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Huizinga nevezetes
könyvéből (A holnapár
nyékábml)ezt jegyeztem
föl: "A kult úra elsősor

ban szellemi és anyagi
értékek bizonyos egyen
súlyát követeli". De hol
van már az egyensúly
nak akár az eszméje is?
Magyarország ebben a
szorongatott térségben
ezer veszélynek van ki
téve kultu r ális öröksége
szempontjából is. Sokan
érzik: egy új humaniz
musra lenne sziikség...

10rténelmiink során ki
alakult e:-,"Y sajátságos
szimoilnmrendszerilnk.
Manapság mintha meg
csappant volna a jelkép
érz ékel ésiink. Ez pedig a
kuli úra hanyatlását je
lenti.

Milyen most a helyze
tiink?
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Kuklay Antallal
Bizonyos értelemben jelképes, hogy a legtörékenyebb kincseink a
legtartósabbak. Magánhangzókészletünk egyedülálló ebben a tér
ségben. Finnek, cseremiszek, zürjének ismerik ezt a gazdagságot,
akikkel a kapcsolatunk már vagy kétezer esztendeje megszúnt. Az
ezt követő ezeréves vándorlásunk alatt megőriztük nyelvünk sajá
tos zeneiségét: magánhangzóinkat és hangsúlyainkat, miközben
hasonló nagyságú népek tucatjai veszítették el nyelvüket. Mi tette
ezt lehetővé? Ha egy ilyen kis közösség túlságosan őrzi önazonos
ságát, felmorzsolódik, csak a mocsarak, erdők elszigetelt világában
maradhat fönn . Ha pedig túl nagy az alkalmazkodókészsége, a kis
nye lv felszívódik. Fennmaradásunk ténye az erős identitástudat, és
a fogékonyalkalmazkodókészség sajátos egyensúlyát igazolja.

Alkalmazkodókészségünk folytán pedig magunkba gyűjtöttünk,

asszimiláltunk mindent, ami hasznosnak, értékesnek minősült. Egy
szerszámot, egy növényt a nevével együtt vettünk át, melyet azonban
magánhangzóinkkal, hangsúlyunkkal magyarrá tettünk. Igy van ez a
mai napig. S ez valahogyan érvényes nemcsak a nyelvre, hanem kul
túránk egész területére. Vándorlásunk során nagy hatalmi tömbök
képezte történelmi völgyben jutottunk el a Kárpát-medencéig, ahol
tovább folytatódott egyensúlyteremtő küzdelmünk azzal a különbség
gel, hogy most körülöttünk forognak a nagyhatalmi centrumok. Bi
zánc vonzásában kerültünk ide, de amikor ez a ha tás túl erős volt,
Nyugat felé tájékozódtunk.

Lehet , hogy ez kívülről másképpen látszik. Teológus barátom,
aki ösztöndíjasként Angliában töltött egy évet, említette, hogy az ot
taniak megjegyezték, micsoda képi erővel fogalmazunk mi, magya
rak. Úgy látszik, a képekhez való ragaszkodásunkat az anyatejjel
szívjuk magunkba. S talán éppen innen ered az az elemi erejű tilta
kozás, amellyel szembeszegültünk a 18. században a német, az el
múlt évtizedekben pedig a szláv kultúra asszimilációs törekvéseinek.

Bizonyos értelemben veszélyesebb, mint ötven évvel ezelőtt. Sú
lyos asszimilációs törekvéseknek vagyunk kitéve, s ez nem nyílt erő

szakkal történik: kapva kapunk a nyugati módin. Kinyitom a rádiót,
dől belőle az angolszász zene, mintha hiába élt volna Kodály és
ann yi általa nevelt zenetanár. Hasonló veszély fenyegette a japáno
kat is. Kiderült azonban, hogy ez a hullám átvonult rajtuk. Reméljük,
nálunk is így lesz, és megőrizzük zenei önazonosságunkat.
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Nem szól közbe itt is a
történelem, a geográfíai
adottság? Japán kuliú
rája mindig védettebb
volt ...

Ez nfenyegetettség nem
csak a kis népek tapasz
tauüa. Mintha ismeret
len erők jálékává válnék
a világ.

Ha kialakul is a konti

nensek politikai egyen
súlya, nem gyfírik-e a
inultínacionálís és in

terkontinentális gazda
sági erők maguk alá a
kultúrái?

Hollandia, egy hozzánk hasonló kis ország példa lehet számunk
ra. De akár Dánia is. Mert miközben integrálódtak a nagy európai
közösségbe, és együttműködnek a multinacionális vállalatokkal, egy
re jobban érzik nemzeti értékeik és érdekeik fontosságát, legyenek
azok gazdaságiak vagy kulturálisak. Érdekes, hogy a hollandok igen
nagy szimpátiát éreznek irántunk, ami elsősorban a kis emberek
szimpátiája. A turizmusra gondolok. Rengetegen jönnek hozzánk tő

lük, mert itt azt a kulturális légkört találják meg, amely nekik a leg
jobban megfelel. Közös történelmi adottságainkból fakad ez: összefo
gás a józanság, a szorgalom és az identitástudat jegyében. Rengeteg
kérdésben kellene kikémünk szakembereik véleményét, sok diákot
küldeni hozzájuk. A reformáció idején hány magyar tanult egyete
meiken! A holland-magyar kapcsolatok megtermékenyítették a ma
gyar művelődést. Ez is lehetne egyfajta védekezés.

A nyugati civilizáció egy Mezopotámiától San Franciscóig tartó
megszakítatlan fejlődési folyamat eredménye. A hatalmi központ
egyre nagyobb vizek mentén - Tigris, Eufrátesz, Nílus, Földközi
tenger, Atlanti-óceán - nyugat felé vándorolt. A két világháború
eredménye lényegében az volt, hogy a hatalmi súlypont Európá
ból Amerikába tevődött át. Ettől kezdve Európa szakadatlan vívja
szabadságharcát. Ez közös összefogásra készteti a korábban kon
tinentális egyeduralomra törekvő angol, francia, német és orosz
kultúrát. Ha ez sikerül, Európa lesz a legnagyobb politikai, gazda
sági, katonai és kulturális hatalom abban a nagy rendszerben, ahol
az egyes kontinensek már nem egymás ellen küzdenek, nem akarja
senki a másikra erőltetni magát. Ebben az új Európában már teljesen
megváltoznak azok az alapelvek, amelyek ötszáz évig vezették az it
teni hatalmakat. A nemzeti eszmének is megváltozik a jellege. Amíg
az embemek harcolnia kellett a bölények ellen, irtotta a bölényeket.
Jelenleg rezervátumokban őrzik őket. Hasonló ehhez a kis kultúrák
helyzete, melyek kisebbségként eddig akadályt jelentettek egy-egy
nagy nemzet számára. A jövőben a franciák, az angolok vagy a spa
nyolok ugyanúgy védik kis népeik nyelvét, kultúráját, mint a bölé
nyeket. Az új Európa kincsei lesznek ezek az egész javára. Ősi örök
séget őriznek, mint a jéghegybe zárt évezredes légbuborékok. Persze
ez érvényes a nagy kultúrákra is. Mindegyiknek meg kell találnia
azonosságtudatát ebben a nagy családban.

A század elején a Nyugat alkonyáról beszéltek. Azt hiszem, in
kább arról van szó, hogy lezárult az emberiség történelmének ka
maszkora, a mértéktelen növekedés időszaka. Tízezer évvel eze
lőtt térségünkben az emberek 95-99 százaléka azzal volt elfoglal
va, hogy megszerezze az egész évre való élelmet. A mezőgazda

sági forradalom óta egyre kevesebb ember termeli meg az összla
kosság élelmiszerszükségletét. A felszabaduló emberek többsége
ipari terméket állított elő, s ez elvezetett az ipari forradalomhoz.
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Lehet ezt civilizációnak
nevezni?

Mennyire segfthetia ke
reszténység egy új hu
manizmus kialakulá
sát?

A gépek által felszabadított ember a századunkban bekövetkezett
tudományos forradalom nyomán egyre inkább információk előál

lításával foglalkozik. Ez a folyamat éppen úgy tetőzik majd, mint
az élelmiszer és iparcikk előállítás. Ettől kezdve a lakosság egyre
inkább magával az emberrel fog foglalkozni, s ennek a folyamat
nak nincs felső határa. Egy középkori királyfivallegalább hárman
foglalkoztak teljes munkaidőben. A huszadik századi társadalom
a fokozódó gépesítés által lényegében fölösleges embereket "ter
mel", egyre nagyobb mértékben. Rájuk legfeljebb mint fogyasz
tókra van szükség, s nem mint termelőkre. Ez a helyzet gyökere
sen megváltozik, ha fölfedezzük: az emberiség legfőbb célja nem
termékek előállítása, hanem önmaga tökéletesítése.

Mindez naiv álmodozásnak tűnhet. Azonban a Római Klub ál
tal feltárt könyörtelen tények ebbe az irányba kényszerítik az em
beriséget. Létre kell jönnie egy olyan világméretű összefogásnak,
amely az emberiség alapelveit vizsgálja felül.

Nem lehet. Az eddigi forradalmak arra szolgáltak, hogy az em
beriség ellássa önmagát elegendő élelemmel, iparcikkel és infor
mációval. Mindez nem fő cél. A civilizáció a civis, polgár szóból
ered. Az embemek az anyagi-szellemi világegyetem öntudatos
polgárává kell válnia. A jelenlegi aránytalanságok a kamaszkor
válságterületei. Az igazi civilizáció most kezdődik.

A humán forradalom valláserkölcsi gyökerekből táplálkozik.
Alaptételét Jézus Krisztus fogalmazta meg először: mindnyájan
egy Atyának gyermekei vagyunk. Ezt értelmezték Assisi Szent Fe
renc és Morus Tamás, s a maguk módján Marx és a polgári demok
rácia teoretikusai is a szabadság, egyenlőség, testvériség jelszavának
megfogalmazásával. A kapitalizmus a szabadságra helyezte a hang
súlyt, a szocializmus az egyenlőségre. A testvériség eszméje kívül re
kedt mindkét rendszer látószögén, hiszen mindkettő lényegében az
agresszióra épít: az osztályharcra, illetve a szabadversenyre. Innen
mindkettő szemmel látható csődje. Mert testvériség nélkül sem a
szabadság, sem az egyenlőség nem valósítható meg. Azt hiszem, ez
a felismerés az oka a fiatalság növekvő érdeklődésének a vallás dol
gai, és különösen Jézus személye iránt. S ez több, mint divathullám.
A fiatalság talán görcsösen, talán naiv módon olyan értékek védel
mére kelt, amelyek a 21. vagy 30. század alapeszméi lesznek. A jé
zusi mondás ebben a vonatkozásban különös jelentőséggel bír
számunkra: "Ha nem változtok meg, és nem lesztek olyanok,
mint a gyermekek, nem juttok be a mennyek országába."
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