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A szerző által levont tanulságok
(a könyv utolsó – 363. – oldaláról)
Valóban, a gyilkos ideológiák legnagyobb veszélye a látszólagos időtlenségük. A terroristákat le
lehet győzni, a totalitárius államok előbb-utóbb összeomlanak, a diktátorok eltűnnek a föld
színéről, de az ideológia megmarad. Az emberek meghalnak, a gondolatok nem.
A diktátorok élete ijesztően kiábrándító. Hát, erre vagyunk mi, emberek, képesek? Ahogy az
egyik diktátor követi a másikat, felmerül Madách Ádámjának kérdése: „Megy-é előbbre majdan
fajzatom?” – Talán.
Az emberiség felismerte a betegségét, de nem találta meg a gyógyszert. Egyetlen reménységünk a
ragaszkodás az évezredek során bevált erkölcsi törvényekhez, amelyek az emberekből békés
közösségeket és nem ragadozó farkascsordákat formált. És bíznunk kell a valóság erejében. (A
hívők bíznak Isten segítő erejében – NGy)

Bertrand Russel írta a negyvenes évek elején, amikor a háború sorsa még messze nem dőlt el, hogy
a náci Németország azért fog veszíteni, mert az ideológiája nem igaz, nem alapszik a valóságon.
(Ellenkezik Isten terveivel – NGy) Ez különben a kommunizmus összeomlására is odaillő
sírfelirat. A valóság (Isten akarata – NGy), ha késve is, de előbb vagy utóbb győzedelmeskedik.
Akkor felejtsük is el a múlt szomorú eseményeit, a diktátorok garázdálkodását, amely
megzavarhatja a jelenünket is? – Nem!
Ha elfelejtjük a múltat, megfosztjuk magunkat saját kulturális és morális gyökereinktől, mintha
egy fa a saját gyökereit tépné ki.
Seneca írta, közel kétezer évvel ezelőtt, „Az élet rövidségéről” (De Brevitate Vitae), hogy földi
életünk rövidnek tűnik, a jelen elillan, a jövőt homály borítja. Ám valójában az élet végtelen,
mert a múlt a miénk, benne társaloghatunk bölccsel bolonddal egyaránt!
A múlt zsarnokait is megidézhetjük, mint ént tettem ebben a könyvemben, hogy bűneikért
feleljenek, ami életükben nem történt meg. Az én lassan fogyó nemzedékemnek, amely mind
Hitler, mind Sztálin alatt élt, ez kötelessége is. Nem mulaszthatjuk el ezt a kötelességet, mert
mint Babits szavai intenek: „vétkesek közt cinkos, aki néma.”
(Az „NGy”-vel jelölt betoldások Nemesszeghy Györgytől származnak.)
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