
Érték- vagy
érdekközösség?
„Akár egy halom hasított fa, / hever egymáson a világ, / szorítja, nyom-
ja, összefogja / egyik dolog a másikát / s így mindenik determinált.”
József Attila képe az ember egyik legfontosabb paradoxonára világít
rá. Az ember egyfelől individuum, egyetlen és egyedülálló személy,
Isten képmása. Személyvolta azonban úgy teljesedik ki, ha megnyílik
egy másik személyre: az „Én” a „Te”-vel kapcsolatban talál önmagá-
ra, hiszen szeretetre, közösségre van teremtve. „Senki sem különálló
sziget, minden ember a kontinens része, a szárazföld egy darabja; ha
egy göröngyöt mos el a tenger, Európa lesz kevesebb, éppúgy, mint-
ha egy hegyfokot mosna el, vagy a te birtokod” (John Donne).

Ez a paradoxon nemcsak az egyének személyes kapcsolataira ér-
vényes, a barátságtól a szerelemig, hanem kisebb-nagyobb csoportokra,
közösségekre is, a családtól és klánoktól kezdve egy település lakos-
ságáig, a népek, sőt az „emberiség családjáig”. Ha azonban nincsenek
olyan felül nem írható értékek, jogok és törvények, amelyek a közös-
séget — a legkisebbtől a legnagyobbig — összetartják, akkor ki van szol-
gáltatva annak, hogy a közösség valamelyik tagja külön utat választ:
igyekszik a saját érdekeit a többiek elé helyezni.

Mi lehet összetartó ereje a kisebb és a nagyobb közösségeknek?
Mikroszinten: a legkisebb közösséget, a családot a szeretet tartja össze.
Ez is ki van téve az emberi gyöngeségnek, felbomolhat vagy kény-
szerkötődéssé sivárodhat, változhatnak körülötte a kulturális-társadalmi
körülmények, mégis ez a társadalom élő és éltető sejtje, keresztény ter-
minológiával: „családegyház”, a Szeretet szigete.

Makroszinten: elég Európa történetén végigpillantanunk, hogyan
születnek és halnak el birodalmak és kultúrák, vándorolnak törzsek
és népek, életteret keresve, „hont foglalva” maguknak. Fegyverszü-
netek és békék, szövetségek és szerződések jönnek létre, ám fel is bom-
lanak, ha valamelyik résztvevő a saját érdekeit akarja érvényre juttatni
a többiek rovására. Az érdekközösség stabilitását egyedül a közösen
elfogadott értékek, az igazságosság és a jog feltétlen tisztelete bizto-
síthatja. „Igazságosság hiányában mi egyebek a királyságok, mint nagy
rablóbandák” (Szent Ágoston).

Európa sokáig büszke lehetett a zsidó-keresztény, görög-római ta-
lajon kinőtt, a felvilágosodásban megtisztult „európai értékekre”: az
igazságosság és a kölcsönös szolidaritás, a másik tisztelete, a gyöngébbek
és rászorulók megsegítésének kötelezettségére. Van-e remény arra, hogy
ezeket az értékeket tiszteletben tartják a kontinensen? Európa — s egy-
szer talán az „emberiség családja” — el tud-e jutni egy igazi értékkö-
zösségre, vagy csupán „halom hasított faként szorítja, nyomja egyik
dolog a másikát”?
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