ogy gazdasági helyzet van, már az óvodásokba is sulykolJák, azzal a
téveszmével egyiltt, hogy a t6bbt helyzet éppen a gazdaságitól olyan, amilyen.
MUyen egyszen1 is volna! A válság kulcsát, bipp-bopp!, megtalálnánk. Mondjuk, még több k(j/cs(jntvennénkf(j~vagy még keményebben dolgoznánk mégkevesebb
bémt, t6bb adóval, batékonyabbanpersze, aztán lassacskán a tudmnányos-tecbnikai
forradalom szépen begyt1rllzne, a forint konvertfbtlissé válna, igazi pénzzé, amit a
Nemzeti Bank nemcsak kibocsátana, el is fogadna, akár a yent, a dollárt . . .
De hiszen eddig is valami Uyesmi t6rtént. Az államositások óta annyi ezer és ezer
milliárd ment a népgazdaságba, és mebetne még és még. ördögi /Wr?
Aki Istent ismer vagy t6rténelmet, tudja, hogy a gazdaság se nem célja, se nem alapja
a társadalmi életnek. É/:Pen ellenkez6leg: k6vetkezménye, virága vagy kórója az
uralkodó szellemi állapotoknak. A tudásuintnekpélddul, meiynekjegyében a társadalom f(jltalál, meghonosJt modern gazdálkodási eljárásokat, vagy éppen elutasítja
ezeket; aJdijzi af6ltalál6kat, frástudatlannak haKY./a az iskolásokat, engedi omladozni
az egyetemeket, e/IHtéletektfJlvezérelve elberdálja az erofomísokat, monopolizálja és
korlátozza azinformádókat, béJlcsesség nélkiJl készitszámvetést, azt hiszi, hogyapénz
(jnmagánál többetjelent:például kMt, munkát, életet;elfogadja, hogy: az emberér/ékét
a teljesltménye adja, a munkát a piac min6sitse, következésképpen az ember a piacon
mérettessell. A társadalom becstilet-álJapotától függ például; hogy a gazdálkodók
betartják~a szerz6déseket, korrektek~ az üzleti viszonyok, ki-ki elvégzi-e a munkáját,
létezik~k(jtelesség, erény, tisztesség, lopnak~ mindazok, akik megcsa/Inak és kisemmizettnek érzik magukat? A társadalomnak a szeretettfJl való átbatottságától függ,
érdemes~ egyáltalán dolgozni, vagy akár élni?A termelés ellJbb..utóbbrabszolgamunka lesz - és épp annyira hatékony - ott, ahol a munkást dolgozónak tekintik.
Hangyának, nemtelen termelési tényez6nek, aki jó, ha annyit kap, amennyibtJl
személyét és a k(jvetkez6 dolgoz6-generációt "újratermelbeti" - mintha valami
állatnál is alantasabb: dolog volna. Holott az ember ember. Isten barátja, s emberi
mélt6ságának egyik forrása a munkája. Méltó a munkás a bérére, mondja Jézus, a
munkás. Az embert csakis szeret6 és szeretetre szomjazó lényefeMl szabadés lehetséges
megk(jzeliteni a gazdasági életben is. Máskülönben elvész a munkáltató, a munka, a
tőke legitimációja. A gazdasági élet eroszakon vagy konupdón alapuló kizsákmányolássá torzul, rablássá, ember és természet elleni barr:cá.
Ha a magyar társadalomban sikerülne ilI1J helyére visszaállítani a tudást és az
erk6lcs(jt, gazdaságunk hamarosan elérne akár valami századforduJós kapitalizmusszintet is. De onnan hová? A korlátlan OOvekedés zsákutcájába? Ahonnan kifelé
igyekeznek azok, akik a kor idejét élik, és keresik azt az utat, amelyen nemcsak a
gazdasági élet, de a Mid élete is meg6rlzhet6.
Talán megleplJ, de csatlakozhatunk hozzájuk, ha képesek vagyunk restaurálni
magunkat a szeretetben. semmi más nem védhet meg a konzumidiotizmussal iker
termeléskényszert6~ a türelmetlenségt61, más nem állitbatja helyre a szoUdaritást
munkás és munkás k(jz(jtt, nem adhat értelmet a k(jzbizalmon alapuló /6OOkbeosztott viszonynak, munkának és más nem szellemitbeti át a tudást és becsületet,
hogy általuk a gazdaság az és csak az legyen, amire való.

H

ez

