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A k i eddig nem ismerte volna Molnár Tamást, most kedvére 
ismerkedhet vele. Az Európa Könyvkiadó két esszéjét jelentet
te meg egy kötetben, a Szent István társulat pedig gondolatai
nak gyűjteményét adta közre Tóth Zoltán József válogatásában 
és szerkesztésében. Ez utóbbinak a címe: Igazságos törtéielem. 
Molnár Tamás maga írta az Én, S^mmac/ws-ban, hogy „a Sym-
machusok felfogják a folyamat lényegét, sőt látják történelmi 
megalapozottságát, a hozzá vezető okok és okozatok láncolatát, 
következményeit mégis elítélik bizonyos történelmen túli igaz
ságok nevében". A folyamat lényegének leírását a Lélek és gép 
tartalmazza. 

Két nagy okunk is van rá, hogy a jövőre 80 éves Molnár 
Tamás társaságának örvendjünk. Az emberileg lehetséges elfo
gulatlanság jegyében olyan tágasán, ugyanakkor olyan könnye
dén, szellemesen, hajlékonyan gondolkodik előttünk és társa
log velünk, mint senki Magyarországon. Itt ilyen intellektus '45 
után fel sem nőhetett, ki nem bontakozhatott, legfeljebb csí
rájában lappanghatott. Ezért úgy kell ő nekünk, mint egy falat 
kenyér. 

A gondolkodás világa kísérteties, talaja sikamlós. Fontos 
tehát, hogy a gondolkodónak legyen belső otthona, legyenek 
biztos fogódzói. És ugyanilyen fontos, hogy szabadon közleked
jék, a szellemi társulások közt is szabadon. Molnár Tamásnak 
mindez megadatott. 

Végigviszi a gondolatfutamokat, de nem válik sem dogma
tikussá, sem kétségbeesetté, sem cinikussá. Máskor kanyarog, 
bolyong, tűnődik, cseveg, mintha köznapi esetlegességekről 
szólna. Különös képessége, hogy a végiggondolt gondolat rab
ságából szabadulni tud, majd sértetlenül, eleven emberként el
vegyül. Aztán ismét kiválik. Hivatásszerűen ebben a ritmusban 
él, és ép lélekkel létezik. 

Fejtegetéseit olvasva persze számos kérdeznivalónk támad, 
ellentmondásokba ütközünk, úgy érezzük, némely megállapítá
sát cáfolni tudnánk, de azt is érezzük, hogy egy gondolkodó 
ember valóban kommunikál velünk, és mi is valóságosan kom
munikálunk ővele. És ez nagy dolog, mert „.. .egy dekadens 
időszakban elsőként a kommunikáció szakad meg az egyén és 
beszűkült, törékennyé vált környezete között". 

Korunk dekadenciája minőségileg különbözik a római csá
szárkor 1600 évvel ezelőtti dekadenciájától. Akkor csupán két 
szakralitás váltotta egymást: a politeista szakralitás helyébe fo
lyamatosan a monoteista szakralitás lépett. Jelenleg a világ to
tális deszakralizációja zajlik. A monoteizmus lényegében meg
nyitotta az utat, hogy a szakrális absztrakt abszolútum később 
bármilyen profán abszolútummal felcserélhető legyen: az embe
riséggel, egy eszmével, egy fajjal, a tudománnyal, a technikával, 
avagy magával az emberrel. Az abszolutizált ember pedig tet
szőlegesen beavatkozhat a társadalomba, a természetbe, sőt ön
magába is, és ezzel az ember végső soron önmagát is megsemmi
síti. 

Két világszemlélet határán élünk,, melyek egyike az emberi
ség kezdeteitől létezik, a másik pedig a mi századunkban bonta
kozott ki. „Elegendő egy kicsit a felszín alá nézni, hogy megál
lapíthassuk, a modem szellem úgy, ahogy van, a maga romboló 
brutalitásával túlszárnyalja a legszörnyűbb barbár betöréseket. 
Az irtóhadjáratban több tudatosság van, mint abban a rombo
lásban, amit a vandálok végeztek. Más, mondjuk nyelvi pusztí
tások új kifejezésekkel cserélték fel az öröklött kifejezéseket, de 

ezek mindig ugyanarra a valóságra vonatkoztak, a századunkban 
folyó pusztítás ezzel szemben sem a kifejezéseket, sem a valósá
got nem fogadja el, Isten, transzcendencia, logosz, értelem, em
beri kapcsolatok, sőt biológiai azonosság - mindezeknek lassan 
nyomuk sem marad." 

A nyugati civilizációt megelőző minden jelentős civilizáció 
rendelkezett azokkal az ismeretekkel és találmányokkal, ame
lyekre a Nyugat épült. Miért került a Nyugat hegemonikus 
helyzetbe? Azért, mert a rációról levette a bölcsesség és az er
kölcs fékjét? 

Mindenesetre Molnár Tamás azt vallja, hogy 33 éves korá
ban a megvilágosodás erejével hatott rá az értelem és az erkölcs 
viszonyának ama felfogása, amely egy ír apácával folytatott be
szélgetés során kristályosodott meggyőződéssé benne. Azzal 
együtt, hogy a legnagyobb kísértés végül is a gőg, vagyis az alá
zat hiánya. 

M i is találkozhatunk az ír apácával, ha a civilizációnk nem 
is. 
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