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BODNÁR DANIEL Fejtő Ferenccel
Nemzetközi hídi történész, újságíró. Nagykanizsán született, 1909-ben.
Az egykori piarista diák a harmincas évek közepétől részt vesz a szociál
demokrata mozgalomban. A harmincas évek végétől Franciaországban él.
Több könyve, számtalan tanulmánya, cikke jelent meg. Leghíresebb kötetei:
Érzelmes utazás (1936); A zsidó és az ő Úristene (1997); Rekviem
egy hajdanvolt birodalomért (1990), Magyarok és zsidók. Egy ezer
éves k ülönös házasság története (1997); II. József (1997). A közelmúlt
ban Európa-díjjal tüntették ki.

Hogyan lesz egypiarista
diákbál kommunista,
majd keresztényszoci
ális gondolkodó?

Piarista diák voltam Nagykanizsán 1919-tőI1927-ig.Iskolámnak di
csőséget is szereztern, az országos tanulmányi versenyen magyar
irodalomtörténetből első díjat nyertem. Egyik osztálytársammal,
Bogyay Tamással indultunk együtt, aki Pauler Ákos filozófus uno
kaöccse volt, később M ünchenben egyetemi tanár, egy német nyel
v ű Szent István életrajz írója. A kanizsai piarista gimnázium egyéb
ként néha túlságosan is haladó gondolkodású tanárokból állt: töb
ben tagjai lettek a kommün alatt a városi tanácsnak. A katoliciz
mushoz való megtérésemben nagy szerepet játszott Sík Sándor
egyik unokatestvére, az apologetika és a dogmatika nagy tudósa.
Ez engem rendkívüli módon érdekelt. Nagykanizsán békében élt
egymás mellett a katolikus többség az elsősorban evangélikus és
zsidó kisebbségekkel. A nevelőanyám. apám második felesége, m é
lyen hívő, katolikus asszony volt, akit már tizennégy-tizenötéves
koromtól rendszeresen elkísértem a mis ékre. Különösen megraga
dott a zene, az egyházi liturgia. Na most hogyan lesz valakiből, aki
már gyerekkorától kezdve rendszeresen olvassa az evangéliumot és
az ókeresztény írókat, egyházatyákat, Órigenészt, Szent Ágostont
és másokat, marxista. még ha rövid időre is? Ennek is megvan a
maga története: egyetemi tanulmányaimat Pécsett kezdtem el, ma
gyar-francia-német szakon. A legkedvesebb tanáraim egyike egy
cisztercita atya volt, Varga Damján, aki irodalomtörténetet tanított.
A sors úgy hozta, hogy Komlón beleszerettem egy bányász lányá
ba. Megismerkedtem a családjával , és láttam azt a hihetetlen ny0

morúságot és szolgaiságot, amiben éltek. Ez a világ számomra, egy
polgárfiú számára teljesen új volt. Megkérdeztem a cisztercita taná
romat, hogyan lehetséges, hogy az egyház nem törődik ezekkel az
emberekkel, a sorsára hagyja őket, főleg egy olyan gazdag egyház,
mint amilyen a pécsi, baranyai akkoriban volt. És ez az egyébként
kiváló ember azt válaszolta: az egyház dolga nem az, hogya szo-
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A 20. század elején itt
hon is egyre inkább fel
ismerteaz egyháza szo

ciális kérdés jelentősé

gét, gondoljunk csak
Prohászka Ottokárra.

Az, hogy az egyházból
kiábrándult, egtJiitt Járt
az Istenből valókiábrán
dulásával is?

ciálpolitikával foglalkozzon, az egyháznak az emberek lelkiüdvével
kell törődnie. Szegénység pedig mindig volt és lesz is a világon. Ez
a válasz rettentő rossz hatással volt rám. Mindez akkor történt,
amikor eljött Pécsre az irodalmi korünkbe - Kolozsvári
Grandpierre Emil, Horváth Tibor, Dénes Tibor és én alakítottuk 
Szabó Dezső, aki már túl volt Az elsodort falu korszakán, tisztán
látta a nácizmus veszélyét és a szociális helyzet megoldatlanságát.
Amikor Pestre költöztem, a legközelebb éppen Szabó Dezső kávé
házi társaságához kerültem, majd beléptem a Bartha Miklós Társa
ságba, amely hasonló volt a későbbi Petőfi Körhöz: marxisták, an
timarxisták, szocialisták, katolikusok, legitimisták, értelmiségiek
jártak össze beszélgetni, vitatkozni. Létrehoztunk egy marxizmus
kutató csoportot, de az egyik társunk, aki a kommunista pártnak
és a politikai rendőrségnek is tagja volt, feladott bennünket. Így
kerültem börtönbe 1932-ben, Rajk Lászlóval, Schöpflin Gyulával s
az Eötvös Kollégium több diákjával együtt. József Attila hatására
azonban nagyon hamar kiábrándultam a kommunista eszmékből.

A szociáldemokrácia híve lettem, de ennek a pártnak sem lettem
tagja, bár Mónus Illés felhívására sokat írtam a Népszavába és a
Szocializmusba. Soha nem voltam egyetlen párt tagja sem. A ke
reszténység iránti érdeklődésem sem csökkent, elsősorban a katoli
kus francia írók, Mauriac, Maritain, Mounier - akikkel később sze
mélyesen is megismerkedtem - munkássága érdekelt.

Sajnos ez nem volt jellemző a magyar egyház egészére. XIII. Leó
1891-ben megjelent híres Rerum Novarum enciklikájának szelle
misége, lelkisége nem lett a mindennapok része. Prohászka Ottokár
elsősorban a keresztény kurzus híve volt, és emellett érdeklődött a
szociálpolitika iránt. Valódi keresztény politikus volt Giesswein
Sándor, akit személyesen is ismertem, és Slachta Margit.

Nem. Nagyon sokat vitatkoztam akkoriban többek között Juhász
Vilmos katolikus barátommal a kereszténység és a szocializmus vi
szonyáról, több tanulmányt is írtam erről a témáról, a keresz
tényszocialista Maritainról, akit aztán Párizsban személyesen meg
ismertem. Pozitívnak tartottam a marxizmusban, hogy nem az ál
lami vagy egyházi paternalizmustól várta a szociális helyzet meg
javulását, hanem a munkásság önszerveződésétől. A történelem
máig nem adott választ arra a kérdésre, hogy az emberiség a vallás
és az egyházak segítsége nélkül is megoldhatja-e a szociális kérdést,
leküzdheti-e a nagy egyenlőtlenségeket.De mindig különbséget tet
tem a szocialista meggyőződés és az ateizmus között. Nem láttam
leküzdhetetlen ellentétet az istenhit és a társadalmi szolidaritásért
való küzdelem között. Viszont kritikus voltam az egyházak alap
vetően konzervatív, sőt reakciós beállítottságával szemben. A ke
reszténység kétezeréves történetét vizsgálva nem lehet komolyan
beszélni arról, hogy hatására az emberek nagy tömegeinek sorsa
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Bibó István írja, hogyaz
egyházak sok bűnt kö
vettek el, de az vitatha
tatlan, hogy a keresz
ténység szelídíti az em
ber tigristermészetét.

Az iméntemlítette, hogy
hisz Istenben, de nem
klerikális, hanem antik
lerikális módon. Isten
ben igen, az egyházban
kevésbé?

pozitívan változott volna meg, kezdve a rabszolgaságtól. a jobbá
gyokon keresztül a munkásság kizsákmányolásáig. De ez nem vál
toztat azon, hogy Istenben mindig hittem és továbbra is hiszek. Ám
antiklerikális és nem klerikális módon.

Ez elvileg lehetséges, de nehéz bebizonyítani. Ne felejtsük el, hogy
például Dél-Amerikában Jézus Krisztus nevében egész népeket ir
tottak ki, hajtottak rabszolgaságba. A probléma talán az egyházak
gyakorlatában van. Azzal kezdődőlt. hogy a kereszténység állam
vallás lett, és alárendelte magát az államhatalom materiális érdeke
inek. Ez azzal járt, hogy fokozatosan eltávolodott a jézusi szelle
miségtől. Én mindig óvakodtam attól, hogy akár egy embert, akár
egy népcsoportot fekete, fehér alapon ítéljek meg. A jóság és a go
noszság lehetősége valamennyiünk lelkében megvan, és az egyházat
nem lehet felelőssé tenni amiatt, hogy az anyagi önzés, a hatalom
szeretete megrontotta egyes tagjait. Ahogyan másoktól, úgy az egy
háztól sem lehet angyaliságot követelni. De sajnos az tény, hogy
Nagy Konstantinusztól a 19. század végéig az egyház mindig szö
vetségben volt a hatalommal, és azt, amit a ciszterci atya mondott
nekem, nem tekintettem jézusi magatartásnak, hanem képmutatás
nak, főleg azért, mert az egyházak nem vetették meg a földi javakat.
De az is tény, hogy az egyház már az őskeresztények óta kiemelke
dő karitatív tevékenységet folytatott. Szent Ferenc Virágoskönyve a
Szentírás mellett mindig is a kedvenc olvasmányaim közé tartozott.

Soha nem voltam ateista, azt tévedésnek tartom. Az agnosztikusok
hoz álltam közel, akik nem tagadták Istent. Voltaire-t a halálos
ágyán felkereste a párizsi érsek. Szerette volna, hogy ez az ember,
aki bevallottan az egyház ellensége volt, hívő keresztényként haljon
meg. Megkérdezte a híres filozófust: most, a halálhoz közel, hisz-e
Istenben, vagy továbbra is tagadja a létét? Voltaire igennel vála
szolt: sosem voltam ateista, Istenben hiszek. És a Szentháromság
ban, kérdezte az érsek, mire Voltaire azt válaszolta: hagyjanak en
gem békében meghalni. Hátat fordított a főpásztornak és meghalt.
Az én istenhitem elég közel áll ehhez. Hiszek az Istenben és Jézus
tanításában is. Az egész világtörténelemben óriási volt a jelentősége

annak, hogy az atyaistenséget megváltoztatta egy jó Isten képére, és
- aminek a csírája, az előzménye már a zsidó vallásban is megvolt
- a szeretetnek, a felebaráti szeretetnek a központi szerepét hirdette.
Ezzel nem lehet vitatkozni, sem tagadni, soha nem is tagadtam. Mint
ahogy minden tévelygése, bűne ellenére is, vitathatatlan az egyház
kiemelkedő szerepe az európai civilizáció és kultúra megteremtésé
ben. Elegendő az egyházi inspirációra megalkotott katedrálisokra,
Bach zenéjére, Szerit Agoston munkásságára hivatkoznom. Es ez csak
elenyésző töredéke annak, amit az egyház létrehozott, vagy segített
létrehozni. Az utóbbi időben egyébként nagyon pozitív változások is
lezajlottak az egyházban, gondolok itt II. János Pál pápa tevékenysé-
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Mint hatvanhárom éve
Franciaországban élő

író, történész, mivelma
gyarázza, hogy a hang
adó értelmiségiek köré
ben változatlanul él a
kétféle mérce anácizmus
és a kommunizmus bű

neinek megítélését ille
tően: míg a nácizmust
egyértelműen elítélik,
addig a kommunizmus
esetében mindig talál
nak mentőkörülményt?

Marx és Lenin művei

benrengeteg agyűlölet

re buzdító mondai, sőt

a legújabb kutatásokki
mutatták, hogy az ún.
politikai gyűlöletbeszé

detMarx az elsők között
használta, Lenin pedig
ezt a gyakorlatban is al
kalmazta. Amire neki
nem jutott ideje, azt
Sztálin szinte tökélete
sen megvalósította.

gére, arra, hogy szüntelenül figyelmezteti a világ hatalmasságait arra,
hogy törődjenek fokozottabban a szegényekkel. Abban pedig, hogy
sorozatban bocsánatot kért az egyház történelemben elkövetett bűne
iért, a krisztusi lelkiség mutatkozik meg. Az egyház sok tekintetben
kezd visszatérni az evangéliumi szellemiséghez. s ennek örülök.

Ez elsősorban a baloldali vagy kommunista értelmiségre jellemző.

Ök sokáig hittek abban, hogy a különböző zsarnokságok, a sze
génység ellen a kommunista eszmékkel lehet a leghatásosabban
harcolni. De a kommunizmus eszmevilága. az utópikus szocializ
mus a 19. századtól kezdve evangéliumi, humanista szocializmus
volt, az emberi szolidaritást hirdette, míg a német fajvédelem rög
tön nyílt kártyákkal játszott, Hitler Mein Kampjjában nem titkolta
embertelen céljait. Nyilvánvaló volt, hogy mindazok, akik nem fo
gadják el a náci eszméket, legyen szó kornmunistáról, katolikusról,
zsidóról. üldöztetésnek lesznek kitéve. A kommunisták nagy bűne

az volt, hogy a saját eszméiket cáfolták meg tevékenységükkel.
Amikor azt hirdették, hogy ez a harc lesz a végső, az emlékeztet a
zsidó és keresztény vallás messianizmusára, de később elfajult a
másként gondolkodók brutális üldözéséig. a magántulajdon teljes
elvetéséig. Bergyajev nem tévedett, amikor az eredeti kommuniz
must keresztényeszmeiségnek tekintette. Számtalan értelmiségi
idealizmusból, emberszeretetből lett kommunista. A nácizmus vi
szont kezdettől a német faj imádatát, s más fajok megvetését, a
gyűlöletet hirdette. A kommunizmushoz való csatlakozás emberi
szolidaritásból eredt. Mind a kommunizmus, mind a német nem
zetiszocializmus a gyűlöletre épült, azt valósította meg. A módsze
reket illetően nem volt különbség a kétféle rendszer között. A har
mincas évek közepén József Attila a világirodalomban először írta
le: fasiszta kommunizmus. Ez tökéletesen kifejezte az igazságot.
Egyenlően bűnös volt mindkét rendszer, sőt, a sztálinizmus még
bűnösebb is, mert az emberszeretet, a humanizmus és a szolidaritás
nevében követte el a leggyalázatosabb dolgokat.

Marx alapjában véve evolucionista volt, hitt abban, hogya szocia
lizmus, kifejlődve a kapitalizmusból, mintegy meghaladva azt, bé
kés úton is megvalósulhat. Ezt valósította meg a szociáldemokrácia.
A szakítás ezzel az elmélettel Leninnél történt meg. A század utasa
című könyvemben is hangsúlyozom ezt: az első világháború ma
már kicsit elfeledett borzalmainak hatására Lenin megfogalmazta
azt az elméletét, hogy a háborúban a kapitalizmus felhasználta a
proletariátust a maga céljaira, de a proletariátusnak a polgárság, a
burzsoázia ellen kell fordítania a fegyvereket. A cél érdekében pe
dig minden eszköz megengedhető. Lenin a pártot és a rendőrséget

teljes mértékben a terror szolgálatába állította. Amit ő kidolgozott.
azt Sztálin - ahogyan arra ön is utalt - száz százalékosan meg
valósította: a totális erőszakot és a terrort. Ám ezt az ugyancsak
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Már Dosztojevszkij is
rámutat arra, hová fej
lődik az Isten nélkülivi
lág. A kommunizmus és
anácizmusvalójában az
Isten nélküli[didi para
dicsomot akarta megva
lósítani. A kísérlet ered
ménye több mint száz
millió halott...

Karácsonyra jelenik meg
A kereszténység ördö
ge cimű könyve. Nem
lehetséges, hogy az Isten
nevében bűnöket elköve
t{) embereket az ördög
tartja megszállva?

Isten belénk táplálta ge
netikailag?

Marxra hivatkozó szociáldemokrácia elvetette. A lenini, majd sztá
lini kommunizmus a szocializmus elfajulása volt, ez magyarázza a
kiábrándultak nagy számát. A kommunizmusból volt visszatérés a
demokráciába - a nácizmusból nem -, gondoljunk csak Nagy
Imre, Dubéek, Gorbacsov példájára.

Igen, de arról sem szabad elfelejtkeznünk: a II. világháborúban hor
vát katolikus papok kereszttel a kezükben hirdettek keresztes há
borút a görögkeleti keresztények és a muzulmánok ellen, Jézus
Krisztus, a szeretetvallás nevében. Ök is Istenre hivatkoztak, hittek
benne. Voltak papok, akik áldásukat adták azokra, akik protestáns
templomokat vagy muzulmán mecseteket égettek és zsidót üldöz
tek. Az Isten nevében való visszaélés még az ateisták kegyetlen
cselekedeteinél is borzalmasabb. Az ateisták a vallással együtt az
erkölcsöt is elvetik, céljaik elérése érdekében nem ismernek korlá
tokat. De a második világháborúban, vagy Boszniában történt, Is
ten nevében elkövetett szörnyűségekértnem az ateizmus a hibás,
hanem az Istenhez való elferdült viszony és a népek bizalmával
való rettenetes visszaélés.

Ez bizony nagyon is elképzelhető. Mert hiába hord valaki keresztet
a mellén, ha gyűlöletet hirdet és szörnyűségeket követ el, akkor az
ördög akaratának megfelelően cselekszik. Nincs szomorúbb annál,
mint amikor az ördög egyházi ruhában jelenik meg. Minden rossz,
a rablás, a gyilkosság, a civakodás, a hiúság, az ördögtől van. Az
ördög bennünk van.

Erre nem tudok egyértelműigennel vagy nemmel válaszolni, de azt
hiszem, hogy igen. Utalok itt A zsidó és az ő Úristene című köny
vemre. Ebben idézek egy talmudista példázatot: amikor Isten meg
teremtette az embert, akkor eltűnődött azon, hogy milyen legyen
az ember. Mivel az ő képére és hasonlatosságára teremtette, és sza
badon, ez azt jelenti, hogy az embemek is szabadnak kell lennie.
Mit jelent a szabadság? Azt, hogy az ember választhat. Ugyanúgy,
ahogyan a politikában is azt jelenti a szabadság, hogy az emberek
választják azokat, akik vezetik őket. Isten az embert szabadnak te
remtette, tehát az embemek választóképessége van. Igen ám, de mi
között? Ha az Isten csak jónak teremtette volna az embert, és nem
pedig olyannak, aki képes megölni még a testvérét is, ha nem lenne
megadatva az embemek a lehetőség, hogy válasszon a jó és a rossz
között, akkor nem volna szabad. Ez olyan nehéz kérdés, amire ed
dig az egyháznak sem sikerült egyértelmű választ adnia. Van egy
nagyon jó barátom, Gánóczy Sándor, aki harminc évig tanított teo
lógiát. A közelmúltban írt egy érdekes tanulmányt A Sátán mint a
gonosz metaforája címmel. Ebben végighalad az egyház teológiai,
filozófiai történetén és arra következtet: az egyháznak mindmáig
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Önmagukatkeresztény
nek valló politikusoktól
is lehet hallani: ha kell,
az ördöggel is szövetke
zem a jócélérdekében .. .

Azt mivel magyarázza,
Iwgy Istenekkora hatal
mat adott a Sátánnak?
Az, hogy szabadok va
gyunk, választhatunkjó
és rossz között,nem túl
ságosan nagyáravilág
ban előforduló rengeteg
szörnyűséghez képest?

nincs kimondott doktrínája a Sátánról. annak ellenére, hogy már
Szent Ágoston és Szent Tamás is írtak erről. Létezik-e a Sátán, vagy
csak metaforája a bennünk meglévő rossznak, gonoszságra való
hajlamnak? Gánóczy Sándor azt vallja, hogy a Sátán, Istennel ellen
tétben, nem létezik mint személy, hanem a bennünk lévő, gonosz
ságra való hajlandóság.

Gyakorlatilag erre jó példa volt a második világháborúban a nyu
gati demokráciák szövetsége az ördögi Szovjetunióval, a nála még
ördögibbnek tartott hitlerizmus ellen. Ám erkölcsileg ez a tétel ne
hezen védhető. Ki határozza meg azt, hogy valóban hasznos, jó
dolog-e az, aminek az elérése érdekében akár erőszakkal is harcolni
akarok? Ugyanakkor nem tagadhatjuk meg az önvédelmet az erő

szakos támadások ellen. A jó és a gonosz kérdése misztérium. Az
egyház valójában abbahagyta az ördögűzést, bár mindenütt foglal
koznak még vele. Hitler, Sztálin vagy Milosevics esetében olyan
elvakult gyűlölet nyilvánult meg, hogy náluk nehéz arra következ
tetni: csak valamiféle elfajzott emberi megszállottság kerítette ha
talmába őket, és szörnyűséges tetteiknek ne lenne metafizikai vetü
lete. Cselekedeteik annyira túl vannak már minden emberin, hogy
racionálisan megmagyarázhatatlan, hogyan tudtak ilyen szörnyű

ségeket elkövetni? Csak a gyűlölet és a pusztítás éltette. mozgatta
őket. Sajnos a történelemben nem ritka a hozzájuk hasonló, elvete
mült politikusok hatalmi tobzódása. Ha emberi okokat kutatunk a
személyiség ilyenfokú elfajzásában. elsőként a frusztrációt kell
megemlítenünk. A hajlandóság minden emberben megvan, már a
kisgyerekben is, de még a csecsemőben is: ahogyan az anyja keble
után kapkod, abban már felismerhetőaz egoizmus gyökere. A go
noszság legtöbbször szeretethiányból, hiányérzetből fakad. Valami ér
tékesnek a hiánya hajqa a gyűlöletet, és utána már nincs megállás.

Ezzel kapcsolatban Jób könyvét említhetem. Ez a zsidóság egyik
alapkönyve. A gyermekeit, gazdagságát, nyáját elvesztő Jób azt
mondja: én jó ember vagyok. A barátaim azonban azt mondják:
Isten azért büntet, mert valami bűnt követtem el. De én nem látom
ezt. És Jób Istenhez fordul: lehet, hogy bűnös vagyok, de nem lá
tom, hogy az lennék. Hol követtem el a bűnt? Végül aztán - és ez
a misztérium ebben a könyvben - megjelenik az Isten és azt
mondja: neked van igazad, nem a barátaidnak, én próbára tettelek,
s csak ezért engedtelek át a Sátán hatalmának, azzal a feltétellel,
hogy életedet kímélje meg. Az ember próbára tevését a keresz
ténység is átvette a zsidó vallástól. Az, hogya különböző próbaté
telek milyen árat követelnek egy embertől, vagy egy nemzettől,

népcsoporttól. olyan dolog, ami felfoghatatlan az értelem számára.
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A világtörténelemben
rengeteg a gonoszság, a
rossz. Szörnyfiségeszsar
nokok szabtákmegegyes
nemzetek, népek sorsát,
voltak tragédiák okozói,
de mindent csak addig
tehettek, amíg Isten
megengedte nekik. Ha6
közbeszól, a legnagyobb
hatalmú zsarnokok sem
tehetnek semmit. Ésed
dig még minden dikta
túra elbukott.

A remény mellettazon
ban az a kérdés is[elme
rűlhei: ha a Sátán ha
talma ekkora, és hát ab
ban nem nagyon bizna
tunk, hogy beleunva a
rosszba, nyugalomba
vonul,akkor mi a bizto
síték arra, Iwgy a 21.
században nem lesznek
a20. századihoz hason
ló szörnyfiségek?

Egyik könyvében azt ír
ta,hogya21. század va
lószínfileg a döntés szá
zada lesz ...

A történelem egyik legmélyebb kommentárja Madách Az ember tra
gédúija című drámai költeménye. Minden jó szándék gonoszba,
rosszba fordulhat. Jézus szelíd evangéliumából született az eretnek
üldözés, a boszorkányégetés, a másként hívőknek, gondolkodók
nak, a zsidóknak az üldözése, a humanizmusból a legnagyobb em
bertelenség lett, a szocializmusból véres, kegyetlen diktatúra. Em
lékezzen a darab végére, amikor a kétségbeesett Madách azt kérde
zi az Úrtól, miben reménykedhetünk. és erre Isten azt válaszolja:
"Mondottam ember: küzdj, és bízva bízzál!" Ennél jobb választ
még senki nem talált ki. Valójában Goethe Faustjának is ez a vége,
hogy a bűnt akaró ember végül is üdvözül. Ez lehet a reményünk.
Nem csak egyéni emberek, de népek, nemzetek is tudnak eltéve
lyedni, de csodálatos dolgokat is létrehozni. Tudnak őrületet vég
rehajtani, mint a tisztán faji állam létrehozására tett kísérletek,
egész népeket lehet belevinni a gonoszságba, de meg is lehet térí
teni a kereszténységhez és a humanizmushoz.

Ezzel kapcsolatban megint a Talmudot idézem, azt a gyönyoru
részt, amelyben felvetődik, hogy miért teremtette Isten az embert?
Azért, mert szüksége volt munkatársakra a teremtésben. Vagyis
ami az emberben pozitív, az nem a destrukció, hanem az építés.
Székesegyházakat építeni, állandó, egymással és másokkal szolidá
ris emberi közösségeket, az építés és a teremtés összhangja az, ami
ből arra következtethetünk, hogy létezik a zsidóságban és a keresz
ténységben is meglévő messianizmus, A zsidók a Messiás megjele
nésében bíznak, a keresztények pedig abban, hogy újra eljön kő

zénk. A világban meglévő rossz ellenére is elmondható, hogy az
emberek többsége nem akarja a gonoszságot, lelkileg nem arra van
beállítva. A szülők nagy része sem arra törekszik, hogy gyerme
keiknek minél rosszabb legyen, hanem éppen ellenkezőleg,minden
áldozatot készek meghozni a boldogulásuk érdekében. Az embe
rekben tehát minden rossz ellenére él a világosság. S főleg abban
bízhatunk: Isten nem azért teremtette az egész világmindenséget,
benne a mi Földünket és rninket, hogya romlásba és a pusztulásba
taszítson, hogy végül a gonosz ülhessen diadalünnepet. Logikai
okunk is van tehát arra, hogy reméljünk.

Igen, ez valószínűleg így is lesz. A vallásháborúk után a 18. század,
a felvilágosodás százada felvillantotta a reményt, hogy az ész végre
győzedelmeskedik a gonoszság fölött. Az első csalódás a francia
forradalom volt: a felvilágosodott elmék reményeiból jakobinus ter
ror lett. Az orosz forradalom szintén a megváltás reményében ín
dult, de zsamokságba süllyedt. A 20. században két totalitárius
rendszer is megbukott. Az új században döntő ütközetre készülnek
a jóindulat és a gyűlölködés, a gonoszság erői. Én remélern. hogy
a döntést nem egy ujabb világháború hozza meg, hanem az emberi
szolidaritásra épülő elemek békés úton fognak győzedelmeskedni.
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A sokat emlegetett glo
balizáció a pozitívumo
kat vagya negatívumo
katfogja feler8síteni?

A globalizáció az ellenségeskedő, gyűlöletre épülő nacionalizmus
helyett az integráció felé halad, egy anyagi, de szellemi világpiac
felé is. Ugyanakkor a piac versenyt is jelent, amelynek ellenőrizet

len szervezetlensége súlyos veszélyekkel jár a gyengébbek, az el
maradók részére. A genovai csúcson a tüntetők figyelmeztettek,
hogy a világ tragikus módon kettészakadt, és a súlyos egyenlőtlen

ségek szörnyűségekhez vezethetnek. Követeléseik jogosak voltak,
de olyan erőszakosan tüntettek, hogy ismét felvetődött a kérdés: a
jó erőszakos úton való követelése nem vezet-e bennünket ismét a
Sátánhoz? Emlékszem: amikor elkezdődtek a boszniai ellenséges
kedések, Párizsban találkoztam a NATO akkori vezérkari titkárá
val, Manfred Wörner tábornokkal. Arról beszélgettünk, hogyan le
hetne véget vetni a nacionálkommunisták elszabadult gyűlöleté

nek? Meglehetősen szkeptikusnak láttuk a helyzetet, mert akkor
még az európai nagyhatalmaknak és Amerikának nem sikerült kö
zös álláspontot kialakítaniuk a konfliktus kezeléséről. Wörner meg
lepően pesszimistán ítélte meg a helyzetet, mondtam is neki: tábor
nok úr, kicsit csalódtam a beszélgetésben. Több optimizmust vár
tam öntől. Sajnálja, de egyelőre nincsen oka optimizmusra, felelte.
Erre idéztem neki az általam sokat bírált Antonio Gramsci egy szép
mondatát: a tisztánlátás pesszimizmusát az akarat optimizmusával
kell legyőzni. Egész életében talán ez az egy pozitív mondata volt.
Wörner megkért, írjam fel neki, idézni fogja a NATO közgyűlésén.

Ez hasonlít Madách soraihoz. A tisztánlátás pesszimizmusa... szó
val ne legyenek illúzióink az emberről. Az ember jó és gonosz, a
rossz és a jó közötti küzdelem még nincsen lefutva, de legyen meg
bennünk a jóakarat optimizmusa. Az, hogy mi, személy szerint
minden körülmények között a jóra törekszünk. Istenben hinni
annyit jelent, hogy bízunk az emberi jóakarat győzelmében. Szere
tem erre Vörösmarty szavait idézni: "Mi dolgunk a világon? Küz
deni erőnk szerint a legnemesbekért."
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