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SZÉPIRODALOM

T O R N A I   J Ó Z S E F

A modern, autonóm ember

„Napokra elfeledtelek, döbbentem rá egy este”, idézhetném Pilinszky Miféle
földalatti harc címû versének indítását. Mert én nem is „napokra”, évekre „el-
feledtem” a hatvanas-hetvenes évek gondolkodásmódjának ideálképét, melyet
Márai nyomán úgy neveztem: a modern, autonóm ember. A Nagy Kerék fordu-
lata után mélyen megváltozott minden. Az autonóm ember eszmei alakját is a
hívõ vagy mélyen hívõ lélek képe cserélte föl. A diktatúrában szemben álltunk
az önkénnyel: nem kellett hozzá különösebb filozófiai vagy teológiai megfonto-
lás. Most nincs ilyen egyenes front: mit tegyen, gondoljon, aki el akar igazodni
a lét dolgaiban? Nem egyszerûbb visszanyúlni a valláshoz, a Bibliához, mint
olvasni, kutatni, összehasonlítani a különféle hitvallásokat, lételméleteket, va-
gyis tovább gondolkodni? Megértem azokat is, aki már eleve hívõk voltak, azo-
kat is, akik a kilencvenes évek után lettek azzá.

A tolerancia az autonóm ember tulajdonsága. Tudja: az igazságra kell töre-
kedni, egyetlen igazság ellenben nincs, mert nem is lehet a világ és a természet
vagy a szellem dolgainak megítélésében. Tizenhat évszázad is eltelt, mire, mond-
juk, Rotterdami Erasmus megtehette, hogy írásaiban (persze álnéven) igyekez-
zék valamilyen humanista távolságtartást hirdetni a fanatikusok, papok, egyhá-
zak ellen. Eleinte úgy érezte, megtalálta támogatóját Lutherben, de csalódnia
kellett: a nagy reformátor még inkább vak megszállottja volt az eszmének, mint
aztán Kálvin, Zwingli vagy  “ a másik oldalon a pápa. Ezekre az európai korszak-
okra csak azután nyílt (nyílhatott) rálátásom, mikor a valódi, az eredeti budd-
hizmust fokozatosan megismertem. Spinoza Etikája már valamiféle panteista
istenkép felé fordította eszmélkedésemet. Ha isten annyi, mint a természet,
akkor minden rendben, hiszen akkoriban még eléggé esztétikai ismereteim
határozták meg az eredendõen a Duna, az állatok, az erdõk, dombok, mocsa-
rak, szél, esõ és évszakok váltakozásának élvezetére épülõ mindenség-áhítato-
mat:

Miért ne láthatnám, mikor ember vagyok,
hozzám hasonlónak istent?
Miért ne mondhatnám: õ ballag ott,
ha látom, a habszerû hold
a nyárfás buckák mögött fölkelt?
…………………………………
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Mert a felhõk felhõnek láthatják,
és folyónak a habzó vizek,
s szárnyashangyának a szárnyashangyák,
hisz nem vetheti meg alakját
égen vagy földön semminek.

                                     (Felhõk felhõje)

Lassan megértettem, miért írt Sartre az autentikus létrõl, Fromm a míto-
szok sokértelmûségérõl, Jaspers a metafizikai rejtjelrõl, Heidegger a létfelej-
tésrõl, Wittgenstein a nyelvfilozófiáról, Popper a tudás hipotetikus jellegérõl,
Gadamer a hermeneutákról, Gödel a matematika alapelveinek válságáról,
Konrad Lorenz az állatokéhoz nagyban hasonló etikai magatartásunkról, Ca-
mus az abszurdról, Marcuse az egydimenziós emberrõl. Carnak így foglalt ál-
lást: „Az értékrendszerem az, amit Amerikában humanizmusnak neveznek. Ezen
olyan világképet értek, melyben… nem fordulnak elõ olyan természeti lényegi-
ségek, mint Isten vagy az ördög… melyben minden individuum egyenlõ jogú,
és mindenkinek lehetõsége nyílik arra, hogy saját potenciáit fejlessze, és arra,
hogy a kultúrjavakban részesüljön.”

Kit tarthatok még tehát modern, autonóm embernek? Nyilvánvalóan az ismeret-
szerzõt és nem a mindentudót, a történelmileg vissza-nem-fordulót és nem a közép-
kori apostoli királyság után sóvárgót. A nõk és férfiak egyenlõségének és a szexuális
gazdagság élményének semmi mással össze nem hasonlítható értékének elfogadó-
ját és nem a képmutató ellenzõjét. A természettudományos fölfedezések köszöntõ-
jét és nem azt, aki folyton arról szónokol, ír, hogy a tudomány elakadt, nem ad új
adatokat a mikro- és makrovilágról. A modern autonóm ember persze azzal is tisztá-
ban van: egy közösség, egy nemzeti hagyomány és kultúra tagja, alakítója. De nem
babonás országról álmodozik. A modern ember tudja: a lét, a multiverzum, a szüle-
tés, a halál, a háborúk, gonosztettek irracionálisak. Mégse hajlandó ezeket az egé-
szen ésszerûen át nem világítható tüneményeket megszemélyesíteni: isten akaratá-
nak vagy az ördög örök romboló mûvének tartani. A pusztítás hajlama az emberben
lakik: evolúciónk folyamán alakult ki. Egyforma erõvel tudunk nemzeni, szülni, árta-
ni és gyilkolni. Döntési szituációban szabadon határozni. Éppen ez az etikai képessé-
günk a minden más fõemlõstõl megkülönböztetõ tulajdonságunk. Az autonóm em-
ber legnagyobb hatalma szabadságának a tudatában van. Semmit nem háríthat más-
ra, akadályokra, érdekekre, vallásos alávetettségre.

Ez a legfontosabb kapocs modernség és autonómia között: az ember tetté-
ben és szellemi, irodalmi, filozófiai mûveiben önálló kell legyen. Semmiféle
ideológia, teória vagy hit nem mentesíthet ennek a kettõsségnek a súlyától. A
mai (update) irodalomban például, éppen az értékhiány miatt, nevezzük így,
spekulatívan keletkeznek az értékek. Ilyen vagy olyan erõk naggyá tesznek egy
gondolkodó, hithirdetõt, szent tanítót vagy költõt, államférfit, akinek könyve-
könyvei jelennek meg. Ezek a mûvek éppúgy lehetnek jók, mint rosszak.

Kodolányinak a negyvenes években Máraival folytatott vitájából kiderül: el-
utasítja az autonóm ember ideálját, és a vallásos, transzcendens, istenbe fogó-
dzó lélek harcának a híve. Nagy igénnyel teszi ezt, mint Várkonyi, Weöres, Ham-
vas, akik mindnyájan az egyetemes metafizikai alapokból indultak ki.
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Mégis, amikor Németh Hamvasnak ellentmond (Vita Hamvas Bélával,
1934), neki van igaza a természettudomány rangjának dolgában. Így érvel:
„Az ész van olyan fölényes és kritikus, hogy már alázatos is lehet. De ez az
alázat nem meghajlás, elernyedés, kitérés. Ez az alázat: csapongás, ostrom a
megközelíthetetlen körül: egy új realizmus történelemben, élettanban, fizi-
kában, mely a megközelíthetetlen valóságot az elmélet tajtékzásával írja kö-
rül.”

Összefoglalóan megállapíthatom: felnõttkorban már csak kivételesen le-
het megszabadulni azoktól a kötöttségektõl, melyek az embert modernségé-
tõl és autonómiájától megfosztják. Megfigyeltem, hogy aki 20-25 éves koráig
nem válik szabaddá mindenféle doktrinától, önállótlan marad: ennek vagy
annak a szellemi-lelki hatalomnak az alárendeltje. Kemény pszichés kéreg
képzõdik benne: általában nem tudja “ még ha, mondjuk, akarja sem “ áttör-
ni. Új ismeretek, tapasztalatok, érvek nem hatnak rá, errõl nem is tehet: így
fejlõdött. A legérdekesebb az úgynevezett kétlelkû emberek esete: egyszerre
tudnak szabadok és rabok lenni, hittagadók és istenfélõk, mítoszhívõk és
diplomás szaktudósok. Ilyen genetikai örökséget kaptak az õseiktõl. Az ön-
ámítók, képmutatók, skizofrének esete más. Nem is tudnak róla, mennyire a
gondolkodásuk, életvitelük, esetleg, ha van, filozófiai meggyõzõdésük. Megint
más a tanulatlanoké, mûveletleneké, akik szinte semmit vagy csak egy tényt
ismernek. Ilyenek az egykönyves, egyoldalú, mónasz módjára zárt alkatúak.
Õk azok, akik „mindent” tudnak; gondolatviláguk annál rendíthetetlenebb,
minél nagyobb a tévedésük.

Az emberiség hatmilliárdja nagy többségében az utóbbiak közé sorolható.
Ezért maradhatott fönn az õsemberi animizmus, mágia, hiedelem, babona,
okkultizmus, vallásos merevség, türelmetlenség és a többi evolúciós-szociali-
zációs torzulás. Szabad eszmélkedés, tudásszomj élethosszan át: egy vékony,
szûk réteg, inkább csak csoport tulajdonsága. Az ebbõl az arányból adódó kö-
vetkeztetéseket nem nehéz levonni.

A budai gárda épülete


