
"LEGYtJ~K ŐSZINTÉKl"

Mélyre raktározott gyerekkori emlé
kem: a stabilizáció évében (egy ma
rék diák) Zalában töltöttük a nyár
második felét. Augusztus végén - még
forint nélkül - kirándulgattunk az er
dő- és szőlőboritotta dombok között;
ismertek és szerettek míndenfelé. Egy
portyankon esemegeszőlőt szüretelő cso
port közelében vezetett az utunk. "Lél?
jünk előbbre - ajánlotta valamelyi
künk, - ha meglátnak, behivnak." "Ak
kor inkább becsületesen lopjunk!" 
hangzott a hirtelen válasz, egyik legko
molyabb társunk válasza. - "Becsüle
tesen lopni": aki kelleti magát, hogy
meghívják. az szabályszerűen jár el, de
mégsem becsületes. A lopás erkölcsö
sebb ; épp azzal, hogy őszintén vállalja
az egyenes, bár törvényszegő utat.

A "gyerekszáj" egy kor - a mí ko
runk - erkölcsi világképének talán
legjellemzőbb elvét fogalmazta meg. A
ma emberÉJnek szemében a legnagyobb
_ hovatovább egyetlen igazi - bűn a
hazugság. Ez nemcsak sorrendi újítás,
hanem mindent sarkából kifordító for
radalom, mert párosul azzal a meggyő

ződéssel, hogy a régi értelemben vett
erény általában hazugság (tehát bűn),
s a régi értelemben vett bűn önma
gunk őszinte vállalása (tehát erény).
Valaha a janzenisták a kegyelem nél
kül élő emberről mondták {tévesen),
hogy erényei csillogó vétkek. Karunk
hitetlen "janzenizmusa" az őszinteség
"kegyelmét" jelenti ki mínden érdem és
üdvösség egyetlen feltételének. "Szeress,
és tégy, amit akarsz!" - hangzott az
ágostoni elv. "Légy őszinte, és tedd, ami
jól esik!" - hangzik a mai jelszó filo
zófusok és tízenévesek ajkán.

Paul Ricoeur Marx, Nietzsche és
Freud nevéhez kapcsolja ennek a
századunk egész gondolkodásmódját oly
alapvetően meghatározó - őszinteség

igénynek a jelentkezését. Más-más ki
indulópontról, de mindhárman a "ha
mis tudat" kritikáját tűzték ki célul
az íüúzíörombolás, a mítosztalanítás, a
deheroizálás lobogója alatt. Mint Ricoeur
írja: "éppen nem a tudat tönkretétele.
inkább annak kitágítása-elmélyítése ér
dekében". Nálunk 1912. május 23-án
Babits dlsztíchonai fogalmazták meg ezt
a programot: "Jöjjön az elhazugult élet-

re halálos igazság... Félre vakult csö
kevény, s ti koholt ideálok! Nem játék
a világ! Látni, teremteni kell!" A lel
kiismerePek forradalma akkor már for
radalmi tömegeket mozgósított,

Az őszinteség ítélő angyala azóta vál
tozó alakban keresztül-kasul járt Euró
pán és a világon. Meg kell vallanunk:
nemegyszer pusztító vihar gyanánt.
Sartre és Simone de Beauvoir után
kezdjük megérteni Kosztolányit, aki a
becsületes városból" sietve hazatoloncol

tatta magát. "Sok minden rokonszen
vesebb volt ottan - vonja le a képze
letbeli kirándulás tanülságait. - De
be kell vallanom, hogy itten mégiscsak
jobb. Mert ha az ottani és az i,bteni
emberek körülbelül egyformák, az it
teniek javára sok mindent föl lehet
hozni. Többek közt azt, hogy ezek itten
néha legalább színesen, kellemesen ha
zudnak egymásnak." Mí ez a parado
xon? Felelőtlen írói ötlet? Gyáva me
nekülés az erkölcs és az igazság szí
gorú tájairól a leleplezett, de nélkülöz
hetetlen illúziók kellemes kísértései
közé? Inkább tán annak fölismerése,
hogy az őszinteség-becsületesség abszo
lutizálása önmagát cáfoló vállalkozás,
mert a megvetett "hazugság" néha egy
teljesebb és igazabb igazság megfogal
mazója.

Az őszinteség tisztító-pusztító viha
rára, krízisére valóban szüksége volt a
világnak, szüksóge van a rní lelkiis
meretünknek is. Am aki mínden más
erkölcsi értéket kétségbe vonva csak
őszinte akar lenni, az úiabb, minden
nél veszedelmesebb illúzió rabja lett.
Mert kényes portéka az ember; s az
igazságnak nem a kimondása, hanem
a megtalálása nehéz. Bátorság kell eh
hez is, de hajlékony, alázatos, türelmes
és tapintatos. Olyan bátorság, amely
mer keresni, próbálkozni, visszavonul
ni, és más véleményére is figyelni.
Olyan bátorság, amely a részigazság el
vakultságával hősiesen szembeszegzí az
egészhez való hűség parancsát.

Ha alkalmattan időben vendégem ér
kezik, s egy-kettőre kiteszem a szűrét,

őszinte voltam? Bátran-becsületesen ki
fejezésre juttattam a részígazságot, pil
lanatnyi bosszúságomat. De gyáván és
vakon elejtettem azt a sokkal fontosabb
igazságot, hogy én ezt az alkalmatlan
időben érkező embert tisztelem, nem
szerétnék neki fájdalmat okozni. Szabad
egy élet egész igazságát megtagadni a
pillanat parancsára - az őszinteség és
a becsület nevében?
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Böll írja valahol, hogy szeretne talál
kozni egy pappal, aki eLadog. Mert az
őszinteség dadogás, és nem betanult
mondatok folyékony előadása. Azóta
egy lépéssel tovább jutottunk: modor
nak bizonyult a dadogás is. Az igaz
ságot keresni kell, és az őszinteségre

törekedni lehet. De őszintén csak úgy,
ha nem csak őszinteségre törekszünk,
hanem olyan harmónia kialakítására,
amely tiszta tükörré tesz az igazság
fénye előtt. És szeretetre, mert az igaz
ság nem a magányos farkas kincse,
hanem az igaz én-te kapcsolatban élő

emberé. Őszinték egymáshoz lehetünk,
magunkat egymás szeme tükrében lát-

juk meg, az igazságot akkor, ha egymás
között beszélgetünk róla. Optimális
esetben nem dadogva, hanem az emberi
nyelv árnyalatokban gazdag szabályai
szerínt, mert a nyelv nem hazugságra
és szemrényvesztésre, hanem épp a ne
hezen megközelíthető igazság ki mon
dására való.

S ha szeretet, én-te kapcsolat nélkül
nincs igazság és őszinteség, akkor az
igazság és az őszinteség legnapfénye
sebb fennsíkjaira - nyilván a jó imád
ság kapaszkodója vezet.

TÖTFALUSY ISTVAN

Ismét vihar támadt a Vigilia ellen. Nem először, és bizonyos, hogy nem is utol
jára. De ha egy lap vállalja, hogy következetesen szolgálatába szegődik az új
nak, ami egyházi vonatkozásban zsinatit jelent: eleve kiteszi magát annak, hogy
időnkint viharok támadnak, máskor meg viharokat szerveznek ellene.

Tipusukra nézve ezek il, viharok erősen hasonlítanak egymásra. Botránkozás
és felháborodás, papi gyűléseken való hangos megbélyegzés, egyházi, sőt világi
jőhatóságoknál való följdentgetés, suttogó vagy nyílt tekintélyi propaganda a
l,ap ellen, kísérletek bizonyos hat,almi retorzióra (csoportos rcndeléseknél egy
egy lelkész vagy plébános 25-50 példányos csoportos meareruieléseket az előfi

zetők megkérdezése nélkül egyetlen hatalmi tollvonással megsemmisít, mire a
lcárvallott olvasók sorra bejönnek a lapért a kiadóhivatalba, és csoportos elő

fizetőkből egyéni 'előfizetővé válnak): - ezek a főbb jellemző vonások. Érvelés:
sehol. Bizonyítás: soha. A vádlott vagy vádlottak megkérdezése: so-ha.

Ezek persze nem szép dolgok, nem férfias eljárások, s főT,ént a keresztény sze
retetre nem nagyon jellemzőek. Jobb Lett volna talán hallgatni róluk. De három
éve, mióta szívlesen vánalt föladatommá lett a Vigilia szerkesztése, munkakűzös

ségünk annyiszor tapasztalta őket, hog-y most már, úgy gondolom, nyilvánossá
kell tennem, elsősorban azért, hogyelőfizetőink és olvasóink hála Istenn>ekegyre
l1óvekvő tábora munkánknak ezt a nem kellemes oldalát is lássa. Annál is in
kább, mert ezúttal a vád valóban súlyos, és ha helytállónak bizonyul, 'Valóban
elmarasztaló.

Doromby Károlynak, szerkesztoi munkaközösségünk egyik tagjánaT, a szep
temberi számban "Hatalom, klerikalizmus és ideológia az egyházban" címmel
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