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Az igazságosság
és testvériesség
kultúrája
Ha igazságosabb és testvériesebb világot akarunk, az egyben egye
temesebb/ a szó legmélyebben vett értelmében vett katolikus vilá
got is jelent. Természetesen nem a szó szigorúan vallásos, dogma
tikus értelmében - hanem abban is, melynek szimbolikus gesztusa
az én nem-katolikus személyem meghívása is.

Természetes, hogy én is, és az a nép, vallás, vagy közösség 
az a ma definiálhatatlan közeg, mely a még élő közép-európai zsi
dós ágot és annak élő vagy tetszhalott szellemét képviseli - sem
kívánhat más t, mint egy igazságosabb és testvériesebb világot.
Nem kevesebb lelkiismeretfurdalással - sőt/ az is lehet, hogy töb
bel - teheti fel magának azt a kérdést, hogy vajon megtesz-e, meg
tett-e mindent ennek a világnak megteremtése érdekében.

Talán nem tartják túlzásnak, ha mind annak a szellemi k özös
ségnek/ amelynek l átva-l átatlanul, tudva-tudatlanul tagja vagyok,
mind a magam személye legfontosabb tevékenységének és felada
tának - azt is mondhatnám, ho~W kötelességének - a kultúra
építését és fenntartását tartom. Eppen ezért vállalhatom azt a
szubjektív véleményt/ hogy az igazságosság és a testvériesség,
mely jövendónknek nemcsak célkitűzése, hanem megmenekülé
sünk egyetlen lehetősége is, csak a kultúra megőrzésénekés meg
újításának segítségével történhet meg .

Vannak a történelemnek korszakai - és ezek nem egészen, és
főleg nem k özvetlenül - függnek az adott kor politikai helyzeté
tól; legalábbis nem úgy, ahogyan ezt a politikai helyzetet vulgári
san , egyetlen ránézésre értékelhetjük. Ismeretesek olyan terrorisz
tikus történelmi rendszerek, melyek különös módon éppen a jót/
a közösség érzetét, a konpassiót hozzák ki az emberekből. Termé
szetesen ennek a lehetőségnek szigorúan adott szociológiai krité
riumai vannak: a lebegés a közösségek önmagán-túlnövése és ki
csinysége között, a szabadságnak és az elnyomásnak olyan
egyensúly-játéka, mely nem kioltja, hanem erősíti az emberben
azt, amit egyetlen szóval - és nagyon jellemzően -/ emberies
ségnek nevezünk. És vannak olyan szakaszai, melyek a látszóla-
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gos szabadság ellenére - vagy éppen e látszólagos szabadságban
- nem a jó, hanem a rossz démonát hívják elő. Kiirthatatlan ér
zésünk, hogy vannak időszakok, amikor Isten sugárzásába vonja
a világot, és vannak olyanok, melyekben mintha elfordítaná te
kintetét és a bibliai Jóbot megkísértő Sátán venné át az uralmat.
Az a szomorú véleményem, hogy ezt a kort éljük. Vajon csak raj
tunk, embereken múlik-e ezeknek a korszakoknak váltakozása?
Lehet, hogy igen - de éppen így hihetünk (pontosabban: kellene
hinnünk) abban, hogy Isten akarata kifürkészhetetlen, még abban
a vonatkozásban is, hogy lehetővé teszi-e a hitet, s nem távollété
nek kényszerével taszítja-e abba a magányba az emberiséget, me
lyet a keserűség, a reménytelenség, a kommunikáció hiányának, a
kultúra - és ezen belül a művészet - elhalásának szindrómája
jellemez.

Nem erkölcsről, hanem kultúráról szól ez a mai vitadélután.
Csakhogy a jóról és rosszról legalább annyira beszélhetünk a kul
túra, mint az erkölcs szempontjából - az erkölcsi érték a kultúra
nyelvén esztétikai értékké transzformálódik. A kultúra önmagá
ban, saját közegén belül ismeri a jó és a rossz erkölcsi, de nem az
erkölcs rendszerében kifejezhető fogalmát. Az igazságosságnak és
a testvériességnek esztétikai fogalma nem teljesen azonos ezek
etikai tartalmával. Elgondolkozhatunk azon, vajon feltétlenül iga
za van-e Kierkegaard-nak akkor, amikor az értékek skáláján az
esztétikait primérebbnek, kezdetlegesebbnek, kevésbé differenci
áltnak tartja az erkölcsinél? Meggyőződésem, hogy létezik egy
másik mértékskála, melyben az esztétikai és az etikai igazságos
ság, az esztétikai és a szociológiai-pszichológiai testvériesség
összemérhetetlenek, mert a tudat más köreiben helyezkednek el,
automatikusan nem erősítik egymást. Az igazság és a testvéries
ség a művészetben csak tükröződik, és ez a tükörkép sokszor
csak a fény és a vonalak torzulásában - egyben lebegésében, su
gárzásában - reflektál a valóságra.

De azt a mélységes válságot, melyet ma a kultúra, mint az em
ber önmegvalósító lehetősége és eszköze, átél, éppen az a két ex
ponált fogalom, mely e vitaestek témája: az igazság és a testvéri
esség, illetve ezek hiánya okozza. Dehát összetartozott-e valaha is
a kultúra és az igazság? Nem emelkedik-e a kultúra, lényénél
fogva, az igazság fölé - azzal, hogy magában foglalja a létezés
nek olyan tartományait, melyek semmiféle erkölcsi rendbe nem il
leszthetőek. A vallás, a hit, a transzcendencia, és ezzel a minden
szabálynál és rendnél magasabb, az igazságot messze meghaladó
létformák, mint a megbocsájtás és a kegyelem irracionalitása va
jon nem a kultúra sajátjai-e? Az Antigoné alakjában egyesülő

szépség, fenség és emelkedettség egyszerre jelenik meg az erkölcs
és az esztétikum köntösében - de ez az egyesülés meghaladja a
racionalitást, éppen úgy, mint ahogyan meghaladja mind az er
kölcs, mind az esztétikum területének határait. Nemcsak erkölcsi
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súlyáért, hanem legalább ennyire esztétikai egyszerűségéért, sűrű

ségéért tartjuk a világirodalom egyik legszebb sorának az övét:
Nem gy{ílölni, szeretni csak szűlettem én. Ez a sor csak egy mélysé
ges és eredetében már múltbavesző kultúra talaján születhetett
meg - de vajon hogyan élt, és hogyan élte túl ez a kultúra a tör
ténelemnek azokat a szakaszait, amikor a gyűlölet és az igazság
talanság jelenítették meg mindazt, amit kultúrának szoktunk ne
vezni. Az igazságosság és a testvériesség alapelemei a kultúrának;
de a rossznak, az igazságtalannak, a gyűlöletnek is van kultúrája
- éppen úgy, mint ahogyan a szentnek és a triviálisnak is. Kilép
e, kiléphet-e az ember a kultúrából, saját kultúrájából a szenve
désben, a kifosztottságban, a megalázottságban? Átválthat-e a
szellem kultúrája az állati létezésbe, abba alétformába, melyben
Primo Levi az ember ember-voltában kezd kételkedni? Sajnos,
igen. Az emberi létben csak az maradhat örökké kultúra, jó érte
lemben vett kultúra amit a kultúrán kívüli lét segít a túléléshez: a
szentség sugárzása. Ez az, ami bennefoglaltatik. mint Isten örökös
kézjegye, ez az, ami az emberi kultúra örökös lehetősége, ez az,
aminek nyelve a kultúra - de az is, ami mérhetetlenül több an
nál. Ha igazságot és testvériességet kívánunk, olyan megszentel
tetésért fohászkodunk, ami egyszerre tartalma a kultúrának és
tartalmazza a kultúrát. A hit benne él, de kívülről árad rá 
csakhogy a kívül is bennefoglaltatik, a határok átjárják egymást,
mint az élet és a halál kultúrájáé, mint a kultúra életéé és haláláé.
Most, ebben a században mindkettőt éljük: egyszerre a kultúra és
a kultúrától megfosztattatás állapotát. Tétován, félve és remény
kedve hiszem, hogy az a szentség, melynek forrása benne van
mint külső erő, a csoda ereje, segít abban, hogy újjászülje önma
gát s a bennefoglalt igazságot és szeretetet - hogy megszülje az
igazság és a szeretet kultúráját.

Mint olyan ember, akinek a szó létezésének nemcsak tartalmát,
hanem lényegét is meghatározza, hadd fejezzem be gondolatai
mat a kultúra egy olyan aspektusának felvillantásával, mely
kívülesik a szavak birodalmán. A szentség kultúrájának (vagy azt
mondhatjuk, hogy a kultúra szentségének) egyik legfontosabb
eleme az alázat. Ebben a gyötrött és lármás korban, bombarobba
nások és halálsikolyok, magányos kisgyermek-sírások és azt elfe
dő hangos gép zenék idején, itt, az alázat csendjében vészeli át
tetszhalálának telét az igazságosság és a testvériesség kultúrája.
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