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iscsak jó volna, véli az apa, ha tanult ember lehetne belőle. Ta
nácsot kérni fölkeresi a tanítót. Az tele van dicsérettel, s mégis
valami aggodalomféle is van a szavában. S ezt az apa is érzi,
benne is van valami hasonló. Azt érzi, hogya fiú, ha ügyvéd,
orvos, tanár vagy más efféle lesz, nem tud vele úgy szót érteni,
mintha a gazdaságban maradna. A tanító is egyre habozik. Ő
azonban más oldalról véli látni a helyzetet. Ha a kitűnő eszű

gyerek majd ügyvéd, bíró vagy egyéb városi értelmiségi lesz,
óhatatlanul szakadás áll be. S ez különösen akkor lesz egyene
sen kényelmetlen, ha városi értelmiségi közösségbe illeszkedett
fiát apja olyankor látogatja meg, amikor városi értelmiségi bará
tai is vendégek lesznek nála. Így azt tanácsolja, adja középisko
lába, vagy még éppen följebb is, de csak akkor tegye, ha tudja,
hogy fia olyan ember lesz, aki sohasem fogja apját, szüleit, falusi
szokásait, alacsonyabb iskolázottságuk, szűkebb látókörük miatt
kényelmetlennek érezni, vagy éppen meg is tagadni őket. Azaz
Gárdonyi voltaképp a késóbbi úgynevezett népiesek egyik fon
tos, ám nem eléggé átgondolt problémájára hoz frappáns példát.

S ha ezt a kérdésessé válható helyzetet már a szelíd, jó faluis
merő Gárdonyi is érzi, mennyivel inkább korunk. Ugyanakkor
azt is érzi, mégpedig sokkal élesebben, mert a századelőn több a
feltétel, több a belátás, s ezek segítségével ki is iktatható, sőt ne
mes emberi gesztussá, magatartássá változtatható. Gárdonyit
említettük. Ám bőven kínál példát Tamási, Móricz, Tömörkény,
Móra is a faluról. Mások, például Kassák, a munkás gyerek kül
városi családjából kikerültek kérdéseire figyelnek.

Lényeg az, hogya kor megkövetelte műveltséget szerezhesse,
szerezze meg minél több ember minden rétegből, s ugyanakkor
legyen meg, tanítsa meg az iskola nemcsak a szülök áldozatának
becsülését, hanem a társadalom egésze is azt a többletet, azt az
értéket, mellyel a szülök áldozata révén gazdagodott a tanult tu
dású, a kifinomult érzékenységű iskolázott fiatal tagjával.

Kozmikus magány
és globális szofidaritás
Mindig a korintusiaknak írott első levél szólított meg legjobban.
Nem is annyira a XII. fejezet. A lélek által egy testté lett tagokról és
ezek egymáshoz való viszonyáról, hitbeli közösségek erejéről szó
ló példázat. Talán sokkal inkább a XIII. fejezet. A zengő ércről és
pengő cimbalomról, a tükör által homályosan és szemtől szembe
világosan látásról szóló költészet. Ennek is az első metaforája. A
Páltól valamelyest idegen poézis. Az a bizonyos zengő érc és pen-
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gő cimbalom. És főként a degradáció. Hogy szeretet nélkül mind
ez "csak". Mármint "csak" zengő érc és pengő cimbalom. Legyen
akár nem az emberek, de az angyalok nyelve is. Pedig a zengő érc
a harangok szavát is asszociálhatja. A pengő cimbalom az égi mu
zsikát is. Ám a hasonlat és a degradáció minden változatban ben
ne van. Benne az eredeti Károli-szövegben. 18. és 19. századi vál
tozatában is. A legutolsó protestáns fordításban. A német, francia,
angol átültetésekben. Legfeljebb a franciában áll a szerétet helyén
a vallásos összefüggésben szerétetet is jelentő "charité". Legfeljebb
az angolban áll az érc helyén az erre is utaló gong. Igaz, a Vulgata
eredendően caritast mond. Azaz nagyrabecsülést is magában fog
laló szeretetet. Ami aztán még a legutolsó magyar Vulgata
fordításban is szeretet. Azaz a hevenyészett filologizálással nem
sokra megyek. Marad a degradált, jelentésében igen, költőiségé

ben nem degradált metafora. Hogy szeretet - caritas, charité 
nélkül "csak" zengő érc és pengő cimbalom.

Mondom, valaha nagyon szerettem. Ezt a levélbeli "szere
tethimnuszt". Hogy a szerétet türelmes, jóságos, nem haragos,
nem kevély - és még hosszasan tovább. És főként halhatatlan.
Él még, amikor próféták, nyelvek, tudományok már elenyész
nek. Gyermekből férfivá tesz. Tükörben-homályosan helyett
szemtől szembe láttat. Ma már - bevallom - sok minden más
ként van. A "szeretethimnusz" költőisége ma is magával ragad.
A "szeretethimnusz" jelentése ma már kételyeket fakaszt.

Honnan a kétely? Nos, itt kezdődik a gond. Mert nem arról
van szó, hogy nincs vagy kevés a szeretet. (Valóban nincs, vagy
kevés, de most nem ez a kérdés.) Hanem, hogy ha van, vagy
sok is, nem elég a szeretet. Nem több kell, hogy elég legyen.
Hanem más kell, hogy érjen valamit. Szolidaritás kell. Ez nem
több, értékesebb, mint a szeretet. De más, másra vonatkozik,
mint a szeretet. Egymásra utaltság. Közös meghatározottság,
múlt, jelen, jövő, sors, lehetőség, lehetetlenség tudata. Ami meg
emelheti a tudást, színről színre látást - ha van vagy lehetséges
ilyen. Ami megemelheti az erkölcsöt, mindenséggel mért méltó
ságot - ha van vagy lehetséges ilyen.

Vannak bizonyos jelek. Érdemes gondolkodni rajtuk. Globális,
a bolygót érintő, kozmikus, a kozmoszból jövő jelek. Változik az
éghajlat; elmozdul az egyenlítő; kontinensek kőzelítenek egy
máshoz. Sorozatos napkitörések tombolnak; elektromágneses vi
harok dúlnak; protonfelhők vészesen közelítenek. Ha hinnék a
transzcendencia avagy a kozmosz antropomorf jellegében, úgy
vélném, Isten avagy a természet üzen. Hogy nem jól mennek a
dolgok. De nem hiszek és nem vélem úgy. Főképpen nem hiszek
a transzcendencia avagy a kozmosz közvetlen erkölcsbíró jelle
gében. Hogy ítél és üzen. Noha - természetesen - valóban
nem jól mennek a dolgok. Megpróbálok nem irracionálisan, mí
toszteremtésre, hanem racionálisan, mítosztalanításra építve ér-
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telmezni. Talán változnak bizonyos globális és kozmikus kom
ponensek. Mint ahogy a glóbusz és a kozmosz életében - gon
dolom - sokszor. Olyanok, amelyek a glóbuszon a magas ren
dű életet, benne az emberi életet lehetövé tevő, törékeny egyen
súlyt megteremtették.

Világvége? Netán utolsó ítélettel? Nem hiszem. Csak tényleg
érdemes gondolkodni. Pilinszky víziójára talán még várni kell.
"És látni fogjuk a kelő napot, / mint tébolyult pupilla néma és
/ mint figyelő vadállat, oly nyugodt." De a szilárd vagy megin
gott "ősi rend"-del a hátunk mögött érdemes kikönyökölni "a
szeles csillagokra" . És figyelni, hogy mi is történik. A 20. század
technikai csodái - űrutazás, űrrepülő, holdutazás - tanítanak
valamit. Nem azt, hogy megnyílt az ember előtt a kozmosz. De
azt, hogy bezárult az ember körül a kozmosz. Nem az ember
eszközei tökéletlenek, hanem az ember élete rövid. Fénysebes
séggel csak a képzelet száguldhat. De az ember fénysebességgel
száguldva is csak a szomszédba juthat el. Még egyszer mon
dom. A technikai csodák nem a lehetőségek ha- tártalanságát,
hanem határait mutatják. Hogy bezárattunk a kozmosz egy
szögletébe. A másfajta értelmes léttel való kapcsolat lehetősége

nélkül. Kozmikus magányban. Aminek felismerése a tudattal
megáldott-me~vert emberi létnek megadatott, feloldása meg
nem adatott. Es megadatott még valami. A felismerés a határun
kon túli határtalan természet határtalan közönyéről. Ami ugyan
úgy, ahogy megteremtette a glóbuszon a magas rendű életet,
benne az emberi életet lehetövé tevő törékeny egyensúlyt, fel is
boríthatja azt.

A természet határtalan közönye? A legvégső világnézeti kér
dés. Ha van valami-valaki a természet mögött és fölött, a kö
zöny látszólagos lehet. Mozdulatai egy félig értett, de megérthe
tő forgatókönyv célszerű mozzanatai. Ha nincs semmi-senki a
természet mögött és fölött, a közöny tényleges lehet. Mozdulatai
egy nem létező, legfeljebb elképzelhető forgatókönyv okszerű

mozzanatai.
A dilemma eldönthetetlen. Magányos meditációk befejezhetet

len folyamata. Ám a kozmikus magány érezhető. Ennek elviselé
séhez kell, de kevés a szeretet. Ehhez kell a szolidaritás. A te
remtett lények, az Isten avagy a természet által teremtett lények,
a kreatúrák globális szolidaritása. Tudat az egymásra utaltságról.
Közös meghatározottságról, múltról, jelenről, jövőről, sorsról, le
hetőségről, lehetetlenségről. Ami megemelheti a tudást, színről

színre látást - ha van vagy lehetséges ilyen. Ami megemelheti
az erkölcsöt, mindenséggel mért méltóságot - ha van vagy le
hetséges ilyen. Ami megemelhetné e kozmikus méretekben ma
gányos, kozmikus méretekben pillanatnyi lét kozmikus rangját.
Ehhez lehet valami fogódzó a korintusiakhoz írott első levél. A
XII. és XIII. fejezet is.
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