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…egyetlen(ek)
esélye?… 

Nem egyetlen, hanem számtalan találkozása esik az embernek az
EGYETLEN igazsággal, érzelemmel, ideológiával, szépségideállal;
egyetlen igaz esélyt hirdet minden „egye(tlene)s” nézõpontú elfo-
gultság… Egyetlen igaz hitek nevében elkövetett rémtettektõl han-
gos nap mint nap ez a mi tényleg egyetlen világunk, melynek egy je-
lentõs részén évtizedekig (emberéleteket nem kímélve) építették az
egyetlen igazságos emberi társadalmat. Majd amikor ez „egyetlenes”
kísérleti világ(rész) összeomlott, és maradt az immár egyosztatú vi-
lág, akkor az egyetlen történelmet befejezettnek nyilvánította – ha
immár emígyen egyetlen lett! – a filozófus, de ma már látjuk, hogy
ez az „egyetlen” túlságosan különbözik., bizony „önmagában véve
különbözik túlságosan”(!), egyes emberek vándorolnak egyetlen éle-
tükkel határokon át, gyerekkatonák, gyerekmigránsok keresik egyet-
len életük értelmét, miközben az emberi fogalmak elveszítették
egyetemesen elvárható egyetlen tartalmukat és értéküket. Kínában
jutalmazandó és dicséretes minta az egyetlen gyerek, nálunk fájdal-
mas panaszt vált ki az egyke. 

…Miközben a Föld nevû bolygó gyerekeirõl beszélünk, akik nem
hibásak sem egyetlenségükért, sem a testvéreikért (apropó: TESTVÉ-
RISÉG!).

Az egyetlenségek világába szeretnénk bepillantást kínálni lapunk-
nak e számában. (Ezáltal magunkba is nézünk…)

Esélyeinkre nem „újabb egyetlenségekbe” fogózkodunk, hanem azt
a Spinozát idézzük, aki még az Etikát is geometriai módon bizonyít-
va (!) kínálta embertársainak, és aki szerint a demokrácia nem egy-
szerûen egy politikai forma a többi között, hanem „egyetemes politi-
kai életvitel”, ahogyan késõi méltatója megfogalmazta. Spinoza fon-
tos dolgot észlelt az emberi elme „egyetlenségekre” hajló mûködésé-
rõl: „Az ész természetéhez tartozik, hogy a dolgokat nem mint vélet-
leneket, hanem mint szükségszerûeket szemléli” – írja az Etikában.
De a szükségszerûnek stilizált „egyetlenségekbõl” egy másik tétellel
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kiszabadít: „…pusztán a képzelettõl függ, hogy a dolgokat, mind a
múlt, mind a jövõ tekintetében, mint véletleneket szemléljük.” Tehát
van esélyünk a nem feltétlenül egyetlen esélyek átgondolására… To-
vábbra is várjuk társzerkesztõnk, az Olvasó észrevételeit, javaslatait
következõ számainkhoz. (Sz. I.)
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