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Választás és etika
Más a közélet ma - talán tizenkét év alatt rájöhettünk -, mint az a
negyven év, amibe előzőleg beleszoktunk. Mégis érthető a negyven
év után, ha a társadalom polgári rétegeiben máig van bizonyos hú
zódozás a közélettől. Sokszor hallani olyan megnyilvánulásokat,
amelyek ennek ilyen, olyan, amolyan okát próbálják adni. Nem ért
jük az egészet, nem átlátható, nem áttekinthető. Honnét tudjuk,
hogy az információk, amelyek rendelkezésünkre állnak, valósak-e?
Nem tudjuk mi a közéletet igazán ellenőrizni. Nem tudjuk kiszámí
tani, hogy amikor élünk a nekünk adott hatalomrésszel, mi is lesz
abból, amibe beleszólunk.

Egyesek úgy vélik, hogy a politika egésze piszkos ügy, tulaj
donképpen jobb tőle távol maradni. (Minden közéleti. minden
hatalommal járó foglalkozással, szerepvállalással összekapcsolják
ezt a gondolatot, joggal vagy jog nélkül, okkal vagyok nélkül.
Sajnos, nem mindig ok nélkül. Luther tömör mondása szerint:
"Juristen schlechte Christen" . Ez ugyan teljesen nem igaz, én is
mertem és ismerek ellenpéldákat is, de Luthernek is meglehetett
sommás ítélete alkotásához a maga tapasztalata.)

A húzódozók másik gyakori érve: mit számít az az egy em
ber, mit számít, hogy ott vagyok, vagy nem vagyok ott. (Ez
olyan, mint amikor taglalják, mit számít, hogy én rágyújtok,
nem gyújtok rá, vagy autón járok, nem járok, ettől a környezet
se tisztább nem lesz, se piszkosabb.) Nagy veszélye a demokrati
kus közéletnek, hogy mindenkinek csak kicsi rész jut belőle, és
az emberek szeretik azokat a szerepeket (ha már elvállalják),
ahol ők fontosak. Itt nem olyan különösen fontos külön-külön
egyikünk se, de amint tömegével kimaradunk a közéletből. akkor
mindjárt kiderül, hogy elbillenhet a mérleg nyelve.

Van olyan vélemény is, hogy mindegy, kinél van a hatalom.
Aki fenn ül, az úgyis a saját zsebét tömi, mit számít nekünk,
hogy ki az. Minden hatalom korrumpál, a hatalom mindenkit
korrumpál.

Mindezeknek a kifogásoknak van részigazsága, és a részigaz
ságok veszélyesek. Torzítanak, félreviszik az embereket. A Szerit
írás szerint még a választottakat is meg lehet téveszteni, és ez,
legalábbis bizonyos erők számára, jó. A bizonytalanok megté
vesztésének lehetősége egyenesen kínálkozik. Azok arra valók,
hogy megtévesszék őket: "mundus vult decipi" - a világ kíván
ja, hogy becsapják.

Ebben az országban a felmérések szerint elég sok a bizonyta
lan ember, sok a keresztények között is. Ezért fontos újra és újra
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Közélet és lelkiismereti
kötelesség

Hajdani pozitív
jelszavak, tartalmas

célok

A reformkori
eszmények

felemlegetni, hogy keresztény világnézetű ember számára a köz
életben való részvétel nem tetszés kérdése, hanem lelkiismereti
kötelesség. Minden jognak, minden szabadságnak megvan szá
munkra a felelősség oldala. Nem lehet az egyiket elfogadni és a
másikat eldobni, a kettő óhatatlanul összekapcsolódik. Az egyhá
zaknak hangoztatniok kellene (és jó lenne, ha minél többször han
goztatnák), hogy legalább az a keresztény ember, aki időnként

vizsgálja a lelkiismeretét, vizsgálja azt is, hogy ennek a közéleti
lelkiismereti kötelességének hogyan is tesz eleget. Az alapvető

szuverén hatalomnak mindannyian egyformán részesei vagyunk,
ezt jelenti a demokrácia. Mindenki tőlünk kapja a hatalmát, aki
kap, és mindenki átruházva kapja, aki kapja. Tartoznak elszámol
ni róla nekünk, a közösségnek együtt, de kűlőn-külön bármelyi
künknek is. Viszont ezzel együttjár, hogy az, aki nem gyakorolja
jogát, akinek mindegy, mi történik köröttünk és velünk, aki a
lovak közé dobja a gyeplőt, az utána ne panaszkodjék, ha felborul
vele a szekér, mert azt a gyeplőt, legalább amennyire a kezünkben
van, fognunk kell. Ez nem csak egyes személyeknek szóló felhívás,
nyilván mindegyikünknek elóbb-utóbb szembe kell ezzel néznie.

A bizonytalanoknak pedig világítanunk kell. Ha néhány inga
dozó embert hozzásegítünk ahhoz, hogy tisztázza a maga nézete
it, kivált a hatalomváltási korszakokban, ha néhány embernek se
gítünk abban, hogya mérlegre nagyon is tetszőlegesen rakott
súlyok között rendet csináljon, esetleg oda tegye azt is, amit má
sok elfelejtenek, vagy helyére tegye azt, amit túlértékelnek, ak
kor ezzel javítunk az ország állapotán, és ez kötelességünk.

Jelszavak hangoznak el, különböző programokban, különböző

pártok, különböző jelöltek részéről, ígéretek és kritikák egyaránt.
A történész mindig kibújik az emberből: elgondolkodtam rajta,
hogy mióta a polgári reformok és forradalmak korszaka Magyar
országon megindult - ennek most vagy kétszáz éve, bár azelőtt

is voltak nálunk választások -, mivel, milyen érvekkel, milyen
jelszavakkal lehetett hatni az emberekre. Kezdetben pozitív jelsza
vak, tartalmas célok, fölfelé vivő, felemelő gondolatok voltak a
nyomósabbak, annyira, hogy még az ellenérveknek is volt értékes
eszmei tartalma. Valamikor a 19. század végén ez átbillent a jelsza
vak, a személyeskedés, a negatív érvelés irányába, ami szomorú,

Gondoljunk vissza a magyar reformkorra. Máig ható nagy ne
vek a mozgatói és képviselői. Mik a jelszavak akkor!? Közszabad
ság, egyenlőség mindenkinek, rendi előjogok helyett, egyenlőség,

teherhordásban és jogokban. Testvériség, szolidaritás különböző

csoportok között. Kossuth-féle védegylet a hazai ipar támogatásá
ra (még ha rosszabb is esetleg a hazai termék, mint a külföldről

hozott, illő a magunkét inkább áldozat árán is támogatni, mint
sem a luxus révén az ország vagyonát pazarolni). Az a 12 pont,
amit 1848 márciusában kihirdettek, a sajtószabadságtól kezdve az
Unióig, mind pozitív kívánság volt. Nem sárba húzásról van szó,
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nem is alantas ösztönök felkorbácsolásáról, hanem olyan gondola
tokról, amelyekért lelkesedni lehetett. Lelkesedtek is érte.

A kor nagy államférfiai különböző ékesszólással, hatással lel
kesítettek. Kossuth máig ható briliáns stílusban terjeszti eszméit,
Széchenyi tervei mind fogható, országot előrevivő pozitív elgon
dolások. A nyelv pallérozására akadémiát, az egymással való vé
leménycserére kaszinót, az állattenyésztés és a mezőgazdaság

. fellendítésére lóversenyt! A városrészek közötti forgalomra terve
zett állóhíd egyúttal a közteherviselés első kis becsempészett da
rabját valósítja meg. A Tisza-szabályozás országrészek fellendü
lését, biztonságát szolgálja, a Duna szabályozása országok közt
nyit kaput. Sorolhatnám tovább. Egy nagy élet tervei lelkesítet
ték az országot. Ezek a tervek pénzbe kerültek, ezek a tervek
előjogokról való lemondással jártak, és a társadalom mégis mö
géjük állt, mert átlátták, hogy szükségesek.

A kiegyezés kora A kiegyezés gondolatában is ott rejlett egyrészt a törvényes-
ség helyreállítása, másrészt az akár illegálisan elért, de mégis ke
resett polgári jogok megtartása, és valamilyen módon a megbé
kélés olyan sérelmek után, amelyek egyértelműen jogtalanul és
átfogón érték ezt a nemzetet és társadalmat. Akik ezeket a
szempontokat vitatták, ugyan más-más szempontból, vagy más
eszközzel vélték elérhetni az eredményeket, de szövetségesek
voltak a nemzet érdekében. Határozati és felirati javaslat, a
Deák-párt és a vele szemben álló más-más erők nem egymást
kérdőjelezték meg, hogy "akkor te most biztos áruló vagy, mert
másképp gondolod". Hanem megpróbálták megkeresni azokat a
lehetséges utakat, amelyek a célok felé vittek, és beállni a mögé
a vezető mögé, akiről úgy vélték (és helyesen vélték, ma már
tudjuk), hogy alkalmas az elöl menetelésre, anélkül, hogy néze
getné, hányan vannak mögötte.

A következő nemzedékek gyakorlatában eltolódott, majd
megfordult a helyzet. Jó magyar, rossz magyar, kuruc vagy pe
csovics, fajvédő vagy zsidóbérenc, tisztázatlan tartalmú, érzel
mekre ható jelszavakként röpködtek. "Kívántuk a szabadságot
rend nélkül!" A valódi feladatok helyébe álcélok tolakodtak, a
nagyhatalmi álom, a vele járó felelősség vállalása nélkül, tönkre
vitte az ország hajóját. Kis híján el is süllyedt.

Mai tömegmanipuláció Mivel hatnak ma a tömegekre azok, akik meg akarják moz-
gatni őket? Az a szomorú - és itt volna szerepe a keresztény
egyházaknak, hogy erre rávilágítsanak -, hogy többnyire az
ember rossz hajlamaira játszanak rá, rosszra hajló természetünk
különböző vonásaira. Előszedtem régi diákkori imakönyvemet,
amelyben felsorolták különböző formában csoportosítva a bűnö

ket és erényeket. Végigolvastam a főbűnöket és az idegen bűnö

ket. Az elsőkre azt mondták nekünk annak idején, hogy nem
olyan nagy dolgok ezek, ám sok minden burjánzik a nyomuk
ban, hajlamok inkább, azért rombolnak, azért kell figyelni rájuk.

564



,,Az embert a
gyengéinél

megragadni"

Státusszimbólumok

A másik csoportra pedig, hogy gyáva dolgok. Aki elköveti az
idegen bűnt, nem maga áll ki a rossz mellett, hanem másokat
segít benne. Nos, mindezeket remekül meg lehet találni a mai
politikai szlogenekben, a public relations, a "piár" különbözó
vonatkozásaiban. Szinte azt mondhatnám, ezekre van szakosodva
a "piár" szakma. Az ember gyengéit, rossz hajlamait felkorbácsol
ja, feléleszti, és ezáltal szerez megbízójának híveket, szavazókat.

Az emberek többnyire nem is veszik észre, hogy erkölcsileg
mi a rossz, mi a jó. Pedig ez nem pártfüggő állásfoglalás. Sőt!

Az volna fontos, ha elsősorban a magunk háza táján világíta
nánk rá, mi is a rossz és mi a jó, mert példaszerűvé, vonzóvá
válnék ezáltal a házunk. A többieknek lehetne mutogatni: "Néz
zétek, ezek milyen rendesek, hogy szeretik egymást, milyen tole
ránsak és milyen összetartók!" (Nem hiszem, hogya mai polgári
oldalról ez egyértelmű, sajnos.) De akiknek a mesterségük a
public relations, jól tudják, hogy lényegesen könnyebb az embert
agyengéinél megragadni. Ott kisebb az ellenállás, és ha még be
is beszéljük neki, hogy az a gyenge voltaképpen jó dolog, vagy
erre szükség van, vagy ez most hasznos az országnak, akkor szí
vesen lesz gyenge. Lényegesen szívesebben, mint erős, mert
erősnek lenni fáradságosabb.

Gondoljuk végig, hányszor játszik rá a politika a kevélységre, a
gőgre, a magunkat többre tartásra. Nemcsak mostanában, már va
lamikor a 19. század végén kezdtek ennek a megerősödő ország
nak a politikai porondján jelentkezni olyan hangok, hogy "süve
gelje meg a magyart mind a német, mind az oláh, mind a tót".
Senkinek különösebben akkor nem ártott, de biztos nem esett jól
azoknak, akik magukra vonatkoztatva hallották. Hogy nekünk
lett belőle bajunk, ma már eléggé nyilvánvaló. Mára egész közéle
tünkbe beleépítették - éspedig nem maguk a kiemeit személyek,
hanem elsősorban a köröttük lévő apparátus - a "Very
Important Person"-nak a nimbuszát, a VlP-előjogokat, az egész
szimbolizmust, mert visszaragyog a fény a környezetre. Nem vé
letlen, hogy szereti a környezet megszervezni a nagy ember pá
lyáját, tiszteletéból hull rájuk valami. Szeret az ember főrendezni.

A státusszimbólumok is bonyolítják életünket. Meggyőződé

sem, hogya magyar gazdaság lényegesen hamarább jutott volna
ki az adósságcsapdából, ha három évet várunk a nyugati autók
tömeges vásárlásával, ha nem dobjuk ki szinte az ablakon az or
szág csekély devizatartalékát bécsi bevásárló turizmusra. Biztos,
hogya levegőn javított a külföldi kocsik számának ugrásszerű

növekedése, de kétlem, hogy erre volt-e mindenekelőtt szüksé
günk. Alig volt közgazdászunk, aki óvott volna ettől, aki az ele
jén takarékosságot javasolt volna ezen a téren. (Szociális téren
azért akadt ilyen késöbb.) A néhány józan hang elhalt. Volt az
Antall-kormánynak pénzügyminisztere, aki villamoson és metrón
járt, de nem sok ilyen minisztere volt és nem sokáig.
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Fösvénység

Jóra való restség

A fösvénységre is sokan rájátszanak. Elhitetik velünk, hogy a
pénzen múlik, mik a sikereink, a GDP-n~ a társadalmi termelé
sen. Holott ez a társadalmi termelés, a tartalma szerint, valószí
nűleg inkább társadalmi pazarlás, könnyen lehet, hogy tönkre
tesz bennünket, mikőzben növekszik. Az életnívó hasonlítgatása
ezzel függ össze. Mit mérünk az életnívón? A vásárló kosarat, a
piaci értéket? Vagy azt, hogy mennyi nyugalmunk van, hogy
mennyi szépség vesz körül? Hogy milyen nem pénzzel mérhető

örömök jutnak osztályrészül, azt nem lehet statisztikailag mérni.
Arról a GDP nem szól, hogy mennyire elégedettek az emberek.
Sőt, szándékosan tesszük őket elégedetlenné, piacon, reklámmal,
folytonos újabb kínálattal, mert ez növeli a hasznát azoknak, akik
ezeket az eszközöket igénybe veszik.

Nagyon sok okunk van, nem kétséges, bosszúságra. Lehet
csendesíteni, vagy lehet a haragot éleszteni. Érdemes a sajtópolé
miákat figyelni, mire ugranak, mi az, amit felfújnak. Hiszen fIa
harag nagyon jó tanácsadó" - az ellenfélnek. Össze lehet veszíte
ni embereket, akik addig jóban voltak. Szembeállítani olyanokat,
akik szövetségesek lehetnének, azzal, hogy ezt ösztönözzük.

Ott van a hét fóbűn sorában a jóra való restség, a lustaság is.
Az elején már utaltam rá, ez sugallja a "miért pont én?" kérdést.
"Miért pont nekem kell?" - figyeln em, igyekeznem, takarékos
kodnom, vagy dolgoznom, hozzászólnom, ha igazságtalanság
történik?! Hiszen "úgyse számítok", vagy "én már eleget tet
tem". Éppen a mi korosztályunk mondhatná joggal, hogy eleget
tettünk, végigdolgoztunk egy nem túl kellemes rendszert, el
eresztettek bennünket nem túl magas nyugdíjjal. Ajándék ez a
tizenkét év, amit rátehettünk az életünkre, egy más világot épít
ve, vagy olyan többlet teher, amely miatt nyögnünk kell? Szem
lélet kérdése. Nagyon sokszor próbálják elhitetni velünk, hogy
tulajdonképpen itt még egyszer megnyúznak bennünket: nem
elég, hogy az a másik rendszer is tette. Az evangéliumi mondás:
"mindvégig munkálkodom," amíg tudok, amíg lehet. Hogy le
het, ez mindenesetre ajándéka a sorsnak. Negyven évet éltünk
egy úgynevezett szociálisíta) munkás társadalomban, legalábbis
azt mondták akkor nekünk. Másra nem volt jó, de hogy a mun
kaerkölcsöt és a szociális érzéket kiirtsa, arra tökéletes. A mai fa
nyalgókkal szemben mind a kettőt ellenérvként lehetne használ
ni, akár a társadalmi együttérzést, akár az örömet azon, hogy
munkám van. Öröm, hogy használni tudok, és ez nem azon mú
lik, hogy kapok-e érte pénzt vagy nem kapok, hanem azon,
hogya magam egyéniségéből kihozhatok-e még valami többle
tet. Ám ha így érvelünk, értetlenséggel szembesülünk. Kevés a
szociális érzés, nincs munka miatti öröm...

Inkább a gazdasági életben lehet találkozni a két utolsó fő

bűnnel, nevezetten a torkossággal és a szexualitással, de hát kö
rül kell nézni a plakátokon, azon, hogy mivel próbálják az igé-
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Torkosság
és szexualitás

Az "idegen búnök"
csoportja

"Rosszra tanácsot
adni"

nyeket felkelteni az emberekben. Megetetni velük azt, amire
nincs szüksége ennek a többségében túlsúlyos társadalomnak.
Mert valahol haszon az, ha fogyasztunk. Aki esetleg örülhetett
valaha annak, hogy kenyere volt (és úgy vallottuk, ha munkánk
és kenyerünk van, akkor már nagy pozitívumok vannak az éle
tünkben), ma a munkáért kevésbé sír, és tulajdonképpen a ke
nyérért is kevéssé sír már. Valahol ott tartunk, ahol szegény
Maria Antoinette, hogy miért nem esznek az "éhezők" kalácsot,
mikor annyiféle van. Ha abból nem jut mindenkinek egyformán,
akkor baj van a kormányzattal. Volt egy adoma annak idején, a
szocialista korszak elején. Amikor a pelikán eteti a gyerekeit, azok
nyafognak: "már megint szülőhús van ebédre!" Valahogy így va
gyunk mi is elkényeztetve. Az ifjúság körében elnézem, hogy mi
valaha örültünk a kenyérnek, és ma már nem nagyon becsülik.

A rendszertelen szexualitásnak minden formáját ugyancsak a
gazdaság árverezi. Árverezi azért, mert a szemet vonzza. Olyan
dolgokra is vonzza, amiknek semmi köze hozzá, mert hiszen mi
mindent reklámoznak ledér női alakokkal. Csak körül kell nézni.
De amikor véletlenül megjelenik egy értéket sugalló gondolat
ugyanilyen PR formában, mint az a bizonyos "jót tenni jó," ami
kor valaki kettétöri a kenyeret, hogy megossza, akkor azon a saj
tó elkezd gúnyolódni. Zavarja a jó gondolatra való rájátszás, a
pozitív kampány.

Az idegen bűnök kis csoportján is hadd szaladjak végig.
Rosszra parancsot vagy biztatást adni. Ahelyett, hogya törvény rö
gös útjait bejárja, és az eredményét kivárja, akinek van rá lehe
tősége, az verőlegényeket mozgósít. A pártpolitikai szembenál
lások éppen frissen adtak erre klasszikus példát (teljesen mind
egy, hogy melyik oldalt éri maga a módszer): valaki parancsot
kap arra, hogy ilyet tegyen, a parancsot adó a háttérben marad,
annak nem derül ki a neve, ő visszahúzódik. Annak idején a
kórházakban az abortusz kényszer volt a fiatal orvosoknak - ha
nem hajtod végre, kirúgnak - a lelkiismereti parancs és az álla
mi munkalehetőség közötti ingadozás. Az alkotmánybíróságnak
külön döntenie kellett arról, hogy ez így nem megy.

Rosszra tanácsot adni. Itt szégyenkezve hivatkozom a jogászi
etikára. Hány törvény megkerülésére adtak ezalatt a tizenkét év
alatt jogi tanácsot, csak sejtjük. Valaki megkapja a tiszteletdíját
így vagy úgy, és megmutatja, hogyan lehet megkerülni a sza
bályt, kihasználni a hézagot, a laza ellenőrzést. Bíróságaink pe
dig nem tartanak még ott, ahol kellene, hogy tartsanak ennek
szankcionálása terén. Pedig előrébb tarthatnának, ha az egyhá
zak elég határozott hangon tanítanának arra, hogy rosszra taná
csot adni pénzért se szabad. A törvény tartaimát kell megtartani,
nem a betűjét. Szégyen, hogy évek óta folyjék Magyarországon
egy per, amelyik azt akarja eldönteni, hogy az erre nem képesí
tett jogásznő az államtól törvény szerint járó járandóság lealku-
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"A rosszban mással
egyetérteni"

"Más búnét
oltalmazni"

dásáért a törvényt hozó állam szerveitől túl sokat kapott-e vagy
éppen keveset. Mikor önmagában a jogászi esküje alapján a fel
adatot nem lett szabad volna elvállalnia. A másik oldalon ide
tartozik a sajtó oldalain való izgatás, a szabadság örve alatt.
Néha bizonyos irányokban rendkívül érzékeny a sajtó, más irá
nyokban pedig szabadon és gátlás nélkül folytat "izgatást" . Ahol
megint nem az vétkezik, aki ír, hanem majd valaki más, aki bedól
neki. Akkor az újságíró, akinek szabad a sajtó, mossa kezeit, hogy
nem egész így gondolta.

A rosszban mással egyetérteni. Fehér galléros bűnözésnek szok
tuk hívni. A tiszta kezű háttérnek. Ebben sokkal rosszabbul ál
lunk ma már, és ha nem jött volna a szeptemberi amerikai ka
tasztrófa, valószínűleg még mindig úgy állnánk tehetetlen. Hi
szen évek, évtizedek óta folynak a világon ilyen vagy olyan el
vek kedvéért robbantások, merényletek, ártatlan emberek el
pusztítása, és utána büszkén jelentkezik egy társaság, hogya mi
tagjaink követték el. Mind ez ideig eléggé egységes volt a nem
zetközi jog abban, hogy csak magát az elkövetőt szabad büntet
ni. Azokat a különböző néven jelentkező szervezeteket, amelyek
a gyilkost esetleg felbújtják, fizetik, kiképzik, vagy erre csak
pénzt adnak, vagyegyszerűenegyetértési hátteret (tudjuk a jog
ban, hogy milyen veszélyes önmagában az, hogy van csoport,
amely jónak látja a bűnőzést), ezt nem büntettük. Mi ugyanis
humánus jogállam vagyunk, ezt hirdettük. A szabad társulást
nem büntethetjük, sértené a politikai alapjogokat. Amikor most
a végén nagy baj lett ebből, és a hatalom mégis szembefordul egy
ilyen szervezettel, akkor nem a jog útján fordul vele szemben, ha
nem a hatalom útján, úgy ahogy ez valaha a nürnbergi perekben
történt. Valószínűleg nem is fogja elérni azt, amit el kellene érnie,
nem igazságot szolgáltat, hanem csak bosszút tud állni.

Más bűnét oltalmazni. Itt egy nagyon érdekes tétel fordul
visszájára. Szent Ágoston annak idején azt írta: "inimicus causae
amicus rei" - a rosszat el kell ítélni, a bűnösnek biztosítani kell
a visszafordulás, a megtérés lehetőségét. Mi fordítva tesszük. Mi
a rosszat jónak mondjuk, de aki elköveti, attól elfordulunk, mert
nem jó, ha árnyat vet ránk. A bűnt oltalmazzuk, a rossz hajlamot,
a társadalomellenességet. Reklámozzuk a házasságtörést, az ille
gális kapcsolatot, és elfordulunk a megtérő bűnöstól (a házassá
gon kívül fogant gyermekét megszülő gyermekanyától, például).

Hallgatni más bűnéhez. Hallgatni ott, ahol társadalomellenes,
rossz magatartást észlelünk. "Nem az én dolgom", "nem az én
asztalom", "nem akarok olyan látszatba kerülni, hogy spicli va
gyok", "még majd rám is visszahárul". A társadalmi szolidaritás
teljes hiánya ott, ahol valakit sérelem ér. Utcán baleset történik.
Pillanatokon belül tömeg verődik össze. Megjön a rendőr, és
kezdi felírni, hogy ki látta? Pillanatokon belül kiürül az utca.
Mert nem a mi dolgunk, nem szólunk hozzá. És a rossz leplezé-
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Politika erkölcsi
alapokon

A család ésaz élet
tisztelete

se, az elterelő hadmozdulatok a politikában! Hányszor fordul
elő, hogy ha valamire esetleg fény derülne, gyorsan valami más
ról lesz szó. Találunk egyellenszenzációt, ami elnyomja, mert a
legbiztosabb védelem a más irányú támadás, az elterelő hadmoz
dulat. .. (Mi lett például a jogellenes zsebszerződésekkel szembeni
hatósági fellépésből, a régi bűnök feltárásának tervéből?)

Ezeket rosszként valaha a kis katekizmusban tanultuk. Itt
vannak a közéletben közöttünk, és nem vesszük őket észre, leg
alábbis úgy nem vesszük őket észre, mint erkölcsi kötelezettsé
gekkel való ütközéseket. Én biztos nem hallottam az utolsó har
minc évben egy templomban sem olyan prédikációt, amely ezek
re a gyakorlatban rávilágított volna. Pedig dolga lenne az egy
háznak, hogy a gazdasági versenyben, a politikai hatalom meg
ragadásában rámutasson azokra az eszközökre, amelyek nem al
kalmasak a hatalom megszerzésére. A rossznak nem kell hatal
mat adni még akkor sem, ha ügyesen használják.

Mire kellene akkor mozgósítani, ezzel a gondolatsort bezárva?
Voltaképpen ugyanúgy össze lehet szedni a legalapvetöbb téte
lekből. Mert az erények, az erkölcsi értékek aprópénzre fölváltva
igen alkalmasak arra - ahogy alkalmasak voltak a 19. század
ban is -, hogy a politikát azokhoz igazítsuk. Erről igenis szól
nia kellene akár a keresztény papnak, akár a keresztény ember
nek, akár a keresztény mozgalmaknak.

Maga a helyes értéksorrend kérdése is fontos. Előbb jön az er
kölcs, aztán a szellem és végén az anyagiak. Ezt úgy mondja a
Szentírás a maga ószövetségi nyelvén, hogy ne legyenek magad
csinálta isteneid. Csinált isteneink vannak pénzből, gazdasági
előnyből, sok mindenből. Azokat imádjuk. Az Újszövetség rá
mutat, hogy itt sorrendi baj van. Először kell Isten országát ke
resni, az útját járni, a többi hozzájön, meg fogjuk kapni. Nem
kell félni, nem maradunk éhen a valódi értékek keresése mellett.

Az Alkotmány három helyen külön védi a családot. Az Al
kotmánybíróság megállapította, hogy alkotmányos értéke van, és
ezért a bomlasztása alkotmányellenes. Hogyan folyik a propa
ganda ezen a téren?! A családdal szemben nyilván mozgósítani
lehet azokat, akiknek nincsen. Akár a nincsteleneket, a szegénye
ket vagy azokat, akiknek már vagy még nincsen. Nagyon jól le
het egy olyan országban, ahol igen magas a nyugdíjasok és
gyermektelenek százaléka, arra rájátszani, hogy lám, mindent
csak a gyerekes fiatalok kapnak. Azok a "szegény emberek", akik
nem normális heteroszexuális kapcsolatban élnek, azok még gye
reket se kaphatnak, hogy netán őnekik is jusson az előnyökből,

hiszen nem engedik őket egymás közt "házasodni"! Rút dolgok
ezek, mondja a politika, negatív diszkrimináció!

Az élet tisztelete az elejétől - az elejét meg kellene határozni
- a végéig, az emberi módon való befejezésig. Az élet sohase
tárgy. Az erkölcs szemével nézve az élet személyes emberi élet,
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Az idő megszentelése

A tulajdon tisztelete és
felelőssége

de az élet tisztelete több ennél. Méregetjük, mibe kerül nekünk
az a luxus, hogy még van hóvirág, lepke és mókus, meg hasonló
jelenségek. Mindent pénzre váltunk az életben, holott az élet mi
nőségileg több, mint a pénz.

Ott van a parancsok kőzött az Úr napja. Az Úr napja azt je
lenti gyakorlatilag, hogya munkának vannak szünetei. Valaha
ez is politikai cél volt, a pihenő idő biztosítása, a hasznos pihe
nés lehetőségének megteremtése. Cél az idő helyes felhasználása,
hogy egymásra fordítsuk, és ne csak a képernyőre. Hogy egy
más mellett való elbeszélés helyett, valódi párbeszédek alakulja
nak ki. Hogy ne legyen olyan, aki nem tudja elmondani, amit
szeretne, mert nem áll vele szóba senki. Erre is rá kellene irányí
tani a figyelmet.

A társadalomban elsősorban nem a politikai hatalomnak kell
megoldania ezeket a kérdéseket. Ámde a politikai hatalomnak
figyelnie kell azokra a közösségi megnyilvánulásokra, ahol az
emberek megtalálják egymást, szót tudnak váltani. Az a kaszinó,
amit az elején idéztem Széchenyi tervei közül, az nem véletlen
ötlet volt, de tudatos jó kezdeményezés. Az olyan körök, ame
lyekben emberek egymásra találnak, és gondolatot tudnak cse
rélni, adják a társadalom sóját. Pártolásuk biztosítása nem kido
bott pénz, hanem célosan felhasznált érték, és persze célosan fel
használt idő.

A tulajdon tisztelete és felelőssége is fontos. Így kiált Az ember
tragédiája elején Ádám: ,,6 élni, élni mily édes, mily szép, és úr
nak lenni mindenek felett." Volt egy fél évszázad, amikor meg
próbáltak bennünket megtanítani arra, hogy úrnak lenni szé
gyen. Kit hívtunk úrnak elsősorban? Istent hívtuk elsősorban úr
nak. 6t is megpróbálták behelyettesíteni valami mással, perma
nens anyaggal vagy személytelen valósággal. Pedig ez az Isten
képére teremtett ember, ez nem úgy úr, hogy önkényúr, és nem
úgy úr, hogy tönkretesz és pazarol. Bár a római jog tanárai he
lyenként vallják, hogy a tulajdon jogában benne van a tulajdon
tönkretételének joga is. A rómaiaknál nem volt benne, csak ná
luk az erkölcs sikerrel tiltotta az ilyen magatartást. Annyira nem
voltak ostobák, hogy erre jogszabályt kelljen alkotniok. Mi már
ott tartunk, hogy kell rá jogszabály. Hogy vannak földvédő meg
növényvédő, állatvédő jogszabályaink. Elfelejtettük, hogy ezek
kel úrként kell bánni, hogy ezekért felelősek vagyunk. Úrnak
lenni azt jelenti, szabadnak, ezért felelősnek lenni. Ha valamire
joggal elmondhatom, hogy az enyém, akkor a másiknak is meg
van a joga az övére. Meg kell adni a lehetőséget is, hogy szerez
hessen, s végső soron, ha nincs neki, meg kell vele osztani a ma
gunkét. Ez is benne van az Alkotmányban, nem kell okvetlenül
a kis katekizmust olvasni hozzá.

Az adott szó tisztelete és felelőssége. Az az "igen igen, nem
nem". Hogy nem az szennyezi be az embert, ami bemegy a szá-
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Tanítás és tanulás

Megbocsátás az
ellenünk vétkezőknek

ján, hanem ami kijön rajta. Az embert a szavai, a beszéde jellem
zik, de érzékenyek vagyunk-e erre? Nem úgy, hogya goromba
ságot még nagyobb gorombasággal viszonozzunk, hanem úgy,
hogy elfordulunk a gorombaságtól. Hogy nem hallgatjuk meg a
hamis beszédet, nem bukunk a szenzációra, kikapcsoljuk azt a
műsort, amelyik nem tartja az igazságot a maga rendjében. Ér
demes a programokban megvizsgálni, hol szólnak az értékek
rendjéről, és azt is meg lehet nézni, hogy miután a programokra
a választó igent mondott, hogy tartják be az ígéreteket. Mert
azért az se mindegy, az is a szavak értékét jelzi, hogy ki mikor
miben mond igazat, miben nem.

Tanítás és tanulás - a kiművelt ember az igazi érték. Nemrég
hallottuk azt a nyugati tanácsadóktól jött szlogent, hogy az isko
lákat át kell alakítani. Olyan tudást kell adni, aminek piaci érté
ke van. Széchenyi szerint a kiművelt emberfő az ország igaz ér
téke. Önmagában azért, mert tud, művelt, gondolkodni képes.
Majd megtalálja a maga feladatát úgy, ahogy szükséges. Korunk
nak nem ez kell, előttünk a közvetlen hasznot nem hajtó tudás
haszontalan, fölösleges. Inkább tanítsunk kevesebb verset, tanít
sunk kevesebb elvet, és tanítsuk azt, ami ma, rögtön, piaci érték
re fordítható. Holnapután, ha a piac változik, majd kidobjuk az
ablakon Ifa szaktudást", és akkor vagy visszamegyünk az iskola
padba, vagy nem érünk semmit.

Az együttérzés és az emberi vigasz - a szolidaritás. Shakes
peare olyan szépen mondatja Antoniusszal: "szegény, ha szen
ved, Cézár sírt vele, a nagyravágyás nem ilyen gyökereken nő."

Az együttérzés persze olyanok felé fordul, akik nem biztos,
hogy viszonozni tudják, az elesettek, az elnyomorodottak felé.
De valahol "kifizetődik", ha az erkölcsi érték rendjén gondolko
dunk.

A jó tanács, hogy ne engedjük félrevezetni egymást, szintén
érték. Adni kell, és élni érdemes vele. A türelem ugyancsak. Tü
relem az oktalansággal, a tévedéssel és az igazságtalansággal
szemben is. De nem közömbösség, hanem a szülő türelme, aki
sokszor nekifut, amíg a gyerekének meg nem tanítja azt, ami
fontos.

Utoljára (és tudom, hogy ez nehéz programpont, de azért ez
is benne van) a megbocsátás az ellenünk vétkezőknek és vétke
zetteknek. Azt szoktuk mondani a közélet terén, hogy "igen,
majd ha bocsánatot kérnek". Ám amikor imádkozunk, akkor
nem ezt mondjuk. Akkor azt mondjuk, hogy úgy bocsáss meg
nekünk, ahogy mi is megbocsátunk - nem azoknak, akik kérik,
hanem azoknak, akik bántottak. Tehát azoknak, akik nem ér
demlik meg, talán nem is ismerik be, nem is kívánják. Magunk
fejére kérjük a veszélyt? A jogállamban is úgy lesz egyszer béke,
ha a sértettek tudnak nagylelkűek lenni ...
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