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1.

Évezredünk végén a jog és az erkölcs kettészakadottságának botránya immár égbekiáltó.
Az igazság szó helyett használhatnánk - természetesen csak közelítő értelemben - az
erkölcsöt is, ha lehetne. Ha e szó nem volna önmagában botrány; értelmetlennek és
önkényesnek kikiáltott, kitiltott a jobb társaságokból mint illetlen, dagályos, mások
belügyeibe rondító.

Mégis, tartsunk ki mellette dacosan.
Erkölcsösnek lenni annyit jelent, mint igazságban élni. Úgy mérní másoknak, mint

önmagunknak, úgy szeretni saját magunkat, mint másokat. Akik a legdühödtebben
hadakoznak az erkölcs ellen, és a legszívesebben a szót is kivakamák a szótárból mint
meghatározhatatlant, azok értik igazán az erkölcs hajszálpontos jelentését. Csalhatatlanul
érzik, hogy mikor követtek el disznóságot és mikor viselkedtek becsületesen, hogy amit
tettek, az jogos volt-e vagyaljas. De mert jogtalan volt, és életünkben százszor és ezerszer
tettünk jogtalant, mert akaratlanul vagyolykor szándékosan is letértünk az igazság útjáról,
ki kellett találni valamit az elviselhetetlen helyzet ellen.

Az erkölcs ellen közvetlenül nem ágálhatunk és az igazság ellen sem. Ezek fölülről

jönnek. Isten szereretre teremtett bennünket, Krisztus e jegyben halt meg értünk 
szeretet nélkül elvadulunk és megörülünk. Amikor igazságra szomjazunk - örökké és
szívből és olthatatlanul - akkor lényegében szeretetre szomjazunk. A másik emberére és
az ÖVére. Például nem büntetést akarunk elkerülni, hanem azt szeretnénk, hogy a
büntetést, ami jár, amire rászolgáltunk, igazságos bíró szabja ki. És az a bíró igazságos, aki
szeret.

A szeretö, az igazságos, a szabad bíró már nem guggolna a templomudvaron? Vagy mi
nem keressük őt, mert szabadságunkban áll elfordulni tőle? És már nem látjuk az igazság
sarkpontját sem, ahol a jog és az erkölcs egy: csupán egy f.íjdalmasan gyönyörű történet a
házasságtörő asszonyé, akinek a lelkéről az Úr végtelen szeretetében egyazon szóval vette
le a bűn terhét, s mentette föl testét a világi büntetés alól.

2.

Hosszú ideje már, hogy a jog "alulról" jön. Fönti származásának emléke s az Igazsággal való
összefüggése föl-fölcsiUan még természetjogi elemeiben, néhányalapelvében, olykor még
konkrét törvényhelyekben is, de maga az egész lentről ered - az önkényból, vagyjobb
esetben a népfölségből. Földi hatalomból, ami az államok sokaságában erőszak, technika
és manipuláció kérdése inkább, mintsem valóságos népakarat. És a földi hatalomtól
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igazság helyett legföljebb jog telik: transzcendens, szerető ítélet-pótlék, szakma, emberi
erények és gyarlóságok összlete.

Hogy így van, hogy a jog ügyességgel és erős akarattal babrálható, arra rég rájöttek
mindenféle hatalmasságok. Törekvéseiket azonban soha sehol nem koronázta siker.
Rendre kíderült, hogy az egyre keményebb ukázoktól a kormányzás nehézségei nőttön
nőnek.Mind több katonát-rendőrt-spiclitkell alkalmazni, a gazdasági élet megmereve
dik, az erkölcsi föllazul. a rend látszata mögött káosz keletkezik az Igazság természetes
értékrendjének kikapcsolása míatt, Az üldözött ellenzék fogcsikorgatva álmodozik a
szabadságról: olyan szabadságról, melyben ő hoz majd a mostaninál százszor kegyetlenebb
törvényt az uralkodók és talpnyalóik ellen.

A csöndes többség álmodozás helyett él. Szívösan és alattomosan és ügyesen. Az
önkényes törvényekre bólogat, ha kívánják, tapsol, aztán ott szegi meg őket, ahol tudja. Ha
ez a "rend" és az önkényes törvénykezés állapota sokáig fönnmarad, akkor az ember
lassacskán eldurvul. Mérlegelés nélkül törekszik az összes jogszabály megszegésére;
retlexból, önvédelmi ösztönből.Filozófiává emeli, hogy valamennyi hivatalos intézkedés
csaló és hazug, és ehhez igazítja élettechnikáját. Ha az állam nyerészkedik a kereskedel
men, rniért ne üzérkedhetne és csempészhetne ő is?Ha kényszer-árfolyamokat állapítanak
meg, a polgár valutázik. Ha a politikusok hazudnak, ő becsapja üzletfeleit, ha kell, a saját
családját is.

A tapasztalt utazó elsőpillantásra észreveszi, hogy egy olyan országban, ahol "rend" van,
ott ami tilos, azt amellékutcában rátukmálják az emberre. Ami ingyenes, az vagyonba
kerül, ami jár, az a nagykutyák kiváltsága, ami normális, azt a törvény bünteti. Ahonnan a
csapatostul járó ellenőrök és rendőrök kihúzzák a lábukat, ott a következő pillanatban
elszabadul a pokol. A "rend" hullarend. A feszes, sima bőr alatt bomlás, gondolattalan
ság, búz.

3.

A rend látszata vastagabb és meggyőzőbb ott, ahol a despota kénye helyett a gazdaság
törvénye uralkodik. Ez sem jön magasabbról, sőt. Egyszeruen szólva a dolgok uralmát
jelenti az ember fölött. Általában demokratikus alapon a polgárok szavazással alávetik
magukat a tárgyak szaporodását és fejlödését elősegítőviszonyoknak abban a reményben,
hogy jobb módúak lesznek.

A despota hisztérikusan parancsol és tilt, büntet, becsukat, fölakasztat, a növekvő

rendetlenség láttán egyre kegyetlenebbül. A gazdaság-mágus személytelen, indulattalan
és hideg. Higgadt, liberális és demokrata. Semmi sem áll tőle távolabb a hisztériánál vagy
az aszketizmusnál. Mindenekelőttengedékeny: mehet bármi, ami pénzt fial. Hogy miért?
Hogy több pénz legyen. Miért legyen több pénz? Mert az jó. De ha elég ... sohasem elég. A
kút feneketlen, csak zuhanni lehet benne megállíthatatlanul és céltalanul. Nincs hová
megérkezni. Egyedül a repülés, az örökös gyorsulás öröme ...

A gazdaság-mágus dörzsölt. Az ő rendje olajozott és szolid. Hogy a polgárt megnyerje,
mindent megenged neki, azt is, amitől az ember undorodik. A jog a termelés és a
kereskedelem igényeihez igazodik. A jogkövetés azt is jelenti, hogy az ember átváltozik kis
csavarrá, elhiszi, hogy a gazdaság érdeke az övé, elfogadja, hogy puszta tényező legyen a
termelés és fogyasztás körköröserr összekapcsolódó láncolatában - szakszóval: konzum
idióta. Eldönthetetlen, hogy a despotizmusban, vagy itt természetellenesebbek-e az
emberi kapcsolatok. Mindenesetre itt a jog szilárd és tartós. Évszázados bullák fitymálják
súlyos aranypecsétjeikkel a despoták dilettantizmusát hirdető hebehurgya ukázokat.
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A törvényszegés módja parlamentáris, jogászi, tudományos, művészi és így tovább, de
sosem ösztönös és sosem hisztérikus. Ha célja helyes, tehát a dolgok uralmát szolgálja, a
pénzszerzési, akkor neki kell ülni és ki kell találni a "fejlődésnek" megfelelő pszichológiai,
szociológiai vagyakár"humanitárius" indokokat és az alkalmas jogi eszközöket. Persze az
alkotmányosságról, Istenről, Hazáról, Szabadságról és hasonlókról szölö vezércikkek
szikráznak az erkölcsi elvek gyémántos szilárdságától. Ám például a szörakoztatöípar sok
százmilliárdos bizniszével kapcsolatban semmi eszme, semmi szemérem. A közönséget,
bölcs előrelátással,arra nevelik rajzfilmnézőkora óta, hogy az erőszakfilm tessék neki. Ha
Tom és jerryörökkön-örökké üti-vágja egymást, akkor mi sem természetesebb annál, hogy
a fölnőttként fogyasztott film csakis krimi legyen, a rokonszenves hős csempész, betörő,
gyilkos. Hogy Rambo ezreket mészároljon le a vásznon, és két tömeggyi1kosság között a
"hősök" hűtlenkedjenek, megcsalják a kedvesüket, pornözzanak és ne szégyelljük a szöt 
paráználkodjanak. Ugye? Ugye milyen anakronisztikus ma már ez a szó? Semmi sem
izgalmasabb a tűzzel való játéknál ...

4.

A nagy őskrirnikben, például Shakespeare-nél, vagy Dosztojevszkijnél a bűn által
megérintettnek lenni a legsúlyosabb egzisztenciális kérdés. Azon mülik minden, hogy az
ember képes-e megtenni, van-e joga a bűnhöz, el bírja-e viselni. III. Richard vagy
Sztavrogin nem Rambo, aki valami ódon lovagregénybőlvett morál-slájmmal meghinti
magát, aztán ra-tata-ta! Ők valódi moralisták, akik üdv és kárhozat közé feszülnek,
Hamletiek, vagyha úgy tetszik, faustiak; tudnak az Egészről. Számolnak is vele, csak éppen
úgy döntenek, ahogy. Hogy a jog és az erkölcs kettő lehetne, föl sem merül bennük.
Játszanak, persze, játszanak a bűnnel, csakhát életük és üdvük a tét. Eszméiket pontosan
összefoglalja Karamazov Iván poémájának Nagy Inkvizítora. Ő tudva és akarva az innenső

életet választja a túlsó, illetőleg az egészhelyett.
Poe-nál villan föl az, ami Conan Doyle-on, Agatha Christie-n és a milliónyi szövegíparo

son keresztül a mához, vagyis talán csak a tegnaphoz vezet. A bűn többé nem
egzisztenciális kérdés, nem is erkölcsi, legföljebb harmadsorban. Másodsorban jogi és
elsőrendűen intellektuális. Vagyisrész. A kor hőse,a személyiségforgács egyén - itt: okos
- szerepel mindkét oldalon. Az egyik okos elrabolja az agg lady nyakékét, a másik okos
leleplezi. Aközönség középen ül és jobbra-balra tekergeti a nyakát, mint a teniszmeccsen,
izgul, mint ott, míközben végig tisztában van vele: az egész csak játék. Egy zseniális bűn
ötlet elrejtese és éppoly zseniális fölfedezése. Akár a keresztrejtvény. A helyes megfejtők
között újabb rejtvényeket sorsolnak ki.

5.

A regényirodalom, a ponyvagyártás a tegnap ipara. Gőgös és kasztszellemű. Kirekeszti
azokat, akik nem tudnak olvasni, vagy "nincs ídegük" hozza: legföljebb 'üjságot böngész
nek, kataklizmák, forradalmak, pornójelenetek képaláírásait. Mindennap idegesen pörge
tik át a friss lapot; ugye, már megint, én megmondtam! Ők a krimistáknál több vért
szomjaznak, de szellemileg kevesebbel beérik. Azt a pillanatot keresik, amely tökéletesen
el tud múlni. Nyomtalanul. És ezt igazán az újság tudja megadni. A könyvnek, még a
gyöngécske regénynek is vannak hősei, akik a szerző akarata ellenére is képesek
megelevenedni és kísérteni olykor három másik regény múlva is.

866



A ma lélekipara az újság mellett a televíziós-videós szórakoztatás. Ez neveli a Nagy
Inkvizítor gyámoltjait, akik kívánják a csodát, a táplálást, fejük fölé a hatalom atyáskodását.
Irtóznak a szabadságtól, parancsért vagy rnézes manipulációért esengenek, hogy a bűn

felelösséget vegyék le róluk. Ők szórakozni vágynak, ez a modernség lényege: szórakozni,
elhárítani a szenvedést orvossal, politikával, törvénybabrálással, erkölcsbontó pszicholo
gizálássa1, és ha már sehogy se megy, irracionalizmussal és vaksággal. Hogy valahol
embereket kínoznak? Mészárolnak, éheztetnek, s:zülőföldjükről elűznek? Különös, bár
nem túl izgalmas. És jóra fordul, Rambo majd segít, odapörköl a disznóknak.

Mese az élet és az élet mese. Műsor, tűzijáték. Világbajnokság és kupadöntö, gigászok
harca sztárgázsiért - a legértelmesebb tétért.

6.

Hogy a bűnözés előszámlálhatatlan formáiban való ínyenckedés a legtermészetesebb napi
időtöltéssé, a családi élet egyik központi eseményévé lett, azt mutatja, hogy az erkölcs és a
jog példájára végzetesen széjjelcsúszott az erkölcs az élettől. Mindannyiónknak alkotmá
nyos alapjoga lett a legzüllöttebb tömegmédiakat fogyasztani, azokat előállítani, velük
kereskedni, belőlük milliós hasznot bezsebelni.

A jog lassacskán nemcsak pártfogója lett az erkölcs megsemmisítésére ..icányuló
erőfeszítéseknek, de sokszor nyíltan tiltja a tisztességet.

Ezernyi jogszabályt idézhetnénk csak a huszadik századból, melyek kötelezővé tették az
emberek köztí gyűlöletet.Az egyik faji, a másik nemzeti, a harmadik vallási, a negyedik
osztályalapon írta elő a kisebbségek sanyargatását, sőt irtását. A Koreától a Baltikumig, az
Albániától Mexikóig hullámzó e századi nagyvallásüldözések egyértelműenerkölcsüldö
zéseknek tekinthetők,hiszen az üldözők a buddhizmus vagya kereszténység szabadság
erkölcsének parancsa helyébe a parancs szabadságát kívánták elültetni a szívekbe. Az ő

parancsuk korlátlan szabadságát.
Az erkölcstelen jogszabályok természetesen ellenkeznek a jogérzékkel, ezért kell

megkétszerezni őket. Az üldöző rendeleteket általában kiegészítik olyanok, melyek
följelentési kötelezettséget, önárulást, vérdíjat rendelnek. Miféle bűntettekhez? Csak
mutatóban: vendégfogadás, beszélgetés, személyes emléktárgyak őrzése, utazás, anya
nyelv használata, házasodás, ünnepek megülése ... Nem valószínű, hogy ki tudnánk találni
olyan, erkölccsel és természetjoggal összeférhetetlen rendelkezést, amire ne volna már
példa a század tételes jogában. Hogy csak egyetlen további példát nézzünk, az nabortusz
jog" megállíthatatlannak mutatkozö fejlödését. Némelyik országban havonta tapogatják a
szülöképes korú nőket, mert méhüket az állam a saját veteményeskertjének mínösítette.
Másutt a törvény egyre több biztatást ad a magzatölésre - hol nyíltan, hol egészségügyi
szabályok leplében. És tagadhatatlan, már a kell is megjelent, bár egyelőrecsak a küszöbön
toporog és úgy tesz, mintha tapintatos volna. Már Magyarországon is létezik olyan
kötelező vizsgálat, mely kimutatja, persze csak nagy valószínűséggel, hogy nyitott ge
rincű-e a magzat. Sha igen, akkor ugye, tudjuk ... Mi tagadás, hazabeszélek. Harmincéves
elmúltam, amikor egy vizsgálat kiderítette, hogy keresztcsonti spina bifidával élek és
focizom. Ma már nem hagynának világra jönni.

A törzsi, ország-ország közti háborúkat századunkban fölváltották a saját nép ellen
vívottak - faji és osztályharcos alapon. Napjaink újítása: hadjárat tulajdon gyermekeink
ellen, hadszíntér a tulajdon testünk és lelkünk. Az áldozatok száma máris meghaladja a
világháborúkét. A következmények beláthatatlanok. Ha ugyanis a törvény, vagy valami
hasonlónak álcázott szabály megengedi ezt a különös kegyetlenséggel, előre megfontolt
szándékkal, bűnszövetkezetben.az esetek többségében nyereségvágyból elkövetett ölést,
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amit ráadásul a tulajdon gyermekünk ellen követünk el, akkor mi marad? Milyen alapon
minősíthetünkbánnilyen emberi cselekedetet?

Mi marad belőlünk?

7.

Jog és erkölcs kettészakadásának botrányát képtelenek vagyunk elfogadni. Korunk
megoldási kísérlete: az erkölcs módosítása. Először a nyelv körében, hogy ne legyenek
ilyen szavak: bún, erény, kárhozat, üdvösség, pokol, menny, áldás, gyermekáldás,
egybekelés, bűnhődés, vezeklés, paráZnaság, lelkiismeret stb.; másodszor: az erkölcs ne
legyen többé a mennyei Törvény földi mása, hanem magánügy. Hobbi, "másság",
gyöngeség, különvélemény, ami amíg csöndes, tűrhető, ha megszólal, akkor undok
izgágaság. "Erkölcsi terror" - amint egypolitikus gyakorta mondta.

Matematikai esélymindig létezik, hogyagazdaság-mágushozvagy a despotához igazodó
jog és a magánüggyé lefokozott erkölcs találkozzék, hiszen lehetetlen eltörölni a lélek
működését, ámde az érintkezés társadalmi esélye egyre fogy - ha a mostani fejlődési

irányok maradnak.
Már világosan kivehető az egyéni jogérzéknek az egyéni erkölcshöz való igazodása. A

Törvényt nem ismerőegyén előtt ugyanis elhomályosul, hogy a TörvényazEgészből való
részesülés lehetősége.Másszöval az Igazság, amirőljézus úgy beszélt, mint önmagáról. Az
Igazság pedig hasonló a Szeretethez: egyik sem fogy el, ha adnak belőlebármennyit. Olyan,
mint a kovász, egyre tovább és továbbadható és míndenütt megkeleszti a kenyeret.
Törvényben élni és Igazságban élni közösséget tételez, melyben valamennyien teljes
személyiségünk:kel teljes boldogságot élvezhetünk, önmagunk és a másik szeretete között
nincsen határ. A Törvény maga is gyarapszik, ha Igazság árad belőle és a Törvény ereje
kiárasztja az Igazságot.

A magánügy-erkölcshöz ki-ki magánügy-jogot eszkábál. Fegyvert, az egy főre olvadt
társadalom fegyverét a jelen pillanat átvészeléséhez. Az ember ebben a helyzetben nem
bízik senkiben és semmiben, és erre ezer jó oka van. Legkivált abban nem bízik, hogy a
Törvényben és az Igazságban föloldódhat. Azt pedig végképp nem engedi, hogy oda
befoglaltassanak a jogai, hiszen éppenséggel ellenkezőokból küzdötte ki őket.

A magánügy-jogtudatnak ez a kulcsa: ahelyett, hogy a jog összekötne, elválaszt. Az én
jogaim az enyémek, a tiéid a tiédek, egyikünk jogai a másikunk jogai ellen valók. Semmi
transzcendencia, semmi égi hasonlóság. Szeretetlenségünk homályában ilyesmit aligha
lehet látni. Jó ha aszomszédot: ő az ellenség. A magánügy-jogból ered az abortusz-jog
ideológiája. A szülök jómódhoz, kényelemhez - egész pontosan: bánnihez - fűződő

joga megelőzi és legyőzi gyermeküknek az élethez való jogát. Az Igazság kérdése föl sem
merül. Kinek van igaza és kész. Természetesen az erősebbnek, az okosabbnak, a
ravaszabbnak, a birtokban lévőnek.

A jog Igazság nélkül támaszkodhat tudományra, alkotmányra, népfölségre. akármire 
valójában ököljog.

8.

A test előbbre való a léleknél. Erről szöl a történet. Ugyanis nincsen lélek: a kerülő út
célhoz ért. A valaha támadhatatlannak tűnő erkölcsöt fölösleges támadni, mert vége,
elenyészett.

Helyén csatatér.
Rend ugyanis, ha létezik, szellemi és mint ilyen benső. Ettől, a belső szervezettségétől

szerves és valóságos. Egy szellem nélküli - üres - természetben rendet és rendetlen-
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séget lehetetlen megkülönböztetni, mivel rothadás és sarjadás egyenértékű. Nincs
gyalázat, nincs ünnep, nincs tragédia, semmi nem választja el a fölsőt az alsótól, az értéket a
hamisságtól. A lélek nélküli anyag fonnátlan. Gerinctelen, mint az az ember, aki a lélek
mércéjét elveszítette.

A legjobb pótszer, amit az emberiség kitalált az újabb jogi intézmények hitelesítésére, a
demokrácia. A többség uralma. Amit százan helyeselnek, az előbbrevaló - értékesebb? 
annál, amit csak kilencvenkilencen. Ha ehhez az elvhez fejlett szabadságtechnikák, árnyalt
kisebbségvédőkorrekciók, tisztességes szavazás és hasonlók kapcsolódnak, akkor sem jön
létre az áhított, valóságos belső rend. Naponta kiderül a jószándékkal hozott döntésekről.
hogy hibásak, a korrekciójuk szintén. Ademokrácia legnemesebb vívmánya, hogy a jog bár
benne is alulról jön, a felelősséget sikerült közössé tennie. A jog mindannyiunkból ered, s
áldózataink vére valamennyiünk fejére hullik, mint a hajdani kövezökére.

Ha a világ puszta matéria volna - vak vagyokos, egykutya -, akkor a despotizmusnál
hatékonyabb társadalmi rendszert kitalálni sem lehetne. Lám, hibátlanul működik a
különféle rovarállamok olajozott despotizmusa. A lakás, a koszt megvan, a termelés
gördülékeny, a szükségletek kielégítve, az infonnációáramlás csatornái iszapmentesek. A
rend példás, kontraszelekció nincs, mindenki a helyén: a királynők nem vágynak titokban
herék lenni, vagy katonák, és fordítva sem szaggatják a társadalom istrángjait személyes
törekvések. Ugyanis nincsen személy. Már romja, az egyén is eltakaritva, csupán ennek
törmeléke, a specialista létezik. A specialistának pedig nincsen célja a gépezeten kívül,
joga sincs, erkölcse sincs, vagyisaz állam önérdekét semmilyen eszme nem korlátozza.Jog
és erkölcs hiányában ezek kontliktusáról sem beszélhetünk.

Személy mivoltunk ontológiai ténye miatt a tökéletes despotizmus megvalósíthatatlan
az emberi társadalmakban. A század vonatkozó kísérletei ezt a közhelyet bizonyították be
tíz és tízmilliók halála, száz- és százmilliók életének tönkretétele árán. Istenhez való
hasonlatosságunk, valamint megváltottságunk két sarkténye eltörölhetetlen, miáltal
állandó zavarokat okoznak a materiális tényezőire szűkített társadalom vezérlésében. A
módszer, a despotizmusok mödszere éppen ezért a társadalom úgynevezett átalakításán
az emberi személy megcsonkítását érti. A terror kényszere és hazugságai, a konzumtársa
dalom csábításai és manipulációi igazán csak azokra hatnak, akik hajlandók beletörődni

abba, hogy egyénként vagyspecialistaként funkcionáljanak.
A jog abszurditása éppen e tényből ered.
Rendnek ugye kell lennie. Ámde a rend, tehát a dolgok igazi helye, csak Istenhez képest

állapítható meg és csak Vele együtt természetes. Nélküle nincs cél, nincs irány és arány,
nincs út, nincs igazság, de élet sincsen. Jog? Nélküle a jog mengeleista kísérletsorozat. Az
ideol6giákhoz, a piachoz, a legújabb divat idoljaihoz kicsinyített-aprított ember ügyeit
Törvény helyett rendeletek rendezik. Vagy rendetlenítik - miként az minduntalan
kiderül, hogy a legjobb szándékú szabályozások következményei is katasztrofálisak. Az
elkülönülni törekvő egyén és/vagy az egy-ügyú.vé csalt specialista elveszti helyét a
teremtésben. Közösséget alkotni képtelen, mivel nincsenek tényleges kapcsolódásai,
legföljebb üzleti ügyei és hobbijai és kalandjai. A rész-ember rész-viszonyainak rész
szabályozása akarvavagy akaratlan az egész ember egész társadalmát célozza rendbe tenni.
Teszi viszont amire képes: hivatallá válik, elnyom6vá, gumibottal vagy csokoládéval
leszereli az eretnek szabadságtörekvéseket. Alatta, a tömegben kiszámíthatatlan erők

készülnek elszabadulni: az illegitim hatalom örökös szabadságküzdelmeket inspirál
önmaga ellen és egyáltalán, a szabadság eszméjét irracionálisan megemelte. Például egy
terrorral féken tartott országból nézve fölfoghatatlan, hogy miért lázadoznak a drótsövény
túloldalán azok, akik tejben-vajban fürdenek. Bárcsak mi is! És odakerülvén ők is ...
Mihamar rájönnek, hogy a tejben és vajban sem lehetnek személyek. Márpedig közösség
nincs személy nélkül és közösség nélkül nincsen rend, mivel a rend éppenséggel a
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közösség immanens vonása: olyan igazságos és dinamikus hierarchia, amelyben mindenki
a méltö helyén lehet, mindenki előtt nyitva áll szíve fölemelésének, vagyis a valóságos
emelkedésnek az útja. A tömegge zúzott közösség természetes rendezőérték-dinamikáját
statikus pótlékok helyettesítik. Például az igazságot - jó esetben - az egyenlőség.

9.

Rosszabb esetben a hatalmasok, a gazdagok, fóbOrokraták kiváltságokat halmoznak a nép
rovására. A múlt században véget ért európai forradalmak és a máig megkésett kelet
európai szabadságküzdelmek egyik elsőrendű célja éppen az egyenlőség. Egyenlőség a
törvény előtt, a politikai és a gazdasági életben. Ez a cél természetesen világi cél. Tehát
korlátozott és út a polgári demokráciákban élők csalódottságához. Kisebbik rossz. Az
egyenlőség eszméje a demokráciákban is a gazdagoknak és a hatalmasoknak kedvez, és
elhomályosítja a csúcsokon állók nagyobb felelösséget.

Amennyire természetes, hogy Isten előtt egyenlőek vagyunk, éppolyan természetes,
hogy ez nem formális, hanem igazságos. És hogy mi az igazság? Pilátus nem tudta, de a
Mester róla tanított - egyebek közt - az irgalmas szamaritánusról, a szegény asszony két
fillérjéről. a tálentumokról stb. szóló példabeszédeiben, a Hegyi Beszédben, vagy az
elsőkről és utolsókról tett megjegyzéseiben, a jobb lator üdvösségében - minden
szavával és mozdulatával. És belátjuk, hogy a szegény asszony két fillérje nemcsak az Ó
ítélete szerint több a gazdag aranyánál, hanem tényleg. Nyilvánvaló például, hogy az
embemek lehet joga kenyeret lopni éhező gyermeke számára, de ha ugyanazt a cipót egy
milliomos emeli ki a példabeli szegényember iszákjából ....

Aközépkorí jog, nálunk Szent István és Szent László törvénykezése, még törekedett erre
az igazságosságra. Ám az idők folyamán a rabszolgák, a jobbágyok stb. hátrányos
megkülönböztetésével együtt eltúnt a tis:ztviselők súlyosabb felelőssége is. Az, hogy
példával, mégpedig jó példával tartoznak a lentebb állóknak: erényük természetes
kötelességük, bűnük - mégoly kicsi - égbe kiált. Hol működnek ma olyan szellemi
tényezők, melyek rábírnák az elöljárókat, hogy kiváltságaikért megfizessenek?

10.

Hiú remény teljes demokráciáról; hierarchia nélküli társadalomról, tökéletes egyenlő

ségről ábrándozni. Ilyesmihez föl kellene sZámolni az emberek köztí természetes
különbségeket és a társadalom dinamikáját. A mélyebb kérdés az, hogy a társadalmi
különbségek természetesek-e vagy eröszakos-mesterségesek Természetesek a képes
ségeink szerinti különbözöségek, a testi és a lelki adottságaink, de természetes eltérések
alakulhatnak ki közöttünk tudásban, érdeklódésben, hitben, becsületben, szeretetben,
vagyis intellektuális, lelki és szellemi tekintetben stb. Mi sem helyénvalóbb, mint hogy
ezeket a különbségeket fölismerve elfogadjuk a nálunk különbek vezetését mindabban és
mindaddig, amiben és ameddig előttünk járnak. így a természetes hierarchiákban
értelemszerű, hogy a följebb jutottak többet adnak és hogy az alá-fölérendeltség
dinamikus. A dinamika ismét kétféle: a fejl6d6 személyhez igazodik és anhak összes
képességeihez és kapcsolataihoz; más szóval némely viszonyainkban lehetünk inasok,
másokban mesterek... A jog föladata volna, hogy mindazt, ami a szellemi, erkölcsi,
intellektuális hierarchiákban anyagivá válik, értékelje. Védje a fönnállót és segitse elő az
összes természetes mozgásokat.
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Az eröszakos-mesterséges hierarchia az ontológiai értékek ellen hat. Hiába indult
jónak, szépnek, attól, hogy más, mihamar ott tart, ahová rémálmaiban sem vágyott.
Kapkod a veszett fejsze nyele után, és foltozza új posztóval a régi, foszlott köpönyeget, A
nemes, világmegváltó célok megval6sítására nem marad energia, mert lassacskán az egész
társadalom a feslesek javításával és eltitkolásával foglalatoskodik. Átrendeződnek az
értékek, a személyek, az osztályok. Afolyamatot kontraszelekciónak szokás nevezni, mert
a nyelv is átrendeződik és nem találják helyüket a szavak sem. Valójában nincsen szö
kontraszelekcíöröl, hanem egy éppenséggel logikus és megfelelő kiválasztódás zajlik: a
zsák megtalálja a folt ját. Az alapjában véve működésképtelen társadalom fönntartásához
olyan vezetőkkellenek, akik képesekfordítva látni. Akényszer és manipuláci6 arra szolgál,
hogy rábírja az embereket: túrjék el az alával6t följebbvalójuknak, a rosszat helyeseljék, a
jót utálják.

Rózsás János írja emlékiratában, hogy az ekibasztuzi kényszermunkások rettegtek a
szabadulástól. A lágerban biztos volt a szállás, a koszt és a parancs. Legkivált a parancs.
Igen. Minden áldott reggel megmondták, hogy aznap mit, hol, hogyan. Az ember tudta,
mihez tartsa magát, válláról levették a két legsúlyosabb egzisztenciális gondot, az
önfenntartásét és a felelősségét. A leves és a komiszkenyér kijárt, a döntést a parancsnok
hozta. Namármost, ha az emberehhez az állapothoz kialakította a megfelelő élettechnikát,
akkor úgy élt, mint Marci Hevesen. Szerezhetett p6tkaját, p6tkapcát, talán még nőt is
olykor, és fütyülhetett a világra - ő ugyanis nem tehetett semmiről.

11.

A paranccsá fájult totális jognak, más szövala parancs abszolút szabadságának és a hozzá
párosuló, személytelenül engedelmes élettechnikának a vízióját Dosztojevszkij rajzolta
meg a Nagy Inkvizítorban. O festette falra az ördögöt, inkább, mint Nietzsche az ő

Übermenschével. A huszadik századi totalitárius rendszerek legföljebb demagógiájukban
"lebegtették" a "felsőbbrendű ember", "a szocialista ember", az "élmunkás", a "superman"
képét. Valóságos törekvésuk éppen az ellenkezője: az alsóbbrendű ember kitenyésztése,
aki - mondani sem kell, manipulált - szükségletei fejében látástól vakulásig dolgozik, ha
kell, harcol és semmi esetre sem vitáZik.

Az egyik iskola totális, a legapróbb neszre is figyelmező jogrendszert konstruál - amely
elsősorban büntetőjog. Még a munkajog és a temetőszabálpat is tilalmak és szankciók
rendszere. Az esetleges joghézagokat a Vezér szava tölti ki. O vonja meg a "szükségletek"
körét, a lehető legszúkebbre, miáltal azengedelmesek, az alsóbbrendűnek szántak tényleg
alsóbbrendűek lesznek, mert egész sorsuk arra pocsékolódik, hogy egy kanál melaszt
szerezzenek a gyerekük komiszkenyerére, s ennek érdekében hazudjanak, csaljanak,
rágalmazzanak, vagyha kell, öljenek. A jog pedig amilyen könyörtelen az "eretnekekkel",
olyan elnéző a többi bűnösselszemben. Például az enyves kéz vagya notórius hazudozás
nem akadálya a közéleti pályafutásnak. Sőt! Az ilyen ideállá emelkedik, "ügyes ember" lesz
más tolvajjal,csalóval, hamisítóval együtt. Gyerekkoromban tanultam arról a kisfiúról mint
példaképről.aki a sztálini "parasztháború" idején hóhérkézre juttatta az édesapját valami
beszolgáltatási szabálytalanság vagyhasonló miatt ...

Az eredményes élettechnika tehát azé a nagy inkvizítori szellemben múködőbünözöé,
aki elfogadja a parancs abszolút szabadságát. Aparancs eredete transzcendensnek álcáZott
magasságokba vész, ahonnan a társadalmat mint valami üzemet próbálják vezérelni, s ahol
a létküzdelem hajszálra olyan személytelenül embertelen, mint lentebb, legföljebb nem
melaszról szöl, hanem mézról ....

Amásik iskola megveti az előzőt - s persze viszont. Undorodik a fölösleges vérontástól,
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a nyomorszagtól, a pénzkidobástól. Liberális, demokrata és éppoly hipokrita, akár a másik.
Mindenekfölött azonban okos és gazdaságos. Ellenfele tapasztalataiból okulva elveti a
fölös kockázatot. Minek csinnbe menni, forradalmárkodni, amikor a forradalmak tényleg
fölfalják a gyermekeiket? És minek nélkülözni? No és a börtönben a fegyőr is fogoly. Az
Inkvizítor személyes aszkézisével egyetemben elutasítja a nyilt parancsolgatást is.
Szolidan, jogi szorongatás nélkül szervezheti az alsóbbrendű ember tenyésztését.
Vértelenül, busás haszonnal. A módszerek ellentétesek, a célok azonosak.

Először is ostobaság a szükségleteket leszoritani. Ha a társadalmat a dolgok szolgálatába
állítjuk és a termelés jegyében szerveZZük meg, akkor, nos: nyomtató lónak ne kösd be a
száját. Sőt! A fogyasztást fokozni kell. Egyrészt, hogy legyen helyük az újabb áruknak,
másrészt az örökös alultermelési válság értelmetlen veszteségeket okoz. A szükségletek
kézbentartásának a leghasznosabb módja a fölszításuk. Az éhségtől szikrázik, a bőségtől

káprázik a szem - és ez a fontos. A káprázat. A bőség káprázatában nevelt konzumidióta
élete éppúgy a dolgok megszerzésének kényszerében telik, mint a nyomorgóé. Mindket
tejük lelke fehér lap, amelyet tele lehet/kell írni paranccsal. És a parancs akkor is parancs,
ha nem hisztérikus tenor harsogja, hanem bársonyos alt búgja, reklám-oratórium zengi.
Sőt. Az emberek szabadnak érzik magukat, hiszen azt teszik, amit akarnak, és föl sem tűnik

nekik, hogy pontosan azt akarják tenni, amit előírtak nekik. A kapott pénzt önként adják
vissza - jámbor engedelmességgel a Nagy Inkvizítor iránt.

Az élettechnika kifinomult. Tapintatos, muzikális, intellektuális. Leginkább ügyvédi. A
büntetőjog szerényen hátravonul és átadja helyét a magánjognak. A Vezér szava helyett a
gazdaság "törvényei" döntenek a joghézagokban. A jog itt is túlhatalmi helyzetben van; az
erkölcs hajdani kisegítője fölfalta, amit támogatnia kellett volna. A helyes és a helytelen, a
jó és a rossz, a bűn és az erény idejétmúlt fogalmak. Természetesen továbbra is pontosan
tudja mindenki, hogy mikor csalt, mikor lopott; az szamít, hogy mit lehet ebből

bizonyítani és hogy milyen ügyesen érvel az ügyvéd.
A szabadság a szabadosságig rnenöen teljes. Aki elismeri maga fölött a gazdaság

érdekeinek mindenhatóságát, az bármit tehet, ami "hasznos."

12.

A Mindenható helyett a dolgok míndenhatösagat választani éhséget jelent. Csillapíthatat
lan éhséget a lágerállamok koplalásában és a fogyasztói társadalmak dőzsölésében

egyaránt, mert az ember jóllakni - Vianney Szentjános szavával - csakis Isten testével és
vérével tud. Ez az étkezés a legszorosabb összefüggésben áll azzal a bízonyos paradicsomi
val, amikor a jó és a gonosz tudásának fájáról ettünk, és amit nem tehet meg nem történtté
semmiféle jogalkotás.

Valójában ugyanis a lelkünk éhes, tagadjuk bár üvöltve még a lelkünk létét is. A lélek
pedig a legzüllöttebb viszonyok között is táplálkozni akar - a jog körében körültekintve
megfelelőszö után - elsősorban Igazsággal. Hogy jut hozzá? Úgy,hogy a maga módján el
sem hagyja. Mínél rosszabb, züllöttebb és aljasabb egy államberendezkedés, minél
őrültebbés betarthatatlanabb a jogrendszere, annál nagyobb a becsület szerepe és értéke.
Akövethetetlen jog árnyékában az élethez nélkülözhetetlen ügyletek természetesen mind
egy szálig "törvénytelenek". Tragikomikus, hogy az abszurd rendeleteket kijátszó szerzö
dések ugyan az úgynevezett bíróságok előtt érvényesíthetetlenek, ám a felek becsülete
hatályossá teszi őket. A korrupt élettechnikák homályában kiolthatatlanul pislákol a
becsület halvány fénye. Hogy mennyire lobbanhat föl, arra mi, a kor gyermekei
felelhetünk.
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