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ELMÉLKEDÉS A "TOLERANCIÁRÓL

Az elmélkedésre egy évforduló adott okot, de előre kell bocsátani: csak szaba-.
don csapongó elmélkedésre, ünneplésre semmi esetre sem, nem olyan évforduló
vólt ez. Háromszázadszor fordult ugyanis 1985-ben az esztendő azóta, hogy-XIV.
Lajos visszavonta a vallási türelem nevezetes alapokmányát, a nantes-i ediktu
mot. Hatályon kívül 'helyezte egy másik ediktumban, a fontainebleau-iban,
1685-ben. Nyolcvanhét évig volt érvényben a türelmi rendelet.. tehát kevés híján
egy évszázadig igyekezett órködni a felekezeti békén, elismerve más hitek és ez-

. zel más nézetekjogát, megerősítve egy sájátságoserénytl a toleranciát; amelyről

azt állítja a jeles, múlt század végi magyar lexikon, a "Pallas", hogy "az újkori
világfelfogás nagy diadala".

Nem az. elv kimondásának, hanem visszavonásának volt évfordulója, mégis
csupán Franciaországban - szavahihető katalógusok szerint - közel ötven könyv
és kiadvány jelent meg erre az alkalomra, balítéletnek ritkán kijáró, szokatlan
tisztességként. Az egykori szégyenfoltot azonban nem törli le sem okoskodás,
sem oknyomozás. A megdöbbenést a megidézett korabeli nyilatkozatok csak fo
kozzák: XIV. Lajos megsemmisítő gesztusa a kortárs szellemi élet olyan nagyjai
nak tollára csalt lelkes szavakat üdvözlésül, mint Madame de Sevigné, La
Bruyere vagy éppen Racine. Magyarázatban persze nincs hiány: a társadalmi
mozgás, a nagyhatalmi politika sakkhúzásai nyomon követhetők, senki sem ta
gadja, hogyahugenották - mert ezúttal a máshitűek, tudjuk, ilyen néven voltak
ismeretesek - a türelmi időszak alatt megerősödtekés növekvő politikai tényező
vé váltak.

Ha valaki visszalapoz a históriában, három évszámon akad meg a .szeme:
1572-ben következett be az intolerancia kegyetlen történelmi szimbólumaként a
Szent Bertalan-éji vérfürdő; huszonhat év múlva, 1598-ban viszont már a tole
rancia tételeit szögezte le a nantes-i ediktum; nyolcvanhét év múlva, 1685-ben
pedig a türelemnek ezt az okmányát egy másik visszavonta. Ugyanebben az év
ben sietve válaszolt rá a porosz királyok elődje, a brandenburgi választófejede
lem, kiadta a potsdami ediktumot: a harmincéves háborúban kivérzett országa
húszezer dolgos kezú hugenottánakadott menedéket.

A tudománytörténet egy-két adatára is érdemes közben futó pillantást vetni:
1632-ben a kopernikuszi szemlélet védelmében Galilei közreadta művét, a Dis"
corsít, s egy év múlva már ott állt a tudós az egyházi bíróság előtt, hiába számí
tott toleranciára. Galilei megítéltetése messzi határokon túl is elrettentő példa
volt: .elbizonytalanította, sőt egy időre el is némította Descartes-ot. Kételkedésre
épített bölcseleti tételeivel a francia gondolkodó csak 1637-ben merészkedett
elő, a Discours de la methode-ban. 1642-ben viszont, kilenc évvel Galilei római
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esete után, hasonlóképpen járt Descartes új lakóhelyén, a protestáns Hollandiá
ban: az ő múvét kálvinista teológusok ítélték el, Pedig óvatos volt a filozófus: a
Le Monde-ot, főművét, s benne gondolatépítményének univerzális konzekven
ciáit soha közzé nem tette. .. A brit szígeteken más alapokról indult el egy má
sik gondolkodó, a mechanikus racionalizmusáról, sőt materializmusáról neveze
tes Hobbes, 1651-ben jelent meg az ő könyve, a Leviathan. "Bellum omnium
contra omnes", más szóval mindenki harca mindenki ellen - tudjuk, ez volt az
alaptétele, vagyis a totális intolerancia; az ember feladata ebből az ősállapotból

kibontakozni. Politikai és vallási viszályok ellen gyógyszerül az erős államhatal
mat rendelte Hobbes teóriája, társadalmi belharcok helyett egymásra utalt pol
gárok békéjét ígérte, a vallások közt pedig türelmes disputát. A megkívánt köl
csönös toleranciában ő nem erényt látott, hanem közönséges emberi érdeket; a
társadalmi egyensúlyban ismerte fel minden türelem biztosítékát. Ha a realitás
hoz magához nem is, de a realitás fogalmához tagadhatatlanul közelebb hozta ez
zel.a tolerancia-gondolatot.

Hobbes kiinduló tétele, az egymást ölő zűrzavar elve mindenesetre elég vilá
gosan bizonyította: á tolerancia-eszmény története- semmiképpen sem kezdődhet

. ott, ahol az emberisége. A kezdetek. keresése közben, szokás szerint, a görögök
kerülnek először gyanúba; a demokrácia máig érvényes fogalmát különben is ők

teremtették meg. Klasszikus korszakukban a gondolkodás ámulatra méltó sza
badságáról tudósít a filozófiatörténet - a felekezeti kérdés érthető okokból ak
koriban nem volt időszerű. Szókratésznak mégis ki kellett innia a méregpoharat,
sőt mások is jutottak hasonló sorsra előtte, mint Anaxagorasz és Protagerasz.
Nem kedvelte, s mert türelemrőlvan szó, így is mondhatni: nem tűrte a hatalom,
ha bölcsek iskolát teremtenek, ha hívek gyűlnek köréjük kelleténél nagyobb
számban. Szókratész esetét Platón műveiben elég részletesen taglalta; Galileiét
mintegy kétezer év múlva Descartes nem, illetőleg csak felettébb félénken, név
említése nélkül érintette a Discours hatodik részének kezdetén. Párhuzamokat
keresni mindazonáltal kár volna, a történelem, mondják, nem ismétlődik.

Ad viszont a történelem a tolerancia-eseményre példát az érett középkorban,
A lovagi erénykódex a kapják nyelvére is lefordította a dialógust - egyenlő felek
türelmes eszmecseréjét, melyet egykoron Platón gondolatai kifejtésére formául
választott (s amely a "Discorsi"- vagy "Discours"-féle tudományos mű-címekben

éppúgy tovább él, mint a magyar "értekezés" szóban). Az udvarí-lovagi kultúra
párviadalra fordította a párbeszédet. Olyan párviadalra, melyet a lovagiasság jól
ismert szabályai kötnek meg, legfőképpen azzal, hogy mindenekfelett elismerik
az ellenfél jogait, méltányolják erényeit. Sőt, a francia és a német udvari-lovagi
epika tanúsága szerint ellenfeleik közt gyakorta még a máshitűeknek is megad
ták a tiszteletet: szaracén (tehát mohamedán) vitézek nemes lovagiasságának di
cséretéről szép verssorokat lehetne idézni. Csak kódex volt persze ez is, csupán
emelkedett szabálygyűjtemény,az írodalom szolgáltatja hozzá a legszebb példá
kat s nem a történeti valóság. Az eszmény mindenesetre maradandónak bizo
nyult - a "fair play" fogalma mindmáig őrzi.

A lovagi etika vagy az udvari.etikett alaptételei nem vágnak okvetlenül egybe a
kereszténység normarendszerével. de nem is függetlenek tőle. Ez a szó "keresz
ténység" viszont, míhelyt elhangzik, nyomban új históriai távlatokat kínál: a ke
reszténység történetében, sőt annál is régebbi bibliai forrásokban fedezi fel a
kutató szem akiindulópontot - a legpregnánsabb formában természetesen a He
gyi beszédben. "Szeressétek ellenségeiteket ..., jót tegyetek azokkal, akik titeket
gyűlölnek" - írja Máté (5, 44) s majdnem szó szerint ugyanígy az evangélista
Lukács is (61 27), s még szemléletes képet is fűz hozzá mindkettő: "aki arcul üt
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téged jobb felől, fordítsd felé a másik orcádat is" (Máté 5, 39; Lukács 6, 29). A
különbség szembetűnő az eddig emlegetett normákhoz képesti ez nem lovagi er
kölcs, ez több annál, még az egyszerű, türelemnél is több, annak többszöröse,
hatványa vagy legalábbis extrém változata - ez aszkézis, az eszményi keresztény
ség egyik klasszikus elve. Ennél csak egy másik etikai alapelv klasszikusabb,
Mózesig nyúl vissza (III. 19, 18), Lukács csak megismétli (10, 27): "szeresd fele-
barátodat, mint tenmagadat". _

, Tudatunk homályosabb rétegeiben persze nem filozófusok körülményesen ki
fejtett, elvont türelem-posztulátumai oldódtak általánosító szállóigékké, vissza
térő, szemléletes "toposzokká", hanem a Hegyi beszéd parabolái még az udvari
kultúra lovagiasságra, udvariasságra intő jelszavai: De képalkotásban a felvilá
gosodás irodalma is megtette a magáét: Lessing Bölcs Náthánjában például a
"gyűrűmese" (mely egyébként Boccaccióra vezethető vissza) a bibliai és a lovagi
példák után bízvást idesorolhato harmadikként, a maradandó türelem-parabolák
közé. Tudjuk: az örökhagyó apa három fia az örökbe kapott három gyűrű közt
hiába kereste volna az igazit - a három nagy világvallás egyenlő esélyéról szólt a
tanmese. A formába sűrült tolerancia-elv negyedikként idézhető, legmoder
nebb változata később kelt lábra. Lessing Náthánjának bölcsessége folytatódott
benne, de immár bonyolultabb periódusában egy polgári. korszaknak: "Leben
und leben lassen" - vagyis élni és élni hagyni másokat. Leírni Goethe írta le ezt
így először, a reneszánsz életkedvtől és polgári öntudattól duzzadó drámájában,
az Egmontban(1788 volt megjelenésének éve).

Pontosabban csak elejtette ezeket a szavakat, mintegy a toll ára tévedtek a drá
ma sorai közt: még múlt időben állnak ezen a helyen ("lebten: und liessen le
ben"), s különösebb felhívó jellegük sincs. Egy brüsszeli polgár beszél így a IV.
felvonásban, a megszálló spanyol hadak láttán: "A mi helyőrségünk mégiscsak
vidámabb népség volt; hányavetiek voltak, szétvetett lábbal álltak, félrecsapták a
sapkájukat, jól éltek és nem bánták, ha más is jól él; ezek a fráterek meg mind
olyanok, mint valami masinák, amiket az ördög hajt." (Keresztury Dezső fordí
tása.) Tehát: jól éltek és nem bánták ... Jelmondattá Schiller alakította a neve
zetes tételt a Wallensteinben, 1800-ban, vagyis tizenkét évvel az Egmont után,
éppen a XIX. század hajnalán. A trilógia bevezető darabjában, a Wallenstein tá
borában kap ilyen határozott formát és ilyen felszólító hangsúlyt: Leben und
leben lassen. Hozzá lehet fűzni, hogy amikor 1796-ban Schiller a Wallensteinen
dolgozni kezdett, Goethe Egmontjából is készített egy alaposan átdolgozott szin
padi változatot. Átrostálta, végigtapogatta tehát Goethe szövegét, kiválogatta sza
vait. A Goethe-szónak különben is csak szerkezeti és mbndattani helye szerény
a drámában - a mű központja felé mutat a cselekmény szélére sodortan is. Eg- ,
mont gróf jellemére rímel rá, a polgárok bálványáéra. a tolerancia hőséére. aki
példájával polgárivá formálja a lovagi erényeket.

Sok' míndenröl beszél ez a jelmondat, a reneszánsz, a felvilágosodás vagy ép
pen a bontakozó liberalizmus korának beköszöntő trombitajeleként kétszer is
felharsan benne az "élni" szó, sok míndenról beszél tehát - csak aszkézisről

nem. A Hegyi beszéd "tartsd oda a másikat is" elvének pontos ellenpólusa e,z a
tétel, noha a tolerancia parancsát éppolyelszántan hirdeti meg, mint amaz.
Hogy valamilyen antik-epikureus vagy reneszánsz kori olvasmányából csengett-e
vissza Goethe fülébe ez a velős szókapcsolás, ismereteink jelenlegi 'állása szerint
megnyugtatóan aligha tisztázható.

Bizonyos viszont, hogy a tolerancia-kérdés Goethét hosszú pályáján gyakorta
foglalkoztatta, felekezeti változatában éppúgy, mint a világnézeti-politikaiban,
nem is szólva a kései Goethe-korban különösen elevenné lett változatról, a sajtó-
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szabadságról. A legtömörebb és legtartalmasabb Goethe-nyilatkozat a toleran
cia-kérdésről a Maximák és reflexiók közt lelhető fel, ebben' a példátlanul gazdag
gyűjteményben, melyet újabban - és méltán - a költő főművei között szokás nyil
ván tartani. Ott szögezi le Goethe: ,-,A toleranciának voltaképpen átmeneti szem
léletmódnak kellene lennie: az elismeréshez (Anerkennung) kell elvezetnie.
Megtűrni annyit tesz, mint megsérteni." (HA 151. sz.; Hecker 875 sz.) És rögtön
utána egy másik tétel: "A valódi liberalizmus - az elismerés." Akár II tolerancia
fogalom szükségképpeni "túlhaladásának" is lehetne nevezni ezt a követelményt,
túllépésnek rajta: új fogalomnak kell a puszta "megtűrés" helyébe lépnie, a tel
jes és természetes egyenjogúságnak, a komolyan vett XIX. századi liberalizmus
jegyében. A türelem kora lejárt, az "elismerés", a befogadás, az azonos verseny
feltételek korszaka érkezett el. .Goethe így vélte, s nem volt egyedül.

Carl Jacob Burckhardt svájci diplomata az 1930-as évek derekán egy SS-tiszt
kíséretében meglátogatta az egyik náci koncentrációs táborban a Nobel-béke
díjast, Carl von Ossietzkyt, az egykor oly bátorhangú német publicistát, a klasz
szikus tolerancia-eszmék őrét. A diplomata beszámolója nem bőbeszédű.

"Tíz perc múlva jött két SS-legény, s inkább vonszolt, hurcolt, mint elővezetett
egy apró 'embert, Valamit, ami reszketett és holtsápadt volt, egy látszatra érzé
ketlen lényt, egyik szeme be volt dagadva, fogait láthatólag kiverték, húzta az
egyik lábát, el volt törve s rosszul forrt össze, elébe mentem, kezemet nyújtot
tamsnem nyúlt utána. - Jele~tést - ordította Loritz. Artikulátlan; halk hang tört
elő a meggyötört ember torkából. Rászóltam Loritzra: - Hátrébb! - Von Os
sietzky úr - szólítottam meg -, barátainak üdvözletét hozom. A Vöröskereszt
Nemzetközi Bizottságának képviselőjevagyok, azért vagyok itt, hogy segítsek On
nek, amennyiben van rá lehetőség. - Semmi válasz. Előttem állott még épp hogy
életben egy ember, aki legszélső határáig jutott az elviselhetőnek. Válaszul egy
szó sem. Közelebb léptem, Még látó, ép szeme ekkor megtelt könnyel és sely
pegve, elcsukló hangon megszólalt: - Köszönöm, mondja meg barátaimnak. végét
járom, nem tart már soká, hamar vége lesz, jó így. - Aztán még nagyon halkan: 
Köszönöm, kaptam egyszer híreket, itt volt egyszer a feleségem, nem akartam
mást, csak békét." - Ennek a látogatásnak kerek ötven éve.

"Ha szeretet ,pedig nincsen bennem, semmi vagyok" - mondta Szerit Pál, pon
tosabban írta a korinthusiaknak. Ma viszont tudjuk, ha tolerancia nincsen, a
büszke emberi civilizáció válik semmivé. Es a tolerancia szükségképpeni "túl
haladásáról", amit akár szeretetnek is lehetne nevezni, akkor még is nem esett
szó.

Következő számunkból -

Cserháti József: A magyar egyház a zsinat után
Vargha Kálmán: A Nyugatról
Vathy Zsuzsa novellája
Szakolezay Lajos Tűz Tamásról
Tűz Tamás versei
Csányi László: Etruszk napló

- II. János Pál pápa beszéde az Európa Közösség előtt
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