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AMOR FATI

Vajon mondhatom-e én,
sajnálorn, hogy nem szüíet
tem Julius Caesarrrak. Goet
henex, nagy festőnek. ke
ményebb jellemünek ; örü
lök. hogy nem szUlettem
vaknak púposnak. hindu
páriának, vizilónak, egérnek
vagy a Mlsslslpplnek?

Semmi esetre sem. Tu
Iajdonságaírn, születési kö
rülményeím elválaszthatat
lan egységet alkotnak az
én soha nem IsmétlődőEN
érzésemmel. az Inettable
bergsontenne-L

Ha Julius Caesar vagy
Goethe lennék. már más
képp ennék és aludnék,
másképp látnám a házakat,
nem lenne. vagy más típu
sú lenne a zenei érzékem.
másképp fogadnám a di
cséretet, egyszóval semmi
rivereségem sem lenne be
lőle.

Ha én nem vagyok én.
mí közöm hozzá? Tévedés
úgy képzelni a dolgokat.
hogy Enem a könyv, tulaj
donsáaatm a könyv kötése.
amelyet tetszés szerint kl
lehet cserélni. Az EN olyan
könyv, amelvnek, ha a kö
tését kIcseréliUk, maga ls
mássá válik. Más hasonlat-

tal; az EN olyan folyadék,
amelyet ha más edénybe
töltünk, maga is mássá vá
lik.

Ó-m'ne - Individuum ln ef
fabHe.

Persze én az amor fatlt
nem valamílyen török fata
!izmus vagy epiktétoszl kö
zöny értelmében gondolom.
még nietzschei értelemben
sem. Nem, ha az ember be
leesik egy rnocsárba, mász
szék kl belőle, az égő ház
ból menekUljön ki. belső
problémáit próbálja rendez
ni. Különbséget kell ten
nünk a Fatum Mohameta
num és a Fatum ChrIstIa
num között, az utóbbI a
szabad akaratot is magában
foglalja.

Isten semmit sem tett esz
telenül. hiába. vágyaimat
nem helyezte egy vak. ér
telmemet egy viziló testébe.

AmInt a fIzikában az
egyik rendszer Idejét nem
vihetjük át egy másik rend
szerre, hanem azt a Lo
rentz-Iéle transzformáció
segítségével számítjuk kl,
ugyanúgy a psztcnotógíá
ban az egyik ember élmé
nyét sem vihetjük át a
másikra.

Azt már Igenis mondha
tom hogy szeretnék a vl-
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lág leggazdagabb embere
lenni. vagy új-Zéland csá
szára, mert vágyaim telje
süléseí elvileg nem lehetet
lenek, Errern körét nem lé
pik át.

De a szubsztancía bllln
csét - Leibnitz kIfejezésé
vel élve - "vineuIum sub!l'
tantiae" nem tudom szét
törni. ezek vágyaimat. el
képzeléseimet ls köttk,

Jól tudom. hogy minden
emberben nagyon sok le
hetőség rejlf k, és az egyén
nagy erőfeszítéssel elsajá
títhat valamely tőle Idegen
képességet - gondoljunk a
dadogó Démoszthenészre. 
Ezenkivül sikeres pszicho
analitikus kezelés után az
egyén megváltozhat, beállt
tása, hattarnat átalakulhat
nak, réttett képességel kl
bontakozhatnak, bIzonyos
fokig még az érzékiség jel
lege ls megváltoahat. - De
az EN legbelsőbb magja
ugvanaz marad.

A légna!!vobb fantázIa az.
amely a flkciók lehetetlen
sé!!ét feUsmeri. Ez a meta
fizIkai psztchojónta azt fog
ja kimutatni, hozv EN csak
EN lehettem, a vf>!!ső tltkok
zárját fo!!ia felkattintani.
lsten tervelt taptritant.

KOSZTOLA~YIADAM

SZÁMUNK íROI. - Hálásan köszönjük Karl Rahnernak, korunk e kimagas
lóan nagy teológusának, hogy művének szentelt számunkat előszavával személyes
jelenlétével is megtisztelte. Nemigen szokott magáról beszélni; ritka kivétel nála
az olyan személyes hangú, már-már vallomásszerű írás, mínt számunkban olvas
ható bevezetője. Hogy éppen nálunk szólt ilyen közvetlenül önmagáról, azt kü
lön is köszönjük neki; talán nem tévedünk, ha olybá vesszük, mint lapunk jórészt
az ő ösztönzéseit követő munkájának és törekvéseinek méltányolását.

Graham Greene írása részlet az író A Sort of Life című önéletrajzi művéből

A fordítás az amerikai Commoweal. c. folyóiratban közölt szemelvényből készült.
Békés Gellért a római Szent Anzelm egyetem biblikus professzora; Szabó Fe

renc a Vatikáni Rádió magyar osztályának vezetője; Lukács László a kecskeméti
piarista konviktus igazgatója.

A SZERKESZTÖSÉG KÖZLEMÉNYE

Felhívták rá a figyelmünket, hogy Szakony Ferenc októberi számunkban meg
jelent "A modern család szerepe" című írásában a szerző szó szerint, vagy majd
nem szó szerint átveszi a Lőcsei Pál válogatásában és előszavával megjelent "Csa
lád és házasság a mai magyar társadalomban" círnű családszoclológiaí tanulmány
kötet (Közgazdaságí és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1971) több részletét - anél
kül, hogy a szöveget idézte, a forrást pedig megjelölte volna. A szerkesztőség a
tanulmány írójának ezt az eljárását a sajtó- és tudományetika követelményeivel
összeegyeztethetetlennek tartja, - és a jogaiban sértett szerzőknek ez úton saj
nálkozását fejezi ki.


