
nünk lévő Urat, úgy is mint Világszabadító és
-jobbító erőt. Itt is, mint az Azon a nyári reggelen
című líradarabban "szavak pengéi vérzik föl nyel
vét", de kívánalmában ott a megnyugvás - mert
bizton eljön a Megváltó - aranykoszorúja.
"Mindennapi kenyerünket add meg nekünk; I És bo
csásd mega mi félelmeinket. I miképpen mi is meg
bocsátunk az ellenünk jövóknek, I és ne végy minkeifl
rosszba, kárhozatba, I de őrizz mega jóra, igazra; I Es
ne vezess minketa semmibe, I de szabadíts át a min
denségbe, I mert te vagy az az erős é~ igazságos, I
aki, most és mindörökké megteheted. I Amen." (Nap
kúi Kiadó, Budapest, 2006)

SZAKOLCZAY LAJOS

BUGÁR M. ISTVÁN - LAUTNER PÉTER
(SZERK.): SORS ÉS SZABADSÁG

Az emberi lét alapvető egzisztenciális kérdései
hez hasonlóan (mi célból vagyunk a világon?
honnan jöttünk? hová jutunk a halál után? mi
az élet értelme?) a szabadság, illetve a meghatá
rozottság vagy végzet problémája is régóta fog
lalkoztatja az emberiséget. A szerkesztők tulaj
donképpen az ezen eszmék által meghatározott
gondolkodási struktúrák (libertariánus - de
terminisztikus) párhuzamos és összefonódott
történetét követik nyomon a görög és a római
világban megfogalmazott szövegeken keresztül,
egészen az ókori keresztény szerzőkig, akiknek
szintén nyilatkozni kellett a kérdésben. Bugár
M. István tömör és tartalmas bevezetőjesegít el
igazodni, és egyben keretbe szervezi a kiválasz
tott idézeteket, amelyeket egy szakértői munka
közösség fordított magyarra.

"Semmi sem történik csak úgy - mondta
már Leukipposz (Kr, e. kb. 460-370) -, hanem
míndennek magyarázata van, és szükségszerű

ség folytán megy végbe." (9.) Az antik filozófus
ily módon próbálta mintegy racionálisan meg
magyarázni az ember végzetszerű létét. Ezzel
szemben Platón Szókratésze (Kr, e. kb. 470-399)
az emberi autonómia, a választás lehetősége, il
letve az ön meghatározás képességéről való
meggyőződés gondolatát öntötte formába; va
gyis ötvözte a szabadságot és a racionalitást. A
probléma története tehát nem más, mint ezen
két gondolati fonálnak az egymásra való reflek
tálása és folyamatos párbeszéde, vitája.

A szerkesztők Arisztotelésszel (Hermeneutika
9, Nikomakhoszi etika III,I-8) indítják a szöveg
gyűjteményüket,majd sorra következnek Epiku
rosz, Diodórosz Kronosz, a sztoicizmus képvise
lői, M. Tullius Cicero, Epiktétosz - aki szerint
például "szabad az, aki úgy él, ahogy akar, akit
sem kényszeríteni, sem akadályozni, sem erősza-
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kolni nem lehet; akinek késztetéseit semmi sem
keresztezi, kívánságai célt érnek, idegenkedése
nem hoz rá veszélyt" (112.) -, Türoszi Maxi
mosz és Aphrodisziaszi Alexandrosz.

A gyűjtemény két utolsó szövegrészlete 
Tertullianus (A lélekró1 20-22) és Lyoni Ireneeus
("Az ember autonómiájáról a gnosztikusok el
len", Adversus heereses IV,37-39) - a keresztény
gondolkodást jeleníti meg. Ezek a szerzők már
egy olyan átmeneti korszaknak a kezdetén éltek,
amikor az emberek elsősorbana szerencsében és
a véletlenben bíztak. "Szerte az egész világon
minden órában mindenki csak Fortunát szólítja
- írta id. Plinius Kr. u. az I. században -, az ő

nevét formálják az ajkak, csak rá panaszkodnak,
őt tartják bűnösnek, őt dícsérik, bírálják, gyaláz
zák, mondván, hogy forgandó (néhányan pedig
úgy vélekednek, hogy vak), becsapja az embere
ket, kiszámíthatatlan, bizonytalan, változó, az
arra nem méltóknak kedvez. Minden jót és min
den rosszat Fortuna számlájára írnak, a halan
dók földi elszámolásában mindkét oldalt ő tölti
ki. Mi olyannyira a véletlen kezében vagyunk,
hogya Véletlen, amely kétségbe vonta az istenek
létezését, maga lett istenné." (Historia Naturalis
II, 22; ford. Kálmán [udit.)

Kétségtelen, hogy az antik szövegek egy ré
gen letűnt korszakba vezetik vissza az olvasót,
de elgondolkodtató, hogya technikai fejlődés el
lenére az emberi magatartás mennyire megőrizte

állandóságát. Altalánosságban az emberi lét
meghatározottsága elfogadhatóbbnak és elvisel
hetőbbnek tűnik, mint a szabadság; hiszen az
emberek többségének hem áll módjában helyze
tén változtatni. Ezt döbbenetes erővel érzékelteti
az erdélyi Balázs Ferenc író és lelkész, aki az
1930-as években mezőségi unitárius híveinek
hitvilágát eképpen írta le: "E világ sorsát valami
láthatatlan Isten intézi. 6 tudja, mi a célja vele. A
gyenge emberi elme annyit látni vél, hogya jót
és az igazságot akarja, s evégből gyakran sújtja a
gonoszt és jutalmazza a jót. De azért sok bűnt

megtorlatlanul hagy, és sok kegyetlen csapást
reárnér ártatlanul az emberre, amit megérteni
nem lehet. Am azért csak bele kell nyugodni az ő

végzésébe. Imádsággal kell kérni az ő jóakaratát.
S boldog hálával kell megköszönni a jót, az élet
áldásait." (A rög alatt. Marosvásárhely 1998, 121.)

A kötet tehát óhatatlanul szembesít azzal a
kérdéssel, hogy két évezred kereszténysége után
a mezőségi (s a mai) hívő életfelfogása miért áll
még mindig oly közel az ókor emberének szem
léletéhez, s miért tükrözi oly kevéssé a szabadu
lást és üdvösséget megfogalmazó krisztusi
örömhír szellemiségét? (Kairosz, Budapest, 2006)
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