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Ha Délre utazol, mindig Goethe sóvárgásai jutnak eszedbe. Ő megtalálta a böl
csességet, hogy Délre menekülhessen előle. És téged már a menekülés érdekel
legjobban, a mérlegjáték, a rándulás, amivel kikerülöd az ütéseket és mindenek
előtt a távozás öröme. Körülötted sok filiszter bölcs, lapos taktikus, protokoll
egyéniség ássa sírját az öröklétbe, e sírásó sürgölódés szégyenérzetet ébreszt
benned. Goethe borzongó tekintetét keresed, a zűrzavar utáni titokzatos vágya
kozását. "Kevesen tudnak öregek lenni", kiáltott fel Rochefoucauld, és úgy ta
lálod, hogy az öreg Goethe éppen ebben volt felülmúlhatatlan. Rejtegette Jegfon
tosabb tapasztalatait, a harmóniából akadályt képezett démonjainak megisme
rése előtt. Ezért emelhette fel fejét az egyik olaszországi útja során, amikor e'gy
idős olasz hajóskapitány így szólt rá: "Mit gondolkodik, hé! Az embernek nem
szabad gondolkodnia, mert az rossz éjszakát okoz. Ha az ember egy dologgal, egy
gondolattal tölti be magát, belebetegszik. Ahhoz, hogy vidámak és egészségesek
maradjunk, ezer és ezer dolognak kell átfutnia rajtunk. Nincs jobb a zűrzavar

nál!" S az öreg Goethe, aki világosságra szomjazott, a zűrzavarba futott bele, eb
ben ismerte fel a világosságot. A közép-kelet-európai ember kalandja találkozott
a mediterrán kultúrával, s ez mindkettőt tartalmazza: a világosságot is, a zűr

zavart is.
Goethének a Dél kellett, hogy túlélje a hatalom játékait. És sajátjait is. Sejted,

hogy az érzékek lázadása vagy felszabadítása vitte erre az útra, a mediterráni
térbe. A metamorfózis szédítette meg. Ennek titkát fürkészve sejtetted meg, hogy
Európának van egy titokzatos térképe, a közép-kelet-európai kultúráé. Monda
nád azt is, hogy ez nem valóságos térkép, hanem egy elképzelt, valamiféle spirit,
amit a valóság teremt meg vulkanikusan és az is rombolja szét, vagyis specifikus
határeset, a kultúrák állandóan változó ütközőpontja, mozaikszerű, centrum nél
küli képződmény.Mint a kísértet, tér vissza, hatása azonban valós. Közep-Kelet
Európa paradoxona, hogy senki sem mondhatja azt, hogy teljes egészében kifeje
zi lényegét, mi több, senki sem tartja magát feltétlenül közép-kelet-európainak,
Mindig más kultúra kell, hogy tudatosodjon benne kétértelmű identitása, mindig
valami másra kell erősen vágyakoznia, hogy saját gyökereit felismerhesse. A
transzcendentális otthontalanság szelleme ott tárul fel legszenvedélyesebben,
ahol az otthon egyébként könyörtelenül meghatározott, benne a történelem viha
rai nagyobbak és mélyebb nyomokat hagynak az emberben. Ennek a kultúrának
egyetlen metafizikája van: a valóság, minden más játékos fényűzésnek számít. A
gondolkodás szenvedélye a labirintusban való tájékozódás jegyében fogan meg,
mindig lejjebb kell ásni, itt a szellemi felfedezés piszkos munka, mert az anyag
ellenállása kiszámíthatatlan és életveszélyes.

Talán ezért nem akalulhatott ki soha benne az arányos individualizmus sem,
Mindig kollektív érzések, tettek és erőfeszítések kellettek, akik individualisták-
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nak tartották magukat, inkább militáns programjukban voltak azok, mindig csak
küzdöttek érte, de soha sem fejezték be a munkát, individualizmusuk sebzett
volt és befejezetlen. A közép-kelet-européernek a valóság a legnagyobb ob
szessziója, az azonban .mítoszokba burkolódzott előtte. A legegyszerubb tények
is a történelem folyamán sokszor voltak kataklizmatikusak, ebben a világban a
fantasztikum természetes világra lelt. Ezért lett a valóság mitikus és metafizikus:
a chiliazrnus és a nihilizmus a tények csapásainak szűlőttei.

Wyspianski aranykűrtje jut eszedbe, mintha ennek a világnak a metaforája
lenne. A Menyegző című drámájában tart a lakodalom és közeledik a vizió, a
megváltás. De a harcba való aranykürt elveszett, s mint ahogy az egyik szereplő

mondja, csak a zsinórja maradt meg. Nem csendül fel az érces hang, mely a né
pet toborozná, de az esküvői kavalkád tovább tart. A lelkek mindenre fel vannak
készülve, csak hiányzik a jel, a forma, amely a felkészültséget racionálissá ten"
né. Pátosz ritkán lobban ily magasra, de még ritkábban kap ily tragikus véget: a
közép-kelet-európai kultúra a végletekig valósághű,'de egyben roppantul lehetet
lenül hat. A pátosz és a groteszk, a valóság és az abszurd kiegészítik egymást. Ha
itt megváltásról van szó, akkor a kövekkel, a fákkal is ennek kell történnie, mi
ként azt a regényiró Lesznai Anna Lukács György szájába adta. Vagyis a forrada
lomnak azért van értelme, mert nemcsak az emberek,' a kövek és a fák életére is
kihat. Egyébként a kövek, a fák nem érdekesek.

És nézed Dalmáciában a fehér köveket. Mit jelentenek ezek neked? Azonosul
ni kívánnál a mediterrán kultúrával, fogalmaid koszorújába zárnád őket, de a
kövek, akárcsak az ég és a tenger, ellenállnak. A látványnak biztos formája van
és kizárja a transzcendenciát. Ebben is a közép-kelet-európéerség stigmáját hor
dozod, nem vállalod teljesen, ám nem is kerülöd ki következetesen. A stigma,
hogy a látványban keresnél valami mást, egy külön rád vonatkozó jelrendszert;
következetlenség viszont, hogy ezzel is azonosulni kívánsz. Elsősorban azért,
mert korán megtanultál kételkedni a saját magad megalkotta rejtjelek
ben. A szemed tanított meg először arra, hogy kételkedj, ne higgy a fogalmaknak
feltétlenül, még akkor sem, ha azok közmegegyezések. A szemed tanított meg
arra, hogy belásd, fogalmaid sokszor csak kollektív fantazmák,· az önigazolás
banális formái, látványos és patetikus öncsalási lehetőségek, a közösséggel való
párbeszédek konvenciói. Ezekben a párbeszédekben viszont állandóan szűkíted

a tered, hogy előreléphess. Az erőfeszítések nagyok, a lépések kicsik. De te ezek
nek is túlzott jelentőséget tulajdonítasz, azzal, hogy feloldódsz valami kollektív
történelmi idófogalomban, abban bízol, hogy a nagy perspektívában, a Történe
lemben ezek a parányi lépések, lehelletfinom egyéni érzelmek és hangulatok új
minőséggé kristályosodnak. Ez is saját kulturálís hagyományod tartozéka, ko
molyan veszed saját fogalmaidat, főleg azokat, amelyekre hitet építhetsz. Bizo
nyos mértékben le is becsülöd az ész csillogó játékait, azokat a fogalmakat, ame
lyek nem hitteremtők, vagyis nem hatnak merőlegesen a valóságra. A nem-hit-

_teremtő fogalmak nem hordozzák a lehetetlent, ezért csak párhuzamosak a vilá
goddal és nem változtatják érzékelhetőenazt.

A valóság lett legfontosabb protagonistája a drámádnak, éppen azért, mert
reméled, az még megváltoztatható, de ha egyszer végleg megbizonyosodnál ben
ne, hogy semmi sem változik, akkor élnéd saját életed, felelősséged jóval kisebb
lenne. Ha nem tartozol felelősséggel a valóságért, akkor niindent szabad, indi
vidualizmusod háborítatlanul feltárulkozhat - mint alternatíva. De felelősséged

mindig elvont, mert jóval nagyobb, mint a lehetőséged, ezért leszel a valóság
. misztikusa, aki ugyan fogalmilag átéli a valóság metamorfőzís-lehetóségeít,de

saját életét nem éli igazán.
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A közép-kelet-európai ember sohasem éli a saját életét, de mindent nagyon ko
molyan vesz, ami az élet fölött van. Abszolút módon retorikus, amikor a Törté
nelemről van szó és ugyanannyira patetikus, amikor a Nemzetről beszél. Mind
kettőben több a virtuális, a potenciális, amely hol apokaliptikus hangsúlyokat
hordoz magában, hol pedig az utopikus harmóniát. De fanatikusan tisztába akar
jönni, mint mozdulatlan pontokkal, a végcélokkal és a végokokkal. Magányának
nincs méltósága, csak tragikuma. Neki az individualizmus fájdalmas menedék,
átmeneti állapot, kétségbeesett vagy dacos félrevonulás, de sohasem lehet annyi
ra magányos és menekvő, hogy ne legyen egy kollektív mítosz cinkosa. A közép
kelet-európaiak a világ minden részében felismerik egymást, túlságosan tragi
kusnak mutatják magukat arra, hogy inkognitóban maradhassanak. Lehet, hogy
minden másban különböznek, gyakorlati politikai célkitűzésekben, világnézeti
hitvallásban, sőt még abban is, hogy hol kezdődik és hol zárul a fluid közép
kelet-európai tér, de abban nem, hogy minden problémájukat a kultúrába kon
denzálnák. A valóságuk enigmáit, a reményeik maradékát, képzeletüket, mely
meglepően hasonlít a valóságra. A kultúra fájdalmas test, melyet a valóság szel
keresztül-kasul. S mindig egy gondolat határoz meg végzetesen.

A kövek, a tenger és az ég között keresed a te mediterránumodat. Lehet, hogy
ez a térkép is ugyanolyan képzeletbeli, mint a közép-kelet-európai. De tudod jól,
hogy a keresésnek már hosszú története van, minden írásba fojtott cselekvé
sed menekült attól, hogy csak egy gondolatot kövessen. S mindig kerested azt
a világot, ahol a kő csak kő, a fa csak fa, a tenger pedig csak tenger.
A szenzualizmus apológiája állandóan kísértette félénk pannon fantáziád, a fo
galmakban való gondolkodás szemérmességét. Mint a köztes kultúra értelmi
ségije, a peremkultúra képviselője az állásfoglalásra nem kényszerítő sokszínű

és érzékletesen megjelenő valóságot, szelíd és arányos individualizmust megen
gedő jelenvalót kerestél, amely sem önmagával, sem a világgal harcban nem áll,
hanem a káosz hangjait köti kévébe. A spliti sugarakban ismerted meg a zűrza

varban való tájékozódás alkímiáját: az embernek sohase jusson eszébe ott ke
resni valamit, ahol a kívánt dolog nincs. Mert a Semmi a fogalmak diktatúrájá
nak következménye, a teljes jelenlét á káosz szeretete. A dalmát szellem figyel
mét a létezők összessége köti le, a mediterrán világ ismeri az "ezer és ezer do
log" titkát, benne a zűrzavar is erotikus. A spliti utcák hangos retorikája csupa
játékosság: theatrum mundi. Ebbe a játékba vagy.be tudsz kapcsolódni, vagy pe
dig tökéletesen idegen vagy benne, kívülálló. Csak amikor megismerted ezt a
szertelen, sokszínű játékot, akkor fedezted fel Danijel Dragojevié költészetének
rejtélyét is. Benne még a tragikus Jelismerést is valami lebegő zenei zsenialitás
övezi, a fájdalom hangja, dallama tiszta, arányos és bántóan szép. S a tragikus'
fájdalom nem sorvasztja el a zenei érték felszabadító jellegét, a tárgyak, a dol
gok, a természet pontos körvonalait. A dolgok nevei nem válnak kétségessé.

De ugyanebben a világban ismerted meg a természet legszörnyűbb tékozlását,
a veszélyhangulatot, a misztikus mementókat. Ez a veszély azonban összhangban
volt a természettel, a dalmát szellem nem ismeri a torz és az alávaló veszélyt, az
lehet félelmetes, de egyensúlyban van önmagával, lehet könyörtelen, de soha
alattomos. Amikor dalmát barátaid a tengerről beszéltek, ·ez számodra azt a fel
ismerést jelentette. hogy a kataklizmákkal bensőséges viszonyt lehet teremteni,
a félelem nem homályosítja el a tekintetet, nem szünteti meg a szem tisztaságát.

Camus írta a mediterrán gondolatról, hogy benne a mérték tiszta feszültség.
Szeretnéd hozzátenni, hogy éppen azért, mert a mérték nem önmagából születik,
nincs önmaga mélységeire és érvényeire bízva, nincs kétségbeesetten önmagára
utalva, hanem. őrzi a feszültség többszólamúságát, pólusait. Ez a feszültség és

914



mérték nem önreflexív, hanem dialogikus. Történelme nemcsak a látványosan
vesztett csaták szertartásaiban, a kőbe vésett győzelmek ridegségében ismerhető

fel, hanem a természet világával való naiv találkozásokban is. A mediterráni
gondolatban a természet még eleven, emberi, párbeszédre és feszűltségre haj
lamos.

Nézed aspliti tereket, utcákat. A rezignáció vesz erőt rajtad és az öröm. Ta
nulsz lemondani és tanulsz megmaradni. Menekülnél a kivételes fogalmaktól, a
fogalmak csapdáitól. Szerény napvédte helyen jelölnéd ki a helyed. Sokszor hal
lottad a jelszót: közelebb a fogalmakhoz. Aztán a történelmi fotókon nézted az
elhagyott női cipőket, táskákat. Aztán hitted, sebzett és gyanús individualizmu
sod kollektív játékká nemesedik. Felelősségednekrohantál elébe; ez csak mérték
volt és nem feszültség. Változnak a korok gondolkodási technikái, fatalista meg
értéssel kerested terveidet bennük. Nem .kényeztetted el magad, minden, ami
megtörtént, mély nyomokat hagyott benned. Nézted Hölderlin unokáit, úgy néz
tek szembe a fénnyel, mint ahogy a kétségbeesett német a görög égre lesett.
Csodáltad ezt a kitartó képzeletet, de e testeden levő nyomok fájtak. Csak hangot
adtál nekik, amikor a papír fölé hajoltál, mindenképpen tudtad, az irodalomban
a forma a tárgy, a valóság csak nélkülözhetetlen eszköz. S az eszköz miatt szen
vedtéllegjobban, sokszor elérhetetlen lett számodra, lehullott álarcod: ez a vég
pont. A mediterrán térben ez a védtelen arc felismerte saját feszültségét, az új
termékeny individualizmust. A mítoszaid súlyától a természet szabadít meg. Oda
kell rejtózködni, a levelek rebbenése, a kövek árnyéka mögé. A közép-kelet-eu
rópai imaginárius gondolat a mediterráni szellem iskolájában érti meg az isok
ratesi sóhajt. Ő ugyanis, arnikor művészetéről kérdezték, így válaszolt: "Az idő
nem alkalmas, hogy beszéljek róla. S amire alkalmas, arra nincs szavam."

ÉLÖ VILÁGEGYHÁZ

HÚSZÉVES A II. VATIKÁNI ZSINAT

A ZSINAT A VALLÁSSZABADSÁGRÓL

Carpi püspöke, Msgr Maggiolini az egyik legrövidebb, de az egyházi közgon
dolkodásban a legnagyobb fordulatot hozó nyilatkozatot tekinti át a Nouvelle Re
vue Theolcgique 1985. 3. számában.

A nyilatkozat két szempontból is szokatlan. 1. Kijelentéseit elsősorban nem
teológiai szempontokra alapozza, hanem "az emberi személy természetére" (ezt
jelzi már a címe is: Dignitatis humanae). A kinyilatkoztatásra csak ezután, a kö
vetkező fejezetben hivatkozik. - 2. Nemcsak az egyháznak és az egyházhű katoli
kusoknak követel vallásszabadságot az emberi jogok nevében, hanem minden
embernek - a vallással, sőt igazsággal szembeszegülőknek is: "a kényszertőlvaló
mentesség joga megmarad azoknál is, akik kötelességüknek nem tesznek eleget,
az igazságot nem keresik és ahhoz nem ragaszkodnak" (DH 2.).
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