
egyházi mecénálását és menedzselését, a keresztény értékrendnek megfelelő játék- és
szörakozasí kultúra megtererntését, a templomi színjátsZást,a fesztiválokat. Mindezt pedig
a dek1erikalizálódás jegyében, ami azonban nem jelenti sem egy laikus egyház, sem egy
civil vallásosság kialakítását, csak a papok igazi helyének megtalálását.

Hllmanizádós mozgalom •
A bajok megállapítása nem szabad, hogy levertséggel, föladással párosuljon. Éppen
ellenkezőleg:a cselekvés, a részvétel, a jobbítás éthoszát foglalja magába.

A humán szférában másképpen merül fel a sikeresség kérdése, mint például a gazdaság
tertiletén. A humanizáció ugyanis értékracionális cselekvés, itt a cél a folyamat minden
egyes mozzanatában benne van. A humanizációban bármely előrelépés már siker, hisz
"minden ember fenség". Az ember abszolút érték, mert abszolút érték áhítója és
hordozója. Egyetlen ember megmentése nem kevesebb, mint tízmillióé, és egyetlen
igazán emberi tett nem kisebb jelentőségű, mint az emberek szolgálatában eltöltött
emberöltő.

A magyar humán reform - nézetünk szerint - csak mikroszintúakciók sorozatában
képzelhetőel mint "nemzeti önépítés" (Csurka István). Vagyahogy Varga Csaba mondja:
az egyszer majd országossá növő helyi reformok jegyében. A makropolitika föladata a
humanizációs akciók támogatása lenne, jogszabályalkotással, központi pénzalapok
felállításával stb. Ami pedig a konkrét cselekvést illeti, a már meglévő jóból és
előremutatóból kell kiindulni, a már humanizált kis szígetekröl kell kihajózni, abban a
reményben, hogy a megsokszorozódó szigetek kontinenssé állnak össze. Az oktatási,
egészségügyi, közművelődési és vallási kezdeményezések összekapcsolásábó~dialógu
saiból, együttműködéséból bontakozhat ki ahumanizációs mozgalom. Elkezdődhetazzal,
hogy egy pszichológus és egy lelkész egymáshoz küldí másféle. gyógyításra is rászoruló
gondozottjait, de azzal is, hogy az iskolai hittant "oktató" pap ideológiai ellenfélből

egyenjogú tagja lesz egy tantestületnek A népművelő fedelet és eszközöket ajánlhat a
vallási kisközösségeknek saját intézményében, azok meg .kuíturmísszíös" feladatot
vállalhatnak fel. Munkacsoportok alakulhatnak orvosokból, könyvtárosokból, tanítókból,
papokból, a helyi testi-lelki egészségügy felelőseiből. Egy háziorvos összehozhatja a
hasonló sorsú betegeit. Szakítanunk kell a "Nagy Reform" illúziójával. Megmaradnak az
intézmények, még a "központiak" is, de a humanízácíös mozgalom szíve-lelke a kisebb
nagyobb közösségek lesznek.

BISZTRAY ÁDÁM

Nélkülem
Uram, lerombolják, új nevet kap,
De már nélkülem építik fel,
Városomban nincs többé helyem,
Angyalaid nem segítenek,
Reng a begy, süllyed csontjaimmal,
Harangom néma, kertem üres,
Engem se találsz soha többé,
Lyukas a térkép, nincs történet.
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