
Az ország asztalánál
Úgy vélem, inkább kegyelmi ajándék, mintsem véletlen szerencse,
ha valakinek nincsenek ellenségei, vagy ha vannak, mert személyes
és közösségi frusztrációktól szinte mindig is zaklatott világunkban
ez szinte elkerülhetetlen, képes úgy élni, hogy nem vesz róluk tu-
domást. Ahogy visszatekintek a magam immár háromnegyed év-
százados élettörténetére, némi lelki békesség birtokában állapítha-
tom meg, hogy senkit sem tartok számon mint ellenséget, viszont
nagyon sok barátot ismerek. Mindez nem azt jelenti, hogy nem ta-
lálkoztam volna ellenséges indulatokkal, rosszakarattal, gyűlölkö-
déssel — ezek a szomorú szenvedélyek, amelyek többnyire inkább
azoknak az életét keserítik meg, akik a gyűlölet érzésének átadják
magukat, igazából nem a személy szerint ellenem irányuló indulat,
inkább valamilyen társadalmi, nem egyszer politikai ellenérzés, jó-
formán „szakmai” kötelezettség termékei voltak. Gyűlölni kellett en-
gem, mert így írta elő a hatalom, a párt.

Csupán két példát említenék. Emlékszem arra, hogy midőn az öt-
venhatos forradalom veresége után a közéletben és a magam egyéni
sorsában is eléggé gyakran találkoztam a gyűlölettel, inkább a hiva-
tali státus következményeként, mintsem személyesen ellenem irányuló
érzelemként vettem tudomásul ezt az olykor nagyon is gátlástalan in-
dulatot. Így midőn a szovjet tankokból előbújt új hatalom nem egy kép-
viselője, nem annyira Kádár János, inkább Marosán György (aki amúgy
is az eléggé alacsony intelligenciahányadost felmutató csapat szel-
lemileg alsó szintjén helyezkedett el — „Kádár, Apró, Dögei” — mon-
dotta volt róluk Fekete Sándor, akinek azután ezért a „bonmot”-ért
hosszú börtönévekkel kellett vezekelnie), tehát midőn Marosán lé-
pett fel ismételten a „gyűlölet prófétájaként”, érzékelni lehetett azt
is, hogy a gyűlölet nem annyira személyes indítékokból táplálkozik,
mindenekelőtt „ideológiai” kötelezettséget jelent. Másik példám sze-
mélyes: midőn letartóztattak, kihallgattak, végül internáltak, majd rend-
őri felügyelet alá helyeztek, viszonylag kevés olyan hatósági közeg-
gel találkoztam, persze ilyen is volt, akit személyesen is motivált volna
a gyűlölködés. Mondhatni, hivatali kötelességből ordítoztak, fenye-
getőztek és öltötték fel a kérlelhetetlen „csekista” és „ávéhás” szere-
pét. Elmúlt, magam persze éreztem elkeseredést és haragot, de nem
éreztem gyűlöletet.

A mögöttem álló sok-sok évtized során annál gyakrabban talál-
koztam a barátság szívmelengető tanúságtételeivel. Gyermekkorom
meglehetős védettségben telt: a családban és a piarista gimnáziumban
nem értek olyan tapasztalatok, amelyek közelebbről megismertet-
ték volna velem az ellenségeskedést. Igen sok barátom volt, kezdetben
a szülői ház körül, később az iskolában, utóbb az egyetemen, majd
az irodalmi életben: szakmai tevékenységem folyamán. Ahol életem
nagy részét eltöltöttem: a Magyar Tudományos Akadémia Iroda-
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lomtudományi Intézetében kiváló tudósokkal ismerkedtem meg és
őszinte barátokat szereztem. Csak néhányukat említem meg: első
szakmai elöljáróm (a modern magyar irodalommal foglalkozó osz-
tály élén) Komlós Aladár volt, az ő tiszta jellemére és tudós munkájára
azóta is csak felnézni tudok. Jó viszonyba kerültem Sőtér Istvánnal
és Klaniczay Tiborral, személyes barátságba Bodnár Györggyel, Béládi
Mikóssal, Kiss Ferenc cel, Kenyeres Zoltánnal, Rónay Lászlóval, Szö-
rényi Lászlóval, Lu ká csy Sándorral és még sokakkal. Az irodalmi élet-
ben, például az Írószövetség munkájában (ennek hat esztendőn át
elnöke voltam) olyan kiváló írókkal kerültem barátságba, mint Weöres
Sán dor, Vas István, Jékely Zoltán, Kolozsvári Grandpierre Emil, Mé -
szöly Mik lós, Juhász Ferenc, Nagy László, majd Ágh István, Bella
István, Lá zár Ervin és még sokan. Évtizedek óta foglalkozom az er-
délyi magyar irodalommal, ebben a körben is számos őszinte bará-
tot tarthattam-tarthatok számon, így Sütő Andrást, Kányádi Sándort,
Lászlóffy Aladárt, Páskándi Gézát, Kántor Lajost, Láng Gusztávot
és most egy igen hosszú névsor következhetne. Végül ötvenhatos múl-
tamnak köszönhetően szoros baráti kapcsolatban állottam Donáth
Fe renc cel, Vásárhelyi Miklóssal, Göncz Árpáddal, Hegedüs B.
And rás sal, Dornbach Alajossal és így tovább. (Harmincvalahányan
ala pí tottuk annak idején a Nagy Imre-temetést szervező Történel-
mi Igazságtétel Bizottságot.)

Istennek hála, igen sok barátot tarthatok számon nem csak Ma -
gyar országon, hanem Erdélyben, a Felvidéken, Kárpátalján, a Vaj-
daságban és a nyugati világban is. Ez talán annak is következménye
volt, hogy a múló évtizedek során több szellemi-közéleti áramlat-
tal is jó volt a viszonyom. Még a piarista időkből ismertem azokat,
akik később Antall József csapatának meghatározó egyéniségei vol-
tak, ötvenhatos múltam és kapcsolataim révén kerültem közel a
„demokratikus ellenzék” egykori képviselőihez, a magyar népi
mozgalom és az erdélyi irodalom körül végzett tevékenységem kö-
vetkeztében kötöttem ismeretséget a „népi ellenzék” (a későbbi Ma-
gyar Demokrata Fórum) képviselőivel. Ezeket a kapcsolataimat-
barátságaimat a múló évtizedek során is meg tudtam tartani, soha
sem akartam szerepet vállalni abban a méltatlan és nemzetgyilkos
iszapbirkózásban, amely a mögöttünk álló évtizedekben Magyaror -
szágon kibontakozott, és mára aláásta az ország erkölcsiségét, de-
mokratikus intézményeit.

A magyar társadalom ma a belső szolidaritás hiányától szenved:
nem arra gondolok, hogy az emberek nagy részében nem mozdul
meg a segítő szándék, különösen súlyos természeti katasztrófák nyo-
mán (ennek bíztató példáit éppen mostanában tapasztaljuk). Igaz,
a társadalmi szolidaritásra ilyenkor is inkább az „alullévők” adnak
példát, mint a nagyhatalmú pénzmogulok, akik az adakozást, elvégre
nekik is illik részt vállalniuk az országos gondok megoldásában, nem
egyszer személyes tekintélyük növelésére használják fel: aki kinyitja
a pénztárcáját, azt legszívesebben a televízió nyilvánossága előtt te-
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szi. Mindazonáltal a mai magyar társadalom egyik leginkább szo-
morú és veszedelmes jelensége az, hogy a politikai ellentétek, ese-
tenként az anyagi ellentétek igen mély árkokat ástak a nemzeti kö-
zösségen, szomorú módon nem egyszer a családon belül. A magyar
reformkor gondolkodói, például Eötvös József, Wesselényi Miklós
és mások, a nemzetre mint nagy-nagy családra gondoltak, és a csa-
ládi életnek kétségkívül alapvető rendező elve és fenntartója az egy-
más iránt vállalt felelősség, az alkalmi vetélkedéseket is enyhítő szo-
lidaritás. Ma ez a szolidaritás hiányzik a magyar társadalomból, igaz,
nemzeti katasztrófák idején, ahogy mostanában is, mégis megjele-
nik, és ez mindenképpen bíztató.

És most már szólnom kell a felkérésben megjelölt morális straté-
giáról is: vajon miként „győzhető le az idegenkedés az ismeretlen, tő-
lünk különböző másiktól?” Úgy vélem, ennek egyetlen (vagy legfőbb)
eszköze, lehetősége az érdeklődés a „másik” iránt: az, hogy politikai,
világnézeti, szakmai vetélytársainkat ne ellenségnek tekintsük. (Ez
persze az ország mai közéletében, jól tudom, szinte lehetetlen kö-
vetelmény.) A magyar közélet, politikai élet mára elképesztő mély-
ségekbe zuhant kultúráját csakis a nyitott szellemiségű, elfogulatlan
és jó szándékú párbeszéd emelheti ki (hogy Vörösmar ty szavait idéz-
zem, a Gondolatok a könyvtárban végéről) „a mély süllye désből”. Erre
a feladatra a pártpolitika, amelynek a versengés, mondhatnám ke-
serűen a „lenini” „ki kit győz le” a lényege és az erkölcse, minden bi-
zonnyal alkalmatlan. A szellemi életnek (miként most a Vigiliának)
kell itt mozdulnia és példát mutatnia.

Még valamit — méghozzá fájdalmasan. Amidőn Jézus egy „ve-
zető farizeus házába ment”, és jó modorra kívánta tanítani a terített
asztal körül tülekedő vendégeket, a következőkkel zárta az oktatást:
„Amikor ebédet vagy vacsorát adsz, ne hívd meg barátaidat, sem
testvéreidet, sem rokonaidat, sem jómódú szomszédaidat, nehogy
visszahívjanak és viszonozzák neked. Ha vendégséget rendezel,
hívd meg a szegényeket, bénákat, sántákat, vakokat. S boldog le-
szel, mert nem tudják neked viszonozni. De az igazak feltámadása-
kor megkapod a jutalmadat” (Lk 14,12–14). Vajon előfordul-e ma
Ma gyar országon az, hogy valaki terített asztalához a szegények
közül hívjon vendégeket? A vendégség, a terített asztal, bizonyára
mindig is ilyen volt, a társasági élet, a protokoll, az érvényesülés, jó-
tékony esetben (szeretném hinni, hogy ez nálam is így van) a baráti
együttlét, az eszmecsere, a közös gondolkodás és a szolidaritás al-
kalma és szertartása. Pedig vendéglátásra, testvéri szóra, ha nem is
a családi asztalnál, de az „ország asztalánál” mindenekelőtt a sze-
gényeknek, a megnyomorítottaknak, a megalázottaknak van szük-
ségük. Most mondom ezt, a Kolontárt és Devecsert elöntő „vörös -
iszap” okozta tragédia idején. Az „ország asztalát” nem a féktelen
önzés milliárdos lovagjai, hanem a szegények, az áldozatok számára
kellene megteríteni.
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