
BALASSA PÉTER

,,Igen, igen, nem, nem"

Félek a küzdelem határtalanságától, az ember végtelenített önképét61, ennek az ag
resszív, szent majomnak a figyelmetlen-türelmetlen öngyilkosság-vágyától.

Félek attól, hogy eltompul a képességünk, amellyel - kétezer éven át - szembe
fordultunk mindenkori korunkkal, betöltve a szellemi baloldal hivatását. Félek az
eltompulástól. A pogány jobboldaltől.Félek, hogy a hatalomvágy mindig lebími lát
szik az imát. Most is. Félek, hogy az elmélet (a tan) elfelejti, hogy ő élet és tapasztalás.
S ha elfelejti - az ideológia gonosza, a teoretikus gyilkosság, árad belőle, mint any
nyiszor. Nagyon félek ettől a szótól: én. Az "identitás" ennek már csak a szatírjátéka.

Félek, hogy mindent szabad. Annak viszont kimondhatatlanul örülnék, ha mégis
kiderülne: minden szabad.

Félek, hogy egyre nehezebben tudunk szabadulni a személyest61 (lásd még: kötele
ző szembefordulás korunkkal), miközben mégis, egyre kevésbé vagyunk magunk. A
korszellem: végtelenített énesség.

Félek, hogya kvantitatív világszemléletb61 fakadó következtetés - gyalázatos félre
értés. Mindig a félreértés hatalmától kell félni: a történelemt61 mint "gondolati" konst
rukciótól.

Félek, hogy félelmeim ugyanolyan természetellenesek, mint az életünk.
"Minden lehetséges." Félek, ez nem a természet szava.
Félek, annyira mondhatatlanná válik minden, hogy nem lehet beszélni. Talán az a

csend lesz az (új) beszéd?
Félek, vészesen nem tudjuk: másik, más, ez nem azt jelenti, hogy te ne légy. (Vö.:

magyarázkodás, félreértés, eltompulás, kétségbeesés a szavak romhalmazán.)
Félek, hogy semmi sem úgy van. S hogy minden szavunk ócska pojáca.
Félek, hogy ennél is jóval rosszabb... (vagyok). Félek ettől a fedetlenségt6l.
Félek a romboló, félresiklott, gyűlölködő, félreértett böjtt6l - keresem az igaz böjtöt.
Félek, már régen nem tudom megmagyarázni (artikulálni), mire gondolok; talán

nem is lenne olyan fontos.
Félek, hogy nem félek elég mélyen, elszántan, átgondoltan és megúszhatatlanul

önmagamtól. Félek, hogy nem akarok elveszni. Ószinteség?! Félek, nem értjük meg
soha, hogy szabadság s hatalom (meg az összes, "és hatalom"-mal végződőösszetétel)
nem megy együtt.

"Mindig féltem Leonardótól" - mondja a postás Tarkovszkij A14ozathozatalában,
miközben a Királyok imádását tanulmányozza rémülten. Félek, hogy egyszer majd már
nem szeretek olvasni, (tehát semmit) csak ülök, és ... Félek, hogy nem tudjuk mit
jelent, s jelent-e valamit ez: "kint", "bent".

Félek, hogy tényleg minden technikává lesz (lásd: a nyugati metafizika végzete
Heídeggernél), Platón és a gyermekkomputer-intelligenciák - szoros összefüggés, a
kimondhatatlanság határán.

Félek, hogy eldönteni akarják és nem összekapcsolni a sola Traditio és sola Scriptura
Vitáját.

Félek, hogy mondhatunk, amit akarunk.
Félek ett6l a mondatt61: "tudom, amit tudok". Meg ettől: "ha te mondod (ugyanazt),

nem igaz."
Félek a közlékenységt61 és a közlékenység végétől.

Félek, hogy ami itt és most történik, annak semmi köze ahhoz, amit spirituális
megújulásnak nevezünk.
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Félek, hogy az Egyház még mindig jobban fél az összezsugorodástól, semhogy
radikálisan odafigyeine saját szavára: "láthatatlan". .

Félek, hogy Kafka Isten nélküli türelme, a türelemr61 szóló szavai (Az én cellám)
maradtak a hit igazi szavai. Mint egy Isten háta mögötti, névtelen falusi pap türelme.

Félek: "kimondhatatlan ember vagyok" (Kleist 1808).Mint a többi is. Minden moz
dulatlan.

Reménykedem ("...igen, igen, nem, nem...").

BENEY ZSUZSA

Mit61 félek? Természetesen és ösztönösen mindenekel6tt az antiszemitizmustól. ön
zöen, beidegz6désekt61 terhesen - noha már régen nem a magam sorsáért és nem is
a szeretteimért rettegek. Azokat féltem, akikben ez a gyűlölet, mint földkérgen áttör6
forrás, mélyebb, parttalanabb gyűlöletet fakaszt - áradóbbat minden elképzelhet6
faji és minden politikai okból fakadó gyűlöletnél. Mert ez az irracionalista pusztítás
vágy átmenet nélkül siklik vissza abba, ami eredete is volt: az öngyúlöletbe.

Félek az emberi méltóság lealacsonyodásától, a mások sértegetésében önmagunk
megalázásától. A hisztériától, ami a rossz betegsége. Félek a kontroll hiányától, ami a
hagyományok hiányából fakad, s amiért a nemzet egész történelme a felel6s - s
amiért egyetlen nemzedék, e tradíciók megszakítója a felel6s - és búnüket nem csök
kenti, hogy nem is hagyományokat, hanem nagyobbrészt e hagyományok illúzióját, a
tisztelet és a tolerancia lehet6ségeit taposták sárba.

Cinikusak voltak. E cinizmus továbbélését61 félek, talán nyiltabban, talán másféle
szavakba burkoltan. Az egység hiányától félek, a fel-nem ismert önzéstől, mely meg
akadályozza azt, hogy egyetlen cél érdekében közösség kovácsolódjék - alighanem
azért, mert az egység hiánya a cél szentségét is lerombolja.

Félek a szabadság káprázatában könnyűvé lett erkölcsöktől, attól, hogy azok, akiket
az elnyomás terhe jóvá tett, most kiüresednek, jóságuk elpárolog. Vannak, akiknek
emberi tartását éppen a terhek er6sítik - lehet, hogy mások 6k, és jóságuk is más,
mint azoké, akiknek jósága a szabadság magányában szökken szárba - de mi nem
ítélhetünk e kétféle jóság értékéről. És nemcsak az erkölcs - a min6ség elértektelene
dését61 is félek. Félek a hangok zúrzavarától, és attól, hogyalármán nem szivárog át
a csend - a csendes szó éppoly kevéssé, mint a lélek csendje. A hang és a hatalom
igézetét61 félek, azokat féltem, akiket korunk, elmúlt szenvedéseik, félelmeik megfosz
tottak a szavak adományától.

Félek, hogy az 6 csöndjüket senki sem fogja meghallani. Félek a szenvedés értéké
nek megsemmisülését6l. Félek a káosztól. Nem magamért - magamtól is félek.

Miben reménykedem? Különös módon szinte mindennek apárjában.
Nem ellentétet mondok - pedig csaknem az ellentétekr61 beszélek, de egy árnya

lattal eltér6 dimenzióban. Ez is társadalom - de a társadalomnak egy bensőbb, lélek
kel jobban átitatott tartománya, az, ahol a társadalmi befolyások már bens6 törvénye
inkké kristályosodnak. Reménykedem abban, hogyelfojtások és meggondolatlanul
túlzott önmutogatások után a zsidó lélek meri vállalni önmaga azonosságát - még
akkor is, ha ez az önazonosság a megoldatlanságés meghatározhatatlanság feszültsé
gét hozza magával. Remélem, hogy megtalálja hozzá a tolerancia csendes rejtekösvé
nyeit. És ha els6nek most is a zsidó lélek gondjait említettem, ez nem azt jelenti, hogy
nem reménykedem éppen ennyi hittel abban is, hogy minden vallás és minden meg
gy6z6dés rátalál a bels6 útra - hogy a körülmények lehetövé teszik e csak bels6 utak
megnyílásét.
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Reménykedem abban, hogy azok, akikben van hozzá való er6, megtalálják kibon
takozásuk társadalmi terét. Reménykedem a nevelés lehet6ségeiben, fogékony és
szorgalmas emberek képzésében, a tudás és a min6ség lassú gy6zelmében egy még
szűk, de talán szélesed6 körben - reménykedem egy újfajta, de a régi tradíciókhoz
visszakapcsolódó értelmiség létrejöttében. Abban is, hogy ez az értelmiség képes lesz
átvilágítani maga körül a világot, példát mutatni, megteremteni azt a légkört, mely
nek a tisztelet és a szeretet az oxigénje.

Reménykedem abban, hogy az erkölcsök hangzatos frázisokból magánüggyé vál
nak, a lelkiismeret magánügyévé; és hogy tetszhalálából feltámad lelkiismeretünk.
Reménykedem a bizalom és a biztonság melegében, melyet leginkább a család képes
megteremteni. Reménykedem abban a jóságban, mely a szabadság magányában, eb
ben az elnyomásnál is veszélyesebb közegben fejl6dik. Reménykedem a csöndben,
melyet talán lesz fülünk meghallani. Szenvedéseinken túl reménykedem a békében 
és minden féleimen túl magában a reményben reménykedem.

Majdnem mindattól félek, ami most látható - és sok mindentöl, ami még láthatat
lan. Több láthatatlanban reménykedem, mint amennyi láthatóban.

PAVEL BENKO

Minden jelent6s és figyelemre méltó változás általában új reményeket is kelt, ugyan
akkor azonban aggodalmakat és félelmeket is szül. A közelmúltban lezajlott változá
sok a szlovák társadalomban és egyházban szintén kett6s érzelmi visszhangot váltot
tak ki bel61em.

A lehet6legnagyobb aggodalommal tekintek a jöv6be, mert - a társadalom szeku
larizálódik, és a hív6k egy részéből kiveszett a lelki értékek iránti érzék,

- azok az emberek, akiknek érdekei összefonódtak a korábbi totalitárius rend
szerrel, tovább működhetnek rendkívül fontos társadalmi és gazdasági pozíciókban,
ezáltal tovább éltetik a totalitárius eszméket is,

- a társadalom demoralizálódik - terjed a pornográfia, n6 a kábítószer-fogyasz
tók száma, és szaporodnak a szekták,

- a csoportérdekeket a nemzeti - és az egész emberi érdekek fölé helyezik, és a
nemzeti intolerancia és gyűlölködés, a zavar terjesztésével a nagyobb népek er6szak
kal ellen6rizni akarják a kisebb népeket.

Mégis mérhetetlenül reménykedem
- a fiatal nemzedékben, amely elvetette és visszautasította a totalitárius kommu

nista rendszert,
- a katolikus egyházban, amelyet nem igázott le az erőszak, amely Krisztus szere

tetének hirdetésével téve tanúbizonyságot hozzájárult a totalitárius rendszer legy6zéséhez,
- a népnek abban a részében, amely meg6rizte fogékonyságát a lelki értékek iránt,
- a szület6ben lév6 demokráciában, amely tágabb teret biztosít az igazságkeresés-

hez, s ennek szellemében neveli az ifjúságot,
- a nemzetközi kapcsolatok fejl6désében, amely lehet6vé teszi a nemzeteknek,

hogy jobban megismerhessék egymást, ez legf6bb eszköze a nacionalizmus legy6zé
sének.
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cs. GYIMESI ÉVA

Romániában élek. A félelem társadalmi okai a fordulat után sem szűntekmeg. Most
még összetettebb ez az érzés: a mesterségesen szított nemzetiségi konfliktusok is táp
lálják. Tudok egy családfőr61, akit az utcán agyonvertek, mert magyar. A család nem
mert feljelentést tenni, mert telefonon halálosan megfenyegették. A szomszédoknak
sem mesélik el. Az egymás iránti bizalmatlanság erősebb, mint valaha. És teljes bi
zonytalanságban él a lakosság: a diktátor megbukott, de lesz-e itt demokrácia? A
telefonokat lehaligatják, a szekus tisztek - ..egykori vallatóim - szabadon sétálnak,
és folytatják megszokott tevékenységüket. Uresek a boltok, nagy a szegénység, nem
látszik a kibontakozás útja. Magyar fiatalok ezrei mennek el, mert Erdélyben nem
indulhatott meg az anyanyelvú főiskolai oktatás. A kivándorlás pedig demoralizálja
az ittmaradókat. ,

Kevesen vagyunk, folyton ezt érezzük. És erőnket meghaladóak a feladatok. Ag
gaszt, hogy tudom-e teljesíteni tanári, szülöí és közéleti kötelességeimet. Lesz-e ben
nem elég erő, szeretet és türelem, hogy megfeleljek a hivatásomnak? Szorongok kö
zépiskolás lányomért, egyetemista fiamért, régi és eljövendő tanítványainkért. Nyílik
e módjuk arra, hogy anyanyelvűképzésben részesülve, teljes értékű emberré, jó szak
emberré váljanak, szabadon gyakorolhassák hivatásukat? És aggódom idős szülei
mért, öregeinkért. Megérik-e a kibontakozást? Vajon a közeledő tél is a hideg lakás,
az élelemhiány, a sötétség rémeit hozza el számukra?

Az aggodalom, a szorongás, a félelem azonban csak akkor vesz erőt rajtam, amikor
elfelejtem, sok nehéz helyzetben hogyan segített rajtunk az Ur, hányszor mutatta meg
a szeretetét és a hatalmát, valóságos csodákat művelt életemben. Például megszaba
dított a félelemt61, amikor nyugodtnak és bátornak kellett lennem. Türelmessé és
szelíddé változtatott, amikor támadást, rágalmat, fenyegetést kellett elviselnem. Nem
szégyenített meg üldözöink előtt. Sohasem hagyott magamra, s ha, elfordultam T61e,
akkor is mellettem állott. Aldozatkész bajtársakkal vétetett körül. Aldásait a próbaté
telek közepette is folyton érezhettem, és így van ez ma is. Akkor meg miért kellene
félnem?

Hogy nem lesz elég erőm a rám nehezedőfelelősségelhordozásához? De hiszen az
erő is T61e kapott ajándék. A szeretet, a türelem is Belőle származik, én legfeljebb csak
továbbadom. A szorongásom: kishitűség, az Istennel való kapcsolat megszakadásá
nak jele. Gőg, amelyben megfeledkezem arról, hogy az Ó ajándékai nélkül semmi
vagyok.

A legindokoltabb félelem: félni, hogy Istentől távol vagyok, nem az Ó akarata sze
rint cselekszem. A bűntől való félelem ez. Megmaradván az Ó szeretetében, minden
egyéb félelem oktalanná válik. Csak ez a végtelen szeretet, ennek az állandó elfoga
dása és továbbadása szabadíthatja meg szűkebb és tágabb világunkat a félelemtől.

Mikor látjuk be végre, emberek?
Hogy miben reménykedem? Nem kézzelfogható dolgok képzetei, nem jövénk ala

kulásának konkrét távlatai alkotják ennek a reménynek a tartalmát. Az élet megmu
tatta, hogy sohasem úgy alakul, ahogy mí elképzeltük. Nem reménykedtem a tavaly
decemberi fordulatban, ennek ellenére bekövetkezett, viszont a lelkesen elképzelt tár
sadalmi változások jócskán váratnak magukra. Ha csak emberi léptékkel méricskéljük
sorsunk alakulásának szakaszait, csupa csalódás lesz az életünk. Minden reményünk
légvár, ha nem az Istenbe vetett hitre épül.

Amikor reménykedem, a bizonyosságokra gondolok, amiket az elmúlt évtizedek
ben megtapasztaltam. Arra, hogy sohasem hagyott el. Emberi számításokat folyton
megcáfolva jelen volt, beavatkozott életembe. Ezért csupán a váratlanul is megérkező,

a szüntelenül meglepó és kishitűségünket leleplező Isten áldásaiban reménykedem.

886



ENDREFFY ZOLTÁN

Hirtelen nem is tudom, mit feleljek. A történelem ugyanis olyan elképeszt6 sebességre
váltott, hogy szinte követni sem lehet az eseményeket. Amikor a Vigilia az év nyarán
szétküldte körkérdését, valószínűleg a nagy kelet-európai fordulat, a kommunista
rendszerek látványos összeomlása lebegett a szeme el6tt, s talán azt várta, hogy a
válaszok e fordulat mélyebb megértését fogják majd el6segíteni. Most, 1990 októberé
ben, amikor e sorokat papírra vetem, Kelet-Európa er6sen háttérbe szorult, A világ
aggódva figyeli, mikor fogja az Egyesült Allamok Kuvait bekebelezése miatt megtá
madni Irakot. Az egyszerű emberek pedig elkezdtek háborús készleteket felhalmozni
lisztb61, krumpliból, cukorból, benzínböl és más, raktározható javakból. Ez a helyzet
most, s ha a Közel-Keleten kitör a nagy háború, akkor mostani félelmeink és örömeink
karácsonyra, amikor nyomtatásban megjelennek a körkérdésre beérkező válaszok, az
özönvíz el6tti múlt emlékei lesznek.

Ami tehát a világtörténelmet illeti, a kilátások nem túl r6zsásak. Vajon most kezde
nek beteljesedni azok a katasztrófajóslatok, amelyekkel a Római Klub emlékezetes
jelentése óta (The Limits to Growth, 1972) bombázzák az ökológusok, a futurológusok,
a technika- és kultúrkritikusok az emberiséget? Vagy a jelenlegi válság talán annak a
nagy átalakulásnak a kezdete, amelynek eredményeképp - sok szenvedés és küzde
lem árán - talán mégis megszületik az az egységes, jogi szankdökkal biztosított, új
nemzetközi világrend, amely globálisan szavatolja majd az emberi jogokat, az egész
bioszféra védelmét szolgáló ökológiai rendet és az új gazdasági világrendet, amely
végre kiküszöböli a gazdag és szegény országok közötti égbekiáltó ellentéteket és
különbségeket?

Az örökbékecímű művében Kant lehetségesnek tartotta egy ilyen világrend létreho
zását, s az öt világrészen a jóakaratú emberek sokasága küzd ma elszántan ezért az
ökológiai, gazdasági és emberi-jogi békerend megteremtéséért.

Mármost: hogy visszatérjek a körkérdésre és a félelmeimre. attól tartok, hogy mi,
magyarországi egyházak és keresztények - tisztelet akivételnek - még nem tuda
tosítottuk magunkban kellőképpen,hogy milyen óriási feladatokat ró ránk e békerend
kialakítása, a világméretű megbékélés szolgálata. S6t, mintha azzal sem lennénk elég
gé tisztában, .hogy idehaza a megbékélést, a kiengesztel6dést kellene szolgálnunk.
Ehelyett azt látom, hogy a magukat kereszténynek és nemzetinek nevez6 politikai
pártok - az ellenségszeretet krisztusi parancsát megcsúfolva - nagy el6szeretettel
folyamodnak az ellenségképzés mélyen keresztényietlen mödszeréhez, s az inszinuá
dó, a nyílt vagy burkolt rágalmazás eszközeivel próbálják lejáratni politikai ellenfele
iket. Szomorú példája volt ennek az, amikor az iskolai hitoktatás körüli vitában a
keresztények közül sokan azzal vádolták a liberálisokat, hogy azok "korlátozni akar
ják a vallásszabadságot", holott azok csupán az iskolai tanrendbe iktatott hitoktatást
ellenezték, az állam és az egyház szétválasztásának elvére hivatkozva. Ennél is elszo
morítóbb jelenség az, amikor megint csak magukat kereszténynek nevez6 politikai
er6k reprezentánsai bizonyos csoportokat (baloldaliakat, liberálisokat, zsidókat stb.)
megpróbálnak kirekeszteni a teljes értékű magyar állampolgárok körébél.

Bízom benne, hogy mi, magyar keresztények el6bb-utóbb megtanuljuk tisztelni a
másságot, és belátjuk, hogy nemcsak birtokosai, hanem egyben szerény keres6i is
vagyunk az igazságnak. Bízom benne, hogy kereszténységünk előbb-utóbbeurópaib
bá és evangéliumibbá válik, s megtanuljuk veszedelmes ellenség helyett a partnert
látni a másikban, politikai ellenfelünkben is, akítöl nem szégyen akár tanulni is.
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ESTERHÁZY PÉTER

Ha Salat Levente, a Korunk fiatal szerkeszt6je fölhív telefonon és írást kér a lap
"er6szak-számába", akkor én csak egy dolgot látok: azt a tévéfölvételt, amelyen Süt6
Andrást hozzák hordágyon, kék, zöld, lila, s mintha félig önkívületben beszélne, ráng
az ajka és rázkódik ide-oda a feje. Én pedig napokra megteltem félelemmel, tele lettem
félelemmel, mintha más se lett volna bennem, csak az, és soha többé nem mertem
megnézni ezt a filmbejátszást. Most, hogy ezt leírtam, azonnal el is ment a kedvem
ett61 az írástól.

Miért is?
Magunkat megérteni nem alapvet6 létérdekünk? De. Magunkat megérteni nem va

lami fényűz6 dolog? De. De a magunk kiszolgáltatottságát megérteni - a dolog tétje,
a biztos vereség, és a tény, hogy nem állunk alternatíva el6tt csökkenti, már-már
kiegyenlíti a fényűzés okozta lelkifurdalást.

Nem én fekszem a hordágyon. Más kiszolgáltatottságán elmélkedni, azt elemezni
- itt valami bűzlik... Csak a magam kontójára tudok arisztokratikus lenni, azaz író.

Vagy az érzelg6sség? Miért ne lehetne akasztott ember házában kötélről beszélni?
Hát hisz a minapában még milyen nagy volt a szánk, hogy az író nem a morál, sem
a tudás lekötelezettje, hanem a létez6é...! Ugy látszik, egyszerre szeretnénk lenni ízlé
ses férfiú, részvéttel telt, derék magyar, valamint író ... Sok, ez sok. Valamit valamiért.
Másképp gondolkodik az ember este, mint nappal, másképp erdőben,mint pusztasá
gon, Budán vagy Kolozsvárt - soha nem éreztem, hogy ennyire ki vagyunk szolgál
tatva, minden, a szórend, a logika, a hanger6sség, helynek s id6nek, hely és idő

erőszakjának.

Akkor most, július negyedikén, Római-fürd6n, Budapest e kies külvárosában, ki
nyitom a Magyar Értelmez6 Szótárt:

er6szak: f6név 1. Vmely cél elérésére irányuló kényszerítés. 2. er6sza1cot követ el vkin:
(n6t) megerőszakol. 3. sajtóA hatalom kíméletlen alkalmazása, terror. Az er6sza1c ural
ma.

A Szinonima Szótárban járkálva pedig a következ6 szavakhoz juthatunk el:
eröhatalom, erőszakolás, erőszakoskodás, er6szakosság, terror, önkény, rémura

lom, hatalmaskodás, basáskodás, zsarnokság, elnyomás, leigázás, rabság, iga, szolga
sors, agresszió, támadás, kényszer, presszió, kényszerűség,szükség, erö, energia, er6
feszítés.

Ahogya költ6 mondja: vár állott, most szóhalom. Túlontúl is jól ismert szóhalom.
Szeretünk avval páváskodni, hogy errefelé országainkban milyen nehéz az élet, s6t
nehezebb, és ez még csak nem is nem igaz - e szavak napi ismer6seink, társaink a
hétköznapokban, nem kell semmi különösnek, semmi rossznak történnie ahhoz, hogy
valamelyikük csúfolódó kalaplengetéssel, hajlongva-hajbókolva ránk köszöntsön, ó, ó,
jó reggelt, jó reggelt, hogy vagyunk, hogy vagyunk - s nekünk görcs áll a gyomrunk
ba. Itthon vagyunk. Nincs err61 mit beszélni. Ha nem szerepelne itt egy bizonyos szó,
akkor egy kicsit még szidnánk a komcsikat vagy a románokat, a rendszert, dehát
aztán... aztán elhallgatnánk.

De ott van a halomban az "er6" szó. S ett61 megpördül a ... mi pördülünk meg: az
er6szakról eddig automatikusan úgy beszéltünk, mint aki azt elszenvedi. De mi van,
ha gyakoroljuk?

Ne finomkodj, szólunk hátra öreg futballisták a hátvédnek. Azért vagy odatéve,
hogy ne ugráljon. Mit tegyek, hisz e kiváló ellen mind futógyorsaságban, mind eszes-

Megjelent a Karunk 1990. szeptemberi számában
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ségben fölém nő?! Fekvő ember nem gyors ember, vetjük oda foghegyr61, és már föl
is rúgtak: minket. A fájdalom megerősít: ilyen a világ. Milyen is? Az erő érvényesíti
magát, az erő az, ami érvényesíti magát, meg a ravaszság, meg a tehetség - miköz
ben kultúránk a kereszt jegyében áll, a félkegyelmű az emblémánk. Töviskorona és
nem aranykorona. Faust és Krisztus? Hogyan is van ez? Félreállunk. letöröljük? Med
dig? A kereszténység nem mazochizmus, hallottam egyszer.

Aki velünk van és erős, az erős. A bátyánk például. Bántottad az öcsémet? Gyere
ki az utcára, ha akarsz valamit.

Aki ellenünk van és eros, az erőszakos. A vörösingesek a Pál utcai fiúkban.
Szelídnek, igazságosnak és nagyon erosnek lenni volna jó. De az erő csakis akkor

nem erőszakos, ha gyöngeséggel találkozik. Vagy ha övé az igazság (majdnem elfelej
tettem). Err61 a következőt olvasom egy regényben (és Pascalnál): Az igazság azt
követeli, hogy az igazságost kövessük, a szükség meg azt, hogy a legerősebbet.

A jog erő nélkül tehetetlen; az erő igazságosság nélkül zsarnoki. Az erőtlen jogrend
del szembeszállnak, mert mindig akadnak gonoszak; a jogtalan erőszakot váddal ille
tik. Ossze kell tehát kapcsoini az igaságosságot az erővel, ezért az igazságot kell
erőssé, vagy az erőset igazságossá tennünk. Az igazságosság vitatható, az erő azon
ban nagyon jól felismerhetó és vitathatatlan. így aztán nem volt rá méd erőt adni az
igazságosságnak, mert az erő szembeszállt vele, kijelentvén, hogy ő az igazságos.
Mivel nem tudták elérni, hogy ami igazságos, egyúttal erős is legyen, úgy intézték az
emberek, hogy az legyen igazságos, ami erős.

Aki kiabál, annak nincsen igaza, szokták mondani. Biztos, hogy ez minden további
nélkül igaz? És a csönd hazugsága, a szelídség sunyisága, az erőtlenség agresszivitá
sa, a szeretet terrorja? A védekezés erőszakossága, az életben maradás erőszakossá

ga...?
A szabadság volna az, ami megszünteti az erőszakot? Ugyan. A szabadság az erő

egy kellemes definíciója. És akkor még nem beszéltünk a szerelemr61.
Az én szelídségem - hogy önéletrajzi legyek - balekség. Tutyimutyiság. Az én

szelídségem (ha van egyáltalán) nem er6b61 származik, inkább ízlésb61. Az ember
nem üvöltöz és nem lövöldöz alkonyatkor tarkóba; nevetséges. És mib61 táplálkozik
a Krisztusé? Abból, hogy országa nem evilágból való. Christus vincit, énekeljük, mert
tudjuk, hogy az ő története nem a keresztfán végződik.

A kérdés tehát: hol végződik a történetünk? Az én történetem. Az országomé. A
Salat Leventéé. Az ő országáé.
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FERENCZ GYÓZÓ

Fejan1cet szédiJlni,
Hdzun1alt szétdiJlni
Ne hagyjad, hitankre
Fa/edet ne tömd be.

(Töredék ima)

Hét-nyolcéves koromban, ha megkérdezi tölem valaki csütörtök délutánonként, mi
közben egy pokróc alatt fekszem, hogy mit6l félek és miben reménykedem, minden
bizonnyal azt felelem, hogy félek a betörötél. és remélem. hogy a nővérern el6bb ér
haza németóráról. Komoly dolog a gyermek félelme, nem volt jó félni a sötéttél. az
egyedüllétt6l, a rosszindulattól. A külsö sötétségtől,kivülr6l szorító magánytól, táma
dó ellenfélt61. Jó volt ugyanakkor bízni a világosságban, a közelségben. a szeretetben.
A külsö világosságban, a körülvevő szerétetben. Az ember végül is kinövi félelmeit.
Nem félek a sötét szobában, a sötét utcán egyedül, tudok védekezni az ellenséges
indulattal szemben. Nem félek a külsö sötétségtöl, nincs hozzá belülról közöm. Lehet,
hogy ott háromszoros sírás és fogcsikorgatás lesz, mégis, valahogy nem félek t61e.
Vajon reményeim is így megváltoztak volna? Igen, az a kevés is másféle lett, és jobb.
így. Mert ahogy kinöttem a félelmeket, nem kellett reményért sem másba fogódznom;
sót, ahogy feladataim--szaporodtak, felelósségeim gyarapodtak, immár nekem kellett
reményt adnom. Ha keveset ugyan, azt a keveset is továbbadnom.

Az a félelem és remény, amire a kérdés köre vonatkozik, máshol van, tudom. Tu
dom, hogy mítöl kellene félnem, vannak sejtelmeim arról is, reményt míböl meríthe
tek. Csak jelzem az úgynevezett globális katasztrófa fenyegetését, hogya fertózött
levegő, föld, víz, a kihaló növény- és állatfajok, a túlnépesedő emberiség, az esztelen
pazarlás és indokolatlan nélkülözés tényeinek ismeretében mindennapjainkat sem él
hetjük úgy, mintha nem tudnánk minderröl. Mintha nem vennénk észre, hogya tech
nikai civilizáció és erkölcsi tudatunk végzetes ellentmondásba került. Csak jelzem azt
is, szűkebb köreinkre utalva, hogy most, amikor olyan lehetóség nyílott az ország
elótt, amire alig volt példa történelme során, az emberi elmék olyan leromlott állapot
ban vannak, ami veszélyesebb mindenfajta anyagi-gazdasági válságnál. De hogyett61
vagy mástól félnék, azt nem mondhatom.

Mint ahogy azt sem állíthatom, hogy a küls6 rossz ilyen megnyilvánulásai nem érin
tenek. Hogy minden újabb hír az örömtelenségr6l nem okoz elváltozásokat. Belülr6l
érintenek, belső 'elváltozásokat okoznak. A külsö sötétség, ott kívül, egyre gyűlik, egyre
sűrűbb. Minden újabb hír a sötétség ránk boruló burájának felületét toldja meg, minden
újabb hír pontosan kirajzolható összefüggésbe helyezkedik, a kilátás lehetősége, a rések
száma csökken, azt sugallva, hogy vége, hogy valaminek elértünk a határára. Amyékot
vet ránk egy fekete ernyő, a külsö sötétség boltozata lassan összeáll, áthatolhatatlanul.

És ekkor belsövé válik. Behatároltságom bennem van. Ez már az én életem. Hogy
nem lehet napozni, tóban fürödni, salátát enni, városban levegőt szívni, hogy nem
lehet szót érteni, gondolatot váltani. A bomlás során felszabaduló energia az én élete
met rombolja. A behatároltság állapotában megszűnika jövő, vele együtt, akkor már,
a múlt is; a korlátoltság a barbár pillanatnyi létezésbe, a jelenidejűség örökkévalósá
gába szorít. A behatároltságtól szorongok: nem válhatok azzá, amivé rendelésem
szán. Nem is tudhatom, mire szén, Nem néhetek azzá, akiben része van a nálánál
nagyobbnak, és aki tudja, hogy teremtett része annak. Ha valami távlat mégis maradt,
úgy annyi, hogy érzékelem. felfogom helyzetem. Talán még ennyi. Tudom, hogy van
túl, van más. Fekszem a külsö sötétségben, a belső éjszaka pokrócába burkolva. Én
legfőképpen félek önmagamtól, s ha valamiben, ebben van reményem.
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GICZY GYÖRGY

A korábban szinte elképzelhetetlen lehet6ségek egyszerre töltik el az embert remény
kedéssei és félelemmel. Sorsfordító változások közepette szinte magától értetödé a
reakciók ambivalenciája. Hogy ugyanabban reménykedünk, amitől félünk. Már csak
azért is, mert az újdonságok sokaságából a legfontosabbak személyiségünk legmé
lyebb régióit rendítették meg. Azokat, amelyeket amúgysem lehet minden vonatko
zásban átvilágítani.

A történelem emberségünk, legalapvetőbbjogaink megvalósítását egy végtelennek
tűn6 korszak után, szinte a felejtés homályából vagy inkább vaksötétjéb61 emelte ki,
hogy most szabadon, minden nagyságával és kicsinyes ellentmondásaival mutatkoz
zon meg előttünk és bennünk. E pillanatban nem is a szédítő lehetőségek keltenek
félelmet, hanem önmagunk elégtelensége.

Immár nem t61ünk független hatalom öntudatlan játékszerei vagyunk, hanem egy
másnak kiszolgáltatottak. Hiszen demokratikus előiskolázottságnélkül jutottunk az
embert megillet6 hatalom birtokába.

Ez annál is félelmetesebb ébredés, mert a nietzschei Isten-halál gondolatot követően
az emberben egyre nagyobb a hajlam, hogy istenítse önmagát.

A középkori Gólem-legendák bölcs szóval figyelmeztettek a Teremt6 helyére pályázó
ember túlzott ambícióinak veszélyére. Az egyik - a modem idők robotgépeir6I szóló
tudományos-fantasztikus irodalom klasszikusaként - az Istent majmoló ember tragédiá
ját beszéli el. Eleinte minden rendben van. A gólem homlokán a hűség szót viseli, amely
azonban a héber nyelvben csak egyetlen betűvel különbözík a halál szótól.

Csakhogy hiába viselünk szavakat a homlokunkon, sokszor megfeledkezünk az
alapvet6 igazságok értelméról is. Azért törli le a rabbi a gólem homlokára írt hűség
els6 betűjét, hogya túlságosan is nagyra nőtt, önállósuló ember-gépet elpusztítsa. Az
építmény összeomlik - hiszen már a halál szót viseli -, de maga alá temeti alkotóját,
az embert is. így váltanak olykor reményt kelt6 lehet6ségek pusztulásba.

A figyelmeztetés a keresztények számára is érvényes. Hiszen a fundamentalista
türelmetlenség és er6szakosság mindenkit a saját képére és hasonlatosságára akar
formálni, önhitt küldetéstudatának erejével. Csakhogy a világ könyebben változik,
mint maga az ember. S könnyebben a szó, mint a meggy6z6dés. Alig-alig igazodunk
el egymás labirintuséban.

Pedig most is - ha igazak a remények - újra az emberről van szó, Aki sok mindent
visel a homlokán, a hűséget és halált egyaránt magába rejtve. És könnyebben tesz szert
új ideológiákra, új mozgalmakra és barátokra, csak azt fedezi föl kevésbé, Aki a legköze
lebb áll hozzá. Ezért lehet számára minden változás egyszerre kisértés és kegyelem.

Csak egyetlen reményünk marad, hogya félelmetes lehet6ség mégsem teljesül; a
hűség nem lesz halál, hanem megóv a pusztulástól.

JÁNOSY ISTVÁN

Bizony az utolsó két évben kimondhatatlanul sokat szorongtam, féltem és ugyanak
kor reménykedtem. Mi lesz veled, magyar nép? Fennmaradhatunk-e újabb ezer évre?
Fennmarad-e a búvös-szép magyar nyelv, melynek életemet szenteltem? Nem esünk
e bele történelmünk megismétl6d6 buktatójába, abba, hogy átcsapunk széls6ségb61
szélsőségbe és ezzel mindent elrontunk? Csak a huszadik században többször meg
esett ez velünk.
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Pedig most olyan lehet6ségek tárultak ki el6ttünk, amilyenek talán eddig még soha.
Okos döntésekkel hosszú id6re biztosíthatjuk létünket, boldogulásunkat.

Konkrét napi politikával én soha nem foglalkeztam. Ez nem a költ6 dolga. De az igen,
hogy erkölcsi fórum legyen. Megvallja és számon kérje az örök erkölcsi igazságokat,
me!yeket kifejezpéldául a Tízparancsolat, a Hegyi beszéd és a hindu ot alapelv.

Oszintén szólva kétségbe ejtett és szinte undorral töltőtt el a választások el6tti kor
teskedés: mocskolódások, inszinuációk. És a plakátháború gyerekessége. Ha már a
pártoknak ennyi kidobni való pénzük akadt, nem egyszeruöb lett volna ezt a pénzt
átadni a létminimum alatt teng6d6 betegek, sokgyermekesek, kisnyugdíjasok, mene
kültek, hajléktalanok számára és az err61 szóló nyugtát fakszimilében közöltetni a
lapokban? Mennyivel hatásosabb propaganda lett volna!

A választások. Nevezhetjük korrekteknek: érvényesült az elv, hogy a nép arra sza
vaz, akire akar. Egyvalami lepett meg: hogya szocialista pártok milyen rosszul sze
repeltek. Tölünk nyugatabbra a szociáldemokrácia igen jelent6s mozgalom. Megköze
Iít61eg a szavazatok felét kapja és a konzervatívokkal felváltva kormányoz. És ez így
is van rendjén. A szocialisták rendeltetése az, hogy szépszerivel vagy erélyesen garan
tálják a szociális biztonságot és az esélyegyenl6séget. Igy jött létre az a jóléti társada
lom, amely még a legszegényebb rétegnek is elég magas életnívót biztosít.

Tisztában kell lennünk, hogyapiacgazdaság bevezetésével és a vállalkozás ösztön
zésével együtt jár az is, hogya gazdagok még gazdagabbak és a szegények még
szegényebbek lesznek. Ennek megakadályozása és ellensúlyozása a szocialisták fel
adata.

És ha a szocialisták gyengék? Akkor Krisztus híveinek kell ezt a feladatot fölvállal
niok. Hát hiszen ezt már tették a múltban is. Ott van a Karitász. Olyan szép példák
állnak el6ttünk, mint a lutheránus Sztehló Gábor szeretetszolgálata, aki igen sok zsidó
gyermeket mentett ki a németek és nyilasok karmaiból, a halálból, és 45-ben megszer
vezte az elhagyott gyermekek "városát", a Gaudiopoliszt. Nemcsak szállást, ételt és
ruhát biztosított nékik, hanem "önkormányzatot" is, amelyben a gyerekek nagyszerű

en helyt is álltak.
, És a jelenben: ott van Teréz anya az ingyenkonyháival. Még verset is írtam róla!
Es a zugligeti plébános, Kozma Imre, aki a maga gyülekezetét szinte önsegélyez6
kommunává szervezte, és lebonyoIította a Máltai Lovagrend roppant segélyakcióit, és
megoldotta a Déli pályaudvar ágyrajáróinak elhelyezését.

Es a jöv6? Lehangoló. Az életszínvonal zuhanni fog még tovább. Emberfeletti fel
adat áll a keresztények el6tt, hogy ezt ellensúlyozzák az ínségesek szere
tetszolgálatával, sót egyéni áldozatvállalással. Vannak keresztények - elég sokan-,
akik azt mondják: ez nem az egyház feladata. Az egyház feladata az igehirdetés és az
üdvösség el6segítése, foglalkozzék azzal. Elég tennivalója van e téren ebben a szeku
larizált világban.

Igen ám, de a szeretetszolgálat nem valami kegyes járulék, hanem Jézus szigorú
parancsa. Gondoljunk a gazdag ifjú és az irgalmas szamaritánus példázatára. Es az
utolsó ítéletkor is ezt fogja számon kérni t6lünk: "ennem adtatok, mikor éheztem.
szomjúhoztam és innom adtatok, úton járó voltam és béfogadtatok..." "Uram, mikor
láttuk, hogy éheztél volna?..." - rr- ••amit cselekedtetek eggyel az én kicsiny atyámfiai
közül, velem cselekedtétek!" Tehát ez parancsteljesítés, és nem valami "fölösleges
jócselekedet". Könyvtárnyi irodalma van annak, hogya szociális eszme egyenesen
Jézusra megy vissza, sót bizonyos vonatkozásban még az úgynevezett "osztályharc"
is. Hát ami igaz, igaz, Jézus nem valami nagyon kedvelte a gazdagokat. Gondoljunk
arra a mondására: "Könnyebb a tevének átbújni a tű fokán, mint a gazdagnak a
Mennyek országába bejutni". Vagy gondoljunk a gazdag és a Lázár példázatára. És
már Jézus el6tt az 6 anyja, Mária is ezt hirdette: "hatalmasokat dönte le trónjáról, és
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alázatosakat magasztalt fel. Éhez6ket töltött be javakkal és gazdagokat küldött el
üresen."

Nem akarok mindebból messzemenő következtetéseket levonni, csak rámutatni arra,
hogy a szeretetszolgálat és aszociális igazság és az esélyegyenlőség er6szakmentes kíküz
dése nem holmi mellékes "j6cselekedet", hanem súlyponti feladat Jézus szemében.

A szeretetszolgálatnak van még egy speeiélis területe. Ez pedig a lelkigondozás, a
lélekgyógyítás. Jézus amikor elbocsátotta tanítványait, ezt is parancsban adta: "Bete
geket gyógyítsatok, ördögöket űzzetek..." Ennek a parancsnak a tökéletes teljesítése
az volna, ha minden egyes lelkipásztor az orvosi egyetemet is elvégezné és képzett
pszichiáterré válna. Intézményesen megköveteIni ezt ma még nem lehet. De annyit
már meg lehet valósítani, hogy a teológiákon intenzíven tanítsák alélekgyógyítás
tudományát. Már vannak erre gyakorlati példák is. Például a kettős diplomás Gyö
kössy Endre tevékenysége, akinek a lelkigondozásról szóló kötete, a Magunkról ma
gunknak már 60 OOO példányban jelent meg. Sürgeti a lélekszolgálat intenzív kibonta
kozását az a tény is, hogya magyar nép a sorozatos XX. századi tragédiák hatására
lelkileg tönkrement, legalábbis egyharmada súlyos lelkibetegnek tekinthető. Ilyen tö
meggel a szakorvosok egyénenként nem győznek foglalkozni.

Legfájdalmasabb problémánknak az abortuszkérdést tartom. Több évtized óta szá
mos versemben jajdultam föl e gyötrő kérdésben. Legutóbb is egy Mária-litániában:
"Oh Mária / csak azt kerülöd el messze - soha közeledbe nem érhet - / aki elve
tette magzatát....Mi lett volna a világból, / ha Te elvetetted volna fiadat, Jézust, / hisz
minden "indokod" megvolt / földönfutóként egy istállóban... / 1957-től84-ig / négy
millió magzatot öltek / Magyarországon! / Magyarország Nagyasszonya, / megbo
csátasz-e nékünk ezért? / Nem taszítod el undorral, átokkal népedet, / amely önma
gát irtja. / Nem akar élni. / Mária, Mária, könyörülj rajtunk!"

Mily katasztrófa ez a nemzet szempontjáböll Népességünk már erősen fogy, elöreg
szünk. És ez a folyamat a jövőben még hatványozódik. Mekkora cinizmusra vall úgy
gondolkozni, hogy: a nő elvetesse-e magzatát vagy megtartsa-e - ez kizárólag az ő

magánügye, elvégre ő "rendelkezik a testével". A férj, az orvos, és a társadalom csak
Pilátusként "mossa kezeit": birkózzék meg a nő egyedül, magára hagyatva bűntuda

tával és lelkiismeretével és azzal a sorssal, hogy esetleg többé nem lehet gyereke. És
ezt még "n6-emancipációnak" magasztalják!

Nagyon helyeslem a katolikus egyház azon álláspontját, hogya magzatot megölni:
gyilkosság, mert egy élet elpusztítása, és az élet ugyanolyan érték méhen belül, mint
méhen kívül. Abban bízom, hogy ezt egyre többen belátják, főleg az orvosok, akiket
különben a hippokratészi eskü is kötelez az élet megtartására. És a gyermek - akár
a sok gyermek - felnevelését a közösségnek, az államnak, kell biztosítania.

KABDEBÓ LÓRÁNT

A félelmet ki kell ismerni. Hogy úrrá lehessünk (talán) felette.
Én kétszer tanultam meg félni. Előbb fizikai értelemben. Utóbb teljes valómban.
Először - ezt már régebben megírtam - a háboru idején. Amikor Gyöngyöst

bombázták.
Addig azt hittem: mindennek rendje van. Akkor rádöbbentem: véletlenek vesznek

körül. Ekkortól lett kiszámíthatatlan számomra az élet. Addig: szólt a sziréna, bújtunk
az ágy mellé (az tán véd a repesz ellen), mentünk a pincébe. És - kis város lévén 
nem történt semmi. Akkor: játszom az udvaron. Hallom: gyorsuló, erősödő ritmusban
robbanások. Soha nem hallottam, de tudtam, és rohantam anyámhoz. bombáznak.
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Nem szólt sziréna. Csak körben robbanások. A légnyomástól a bura leesett a lámpá
ról, ágyról sezlonra, nem tört össze. Mindenki ezt csodálta. Csodálhattuk: voltunk.
Véletlenül megmaradottak.

A félelelem: a biztonság hiánya. Gyöngyös bombázásakor az emberi rend bizton
ságát vesztettem el magam körül. Ekkortól félek.

Megrázóbb: amikor a katekizmus biztonsága került veszélybe.
Talán 1951-ben. Egerben élünk. Apám régi vágású értelmiségi. Mérnök. Társaság

nálunk. Téma: az akkori új rendszer. Amolyan "reakciós" beszélgetés. Apám teljes
meggyóz6déssel: képtelenség, amit ezek mondanak, hogy nincs Isten; mindegy, hogy
minek nevezzük, Buddhának, Mohamednek, Jézusnak, Istennek lennie kell. Nem filo
zófiailag fejtegette, csak a maga józan eszével mondta, mintha azt mondaná: a jég
hideg, a tűz meleg. A gyakorlat embere volt. Hittel mondta, hívőként.Makacson.

Számomra mégis, ez a félálomban hallott mondat végzetes lett. Én "filozófiailag"
fogadtam. Számomra se volt soha kétséges Isten létezése. Ezután sem. Gyakorló ka
tolikus voltam, maradtam. De ha az én katekizmusi Istenem megjelenési formája bi
zonytalan, akkor mi lesz velem? Hisz a személyes létezést, túlvilágostul nem minden
vallás ígéri. Mi az én helyem a világban? Lehet-e személyes kapcsolatom az Istennel?
Lehettem akkor tizenöt éves.

Évekig kiégett, üres kráterben, holdbéli tájon éltem. Ma is elóttem a mindennapos
reggeli utam Egerben az iskoláig, amit vacogva teszek meg. Nem a tél, de a csillagűr

hidege tart fogva. Épp akkor olvastam [eans Csillagok világa című könyvét. A távolság
lett élményem. Elemi erővel, féleleímmel. Vacogtam, létezésemben. (És álmomban az
egri vár kazamatáiba menekültem az atomháború el61.)A félelem körülvett. Minden
ben. De az én félelmem nem gondolati természetű volt, nem megfogalmazható: állati
nyüszítés, az elveszettség fájdalma.

Párizsban, egy kint élö szobrászművésszel beszélgetve fogalmazódott meg bennem:
a művészet olyan "dimenziókba" hall át, amelyet gondolkozásunk képtelen felfogni.
Mint az imában, az alkotásban is"a nagy Bumm" előttre emlékezik az ember? Vagy
azt érzékeli, ami körülvesz ugyan minket, csak nem tudjuk érzékeinkkel felfogni?
"Csak titkon érző lelke óhajtva sejt:'.

A legkétségbeesettebb Isten-kereső költö pályáját követem több évtizede. A művé

szet célja: vágyni a biztonságra. Megmenekülni az állati félelemtől. Atélni a teremtés
biztonságát. Számomra a művészet legemelkedettebb pillanata: félelmekt61 körülmart
életünk vágyott ellenpontja.

KARÁTSON ENDRE

Feleségem érettségi dolgozatokat javít. Francia gimnáziumokban az irodalomórák
egyik fö célja nem az irodalomtörténet bifláztatása. a diákokat hagyományosan arra
tanítják, hogy különösebb kritikai eligazítás nélkül is megértsék olvasmányukat, s a
tudatosított műélvezetr61 logikusan, világosan, választékosan számot adjanak. Idén
azonban meglepő utasítás határozza meg a jelöltek feladatát:

Fflzzön a szöveghez magyarázatot: fejtse ki például azt, miként sikerül(aszerz6nek) humort
sem me1l6zve éreztetnie, hogy milyen nosztalgikusan gondol gyerekkorára s mennyireszereti
a természetet ésaz e1etet.

Miután szájába rágták, hogy mit mondjon és milyen sorrendben, lesz-e az írásbeli
zönek kedve vagy akár mersze a maga fejével gondolkozni? A kérdéses szövegben
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ráadásul egy aszott tanító néni vonalzójával verve a taktust az Újszövetség kántáló
olvasására tanítja az elemistákat

Monl-dál aki-kor! ]él-zusl tal-nítl-vál-nyil-nakl
<:;rengébbek kedvéért ide nyomban jegyzet került
UJszövetség: a Biblia két nagy részeközül az, amely Krisztus életének van szemeloe.
Nem aTTÓl van-e itt szó, - teszem fel a kérdést feleségemnek -, hogya katedráli

sok és a racionalizmus sajátos együttéléséből táplálkozó francia kultúra hivatkozási
rendszere megrendült?

Tévedés ne essék, korántsem francia részbajok emlegetése a célom. Példám inkább
annak érzékeltetésére szolgál, hogy mutatis mutandis a Nyugaton mutatkozó jelensé
gek következményekkel nem kevésbé terhesek, mint a mostanság sokkal látványo
sabb közép- s kelet-európaiak. Válságos a légkör egész Európában, nemcsak azért,
mert a pártállamok a nagy szovjet példára és a nagy szovjet példán sztahanovista
lendülettel túltélve sorban szétrohadtak, de azért is, mert egy sereg hagyományos
érték megüresedett. S hogya dolgok paradoxiális összefüggését se felejtsem, a pártál
lamok nyilván nem rohadtak volna szét a meggy6z6dést alapozó értékek üresedése
nélkül. No mármost, mi a jó? mi a rossz?

Orvendeni lehet annak, hogy jelenleg az ideológiáknak egyre kevésbé áll módjában
az egyént üldözni, szabadságától vagy életét61 megfosztani. Viszont lehet-e annak is
örvendeni, hogy az ideológiákkal egyetemben megrokkan az a judeo-keresztyén fo
galomkör, amely az európai civilizáció szervességét, az egyéni tudat fontosságát és az
európai civilizációhoz tartozó egyének egymás közötti otthonosság érzését valamint
minimális kommunikációs lehet6ségét biztosította?

Mindez együtt jelentkezik, s a megítélés ismérvei, az erkölcsieket is beleértve, az
ilyen cseppfolyós helyzetben sorra elmerülnek. Döntési lehet6sége viszont marad
olyan karizmatikus vezérnek - ilyenre Magyarországon máris túl sok infantilis agy
vágyakozik - aki a reá ruházott vagy magához kaparintott hatalom segítségével, a
múlt vagy a jöv6 nevében, a jó s a rossz milétér61 kértyre-kedvre rendelkezik.

Ettől a feltételezhető új önkénytél tartok hovatovább hat évtizedes történelmi ta
pasztalatom alapján. Ugy vélem, Európa XX. századi civilizációs válsága most érik be,
s még azt sem tartom elképzelhetetlennek, hogya következ6 önkény már egy másik
korszak új vallásának, új társadalmának, új kultúrájának alapjait rakja le. Termé
szetesen az eddiginek, a széthullónak a rovására, de közben a maga későbbiválságá
nak sárkányfogait is elvetve.

Megfontolván a felvázoltakat, azt remélem. hogy nem lesz igazam. Vagy legalábbis
csak részben: hogy nem jár vérengzéssel a változásból kitermel6d6 eröszak, hogya
tfuelmetlenséget korlátozza a szabadulás és egymásratalálás elnéz6 jókedve, hogya
jövend6 Európában nem üldözik különösen az önálló véleményalkotásra törekv6,
szellemi javaihoz ragaszkodó egyént, s hogy szabad lesz még, akárha lábjegyzetek
nehézkes segítségével, a múlt Európájának kulturális kódrendszerét is felhasználni a
társadalmi érintkezésben. Mert ha az átmenetben ezek a minimális feltételek sem
valósulhatnak meg, reménykedhetnék-e másban, mint abban, hogya jövend6 Európát
már nem érem meg?
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KARÁTSON GÁBOR

Mitől félnék és miben reménykedem, kérdik, és err61 persze jut eszembe, Goethe, a
Faust Goethéje, a második részbol: ki juthatna err61 eszembe más? Onnan is az Okos
ság, az álarcos mulatság jelenetéb6l. Félelem s Remény, az ember / két nagy ellensége,
láncon, így kezdi beszédét az Okosság, Kálnoky László fordításában. Zwei dergrössten
Menschenfeinde, / Furcht und Hoffnung, angekettet. Bátorságosan hangzik ez így: ha
láncraverve tarthatnám én is e kettőt! Viszonylag könnyű volna így, talán, ha megvol
na bennem az az okosság; de nincs meg. Miféle okosság? Vehetjük úgy, evilági (raci
onális), vehetjük úgy is, természetfeletti; a Faust II. operai-muzikális stílusa ebben az
esetben is többféle értelmezést tesz lehetővé. Számomra azonban a félelem hozzátar
tozik a világhoz, s még szívesebben is elmélkedem róla, mint a reménységr61: mintha
messzebre látnék általa. Hogy mitől félek, kérdezik, s valóban, mi sem jellemzőbb

mostani tárgyunkra, mint ez a félelem, az évek múltával eggyé váltam e félelemmel.
Féltem attól, évekig, hogy ez a bós-nagymarosi izé megépül, és félnem kell még ma is
attól, a végén valami mégiscsak megépül belőle; a felső része, mondjuk. Országok vég
romlását jelentené az, Magyarországét elsősorban,Szlovákiáét ugyanannyira; ám to
vább lehet kérdezni akkor is, rettegésem miért ily világszüntet6? Van egy névtelen
hatalom, amely a helyeket fölemészti. Auschwitz és Hirosima után, harmadikul, most itt
van támadási pontja, Magyarországon. Számítsam Csernobilt is, elbizonytalanodik a
sorrend. Mindegy annak a hatalomnak. Helyetlenít. És minden megszúnik annak len
ni, ami. Ami csak volna, amúgy. Mint Szent Pál nem akart tudni másról, csak a ke
resztről, én sem tudok már másról, csak Bős-Nagymarosról. A hely, az mindig egy
szeri, a tündéri tartomány; a tűndér-sa genius loci. O az, akit már réges-régen elveszi
tettünk. A tündér az, aki volna, ha valamely helyen szembenézne velem; ő általa
volna hely az a hely. Ma azt tudjuk, senki sincsen ott: nem néz szembe az emberrel
senki sem. A tündérek nemlétér61 beszélünk, mi sem jellemzőbb világunkra ennél;
amit Isten nemlétének szoktak mondani, csupán ennek a konzekvenciája. Szubjektivi
tására volna hagyatva hát az ember? Némi önismerettel megállapítható, hogy ily
körülmények között nincs szubjektivitás sem; ma már az semmi más, csupán az oda
áti nemlétezésér61 való tudomás. Sehol senki, sem itt, sem ott. Nemhogy a lélek volna
nincstelen, hanem a halmazok nincsenségesek. Maradt a technikai Machbarkeit, a meg
csinálhatóság. A többi meg, azt mondják, hangulat. Működik a világban egy névtelen
hatalom, óriási pumpa, amely a hangulatokat kiszivattyúzza a világból. Még csak az
én gyermekkoromban is ezernyivel több hangulat létezett, mint ma. A reménység
nem remélhet többet, ma már, szokványosan, mint hogy: ezúttalhátha még megússzuk.
Ami ennél nagyobb, ami a reménykedésnél rejtelmesebb, az a kereső ember, ha van;
aki esetleg, útnak indul, keresni a felszámolt helyek géniuszát. Vagy géniuszaikat,
ami ezúttal talán egyremegy. Az ember helyét is csak ők ismerik. Ha van még ilyen
hely.

MÁRTON LÁSZLÓ

(A kérdésről a gyermekkori párbeszédes játék jut eszembe. "Lesz-e háború vagy sem?
- Ha nem lesz háború, nincsen semmi baj, ha lesz háború, két lehetőség van: meg
halunk-e vagy sem? - Ha nem halunk meg, nincsen semmi baj, ha meghalunk, két
lehetőség van: a mennyországba kerülünk-e vagy a pokolba? - Ha a mennyországba
kerülünk, nincsen semmi baj, ha a pokolba stb. stb." A játékban könyörtelenségre vall,

896



hogy mindig csak két lehetőséget enged meg, és pesszimizmusra, hogy mindig a
rosszabbik lehet6ség viszi tovább. Ennek ellenkezőjére vall viszont, hogy minden
elágazásnál elmondható az egyik lehet6ségről: bekövetkezése esetén nincsen semmi
baj. Valahogy így szeretnék válaszolni a körkérdésre is. Előrebocsátom azonban, hogy
félelmeimr61 nemigen tudok beszélni. Elbizakodottság volna azt mondanom, hogy nem
félek a jövőtől - inkább arról van szó, hogy félelmeim részint esetlegesek, részint
mer6ben magántermészetúek, és így a körkérdés kapcsán helyénvalóbbnak érezem,
hogy aggodalmaimat emlegessem. Az alábbiakban megpróbálom összeállítani a remé
nyek és az aggodalmak - vagy inkább megfordítva, az aggodalmak és a remények
- személyhez kapcsolódó, hevenyészett katalógusát.)

Aggodalmam: Az emberiség, akár akarja, akár nem, leállíthatatlan irtóhadjáratot
folytat az élő és az élettelen világ ellen, közvetve tehát önmaga ellen is; a kozmosz
általa hozzáférhető részét viharos gyorsasággal fogja káosszá alakítani. Reményem:
hátha tévedek, hátha vannak jótékonyellenerők,amiket nem lehet észrevenni. Remé
nyem: ha nem tévedek is, hátha csoda történik.

Aggodalmam: az előre látható katasztrófákat és tömeges szerencsétlenségeket mi 
mostani harmincévesek - még meg fogjuk érni, esetleg a következményeket is látni
fogjuk. Aggodalmam: ezeknek nem maradunk távoli szemlélöi, bezúdulnak a mi éle
tünkbe is; és gyermekeink, szeretteink, kortársaink sorsa láttán végzetesen megerő

södnek azok a kétségek, amelyek már most fölmerülnek az élet értelmét illetően.

Reményem: hátha mégsem. Aggodalmam: ha mégis, akkor olyan erkölcsi helyzet
alakul ki, amelyben nem jó és rossz, hanem iszonyú rossz és annál is nagyobb rossz
között kell választani; lehetséges, hogy gyermekeink már hétköznapi kannibalizmus
ban fognak élni. Reményem: ekkor sem lesz mindenki kannibál.

Reményem: hátha a magyar demokrácia müködöképes lesz, hátha meg tudja állí
taní az ország gazdasági hanyatlását és erkölcsi zűllését, Aggodalmam: ez nem fog
sikerűlni, Aggodalmam: ha sikerülne is, már nincs rá idő. Reményem: Magyarország
a lakhatatlanná váló világnak viszonylag lakható része marad (minden értelemben),
és legalább azon, amit a maga erőib61 el tud végezni vagy el tud hárítani, jól munkál
kodik.

Aggodalmam: a politikai erők, öncélú és cinikus hatalmi harc közepette az élet
egészét elborítják, átitatják és megfojtják. Reményem: a politikai erők megtanulják a
mindennapi élet szerves építésének múvészetét. Aggodalmam: a városban, ahol élek,
nem lesz víz és f61eg, nem lesz levegő. Remény: tudomásom szerint nincs.

Aggodalmam: a közélet és az ún. szellemi atmoszféra durvul, illetve romlik. Remé
nyem: ez csupán a demokrácia kifejl6désével járó átmeneti jelenség. Reményem: nem
durvul és nem romlik annyira, hogy el kellene hallgatnom. Aggodalmam: a magyar
nép nagy részének semmi köze sincsen saját kulturális hagyományaihoz.. Aggodal
mam: a mai magyar kultúra legjava élesen elválik és el kell, hogy váljék az élet többi
részétől, s ezáltal fennáll a veszély, hogy elszigetelődik, mégpedig egy kifejezetten
ellenséges közegben. Reményem: fokozatosan úgy alakul, hogy kiderül: a magyar
kultúra és a magyar nép nagyjából ugyanazt a nyelvet beszéli.

Aggodalmam: aggodalmaim hangoztatása csak a defetizmust növeli. Reményem:
hogy mindig fennáll a lehetőség, túllépni félelmeken és reményeken; s hogy ezúttal is
vagy elkerülhetetlen dolgokról van szö, amelyekre erős lélekkel készülni kell, vagy
útelágazásokról, ahol az íróknak többek között az a dolguk, hogy előre lássanak,
legalább egy vagy két lépésnyire.
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POMOGÁ'IS BÉLA

Pontosabban: inkább reménykedem, mint félek. Egyszerúen: elegem volt a félelemb6l.
A magyar forradalom leverése után nem akartam elhagyni sem hazámat, sem ottho
nomat. Szorongattak az id6k, s ahogy sokasodtak az ismeroseim ellen folytatott perek,
ahogy tűntek el váratlanul s egy id6re nyomtalanul a barátaim, mindinkább elhatal
masodott rajtam a félelem. Aztán egy 6szi éjszakán engem is elvitt egy fekete autó:
Gyorskocsi utca, tököli internálótábor, ma már nem érdekes. Féltem a százas villany
ég6vel megvilágított éjszakákon, mid6n nem lehetett tudni, mit hoznak a következ6
napok, a következ6 órák. Szabadulásom után még éveken keresztül felkísértett álma
imban a letartóztatás, a börtöncella, a kihallgatás.

Elegem volt a félelemb61. Noha tudom, hogy aki fél, az talán csak felkészül arra,
ami mindenképpen vagy esetlegesen, de bekövetkezik. Most is bekövetkezhet sok
minden: az ország elszegényedése, széles dolgozó rétegek elnyomorodása, követke
zésképp a türelmetlenség, a gyűlölködés, az, hogy emberek és embercsoportok ellen
ségeivé válnak egymásnak. A magyar társadalom sejtjeibe, mondhatnám így: lelki
mélyszerkezetébe, fájdalom, beépült az er6szak és a gyűlölet. Itt évtizedeken keresztül
gyűlölködésrenevelték az embereket: az újságok, a politikai szónoklatok, a köznapi
tapasztalatok.

Aki civilizált nyugati országokban jár, s hazatérve önkéntelenül összehasonlítja az
utcán sürgölödö emberek arcát, tulajdonképpen megijedhet attól, ami a szeme elé
kerül. Bécsben, Münchenben, Londonban közönyös, de inkább jóindulatú arcok, a
tekintetekben magabiztosság és valami derű. Budapesten mintha nem egymással el
vegyülve, hanem egymás ellen közlekednének az emberek. Megviselt, gyűrött, haragos
arcok, elszánt vonások, semmi mosoly. Bizony ez inkább félelmet kelthet, mint biz
tonságot és nyugalmat. Mintha lassanként valami robbanóanyag gyűlne föl az arcvo
nások mögött, a város légterében, akár az autók benzing6ze, amely id6nként elvisel
hetetlen sűrítettségben nyomasztja a tüd6t. Lehet, egyetlen szikra kell, és berobban
valami?

Mégis: elegem volt a félelemből. Reménykedni szeretnék: fájdalmak között is re
ménykedem. Lassan megindítható lenne a lelkek orvoslása, megkezdódhetne a gyó
gyulás: csak éppen lassan alakulnak ki a társadalom egészének helyreállítását szolgá
ló intézkedések és eszközök. Holott talán ez volna az új Magyarország egyik legfon
tosabb és legsürg6sebb tennivalója. Ebben kellene, hogy összefogjanak és együttmű

ködjenek az egyházak és a politikai mozgalmak, a kormányzat és az ellenzék, a tár
sadalom és a kultúra intézményei, szervezetei. A gyógyulásra szükség van, tehát
lehet6ség is kell, hogy legyen rá. Egy szabad társadalom éppen arról ismerhet6 fel,
hogy anagy közösségi gondok tudatosulását követniök kell a megoldás stratégiájá
nak és módozatainak.

Reménykedem tehát, noha lehet, reményeimet nem tudom racionális és tárgyilagos
érvekkel alátámasztani. A remény azonban nem mindig kíván tárgyszerű megalapo
zást. Cs. Szabó László idézte egy régi könyvének mottója gyanánt Hallgatag Vilmost:
"A vállalkozáshoz nem kell remény, a kitartáshoz nem kell siker."

898



POSZLER GYÖRGY

Tartom magam a körkérdéshez. Mit61 félek, miben reménykedem? Összefügg. Attól
félek, amiben reménykedem. Abban reménykedem, amit61 félek. Visszája és színe. A
visszája félelem, színe reménység. Valahogy így:

EIs6 félelmem metafizikai. Az ember kozmikus-végleges sorsával kapcsolatos.
Hogy túllépte a határt, amit a gondviselés rendje, a természet törvénye számára meg
szabott. Környezetszennyezés, túlnépesedés, nukleáris veszély. Kontár bűvészinas.

Megtanulta a kiengedő, elfelejtette avisszaparancsoló varázsigét. Elindított végzetes
folyamatokat, nem tud uralkodni felettük. Mit művelt csak e században is? - megér
demelt a büntetés, igaza lesz Babits Jónásának. Közélre néz az indulatosan bosszuló
világrend. Ninive - vétkeiért - pusztul.

EIs6 reményem metafizikai. Az ember kozmikus-végleges sorsával kapcsolatos.
Hogy belül marad a határon, amit a gondviselés rendje, a természet törvénye számára
megszabott. Környezetszennyezés, de környezetvédelem is; túlnépesedés, de család
védelem is; nukleáris veszély, de leszerelés is. Kontár, ám tanulékony bűvészinas.

Elindított végzetes folyamatokat; tanulja az uralmat felettük. Rosszat-jót művelt e
században is - megérdemelt a megbocsátás. Nem lesz igaza Babits Jónásának. Távol
ra néz a bölcsen engesztelődő világrend. Ninive - bűnbánatáért - megmarad.

Második félelmem históriai. Az ember történelmi-időleges sorsával kapcsolatos.
Hogy létezett egy hatalmi egyensúly. Rossz, de szimmetrikus, vele-általa kormányoz
ható volt a világ. Valahogy funkcionált mindkét póluson. Tengelye áthaladt Európán.
Mégiscsak hagyományos értékek nyomán. Felborult az egyensúly. Az egyik pólus
megsemmisül. Mekkora lesz a robbanás? Nem zuhan a kráterbe a világ fele? Mi tölti
ki a vákuumot? Neoközépkori ideológiák vad káosza nukleáris bunkósbottal hado
nászva? Végletek között pusztuló provincia a kultúrát teremtő vén világrész.

Második reményem históriai. Az ember történelmi-időlegessorsával kapcsolatos.
Mert nem is kell hatalmi egyensúly. Szimmetrikus, de rossz, vele-általa csak igaztala
nul kormányozható a világ. Betegen funkcionált mindkét póluson. Tengelye áthaladt
Európán. Roncsolta a hagyományos értékeket. Felborult az egyensúly. Az egyik pólus
megsemmisül. Nagy lesz a megkönnyebülés. Nem kráter, hanem mozgástér. Nem
hirtelen vákuum, de új koordinátarendszer. Neohumán eszmék szelíd kozmosza raci
onális normákkal körülbástyázva! Végletek között új Róma a kultúrát teremtő vén
világrész.

Harmadik félelmem patriótai. A magyarság mai-holnapi sorsával kapcsolatos.
Hogy csak rendszert és orientációt vált az ezredvégen. Történelmi zsákutcába futott
fél-, de inkább háromnegyed százada. Most visszakerül egy bizonytalan históriai vá
laszútra. Gazdaságilag, társadalmilag, emberileg megroppantan. Egykori földrajzi
t~rténelmi régiójával, Közép-Európával együtt. Félek: elveszíti, nem tudja újraalkotni.
Utja így megroppantan, nem az új Közép-Eurépa valóságán keresztül vezet Nyugat
Európához, hanem a régi Közép-Europa álmán keresztül a Balkánhoz és harmadik
világhoz.

Harmadik reményem patriótai. A magyarság mai-holnapi sorsával kapcsolatos.
Hogy életformát és értékrendet is vált az ezred végén. Történelmi zsákutcába jutott
fél, de inkább háromnegyed százada. Most visszakerül a biztos históriai útra, Gazda
ságilag, társadalmilag megroppantan, de emberileg épen. Egykori földrajzi-történelmi
régiójával, Közép-Európával együtt. Remélem: megtalálja, újra tudja alkotni. Utja, így
emberileg épen, nem a régi Közép-Eurépa álmán keresztül vezet a Balkánhoz és har
madik világhoz, hanem az új Közép-Európa valóságánkeresztül Nyugat-Európához.

Negyedik félelmem etikai. A magyarság mai-holnapi minőségével kapcsolatos.
Hogy beteggé lettek emberi kvalitásai a században. Gondolkodásában, érzésvilága-
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ban, reflexeiben roncsolódott. A tényleges nehéz id6kben túlélt, de erodálódott. Az
esetleges könnyebb idékben újrakezd, de alacsony erkölcsi szinten. Rátör a szabadság.
Vállalkozás, verseny, piaci. szemlélet. Vállalkozása hazárdjáték lesz, versenye fojtogatás,
piaci. szemlélete kalandor morál. Visszájára fordítja a szabadságot. A rossz lesz szabad.
Hiába fordul a történelem, nem élhet vele. Gazdaságilag virulhat, emberileg nem.

Negyedik reményem etikai. A magyarság kvalitásai a században. Gondolkodásában,
érzésvilágában, reflexeiben meg6rz6dött. A tényleges nehéz id6kben túlélt és védett. Az
esetleges könnyebb id6kben újrakezd, ám magas erkölcsi szinten. Beköszönt a szabadság.
Vállalkozás, verseny, piaci. szemlélet. Vállalkozása építés lesz, versenye kiválasztás, piaci.
szemlélete kereskedelmi morál. Szintén éli a szabadságot. A jó lesz szabad. Méltán fordul
a történelem, élhet vele. Gazdaságilag virulhat, emberileg is.

Négy félelem-remény. Visszája és színe. Rossz éjszakákon visszáját képzelem. Jó
nappalokon színét élem. Nem elméleti dilemmák; mindennapjaink létkérdései. Re
mény teljesültén érdemes csinálni. Félelem teljesültén nem.

SÁNDOR IVÁN

(Némethy útszlóMJc és feleségének,
Németh Magd47111k a Horseshot La1ct
pRTtján t1tliltiittnapok emléktrt)

A sűrűsödés kitartott pillanata: a csónak kifut a tóra. A szigetnél a fiatalabb férfi
leereszti a horgonyt, az id6sebb kidobja a horgot. Leszáll a vízre egy sirály. Az id6
sebb férfit nem sokkal elóbb agyvérzés érte. A bal kezem már nem a régi, gondolja,
minden nehezebb mozdulatot a bal kezemmel kell végeznem, hogy erősödjön. A
fiatalabb még sohasem horgászott. Elmegyek a csónakkal, a csendben talán megírok
közben valamit a fejemben, gondolja. A sirály figyeli, elorozhat-e valamit a zsákmány
ból. A mozdulatokat gyakorló kéz, a gondolatokat forgató agy, a vízen lebeg6 vára
kozás egysége: letisztult metafizika.

Az idésebb feltűzi a kukacokat a horgokra (az egyiket már a fiatalabb tartja), kis
szájú sügéreket fognak, az id6sebb szedi ki szájukból a horgot, átszúrja kopoltyúju
kon a tárolólánc kampóját. A nehezebb mozdulatokat is a bal kezével végzi, feljajdul
néha. A fiatalabb miközben utánozza, szekvenciakat alakít ki a gondolataiból, de a sor
minduntalan megszakad. A sirály várakozik az éles alkonyi fényben.

Megkérdezhetjük, miért próbálja beteg bal kezét használni az ídösebb. Megkérdez
hetjük, mit próbál végiggondolni a fiatalabb. Megkérdezhetjük, mi teszi oly kitartóvá
a sirályt. A bal kéz merev marad, a gondolatsorok ezétesnek. a madár nem jut eledel
hez. Megtörténhetne mindennek az ellenkez6je is. Bízonyos, hogy a vízszintes tengely
(föld, víz, látóhatár), és a függöleges tengely (antropológiai, szellemi, metafízikai)
metszik egymást, míközben remény és reménytelenség elválaszthatatlan, mint a két
szárny csapása, mikor a sirály végre felröppen.

Ne szakadjunk el az eg)'ll1áshozláncoltság (egy valóságos tavat, és valóságos horgá
szást felidéző) képét61. Individuális, históriai és metafizikai összetartozása hiábavaló
ságnak és reménynek hozzánk tartozik. Jobban spiritualizálható esélyek idején távo
lodnak egymástól, rosszabb időkben közelednek és egymásra rétegz6dnek. Ma válta
kozó a széljárás a korhadó reményfa körül. Végre lehetne okulni százötven esztend6
magyar történelméb61. De,mintha alig... A személyes-históriai-metafizikai lét egysége
visszavonhatatlanul széttört. Lélek és tudat ebben a magárahagyottságban roncsoló
dik tovább.
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Élhetünk-e félelem nélkül? Van-e esély a zsákutcás magyar történelem megszakítá
sára? Meg kell-e fosztanunk magunkat a reménytől? Ma így kérdezünk.

Én attól-félek, hogy tapasztalatainkbél sem tudunk eleget tanulni, hibáinkat újra
elkövetjük, bl1neinket újakkal tetézzük. Alcásan, akár jóakarattal, kiskaliberúen, mo
hón, önsorsrontóan, kihívóan, ártatlanul. Nem kívánok ebbe belenyugodni. Számom
ra ennyi a remény.

SZABÓ MAGDA

Félek is, féltek is. Több mindent61, többet, többeket.
Félek például attól, hogy sok-sok id6be telik, mire ismét rögzülhetnek azok az örök

érvényű etikai kategóriák, amelyeket több nemzedék előtt úgy fedtek el, mint a siva
tagi vándor el61 a rejtett kutakat, az életment6 vizet, de az is aggaszt, hogy most,
míkor már nem is sors-, de jöv6dönt6 fordulatához érkezett az ország, sikerül-e ran
gosan helytállnunk, hisz nem a mi bűnünk, hogy nincs gyakorlatunk a demokrácia
megvalósításában, és olykor szédülünk és botorkálunk a történelmünk folyamán alig
alig érzékelt szabadság ritka szövetű levegőjében. Félek a bosszúkereséktől is, mert
könnyü a magán-indulatokat és irigységeket közéleti ihletettségűvé stilizálni, amellett
súlyos évtizedeink alatt elfelejtettünk, talán meg se tanultunk viszonyítani, új lecke
számunkra a tolerancia és a valódi érték szerinti minösítés. Féltem a Dunát Nagyma
rosnál, az olvasót a méltatlan olvasmányoktól, a szmogos városok lakóit, Sütőt, T6
kést, minden fenyegetettet, féltem a rendszerváltáskor hajdani hazugságaik miatt le
leplez6dött szül6ket a gyerekeik kérdező pillantásától, egyáltalán 6t magát, a homo
sapienset is, aki a legjobb úton van, hogy a föld és a vizek beszennyezése után immár
önmagát is veszélyeztesse, és egy világméretl1 új Csernobil robbanásával megszűnik,
mint az ózon, a fókák, méghozzá saját rosszul felhasznált zsenialitása következtében,
mert esetleg tévesen programozott be egy gépet, és vége lesz a kozmíko-komiko tra
gédiának. Félek és féltek és tudom, hogy az ördögt61leginkább, aki van, mert még
egyszerre sose mondott neki kézenfogva és közösen ellen az emberiség, aztán eszem
be jut, hogy valamikor megírtam, mekkora gyönyörűkockázat a romokból újraépíteni
vagy egyáltalán létrehozni egy államot, eszembe jut István, a szent és Béla, a negye
dik, és akkor leteszem Isten tenyerébe a félelmemet és az aggodalmamat, és megint el
tudok aludni.

Személyemre vonatkozó reményem nemigen van, azon kívül, hogya munkában
érzett öröm élménye holtomig elkísérhet, viszont szívb61 hiszem, végre talán sikerül
befejeznünk a mindmáig befejezetlen második világháborút, amelynek ál békeszaka
sza olyan iszonyú volt, hogya hazai és a világtörténelmi tragédiák emlékeként ránk
tapadt üledék miatt megriad t6lünk a temet6. Bátor nemzedék lép a nyomunkba.
fiatal szíveik hihetetlen fordulatok elékészítésével büszkélkedhetnek. remélem az ő

gyerekeik már bővülő jelentéstannal és ismét helyesen értelmezett elvont főnevek

használatával perlik vissza a szlengtöl hajdani romlatlan anyanyelvünk szókincsét és
elóbb-utóbb tudni fogják, hogya szeretkezés nem azonos a szerelemmel, a türelem és
a megbocsátás készsége nem gyávaság, az érzelmek gazdagsága nem érzelg6sség, és
hogy az ember, az Ember nagyon-nagyon törékeny, főleg, ha megöregszik, hátha még
el is szegényedik öregkorára. Remélem. ha még nem jöttek rá eddig, majd felismerik,
el kell viselni türelemmel az ellenfél más véleményét, mert a más elvet véd6 csak
vitapartner, nem ellenség, és a más kiút keresése emberi jog, nem országrontó ideoló
gia, mint ahogya kultúra se gyilkosunk, sőt. Remélem, eltűnnek irtózatos tan
könyveink és nevelési mödszerünk, hogy azok, akik felelősek érte, nem foglalnak el
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ismét tankönyvkiadói vagy nevelésirányító posztot egy piruettel felcserélve régi ko
reográfiájukat a most ajánlatos újjal. Es a mitológiai bika, amely elrabolta t6lünk,
visszahozza a kréta-mikénei kultúrával együtt Európát, és nemzetünk úgy úszik
vissza a mt1velt népek nagy tengerébe, ahonnan valaha elragadták, hogy soha többé
nem kell pirulnia se szellemi, se fizikai teljesítményei hiánya miatt, és államférfiaink
is csak egyszer halnak meg ezentúl, senki közülük nem szorul majd se rehabilitációra,
sem új temetésre.

SZENTÁGOTHAI JÁNos

Mit6l félek? Kizárólag önmagunktól. Az embemek egyetlen igazi ellensége van és ezt
minden reggel láthatja borotválkozás közben, ha férfi, vagy szépítkezésnél, ha nő; ti.
a tükörben. - Nem ezt mutatja-e a fél- és közelmúlt történelmünk? Hogy trianoni
tragédíánk rajtunk kivülálló tényezőkön kívül- Ú. m. az addig elnyomott közép-ke
let-európai és felső balkáni népek feléledő nacionalizmusán túl - elsősorban saját
retrográd félfeudális társadalmi szerkezetünk; a befejezetlenül maradt polgári forra
dalom következménye, azt ma már ki merné tagadni. 1848/49 valódi tanulságát és
legkésőbb, amikor sorsunk részben saját kezünkbe került, nem értettük meg, hogy egy
ésszerűbb nemzetiségi politika a katasztrófát elháríthatta volna-e, ez a kérdés törté
nelmíetlenlenne, De ami ennél fontosabb, Trianon tanulságát sem értettük meg, mint
a történelem (sors, vagy Isten: ki mint fogalmazza) figyelmeztetését, és csak a valóban
szörnyü igazságtalanságot láttuk benne, nem pedig arra való felhívást, hogy radiká
lisan más társadalmi modellt kell elóbb nálunk kialakítani, hogy centrális helyzetünk
és nagyobb kulturális fejlettségünk előnyeit kihasználva érjünk el népünk számára
egyelőnyösebb európai- és világmegítélést. Amit ehelyett csináltunk - esztelen és
irreális irredentizmust, a megváltoztathatatlan és visszahozhatatlan múlt utáni sóvár
gást tettük vágyaink és politikai aspirációink központjává. Ismét értelmetlen és törté
nelmietlen lenne a kérdés felvetése: Na és ha Csehszlovákia mintájára aránylag való
ban demokratikus társadalmi modellt valósítottunk volna meg, a náci Németország
expanziója nem ugyanúgy taposott volna le bennünket (a hazai zsidóságot még ered
ményesebben irtották volna ki) és a bolsevista expanzió nem egyformán gyűrt volna
mindkettónket tankjai alá? Valószínt1leg egyforma lett volna a sorsunk, talán még
rosszabb is, de ma a megmaradt magyarság másképp nézhetne saját történelme tük
rébe. Ez pedig nem kis különbség. - Es most a bolsevista elnyomástól felszabadulva,
megértettük-e és megértjük-e az elmúlt 45 év tanulságait? Attól félek megint nem!
Legalábbis erre mutat ismét a múlt felé való fordulásunk, a felelősség keresése és ami
ett6l sohasem nagyon távoli: a bosszú!

Nem lenne-e ésszeru"bb az elmúlt majdnem fél évszázadot úgy nézni, mint ahogy
a középkor embere nézte az időnként Európán végigseprő pestis (himlő, kolera stb.)
járványokat. Részben mint Isten büntetését és megpróbáltatást (ha valaki a bibliai
kijelentés fényében lága a dolgokat), amely egyaránt sújt gonoszt és igazat. Ezzel a
dilemmával mind az 6-, mind az Ujtestamentum kénytelen volt szembenézni. (Sokan
hitetlenségüket éppen e dilemma feloldhatatlanságával indokolják.) - Pont mike
resztények nem tudnánk felismerni, hogy az ún. létező szocializmus <bolsevizmus)
éppen úgy vallás volt sokak számára, mint nekünk keresztény vagy zsidó hitünk. Ők
persze azt hitték, ez a tudományos világnézet. - Sokan az ún. mai liberális táborból
is abban a tévhitben élnek, hogy az ateizmus vagy agnoszticizmus tudományosabb,
mint valamilyen vallásos hit. Ez persze ostobaság, mert tudomány és ideológia két
teljesen különálló világ. A tudományban lehet bizonyítani és cáfolni - ezt is rend-
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szerint csak id61egesen, mert a tudomány fejlődik, és ami ma bizonyítottnak tűnhet,

az holnap már nyilvánvalóan hamis. A lét végső kérdéseit: mire való ez az egész
világegyetem, mire való vagyok ebben én, és mindennek van-e értelme, a tudomány
fel sem vetheti, mert megismerési mechanizmusa más. E kérdésekről a vallások val
lanak és e tekintetben a marxizmus-leninizmus is vallás volt, csaka történelemben
ritka kivételként egy olyan vallás, ami száz-egynéhány éven belül önmagát tette lehe
tetlenné. - Ha a keresztény (vagy zsidó) elgondolkodik a bolsevizmuson, csak egyet
érezhet: mélységes sajnálkozást azok irányában, akik ezt a hamis aranyborjút imád
ták, És még egyet: szégyenkezhet afelett, hogy ennyi ideig meghunyászkodott, amikor
pedig azért elég sokan voltunk, akik tudtuk, hogy milyen hamis vallás volt.

Kinek a bűne a nagyobb? Nem tudom, de hála Istennek, nem az én dolgom eldön
teni.

Miben reménykedem? Abban, hogy az, amit61 félek, nem következik be, abban, hogy
mint történelmünkben oly sokszor, Isten még egyszer megkegyelmez. De ehhez vala
mennyiünknek, hitetlennek és hívőnek egyaránt, tengersok dolga van, és elsősorban

önmagunknak kell a reformokat kezdenünk.

TAKÁCS ZSUZSA

Engedd, hogy homlokom
még földerüljön

Engedd, Jwgy homlokom mégfölderüljön,
hogy fölengedjen a végleges hideg,
hogy er6szakos legyek, mint a gyerekek.
Engedj mindent, amit akarok!
Hogy járjanak a halottaim újra,
üljenek villamosra, csöngessenek behozzám.
ts ne tereld népemet vág6juh gyanánt,
de vedd le va1lamr61 a világgondját,
hiszen a Te dolgod, hogy megtartsd a világod.
Engedd, hogyágyr61-ágyra fényes hajam lobogjon,
és hívj meg terített asztalodhoz.
de ne kelljen fizetnem.
Tedd, hogy fiatal legyek ma és örökké,
hiszen Te akartad, hogy legyek, és vagyok,
pedig kezembe adtadéles szerszámaidat .
Gy6gyíts meg engem, adj tanácsot.
Utam ne vesszen el,
és örökölje magzatom a földet.
Almomban hajtsdhozzám ért6füledet,
és ne torolj meg minden bfmösgondolatot,
de csinálj a napnak bennem sátrat.
Ha meg kellhalnom, haljak meg legott.
Ne kelljen mondanom: nem vagy.
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VÁSÁRHELYI MIKLÓS

Egyenes kérdésre egyenes válaszra érzem magam kötelezve. Nos hát: félek és csak
halványan reménykedem. Pontosabban: aggaszt a jövö és erölködök bizakodni, de
nem tudom miben bízzak. Vallomásom csüggesztő hatásának hangsúlyozására hadd
tegyem hozzá: kora ifjúságomtól, tehát vagy hatvan esztendeje nem féltem, pontosab
ban le tudtam küzdeni magamban a fenyegetés által kiváltott, természetes emberi
reakciót, a félelmet a Horthy-, Rákosi- és Kádár-rendszer éveiben, nehéz megpróbál
tatások óráiban is.

Nem maradtam bűntelen,de ki-kiegyenesítette gerincemet az erkölcsi elkötelezett
ség, az emberbe vetett hitem (hiszékenységem?). Ebb61 fakadt javíthatatlan - gyak
ran megmosolygott - derűlátásom. Évtizedek óta hittem és vallottam, hogya zsar
nokság, az idegen uralom meg fog bukni, de alig reméltem. hogy megérem a törté
nelmi sorsfordulót, amely elégtétellel szolgál a nemzetnek, benne nekem és hareostár
saimnak. Személy szerint végre nincs okom a félelemre és illenék már pontot tenni
közéleti igazságomra is. De úgy érzem szólnom kell, mert féltem szegény hazámat, a
jöv6 nemzedékeit, gyermekeimet és sok unokámat.

Amikor feltártam boromat, felhozom magam ellen a súlyosbító körülményeket is:
most éltem át a hetedik rendszerváltozást hét évtized alatt, tehát edzett vagyok és
rutinra is szert tettem.

A történelem rjikényszerített, hogya kút mélyére pillantsak, sót, többször magam
is alámerültem. Eszleltem temérdek hitványságot, kevéske példásat és túlnyomólag
Monsieur Klein-okat (micsoda briliáns francia film volt), akik behunyják szemüket,
eldugaszolják fülüket, elnémítják szavukat, hogy megkeményítsék a szívüket ember
társaik sorsa iránt, amíg a tapintatlan történelem bele nem hatol saját, féltve 6rzött kis
odújukba. Megismertem az emberi gyarlóság európai térképét. Nem rettentett meg
terror, üldözés, nem tört meg nyomorúság, létbizonytalanság, nem kedvetlenített el
szószegés, árulás. Mindezt az ellenséges hatalom rovására írtam. S így leegyszerűsö

dött a képlet: megd61 a zsarnokság - felvirrad a szabadságnak; a rab leveti fegyenc
ruháját, és ember, szabad ember lesz. Ki gondolt volna arra, hogya fegyintézet mor
bid normái belénk plántálódtak, magunkkal cipeljük a rácsok világát, szabaduloleve
lünk csak új kísérletre jogosít, de nem biztosíték.

Félek, mert tehetetlennek érzem magam és nem vigasztal, kiváltképpen nem er6sít
meg, hogy nem maradtam magamra, a félelem tömeges. Sokan azt mondják, azért
aggódnak, mert nem látják az alagút végét. Én megpillantottam és sötétnek látom, bár
nem kételkedek benne, hogy el6bb vagy utóbb (de belátható id6n belül) mi is megva
lósítjuk a h6n óhajtott (mérsékelt) fogyasztói, jóléti társadalmat. Megvan a tehetsé
günk.

Sokan hangoztatják: tanulnunk kell a demokráciát.
Megtanuljuk, mert tanulékonyak vagyunk és nagyszerű, a világban bevált tanesz

közökkel rendelkezünk. Van korszerű, demokratikus alkotmányunk, legitim parla
mentünk, felel6s kormányunk, nemzetközi rangunk. Politikus nép vagyunk. El6ttünk
a felzárkózás ígérete.

A közgazdász, a történész, a társadalomtudós, a szakember véleménye szerint van
esélyünk. latolgatják is a modelleket. Mégis általános a rossz közérzet, a malaise. Mi
hibádzik?

Valóban átok ülne rajtunk, a sors mostohái vagyunk, a kór nem azonosítható vagy
egyenesen gyógyíthatatlan? Ha így volna, csak a megsemmisülés maradna osztályré
szünk.

Ám a valóság sokkal egyszeruöb és egyben bonyolultabb. Az egyszerű ember úgy
mondaná: kihalt az emberekb61 a jóérzés, a felel6sségtudat. Tudományosan ma úgy

904



fogalmazzák: nincs civil társadalom. Nem érvényes az íratlan norma, az örök Törvény.
Felidézve Hieronymus Bosch allegóriáit, vég nélkül sorolhatnám a bűnök lajstromát.
Egyetlenegyet ragadok ki közülük, amely áthatja egész kis világunkat: a svihákságot.
Nem min6sített törvényszegés ez, "csak" kijátszása a rendnek, természetjognak, még
hozzá hallgatólagos szervezeti konszenzus alapján. Másutt shakespeare-i h6sök buk
nak el, vagy dics6ülnek meg, nálunk a Félix Krullok kerülnek reflektorfénybe.

Társadalmunk joviális bohémiával, játszi könnyedséggel, cinkos kacsintással űzi és
jutalmazza a szélhámosságot. De van-e hatályos jogszabály a csalárdság, a hazugság,
a képmutatás, a pálfordulás, a szemérmetlen köpönyegforgatás, a jogilag körülbástyá
zott csalafintasággal szemben. A svihák kijátssza a törvényt, túljár a bíró eszén, für
gébb az ügyésznél.

A hatalom tehetetlen, a paragrafus kicsorbult, béna a hatóság. A társadalom csak
önmagára építhet. Fölűlről nem számíthat semmire sem. Am talán éppen ez az elár
vulás, a végveszély érzete serkenti az életösztönöket. Segítsünk önmagunkon, vegyük
végre tudomásul, hogy ebben a küzdelemben nem számíthatunk az államra, a kor
mányra, törvényhozásra. Ez ránk vár. A magánosokra. A magánosok sokaságára.
Sokaságokra, amelyeket azért szervezünk, hogya demokrácia fényes homlokzata,
szolid falai között létrehozzuk az önkéntes, autonóm, cselekv6 közösségeket, amelyek
helytállnak a tisztességért és humánumért, és eleven felkiáltójelként intik embertársa
ikat vessétek le a fásultságot, háborodjatok fel, ha botrányosat láttok. S ebben a két
ségbeesett er6feszítésben különös szerep vár a hívőkre, a virrasztva 6rköd6kre, a
Vigilantes-re, kikkel megosztom félelmemet.

Az egyházat kétezer év tanította meg arra, hogya javak, az intézmények, a szertar
tások, a regulák és az ornamentum csak szolgálják az ügyet, de az ügy az igehirdet6k
és a jó pásztorok gondja és kötelessége. A Capitolium sziklabarlang-cellájától Maut
hausenig, Petrustól páter Kolbéig 6k 6rzik a legbecsesebbet, a transzcendentálist, az
abszolútumot az erkölcsöt. Csak az igaz emberek - úgy mondom, hogy szót érthes
sünk - az Istennek tetsz6 emberek, a próféták, a Krisztus fiai, a PoverelIo, Albert
Schweitzer, Gandhi, Szaharov, a mi Bibó Istvánunk követ6i válthatnak meg bennün
ket. Emberek, akik megtartják és megtartatják a Törvényt. Laikusok, papok, szerzete
sek, p6pák, lelkészek, rabbik. Elkötelezettek, akik vallásuk parancsát követve lerakják
az alapját egy olyan társadalomnak, amelyben mindannyian jól érezzük magunkat,
ahol szeretjük az életet.

S ha volt, aki a madaraknak prédikált, aki elment a sivatagba leprásokat gyógyítani,
aki a szomjúzóknak vizet fakasztott a szikláből, aki leszállt az oroszlánok közé, csak
a modem ember nem érdemelné meg a tör6dést, a fáradozást, a kockázatot? A mi
sorstársunk lerázva láncait, szabadon, nem a jót választaná, s elvetne minden talmi
ságot, ha ráirányítanák figyeimét az örök értékekre?
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VIDRÁNYI KATALIN

"Of DesMenschen blosse Pein,
Der mit Engein stumm gerungen,
Langt ron heiligen schmerz bez'Wungen
Still1lllCh Gottes Brotund Wein."

A kérdés így neutrumban feltéve - quod timeo, quod spero - olyan feleletet impli
kálna, hogy: félek a földrengéstöl, illetve reménykedem például abban, hogy nem lesz
földrengés, avagy (pozítívra fordítva), hogy lesz bor és búza. Ám ha e két utóbbi
neoklasszikus vágyhoz hozzáteszem a harmadikat, ti. a békességet - és ellentétel
ként, mint félelmet a háborúságot, akkor a "mi" kib6vül a "ki"-vel. - És tulajdonkép
pen a "quod" "qui"-vé alakításával válik akérdés igazán relevánssá, elegánsan szölva
egzisztenciálissá. A földrengéstöl sfélve van", a háborúségtöl i.félek", a szerencsében
"reménykedve van", a békességet "remélem".

Félelem és reménység tradiciónk szerint személyre vagy személyek sokaságára for
dítható. Tehát, ha nem teszünk tiszteletköröket az amúgy bizonyára respektábilis
dzsainizmus, zen-buddhizmus, és egyéb harmadkézb6l ismert egzotikumok közül,
hanem az Ó- és Újszövetség, illet6leg az európai tradíció által meghatározott saját
kultúránkból indulunk ki, akkor a következő lehetóségek adódnak:

- félek ellenségemt6l, bízom barátomban;
- félek ellenségemt6l, bízom Istenben;
- félek magamtól, bízom Istenben;
- félek Istent6l, bízom magamban;
- félek IstentóI, bízom Istenben.
A permutáció, jól láthatóan nem teljes, hiszen kihagytuk a lehetséges széls6séges

variánsokat.
"A bölcsesség kezdete az istenfélelem" (Prov 1,7), és "timor non est in caritate" és

"sed perfecta caritas foram mittit timorem" (Iján 4,18), ha úgy tetszik, rossz modemre
fordítva, történetileg persze egész másképp néz ki, természet és kegyelem témája. A
hívó ember értelemszerű háromszöge: En-Te(Ti)-Isten. Itt megint permutálhat
nánk, de minek. Ha gondolatban elvégezzük a logikai műveletsort, két variánsunk
marad az Isten-ember viszonyra: ó dönt, vagy én késztetem döntésre.

És erre könnyű volna azt mondanunk, hogya teremtés a szeretet aktusa - "fecisti
nos ad te Domine".

De ugyanakkor szabadokká is lettünk teremtve, Ágoston szerint a szabadság elját
szatott.

"Facienti quod in se est, Deus non denegat gratiam": Molinának reménység, Ágos
tonnak a kész kárhozat. Mert hogy: "quod est in me"?

a) Evilági legrosszabb félelmem: a civilizáció jegyében eljutottunk egy igen nyájas
tolerancia-elméletig. Mely önmagában fölöttébb megnyeró lenne, ám els6 haszon
élvezói az intoleránsak. Rómában lehet építeni (az európai"virágozzék minden csa
lán" nevében) egy ménkű mecsetet - próbálnék én Mekkában akár egy miniatűr

oratóriumot fundálni! Ha rászólnék a villamoson a zsebtolvajra, intoleráns lennék
réteg-specifikus megnyilvánulásaival szemben, a magam túlzottan individualisztikus
tulajdonfelfogásával.

Tehát a parttalan tolerancia parttalan elpimaszodást szülhet, aminek két lehetséges
eredménye? - vagy elnyel a felbátorított barbarizmus, vagy az eddigi tágkeblű rend
szerek és társadalmak önvédelemből (de legalább is ezzel indokolva) visszaütnek 
túlintoleránsak lesznek (amire Le Pen játszik). Nálunk igen eleven veszély mind a
kett6. Tudniillik felgyülemlenek a kölcsönös gyúlölködések, márpedig aki felebarátját
gyűlöli, az félheti Istent, de nem szeretheti. Bízhatik felebarátja elkárhozásában, de

906



nem bízhatik a maga üdvösségében. A nagy gubanc: ergo mégse legyünk perszona
listák, embertársunk kiiktatásával akarjunk Istennel beszélgetni? Nagyon rossz lenne.

Evilági félelmeim és reménységeim tehát, az említett háromszög jóvoltából, megha
tározzák az emberi természetre vonatkozó premisszáim által, tudniillik: mi maradt
meg istenképmásiságomból, s mennyire vagyok szabad.

Ergo végeredményben evilági félelmeim és reményeim is transzcendens kérdések
be torkollnak: mit tesz Isten az 6 teremtményével, ill. mit hagy rá?

b) És itt már nem az áttételes (világon, történelmen, felebarátokon keresztül való)
Isten-képr6l, hanem a közvetlen transzcendens relációról volna szó, hétköznapi
nyelvre fordítva, a személyes üdvösségr61 és kárhozatról. Mit tesz Isten ez ügyben, s
mennyiben befolyásolhatom én ~ örökkévalóságba átnyúló (s ott fix helyre szabott)
sorsomat. A frissen keresztény Agoston úgy vélte (lásd: De libero arbitrio): szabad
vagyok, értelmes felismerés kérdése a jót választanom, ergo azt választom, ergo sem
mi baj. De aztán kiderül (legalábbis neki), hogy választhatok és a rosszat választom,
ergo csupa baj. Addig jó, amíg Isten dönt - helyettem is, ergo rólam is. Végs6 soron
sola gratia. Ami Pelagius vagy Molina számára az üdvösség lehetséges forrása, az
számára legbiztosabb út a kárhozatba. (Itt persze adódik egy további kérdés, ti. a
szabadság mennyire autonómia, illetve milyen értelemben autonómia. De ez már egy
másik mise offertóriuma volna.) - Ebben a világképben: facienti quod in se est, Deus
non denegat ultionem. A megromlott természet quasi-szabadsága kárhozatra rendel.
Félek magamtól - félek Istent61. Ez pedig kel16en ijeszt6 felfogás ahhoz, hogy az
effajta antropológiában felcseperedett ám jóravaló lelkek kínjukban a quietizmust (tág
értelemben) válasszák: a totális Istenre-hagyatkozást.

"O Deus, ego amo te,
nec amo te, ut salves me" ...
Aminek a f6 baja, természetesen nem az, mintha az evilági cselekedetek semlegessé

nyilvánftásával mintegy megengedne mindenfajta parancsolat tiltotta ocsmányságot
(ez ti. a hagyományos standard vád), hanem hogya háromszögbőlzárójelezi a máso
dik tagot (a felebarátot). Ugyanakkor az Istenre-hagyatkozás is a szabadság (igaz,
önmegtagadó) aktusa.

Végs6 soron a "félek-remélek" kérdésre mit lehet felelni?
Félek az embert61, mert ismerem, félek Istentől, hiszen tudom, hogy van, de nem

ismerem, és bízom (bár nagyon feltételesen) az emberben, mert nem bízni káromlás
(és morális öngyilkosság) lenne, és bízom Istenben, hiszen emberré lett érettünk, ami
vel affirmálta jóra is képes szabadságunkat.

Az utolsó félelmem, mivel hiszek a szabadságban: az elembertelenedésben kulmi
náló szabadság legy6zi Isten emberszeretetét - hiszen akkor már nem rólunk van
szö.
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