
A Nyugat estéje?
Megjelenése, majd átdolgozott változatának ismerete hatalmas felzú-
dulást keltett, pedig Oswald Spengler csak a nyugati világ alkonyá-
ról írt. Ez a hallatlanul érdekes történetbölcseleti mű azt sugall ta, hogy
a társadalmak és ideológiák ciklikus fejlődése során koronként új
formációk születnek, s a régiek lassan elhalnak. Úgy vélte, a 20. szá-
zad első fele hozza el a polgári rend felbomlását. Ez zel a megálla-
pítással küzdött élete végéig Márai Sándor, miközben jeleit megka -
pó hitelességgel ábrázolta Thomas Mann vagy Roger Martin du Gard
A Thibault-családban.

Noha a válságirodalom termékei, például Ortega fejtegetései vi-
lágszerte figyelmet keltettek, a változást a pusztító háborúk, népir-
tások, exodusok jelezték, olyan események, amelyek messze meg-
haladták a történetbölcselők elképzeléseit. Az 1929-ben kezdődő
gazdasági világválság is annak jelzése volt, hogy hullámhegyek
után hatalmas, az egész emberiséget fenyegető hullámvölgyek kö-
vetkeznek, amelyekből mind nehezebb kikapaszkodni.

A mai világ nyugati részein végigtekintve úgy tapasztaljuk: az
USA és az egyesült Európa, melynek hazánk is része, egyre súlyo-
sabb megpróbáltatások felé sodródik. Lehetséges, hogy a válságot
új apokalipszis követi, vetette föl a kérdést Kovács Lajos Péter, aki
tíz közismert tudóssal beszélgetve kereste a választ a szorongató
egzisztenciális kérdésre,1 s hasonló szándék vezérelte a Mádl Ferenc
Kör tagjait, akik Magyarországra fókuszálva keresték a kiutat.2 Ki-
váló tudósok, a legkülönfélébb szakterületek ismerői próbáltak el-
igazodni és eligazítani a világ zűrzavarában, hangsúlyozva, hogy
ők sem látják a megnyugtató megoldást, ám a kérdések és válaszok
mégis segítenek tisztábban látnunk, s közelebb visznek a józan, fe-
lelős magatartásforma kialakításához.

Falus Andrással beszélgetve Kovács Lajos Péter a következőképp
fogalmazta meg jelenlegi helyzetünket: „A világ változás előtt áll.
Nem folytatható sem a növekedés üteme, sem a populáció válto-
zása, sem a fogyasztás mértéktelensége, sem a Föld javainak pa-
zarlása.” Vajon rátalálunk a helyes útra, vagy tényleg apokalipti-
kus idők elé nézünk?

A hagyományosnak mondott, valójában a francia forradalom óta
folyvást új és új felfedezésekkel gyarapodó világrend az emberi élet
kiteljesedésével kecsegtetett. Ám eközben elkezdtek fogyatkozni azok
a természetből nyert javak, amelyekre a fejlődés alapozódott. Czelnai
Rudolf meteorológia-professzor vet számot ezzel a lehetőséggel: „Sze-
rintem előbb fogunk kifutni a térből és a csendből, az energiából (kő-
olajból, földgázból, uránból), ivóvízből és egészséges ételből, mint Föl-
dünk egyelőre nagyon barátságos klímájából… az első kőfal, aminek
az emberiség nekifut, mégpedig teljes gázzal, az nem a klíma lesz,
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hanem valami más. Lehet, hogy az első az lesz, hogy kifogynak bizo-
nyos kritikusan fontos nyersanyagok… fogyni kezd az ivóvíz… vagy
éhezni kezd a túlnépesedett Föld lakóinak többsége.”3

A baljós jövőkép egyik indoka a gazdaság fetisizálása, s a kilátás-
talanság érzését — nem ok nélkül — fokozza a hírek és információk
zűrzavara, gyakran ellentmondásos volta. Szemünk láttára, fülünk
hallatára játszódik le az a folyamat, amelynek egyik jellemzője, hogy
a technikai fejlődés önmaga ellen fordul, s megzavarja a tájékozódás
egyensúlyát, hol ezt, hol azt a válságjelenséget emelve ki a többi közül.
Holott a válság egyetemesnek mondható, az élet minden területén
megfigyelhető. A híradásokból a kevésbé tájékozott néző, hallgató, ol-
vasó arra a következtetésre juthat, hogy a bajok okozói a bankok és
bankárok, holott — mint erre Bod Péter Ákos is figyelmez tet — „itt
egyszerre lép fel az állam, valamint a mezőgazdaság csőd je” is.4 A volt
miniszter még azt is meggyőzően fejti ki, hogy a lakáshitelek felvételét
Amerikában (nyilván nem csak ott) az állam is szorgalmazta, hiszen
a lakáshoz jutottak támogatására a politikusok is számítottak.

A politika, a politizálás globális válságát jelzi, hogy mindenütt
egyre több a kiábrándult, a sodródó ember, s belőlük szerveződik az
amorf tömeg. Mádl Ferenc5 Platón példájára hivatkozik. A filozófus az
ideális állam és jog megalkotásának módját keresve kényszerült po-
litikai pályára, de a Szókratész védőbeszédét olvasva rátalálhatunk
azokra az okokra, amelyek kiábrándulását magyarázzák, s megindo-
kolják, miért, szentelte életét „az egyén, a társadalom, a közösség er-
kölcsi, jogi, filozófiai terápiájának a megalkotására…” Midőn azt fej-
tegette, hogy Athént szégyenletesen kormányozzák, s ezen csak a
filozófusok politikai részvétele segíthet, tulajdonképpen arra gondolt,
hogy a bölcs politizálás elengedhetetlen feltétele „az elméleti és tu-
dományos igényesség”. Ez a fontos alapelv világszerte egyre kevésbé
érvényesül, a politikát éppen nem az igényesség és bölcs előrelátás
hatja át, sokkal inkább a hatalom megszerzésére és megtartására való
törekvés a jellemzője, s érdekei szerint változtatja a törvényeket, ame-
lyek szilárdságát, kikezdhetetlen voltát a görög gondolkodó kivéte-
lesen fontosnak ítélte. Ám a jog ma világszerte a politikai elitek érde-
keit szolgálja, „nem volt több mint egy papírdarab, amivel másokat
utasíthatok a hatalom gyakorlása érdekében”.6 Kevés országot mond-
hatunk, amelyben a jog 1945 után tapasztalható politika-szolgáló sze-
repe alapvetően változott volna meg, a sokat emlegetett közjó csak
egy kisebb, uralkodó közösség javának szolgálatát jelenti.

„A politika a kompromisszumok művészete” — figyelmeztet
Kroó Norbert,7 ám az egész világon — nálunk is — megfigyelhető a
tragikus következmé nyekkel járó elszakadás a kompromisszumok
megteremtésétől.

Ennek egyik legszomorúbb következménye még a helyes irányba
induló politikai törekvésekből történő kiábrándulás, a politika által
kijelölt irányok iránt tanúsított érdektelenség. Ez a jelenség kivált
azokban az európai államokban figyelhető meg, amelyekben a pro-
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letárdiktatúra elsorvasztotta a népek ítélőképességét, hiszen lehe-
tetlenné vált az önálló véleményalkotás, s még inkább annak arti-
kulálása. Az egyes államok között a szovjet megszállás sem csök-
kentett a különbségen, az egységes Európa egyelőre szép álom, a
tudomány területe az egyetlen, ahol harmonikus és globális a köl-
csönösség. Ezeket a tapasztalatokat „jó lenne kamatoztatni a gaz-
daság vagy a politika területén is” — figyelmeztet Kroó Norbert.

„A multikulturális társadalom már nem működik”, így fogalmazza
meg a világ súlyos betegségét Varga János virológus professzor.8

Szerinte a legfőbb bajok egyike, hogy bizonyos földrészek lakói nem
tudják korlátozni a születések számát, s a túlnépesedés egyszerre
okoz erőszakot, közömbösséget, s megkezdődik a tömeges migráció.
A kiegyenlítődést szolgáló intézkedések egyikeként a túlzsúfolt
Jávától Borneóra költöztettek jó néhány embert. Az ott élők, a
dajákok egyszerűen lefejezték a betelepítetteket. Egyetlen nap le-
forgása alatt a hadsereg támogatásával több tízezer ember menekült
el a szigetről. Tunéziából a felkelés és a nyomor miatt 40–50 ezren
menekültek Lampedusára, s onnan — alighanem illegálisan — több-
ségük Franciaországba. Óriási feszültség támadt a menekülők és a
helyiek között, s ez is azt bizonyítja, hogy az ideálisnak mondott
multikulturális társadalom itt sem működött. A professzor ezt a
csüggesztő kijelentést saját londoni tapasztalataival is alátámasztja:
Karácsonykor az ott élő karibi bevándoroltak saját hagyományaik
szerint ünnepeltek: „a helyi fiatalok egy része tiltakozott a karnevál
ellen, komoly összetűzésekre került sor, és végül a rendőrségnek kel-
lett beavatkoznia”. A multikulturális társadalom addig működik,
„amíg kisebb létszámok vannak, de amikor nagy tömegben vannak,
pláne gettósodnak is, nincs munkájuk, akkor jön a gyújtogatás meg
a rablás, a fosztogatás. Nem tudom, mi lehet a recept, de attól tartok,
ezt a nyugat–európai országok többsége nem találta még meg.”
Azért sem, mert folyvást új és új fertőző járványok ütik fel a fejüket,
az orvostudomány leküzdi az egyiket, s máris jelentkezik a másik.
Már az Ószövetség is tudósít járványról, hiszen arról tudósít, hogy
az Úr dögvésszel büntette az egyiptomiakat. Hatalmas pestis- és ko-
lerajárványok okoztak iszonyatos pusztítást, s amikor megtalálták
ezek okát, máris új fenyegetésekkel, kórokkal kellett szembenéznie
az emberiségnek. Ezeket súlyosbítják a különösen Afrikában vég-
zetes következményekkel járó éhínségek, amelyek beláthatatlan kö-
vetkezményekkel járnak, hiszen az élelemért folytatott kisebb há-
borúságok világméretűvé eszkalálódhatnak.

Ennek a robbanással fenyegető helyzetnek a fejlettebb, gazdagabb
népeknek a szegények iránt mutatott közömbössége az egyik ma-
gyarázata. Bár a veszély tudatában egyre többször tartanak értekez-
leteket a szegénység orvoslására, valódi fordulatnak egyelőre szerény
jelei sem mutatkoznak. Emberbaráti szervezetek segélycsomagjai, az
orvosi ellátás javítására tett erőfeszítési bármilyen tiszteletre méltóak
is, csak a lokális nehézségeket enyhítik, azokat is csak ideig-óráig.

8Uo. 197–217.
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A jelenség hátterében ugyancsak súlyos világjelenség érzékel-
hető, s ez az egyén erkölcsi nivellálódása. Az egyénekből épülő tár-
sadalom ezért veszít erkölcsi érzékenységéből. Csányi Vilmos a je-
lenség okait kutatva9 több tényező negatív hatására hívja fel a
figyelmet. Az emberi társadalmak egyik legfontosabb jellemzőjé-
nek a szabályokhoz való alkalmazkodást, azok elfogadását és tisz-
teletét nevezi. A „stabil társadalomban a szabályok többé-kevésbé
állandóak. Tisztességes iskolák, családok vannak, a szabályokat a
fiatalok is elsajátítják a szocializáció ideje alatt. A társadalom egésze
egy adott szabályrendszerhez alkalmazkodik.” (Ilyen, az egész tár-
sadalom viselkedésmintáját meghatározó szabályrendszer például
a Tízparancsolat, amelynek jó néhány tilalma elhomályosult. „Ne
lopj!”, „Ne ölj!”, „Ne kívánd a másét, még ha inkább megajándé-
kozta javaival a természet!”) Mihelyt a szabályokat és a törvénye-
ket egyes társadalmi rétegek érdekében sebesen változtatgatni kez-
dik, elhomályosul a szabályok érvényességének tudata, megbomlik
az erkölcsi rend: „A társadalomban az ember a túl sok változásra
úgy reagál, hogy elveszíti az erkölcsi érzékét, hiszen nem is tudja,
mihez tartsa magát. Az sem jó azonban, ha túl van szabályozva az
élet, mert akkor az emberek nem tudják, hogyan kell viselkedni
akkor, amikor mégis olyan helyzet áll elő, amire nincs szabály.”

A szabályrendszer hitelvesztésének félelmetes tényeivel napról-
napra szembesülhetünk. A híradások ijesztő jelenségekről tudósíta-
nak, aggasztó mértékben növekszik az alkoholizmus és a drogozás.
Nem is olyan régen az egyik Európa szerte ismert magyar író azt ja-
vasolta, legalizálják a marihuána fogyasztását, sokkal kevésbé ártal-
mas a heroinnál. A farmakológus Fürst Zsuzsanna10 arra figyelmeztet,
hogy a mai marihuánának is számos káros mellékhatása van. Károsít-
hatja a hormonrendszert, „nőknél a fogamzó-képességet, férfiaknál a
nemzőképességet veszélyezteti. Közlekedési baleseteknél gyakori ki-
váltó ok a szer okozta könnyelmű, kockázatvállaló magatartás.” Ve-
szedelmeket rejt a cigarettázás is, a kenderből gyártott ugyanis a ré-
 szegséghez hasonló állapotot vált ki. A reklámok segítségével a
gyógyászatba behatoltak a hatalmas üzleti sikerrel kecsegtető táplá-
lék-kiegészítők és vitaminok, de általában is megfigyelhető a kísérle-
tek nyomán kedvező gyógyulási esélyt adó gyógyszerek helyébe a
kevésbé hatásos olcsóbb készítmények favorizálása, amely ugyancsak
a gyógyszeripar elüzletiesedésének jele, bár nyilvánvaló, hogy a beteg
érdekében nem takarékoskodni kell, hanem hatásosan gyógyítani.

A válságjelenségek komoly tényezője a nemzet- és nemzeti ér-
téktudat elhomályosulása, „szemben a szlovákokkal, a szlovének-
kel, észtekkel, akik tudják, hogy mit akarnak, a felismert nemzeti
érdek körül kialakult bizonyos politikai konszenzus, így főbb cél-
jaikat meg is valósították” — írja Bod Péter Ákos.11 Ezek az államok
az Unióba kerülve sem mondtak le arról a célkitűzésükről, hogy
nemzetállamot építsenek, náluk ez a cél fontosabbnak bizonyult a
politikai érdekek érvényesítésénél. Az „individuális anyagiasság”

9Szupertudománnyal
az evolúciós nyomással
szemben. Uo. 217–254.

10A dizájner drogoktól
a depresszióig.

Uo. 179–195.

11I. m.
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világjelenség, „de az önző materializmus mértékaránya lényeges”,
kivált azokban az államokban, amelyek a válságot követő krízisből
próbálnak kilábalni. Az állam „adóemelésekkel és megszorítások-
kal igyekszik ellavírozni. Költségcsökkentés, megszorítás, vissza-
vágás: semmi elgondolás, semmi távlati kép. Nem látszik, hogy mi
lesz majd ezután.” Világjelenség a jövőtől való félelem, a tartós le-
csúszástól, a növekvő elszegényedéstől való rettegés. Ez a tudat a
legnagyobb gátja annak a szükséges dinamikai fordulatnak, amely
megállíthatná a lassú romlást. Ehhez azonban meg kell teremteni,
vagy vissza kell szerezni a piac szereplőit, illetve az állam (ponto-
sabban a politika) és polgárai (a kiábrándultak) közötti bizalmat,
amely az egész világon, nálunk is, megrendült.

Székely János püspök teljes joggal figyelmeztet arra, hogy főként
Európában „a kereszténység, de kivált tágabban a vallásos jellegű vi-
lágszemlélet gyöngül. Úgy gondolom, hogy az emberi lélekhez hoz-
zátartozik, hogy kapcsolatban legyen Teremtőjével, aki őt felfelé emeli.
Ez emelte ki valaha az embert az állatvilágból. A kapcsolat a világon
túli Valósággal. Ez teszi az embert emberré. És ez teszi, hogy nagy-
lelkűek, bőkezűek legyünk, a végességünkön és önzésünkön túllép-
jünk. Ez a lélek természetéhez hozzátartozik, és ha ez a vonzás meg-
szűnik, akkor az ember belesüllyed a sárba.”

Sajnos az a tapasztalat erősödhet bennünk, hogy e kapcsolat, s
ennek erkölcsi következményei is meglazultak. Nem a személyes hit
gyengült, hanem ennek társadalmi begyökérzése és kollektív tettekre
ösztönző hatása. Szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy az egy-
házi intézmények nemcsak a liberalizmus támadásai miatt gyengül-
tek, s gyengült ezáltal tekintélyük is, saját hibáik is megrendítették a
beléjük vetett bizalmat, s ez a nyugati világ, de az egész világ szá-
mára is megrendítő tapasztalat. A pápák mindig felemelik szavukat
a szegénység és az erkölcstelenedés térhódítása ellen, de intelmeik
nem mindig visszhangoznak kellő erővel a helyi egyházakban, ame-
lyekben olykor kelleténél erősebb a hatalom felé történő tájékozó-
dás, mint a szegények védelme. Az az egyházkép, amelyet Michael
Hesemann mutat be Az első pápa című remek könyvében,12 talán
életre kelthető volna, ha az a lelkület hatná át a benne élőket, mint az
első keresztényeket. Az Apostolok cselekedetei 4. fejezetében azt olvas-
suk: „a hívők sokaságának egy volt a szíve-lelke”. Mindenük közös
volt, s bizalommal helyezték eladott javaik árát az apostolok lába elé,
rájuk bízva, hogy senki se szűkölködjék (ApCsel 4,32–37).

Izaiás könyvében szerepel az a figyelmeztetés: jaj annak, aki
miatt káromolják az Urat. A múlt században megrendítő esemé-
nyek adódtak, amelyek jogos keserűséget okoztak a hitükben szi-
lárdaknak is. Hallottunk, olvastunk — természetesen túlzó — hír-
adásokat papi pedofíliáról, egyháziak anyagi visszaéléseiről. Még
egyszer hangsúlyoznám, ezek a hit lényegét nem érintik, de az egy-
ház tekintélyét igen, holott épp az egyháztól várva a hit megszilár-
dítását, lelhetjük meg azt a fényt, amely bevilágít a sötétségbe.

12Michael Hesemann:
Az első pápa. Régészek

Péter apostol nyomában.
(Ford. Diós István.)

Szent István Társulat,
Budapest, 2011.
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A Nyugat romlását jósoló művek szerzői még nem szembesül-
hettek az iszlám előretörésével. Szélsőséges csoportosulásai félel-
metes erőszakkal és terrorcselekményekkel igazolják meggyőződé-
süket, s a legrosszabb példát mutatják a megfélemlített Európának,
ahol a terroristákat példaképüknek tekintők olykor a legvadabb öl-
dökléstől sem riadnak vissza. Az érzékenyebb idegzetűek már a
múlt század húszas éveinek végén érzékelték a veszélyt, elég Márai
Sándor útirajzára emlékeznünk, de annak ekkora eszkalálódását
nem is sejtették. Bebizonyosodott az is, hogy a hit szélsőséges kép-
viselőivel szemben a háborúk hatástalanok, újabb és újabb erőszakos
cselekményekkel jelzik megingathatatlan elszántságukat, a me-
rényletek igazolásául Allah akaratára hivatkozva. A gazdasági krí-
zis és a kilátástalannak mutatkozó jövő a fiatalokat is arra készteti,
hogy az utcákra vonulva gyakran szélsőséges tettekkel hívják fel a
figyelmet elégedetlenségükre. A nemzeti kisebbségek sorának meg-
oldatlansága éhséglázadásokkal fenyeget, melyek Közép-Kelet-
Euró pát lángba boríthatják.

A kibontakozás reményét aligha a nemzetközi szervezetek, kor-
mányfők és pénzügyminiszterek ismétlődő, csekély eredménnyel
járó értekezletei hozzák meg. Ennek leginkább az a magyarázata,
hogy a tanácskozók csak a gazdaságra figyelnek, az emberre, amely-
nek javát a gazdaságnak szolgálnia kellene, kevésbé. Czelnai Rudolf
XVI. Benedek Caritas in veritate kezdetű enciklikájára hivatkozva a
következőkre figyelmeztet: „A vezérlő gondolat, »szeretet az igaz-
ságban«, az erkölcsi alap fontosságát állítja előtérbe, felismerve azt,
hogy ma az emberek és népek közötti kölcsönös függés tényleges
formája nem nyújtja a lelkiismeret és értelem olyan etikus kölcsön-
viszonyát, melyből valódi emberi fejlődés származhatna.”13 Magya-
rán a vég elkerülésének egyik esélye erkölcs és értelem (józan belá-
tás és cselekvés) egyensúlyának megteremtése volna.

Egy másik kibontakozási esélyt az adna, ha Európa irányítói az
igazán lényeges teendőkre összpontosítanának. Teljesen igaza van
Kroó Norbertnek, az, hogy a csirkéket milyen ketrecekben kell tar-
tani, nem tartozik ezek közé. A lényeges tennivalók egyik legsür-
gősebbike volna a bürokrácia — az EU-nak jó néhány ilyen rendel-
kezése van — csökkentése (felszámolása a mai világban lehetetlen).
A lényeges feladatok közé sorolja Csányi Vilmos a humánetológiai
kutatás fokozását, hogy világosabb legyen a homályban hagyott,
ám normális szabályokkal megőrizhető emberi tényező.

Néhány európai állam példát mutat arra, hogy a válságot, a nyo-
mán keletkező pesszimizmust, az ideálok nélkül születő céltalanság
bénító érzését egy távlatosan megtérülő befektetetéssel, amellyel az
oktatást és a kultúrát gazdagítják, le lehet küzdeni. A kultúra válsá-
gáról, a kor kulturális bajainak diagnózisáról Johan Huizinga már a
harmincas években könyvet írt A holnap árnyékában címmel (1938-
ban jelent meg először magyarul). A magyar fordításhoz fűzött rövid
végszavában arról írt, hogy a kultúra „sóvárogva várt gyógyulási

13I. m.
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folyamata, a látszat szerint még nem indult meg”. Némi optimiz-
mussal e jóslattal zárta írását: „És végül győz a szellem”. Valljuk
meg, ez a győzelem még odább van. Sőt, megváltozni látszik a kul-
túra fogalma is. A Csaba Lászlóval folytatott beszélgetés címválasz-
tása is figyelmeztető: „Megtömött zseb, kiürült szív?”14 A szív gazda-
godásának kultúrával történő elősegítésére lenne szükség, jóllehet
„az egészséges életmód, a kulturáltság, az intelligencia terjesztése
óriási munka. Nem lehet kampányokkal megoldani, és a haszna sem
kimutatható GDP-ben. Viszont az életet menti meg hosszú távra.”
De milyen is az a kultúra, amelyet Európa — és benne Magyar ország
is — annak nevez? Óriási szakadék mélyült a kultúra látszata és a
valódi kultúra között, s ez szinte minden művészi ágban megjelenik.
Az izmusok lázadását a kultúra kiüresedése követi, a médiumok
napról napra „celebek” tetteiről és szexuális életéről tudósítanak,
olyan példákat állítva olvasóik elé, amelyek nem a kulturálódást,
hanem a morális züllést segítik elő. A hír akkor látszik fontosnak
és érdekesnek, ha az „álompár” válik, a tartós családi kapcsolatok-
nak alig van becsülete. A leszállított kultúra a „lelki restség” meg-
nyilvánulásait propagálja, s mert vevőkre talál, annak az oktatás el-
sorvasztása a legfőbb oka.

Erről érdemes részletesen is szólni, mert beláthatatlanul károsak
lesznek a következményei. Nemcsak annak, hogy a tankötelezett-
ségi kor leszállításával félművelt fiatalok zúdulnak be a társada-
lomba, ennél is végzetesebb, hogy a kultúrához hasonlóan az okta-
tásból is jelentős forráselvonások történtek és történnek. Kroó
Nor bert említi néhány sikeres ország példáját. Ezek „felismerték,
hogy források nélkül nincs előremenetel, ezért két dologra mindig
áldoztak: az oktatásra és a kultúrára”. A család és az iskola felada -
ta a műveltség és a kultúra megalapozása — fejtegeti Falus András.
„Lehet, hogy túlzás, amit mondok, de véleményem szerint az em-
beri társadalom legfontosabb szereplője a tanár. Hasonlítható a ker-
tészhez, aki lehet hogy már nem fogja látni annak a fának a kitere-
bélyesedését, amelyet elültetett.” Ám a mindenkori tanár adja azt
az alapműveltséget, amely tudatosítja a fiatalokban feladataikat.
Ezért olyan fontosak az általános- és középiskolák, amelyeket min-
den lehetséges módon fejleszteni, a bennük dolgozókat pedig je-
lentőségük szerint megbecsülni kell(ene).

A felsőoktatás világszerte válságjelenségeket mutat, holott fela-
datkörébe nemcsak a választott tudományág magasfokú művelé-
sére történő képzés tartozik, hanem a szükséges önismeret és önfe-
gyelem kimunkálása is. Az eldurvulás, az egyéni és kollektív akarat
szabadjára engedése legtöbb esetben a kollektív érdekek ellenében
hat. „A létet és életet a megismerés rovására felmagasztosító új aka-
rat… a szellem erkölcsi megrázkódtatásának talajára hull. Ez az
akarat, mely az értelem zsinórmértékét megveti, nem fog zsinór-
mértéket találni az önmagát »tudásként« ismerő erkölcsben.”15

Nagy kérdés, vajon a felsőoktatásban nálunk is tapasztalható meg-

14Uo. 77–103.

15Huizinga: i. m. 114.

602

Eleje:Layout 1  2012.07.13.  12:58  Page 602



szorítások javítják-e a társadalom erkölcsét, vagy a gazdaság pri-
mátusának teret adó szemlélet az erkölcsi tudat sorvasztásával nem
az értékek elhalványulását hozza-e magával, újabb válsággócot
okozva.

Az oktatás erkölcsnemesítő és hazaszeretetet növelő hatására ha-
zánkban jó példa Klebelsberg Kunó kultuszminiszteri tevékenysége.
Trianon sokkja után fogalmazta meg tevékenysége vezérlő gondola-
tát: „ne feledjük, hogy a magyar hazát ma elsősorban nem a kard,
hanem a kultúra tarthatja meg, és teheti ismét naggyá”. A nemzeti
öntudat visszanyerésének és megerősítésének két lehetőségét igye-
kezett megvalósítani: az egyik a népművelés — ahogy ő mondta: „tö-
megműveltség” — fejlesztése, a másik a tudományosság felvirágoz-
tatása. Előbb a tudományosság fellendítésén munkálkodott, s arra
törekedett, hogy a magyar tudomány művelőinek külföldön, Bécs -
ben és Rómában is otthont teremtsen. Megszervezte a Collegium
Hun garicumokat, hogy ezekben nevelődjék ki az új magyar tudo-
mányos elit. A tehetséges fiatal kutatókat ösztöndíjakkal támogatta,
némelyikük tudományos előrehaladására személyesen ügyelt. Szív-
ügyének tekintette a természettudományok támogatását.

A mai hazai gyakorlattal ellentétben egyetemek alapításával, épí-
tésével és szervezésével teremtette meg azt a kulturális légkört,
amelyet a Trianon utáni magyarság felemelkedése legfontosabb té-
nyezőjének tekintett. Az elveszített városokból a pozsonyi egyete-
met Pécsre (erről részletes beszámolót olvashatunk Thienemann
Tivadar emlékezésében), a kolozsvárit Szegedre telepítette, s befe-
jezte a debreceni egyetem felépítését: először a klinikákat, majd a
bölcsészeti és jogi egyetem épületeit húzták fel.

1924-ben új középiskolai törvényt hozott tető alá, megszervezte
a reálgimnáziumokat, az oktatás színvonalának emelésére elren-
delte a tanárképző intézetek látogatását és bevezette a gyakorló évet
a végzős egyetemisták számára. 1927-től az ötezer lakossal rendel-
kező községeket polgári iskolák felállítására kötelezte, a zsúfolt ta-
nyasi iskolákban új tantermeket építtetett a népiskolai akció kereté-
ben, ennek eredményeként ötezer (!) tanterem készült el. Klebelsberg
működésének egyik legfőbb tanulsága, hogy a nagy megrázkódta-
tások után egy nép öntudatra ébredésének záloga az oktatás sze-
mélyi és tárgyi feltételeinek javítása és a kultúra széles körben való
fejlesztése. Azok a döntések, amelyek ezeknek ellenében hatnak, a
nemzet erejét, polgárainak műveltségét rombolják. Érdemes volna
az oktatásügy és a kultúra szolgálóinak, megvalósítóinak kezébe
adni azt a könyvét, amelyben küzdelmeinek történetét foglalja
össze (1929).16

Erős az igény, hogy a világban globális erkölcsi rend alakuljon
ki, hisz jelenleg nem létezik ilyen, s az oktatás bármely szegmensé-
nek elszegényítése ennek a folyamatnak gátja lehet. S a túlfokozott,
a műveltség hiányától vezérelt akarat a közösség és a közösség ér-
dekeinek érvényesülése ellen hat. Nagyon tanulságos, figyelemre

16Klebelsberg életének,
nemzetépítő munkássá-

gának legújabb rövid
összefoglalását adja Tóth

Krisztina: Gróf Klebels -
berg Kunó. In: Keresz-

tény közéleti személyisé-
gek a XX. században.

(Szerk. Földesi Margit és
Szerencsés Károly.)

Kairosz Kiadó, Budapest,
2011, 83–91.
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méltó e vonatkozásban Csányi Vilmos fejtegetése: „A közösség…
közös konstrukció. A közösségnek egységes akciói vannak, közös
hiedelmei, közös döntései. A közösség működésébe mindenki be-
leszólhat. Ha a közösség működik, megjelenik egy tulajdonság: a
hűség. A hűség pedig azt jelenti, hogy a közösség tagjai hajlandók
a saját érdekeiket a közösség érdekei mögé helyezni. Megfordítva:
csak akkor van közösség, ha megjeleni a hűség. Ahol nincs hűség,
ott csak csoportról beszélhetünk. A közösség viszont már egység-
ként működik, és ez nagyon fontos. Itt lép föl az a szabályozottság,
mely a biológiai szervezeteket általában jellemzi.”17

Láthatjuk, hogy az alkonyat utáni világ megvilágításában döntő
az erkölcsi értékek és belátás szerepe. Az erkölcs fogalmába az
utóbbi évtizedekben belejátszik az a mód is, ahogy az ember a ter-
mészettel bánik. „Egy elképesztő új világ jött létre, ami nem termé-
szetes, hanem valami teljesen új konstrukció. Nagy kérdés, hogy ez
az új világ hogyan reagál a természetre, milyen viszonyba kerül
vele, hiszen ez az élet feltételeinek hosszútávú kérdése. Akkor tu-
dunk megmaradni, ha ezt az új gondolati építményt, mely rengeteg
furcsa, a többitől izolált, vagy épp annak ellentmondó, azzal har-
coló gondolatot tartalmaz, bele tudjuk illeszteni a természetbe, il-
letőleg a természettel mint egésszel tudjuk együtt működtetni. Ez
nem pillanatok alatt zajló dolog.”18

A Magyarország fordulóban című kötet impozáns, a válságból ki-
vezető utat mutató egyik tanulmányában a szerző, Vizi E. Szil-
veszter nyomatékosítja a hit jelentőségét.19 A gondolkodó, tehát mű-
velt ember autonóm lény, így is szembesül önmaga rendeltetésével.
„De éppen ennek a gondolkodásnak eredőjében az embernek lehe-
tősége lenne, hogy felismerje a részt is meghaladó egészet, a világ
és az ember létének egyetemes és végső értelmét. Aminek, aki akar,
akár nevet is adhat: Isten.” Az általános válság és céltalanság egyik
alapvető oka, hogy a tudás által megszerzett új ismeretek és lehe-
tőségek elhomályosítják Isten arcát, segítő jelenlétének tudatát, s a
hit és tudomány szimbiózisa helyett a tudomány lett a legfontosabb
életalakító tényező. Falus  Andrással beszélgetve Kovács Lajos Péter
II. János Pál pápa metaforájára hivatkozva idézi: „A hit és az ész
olyan, mint két szárny, melyekkel az emberi szellem felemelkedik
az igazság szemléletére. Istent megismerve juthatunk el önmagunk
teljes igazságához.” Lehet-e, kell-e különbséget tenni a két szárny
között? „A hit az elsődleges — válaszolja a kérdezett. — A hit az
odatartozás biztonságát jelenti. Nem kételkedni az üzenetek forrá-
sában. A hit annak a biztonsága, hogy amit ajándékképp megkap-
tam: a tudást, a kitartást, a gondolkodást, a szorgalmat, a társakat,
azt valakitől kaptam, méghozzá a Legnagyobbról, a Legtöbbről.
Ezért értem meg, hogy mi a dolgom.” Erre a megértésre törekedve
eljuthatnánk az erkölcsi törvények elfogadásáig, s annak belátásá-
hoz, hogy az estébe hajló világot önerőnkből nem menthetjük meg.
„Az emberi lélek kapcsolatban van teremtőjével” — mondja Szé-

17I. m. 226.

18Csányi Vilmos: i. m. 239.

19A gondolkodás fejlő-
dése. In: i. m. 127–153.
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kely János. Hogy e kapcsolat erőt s reményt adjon, ahhoz az ima
segít, mégpedig az átélt ima. „Igazi harmónia csak akkor lesz, ha a
háromszög titokzatos csúcsa is ott van”, azaz az egymással kap-
csolatban lévők rádöbbennek végességük tudatára, s az egymással
szeretetkapcsolatban álló két ember (emberek sokasága!) képes
ismét fölül emelkedni korlátjain.

Az újabb kor súlyos megrendülésének, válságának egyetlen ha-
tásos leküzdési lehetőségét egy újra meg újra forgatható kézi-
könyvben, a „könyvek könyvében” találjuk. A Filippiekhez írt levél-
ről értekezve Szent Ambrus a következő szentpáli intelemről írja:
„Jóságos emberségteket ismerje meg mindenki! (Fil 4,5), azaz szent éle-
tetek nemcsak Isten előtt legyen ismeretes, hanem legyetek a jóság
és a józanság példaképei a veletek együtt élő emberek számára is,
és kedves legyen emlékezetek Isten és az emberek előtt.” A jelen
keresztényének ez a küldetése. S ha tanácstalanul, a kiszolgálta-
tottság szorongató érzésével tekintünk is az alkonyat utáni világba,
ne feledjük: „Az Úr mindig közel van azokhoz, akik igazságban,
igaz hitben, erős reményben és tökéletes szeretetben hívják őt se-
gítségül, ő ugyanis tudja, mire van szükségetek, még mielőtt kér-
tétek volna tőle, és készséges arra, hogy hűséges szolgáinak bár-
mikor és bármilyen segítségére siessen.”20

Az ég hajló ágán
Délben az ég hajló ágán
gyümölcse csonthéjába
zárva édesedik a nyár.
A természet menetrendje,
földszagúan hihető.
A lég megtelik
fecskezuhanással,
nyárfazizegéssel.
A megszokott ízek,
mozdulatok tapintható
bizonyossága. Virágporos,
reszkető nász. A kacagó
kedvű szél sem árulja
el, hogy itt a Föld
himnusza zeng.

20Szent Ambrus püspök-
nek a Filippiek hez írt levél-

ről szóló értekezéséből.
In: Patres. Olvasmányok
az 1. évezred keresztény

irodalmából. (Összeállí-
totta Perendy László.)
Szent István Társulat,

Budapest, 2011. A január
28-ra szánt szövegből.
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