
Azt állítod, kedves Pé,
hogy lényegében egy dologról beszélünk, csak éppen más szavakkal. Ami
nekem Isten, az neked Anyag, ami nekem kinYilatkoztatás, az neked
együttélési norma, ami nekem szabadság, az nekedfölismert szüeségszerüség.
Félrehát a vitát, hiszen nem nézet-, csak fogalmazási különbség van köztünk.

Nos, kedves Pé, a helyzet itt vált igazán súlyossá. Amíg vitatkoztunk 
például aTTÓl, hogy lehetséges-e erkölcsi rend Isten nélkül -, a dolog
egyszerűbb volt és reménytelibb. Koccintottunk, és te azt mondtad: hogyne,
mert az erkölcs szükségszerű és ami szükségszerű,az létrejön - ha még nem
lett volna. És lám, lett, az emberi történet máskülönben nem is fejlődhetett
volna idáig, ide, erre a szomorű-fényes magaslatra, ahol éppen van. Az
egyűttélési szabályok kialakultak, összecsiszolódtak, rögzültek szokásban,
pszichében, jogban, és ugyanakkor változnak is a társadalom gazdasági
alapjainak mozgását követve. Szerintem viszont az erkölcs Isten nélkül
fogalmi képtelenség. Egyrészt mert a halálban véget érő létfölfogás elvileg sem
ismerhet az egyéni létnél magasabb értéket; másrészt a magasabb érték attól
magasabb, hogy a fizikainálföntebb helyezkedik el:az isteniben; harmadrészt
minden materialista etikában szembeállítható minden miérttel egy vele
egyenrangú miért ne; negyedrészt az ilyen etika nem cél és eszmény, hanem
utólagos magyarázkodás; ötödrészt mihelyst]Ja lét határozza meg a tudatot':
attól kezdve bún és erény nyomban virtuális lesz. A történelmi tapasztalat
szerint is a világi uraságok - a lét urai - mérik a tisztességet PillanatnYi
politikai érdekeik szerint. Mást nem is tehetnek!

Nézeteltérésünk ezért életbe vágó, kedves Pé, ellenére a legpompásabb
szekszárdi óvörösnek is.A szó szoros értelmében. Ugyanis nempolitikáról van
szó: hogy valami csúnya hatalom rútul visszaél, hanem a létben való
elhelyezkedésünkről, a világ múködtetéséről. A saját üdvünkrőlés a Földről.

A materialista fÖlfogású hatalom - lehet bájos, atyai, iskolai - kénytelen
az isteni szférdba lépni. Mennél jobb szándékú, mennél inkább törekszik .
polgárait az anarcbiából az erénybe vezetni, annál kevésbé van más válasz
tása: neki kell erkölcsöt kitalálnia, neki kell azon őrködnie, neki kell ítélnie.
Vagyis Isten tagadása automatikusan rárója a tagadóra Isten helyettesíté
sének kötelezettségét - transzcendens tudás, szeretet és érvényesség nélkül. A
helyzet ennél abszurdabb már csak akkor lehet, ha az ember úgy él ebben a
helyzetben, hogy észre sem veszi.

Gondolod, kedves Pé, hogy nehéz borod mellett kimondottkönnyűnemeddel
végbúcsút intettélNeki? Már itt, ebben az életben?Éppen ellenkezőleg történt. 'Je
és elv-óseidfölmásztatok az oltárra, hogy lelökjétek Ot.Most ott toporogtoe, ésa
helyzet rosszabb, mint amitőla modern emberiséget megszabaditani ígértétek.
zavartan kapkodjátok a lábatokat, vagy dölyfösen toppantotok. A tömeg
döbbent. Némelyek sírnak, mások röhögnek vagy tapsolnak, és közben lopnae
meg disznólkodnak. 'Jeljes a zűrzavar: gazdasági, jogi, politikai, esztétikai,
családi éspersze erkölcsi. Talán a szigor? De ki vigyáz az órökre?

Ha kiderült, hogy minden lépés rossz, nem kellene-e elölről kezdeni? Talán a
szavaknál,például úgy, hogyha Istentakarunk mondani, mondjunk Istent, ha
anyagot, mondjunk anyagot?

cz


