1948. II. 10.
Sz. L.: Hatalom és szellem polarizálása.
A Hamvas Béla által említett szemléletes mozzanat helyett előtérben a nem-szemléletes, aktív mozzanat... a
mozgó spirális... a következő kör egyszeri jelzése,... hogy megrajzolásának elvi lehetősége meglegyen, hogy
támaszkodni lehessen rá. Ez egy olyan absztrakt-spekulatív aktivisztikus mozzanat, ami zsidó karakterű.
Lonsbach mondja Nietzschéről, hogy szellemi szerkezetében rokon volt a zsidósággal... amiről Nietzsche nem
szokott beszélni.
Luther levelei a lázadókhoz a Nietzsche által is megirigyelhető kemény, parancsoló hang: "Vedd magadra a
szenvedést". A zsenialitás finomsága. "Itt állok és nem tehetek másképpen." - Alázat. ?rtéktáblát kell adni, amit
csak teljes tekintélye tudatában tehet. A belső kényszer: a parancsoló hang és alázat együttese.
Reális önismeret: az alá- és föléértékelés egészséges billenése, nem cikk-cakkos, nem tört, hanem mozgékony
billenése jelenti reális önértékelésemet.
Az evangéliumi "ítéljetek - ne ítéljetek" ellentétes parancsaihoz: Pál: "Dicsérjétek magatokat Istenben"...
szemben a farizeusokkal, akik magukban s egymás között dicsekszenek.
A "Dicsérjétek magatokat Istenben": ez másképpen az E g y h á z i s z o l g á l a t.
Veszelszky: kétféle ember van. Az egyik, aki a bárkát építi, a másik, aki kérdezősködik,... eszik, iszik,
házasodik.
A Noé bárkájáról van szó. - A problémáink: bárkaépítés. Hamvas Béla és Tábor Béla álláspontjával, a
"praeeklézsiával" szemben: az előkészítő mozzanattal egyetértek, de egyház van, ahhoz kapcsolódni lehet, de
alapítani nem. Egyházi szolgálat, ami aktuális.
Augustinus az Egyházat hajónak nevezte az eretnekek ellen. - Van, akit elvisz a hajó, pedig nem tud hajót
építeni, nem ért a tengerhez, a kormányzáshoz stb., de bizonyos dolgokat kell tudnia.
Amit nyártól kezdve csillogó vignettával megjelölve "mágikus ismeretelméletnek" nevezünk, az jelenti a
tetőszerkezet ácsmunkájához, a tetőszék bordázatosságához hasonló összefogó erőt. Noé bárkája, Augustinus
hajója.
A következő, a mindig következő transzcendens, kutató lépés összefogó bordázat-karaktere. Ennek van egy
furcsa, kiszámíthatatlan, misztikus apriorija. A pionír tautológia és a pionír, hátborzongató csoda: a kutató lépés
transzcendens karaktere.
Ide tartozik a radikalizmus titka.
Minden érték tudomásulvételéhez egész életem strukturális átorganizálása szükséges. Olyan mérvű átorganizálás
szükséges az érték elismeréséhez, amilyen értékről szó van. Parmenidész. Amennyiben súlyban és centrumban
egy érték elismerése nem ekvivalens, annyiban egy érték nem-elfogadásáról, nem-értékeléséről,...
ellentmondásról és az ellentmondások lavinájáról van szó.
Mágikus ismeretelmélet: in statu nascendi vagyunk a kérdésekben.
Sankara: Mérlegszerű, intuitív biztonságomnak kell lennie annak a tudásában, hogy miért nem látom azt, amit
nem látok: a maya szerkezete miatt, vagy az én visszahúzódásom miatt? Mérlegszerű, intuitív biztonság a
technikai és nem-technikai mozzanatokban.

