
A minőség forradalma

Sajnos, napjainkra mintha feledésbe merültvolna Németh Lászlónak egykor olysokat
emlegetett kifejezése, s vele nemzetünk egyik évszázados, érte1ces hagyománya is. A
reformkorm (so1 mára felvilJigosodás) gondolkodói, politikusai felismerte1c azt, hogy
hiába harcolunk politikai függetlenségünkért, hiába indul el hazánkban az ipari-gaz
dasági fejlődés, lIa nemzet csinosodása" csak akkor kezdődhet meg, ha minden egyes
a1Iampolgár értékesebb emberré válik.

A demokrácia tartópillére, a szabadság nem képzelhető el személyes felelős
ségvállalás, közösen elfogadott érte1c- és eszményrendszer nélkül. Ehhez pedig nem
lehet eljutni másképp, csak a nevelés révén. A modern állJlmok nngy vívmánya volt
az általJinos és kötelezőnépoktatás bevezetése. Egy-egy társadalom fejlettségének fok
mérője, milyen mérte1cben részesülnek oktatásban a fÚltalok, s mennyire általános,
rendszeres és folyamatos a felno1tek továbbképzése.

Folynak a csatározások a közoktatási meg a felsőoktatási törvénytervezetről. Mikor
jut időnk nevelési töroény kidolgozására? Mikor lehet közmegegyezésre jutni abban,
hogy milyen normákat, érteleket kell magáévá tennie annak, aki e hazának megbe
csült, érte1ces polgára kíván lenni? Mikor ismerjük fel végre, hogy a korlátlan és
feltétlen, érte1c- és jogrend nélküli szabadság rombol, nem pedig épít, az abszolutizíílt
szu~jektivizmus pusztítóanarchiába torkollik?

Evtizedek elnyomottsága után érthetŐ, hogy fölerősödött a szabadság harsány s
minden áron való követelése. Mégsem engedhetjük, hogy újra hatalmába kerítsen
bennünket a felvilágosodás naiu opumizmusa. Veszélyes illúzió, hogy "az ember",
minden ember, mindig - automatikusan - magától jó, aki értelmesen és felelősen

cselekszik, s tiszteletben tartja a közjót, más emberek érdekeit is. Természeti kataszt
rófák is kiolthatnak életeket, de a földön szünet nélkül folyó öldöklést az emberi
gonoszsáS idézi elő. A Szentírás "jóakaratú emberekro1" beszél, s tudvántudja, hogy
ez a jelzo nem járvele szükségszerűen az emberléttel. Az ember szabad, ismer jót és
rosszat. Csodálatos lehetőséGe s félelmes kötelessége, hogy választania kell a kettő

között. A történelem bizonyztja a kinyilJltkoztatás igazát, hogy az ember bűnös: képes
rosszat tenni. Jobb sorsra csak a jóakaratú emberek összefogásával juthat el az em
beriség.

De milyen értékrendhez igazodjunk? Ki mondja meg, mi a jó és mi a rossz?
Hazánk egy ideológÚl jármából kiszabadulva a "szabad világ" útjait ezereine járni.
Századunkban sorra elégtelennek bizonyultak az általuk kipróbált megoldások. Itt .
nem elegendő a szubjektív mérlegelés, nem lehet .irányt adó a többségi szavazás, nem
ad táje1cozódást a szabad piac öntörvényü alakulása.

Il. János Pál pápa gyakran emlegeti, hogya halálba vezető utak közül egyetlen
egy van, amely az életbe vezet: Krisziusé. fiz Evangéliumot kell újra felkínálnunk a
világnak. Hiszen ez az egyetlen valóban Uj, amivel az emberiség találkozhat, a bol
dogságnak és az üdvösségnek egyetlen útja. Nem ideologia, nem kényszeríthető rá
senkire. Akik hirdetik, maguk is ese1ceny emberek, kiszolgáltatva a bűnnek. Csak
alázatosan teljesíthetik küldetésüket, fölkínálva az embernek az egyetlen értékrendet.
amely valóban szabaddá teszi. A jóakaratú emberek csatlakozására szdmit, s az új
nemzedékekre. akik talán már egy tisztább, érte1cesebb, s ezért boldogabb világban
no"hetnek fel, s valóban jobb világot teremthetnek maguknak és utódaiknak.

Nemzetünk sorsa fordulhat rajta, népünk tanítójává válik-e újra az egyház.
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