
Közvetlenül a háború befejezése után, 1945-ben indult
el az az esszé-sorozat, amelyet Hamvas Béla – akkor
még a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár könyvtárosa –
szerkesztett. A sorozatban négy év alatt, 1945 és 1948
között mintegy harminc füzet jelent meg az Egyetemi
Nyomda kiadásában. Ezekben a két-három ív terjedel-
mû, puhatáblás füzetekben a kor külföldi – és ritkábban
hazai – szellemi kiválóságai szólaltak meg. Csupán pél-
daként említem Martin Heidegger (Mi a metafizika?),
Lev Tolsztoj (Az újkor vége) és egy magyar, Baránszky-
Jób László (A modern ízlés) nevét.

Nos, ennek a füzetsorozatnak a darabjaira emlékez-
tetett engem Albert Gábor mintegy kétíves, kartonfede-
lû, három esszét magába foglaló, a Pont Kiadó gondo-
zásában megjelent új munkája: fölvillanyozó, gondol-
kodásra, töprengésre, meditációra késztetõ, egy ültõ
helyben elolvasható kötet.

A három esszé szerves egységet alkot, egymásra
épül: fokozatosan szûkülõ körben pásztázza a terepet,
közelíti meg témáját. A tárgyilagos könyvszemlétõl az
önéletrajzi vallomásig, a történelem folyamatának értel-
mezésétõl a hazai közélet legidõszerûbb problémájának
a vizsgálatáig jut el. Elõadásmódja meditatív, módszere
a Német László-i kísérletezõ emberé, stílusára nem a
közlõ, a didaktikus, az ellentmondást nem tûrõ kijelen-
tõ mondat a jellemzõ, hanem a kérdezõ, a kételkedõ at-
titûd. Pozíciójára jellemzõ, ahogy egyik tanulmányát
így indítja: „Ahogy telnek az évek, adósságom csak
egyre növekszik: az el nem végzett munka, a végig nem
gondolt gondolatok.”

Most viszont alkalma van néhány gondolatot végig-
gondolni.

A kötet elsõ, címadó tanulmánya, A lineáris ember
Francis Fukuyama, az amerikai születésû japán politoló-
gus könyvéhez, A történelem vége és az utolsó ember cí-
mû, magyarul 1994-ben megjelent munkájához kapcso-
lódik. A vizsgálódásba bevonja Fukuyama egyik fõ for-
rását, az orosz-francia filozófus, Alexandre Kojeve írá-
sait is, amelyek – Albert Gábor szerint – mintegy filozó-
fiai alapul szolgálnak Fukuyama munkájához. Albert
Gábor Fukuyama alapvetõen pesszimista történelem-
szemléletét bírálja: „Az õ embere szánalmasan lineáris,
az õ embere csak a történelmet (a vita activát) és az úgy-
nevezett történelmen túli világot ismeri, annak is csak
politikai vonatkozását”. A szerzõ szemére veti, hogy
„sommás diagnózisa szerint a történelem egyértelmûen
befejezõdött”; a politikatörténetet az egész történelem-

mel azonosítja; a kultúra nemzeti jellegével nem tud mit
kezdeni; említésre sem érdemesíti a magyar 1956-ot,
ami pedig „megrengette” egész Kelet-Európát; és nem
hajlandó tudomásul venni azt a változást, amelyet „a ha-
talmas iszlám világ jelenléte” hozott. „De milyen is ez a
történelemtõl megszabadult, a történelmen túli világ?” –
fogalmazza meg kérdésbe öltöztetett kritikáját Albert
Gábor. Válasza: „Ha Fukuyamának igaza lesz, és nem-
csak mi, de a történelem is komolyan veszi a megjósol-
takat, akkor Isten legyen irgalmas hozzánk.” Azaz: Al-
bert Gábor hisz a történelem folytatásában és folytatha-
tóságában, a nemzeti kultúrák életképességében, az ér-
telmes emberi életben, abban, hogy holnap ne a céltalan
élet korszaka következzen el.

A történelemrõl alkotható kép és a világ helyzetének
vizsgálata után a figyelõ fókusza szûkül: az új esszé, a
Vajúdó Európa tárgya Európa jelene és jövõje. A tram-
bulin, ahonnét ellendül, ismét egy könyv, Christopher
Dawson mûve, az Európa születése. Mielõtt azonban
tárgyára térne, zárójelben két olyan problémára hívja
föl a figyelmet, amelyet itt nem kíván részletesen vizs-
gálni, ám létük szerinte döntõ fontosságú lesz Európa
közeljövõjében. Az egyik az ökológiai katasztrófa ve-
szélye, a másik a demográfiai helyzet alakulásából
származó veszély.

Európa és az Európa-gondolat jövõjét, valamint az
Európai Unió sorsát elsõsorban a globalizáció szem-
pontjából, valamint Európának a Birodalomhoz, az
Amerikai Egyesült Államokhoz való viszonyában vizs-
gálja. Két szempontot állít szembe egymással: a piac és
az egyén, az egységesülés és a sokféleség, a globalizá-
ció és a sajátszerûség megõrzésének az értékét. Az Eu-
rópai Unió válságban van, mondja Albert Gábor, mert
„A világtendenciák nem kedveznek az Európa-gondo-
latnak”. Más az Egyesült Államok, és ismét más az Eu-
rópai Unió érdeke. „Nem szeretnék napi politikai s kü-
lönösen gazdasági-anyagi kérdésekbe bonyolódni” –
védekezik, ám nem hallgatja el kritikáját: az Egyesült
Államok a világuralom és (Irakban) a háború oldalára
állt, holott Európa érdeke a béke lenne, és ebben a vá-
lasztásban (az iraki kérdésben) a dezertáló stratégiát kö-
vettük, „a háború oldalára álltunk”. E tanulmány is a
szerzõ reményével ér véget: „Megvallom, én magam
is… az álmodók közé tartozom… Az erõs és öntudatos
Európai Unió léte még a Birodalmat is rákényszeríthet-
né azokra az önkorlátozó intézkedésekre, amelyek nél-
kül az egész emberi nem fennmaradása is veszélyben
forog.” De nem adja föl az esszéíró pozícióját, a kérde-
zõ, a kételkedõ ember attitûdjét. Kételyét az esszé vé-
gén kérdésekben fogalmazza meg: „hihetjük-e, hogy
Európa keresi a feladatát: Jelenlegi formájában és szel-
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Szemben 
a történelemmel

Albert Gábor:
A lineáris ember
Pont Kiadó, Bp., 2006.



lemében tud-e, akar-e védekezni a neoliberális Biroda-
lom küldetéstudata ellen? Belátja-e rövid idõn belül,
hogy tulajdon sikere érdekében a visszariasztó dezertá-
ló stratégiát kooperációra kell változtatni?”

A harmadik esszé – És most jöjjenek a… – közelít a
hazai élet egyik legaktuálisabb kérdéséhez: ez az írás a
Hitel címû folyóirat körkérdésére adott válasz a rend-
szerváltozás megítélésérõl. Albert Gábor az esszé mûfa-
ján is szûkít: az önéletrajzi vallomás formáját választja.
Vagyis arról beszél, hogy az elmúlt ötven évet „optimis-
ta aszkézissel” élte meg. Elítéli a diktatúra évtizedeit, a
besúgó rendszert, de hitét nem tudták elvenni. „És vár-
tam. Reménykedtem. Bíztam, hittem az igazság hatal-
mában.” Csupán céloz, de nem tér ki (másutt részlete-
sen megírta) az Új Magyarország címû lappal kapcsola-
tos szerepére. A tévedéseket, saját tévedéseit is számba
veszi. „Értelmiségi vétek volt – ha nem is árulás – a sza-
vak, az igazság kimondásának túlértékelése.” És a túl-
zott hit miatt lelkiismeretfurdalását sem rejti el: túlbe-
csülte az igazság kimondásának gyógyító hatását.
„1986-ban el nem tudtam volna képzelni”, hogy lesz
idõ, amikor „Magyarország lakóinak többsége visszakí-
vánja, visszaszavazza a letûnt rendszer képviselõit.” 

Ha nemcsak a jó esszé, hanem az esszérõl való gon-
dolkodás is a kérdezés, a kísérletezés mûfaja, akkor az
olvasót (így önmagunkat is) arra kell inteni, hogy Albert
Gábor könyve nem fejezõdhet be azzal, hogy visszahe-
lyezzük a polcra. A három esszé az olvasóját is töpren-
gésre, további gondolkodásra, egyetértésre vagy cáfo-
latra készteti. És talán épp ez az írások együttes kiadá-
sának a legfõbb haszna. 

Tüskés Tibor

A címlapon Michelanghelo híres freskójára utaló grafi-
ka látható: Isten megteremti saját képmását. Kezük egy-
más felé nyúl, épp hogy össze nem ér, közük villámlik.
Vallásos felfogás szerint a mindenkori újjászületésnek
az a feltétele, hogy a két fél egymás felé közelítsen. Az
érintés szikrája talán az a katartikus pillanat, amikor a
beavatás grádicsain a lélek maga se tudja, pontosan ho-
gyan, de eggyel feljebb lép… 

Vegyük szemügyre Czakó Gábor írói beállító-
dottságának alapszavát: beavatás. Valaki beavat, valaki
beavatódik. Aki beavat, oly tudás birtokosa, mellyel a
beavatatlan még nem rendelkezik. A beavató közvetíti
az igazságot a valóságról. Beszéde abba a hagyomány-
ba illeszkedik, mely ismeri az igét, a beszéd által meg-
nyíló szentet. Czakó Gábor a legtöbbször két ilyen ha-
gyományegységre utal: elsõsorban a jézusi életesz-
ményt õrzõ és világba oltó kereszténységre, másrészt a
Hamvas Bélán keresztül látott õs-hagyományra. Nem a
maga nevében, a maga igazát erõlteti tehát – csupán en-
gedi, hogy a manapság kifinomult hatalmi eszközökkel
eljelentéktelenített természetes emberi tudás szóhoz
jusson a kor viszonyai között. 

A jelenkorban a beavató õsi szerepe ellenzékben van.
A jelent a gazdaság-szempontú értékteremtés, a gazda-
ság-érdekû világkép uralja. E kor vezércsillaga a nyere-
ség (profit, haszon, verseny stb.) – minden levezethetõ
e szóból. Sikeres az, aki nyereséget termel. Fejlõdik az,
ami egyre több nyereséget hoz a konyhára. Mûvészi ér-
téket képez az, ami… stb. Gazdaságkorban élünk. E kor
a szentség-vezérelte idõk maga alá gyûrésével keletke-
zett. E gyõzelem – Czakó Gábor felfogásában – a leg-
szorosabb kapcsolatban áll azzal a kettõs bûnnel, mely
elhazudja az igazságot és meghamisítja a valóságot.
Gazdaságkor olyan dolgokat és ideológiákat termel,
melyek nem illeszthetõk a földi lét egész-ségébe. A
globalizációt (a „gazdaságrákot”) Gaia, a Földbolygó
ellenében erõszakolja. 

Aki ma a legyûrt kor eszménye – a szentség – nevé-
ben és érdekében szól, szemben áll azzal a megfogha-
tatlan hatalmi elittel, vagy talán inkább személytelenül
és gépszerûen mûködõ rendszerrel, melyet a nyereség
(nyersebben fogalmazva: a pénzéhség) vezérelte kor
épít ki. Korunk a virtualitás, a szentség viszont a való-
ság talaján áll. A valóság az a teljesség és arányosság –
beleértve a természet, lélek, Isten, közösség, kulturális
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Az érintés szikrája Czakó Gábor:
Beavatás
– Az ideák nyelve
Cz. Simon Bt. Bp., 2005.

2006. április 14-én
elhunyt Mátis Lívia
a Kortárs Kiadó igaz-
gatója, a Magyar
Szemle szerkesztõje.
Az irodalmi élet az
1960-as évektõl a
Szépirodalmi Kiadó
igényes munkatár-
saként ismerte. A

Kortárs Kiadót 1995-ben vette át és a mai magyar
szépirodalom egyik meghatározó mûhelyévé tette.
Temetésére 2005. május 5-én kerül sor a Deák téri
Evangélikus Templomban, délután két órakor.


