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FÜZI LÁSZLÓ

Irodalomtörténész,

a Forrás főszerkesztője

Jaj azoknak, akik puha szellemmel vesznek részt az ökumenikus
párbeszédbenl"

Szent Ágoston nézete szerint a másik ember szeretete egy
részt természetes, másrészt nem könnyű feladat. Szent Ágoston
nevezetes tanítása az emberek körében munkáló kétféle vonza
lomról szól: "E kétféle szeretet közül az egyik szent, a másik
tisztátalan, az egyik közösségi érzésű, a másik magát keresi, az
egyik magát alárendelő, a másik Istennel vetélkedö.r''' Ezen ala
pul a jellegzetes ágostoni fogalompárnak, a két városnak (civitas)
a megkülönböztetése, amelyek harca adja az emberi történelem
lényegét: "Két várost létesített a kétféle szeretet. Nevezetesen a
földi várost, az Isten megvetéséig menő önszeretetet, s a
mennyei várost, az önmaga megvetéséig jutott istenszeretetet.r"

Szent Ágoston azonban felhívja a figyelmet arra, hogy ez a
két, egymással szemben álló közösség a földi létben egymással
összevegyülve található (civitates permixtaei, amely a földi város
nak saját színtere, a mennyei városnak pedig zarándokútja/ s
azt, hogy ki-ki melyik város polgára, csak az Isten tudja.

A két város összekeveredett létezési módja máig ható, rendkí
vüli jelentőségű eszme. Az egymásba fonódás felismeréséből

adódik a belátás, hogy az igazra törekvés fenntartása mellett is,
tiszta, eszményi társadalom, közelebbről tiszta keresztény társa
dalom nem lehetséges. Ugyanígy ebből a tényből következik,
hogy megfelelően használni kell a világot. Szent Ágoston egyrészt
hangoztatja, hogy az igazit, a mennyei várost kell szem előtt tar
tani, másrészt figyelmeztet arra, hogy az ellenfél között rejtőzköd

nek olyanok, akik társainkul rendeltettek, bár még nem tudják.8

Az igazságért való erélyes küzdelem éppen ezért nem lehet
helyes és eredményes szeretet, alázat, könyörület, irgalom nél
kül. Ezt a tanítást fejezi ki Szent János fohásza: "Legyen velünk
az Atyaistennek és Jézus Krisztusnak, az Atya Fiának kegyelme,
irgalma és békéje, igazságban és szeretetbent" (2Jn 3).

1/Tagjai vagyunk
egymásnaK"
- idézik a körkérdés megfogalmazói Pál apostolt, egyúttal pedig
fel is mentenek az alól, aminek egyébként sem tudnék eleget tenni,
hiszen nem a tanítás teológiai értelmezését kérik, hanem annak
összefoglalásához szeretnének eljutni, ami ezzel a tanítással ma
kapcsolatba hozható, pontosabban: azt kérdezik, hogy ez a tanítás
miképpen érvényesül, érvényesül-e a mai magyar társadalomban.
Íróknak, szociológusoknak, hívő és nem hívő emberek tucatjainak
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kellene keresni a választ erre az egyetlen kérdésre is, s természete
sen az "elágazásaira" is, annál is inkább, mert ezzel a kitágítással
szinte határtalanul kinyílik az elemzendő téma kőr, s hirtelen tár
sadalmi, gazdasági, erkölcsi dilemmák kerülnek egymás mellé,
úgy, hogy közben elválaszthatatlannak bizonyulnak egymástól.
Az adott terjedelemben s a rendelkezésre álló keretek között a
rendszerezést eleve reménytelennek érzem, ezért - minden előta

nulmány, felmérés, "kutatás" nélkül - a felvetett kérdésre adott
válaszként azt rögzítem, amit abban a pillanatban gondol
tam-éreztem, amikor a kérdést tartalmazó levelet elolvastam.

Írom: hiába látok békés összhangban élő, a szolidaritás elvét
gyermekekre-nagyszülőkre is kiterjesztő családokat, a családok
tagjainak többsége kifele ugyanúgy az erőszakot, az önzést, a
másokat semmibe vevő magatartásmódokat képviseli, mint te
szik azt a náluknál jóval kaotikusabb módon élő családok tagjai,
s ha mégis akadnak kivételek, mert akadnak mind a teljes csalá
dok, mind pedig úgymond az egyes emberek körében, akkor az
ő példájukat eltakarja társadalmunk rohanáson alapuló képe,
hangjukat pedig .Jeíedi", észrevehetetlenné teszi az az irdatlan
zaj, amiben manapság élnünk adatik, s itt nem csupán a házun
kat-lakásunkat kívülről-belülrőlostromló valóságos zajra gondo
lok, hanem ennél többre és másra is, noha már emennek az elvi
selése is roppant feladatot jelent. Ha föltesz em a kérdést, hogy
miért van ez így, akkor a választ is gyorsan megtalálom: más
képpen nem is lehet, mai társadalmunk működési elvébe belekó
doltatott a másik emberrel szembeni küzdelem, harc, nem csu
pán a szemtől szembeni viaskodás szintjén. Nem mondanám,
hogy ez a máltatlan küzdelemre való hangoltság jelenti társadal
munk kulturális kódját, mert az sértő lenne a kultúrára, de hogy
a működési kódját ez jelenti, abban biztos vagyok. Lényegi vál
tozással nem fog járni az sem, csupán "finomul a kín", ha kike
rülünk a megkésett kapitalizmus politikai ütközésekkel járó új
bóli alapozó szakaszából, akkor többeknek jut majd annyi,
amennyiből tisztes emberi módon megélhetnek, de a javak bir
tokba vétele soha nem fog tisztességes módon történni ... Ahhoz,
hogy tisztán nézhessek a mai kor szemébe, még akkor is, ha ez
a kor nem kívánesi tekintetemre, mindenképpen el kell monda
nom, ezen a téren semmiféle különbséget nem látok a mostani
és a nálunk a mostanit megelőző társadalmi formáció között,
ezért szomorúan írom le, maholnap betöltöm az ötvenedik éve
met, s ebben az ötven esztendőben mindig azt láttam, hogy az
élet-lehetőségek, az élet kor szintjén való megélése s a társadalmi
elismertség terén előbbre jutott az, aki az etikai alapelveket fel
rúgva kereste a maga érvényesülését, mint aki önmaga számára
etikai alapelveket is megfogalmazott, hát még ha igyekezett is be
tartani azokat. Mondom ezt annak ellenére, hogy számos kiváló
embert is megismerhettem, miközben a magam útját jártam...
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A körkérdés olvasásakor ez a gondolatsor villant át az agya
mon. De nemcsak ez, a gondolatsorhoz szövegek is kapcsolód
tak, szövegek egy tíz évvel ezelőtti folyóirat-számból. Tíz évvel
ezelőtt, Németh László egyedül írott folyóirata, a Tanu megjele
nésének hatvanadik évfordulóján Sándor Ivánnal körkérdést in
téztünk íróbarátainkhoz, Vannak-e még partok és csillagok?, kér
deztük, s nem csupán a kor szellemének mozgására kérdeztünk
rá, hanem arra is, hogy milyen a századvég szellemi-erkölcsi
klímája, a válaszokat a Forrás 1992. szeptemberi számában kö
zöltük. Tíz év: mintha évszázados távolságra lennének tőlünk

az akkori még mindig rengeteg változást hozó hónapok. Tíz év
- visszahozhatatlannak tűnik az akkori időszak egymásra nyi
tott, másokra figyelő szellemi légköre. Tíz év: mintha azóta min
den megdermedt volna körülöttünk, s mintha nem történt vol
na más, mint ami már akkor is megmutatkozott. Tíz év: belém
vésődtek a válaszok mondatai, bármikor idézni tudom őket,

gazdagon indázó körülhatárolatlanságukban, ahogyan azt a
mostani körkérdés is kéri-feltételezi. Ekkor írta Balassa Péter: "A
szabadság, mint akarás, minden jel ellenére megbukott. Az
érettség nem befejezés, hanem folytatás. A szabadság, mint en
gedés, mint szabadulás, mint eltekintés, mint őrikorlátozás. ta
lán újraéled (s ez nem gyengíti az eddig felsorolt, megoldhatat
lannak tűnő dilemmákat), de ebben többé a filozófiából leveze
tett társadalom-konstrukció és tan nem lesz segítségünkre, és a
rá következő, művészetből levezetett társadalom-konstrukció és
tan sem. A művészet, ha megmarad, látszik-nak marad meg.
Az értelmiségi felelősség - és lássuk be - kimeríthetetlen hu
mora - talán éppen ott nyílhat ki, ahol megpillantja, hogy
minden nyitva, minden kérdéses, és az értelem, a jelentés kere
sése talán megszabadíthat a találás, a mindent megcsinálás végső

végtelenjétől." Ekkor írta Márton László: "Az emberiség hosszú
távú fennmaradásának esélyeit nem látom; a tájak és az eszmé
let sivataggá válásának orvosságát nem látom; a lélek elsorva
dásának, és az ész és a rosszakarat irtóztató frigyének elkerül
hetőségét nem látom... " Vekerdi László Bernanost idézte: "az
imbecillisek dühe elönti a világot. És még ettől sem kell annyi
ra félni, mint a könyörületességüktől. Az imbecillis legártatla
nabb attitűdje a fájdalommal és nyomorral szemben meglehet,
a közönyös butaság. Jaj nekünk, ha szerszámosládával a vállán,
ügyetlen kezeit, ezeket a kegyetlen mancsokat a világ tengelyé
re helyezi! De mintha már nem is habozna, mintha elővette

volna már szerszámosládájából a hatalmas vágóollót ... Hogyan
értessük meg vele, hogy létezik a Szegények népe, és hogy en
nek a tradíciója ősibb a világ minden népének a hagyományá
nál?" Ekkor írta Székely János, 1992. április IQ-én, élete egyik
utolsó írásában, a szám megjelenésekor, szeptemberben már ha
lott volt: "Ha tehát manapság a szellemi megaláztatás érzése
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Katolikus teológus

lesz úrrá rajtunk, annak oka az évezredek alatt felhalmozott
kulturális hagyománykincs folytathatatlansága, hitelvesztése. s
ezzel párhuzamosan a politikai ideológiák agresszív térhódítá
sa. Olyan folyamat ez, amelynek sehogy sem szabhatunk gátat,
legfeljebb annyit érhetünk el, hogy magukat az ideológiákat is
leleplezzük: kimutatjuk róluk, hogy közönséges csalások, ma
nipulatív utópiák. És nemcsak a kommunizmusra, fasizrnusra,
nacionalizmusra, hanem az úgynevezett 'demokratizmusra' is
gondolok itt. Németh László mindezt nem tudta; bízott az em
beri minőség megváltó erejében; mindegyre csillagot látott, uta
kat mutatott, jövőképeket festegetett; azt hitte, van még megol
dás: a történelem - annyira, amennyire - tervezhető. Pedig
nem az, sohasem volt az! Amit az igazságra törekvő írástudó
ma még tehet: szembenézni a való világgal; megfosztani sze
gény embertársait, sorstársait illuzórikus (történelmi és esz
katalogikus) reményeiktől, egyáltalán minden reménytől, hogy
ezzel legalább a csalódásoktól. a végső kétségbeesésétől is meg
mentse őket. Az égen még lehet ugyan, de az emberi eszmélke
désben nincs többé csillag. Nem szabad illúziókban élni, nem
emberhez méltó, nem érdemes. Valahányszor kérdeznek, min
dig ezt mondom - nem mondhatok egyebet most sem."

Mindezek után kellene idéznem Babits Mihályt és Vörösmarty
Mihályt, hiszen Balassa Péter, Márton László, Vekerdi László és
Székely János akaratlanul is az ő hangjukat idézte, az ő mon
dandójukat folytatta, de nem teszem, reményemet veszített
vagyok nélkülük is. Nem a magam élete miatt, nem is csalá
dom élete miatt, hanem amiatt, ami ma az embert és a csalá
dokat körülveszi, amiatt, ami az emberrel eddig történt, s ami
még rá vár ...

Az ár ellen ...
Mit jelent itt és ma, hogy "tagjai vagyunk egymásnak"?
Az efezusi levél írója ezt a metaforát olyan közösségekre alkal
mazza, amelyekben mindenki ismeri egymást, és ahol a nehézsé
gek személyes kapcsolatokat érintenek. Mai társadalmi és egyházi
együttműködésünket sok esetben, a kommunikáció-technika fej
lettsége ellenére személytelenség, anonimitás jellemzi. Marad a
kiscsoport. Annak keretében képes az a tudat újra kialakulni, hogy
egymáshoz tartozunk, és hogya szomszéd felebarátunk. Ott mű
ködnek ma is hozzáértéssel párosult karizmák, az egy Lélek kü
lönböző és egymást kiegészítő adományai a testvériség szellemé
ben (vö. IKor 12,5-11).
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