
LUKÁCSLÁSlLÓ Együtt, egymásért
A szolidaritás korunk egyik sokat emlegetett jelszava - s talán legna
gyobb hiánycikke. Világhírűvé a lengyel SolidamoSé tette: a nyolcvanas
években a kommunista-ellenes mozgahnak szimbólumává nőtt. Napja
inkra kulcsfogalma lett mindazoknak, akik élhetövé próbálják tenni a
társadalmat, a kort, amelyben élünk. A Római Klub 1991-ben világmé
retű szolidaritásra szólított fel: "Az első globális forradalom kezdeti sza
kaszában élünk, egy kicsiny bolygón, amelynek elpusztítására Iátniva
lóan vadul elszántuk magunkat". Ami világméretekben jelentkező ve
szély s tettre késztető feladat, az Magyarországon is tovább nem halaszt
ható döntéseket sürget. Ha a társadalom minden tagja - de legalábbis
túlnyomó többségük - nem teszi magáévá a szolidaritás erényét, akkor
nem élhetünk igazságosságban, békében és szabadságban.

A püspöki kar körlevele "Igazságosabb és testvériesebb vilá
got" sürget, s a katolikus társadalmi tanítás egyik alappi11éreként
jelöli meg a szolidaritást. Körül kellene néznünk, hányféle terüle
ten uralkodott el az önzés, került veszélybe a közjó. Mikroszin
ten, egyéni életünkben, s makroszinten, az ország, Európa és a vi
lág életében. S nem háríthatjuk át a felelősséget másokra, a veze
tőkre, a hatabnasokra, csupán tőlük várva el a szolidaritást. Apró
gesztusokkal, fáradhatatlanul a megoldást keresve a mindennapi
élet kisebb-nagyobb súrlódásaiban kellene folyvást és míndnyá
junknak gyakorolnunk a szolidaritást.

A szolidaritás alapvetőert egy csoporthoz tartozást, azon belüli
összetartást jelent. Ellentétébe fordul azonban, ha a csoport bezá
ródik saját önös érdekeibe, s a többieket kizárja, vagy mások elle
nében igyekszik érvényesíteni a saját érdekeit. A Krisztus szelle
mében élő ember számára nem létezhetnek ilyen korlátok, nem
fogadhat el kizáró okokat. Számára nincs többé "zsidó vagy gö
rög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő, mert ti mindnyájan egy
személy vagytok Krisztus Jézusban" (Gal 3,28).

A szolidaritás az embemek az a képessége, sőt tudatosan kiformált
erénye, hogy síkraszáll a közjóért, az élet esélyeinek igazságosabb el
osztásáért: ezt érvényre juttatja akár a saját érdekeivel szemben is. II.
János Pál pápa megfogalmazásában: "Ez nem holmi szánalom és bi
zonytalan irgalmasság vagy felületes részvét annyi szenvedő ember
iránt, hanem ellenkezőleg: eltökélt akarat és állandó gondoskodás a
közjóért, azaz mindenkiért külön-külön és összességében, mert mind
nyájan felelősek vagyunk" (Sollicitudo rei socialis 38.).

A kereszténység kétezer éve hirdeti a felebaráti szeretet parancsát.
Ha ma inkább a szolidaritásra szólít fel, akkor nem pusztán divato
sabbra cseréli ki a megkopott szót. Átfogó, mindenkire kiterjedő cse
lekvést s minden tettünket meghatározó magatartásformát, szemlélet
váltást sürget: csak így válhat testvériesebbé a világ, élhetőbbé az élet.
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