
CZAKÓ GÁBOR

Sár és igen

l.

Ahazassag-értelme a misztérium: hogy szentség. Kimondott igenjében a csonka Kettő
Eggyé válik. A tény, hogy ezt a szentséget az egybekelők szolgáltatják ki egymásnak, az
embervégtelen szabadságát jelzi, meghívását a teremtésbenvaló közreműködésre, hiszen
az ember az Egy-ben jön létre. Aférfi csakférfi, a nő csak nő: töredék, fél egyén, a másik égő

hiánya. Az ember teremtése igazából az egyesülés szentségében fejeződikbe. A nászból a
teljes lény kel föl: személy, a másik nem beavatottja.

2.

A házasságtörés szentségtörés. Nem csíny, hanem a lélek súlyos iránytévesztése,
amennyiben magasabb állapotából alacsonyabb helyzet felé törekszik. Teljes helyett rész
vágyik lenni, személy helyett egyén - egységéből kettétörik.

Az ostobaság járványos divatja - mely a csínyt a szentségtöréssel összetéveszteni
serkenti - a mostani embetválság egyik főmotívuma. Az erőszakos divatnak ellenállni
rendkívül nehéz. Gyanítható, hogy sok háZasság a szabályosnak látszó szertartás, a
hosszabb-rövidebb együttélés ellenére létre sem jön. Afelek soha, egyetlen pillanatra sem
akartak egyesülni a társukkal, legföljebb birtokba vágytak venni. EsZük ágában sem volt
föladni csonkaságukat, mert azt - az úgynevezett egyéniségüket - szabadságnak vélik,
még a boldogságuknál és üdvösségüknél is többre tartják. Amit az élettől várnak, azt
maguknak várják, senkivel osztozni nem óhajtanak. Ezért a háZasság számukra háború.
Idegen felségterület megszállása és bekebelezése. Véres-sáros küzdelem a szokásos
hadműveletekkel. rajtaütéssel, bekerítéssel, csellel, erővel, elkeseredett védekezésset a
másik hasonló célúnak-értelműnekítélt mozdulatai ellen. Az élet így harc. Ami békének
mutatkozik, az inkább sikeres álcáZás: ha körben a többség a magasság helyett az
alacsonyság felé törekszik, akkor, aki okosnak véli magát, iszapszínt ölt és megbújik a
latyakban.

3.

Az ezredvég embere a bomlásban él. Fölbomló ökológiai egyensúlyban, fölbomló
vallásban, családban, nemzetben, egyénné porlott személyiséggel. Ami szervezett és egyre
szervezettebb, az az erőszak: a bűnözésé, a politikáé és a gazdaságé. Különösen az utóbbi
látszik hatékonynak, amint világgazdaságnak nevezkedve az egész Földet behálózza,
szipolyozza, és indái már a társadalmak és egyének romjai derék támaszainak mutatkoz
nak. Az élet ma egy rendben lévő országban annyira szabályozott, amennyire rendőrileg

vagygazdaságilag bármit kordában lehet tartani - vagyis durva és hazug. Mi lenne veletek
nélkülünk? - kérdik álnokul a zsarnokok És tényleg. Nem is olyan rossz... Mert
például. .. A művészek zöme Napkelettől Napnyugatig a diktátorok és általában az
elnyomás gyönyörűségeit zengi, fehérre máZolja a feketét, vagypiacra termel a kereslet
kínálat divatszabályai szerint. Egy"gazdaságilagfejlett" országban az irodalom vagya zene,
de legkivált a film hajszálra olyan ipari szabályok és szabványok szerint készül, mint az
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autó. Tegyükhozzá, éppolyan jóvagypocsékminőségébenis - már ami a technikát vagya
stílust illeti. A szellemmel és a teremtésben részt vevő személlyel természetesen a
bestsellerek és a világsikerű filmek, slágerek semminemű kapcsolatban nem állnak,
éppúgy, ahogy a diktatúrákban tömegtermelt termelési regények és vadkeleti filmek sem.
Ha kissé megkaparjuk, iziben kiderül. hogy abelügyes esztétikák szörul szöra megfelelnek
a hollywoodias iparinak. Embereszményük a fogyasztó véglény; oly mindegy, hogy szexet,
mágikus fogpasztát vagyideológiát zabál. Fő, hogy társaival semminemű közössége nincs.
Szerelme szeretet nélküli, házassága két egymás ellen épülő ostromtorony, családja válás
nélkül is csonka.

Abomlás története messzire nyúlik.Anemzetek fölbomlása például a nacionalizmusok
megjelenésétől számítható, esetleg pár pillanattal későbbről, amikor a nacionalizmusok
sovinizmusokká fajultak. Ez az eszme akkor keletkezik, amikor az együtt élő, azonos
értékeket követő, egy nyelvet beszélő és ezer más szállal összefont közösség benső

kapcsolatai meglazulnak. az együttélés elveszíti természetességét, A sovinizmus a
bomlottság súlyos tünete. Jelzi, hogy elhalt a közösség szelleme és helyét negációk
foglalták el: más népek lenézése, gyűlölete stb. A semmi adja ki magát valaminek, ezért a
körülötte fölbukkanó gondolatokat írmagostul kiirtja vagy kisajátítja, nehogy üressége
kiderüljön.

A soviniszta öndicséretében semmi pozitív állítás nincsen valójában. Mintha úgy
építene hegyet egy alföldön, hogy maga körül egyre mélyebb és mélyebb árkot ásna,
Ugyan mennyit emelkedik egy ilyen?

A téveszmék, a bomlottság ideológiái természetesen ugyanúgy működnek, mint a va
lóságosak. Az emberek figyelembe veszik őket, alkalmazkodnak hozzájuk: olyanok
lesznek. Téveszmékben élni, romot építeni és személyből egyénné morzsálódni egyazon
dolog.

4.

Az egyén fél, örökké fél. Ahogy az egzisztencialisták mondják: létének alapélménye a
szorongás. Jogos: sem ő nem teljes, sem a világ.A szorongó ember nem mer teljes szívvel
és lélekkel belépni se szerelembe, se barátságba, se családba. Fél a társától, de
mindenekfölött önmagától fél. Ezért oly általános a gondolkodástól való irtózás.
Amennyire szeretünk technikai, tudományos és egyéb rejtélyekkel bíbelődní, annyira
rettegünk bármi olyasmivel foglalkozni, ami személyes jelenlétet, sorsszerű részvételt
követel. Amagányos gondolkodás, az elmélkedés, a szemlélődés manapság a legiszonyúbb
megpróbáltatások közé tartozik, tehát a világköltségvetés mind nagyobb és nagyobb
hányada fordítódik narkotikumokra és a szörakoztatöíparra, hogy az ember elterelje
önmagáról a figyelmét, és elhiggye: ő a létben valójában egyszeru néző, akinek a pénzéért
joga van . .. Számára ez az egész helyzet helyett eset, és ő különben is valami más ... Aki
pedig más, az nem az, az ügyes, az kislisszolt a szorongató helyzetből.

Megmenekült?

5.

Sok asszony irtózik manapság asszony lenni. Valami más szeretne lenni. Leginkább
olyasmi, amit férfinak képzel: pénzkereső, hatalmaskodó, italos, szabados, mocskos szájú,
poligám, iskolázott, főnök, kemény, ordenáré, a házimunkákban ügyetlen. Hogy a családi
tűzhely mégse hűljön ki, a férfi kénytelen asszonnyá válni: vagyúgy, hogy a szülésen túli
családanyai hivatalokat átveszi, vagy,es kényes lesz, hiú, durcás, hisztérikus; örökké
feminin sértettséggel küzd, amiért kiszorult a középpontböl. Inni kezd, nőiesen
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hazudozni, végül garázdálkodni, hogy reá figyeljenek Felesége természetesen megunja,
beleőrül. tönkremegy. Másként képzelte: két asszony házassága aligha lehet boldog.
Elhagyjavagyelűzi a párját, és másik után néz, aki férfiasabbnak mutatkozik ...

Bizonyos okosabb nők a férfit csak megtermékenyítésre használják Nemzetnek egy
egykét, és a többit maguk intézik Az Egyet egy szál magukban és saját javukra akarják
megvalósítani.

Mintha lehetne. Hogy nem lehet, ez nyilvánvaló és az összes tapasztalat igazolja; de
tudomásul venni tilos. A hagyományok elleni lázadás ellen lázadni a legsúlyosabb
eltévelyedés. Legalább olyan elbitangolás, mint a racionalizmus jegyében nem elkövetni
az egyik szamárságot a másik után.

6.

Az identitászavar az Isten-hasonlóság elutasítása. A viszonzatlan mosoly. Istentelenség: az
Isten-nélküliség nekikeseredett magánya. Komorság. Dacos rögeszme: például önmegva
lósítás. Kiindulópontja ez az önkényes axióma: nem igaz, hogy az ember kisebb értékű

lesz, ha nem hisz Istenben. Igenis marad célja és teendője, és lesz benne mélység Isten
nélkül is. Sót!Több, valóságosabb, igazabb, s ami a legfontosabb: bátrabb! Az ember végre
elszabadul a misztikus köldökzsínörröl, el mer fordulni a Megfoghatatlantól; alázattól
leszegett, áhítattól fölemelt tekintetét végre középre meri igazítani és a valóságot,
önmagát tekinti mércének, Alkotása is saját maga lesz. Elutasítja a teremtést: csinál ő
helyette másikat, különbet!

Középre áll, pontosan a világ közepére. és mindent, amit maga körül talál, elér,
megkaparint, azt a sajátjának tekinti, egyénisége építőanyagának,önmagát pedig az egész
létezés értelmének és céljának. Aki idáig jutott, az már semmiféle isten, törvény vagy
erkölcs előtt nem hódolhat, de más emberrel sem kívánhat egyesülni. Fölemelni se akarja
társát: a legnagyszerGbbel, önmagával van elfoglalva, kivívott függetlensége dicsőségével.

Az ezredfordulón ez az álláspont köztiszteletnek örvend. Csak azt csukják a sárga házba,
aki szodéságában még Napóleon nevét is viselni kezdi ...

Az önmegvalösítöböl lesz a bátor környezetátalakító: ő az erdöírtö, a folyóeltéritő, a
génsebész, aki örökségét, mint valami lopott biciklit, átfesti és megfuserálja, hogy teljesen
a magáénak tüntesse föl és kijavítsa,mert felőlenézve, az ő eszével mérve a teremtés hibás.
A dolgokat tehát átformálja a saját képére és hasonlatosságára. A megapoliszok, a
gátszakadások, a doppingversenyek, a soros divattal lakhatatlanná tett otthonok, a
szúzföldek helyén porló sivatagok, a konyhai semmiségekből kirobbant életre szölö
gyúlölködések, a kiirtott lények dögei mind rá hasonlitanak - atyjukra és alkotójukra.

E fiók-demiurgoszok között nincs mosoly, legföljebb vigyor, még inkább vicsor:
képtelenség, hogy a világnak kívülem más középpontja legyen! Két célja?Két csúcsa? Vagy
több? Amásik közeledése nyilván támadás: Ő talán nem kaparintja meg mindazt, ami a keze
ügyébe kerül? Ha tagadja, ráadásul hazudik is! Talán nem? Talán ő különb? Úgy, szöval
különb! Kibújt a szög a zsákból!

Az önmegvalósítás rögeszméje az én. A környezetét behabzsoló és fölfúvódó csillag,
mely egy határt meghaladva fekete lyukká roskad össze és emberi erővel többé nem
nyitható. Az önmegvalósítók gyermekeikkel, szüleíkkel, házastársukkal a legádá
zabbak. Lelkük mélyén pontosan ismerik az adósságukat; hogy szeretniük kéne azt,
akit - befurakodott ellenséget! - állandó versenyben legyőzni igyekeznek: ki rakott
bővebben a serpenyőbe, kinek van igaza, ki a jóságosabb, ki tette ki inkább a lelkét a
másikért?
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Természetesen egyik se, és soha, egyiknek sincsen igaza. A:z igazság ugyanis az Élő
Szeretet megnyilatkozása, a napnál világosabb, fölösleges és értelmetlen bizonyítani.
FölMborit6! Micsoda elviselhetetlen jogtalanság, hogy az embemek soha ne legyen igaza!

7.

A:z önmegval6sítás hibás körében a teljesítmény a legáltalánosabban elfogadott, igazságos
nak tartott mérce, Szembetűnőenméltányosabbnak mutatkozik a születési előjogoknál,a
kínevezéseknél. a korrupci6s megkülönböztetéseknél.

A:z embemek tehát teljesítenie kell, hogy mindenki lássa, ő mennyit haladt előre az
önmegval6sításban. És lám, aki többet teljesít, az többet is ér. A:z jobb, az kiválóbb.
Értékesebb. Igaza van! A társadalom - már amelyik nem "korrupt", hanem "igazságos" 
az ilyen embereket megbecsüli. Gazdaggá teszi, előlépteti, aranyéremmel jutalmazza.
Minden épeszű ember érzi, hogy ez jö, és egyre magasabb teljesítményre törekszik.

És íme, ott a végtelen!
Világosan látszik. Igazi, emberarcú végtelen. Nem okkult, metafizikai végtelen, vagy

matematikai mutatvány, hanem szinte megfogható, annyira húsos. A teljesítőképesség

végtelen! Szakadatlanul növekszik a termelés, a pénzforgalom, az egy főre jutó ...
Megállíthatatlanul szaporodnak a ta1áImányok, sorra dőlnek a sportcsúcsok, világszerte
ezrek és százezrek élnek a görény-szagolás, a falevél-festés, a zabhegyezés rekordjának
fölállításáb6l, könyveléséból és népszerüsítéséböl, az újabb és újabb vetélkedésformák
kiötléséból.

A teljesítményt a verseny értékeli. A híres-nevezetes piac. Aki a piacon megbukik, az
értéktelen, az semmi, az hulla. Hogy jobban lássunk, íme, egy megvilágít6 szíllogízmus. a
teljesítmény maga az ember; a teljesítményt a piac értékeli; tehát az ember értéke a piacon
dől el.

Ezt az áttekinthető, világos é s értelmes rendet csupán egyetlen felhőcskeárnyékolja be:
a szeretet. Mérhetetlen. Ott bukkan föl, ahol nem tervezték, minél többet szörnak szét
belőle,annál több marad az adakoz6nál- és így tovább. Szüntelenül súlyos zavarokat kelt.
Például hiába történt komoly előrelépés a szexuáltechnika és -taktika iskolai, sajtóbéli,
filmes és tévés propagandája terén, a mai napig nem sikerült kiszoritani a szerelmet. A
nemi teljesítmény semmiféle fölkorbácsolása nem csap át mennyiségból minőségbe,

vagyisszerelembe - még kevésbé szeretetbe. És általában: a szeretet és a teljesítmények
között semmiféle pozitív összefüggés nincs. Negatív annál több. Elsősorban Krisztus
paradoxonjai az elsők lemaradásáról, a kicsik nagyságáról, a megalázottak fölmagasztal
tatásáról.

8.

A:z önmegvalósító teljesítmény-ember csonka családjában a gyermek egyke. A gyer
mekáldás elfogadása helyett a botcsinálta demiurgosz tervez magának családot, belé egy
magányra ítélt gyermekkel. A tudományezenközben készenlétben áll föladata magaslatán,
megállapítja a pár hetes magzat nemét, hogy lehessen dönteni, melyik gyermek éljen,
melyik haljon meg.

Akik ezt tudományos családtervezésnek hívják, azok elégedettek, hogy a tudomány és a
terv szavaiban alkalmas varázsigékre leltek, melyekkel az akadékoskodók letorkolhatók.
Közben tisztában vannak vele, hogy a családnál ezerszerte primitívebb jelenségek sem
tervezhetők,hiszen ismerik a népgazdasági tervezés történetét, és tudják, hogysoha, sehol
sem teljesült egyetlen ötéves terv sem. Ami pedig megval6sult belőlük, az púp lett a
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hátunkon - a túlméretezett és avítt nehézipartól az alultervezett .és gyengén képzett
értelmiségig.

Vajon mi tervezhető a családból, ami vagyszeretetből áll,vagysemmiből?És mihez vezet a
kísérlet? Az emberkísérlet? Ahová a mengeleizmusok általában. A tervból lett egyke
szereteten kívü1inek szánt lény. Ami sZüleinek tervvolt, hogy őt tartják meg a sok közül, az
neki véletlen. A tervben különben sem szerepelt, hogy őt elfogadják Istentől kapott
ajándékként; őt csinálták, akár az új kerítést. Ó nem életet kapott: sZülője szeretett volna
általa még egy életre szert tenni, hogy benne érje el mindazt, amit a saját pályáján nem
tudott. Szülőjenem úgy szereti őt, mint saját magát, hanem egyszeruen saját magát szereti
benne. Teljesítményt követel tőle - zenében, ha neki botftUe van,sportban, ha ő ügyetlen,
és így tovább. Legfőképpen pedig szeretetet követel tőle, annyit, amennyit se nem adott
másnak, se nem érdemelt ki. Különösen nem az egykéjétől, akit pótéletre kényszerít. Éppen
ezért tervez egykét - több gyerek már egymást is szeretné, és akkor az ő mohó vágyaki
elégületlen maradna, megcsalnák, megrövidítenék Okos tervező eszével ugyanis a
szeretetet valami csokoládé-szerúségnek tartja, ami hamar elfogy, ha többen nyalogatják.

9.
Az egyke-terv semmiben sem különbözík a gigantikus természetalakítóktól. Abban sem,
hogy hatásai a messzi jövőben pusztítanak igazán. Mint az asszuáni erőmű: a nagy gát
alapjai alatt átszivárgó pszeudo-Nílus bő évtized múltán érte el Kairót. Ott az évszázados,
szilárd vályogépületek nyomása a fölszínre kényszerítette a vizet, és egymást érik a
tömegszerencsétlenségek. Láthatták volna ezt előrea tervezők? Talán igen, talán nem. De
ha láthatták volna is, a terv, a mü, a demiurgoszkodás már elvakította őket, és ha törik, ha
szakad, "megalkották" volna az erőművüket, Soha mérnök nem hagyott félbe tervet
önszántából. Az atombomba alkotói is utólag szóltak... Ez a folyamat zajlik a mi .
vízlépcsónk körül, és ez a helyzet az egykézessel is.

Hogy a nemzet kihal?
Vörösmartys romantika.
No, persze igaz. Nemzetek jönnek-mennek Az egykézők kihalás előtt összeomlanak,

mert munkaképes korosztályaikat összelapítják az eltartandó öregek óriási tömegei.
Összeomlanak azért is, mert elveszítik a szerkezetüket - szellemi és szociológiai
értelemben egyaránt. Ahol az élet magasabb eredetének tudata nem emel és nem
hierarchizál, ott a "csinált" élet. lesz öncél, csúcs; nincs merre törekedjék a lélek A
szociológiai szerkezetvesztés Ferenczné Árkos Ilona matematikusi megfigyelése: az
egykéző társadalom a második generációban már nem ismeri a tágabb értelemben vett
családot, a rokonságot. Egyke szülök gyermekének nincsenek unokatestvérei, bácsikái,
nénikéi, ángyai, egyke párja révén sógorságot sem szerezhet.

A gyerek egy bő család sokárnyalatú szeretete és gazdag életmintái helyett kap ruhát,
ékszert, autót - szülei teljes álomlistáját. És mégsem örül, mégsem hálás. Sót, követelőzik,
fitymál, öregeit a hátuk mögött lenézi. Vajon miért, mitől ilyen telhetetlen ez a gyerek? Ó,
ha megmondaná valaki!

A tervező ész, ha a szellemiről nem is, de a szociológiai szerkezetvesztésröl tudhatna.
Ha akarna. De hogyan is akarhatna? Ilyen kritikát idéző kíváncsiságot megenged a
demiurgoszság ott, a világ közepénz

10.

Az egykézés valójában életirány. Egyezik azokéval, akik pénzzel biztatnak másokat
gyermekszülésre. Vagy vállalásra, ahogy mondják az áldás elfogadása helyett; no és a
várandós asszony se áldott állapotban van, hanem terbes ....
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Jézus mondía Máténál, az állhatatos imáról szölva, s mielött megjegyezné: "bár
gonoszok vagytok" . "Vajon melyiktek ad a fiának követ, amikor az kenyeret kér? Vagy ha
halat kér, ki ad neki kigyót?"

Melyikünk nem, Uram?
A Mester szönokí kérdésére a hatvanas évek középén Magyarországon a szülőként

sZámba jöhető férfiak és nők tizedrésze emelte volna föl a kezét - akkoriban kétszázezer
fölött voltaz áldásmegszakíttatások sZáma. Az utóbbi években valamivel százezer alá
csökkent, de ott vannak még a váló- és tartásdíj-pörök szomorü győztesei, a százezernyi
veszélyeztetett gyennek szülei, az eltökélt egykézők,és hányan még, akikről a statisztikák
nem tudnak, csak Isten látja, hogy a fordított áldozat jegyében élnek.

Hogy min múlik ez?
Aki lefelé él a dolgok körében és értük áldozza magát; gyennekeit, eszméit föléli, az a

szellemre nem kiváncsi. Nem emeli föl a szívét, úgy véli, jó helyen van az, és önmagán
dolgozik egyre abban a hiszemben, hogy az életet ő csinálja. Az ilyennek vajon hány hal
kell, hogy megossza a gyennekével, és a fölösleget ne fektesse be újra és újra, a
teljesítményverseny diktátuma szerint?

Neki végtére is diktálnak. A főnökei, de inkább az úgynevezett tények és törvényszerű

ségek. Kinek nem? Ki az, aki nem a piacról él?
Ez az önmegvalósításba tört ember tragédiája. Isten elleni szabadságharcában leküzdöt

te magát oda, hogy immár a dolgok szolgája lett, s kiszorult a természetből, a nemzetből, a
barátságból, a családból. Ö az a magányos lény, aki tízezernyi szociológiai és lélektani
tanulmány lapjain sír a magánytól, frusztrálódik, aztán nekivadul vagymegbetegszik. Nem
szeret és nem szeretik, és nem ért semmit. Sose akart ő irigy lenni, gyennekgyilkos se, a
feleségével is ki akart jönni, csakhát a kor, a körülmények ...

11.

A rettenetes lelkiismeret-furdalások, melyek a modem embert gyötrik, a fordított áldozat
szörnyűélethazugságából erednek. Apéldátlanul fejlett modem civilizációban iszonyúnál
iszonyúbb háborúk és népirtások követik egymást, a szabadságjogok kiterjedését a
zsarnok:ságok és a terrorizmus egyre mérhetetlenebb elfajulása kiséri, a tejben-vajban
fürdök országait az éhezők tengere veszi körül, itt kihalás, ott túlnépesedés fenyeget
nemzeteket és atomhalál meg környezeti katasztrófa, AIDS - és ami mindennél
súlyosabb: semmi sem igaz. Az összes új eszme - annyi lángelme és mártír együttes
alkotása -, melyre a civilizációnk épült, homokként porlik szét múvészettől politikáig. És
ami még épnek látszik, mert frissebb a többinél, azok közt sincs olyan, amit bárki saját
életének zsinónnértékéül tekintene.

Az égbolt üres, a műholdak sorra lepotyogtak. Az igazi csillagokhoz visszatérni? No,
ahhoz nem hajlik a térd. .. Márpedig nincs más út. A puszta ráció jegyében kiterjesztett
szabadságjogok a bűnözés szabadságához vezettek: a gengszterekéhez és a politiku
sokéhoz, akik nem hajlandók többé tudomást venni a reájuk is vonatkozó Törvényről,és
mindazokéhoz, akiket a hatalmasok ebből az újmódi, keserédes szabadság-szeroségből

részeltetnek. Természetesen a lehető legtörvényesebben - és ez a leghátborzongatóbb.
Egyszerre, egy ponton veszti hitelét az összes eddigi varázsige és mágikus idol: a jog, a
demokrácia, a fejlődés, a szabadság, a becsület, az egyenlőség, a tudományosság, a
racionalizmus.

Az abortusz példája a legszembeszököbb.
A modem orvoslás egyértelműenbizonyította, ami öröktől fogva nyilvánvaló volt: a

magzat ember. Östörvény. hogy embert ölni bűn, hát még előre megfontolt szándékkal,
bünszövetkezetben, nyereségvágybólfaljas indokkal, különös kegyetlenséggel, gondozásra
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bízott kiskorú sérelmerel A fölvilágosult európai büntetójogok mindahányan ismerik
ezeket a súlyosbító körülményeket, ismerik az orvostudomány álI.áspontját is, és 
megengedik az abortuszt. Megengedik az úgynevezett anya úgynevezett szabadságjogaira
hivatkozással.

Ezen a ponton derül ki, hogy mennyit számít az ész, a jog, a szabadság és a többi modem
érték az önmegvalósító egyén önzésével szemben. Ez a mélypont azonban nem a katarzisé,
hanem egy szolid tartózkodási hely - ahol mintha élni is lehetne. Ha valaki tapintatlanul
firtatja az ellentmondásokat, a racionalista vállat von: miért kötelező,hogy az emberre a
nézetei egzisztenciális következményekkel járjanak? A harciasabbja viszontvádat emel a
zsurnalisztika varázsige-készletéből: nacionalísta/kozmopolíta, balos/reakciós, kleriká
lis/cinikus, zsidó/antiszemita stb.

12.

Nincs a világon annyi villanyosság, amely ennyi belső sötétséget átvilágíthatna. Ezért
manapság bármilyen hitszegés előfordulhat - különösebb megbotránkozás nélkül.
Tessék-lássék hallatszik olykor valami fölhördülés, de hamar elcsitul, és sosem általános.
Rendre leintik közbecsült személyiségek, akik előbb belátják, majd megmagyarázzák
népek, osztályok kiirtását, parlamenterek letartóztatását és kivégzését, menekültek
kiszolgáltatását. Bármit. Máris akadtak derék és jelentékeny prókátorai a mostani román
falurombolásnak Moszkvától New Yorkig; érveik tiszteletre méltóak: semlegesség régi
barátság, be nem avatkozás és hasonlók.

A sár. Aki nem emelkedik, az elsüllyed. Ha az ember konokul lefelé él, elóbb-utóbb
sikerül elmerülnie. És ha lelkén gyermekei vére szárad, akkor elveszíti az erkölcsi
ítéletalkotás jogát. Ordítani kezd és a bűnök bűnének nyilvmítja a moralizmust és
egyáltalán az erkölcs bárminemű szóbahozataIát. Akasztott ember házában illetlenség
kötelet emlegetni.

Ráaadásul nincsen gazdasági megoldas,
Sosincs. Pedig milyen egyszerű és nagyszerű lenne az egész életet átfordítani a pénz

nyelvére, akkor aztán ugathatnának a kutyák! Nyugodtan lehetne ilyeneket mondani: az
élet pénz, lakás, költség, kereset, csak azt lehet elosztani, ami van, és hasonlókat. Nem
megy. Túl sokszor derült már ki, hogy az efféle szemlélettel végzett osztás eddig
mindahányszor csaIássá fajult, suskussá, botránnyá, amikor kiderült, hogy az osztasra szánt
van nincsen sehol. Az állam elherdálta, az egyén fölélre és a publicisták meg az
ellenpublicisták hiába számították ki, hogy ekkora családnak annyi gyerekkel mennyi
férőhely,mennyi takarmány kell.

Ami igazán van:AKIVAN. 6 nem osztható. Vagyha úgy tetszik, igen, és mégis mindegyre
Egész marad; egy csorbítatlan teljes Van jut belőle a legkisebbek is. Ezért a legkisebbnek
még éppen olyanok, mint 6, tehát a nélküle szánútott háztartás-statisztikai egyenletek
kivétel nélkül hibásak. mle ugyanis, az 6 mosolyának elfogadásától és viszonzásától a
mindenség gyökerestül megváltozik. Elsősorban mi: új képességeink támadnak, a régiek
váratlan irányba fejlődnek, kudarcaink értelmet nyernek, gerincünk kiegyenesedik és
tekintetünk ismeretlen tájakat pillant meg. Átrendezódik a fontos, az áhított, a haszon
talan: ami eddig célként pöffeszkedett, jó, ha eszköznek maradhat. És illócn szégyelljük
magunkat, amiért az örökké számoló eszünkkel annyit se tudtunk, hogyha az egyenletek
megváltoznak új ismeretlenek belépésével, az 6 ajándékának elfogadása átalakítja a mi
életegyenletünket is.

A késve kimondott igen szomorúsága zeng a szívünkben: ó Uram, miért nem mertem
már korábban élni?
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