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Eszmelörlénész, filozófus

eredetileg sötétségben és keménységben élő tagjai is megvilágo
sodhatnak és megolvadhatnak, s communio tagjaivá válhatnak,
hogy ők is hívogassanak. De ha a másik evangelizálására, megté
rítésére legkisebb esély sincsen, szeretetemet akkor sem vonhatom
meg tőle. Az önmagát tékozló, szétszóró isteni szeretetet nem
korlátozza, hogy az látszatra mennyire hatékony, látványos vagy
eredményes. Az általunk megtapasztalt, feltétel nélküli, elénk jövő

kegyelmet és szeretetet nekünk is feltétel nélkül tovább kell adni.
Az Ő testének tagjai az ő teremtett világáért, a bűnösökért, a

másokért, egymásért egyaránt felelősek.

Mert eredetileg az egész teremtett világ az Isten teste. A bűneset

azonban halálos sebet okozott a teremtett testnek. Ezért kellett az
Istennek a gyermekben megtestesülnie, majd ezért kellett halálra
adatnia a Fiútestnek. Az ő megtöretetett testébe keresztségünk által
betagozódva az ő testének tagjaivá váltunk, és így az ő halálában
és feltámadásában részesülünk. Ilyen alapon élhetünk és halhatunk
a világ gyógyulásáért. Teremtettségünk jogán egymásra utaltak,
egymásnak valóban tagjai vagyunk. "Senki sem különálló sziget,
amely teljes lehet önmagában, minden ember a kontinens egy szelete, a
szárazföld része, ha egy rögöt mos el a tenger, Európa lesz kisebb... bárki
hal meg, én leszek kevesebb, mert az emberiség része vagyok, sose kér
dezd tehát, kiért szól a harang, mert érted szol" (John Donne).

Igazság és szeretet
Bizonyára sokunkban felötlött már a kettős kérdés: Hogyan lehet
séges, hogy egy másik ember egyrészt eltérően vélekedjék tőlem,

hiszen értelmes lény, mint én is gondolom magamról, másrészt
azonosan vélekedjék velem, hiszen szabad, külön személyiség?

Az európai kultúra, annak meghatározó görög és keresztény
szellemében - mondhatni - két nagy eszményt mutat fel alap
vető, örök értékként. Az egyik a művelt ember eszménye, a kultúra
elve, amelyet a puszta természettel, a merő ösztönvilággal, s az
ezt valló felfogásokkal szemben kell kifejleszteni. A másik érték
az embernek mint velem egyenlő és szabad személynek a fogalma.

Az ember mint értelmes lény szükséges, hogy az igazsághoz
tartsa magát. Ebből fakad a tudás tisztelete. Az ember mint er
kölcsi lény és személyiség pedig szükséges, hogy - saját életé
nek helyes vezetésén túl - embertársa megértését és együttmű

ködését keresse és segítse őt. Ez a magatartás a szeretet elvén
alapul.

A kettő kőzött, tehát az értelem és erény, igazság és szeretet
között szüntelenül konfliktus keletkezik, be kell azonban látni,
hogy mindkettő az ember természetéhez, lényegéhez tartozik, s
így összeegyeztetésükre kell törekedni.
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Szent Pál apostol két ízben is beszél arról, hogy tagjai vagyunk
egymásnak, s mindkétszer két szempontot tart szem előtt. Ahogy
a testben a tagok, mi is egyrészt különbözünk adományaink,
rendeltetésünk szerint, másrészt viszont egy testet alkotunk
(Róm 12,5). A másik esetben pedig figyelemreméltó, hogy ép
penséggel a hazugság és a harag együttes elhagyására szólít fel,
amikor arra int: "Hagyjátok el tehát a hazudozást, beszéljen
mindenki őszintén embertársával, hiszen tagjai vagyunk egy
másnak. Ha elfog is benneteket az indulat, ne vétkezzetek. A
nap ne nyugodjék le haragotok fölött" (Ef 4,25-26).

Ma az egyik legfontosabb feladatnak az igazságért való küz
delmet és az igazsághoz való ragaszkodást tartom. Éppen azért
vélem így, mert korunkban az igazság fogalmának és tartalmá
nak kétségbevonását a közgondolkodásban, a politika, az erkölcs
és a művészetek terén nap mint nap tapasztalhatjuk. Ahogyan
Hans-Georg Gadamer rámutatott: "Manapság a szó igazságáról
beszélni provokációval ér fel.,,1

Régóta tapasztaljuk az igazság megkérdőjelezését,relativizálá
sát, szubjektivizálását és pluralizálását, elsősorban talán a sza
badság egyfajta hamis felfogása alapján. Visszatérő jelenség,
hogy egyesek az "igazság" megfoghatatlanságára hivatkoznak.
Az ilyen álláspontról szólva Jacques Maritain rendkívül élesen
nyilatkozott: "Az, aki Pilátus módjára teszi fel a kérdést: 'Mi az
igazság?', legyen ez akár tudományos, metafizikai vagy vallási
kérdés, nem toleráns ember, hanem az emberi nem árulója.r"

Az igaz beszédet annak idején Montaigne az emberi méltóság
tartozékának tekintette. "Ember voltunkat s egymáshoz tartozá
sunkat semmi nem fejezi ki hívebben, mint a beszéd. Ha felfog
nánk, hogy milyen borzalmas és súlyos bűn a hazugság, tűzzel

égetnénk ki a világból, nagyobb okkal, mint más gaztetteket" .3
A hazugság az embert végigkísérő probléma. Azonban talán

nem túlzás azt mondani, hogya mai szervezettség körülményei
közt a hamis hatékonyabb, s így a veszély fokozottabb, mint va
laha. Míg a régebbi korokban a hagyomány mélyrétegei nagyjá
ból akkor is megőrződtek, ha a közélet és politika inkább felszí
ni világában "úri huncutságok" folytak, addig a modern kor
mindent átható és felforgatni képes világában a politikai és gaz
dasági hatalom döntő változásokat tud elérni az élet minden terü
letén s a nemzet egész testében. Életünkben így az igazmondás és
a valóság helyes felmutatása szinte élet-halál kérdésévé vált.

Az igazsághoz való ragaszkodás mellett másik legfontosabb
feladatunk a szeretet helyes elvének fenntartása. Maritain ezzel
kapcsolatban hangoztatja, hogy minden ember Krisztus tagja,
akihez tisztelettel és a kölcsönös megértés vágyával kell közeled
ni, majd megjegyzi: "Egykor azt mondottam Jean Cocteau-nak:
kemény szellemre és lágy szívre van szükség. S mélabúsan hoz
zá tettem, hogy a világ tele van elpuhult szellemű kőszívekkel.
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FÜZI LÁSZLÓ

Irodalomtörténész,

a Forrás főszerkesztője

Jaj azoknak, akik puha szellemmel vesznek részt az ökumenikus
párbeszédbenl"

Szent Ágoston nézete szerint a másik ember szeretete egy
részt természetes, másrészt nem könnyű feladat. Szent Ágoston
nevezetes tanítása az emberek körében munkáló kétféle vonza
lomról szól: "E kétféle szeretet közül az egyik szent, a másik
tisztátalan, az egyik közösségi érzésű, a másik magát keresi, az
egyik magát alárendelő, a másik Istennel vetélkedö.r''' Ezen ala
pul a jellegzetes ágostoni fogalompárnak, a két városnak (civitas)
a megkülönböztetése, amelyek harca adja az emberi történelem
lényegét: "Két várost létesített a kétféle szeretet. Nevezetesen a
földi várost, az Isten megvetéséig menő önszeretetet, s a
mennyei várost, az önmaga megvetéséig jutott istenszeretetet.r"

Szent Ágoston azonban felhívja a figyelmet arra, hogy ez a
két, egymással szemben álló közösség a földi létben egymással
összevegyülve található (civitates permixtaei, amely a földi város
nak saját színtere, a mennyei városnak pedig zarándokútja/ s
azt, hogy ki-ki melyik város polgára, csak az Isten tudja.

A két város összekeveredett létezési módja máig ható, rendkí
vüli jelentőségű eszme. Az egymásba fonódás felismeréséből

adódik a belátás, hogy az igazra törekvés fenntartása mellett is,
tiszta, eszményi társadalom, közelebbről tiszta keresztény társa
dalom nem lehetséges. Ugyanígy ebből a tényből következik,
hogy megfelelően használni kell a világot. Szent Ágoston egyrészt
hangoztatja, hogy az igazit, a mennyei várost kell szem előtt tar
tani, másrészt figyelmeztet arra, hogy az ellenfél között rejtőzköd

nek olyanok, akik társainkul rendeltettek, bár még nem tudják.8

Az igazságért való erélyes küzdelem éppen ezért nem lehet
helyes és eredményes szeretet, alázat, könyörület, irgalom nél
kül. Ezt a tanítást fejezi ki Szent János fohásza: "Legyen velünk
az Atyaistennek és Jézus Krisztusnak, az Atya Fiának kegyelme,
irgalma és békéje, igazságban és szeretetbent" (2Jn 3).

1/Tagjai vagyunk
egymásnaK"
- idézik a körkérdés megfogalmazói Pál apostolt, egyúttal pedig
fel is mentenek az alól, aminek egyébként sem tudnék eleget tenni,
hiszen nem a tanítás teológiai értelmezését kérik, hanem annak
összefoglalásához szeretnének eljutni, ami ezzel a tanítással ma
kapcsolatba hozható, pontosabban: azt kérdezik, hogy ez a tanítás
miképpen érvényesül, érvényesül-e a mai magyar társadalomban.
Íróknak, szociológusoknak, hívő és nem hívő emberek tucatjainak
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