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Bizalom
A Szentatya karácsonyi szózatának egyik legfontosabb követelése
a "racta sunt servanda" alapelvének hangoztatása volt. A szerz ő

déseket be kell tartani, mondotta a katolikus világ látható feje: ez
az erkölcsi alapelv utolsó időben igen sokszor válságokon és tragi
kus összeomlásokon esett át. A következmény a népek és a népek
vezetői közti bizalom eltűnése lett.

A Szentatya magasról beszél és messzire lát: mi, akik - szerte
a világon - szavait hallgattuk, úgy érezzük, ennek az eszmei kö
vetelésnek van gyakorlati és köznapi tartalma is. Mindaz ért, ami
történik ma a világban, a földrészek háborújáért nem lehet a teljes
és feltétlen felelősséget a népek vezetőire hárítani. A népek veze
tői leggyakrabban csak kifejeznek - ösztönösen, vagy tudatosan
- egy lelki állapotot. mely az embereket, kiket vezetnek, teljesen
eltölti. A kollektív feszültségek mögött száz és százmillió egyéni
feszültség lappang. Miért várunk másféle megoldást nagy kollek
tivumoktól, mint azoktól, akikből a közösség tömegnek, nemzet
nek, földrészek lakosságának összeáll. Várhatunk? Száz és száz
millió egyéni bizalmatlanság hogyan összegződhet kollektív biza
lommá? Ezermillió egyéni kapzsiság, hiúság és kéjvágy lehet-e más
legfóbb, tömörített kifejezési formáiban, mint nemzetek kapzsisága,
hiúsága és bosszúvágya?.. Lehet-e elképzelni, hogy holnap, mikor
elhallgatnak a fegyverek, ugyanazok az emberek valamilyen értel
mesebb, méltányosabb rendet építenek fel a világon, mikor belülról
az emberi anyag az egyénekben ugyanolyan reménytelen?

Az egyének kőz ötti élet alapelve éppen úgy, mint a nemzetek
közötti élet egyetlen lehetősége a bizalom. Erőszakkal el lehet érni
nagy eredményeket, erővel meg lehet közelíteni egy nép életcélja
it, de emberi helyzeteket megval ósítani. állandósítani csak a biza
lom légkörében lehet. Egy emberi közösségnek kétségtelenül
annyi joga van az élethez, amennyi ereje van megszerezni a maga
életlehetőségeit; de állandó támadásban nem lehet élni, a szerzett
javakat és kiverekedett jogokat nem lehet permanens támadásban
igazolni és élvezni: az erő csak akkor következetes, ha biztosíté
kot tud adni önmagának, hogya bizalom légkörében birtokolhat
ja mindazt, amit szerzett, s ami az övé . Bizalom nélkül minden
emberi erőfeszítés hamuvá porlik az idóben. Nincs emberi kap
csolat - legyen az érzelmes, vagy üzleti, politikai, vagy szellemi
-, melyet huzamosabb időn át életben lehetne tartani, ha meg
rendül a kapcsolat bizalmi tartalma. Nagy leleménnyel, furfang
gal, erővel és kitartással felépíthetek egy hatalmas vállalatot, mely
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rendkívüli eredményeket ér el az üzleti világban - de ha vevő

im, továbbá alkalmazottaim és munkásaim egy napon megtudják,
hogy az óriási szervezet nem tartja be vevővel és munkással
szemben a szavát, átmeneti üzleti eredmények után a vállalat fel
tétlenül elsorvad. A világ hatalmi helyzetei nemcsak erőre épül
nek fel, hanem bizalomra is. A "Pacta sunt servanda" erkölcsi
alapelve tehát nemcsak egy vallásfelekezet egyik erkölcsi törvé
nye, hanem az emberi együttélés legfóbb követelése, mely nélkül
nincs igazi eredmény, igen, nincs emberi életlehetőség sem.

S mert a népek és földrészek vezetőire nem tudunk ebben az
értelemben hatni, az egyetlen, amit tehetünk - s minden európai
embernek egyre inkább meggyőződése ez - ha a szellemi és er
kölcsi megújulást nem a vezetőkön kérjük számon, hanem önma
gunkon. A nehézségek beláthatatlanok, az emberi önzés végtelen,
a birtokosok valószínűleg soha nem lesznek hajlandók önként
megosztani a világ javait a népekkel, melyek elmulasztották a
szerzés történelmi pillanatait, a harc megy tovább. Ezen emberi
erő nem tud már változtatni. A világ erői égnek, maguk az erők

lobbantak lángra, melyek az emberi világot felépítették, s lángol
nak, amíg éghető emberi anyag akad a földön. Minden nép, min
den fajta, minden földrész emberi anyaga felgyulladt ebben az
égésben. Mit tehetünk, külön, egyenként? Azt hiszem, csak külön
és egyenként tehetünk valamit. Néha úgy képzelem el, hogya
háború mellett és fölött felépül a világban valamilyen emberfeletti
erkölcsi iskola, ahol az erkölcsi alapelvek ábécéjét kell nagyon
egyszeruen, nagyon világosan, halálos következetességgel hirdetni
mindazoknak, akik valamilyen módon még szólani tudnak. Mert
minden katonai, társadalmi, vagy gazdasági eredmény múló érté
kű, ha nem fogadja bizalom. És a szándék, "tiszteletben tartani a
szerződéseket" - e szándék nélkül minden emberi cselekedet új
és új harcok mozgatója marad. Tartsuk tiszteletben a szerződése

ket, külön és külön, egyénenként, munkában, emberi vonatkozás
ban, társadalmi helyzetünkben, egyéni kötelezettségeinkben. Vi
gyázzunk minden kiejtett és leírt szóra. Ne ígérjünk semmit, amit
nem tudunk minden áron és föltétlenül megtartani, kezdjünk
olyan pedánsok és kicsinyesek lenni ígéretben és követelésben.
tartozikban és követelben. abban, amit Istennek és abban, amit a
Császárnak kell adnunk, mintha elölről kellene felépítenünk az
emberi világot. S csakugyan, elölről kell felépíteni, mert a talap
zat, melyre a művelt világ együttélése felépült, romokban hever.
Ez a talapzat a bizalom - nem a föltétlen, mert ez nincsen se
hol, ahol ember él, hanem a lehető és viszonylagos, az érdekek
által megszabott, a józan ész által előírt, s az érdeknél és a józan
észnél is mélyebben élő emberi törvény, a lelkiismeret szavai ál
tal megparancsolt bizalom. Most könnyű kézzel dobnak el fogal
makat; de a lelkiismeret nem az a fogalom, melyet az ember kö
vetkezmények nélkül és büntetlenül eldobhat magától. Talán ettől
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lett a kétlábú állat emberré. Az embernek, csak neki adatott meg,
hogy felelősséget érezzen tetteiért. Ez az isteni benne. Mindjobban
érezzük, hogy csak a bizalom légkörében maradhatunk emberek.
Újra meg kell tanulnunk az erkölcsi alapelvek ábécéjét. Az egyik,
a legfontosabb, éppen a Pacta sunt servanda. Az idő reákényszeríti
az embert, ezt a hanyag és feledékeny tanulót, hogy mindaddig
ismételje ezt az egyszerű leckét, amíg nemcsak szavait, de értel
mét is megérti, s nemcsak agyával, de végzetével érti meg.

Így ér el
Lehet, hogy mégis cigánybanda,
január elsejei,
füstös arcok, nótával regölók,
hófoltos brdcsak; kajla hegedók,
jókívánságos handabanda,
rémületkeltő pálinkavedelók,
a tájszólásuk helyi.

Lehet, hogy üvölt(í kamionsoicr
a román utakon,
[ut utánad, a dezertdr után,
át a táblányi kukoricán,
a domboidaira föl,
mert nem fizettél a stoppolás után,
franciakulccsal vágna nyakon.

Vagy ornitológus, német, idegen,
egy nyári éjszaka
gond nélkül sátrába fogad,
reggelre kelve ott fekszel magad,
se sátor, se (í, a kisárgult helyen,
egy látcsövön kívül utána nem marad
más, csak a hálózsák szaga.

Így ér el, lItast, vándormadarat,
karon ülő kisftút
a másvilági kalauz,
és így hagyott, ahova jutsz,
félve, futva, szállva, már nem magad,
csak értetlen sivatagi túsz:
hány-vet a sehova-út.
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