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Csoóri Sándortól … féllegális 

összejöveteleken azt tanultuk meg, 

hogyan szabadulhatunk meg félel-

meinktől, a  körénk húzott mester-

séges határoktól, melyekkel életün-

ket szabdalta fel az akkori uralkodó 

politikai ideológia. No meg azt, ho-

gyan kell felszámolnunk magunk-

ban a hatalom által megszabott 

cenzúra és öncenzúra korlátjait. 

Hogyan kell a ránk kényszerített 

szorongást legyőzve megteremteni 

magunkban azt a felelősségérzetet, 

amely képes kitörni az egyszemé-

lyűvé zsugorított világ (törődjön 

mindenki a maga dolgával, mások-

kal meg majd törődik a mindenha-

tó párt és annak fogadott gyermeke 

az államhatalom) önzésének zsák-

utcájából. Sokan közülünk akkor 

tanulták meg, hogy a szentnek 

hitt „én-tudat” mellé oda helyez-

hető a felelősen vállalt „mi-tudat” 

beláthatatlan és felmérhetetlen di-

menzióival, vagyis a szolidaritással, 

a  sorsközösség-vállalással s a nem-

zeti összetartozás-tudatból fakadó 

tenni akarással.

… Olyan dolgokra tanított ben-

nünket, hogy minden egészséges 

lelkű fi atalember életébe ott kell, 

hogy munkálkodjon a tenni akarás, 

maga és övéi sorsának jobbrafor-

dulásáért, a jelenben tapasztalható 

gyarlóságok, bűnök, hibák kijavítá-

sának szándékával. Hogy ez, a  ne-

mes értelembe vett tettrekészség 

a mi természetes állapotunk, nem 

pedig a körülmények által sugallt 

cinikus közömbösség vagy akár a 

passzív beletörődés. Csoóri gon-

dolatai úgy neveltek bennünket, 

hogy általuk a való világ sebeire, 

egy nép lelkének fájdalmára ismer-

hettünk rá – sokszor saját történel-

mi sorsunkon keresztül is. Sokáig 

sorolhatnám a korosztályom béli 

fi atalok – … egykori beszélgetés 

hallgatóinak – neveit, akik közül 

ma sokan az ország magasabb szel-

lemi-politikai régióiba emelkedve 

tesznek, mert tenni vágynak egy 

nép egy (a  saját tudatunkban nem 

csonkítva kezelt) nemzet jövőjének 

jobbra fordulásáért. Csoóri Sándor 

léleknevelő ténykedésének egyik 

legfontosabb része ugyanis épp az 

volt, hogy ismerjük fel, a  körülöt-

tünk lévő világ valóságos arculata 

nem az az önmagából kifordított 

torzkép, amellyel nap mint nap 

találkoznunk s szembesülnünk 

kell. … S ha egyszer ez a felismerés 

már megszületett bennünk, akkor 

lelkiismeretbeli kötelességünkké 

kell válnia annak, hogy akarjunk 

is tenni valamit azért, hogy a vi-

lág megváltozzék és újra a maga 

természetes szépségében ragyog-

jon… Arra sarkalt minket, hogy ezt 

a változást ne az erőszak, hanem 

a „szellem napvilágának” erejével 

vigyük végbe, mert szellem vagy 

mondhatnám inkább így, lélek nél-

kül nem létezhet egészséges nép, 

mert lelkével együtt elveszti öntu-

datát, múltját, történelmét és ezzel 

együtt jövőjét is.
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