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Ifjúságunk reformlelkülete

Mai helyzetkép

A gazdasági és társadalmi megújulás folyamatát biztosító végleges közmegegyezés
létrejöttéhez nélkülözhetetlen valamennyi társadalmi réteg érdekeinek és véleményének
megismerése. Ezen belül mégis különös figyelmet igényel az ifjúság eszmevilágának és
világnézetének feltárása. A fiatalok lesznek a most kezdődő reformtörekvések igazi
megvalósítói és élvezői, ők formálják a jövőt. A továbbtanulás gondjai, az érettségi után
elhelyezkedni kívánók szűk lehetőségei,a lakáshoz jutás nehézségei súlyos terheket rónak
a mai fiatalokra. E nehézségek ellenére mégis mielőbb az ifjúsághoz kell fordulnia a
nemzetnek, mert az ő aktivitásuk adja a jövő hajtóerejét és garanciáját.

Minden jel arra mutat, hogy a nálunk már régebben elindított reformfolyamat igazi
kezdőéve 1988. Szinkronban vagyunk a világon mindenütt kibontakozó társadalmi
átalakulással. Álljon itt egy részlet a Magyar Nemzetben 1987. november 14-én közölt
interjúból Pozsgay Imrével. a Hazafias Népfront főtitkátával.,,Amagyar szellemi élet több
mint másfél száz tagja baráti eszmecserére gyűlt össze 1987. szeptember 27-én vasárnap
Lakitelken. Erre a találkozóra meghívták Pozsgay Imrét, a Hazafias Népfront főtitkátát.A
magyarság történelmének egyik súlyos válságába sodródott. Népmozgalmi erejében
megroppant, önhitében és tartásában megrendült, kohéziójának kapcsai tragikusan
meglazultak, önismerete megdöbbentőenhiányos. Összeomlással fenyegető gazdasági
válságnak néz elébe. A magyar etnikumot példátlan széttagoltság sújtja. Nemzetünknek
nincs közösenvállalható jövőképe.Az országot megrázó társadalmi válság, a demokratikus
politikai intézményrendszer elégtelensége, a közerkölcs súlyosbodó gondjai, a kulturális
élet, a közoktatás aggasztó tünetei, megmaradásunk gondjai kaptak hangot az eszmecsere
során. A magyarság esélyeit kutató jelenlevőkés felszolalök a józanság, a megfontoltság
jegyében igyekeztek mérlegelni a kilábalás és a kikerülhetetlen megújhodás, az igazi
hatékony reformok módozatait." E megrázó megállapítások Lakitelek óta ismételten
elhangoztak.

1988-ról bizonyára mint a két világháború utáni társadalmi megújulás döntő évéről

fognak majd megemlékezni. A korábbi ellentétek és feszültségek már az egész világon
felengedtek: a nagyhatalmak megegyeztek a középhatösugarü atomfegyverek leszerelésé
ben és megsemmisítésében. Amikor e sorokat írjuk, távolítják el az NDK-ból és
Csehszlovákiából az atomtöltetü rakétákat. A békének már elégséges kilátásai vannak, ha
azt mondják, nincsen szükség ilyen vagyolyan fegyverekre. Helsinki óta együttműködést

és kölcsönös segélynyújtást ígérnek egymásnak az államok. Nemzetközi összefogással a
terrorcselekmények kiszámíthatatlan rombolóerejét is meg lehetne fékezni. A javuló
nemzetközi kapcsolatok és együttműködés ellenére még mindig nem sikerült megoldani
a nagy gazdasági válságok súlyos következményeit, amelyek különösen a kis országokat
sújtják: színte visszafizethetetlen adósságokba és végső gazdasági forrásaikat fölemésztő
rossz helyzetbe sodródtak.

Nyugodt életet szeretnénk teremteni, de negyven év után sem jutottunk el idáig. Most
érezzük igazán, hogy valami lényegeset elveszítettünk: valójában nincs lelki otthonunk.
Hatalmas vágy járja át a szíveket, szeretnénk közelebb jutni a természethez és otthon
érezni magunkat benne, sóvátgunk arra, hogy ismét mint testvérek találhassunk egymásra.
Kezdjük újból megérezni a látható valóságok mögött húzódó titkok jelenlétét. Ismét új
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vallásos keresés hatja át az embereket minden földrészen. El kell fogadnunk, hogy az
ember legmélyebb gyökereiben mégiscsak mísztíkus, vagyis vallásos természetű. Nem kis
tömegek szenvednek annak keserű emlékétől. hogy valamikor elhitték a föltevést, hogy a
vallást a tudománnyal pótolni lehet, és ki lehet küszöbölni a szív transzcendentális, vagyis
a látható történés és elmúlás fölé emelkedő vágyait.

A világ és az emberiség egysége

Hogyan is lehetne lelki otthonunk és belső megbékélésünk, amikor két végzetes és
halálos veszedelem környékez bennünket? Az egyik a lassú, vagy "ökológiai" halál, a
környezetszennyeződés gyilkos ragálya, a másik a gyors halál, az atomkatasztrófa fojtogató
tudata. Újmegtapasztalás, mélyebbre nyúló gyökérzet kellene ahhoz, hogy biztonságosab
ban tudjunk továbblépni. Úgy mondják, ez csak úgy lehetséges, ha az embert nem
különítjük el környezetétől, a mindenségtől. Az embert vissza kell helyezni ökologikus
egységébe, és rninden elidegenedéstőlmeg kell védeni. Meg kell találnunk az utat a
lüktető élet valóságához: az atomfizikától kezdve a muzsikáig, a lélektantól a társadalom
és gazdaságtudományokig.

Ma új helyzet előtt állunk - ezt bizonyítja az is, hogy a világvallások kezdenek közeledni
egymáshoz. 1920-ban a buddhizmus még szinte ismeretlen volt Európában. A keresz
ténység egyik nagy ereje mindig az volt, hogy a legkülönbözőbb szellemi-lelki értékeket és
irányokat együtt tudta látni; így történelmi példát is adott ahhoz, hogy az emberiségnek
nyitottnak kell maradnia minden új adottság előtt.

Az emberiség szellemi-lelki kibontakozásának egyik biztosítéka az emberi szívben
található optimizmus és remény. Nézetem szerint az emberiség azért fordul ma ismét a
vallásokhoz, mert jól látja: a holnap vállalása, a bizonytalanságok ellenére a jövő formálása
vallásos lekötöttség nélkül nehezebben valósítható meg. Ma nem annyira tudományos és
nem is szociologikus, hanem inkább etikai, vallásos megalapozást és eligazítást keresünk.
Újmélységek előtt állunk: az új kor egész szellemét kell újraértékelnünk, vagy inkább az új
súlypontokat minősítenünkés elhelyeznünk. A kvantitatív, az úgynevezett "darabokban és
részletekben" szemlélőés ezért elszigetelőanalitikus gondolkodásnak mintha vége lenne,
és az organikus gondolkodás, az egészre való törekvés hatná át a szellemi dinamikát.
Holizmusról beszélünk, az egészre való ráhangoltságról, és ráeszmélünk arra, hogy
.mínden mindenben jelen van és mindennek mindenhez köze van".

Az egészre és az összefogásra irányuló törekvés járja át belső világunkat. Erre kell
rátalálnunk a mai ifjúságban is. A mai fiatalok jelentős része a transzcendenciára vágyódik.
Az ember alaptermészetéhez tartozik, hogy mindig valamilyen többletet keres: túllép
azon, ami már a birtokában van. Az egész mindig több, mint amit a részek széttagolásával
és összeadásával elérhetünk. Ennek alapján állíthatjuk, hogy az egész valóságot átjáró és
egybefoglaló transzcendenciára épül fel a világ: a mindenség mindig nyitott, mindig
többet ad, mint amennyit valójában megragadunk.

Tud-e a mai ifjúság nyitott lenni?

Nézetem szerint három felhívójelre van szükségünk ahhoz, hogy a mai fiatalságot ismét
mozgásba hozzuk. Először valamilyen hívásnak kell elhangzania az ifjúság felé; azután az
ifjúságot cselekvésre kell bírni. Végül: a cselekvésnek csak akkor lesz értelme és alapja, ha
az emberi közösség felé irányul, ha értékes, ha közösségmegörzö és közösségteremtő. E
három kérdésre kívánunk feleletet adni; a válaszok összegezese rá fog mutatni arra, hogy a
mai ifjúságnak mélyebb reformlelkületre van szüksége.
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Mindenütt új világról kezdenek beszélni. A rádióban, a televízióban, a napisajtóban, de
különösen értekezleteken és előadásokban ismételten elhangzik a tétel: új világ felé
menetelünk, nincs megállás, nincs visszakozás, a világ átalakulóban van. A sok várás,
elbizonytalanodás, reményvesztés és kilátástalanság után új, biztonságosabb talajra
kezdünk lépni. Egyre többet beszélnek új útkeresésről, régi bűnökbevallásáról, mulasztá
sokról, nagyobb történelmi hivatásra rendelt emberek felsorakozásáról. Az Új Tükör
1988. februári számában olvashatunk egy lány megtéréséről. Ágnes, az egyetemi hallgató
mondja el magáról: Olyan voltam, mint a többi, részt vettem minden szórakoZásban,
mindenre igent mondtam, a szexre, a bulikra, a kimaradásokra. Hamarosan ellenkezésbe
kerültem a családommal, de ezzel nem törödtem. Egyszer egy barátnőm meghívott,
menjek el vele a misére. Átéltem, ami ott történt: sok minden elhangzott a prédikációban,
ami eligazító, bátorító és felemelő lett számomra. Belülről megszólított valami: sohasem
lehetünk megelégedve saját magunkkal, többet kell keresnünk. Ezentúl jártam az ifjúsági
összejövetelekre, és mindinkább épültem azon, mennyire tudnak a fiatalok összefogni és
egymásért lenni. Egyre jobban átéltem a közösség erejét: egymást kell segítenünk, egymás
érdekeit kell képviselnünk, megértenünk. És hamarosan jött András, a nagy"ö".András a
lelki munkában már otthon volt. Sajnos, egymásratalálásunk az ösztönök alantas paran
csának engedve először eltávolított bennünket attól a közösségtöl, melyben felemel
kedést kerestünk. Nemsokára azonban bűnbánóan, lelkileg átformálva visszatérhettünk,
és most találtunk igazán egymásra. Második gyermekemet várom, és boldog vagyok

Ma egyre gyakrabban olvashatunk ilyen és hasonló "lelki" beszámolókról, lelki
élményekről. Tény az, hogy a mai fiatalok olyan befolyás alá kerülhetnek, amely
értékszemléletüket meg tudja változtatni. Ennek lehetőségétsenki sem vonja kétségbe, és
már senki és semmi sem akadályozhatja meg.

A fiatalok meghívása cselekvésre

Csak olyan ifjúságtól várhatunk valamit, amelyben az elhivatottság és a többre
rátermettség tudata és vágya testet ölt. Ez a tudat csak nagyon ritkán alakul ki magától.
Kívülről, sokaktól jövő hívásra van szükség. E hívásnak lehetőleg minél közelebbrőlkell
elhangzania, a példamutatásnak mindig konkrétnak és megfoghatónak kell maradnia. A
példa akkorvonz, ha erkölcsileg feddhetetlen személyekbőlindul ki. A hívó szö pedig ne a
tekintély vagy esetleg a hatalom alapján, hanem a belső érvelés erejével és meggyőzésével
hasson a meghívottakra. Szülők,pedagógusok, nevelők, lelkészek, sportvezetők,valójában
azonban bármelyik embertársunk ott állhat a hívók sorában.

Merek hinni abban, hogy egyre többen, csendes egyetértésben, a "szelídek összees
küvésében" saját szívügyüknek tekintik a magyar jövő megmentésének ügyét, és az
ifjúságot odaadásukkal és áldozatok vállalásával a Végsőkig támogatják és megerősítik

Ifjúságunk ilyen összefogást még nem élt át. Hinnünk kell a jóakarat sodró erejében.
Apélda szükségének tudatában a fiatalöknak vissza kellene térniük a családhoz. Korunk

társadalmának egyik alapvető feladata a fiatalság számára újból lelki-szellemi otthont
teremteni. A hívásnak meghittnek és hitelesnek, őszinténekkell lenni, ez egybetartozásra
hív és ígéreteket hordoz. Otthont teremtőez, közösséget létrehozó hang, baráti, testvéri
ölelés. Sokszor hangzik el a fiatalok részéről az idősebbek felé: nem hívtatok bennünket,
nem kellettünk, így nem is ismerünk rá hangotokban a lélek és a szívhívására. A meghívó
hangból ki kell érezni, hogyvalami jobbra, új kezdésre hív. Ez a hang csak akkor hiteles, ha
etikai alapja van, ha igazságtartalmában egyetemes, az egész közösséget érinti és
ugyanakkor haladó: a tökéletesebb emberi világ felé vonz. E kívánságoknak és követelések
nek azonban szigorú történelmi háttérből. élményszerűátélésekbőlkell megjelenniük,
különben nem indítanak cselekvésre. Ezért is merjük kimondani, hogy a szükséges
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átalakulási folyamatok legigazibb központja maga a család. Itt találnak egymásra azok az
erők, amelyek természetszerűleg egymáshoz vannak rendelve és kiegészítik egymást.
Egymást alakítják:, s így mindig tökéletesebb állapot felé fejlődhetnek tovább. Önmagában
is állandó átalakulást és fejlődést biztosít a jó család.

Második szempontunk: az ifjúság meghívásának cselekvő megismeréshez kell elvezet
nie. Figyelnünk kell tehát arra a dinamikára, mely az előbb említett erőket mozgásba
hozza, a meghívástól az elfogadásig. Ismét csak a család mutat rá arra, hogy a természetes
közösségen belül nemcsak a közös érdekek hatnak:,hanem még mélyebb mozgás egymás
felé, az összetartozás szeretete. Igazi testvéri kapcsolat, a szív dinamikája beszél itt. Ezt
átvetítjük az egész nemzet képére, szellemi-lelki vérkeringésére is, hiszen erre az erőre

van szükség ahhoz, hogy a megismerésből alkotó cselekvés lehessen. A felismeréseket
azonban elhatározásnak kell követnie. A megvalósítás vállalásával kezdetét veszi az
átalakulási folyamat. Mindezt a régi pedagógiai elv a "láss, ítélj és cselekedj" hármas
dimenziójában és dinamikájában foglalta egybe.

El kell fogadnunk, hogy hazánkban, Európában, de az egész világon is korszakos
változások előtt állunk. Ehhez egyre inkább szükségünk lesz az egész társadalom
öntevékeny erőinek, demokratikus energiáinak felszabadítására. A hazánkban érezhető

rossz társadalmi közérzet abban a pillanatban szűnik meg, amikor kiszélesedik az
emberek cselekvési tere, és tágul az állampolgárok kezdeményezési lehetősége. Tehát a
cselekvésen van a hangsúly, de a cselekvés lényege és elsődleges célja a társadalomban a
válaszfalak végső ledöntése és új kohéziók építése, vagyis igazi demokrácia megvalósítása.
Pozsgay Imre ezt mondta a lakitelki talalkozön adott interjújában: "Milyen sokan vagyunk:,
akik hiányolják az aktívabb közéletet, azokat a lehetőségeket, amelyek a rossz közérzetből

segítik kiemelni a társadalmat." Atársadalom egésze hiányolja a szélesebb cselekvési teret.
Hogy ezt megteremthessük, ahhoz az alapértékek tekintetében, az erkölcsi elvekben és
azok alkalmazásában kell közmegegyezésre jutnunk. Ezért a mai helyzet azt is követeli,
hogy egyesületek alapításával a társadalom egészének tevékenységét fokozhassuk.

Az ifjúsághoz való odafordulást nemzeti ügyként kell kezelnünk. Hasonlóan gazdasági
felépítettségünk egyik gyakorlati alapelvéhez, az ifjúságot érdekeltté kell tenni abban,
hogy jelen legyen az új társadalmi reform végrehajtásában. A közvetlen érdeket általában
az anyagiak terén való jutalmazásban szoktuk megjelölni, de ahogyan Pozsgay mondja:
.Közvetlen érdek a nemzet egységének fenntartása is, az állampolgárnak el kell jutnia
ilyenfajta igényhez és kiváltsághoz, viszont ezekhez másképp nem jut el, csak úgy, ha maga
is alkot közösségeket, és azoknak működésében részt vesz." Erre kell meghívni az
ifjúságot, arra az önkormányzatra, amely a nemzeti társulásnak is alapja. Mindent el kell
követni, hogy az ifjúság a meghívásra hallgatva, most már cselekvőképesis legyen. Ez csak
úgy lehetséges, ha aktívvá válik és odaáll a nemzet közös akarásába, mert "nincs nagyobb
veszély egy társadalomra nézve, mint amikor az állampolgárok passzívvá lesznek". A
felnőtt társadalonmál e téren is régi mulasztásokat, hiányokat kell pótolni, mert hosszú
éveken keresztül csak mellőzésbenvolt része az egyéni kezdeményezésnek:, elfojtottuk az
öntevékenységet, a kezdeményezést a társadalom nagy rétegeiben, és így nem csoda, ha a
mostani szükséges ébredés csak lassan tud kibontakozni. Még a látszólagos hatalmi vagy
tekintélyuralnli fölé- és alárendeltségből sem könnyű kiemelkedni, és az egymás mellé
állás horizontális életritmusát magunkévá tenni.

A magyar ifjúság előtt olyan igénnyel kellene fellépnünk:, ami gondolkodásra, a tények
logikus összefüggésének keresésére, belátására és végül is cselekvésre indítaná őket.

Ebben - ismétlem - főleg a családdal való kapcsolat elmélyítése segíthet: végül is a
legtisztább etikai alapon lehetne mozgásba hozni a fiatalokat. Meg kell állapítanunk azt is,
hogy társadalmunkban a visszahúzó értékkrízisek részben még mindig fennállnak. Vajon a
hosszú ideig agyonhallgatott vagy elnémított magyar ifjúság életképes lesz-e? Van-e
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bennük elég eltökéltség? A több életre való vágyódás és elszántság felébreszthető-e az
unalomból vagy a kiábrándultságból?

A mai ifjúságot nyugtalanítja gazdasági helyzetünk romlása. Afiatalok igazságosságérze
te az utóbbi években mintha megerősödöttvolna: a kisember mellett állnak. hangot adnak
az általános társadalmi elégedetlenségeknek, amely a vezető posztokon szereplők egy
részének politikai rátermettségét kétségbe vonja. Izgalomba hozza őket a protekcioniz
mus, a bürokrácia túlkapásai, a csúszó- és hálapénzek fokozódó gyakorisága. A kiábrán
dulás hangulata megy végig sokakon: nem érdemes tanulni, mert az értelmiség nem kapja
meg a neki járó megbecsülést. Ilyen jelszavak is elhangzanak: "Újra kell gondolni a
szocializmust!" A pártnak és az államnak viszonyulásában élesen el kell határolni a
különböző szerepköröket.

Afiatalok általában meg vannak arról győződve,hogy a pluralizmus valóság, és nem kell
mindenkinek teljes mértékben azonosulnia a párttal, akár világnézeti, akár szervezeti vagy
politikai okokból. Ajövő szempontjából igen fontos az esetleges alternatívák kidolgozása
és megvitatása. Az Országos Közrnűvelődési Központ az év elején terjedelmes brosúrát
készített a legújabban jelentkező csoportosulások törekvéseiről.A magyar ugar felszán
tása egyre mélyülö barázdákkal erőteljesen megkezdődött, és ellenállhatatlanul folytató
dik. A koncepcióváltások és az új kezdeményezések korszakát éljük ma hazánkban.
Társadalmunkmegszűnthomogénnek lenni, a kor és a történelmi fejlődéskövetelményei
nek megfelelőerrpluralista összetételű lett. Egymástól független csoportosulások alter
natív megfogalmazásával találkozunk ma az egységesebb jövő felé vivő feladatok
megoldásában. A legismertebb csoportok: a különböző vallásos közösségek, az ellenzéki
radikális demokraták, a nemzeti radikálisok, a környezetvédők vagy .zöldek" és végül a
reformértelmiségiek. Mindnyájan a szocializmus elkötelezettjei kívánnak maradni, de
szembehelyezkedve a múlt minden meddőségével,elavult és hitelét veszített tételével; a
jövő érdekli őket, konstruktívabb cselekvésre indító elvi megalapozást keresnek a
gazdasági és társadalmi újjáalakulásban. Radikális alaptényezőjük az erkölcsi eltökéltség:
azt vallják, hogy elvi-lelki megtisztulás nélkül nincsen újrakezdés.

Az ifjúság 40 - 50 százaléka vallásosnak tartja magát, sokkal többen, mint néhány évvel
ezelőtt. Amikor sok helyütt megtorpant a fiataloknak a párt iránti érdeklődése, a vallásos
világnézet iránt való érdeklődés fokozódása figyelmet érdemel. A magára ébredő fiatalok
általában a pluralizmus jegyében követelik, hogy a párton belüli vitákba a pártonkívülieket
is be kell vonni. Azt mondják, hogy a kibontakozás, amirőlmár annyit beszélünk, nemcsak
a párt ügye, hanem az egész nemzeté, sőt elsősorban azé. Lándzsát törnek a közélet
tisztaságáért, követelik, hogy a társadalmi, mozgalmi vagy állami funkciöt betöltő

személyek megfelelő szakmai képzettséggel rendelkezzenek és - ami még ennél is
fontosabb - feddhetetlen legyen a magánéletük: álljanak kellő erkölcsi magaslaton. Érzik
a fiatalok, hogy társadalmi rendszerünk továbbfejlesztésében az alap kétségtelenül a
nemzet gazdasági talpraállítása; ezt világosan látják, de követelik egyúttal a politikai
intézményrendszer reformját, és ezzel együtt a közélet erkölcsi elveinek tisztázását.

Ebben a súlyos, de nem reménytelen helyzetben kell szembenéznünk saját magunkkal
és a bennünket körülvevővalósággal. Talán azért vagyunk elernyedtek, mert túl sok volt a
várás, főleg a hiábavaló várás és sok volt a csalódás; békevágyunk előtt is csak most tűnikfel
valami derengés az ég alján; meg kellett várni, hogy végre békére számíthatunk a
nagyhatalmak első lépésben történt megegyezése után. Ez a ki nem elégített békevágy is
bizonyos lelki "alultápláltságot" idézett elő az elmúlt negyven éven keresztül. Sokrossz hír
ért bennünket, a csalódottság keserű szájízzel töltött el, s megbénított. Csak akkor
bízhatunk a megújulásban, ha elismerjük, hogy betegek vagyunk, és reformokra, erkölcsi
átalakulásra, új gondolkodási stílusra és struktúrára, új rninőségre, nagyobb dinamizmus
ra, életszerű mozgasra, mélyebb lélegzésre és növekedésre van szükségünk.
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Új lelki otthon és a jövő

,,A családhoz való visszatérés" más fogalmazásban annyit is jelenthet, hogy az ifjúság
számára új lelki otthont kellene keresnünk és biztosítanunk. A hagyományos otthonok
eszméje helyébe más azonosságok léptek. Ezek sok feszültséget okoztak: régi lelki
berendezések szétestek, a kritikai értelmezés kikezdte, darabokra törte a hagyományt,
amely eddig mindig hitelességi faktor volt. Az otthon bomlasztó erők hatása alá került, s
ennek egyre nehezebben tudunk ellenállni. Ezért kell az otthont igazi értelmében
visszahódítani, tradicionális otthonkeresések tudatában.

A belső, lelki otthon megteremtésének feladata két vonatkozásban is új szempontokat
igényel. Lehetségesnek kell tartanunk, hogy a vallásosság támogatásával az ifjúság szívébe
újra vagy könnyebben be tudjuk ültetni azt a vágyat, amely megszüntethetí az elidege
nedést, Ugyanakkor az otthon a jövő .paradígmaja vagy parancsa" is, így az előretekintés

jelszavát is magában foglalja. A jövő azonban csak a reform gondolatával válhat
vágyakozásunk tárgyává. "A reform szava egyúttal a jövő szava." A II. Vatikáni zsinat
reformzsinat volt, s így az egyház örökké szükséges újjáalakulásának, az egyház korszeru
södésének legfontosabb modem vállalkozása lehetett.

Az emberiség mai történelmi alakulása mint új "lelki honfoglalás" indult meg. A mai
ifjúság feladatai közül nem hagyhatjuk ki az önmegvalósítás nagy kérdéseit sem. A fiatalság
döntő kérdése, vajon transzcendentális vagy meröen immanens-e a világszemléletük.
Hinnünk kell abban, hogy a világ mindig jobb lesz, de ezt általában elsődlegesen

immanens módon képzeljük el. Az egész emberiségben fellépett az erős igény az erkölcsi
értékek megszilárdítására. Mai válságaink és változásaink közepette idősebbekés fiatalok,
egyének és közösségek, kutatók és politikusok egyaránt igénylik az erkölcsi megalapozást
és kibontakozást, de legalább a mai társadalom viszonyainak, mindennapi életünknek a
korszeru humanista elvek szerinti kimunkálását. Tagadhatatlan, hogy az 1980-as évektől

kezdve a világban mindenütt olyan gyors változások léptek fel, amelyek erkölcsi és
világnézeti problémákat is magukban hordoztak.

Erkölcs és világnézet a mai társadalomban címmel Békéscsabán több mint kétszáz
filozófus, szociológus, közgazdasz. pedagógus arról értekezett, hogyan nyújthatunk
segítséget változó korunk állandó értékeinek megszilárdításában, az új értékek feltárásá
ban, a szocialista ideológia megújításában. Ezen a tanácskozáson Berecz János a
következőket mondotta: ,,Ahhoz, hogy a gazdaságban a reform kífejlödhessen, ma éppen a
gazdaság társadalmi környezetében kell lényeges és megfelelő változtatásokat elér
nünk ... Az erkölcsi értékek nyújtotta -kapaszkodök-, érzelmi és szellemi értékek nélküli
társadalom tartósan, hosszú távon nem létezhet ... " Ha hazánk felelőseiés a "jobb érzésű"

emberek mind így gondolkodnának és cselekednének, akkor a még konzum-gondol
kodású fiataljaink már ritkuló, de még mindig fenyegetősoraiból kilépnek majd a nemzet
hívására azok, akik a reformcselekvés hívei. Ebben joggal reménykedhetünk.

lntézményrendszerünk átalakítására feltétlenül sZükség lesz, hogy eleget tehessünk a
pluralizmus és a fejlettebb demokrácia követelményeinek Így tovább lehet fejleszteni és
növelni az emberiség társadalmi kibontakozását. Békéscsabán ez is elhangzott: "Hazánk
ban az ismert társadalmi-gazdasági viszonyok új konfliktusos helyzetet teremtettek, de
ennek erkölcsi és világnézeti következtetéseit még mindig csak részben vontuk le."

A mai társadalmi reformok előterébenújra kell fogalmazni jövőképünket.de meg kell
határozni a módozatokat és eszközöket is ennek megteremtéséhez. Ez a munka egyre
jobban kezd kibontakozni. Megjelent a magyar láthatáron is a jobb és boldogabb
emberiség ígérete. Az ifjúság magáraébredése nélkül azonban a várva várt magyar jövő

ismét csak meddő álmodozás marad.
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