
Unifonnitás vagy anarchia vagy...?

A gyerekbetegségekro1 azt mondja'k, át kell esni rajtuk, hogy szervezetünk megkaphassa
ellenük a megfelelővédettséget. Az emberiseg mintha még most is egyik gyerekbetegsé
gébol a másikba huppanna bele. Az Ujvilág fölfedezésének immár félezredef ivforduIóját
ünnepeltük, de az újkor gyerekbetegségei mintha nem akarnának fogyni. Ujabb és újabb
formákban bukkannak elő, gyakran az eredeti kórnál veszedelmesebb mellék- és ellenha
tásokkal.

Korunk - jogosan - hirdeti az emberi személy szabadságát és méltóságát, azt a
szabadságot, amelyet elsoKént ésvalóban gyökeresen éppen a kereszténység hirdetett meg
Jézus üzenete alapján. Szdzadunk is megszenvedte e szabadság jóne'hány gyermekbeteg
ségét, az azokra következő ellenhatásokkal együtt. Kipróbálta (s kacérkodik vele ma is) a
korlátlan, felelősséget nem ismerő szabadosság tombolásának különböző formáit, a forra
dalomtól ésa politikai anarchiától kezdve a terrorizmusig, a bűnözésig. Am nem egyszer
átcsapott az ellenkezővégletbe - például a politikai diktatúra'k,az uniformiZlilt, kollektív
gondolkodás és életmód formájában.

Napjaink divatszavává lett a pluralizmus. Demint a legtöbb jelszó, ez is sokjelentésű,

és ezért nemritkán félrevezető. A helyes értelemben vett pluralizmus a jogosult ésfelelő
sen vállalt sokféleségre utal, a rendezett kozmosz bámulatos gazdagságára, a jól szeroe
zett társadalmak szabadságterére. Az ilyen közösségekben megférnek egymás mellett az
eltérő, so1 ellenkező nézetek is, hiszen az igazságra és harmóniára törekszenek mindnyá
jan - feltételezve a becsületes jósZlinde'kot mindenki részéro1. Mit kezdjenek azonban a
rosszindulattal, a megátalkodott, tudatos gonoszsággal, a bűnnel és bűnözéssel? S mit
lehet kezdeni azokkal, akik a közösségb01 kiválva, deviáns különcként nemcsak zavarja'k
annak be'kéjét, hanem megváltó hevülettel a többiek nyakára kívánnak ülni, saját néze
teiket, ízlésüket, temperamentumukat kényszerítve rá másokra is? Az emberi együtt
e1ésnek, s01 magának az emberi életnek alapkérdései ma különös élességgel vetődnek fel
újra. S a történelemkönyvekben helyet kapó hírhedt-nagy diktátorok és anarchisták mel
lett hemzsegnek a mindennapi életben az apró, hétköznapi zsarnokok és különcök.

Az egyház kezdettol fogva katolikusnak - egynek és egyetemesnek vallotta magát.
Teljesebben, tágasabban éli a helyes értelemben vett pluralizmust, a magát közlőlstent01

örökölt, természetes életformájaként. Am földi intézmény, emberekbo1 álló közösség is,
amely szintén nem mentes a sorjában elszenvedett gyermekbetegségekt01. Ismeri - saját
e1etén belül is - apluraizmus vadhajtásait: a szabadság vagy a reformok nevében
széthúZlist keltő tendencia1cat ésaz egység vagyaz egyház érdeMben meghirdetett fun
damentalista, merev és egyöntetű rendcsinálást.

A II. Vatikáni zsinat részletesen beszél a pluralizmusról az egyház katolicitásával
kapcsolatban, s aztán többször vissza-visszatér rá, az egyházi közösségro1, a liturgiáról,
a teológiáról, a helyi egyházakról, az ökumenizmusról, a társadalomról szólva. A külön
bözőség egymásrautaltsággal jár, és együttmu7cödésre, egymás tiszteletére, szolgálatára,
Istentol kapott javaink kölcsönös átadására szólít: "Aszerint hogy ki-ki milyen lelki aján
de'kot kapott, legyetek egymás szolgálatára, hogy az Isten sokféle kegyelmének jó letéte
ményesei legyetek" (lPét 4,10).
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