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dűb(jSractonalfzmUSsokak önkéntesgondolkodásikalodája: eddigés ne
tovább! Fölfogásuk els6sorlJan a létezésre vonatkozik: annyit enge
délyeznek beMle, amennyia józannak titulált ésszelfÖlfogható. Ebb61

ered a legsötétebb babonasággal versenyképes irt'acIonalfzmusuk. A világ
korlátozása - mint ostoba és hatástalan mágia - ugyants vtsszabat és még
önmagánál ts szt1kebb karámot jelöl ld a gondolkodásnak, ez aztán eUen
támadásba lendül. .. EltJbb-utóbb a legkisebb szellemi kaland ts határsértés
nek számit, tilos lesz, gyanús, okkult. Hamarosan képtelenség lesz végiggon
dolni a legegyszerúbb evidenciákat ts - a legbiztosabb dolgok válnak a
legbizonytalanabbakká.

Például a halál. Hogy minden ember meghal, hogy te ts, ti ts, mi ts. Hogy én
ts? Nono! Talán mégsem! Ez persze nem jelenthet6 ld forma és szó szerint,
ámde miután a halál természete és mibenléte logikával, kísérleti modeUezéssel
aligha derlthet6/ö~ a róla való egzisztenciális gondolkodás a tilos miszticiz
mus körébe csúszik. Más szavakkal: a dűb(js racionaltsta ugyan pontosan
tudja, hogy életének a legislegbiztosabban bekövetkez6 ténye a halála lesz,
mégisúgy számol, s amia dönt6: úgy él, mintha vele Uyesmi nemfordulhatna
eM. Úgyhogy a halál Idfelejt6dik a terveiM~ Idtóköreperemére kerül, valami
távoli ködbe oldódik. Mintha nem ts lenne. És.talán nincs ts, legföljebb a
másoké... Talán meg lehetúszn~ akárcsak azéletet:a btJnöket, a baUépéseket,
a /eleMsségre vonást.

Ebb61 az éleMI a Húsvét hiányzik? El6bb megcsonkult, nincs benne a
Nagyhét, a Nagyböjt, a Hamvazószerda se. Persze Karácsony sincs és Ádvent
sincs és Nagyboldogasszony sincs. Farsang van helyette, egész évben farsang.
Monoton, túzön·vizen át vidám,/elelótlen Húshagyókedd. Látjukjó~ modem
életberendezkedésünk egyik f6 típusa ez, a farsangi. Dübög, mint 'valami
jJaCemakerrel vezényelt sziv, monoton kedélytelenséggel. FiloZÓfiája: az élet
magánügy, erkölcse: az inkonzekvencia, stJ1usa: a szecska. anyaga: a plasztik,
esztétikája: a mtJmosoly és a vendégszag, reménye: a tudomány majd
elodázza, majd megoldja. ... .

Nem oldja meg. Ráadásul a csalások leleplez6dnek, a bidbavalóságok
vastag kérge lepattogzik, s kiderül, hogy ebMI vagy abból az éJetb61 mi ér egy
év emlékezetet, ötöt, ezret, hogy mire vittük igazábó~ hogy nincs vég~ hogy
nem úsztuk meg, de nem ts vesztettük el azt, amire szivb61 vágytunk.

Halál nélkül nincs emberi élet. Nincs honnan hová, nincs miért és nincs
miért ne. És nincsen cé~ nincsen ív, éJettv, ami a nagy kilátópontra mutat,
ahová az események tartanak, ahonnan visszanézve rendbe szedlJdnek és
ahol az emberátveszi örökségét. Mert ott igazából nem örökhagyók vagyunk,
pár lom múlt tuIojdonosai, hanem örökös6k: a Húsvét misztériumának
várományosai. Mindannyian, biv6k, pogányok, dilbös ractonalisták. A Föl
támadás, a jó halál valamennyiünk osztályrésze: a napszállta el6ttj utolsó
pillanatig/ölvebetjük a teljes bért. . .
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