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Katolikus szemmel

Egyén és közösség

Korunk egyik komoly, talán legkomolyabb problémája lett a békés együttélés
problémája. Az emberiség jövője, sorsa függ ettől, De ne gondoljuk, hogy mi
magunk személy szerint nem vagyunk részesei, cselekvő szereplöí a nagy ví
Iágdrámának. Kicsiben is jelenlevő nehézségek világméretűmegjelenése csupán
a háború, a háborús veszély. Igazi magva az egyén, az egyes emberi szívben
terem. Erdemes hát a kérdésnek egy kissé a mélyére néznünk.

Korunk egyik legkiválóbb biológusa és gondolkozója érdekes elmefuttatást
közöl. Szerinte az emberi faj kritikus pillanatát éli. Minél sűrűbben lakott lesz a
föld, annál mélyebbek és sürgetoöbek lesznek az emberi együttélés problémái.
Az ember annál inkább fog hozzácsiszolódni a másik emberhez, s ez a folyamat
az együttélés szükségszerüen legmagasabb formáit fogja megteremteni. Ez a
folyamat az, melyet ő az egész faj, az egész emberiség humanizációs folyama
tánaknevez, s amely az egyén belső fejlődésénekszempontjából legalább olyan
fontos, mint amilyen perdöntő az emberiség számára. Az emberiség, a föld és
az egyén így találkozhat a jövőben egy egységes, nagy gondolatban.

Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat. Jézus követelése' előbb-utóbb nem
csak mint legmagasabb, hanem előbb-utóbbmint legkövetelöbb. mint elenged
hetetlen erkölcsi mérce fog jelentkezni a jövő emberisége számára. A kollektivi
tásnak legbensőségesebbátélése és értelmezése: ez az a csodálatos metamorfó
zis, melyet a jövő egyszerre ígér és követel tőlünk. Idáig az emberiség viszá
lyokkal és önzésekkel megrakott szekere eldöcögött valahogy, s nem válhatott
az egészet fenyegető halálos veszéllyé, De épp a fejlődés meghozta a krízist is.
Ugyanaz az evolúció, amely lehetövé tette számos betegség leküzdését, számos
természeti akadály áthidalását, a távolságok minimálisra csökkentését, az em
beri életkor meghosszabítását - ugyanez a szellemi fejlődés megszüli a kritikus
pillanatot is, kezünkbe adva a teljes megsemmisülés fegyverét. Az emberiség
fejlödése drámai pillanatába érkezett. A kollektivitás új formáira, az emberi
együttélés új értelmezésére van szükségünk.

Merészen fogalmazva: nagyszerű nehézségek óráit éljük. Hogy mit tehet itt
az egyén? A legtöbbet. Közvetlen szomszédunk és az egész emberiség iránti
felelősségünkszinte azonos feladattá vált, nemcsak a kölcsönhatás, hanem egyre
inkább a teljes azonosság fokán.

A nehézségek elől többé nem lehet és nem is szabad megfutnunk. Milyen
unalmas a gazdag embemek - panaszolta néhány évtizeddel ezelőtt Chester-
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ton -, milyen unalmas, hogy a pénzéért mindig a legkedvez6bb, a neki leg
megfelel6bb környezetet válaszhatja ki magának. Bárhová utazhat is a világban,
pénzéért mindig saját magával, saját ízlésével, saját vágyaival találkozik csupán.
Nos, ez a gazdag ember nincs többé, vagy legalábbis utolsó óráit éli. A felebarát,
sót az egész emberiség nem szigetelhetőel többé. Megszűnt a »magánélet«, azaz
az önzésnek kifinomult formája. Szomszédunk, közvetlen lakótársunk lett a fe
Iebarat, a társadalom, az egész emberiség!

Erettek vagyunk erre a kitüntető nehézségre? Nem. De hisszük, hogy fölnö
vünk hozzá. Most már tudjuk, hogya »Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat«
nemcsak vallási parancs, hanem a jövő történelmének praktikus tanácsa és föl
tétele is. Egy elérhetetlenül magas isteni követelésból így lett a jövő kikerülhe
tetlen küszöbe. Az a küszöb, amit idáig csak a legkiválóbbak léptek át, az újvilág
prototípusai, s amelyen most valamennyiünknek keresztül kell haladnunk! Vizs
gáznunk kell: méltók vagyunk-e a folytatásra?

S ebben a válságosan szép órában ember és ember között egyre kevesebb tere
van a gyanúnak, a sértődékenységnek, a gyáva megfutásnak. A keresztény mo
rál parancsai, amik idáig öncélú mutatványnak túnhettek egyesek előtt, kény
szerítő erővel törnek ránk, s hasonlóképp a társadalmi együttélés új formái,
amelyeket nemsokkal ezelőtt sokan még az utópiák világába soroltak.

S itt el kell mondanunk azt is, hogy ennek az egyént és az egészet egyszerre
vizsgáztató fejlődésnek többé már nem lehet lassú az útja, hanem ugrásszerűen

kell bekövetkeznie. Az ember elébe ment az időnek, s most már az idő, a jövő

közelít lélegzetelállító sebességgel felénk.
A válságos óra egyetlen szívvé szorítja össze a kétmilliárd egyént, s ebben a

szívben, mint organikus egészben, az egyén zavara is teljes súlyával jelentkezik.
Ez az a magasabb fok, amit az emberiség máris megközelített. Nincs igazuk hát
a pesszimistáknak. S ha az emberiség idáig az egyén szemében mint sötét erdő
élt, melyben félig vakon tapogatóztunk fától fáig, most fej16désének új, kritikus,
de nagyszerű pillanatához érkezett. Most válhat belőle új, organikus, mind
annyiunkért élő és mindnyájunkat éltető egység.

S mi, keresztények, bátran elmondhatjuk, hogy csodálatosan reális »erkölcsi
utópiákkal« készülődtünkföl e nagy metamorfózísra. Hogy Jézus tanításai nem
hogy gyengültek volna, de fokozottan és újszerűen érvényesek ennek az eljö
vendö világnak a küszöbén,

(Uj Ember 1961. március 12.)

Pár szó az unalomról

Az unalom - közvetve vagy közvetlenül - világirodalmi téma lett. Száz-kétszáz
évvel ezelőtt az unalom még csak afféle vidéki nagyság volt, poros kis provinda
Ma:viIágvárosokkal, tengerekkel és repülőterekkel rendelkez6 nagyhatalom.

ElőszörBaudelaire költészetében jelentkezett, mint halálos fenyegetés, de még
romantikus és arisztokratikus jelmezben. Az unalom megszállottja nála még
átkozott különc, a poklok kiválasztottja, s csak a beavatott szem ismeri fel ma
gányos arcát, nagy szenved6kre emlékeztető tartását a párizsi forgatagban. Ez
volt a kezdet. Baudelaire Spleen-verseit ma már úgy olvashatjuk, mint az Una
lom első, világirodalmi próféciáit.
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Azóta az unatkozás, az unalom világstílus lett. Ahogy a keleti ember moso
lyog, úgy unatkozik a fehér nyugati. Az unalom mindenütt jelen van, az arcokon
és a szabásrnintákban. Népbetegség lett, gyerekbetegség.

Kinyitok egy nyugati képes magazint, s lapról lapra tapintom jelenlétét.
Nagyvárosi utcakép: elkopott reflexekkel néhány járókelő a harsány neonfény
ben. Fiatal lányok: napszernüvegük közönyösen szép arcukból, mintha az utolsó
élőt, pillantásukat is letagadná. Névtelen kamasz, egy a sok közül: arcáról süt a
nyers közöny,

A lustaság a bún párnája, vallották régen, s ez még inkább érvényes az una
lomra. Az unalom a legalattomosabb hiányérzet. Nem konkrét hiány, az apró
részletek, a szétszórt, magányos, ellenőrizetlenpillanatok mérge és betegsége. A
semmiségek felől támad a lényeg, életünk értelme felé, rettentő sivatagokat
hagyva maga után. S mivel az űrt, az ürességet se a lélek, se a természet nem
tudja elviselni, mi sem volna könnyebb, mint bún és unalom összefüggését
kimutatni. Az unalom ellen a bűn izgatószerével védekezni a legkönnyebb. De
ez az enyhület csak átmeneti lehet: még nagyobb üresség, még salakosabb una
lom marad utána.

Az unalom a programtalanság, a széthulló társadalmak, gazdaságok, kultú
rák betegsége, amikor a szerves szervetlenné esik szét, Rákos folyamat, melyben
az egyes sejt, melynek addig a szervezet egésze adott munkát, célt, reményt és
programot, elárvul, magára marad.

De hogy állunk ezzel a kérdéssel mi, keresztények?
Egy hívő igazában sohase unatkozhat. Itt van mély, frissítő és vitalizáló jelen

tősége a nagy hitbeli, vallásos dráma átélésének. A hívő azzal, hogy a jóra tö
rekszik, egyúttal a lét legforróbb, legintenzívebb drámájának, jó és rossz drámá
jának is höse. Számára épp a magányos, ellenőrizetlenpillanatok - az unalom
legkedveltebb terepe - jelentik a titkos, belső dráma igazi helyét és idejét. Ami
kor látszatra ő maga semmit se tesz, akkor is tudja, hogya dráma tovább folyik
érte és körülötte, hogy nem üres, hanem mágneses térben él, feszültségben,
örökös te1ítettségben két végletes pólus között. Természetesen a hívő számára is
szükséges, hogy az emberi társadalmat, mint életadó, szerves programot élje át.

A mind sűrűbben lakott földön egyre ijesztöbb fehér foltok, az unalom siva
tagai jelentkeznek, s ezeket a sivatagokat mind veszedelmesebb vadak lakják,
az unalom hordákban élő magányosai. Ezzel szemben mi, keresztények - akik
itt egy programját tudó, s kialakító világban élünk - fokozottan kell hogy tu
datosítsuk magunkban, hogy számunkra nincsen üres tett és üres pillanat. ,Egy
áldott dráma részesei vagyunk, mely egy pillanatra se hagy magunkra. »Edes
íga« nyom és véd bennünket a közöny minden fajtája ellen. Bár drámai életet
élünk, mégis feladatunk a szelíd, cselekvő derű képviselete. S ezt a szelíd derűt,

mit épp egy nagy dráma örökösen frissítő jelenéból hozunk magunkkal, hisz
szük, ez a világ sem nélkülözheti. se a programját kialakító keleti, se a prog
ramzavarban szenvedő nyugati világ.

(Új Ember 1961. július 23.)
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