
írástudók kötelessége lenne újra értelmezni igényeinket és újra értelmezni a termé
szet és a környezet sérelmeit: elindulva a házunktól, át az utcán, városon, orszá
gon, el egészen a csillagos égig.

Elkötelezettje vagyok az ember és felebarátja összebékítésének. Ez jelenti az ir
galmasság hétköznapjait. Ez a megosztás tudománya - nem a szétosztásé és elosz
tásé -, odafigyelni mindenkire, vendégszeretettel fogadni a rászorulót, az idegent.
Gyönyörűen mondja Pierre Teilhard de Chardin: "személyes üdvözülésem nem
éppen azért érdekel, mert engem boldogít, hanem mert velünk és általunk a világot
menti meg". így tudatosodik az emberben a legnagyobb élmény, hogy személyes
szabadságának a mások szabadsága a feltétele. Ez a szabadság mindenkinek joga,
és ha jog, kell lennie egy olyan törvénynek, amely mindenki számára biztosítja ezt
a jogot. Ezt a törvényt a zsidó-keresztény kultúra Tízparancsolatnak nevezi. Sze
rény, de nélkülözhetetlen megkötöttségeket ír elő. A Törvényhozó ugyanis nagyon
ismerte a törvény alá helyezettek teherbíró képességét.

És még egy elkötelezettségről, amelyet bár utolsóként említek, de időnként úgy
érzem, hogy ez a legfontosabb. Neonok, transzparensek, a reklám minden eszkö
zével szeretném hirdetni: az ember önmagával való megbékülésének fontosságát.
Ezt tanuljuk meg legnehezebben és ezt feledjük el leghamarabb: az igazi egészsé
ges önszeretet, amely hiányzik belőlünk.Talán már évszázadok óta. Pedig morális
problémáink sokasága oldódna meg általa.

Befejezésül egyetlen gondolatot, mert igen nagy bajban vagyunk. Tudásunk se
gítségével olyan erőkbirtokába jutottunk, amelyek közül bármelyik elegendő lehet
megsemmisítésünkhöz. A gyűlölet, erőszak, önzés egyetlen mozdulata elindíthat
ja a katasztrófát. Van lehetősége a megmenekülésnek: az irgalmasság, amely való
jában nem más, mint a gyakorlati szeretet. Újra Teilhard gondolatait veszem segít
ségül: "Ezek a szavak - szeressétek egymást - kétezer évvel ezelőtt hangzottak el és
úgy beszéltünk róla, mint valami erkölcsi kódex törvényéről,vagy olyan gyakorla
ti módszerről, amely csökkenti a súrlódásokat az emberek közott. De ma egészen
más hangsúllyal hangzik fel a parancs, az egyetlen, amely visszaránthat minket a
katasztrófától. Ma így kell mondanunk: szeressétek egymást, mert elvesztek."

Itt nincsen szó érzelemről, hanem értelemrőlés elhatározásról, vagyis a megva
lósult szeretetről: az irgalmasságról. Ez ma már nem az élet szebbé tételének felté
tele, hanem az életben maradásé.

DÉVÉNY ISTVÁN
,

Elteti még kultúránkat a lét
értelmességébe vetett hit?

Hermann Hesse az első világháborút követő évtizedben, ötvenévesen, megren
dülten nézett körül: "Megváltozott Európa arca. Meghalt, elpusztult az a kultúra,
amelybe mint gyermekek beleszülettünk, amelyben neveltek bennünket, amelyről
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azt hittük, hogy örökké megmarad. Megváltoztak eszményeink, elképzeléseink,
vágyálmaink, mitológiáink, eltűntek az eszmék, amelyeknek feladata volt, hogy
szellemi életünket irányítsák. Pótolhatatlan és örök veszteség. Megsemmisült, el
veszett az emberi élet kettős alapja, a kultúra és az erkölcsiség - a vallás és az er
köles."! Ugyanebben az időszakban többszázezres példányban kelt el Oswald
Spengler A Nyugat alkonya című műve. Ezer oldalon bizonyítja, hogy vége - ennek
a kultúrának vége. Ennyi idő múltán kérdezhetjük: Valósághű volt akkor ez a
pesszimista diagnózis és valósághű, ha a 21. század kezdetén mi is így gondolko
dunk? Kiélezve: Élteti még egyáltalán kultúránkat a lét értelmességébe vetett hit?

Hittant tanuló gyermekek serege hosszú időnát szép régi magyarsággal tanulta
meg kívülről a katekizmus első kérdését: "Mi végett vagyunk a világon? Avégett
vagyunk a világon, hogy Istent szeressük, neki szolgáljunk s ezáltal üdvözüljünk."
Ilyen egyszerűvolt ez, biztos céltudat, mögötte a létrehozottság tudata: "Ki terem
tette a világot? A világot Isten teremtette." Felnőttként ez kicsit bonyolultabbnak
tűnik, de ettől függetlenül megkérdezhetjük: átitatta az Istentől való függőség és
Istenre irányultság katekizmus-vallomása az elmúlt évtizedek-évszázadok kultú
ráját, a teljes értelemben vett kultúrát: minden emberit, a tudást, az erkölcsöt, a mű
vészeteket, irodalmat, törvényeket, jogszolgáltatást, a társadalmi életrendet...?

Kiélezett kérdés, amelyre nincs, és sohasem volt abszolút pozitív vagy abszolút
negatív válasz. Képszerűen szólva: Minden korszak fehér és fekete, magasság és
mélység, tiszta és szennyes - tőlünk is függ, mit veszünk észre, minek adunk hang
súlyt. Jól ismert jelző például a középkor évszázadairól, hogy sötét volt, "sötét kö
zépkor". Tagadhatatlan, iszonyú dolgok történtek akkor - mint ahogy most is tör
ténnek iszonyú dolgok. És mégis - csak egyetlen példa: leírhatatlan, amit a nem
csupán bibliát és szent könyveket, hanem a görög-római filozófiai, tudományos és
irodalmi hagyományokat értékelő és másolgató kolostori "tudományos" közpon
toknak köszönhet Európa a nagyon megbocsátóan "népvándorlásnak" nevezett
időszakban, kulturális szempontból elég sötét évszázadokban. Nem parancs vagy
előírás teremtett kulturális alkotóvágyat a tudományok vagy művészetekvilágában.
Sokan kerültek ezek vonzásába, szabadon vállalták, mint életfeladatot, mint ahogy
az elhivatottságot éltető igazi hitnek is belülről, a személyes döntések világából kel
lett fakadnia. Mekkora illúzió - s közel két évezred során hány világi vagy egyházi
hatalmasság vált ennek áldozatává -, hogya hitet, sőt a magasabb rendű kultúrát is,
egyszerűen elő kell írni, meg kell parancsolni, és akkor van. Egyetlen korai példa.
Alig szűnt meg az üldözés, 38o-ban máris megszületik Valentinianus császári rende
lete: "Azt akarjuk, hogy minden nép (...) ahhoz a valláshoz tartozzék, amelyet Péter
apostol a rómaiaknak hagyományozott C..) Akik ennek a törvénynek alárendelik
magukat, azoknak azt parancsoljuk, viseljék a katolikus keresztény megnevezést, a
többieket viszont őrülteknekés elmebetegeknek (dementes et oesanos) kell tartanunk.
Ezekre érvényes az eretnek dogmák gyalázata, gyülekezeteik ne nevezhessék magu
kat »egyháznak«, s elóbb isteni büntetés, utána a mi haragunk bosszúja - amelyre az
isteni ítélet jogosít bennünket - sújtsa őket.,,2 Hatalmasok bosszúálló haragjára hoz
hatnánk jó néhány történelmi példát. De: ugyanebben az évszázadban dolgozik pa
rancs és rendelkezés nélkül szent Jeromos, aki a Nyugat akkori kultúrnyelvére, latin
ra ülteti a teljes szentírást - ekkor dolgozik szinte megszállottan szent Ágoston is, s
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lesz jelen, egyetemes emberi kultúrát is ápoló gondolataival évszázadokon át. És
dolgoznak hozzájuk hasonlóan sokan, névtelenül.

Plusz-rnínusz előjelek együttes alkalmazásával tudunk csak eligazodni a múlt
ban - tudunk eligazodni a jelenben is. Él még a kultúrában az értelmes létezés hite?
- hangzott a kérdés. A válasz rövid és egyszerű: létezik azokban a személyekben,
akik ebben a meggyőződésben töltik életüket, de létezik személytelenül az ebben a
hitben létrejött intézményekben is. Mi minden jött létre kulturális téren is a keresz
ténynek nevezett évszázadokban? Kezdhetjük az iskolák, késöbb az egyetemek ki
alakulásával, folytathatjuk a szegényekről, betegekről való gondoskodással, a mű
vészetek pártolásával, a társadalom életét keretekbe szorító törvényekkel - tehát
kulturális , tettek" történeti hátterével. Kár lenne tagadni, hogy ezek jelentős része
a "szekularizáció" születésekor, s az elmúlt két évszázad során is jelen volt. Hon
nan vette például a francia forradalom az egyenlőség és testvériség jelszavait, s állí
totta a szabadság mellé, ha nincs a háttérben a keresztény gondolatvilág? Miért tar
tozik minden európai állam alapszabályához, hogya gyermekekről,szegényekró1,
betegekről, fogyatékosokról gondoskodni kell? Ne lenne összefüggés a jelen euró
pai értékrend, az egyéni és közösségi "létezés" ma is érvényes konkrét értelmezése
és a keresztény hitnek biblikus, továbbá görög-római öröksége és saját elmúlt év
századai között? Hány parlamentben vitáznak ma is nem csupán politikai, gazda
sági, hanem egyértelműenerkölcsi kérdések felett - például abortusz, eutanázia
stb. ,,Jó vagy nem jó?"

Kérdezhetjük persze: mit ér az, ha a teljesebb emberi kultúrát ápolják, ha hittel
fogadnak magasabb rendű irányelveket - de nagyon kevesen? Egy hang a Kr. e. 4.
századból, bizonyságul, hogy sötétségben élve is lehet ápolni a lét világosságának
hitét. Platón egyik levelében csak említést tesz Szókratész tragikus haláláról, majd
így folytatja: "Az írott törvények és az erkölcsök romlása oly hihetetlen méreteket
öltött, hogy én, akit minden vágyam a közügyekben való részvétel felé hajtott, vé
gül is beleszédültem a céltalan kavargás látványába. (.oo) Végül be kellett látnom,
hogya mostani államokat, méghozzá valamennyit, gyalázatosan kormányozzák.
(.oo) Így nem maradt más hátra, mint hogy az igazi filozófiát dicsőítve kijelentsem,
hogy csakis belőle kiindulva lehet felismerni, mi is hát az igazságosság, mind a ma
gán-, mind pedig az államélet szempontjából."?

Kell-e említést tenni arról, hogy mit köszönhet ennek az egyetlen embernek az
európai kultúra, a gondolkodás"világtörténete", mit köszönhet Platónnak, aki poli
tikai karrier helyett a gondolkodásnak és tanításnak szentelte életét, mert hitte, hogy
érdemes? Nem csupán remény és bizakodás kérdése, hiszen bizonyosság éltethet
bennünket: Voltak a történelem folyamán Platónok és miní-Platónok, biztos, hogy
vannak ma is, akik segítséget nyújtanak ahhoz a hithez, hogy létezésünk értelmes.
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