben Kunszt ugyan felsorolja azo
kat a kérdéseket, amelyekre a világnézeti probléma 
lebomlik, s ott tizenegy kérdést sorol fel, melyeket 
még egy stb. is követ, azt hiszem azonban, hogy nem 
torzítom el Kunszt gondolkodását, ha a „világnézeti 
problémát” a hitproblémával azonosítom, ami 
Kunsztnál végezetül is arra a kérdésre redukálódik, 
hogy „hiszek-e Istenben vagy nem? s ha igen, akkor: mi
lyen formát akarok adni a hitemnek?". (A h a g y o m á n y, 
60. o.)
3. A már említetteken és a második rész címében is 
megjelenő Bibón kívül Kemény Zsigmondot is tár
gyalja, aki Kunsztnak azért olyan fontos, mert sze
rinte ahogy Bibó a félelemre épülő, úgy Kemény az 
illúziókra épülő politika végzetes következményeit 
taglalja.
4. Ami nem jelenti azt, hogy megszűnt volna hada
kozni Szabó Lajos meg- és elismertetéséért. Min
dent megtesz mestere hagyatékának kiadásáért, s 
ugyancsak a fordulat utáni időből való a könyve má
sodik részében található viszonylag rövid írása 
Szabó  Lajos g o n d o lk o d á sá n a k  jELENTŐsÉGÉ-ről, 
amelyben higgadtan és világosan foglalja össze azt, 
amit Szabó gondolkodásában fontosnak talál.
5. 63. feljegyzés (Fe ljeg y zések, 28. o.). A két sor Far- 
kasfalvy Dénes fordításában: „A legvégsőt talán soha 
el nem érem, de ráadom minden erőm.”
6. „Le Corbusier... indirekt módon egyetértett Nietzsche 
esztétikájának Heidegger szerinti ötödik tételével, e tétel 
szerint a művészet nagyobb érték, mint az igazság.” „A ke
reszténység kérdésében Nietzsche és Dosztojevszkij ellenté
tes véleményen volt, a szépség és az igazság közötti szakadék 
élménye azonban mindkettőjüknél azonos, éppen úgy, mint 
a döntés a szépség, a művészet javára." (A h a g y o m á n y, 
162. o.)

Vajda Mihály


