
F ölsoroini se lehet, bogy mennyi gondra-bajra keres most irt a magyarság az
abortusz-drámától a vízlépcs6kig. Körmünket süti mind, s a legégettJbb talán a
legfrissebb: hogyan tovább?

A legélesebben fogalmazva: az apparatizmus túlélte önmagát, s bogy bennünket is
túlélhessen, szövetségre készül azokkal, akik az eddigi működésbe épite" kanupciót a
rendeletek és a joghézagok cseljátékával mesterien kiaknázzák, és "eredeti t6kefelbal·
mozdst" hajtanak végre. Ki ne ismerné az aranytáncos playboy karlkatúrákat, akik
autójukkal a hivatali kocsikkal versengve szegik meg a közlekedési szabályokat, és a
szomszéd kisfiával szembeköplJsdit játszanak? Természetesen a gyanú árnyéka se
essék a tisztes iparra-kereskedelemre, a b6rüket kockáztató föltalálókra!

Vajon az absztrakt vagy rosszul kitűzö"célokra fecsérelt magyar munka ezután el
lesz adva a legtöbbet kínáló prekapitalistának? A gazdaságban nincs moralizálás 
legyintenek a szakért6k és igazuk van; nincs se Keleten, se Nyugaton. 'Rmnelés van,
növekedés vagy hanyatlás, piac, haszon, verseny. Lehet, hogy egy id6re egyesülnek
nálunk a Kelet és a Nyugat hibái, de nincsen édesebb oroosság a cstJdellen.

Van-e keresztény megoldás?
Nincs, ha az élet csak gazdaság és csak politika. Krisztus az adópénz-esetben

világosan elkülönite"e az istenképmás ember számára lsten és a Császár világát.
Sosem beszélt társadalmi rendszerekr61, politikáról, hanem igazságról, útról, szabad
ságról, méltóságról, emberrol, szeretetrtJl,közösségrol. Az6 megoldása ejegyekben élni.
Lehet?Mindenkor lehete"és lehet -Jézuserreapélda ésazösszes szentek. Más kérdés a
társadalom normáihoz és föltételeihez való viszony.

R6czeyJános kastli szociológia tanár szerint a Nyugat a magánéletben pártolja a
keresztény értékek megvalósitását, a politikában eltűri, a munkában tiltja. A tulajdo
nos (igazgató tanács) korlátlan kinevezési joga konumpálja, haszonelvűvéteszi a
munkát, lehetetlenné a közösséget, szeroilissé a tehetséget. Nemkülönben a tehetségte·
lenséget . . .

A nyers kapitalizmus elszabadítása e16" szemügyre kéne venni, adódbatnak-e
el6nyők elmaradottságunkból? Igen, akad nem is egy; nincs - egyel6re - nagy
magántulajdon, népünk többsége mindenek ellenére bisz Istenben, harminc százalék
gyakorló keresztény, aki ismeri a szeretet.közösség értékét. Mi történne - ha R6czey
gondolatai nyomán - a kocsmát vagy az üzemet, az iskolát vagy a szerkeszt6séget se
nem a kineveze" ejtőernyős, se nem a legtöbbet igérlJ venné hű· vagy haszonbérbe,
hanem az o" dolgozók közössége? És az alkalmazottak minden f6nököt választa
nának? Iermészetesen titkosan, korlátozo" idIJre, ki-ki a maga szintjén, ahol ismeriaz
osztály vagy műhely viszonyait, a jelöltek képességeit és jellemét.

Ha körülnézünk, látjuk, bogy a mai nehéz körülmények közt viruini tudó összes
sikeres kisvállalkozás a vállalkozó és munkásai közti bizalmon, s6t szereteten
nyugszik - még ha ezeknél formálisan nem is történt választás.

Vajon mi (van? lehet?) az akadálya a köztulajdon közbizalmon alapuló működ

tetésének, a beosztottak és f6nökök kölcsönös felel6sségét megalapozó becsületes
választásnak, melyben a munka méltóságot adó közös vállalkozás lehetne?
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