
A zt mondja az apa az újságriportban, hogy ő azért vállalt csak egy gyereket.
hogy "mindent biztosíthasson" neki. Egyetemre járatta a lányát. lakást vett

neki, berendezie, a lány mégis irigy lett, nem ajándékozta meg unokákkal
(nem biztosított neki unokát?), sőt pártában maradt, mert esze ágában se volt
alkalmazkodni bárkihez. és a lakását se akarta kockáztatni. Most - harmincon
túl - úgy tervezi, szill egy gyereket, mert nem akar magányos maradni öreg
ségére.

Pedig magányos lesz. amennyire egy önző magányos lehet, vagyis reménytele
nül. Az önző ugyanis bármennyit szerez; mindegyre úgy érzi, hogy nincsen sem
mije. Körülnéz és tényleg. És nemhogy semmije. senkije sincs: magánya nem ro
mantikus. költői szenvelgés, hogy őt nem szereti senki, hanem egy fekete lyuk
körbezárult magánya: ő nem szeret senkit! Az áldozat irányát megfordította: az
anyag szellemivé emelése helyett a szellemieket, a szeretetet, a becsületet, a tu
dást váltja szó szerinti értelemben is aprópénzre, életét ipari tömegcikkek birtok
lásáért áldozza. Az önzés elhatalmasodása így azonos a benső kiűrüléssel, mert
ez az áldozat szakadatlan folyamattá válik: az ember materiális éhsége pénzre,
húsra, hatalomra kielégíthetetlen.

És most ebbe egy gyerek! Egy, mert több képes lenne egymásba szeretni,
családot alkotni. abba pedig az önzőnek esze ágában sincsen belépni. Neki úgy
kell a gyerek. mint a kocsi vagy a nyaraló: a szomszédnak is van. Olykor pateti
kusan hozzáteszi: az élet értelme ugye. .. Holott legföljebb a gurcolésé, de an
nak se az értelme, csak olcsó mentsége.

Az önző a maga fejtetőre állított kultuszában nem adja életét agyerekéért - azt
már értékesítette -, hanem a gyerek életét áldozza magának. Ezért zárja el a test
véri kapcsolatoktól és leggyakrabban a másik szülőtől is egy gyors és gyűlölködő

válással. Természetesen nem szereti a gyereket; ugyanazt érzi iránta, mint a té
véje vagy a szonyegei iránt. A gyerek körüli kultusz ezért egyezik hajszálra a
szdnyegeket, a tévét, a lakást, a dolgokat bálványozó szertartásokkal.

Az egykézésnek semmiféle pénzügyi oka nincs. Az ilyes érvelés egy elszegénye
dett materialisztikus nyelvezet erőlködése, mellyel részint az újmódi szakramen
tumba, a tudományosságba kívánja áttolni a kérdést. részint hazudik. A pénz
ebben a racionális? gondolatrendszerben sosem eszköz vagyok, hanem mindig
cél, mégpedig kizárólagos, mint egy absztrakt•.de féltékeny Isten. És mint ilyen,
kiszabja a társadalmi hierarchiát. Aki elfogadja. az beletörődik abba is, hogy
többi dimenziójától megfosztassék, bálványimádó lesz. önző, ráadásul a józan
esze nélküli: féltékeny istene kizárólag bigott híveket tűr. Még az egykézés mate
matikáját se szabad végiggondolnia.

Hogy mi lesz így néhány nemzedék múlva? Nemzethalál? A gyors halál talán
kíméletesebb az önző magánynál. Nem lesz család, amely véd, életmintákat kí
nál. közösséget ad, értelmezi a birtokos névmások közt az enyémen kívül a
miénket is. Ferenczné Árkos Ilona mondta, hogy megszünik a rokonság.
senkinek se lesz testvére, ángya, nagynénje, sógora. unokaöccse, bácsikáia,
unokatestvére, Egyedül a nemzedékek közti függőleges kapocs marad, me ly an
nál túlterheltebb, minél kevesebb a súly rajta . . .
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