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Sorsunk és jellemünk
"Hogymint vagytok otthon, Pistukám?" melengetett Pátkai Róbert
telefon-hangja. "Nincs most különösebb mondandóm, csak régen
hallottalak és a barátságot ápolni kell." Szót váltottunk persze a
londoni püspökkel gyerekeinkről,közös ismerősökrőlés szerkesz
tőségünk aszályos helyzetéről is.

"Csak" ezért felhívtam néhány barátomat. Meglepődtek és
örültek. Mert zaklatott korunkban apad a szíves érdeklődés

mások iránt, fölértékelődik a figyelem, együttérzés, segítőkész

ség. A hirtelen kitágult világban és az információözönben sok
szor kóválygunk, nehéz fogódzókra lelnünk. Mintha elüzlete
sednének az emberi kapcsolatok is, értékrendszerében úgy túl
teng az érdek.

Manapság akár jelkép lehet az érdekember. Akinek csupán a
maga haszna számít? Korántsem. Sokkal inkább a társadalom ja
vának szolgálata. Így kivételes Marx György teljesítménye, az
univerzum titkainak és az ember erkölcsi törvényeinek kutatásá
ban. S ami hagyatékából tovább sugárzik: a tehetséggondozás
szenvedélye. Mert a szellemi tőke, a kreativitás a legértékesebb
magyar "valuta"; az állami gondoskodás javításával és civil kez
deményezésekkel a képességek kiteljesítéséhez teremtsünk minél
kedvezőbb körülményeket, a parlamenttől a kis faluig.

Mi lett volna Lőrineze Lajosból, ha a szentgáli lelkész nem
pártfogolja a pápai kollégiumba? Bővensorolhatnék ilyen pél
dákat a múltból és mindinkább napjainkból is. Ám fiatalok so
kasága szűkölködik és elkallódhat pusztán hátrányos helyzete
miatt.

Egy régi cimborám gyerekkorából küszködés és megalázás él
ményei sajdulnak fel. Padlássöprés, hajnali sorban állás kenyé
rért... Mintagazda nagyapja kórházi portásként tengődött. Ku
láknak bélyegezték, elkobzott tanyája kolhozirodává vedlett. Őt

gimnáziumba menekítették szülei a gürcölésből, s megkoplalták
taníttatását. A rendszerváltozáskor úgy érezte, ami megtörtént,
jóvátehetetlen. Sértette ízlését a kárpótlás. Mégis igényelte, hogy
legalább a vagyon maradéka ne legyen préda. S alapítványt ho
zott létre belőle - ősei emlékére - szegény és jó képességű gye
rekek továbbtanulásáért. "Normális vagy? Azoknak a leszárma
zottait is segíted, akik tönkretették a családod" - hányták szemé
re földijei. "Miért bűnhődjenek az unokák a nagyapák vétkeiért?"

Valóban nem az a lényeg, honnan jössz, hanem hogy hová
igyekszel - vallom Illyés Gyulával. Aki persze haláláig hű ma
radt szülőföldjéhez. Mégpedig úgy, hogy az egész nemzet hely
zetén igyekezett javítani, már amennyire sorsproblémákat orvo
solhat az irodalom. Életműve az európai magyar műveltség ko-
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vásza - tudatosította tavalyi centenáriuma. Csak hát alig olvas
sák. (Majd talán az utódaink, már akik tudnak még pénzen kí
vül mást is olvasni ... ) Mindenesetre kétkeziek és tudósok, mű-

vészek szellemét egyaránt táplálhatja. .
Egyformán szót tudott érteni velük László Gyula régészpro

fesszor is, s talán ezért értelmezett sajátosan egy divatos fogal
mat. Tisza-parti ásatás közben összebarátkozott egy pásztorral,
aki a töltésoldal zöldjén negyedóráig mesélte, melyik füvel mi
lyen betegségeket lehet gyógyítani. Amit egyetlen szóba sűrí

tünk: a gyöp, arról kiselőadást tartott. "Miben különbözik a mi
akadémikus szintű műveltségünk (mellesleg nem volt akadémi
kus, az Akadémia szégyenére) a pásztorétól? Semmiben. Csak
más". Így hiteles számomra a másság, és meggyőzőbb, mint
ahogy némely politikus vagy közíró használja.

A közélet heves, sőt ingerült szócsatái olykor alpári kabaréval
rokoníthatók. Külföldi parlamentekben és tévéstúdiókban állító
lag még gorombább a stílus. Lehet követni. De érdemes? Hiszen
a szabadság értékei néha már szabadosságban fuldoklanak.
(Hasztalan figyelmeztetett Mádl Ferenc a vitakultúra méltóságá
ra?). Ha ricsajos indulatok fortyognak megfontolt érvelés helyett,
nemcsak a politika, a demokrácia iránti bizalom is apad.

Megannyi szappanopera, krimi, valóság-show árad viszont a
képernyőről. Mivel sokaknak ez a legkényelmesebb szórakozása,
a dömpingben akaratlan is tunyul ízlésük. Felüdülést és szellemi
örömöket kínálhatna például egy műveltségi vetélkedő.

Keresztury Dezső közelgő centenáriuma kivételes alkalom
erre. Hiszen a közelmúlt egyik legsokoldalúbb alkotójának pá
lyaképe átívelte a 20. századot. "Sorsunk nálunk nagyobb hatal
mak kezében van. De jellemünk a magunkéban" gondolatát tör
ténelmi pillanatban, 1945-ben vetette papírra. Akkor még nem
dőlt el: merre Magyarország? Viszontagságos évtizedek után
most sejtjük. De hogyasorsfordító időnek ne csak megélői, ha
nem cselekvő részesei is legyünk, nem árt legalább eltöprenge
nünk hagyományainkon, közérzetünkön, jövőképünkön. Sorsunk
és jellemünk harmóniájáért.

Egymás
szenvedésevó1 elünk...
A körlevél első kérdése így szól: Mit jelent itt és ma, hogy "tagjai
vagyunk egymásnak"? Erre röviden azt felelhetem: Itt és most és
mindenkor azt jelenti, hogy egymás nélkül nem élhetünk meg.
Gondolok egészen érzelem mentesen a társadalmi munkamegosz-
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