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Identitás és tájéko
zódás egy áttekint
hetetlen korban

1. Áttekinthetetlen kor

Osztrák filozófus. Etikát
oktat Linzben a teológiai
és a müszakí-termé
szettudományos fakultá
son. A linzi egyházmegye
lelkipásztori intézetének
munkatársa.

Ezt a tanulmányt Nyíri Ia
más professzor emléké
nek szeretném ajánlani.
Kerek 20 éve, hogy meg
ismertem. Mindig újra és
újra mély benyomást tett
rám ragyogó, eleven fi·
gyelme a kor lényeges
szellemi folyamatára, és
az az ép~ő-kritikus mód,
amiként azokat fejtegette.

lAz 1996. május 10-12·én
VrsarlPazin (Horvátor
szág) rendezett Pax Ro
mana tanácskozáson el
hangzott A katolikus értel
miség és a pluralizmus
kérdése Közép-Európá
ban témájú előadás átdol
gozott szövege.

Valóban nem könnyű zavaros, gyakran ellentmondásos, rettentő

gyorsan változó világunkban a szükséges áttekintést megszerezni
és megőrizni.

Ez részben az újkori, a tudást és az életet illetően messzemenően

szakosodott és rétegződött civilizáció következménye. A specializá
lódás által hatalmas teljesítmények válnak lehetővé, és különleges
problémák keletkeznek: egyre több szakember, szaktudás és szak
terület vesz bennünket körül, de az egész értelmének és összefüg
géseinek a megfigyelésében óriásiak a hiányaink. Már önmagában
ez is etikai kihívás: az etika - ahogy én értem - ellentétes az
értelem- és értékvesztett szakosodással és elkülönüléssel. Egyesítő

diszciplínaként megkísérli, hogy a fontos emberit egységében
szemlélje, és hogy a különféle tudományokból és tapasz
talatkörökből közbenső szintézist alkosson cselekvést irányító és
személyiséget formáló szándékkal.

Az áttekinthetetlenség másrészt korunk drámai széttöredezett
ségeiből és átalakulásaiból adódik: hatalmas "népvándorlás" kor
társai vagyunk itt, Európában és világszerte. Tudjuk, milyen végte
lenül kegyetlen és gyötrelmes dolgok történtek és történnek legköz
vetlenebb szomszédságunkban, Horvátországban és Boszniában:
"etnikai tisztogatás", a valóságban milliók elgyökértelenítése és el
űzése, emberek és kultúrájuk fizikai és lelki megsemmisítése, tönk
retétele. Ugyanakkor az Európai Unión belül - teljesen más kere
tek között - nagyfokú mobilitás és letelepedési szabadság tapasz
talható. Az "Európai Unió" területén kb. 30 millióan élnek idegen
ben. Különböző okok: elűzés és ínség, gazdaság és hivatás, vala
mint a világot és kultúrákat átjáró szabadidő-rnobilitás kuszálják
össze korunkban az embereket és életmintáikat. Emellett a "hori
zontális mobilitás" mellett az utóbbi évtizedek forradalmi tudo
mányos, műszaki és gazdasági átalakulásai radikálisan megváltoz
tatták a munka világát és a magánéletet, a gondolkodási mintákat,
magatartásformákat és érzéseket, összességében a tudatunkat.
Mélyreható változások indultak meg, mióta a modem közlekedési
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eszközök, a telekommunikáció, az elektronikus adattechnika és a
tömegtájékoztatási eszközök gazdaságosan behálózzák az egész vi
lágot, és nap mint nap, órákon át különböző képeket, adatokat,
életmintákat és világnézeti elemeket visznek az otthonokba. Minő
ségileg új helyzetünkre egyrészt a globalizálódás, másrészt a "sze
dett-vedettség (patchwork) tudata" jellemző. A nemrég még kom
munista országokban élő embereknél ehhez társul a politikai és
szociális-gazdasági összeomlás. Ki képes egyenként ezeket a forra
dalmi változásokat, ezt a gyorsaságot, képeknek, adatoknak és élet
alakító részleteknek ezt az áradatát áttekinteni, feldolgozni és az
identitásába beépíteni? Nem állnak-e a szociokulturális és vallási
integráló, értelmező és irányt mutató intézmények óriási, eddig
nem gyakorolt és még megoldatlan feladatok előtt?

A korszakváJtás jegyei Az eddigi paradigmák és távlatok már nyilvánvalóan nem ele-
gendőek. Korszakváltás folyik, a megfelelő bizonytalanságokkal,
feszültségekkel, visszaesésekkel és tapogatózó tájékozódási kísér
letekkel. Ezt észleljük mindnyájan a személyes és közösségi élet
érzésben, ez tükröződik az elméleti, jellegzetesen nem egységes
reflexiókban. Nemcsak egyházunk került válságba, hanem a civi
lizációnkat serkentő és integráló (a racionális tudományra, techni
kára és gazdaságra épülő) újkori haladáshit is. Ez az átfogó meg
váltó és világformáló terv nagy lelkesítő erejű sikerei ellenére
(vagy éppen miattuk) vesztett vonzerejéből. A modem átváltott
"posztmodernbe", a nagy összpontosított, formáló dinamika he
lyébe áttekinthetetlen, ellentmondásos sokféleség lépett, a távlatok
részben leszűkültek szorosan vett "önmegvalósításra", fogyasztás
és élményvágyra, valamint elburjánzó gyógykezelésekre. "Pro
métheuszból" "Nárcisszusz" lett.

Európa 1989/90 óta olyan kairoszt élt át, amilyen ezer évenként
legfeljebb egyszer fordul elő: a kommunista-totalitárius rendszerek
összeomlásával a fél kontinens felszabadult. Egy és más mégis arra
utal, hogy a vázolt hangulat, aggályoskodás, tehetetlenség és a ro
vidlátó-önző érdekek, a szellemi és politikai fuldoklás révén a leg
jobb úton vagyunk afelé, hogy ezt a kairoszt eljátsszuk. Nem ismer
jük fel, hogy egész Európa, nemcsak a Kelet, radikálisan megválto
zott feladatok előtt áll. Az új európai és globális helyzetben Európa
gazdaságilag és (még alapvetőbben!) etikailag-kulturálisan aggasztó
hiányosságokat mutat. Az Európai Unió nemrég leköszönt elnöke,
Jacques Delors mutatott rá: "Ha Európa nem találja meg lelkületét,
nem éli túl (politikai) megszületését".

2. Megnehezült személyes-kulturális-politikai-vallási identitáskialakítás

Sürgető kérdések tolulnak fel: van-e a keresztény hívőknek akkora
reményük, hogy a válságokat és a veszélyeket esélyekké és kihívá
sokká alakítsák? Ilyen helyzetben különösen fontos, hogy az ember
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2Az ilyesfajta
krízishelyzetek

pszichoszociális
dinamikáját E.

Durkheim nagyszerűen

fogalmazta meg
"anómia"·tanában:
Durkheim, E.: Le

Suicide. 1897. Új német
kiadás: 1973, Neuwied.

A pszichogenezishez
lásd főként Erikson, E.

H.: Kindheit und
Gesellschaft 1965,

Stuttgart, Identitat und
Lebenszyklus, 1973,

Frankfurt.

3Az etikai
megközelítéshez lásd:

Korf!, W.: Wie kann der
Mensch glücken.

Perspektiven der Ethik.
1985, München. Ebben
leginkább a 9-32. o. A

vallási megközelítéshez:
Renöckl, H.: lur

Faszination neuer
religiöser Strömungen.

ln: Katechet. Bliitter
München 119 (1994)

340-350. Lásd továbbá:
Höhn, H. J.:

Gegen-Mythen.
Religionsproduktive

Tendenzen der
Gegenwart, 1994,

Freiburg, A
fundamentalizmusról

lásd például:
Pfürtner, St. H:

Fundamentalismus. Die
Flucht ins Radikale. W.
Beinert, 1991, Freiburg

(kiadó): .Katholischer"
Fundamentalismus.
Aufstand gegen die

és a világ "honnan"-járól és "hová"-járól, identitásunk mély gyöke
reiről és széles horizontjáról elmélkedjünk. Ezáltal sikerülhet a
szükséges erők mozgósítása és újratájolása. Magától értetődőenhí
vőként is korunk gyermekei vagyunk. Nem hagynak bennünket
érintetlenül a válságok és a személyiségfejlődés sajátos nehézségei
forradalmi átalakulások idején. Nyugalmasabb időkben az identitás
kialakulása az inkulturáció folyamatában megy végbe, konkrétan a
szülőkhöz, tanárokhoz, papokhoz és olyan mintaképekhez igazod
va, akik kulturálisan "számítanak" valamit. Az átalakulási idők ve
lejárója azonban, hogy a nevelők és mintaképek maguk is bizony
talanok abban, hogy mi érvényes még, illetve hogy a gyorsan és
gyökeresen változó körülmények között mit kell megváltoztatni és
mit kell megőrizni az életmintákban. Az azonosság megtalálása,
teherbíró személyiség kialakítása ilyen körülmények között nehéz.i

Ilyen pszichoszociális helyzetekben a növekvő terhelés és a
csökkenő teherbíró-képesség ollója egyre nagyobbra nyílik. Fokozó
dik a hajlandóság a befelé forduló látásmód és a tú1zottan egyszerű,

gyakran ellentétes irányú megoldásokra: mert az ember - elbizony
talanodva és meggyengillve - a bonyolult és hosszadalmas utakat
nem viseli el, és a (megszépített) múltban vagy egy utópisztikusan
ideális jövőben keresi "boldogulását". Személyesen, kulturálisan, po
litikailag és vallásilag hajlamos a fekete-fehér minták, egyszerű "re
ceptek" követésére, visszafejlődésre és utópiákra, védekező, zárt
identitásra vagy egykedvű közömbösségre. A túlzott követelmény, a
tehetetlenség vagy a frusztráció érzete a dolgok menetével kapcso
latban, de a saját, túl egyszeru "receptek" be nem válása és sikerte
lensége is gyakran vezet oda, hogy a hibát "másoknak", bűnbakok
nak tulajdonítjuk. Ellenségképek és szembenállások keletkeznek
vagy erősödnekmeg. Mindez kézenfekvő és érthető, de veszélyes az
ilyen pszichoszociális helyzetben. A puszta szemrehányás és elítélés
nagyon keveset segít, sőt ezeket a tendenciákat még erősítheti is. A
vallásos emberek és az egyházak semmiképpen sem immunisak az
ilyen hatásokkal szemben, sőt, különösen veszélyeztetve vannak:
gondoljunk csak a különféle fundamentalizmusokra, a vallásosság
hanyatló, infanti1izáló vagy rombolóan túl sokat követelő formáira.
Az érthető félelmeket, vágyakat, személyes és politikai "győzelmi"

mintákat túl könnlen interpretálják "Isten akaratá"-nak ezzel még
rögzítve is azokat.

Az átalakulási válságok sajátos indulatai mind gyakorlatban,
mind elméletben hatással vannak a világnézetre: ilyen időkben a
szokottnál többen szenvednek a túlzott követelmény érzésétől. tá
jékozódási nehézségektől, gyakoribb a torzultság és károsodás,
mint rendesen. Erősödnek a negatív létérzések, a félelmek, míg a
bizonytalansággal és a változással szembeni gyanakvás nő. Az
ember (abszolút) biztonságra vágyik. Az így hangolt emberek a
valóságnak azokat az elemeit, amelyek viszonylag stabilak, mint
a lélek, egység, rend, törvény, értékesnek és "valódinak" tartják,
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Moderne. Reinbek
1989. A széleskörű

anti-fundamentalizmus
irodalom nem kielég~ő,

mert a kognitf.J hibát,
továbbá az egyházi és

politikai veszélyeket
megállap~juk és felrójuk,

de kevéssé vesszük
tekintetbe azegyéni és

társadalmi
bizonytalanságokat és

túlzott követelményeket,
és a kiútról alig

töprengünk (,,A probléma
elsősorban a zsigerekben

van, nem a fejben'').

azokat a területeket és erőket, amelyek elbizonytalanítanak és vál
tozóak, vagy ekként hatnak, például mindent, ami a jövőben lesz,
a testit, az ösztönöset vagy a sokféleséget pedig csekély értékű

nek, ideiglenesnek, "nem igazinak" tekintik. Ez a megkülönbözte
tő-értékelő szemléleti tendencia még dualista világfelfogáshoz is
vezethet: a tulajdonképpen ideális, szellemi, változatlan, egységes
világ fent, egy átmeneti, önmagában értéktelen, változó, sokrétű,

anyagi, testi valóság pedig itt lent: amely egykor fentről jött, és is
mét oda fog felemelkedni. Feltűnő, hogy válságos időkben előtér

be kerülnek az olyan magyarázatok, amelyek a súlyos földi reali
tást legalábbis erősen viszonylagossá teszik. Gondoljunk csak a
platonista-újplatonista hagyományokra, a gnózisra és a világból
menekülő misztikára, az ezoterikus vallásosság jelenlegi korijunk
tűrajára.' Ezek közül némelyik újra és újra beszivárog a keresz
ténységbe is, és szükségessé teszi "a szellemek gondos megkülön
böztetését". Éppen válságos időkben nem elegendő a felszínesség,
keresztényként merítsünk eligazítást újra a bibliai forrásokból.

3. Bibliai bátorítás történelmi utakról és válságokból

4Az áttekintéshez lásd:
Koslowski, P. (kiadó):

Gnosis und Mystik in der
Geschichte der

Philosophie. 1988,
Zürich. Az ilyen

tendenciákat Nietzsche
előrelátóan támadta,

lásd: RenöckJ, H.:
Nietzsches Kritik der

wissenschaftlichen
Zivilisation und der

abendlandischen Maral.
ln: Zapotoczky:

Zivilisatorische Ursachen
von Konflikten 1988,

iinz, 252-276. különősen

a 258-267., de Marx
valláskritikájának

ópium-tézise sem
teljesen megalapozatlan

egész sor vallási és
idealista-filozófiai

állásfoglalással szemben.

A világot leértékelő, dualista filozófiákkal és teológiákkal szemben
a világa Biblia szerint világon túlmutató, transzcendens jó Isten te
remtménye.

Mi emberek .Jsten-képmások" vagyunk, azaz szellemmel meg
áldott, szeretetre képes, alkotóan és önmagukban felelősen akart
teremtmények. Ez az alapkijelentés sok mindent magában foglal:
a teremtés a mi reflexiós szintünkön nem képzelhető el lezárt,
egyszeri tettként. Ha a világ és az emberek "készen" lettek volna
teremtve, úgy minden "előre programozott" volna, valódi saját,
istenképűségre teremtett élet nem volna lehetséges. Életünk és a
világ inkább kibontakoztatandó valóság, alakítási feladat. Ezért
nem megy könnyen és gyorsan, hibák és visszaesések, a termé
szetadta-vad, illetve részben eltorzult elemek és erők megszelídí
tése, az előrevezető utak felismerése és végigjárása nélkül. Az
olyan tájékozódási és értékelési problémákról, nehéz átalakulások
ról, amilyeneket most is átélünk, a Biblia mindig drasztikus-rea
lista módon számol be, ebben különbözik az egyoldalúan opti
mista vagy leegyszerűsítő antropológiáktól és társada
lomfilozófiáktól. A létezésről. utakról és válságokról a Biblia vilá
gos eligazítást nyújt, a felebaráti segítséget és viselkedést állítja a
középpontba, és átfogó kulturális küldetést hangsúlyoz: a Jahvé
val, az egyetlen élő Istennel kötött szövetség Izrael legfőbb értéke.
Minden életrninta és intézmény - a családban és az istentisztele
ten éppúgy, mint a politikában és a gazdaságban - ennek az Is-
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tennel való összetartozásnak és minden ember születéstől való
egyenlőségénekmegfelelően formálódik.

Az Újszövetség beteljesíti az előzékenyen tiszteletteljes segítés
bibliai alaptípusát: Jézus intenzív kapcsolatban él az Atyával, s
hasonlóan intenzív szeretettel fordui ezért az emberekhez és min
den teremtményhez. Élete és tanítása gyógyító és bátorító, külö
nösen a megvetettek és sérültek, a csüggedők és elnyomottak szá
mára. Az "igazságosságot, irgalmat és hűséget" (Mt 23,23) határo
zottan alapértéknek, alapmagatartásnak nevezi: az Újszövetségből

nyilvánvaló, hogy Isten hozzánk fordulása erősebb, mint az em
beri gyarlóság és vétek, és nem fejeződik be a halállal. A Megfe
szített, megdicsőült sebekkel, Feltámadottként mutatja meg ma
gát. Amit itt a Földön átélünk és elszenvedünk, nem merül el te
hát a semmiben, hanem - orvosolva és átalakítva - örök jelen
tőséget kap.s

4. Személyes identitás - katolikus identitás

5A bibliai tudományok
mérhetetlen eröíeszfése

révén olyan átfogó és
jól bíztoston kutatási

eredmények születtek,
hogy a .történelem rút

szakadékának" rt'/.
Dilthey) hermeneutikai

áthidalása megfelelően

sikerülhet. A föntebb
eml ~ett regresszív

tendenciákból, de a
meglévő kutatási

eredmények egyszerü
nem tudásából is újra

meg újra bibliai
részletekkel való

nem·hermeneutikai, naiv
vagy ideológiai

visszaélésekhez jutunk.
A pápai Szentírás
Bizottság nemrég

értékes dokumentumot
adott ki erre

vonatkozóan: A Biblia
magyarázása az

egyházban,1993, Cittá

del Vaticana

Mi következik ebből a szorosan vett bibliai emlékeztetőből az "iden
titás"-ra vonatkozóan? A gyorsan megvalósítható ideális viszonyok
illúziójával szemben a teremtést befejezetlen, lehetőségekben és koc
kázatokban gazdag, sőt fájdalmas megvalósulási folyamatként jelle
mezzük. Pál a rómaiakhoz írott levélben (8,22) azt írja, hogy a teremtés
még fájdalmasan vajúdik. Ami 'a Bibliában képszerűen felvillan, az a
személyes életutakban és a hosszú történelemben alkotóan kibontako
zik. Bennünk, emberekben és a világban nagyszerű, de megszégyení
tően ostoba és félelmetes lehetőségek is rejlenek. Az életpályák és a
nagy történelem szakaszosan pereg le, nyugodtabb időszakok válta
koznak átalakuIásokkal és válságokkal. Ujra és újra szükséges a tisz
tázás és a friss tájékozódás. A Biblia nem ígér sem földi paradicsomot,
sem a túlvilággal nem hiteget. Az a remény, hogy a halál után betel
jesedik, ami itt a Földön elkezdődött, inkább arra bátorít, hogy biza
kodóan mindig megtegyük mindazt, ami személyesen és történelmi
leg lehetséges. A (helyes irányú) lehetséges a legtöbb. A tökéletesség
nem mértéke az emberinek.

A "személyes identitás"-ra vonatkozóan az alábbi következtetések
adódnak:

Az áttekinthetetlen, gyakran túlzott követelményeket támasztó
mindent pluralizáló átalakulások során (miként jelenleg) számolha
tunk azzal, hogy erős irányzatok törekednek arra, hogy az identi
tást védekezőenzártan, statikusan fogják fel. Ez azonban zsákutca
lenne. Az "identitás" inkább befejezhetetlen fejlődési és integráló
dási feladat. Egyénileg, messzemenő önmagára vonatkoztatásban,
állandóan önmaga körül keringve (ahogy néhány kortárs pszicho
lógiai, filozófiai, gazdasági és vallási áramlat elképzeli) éppenség
gel nem sikerül. Az ágostoni megfogalmazás szerint ez "incurvatio
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A "nyitott" identitású
keresztény

A "katolikus identitás"

A katolicizmus bibliai
alapja

in seipsum", önmagába visszahajló köldöknézés, embrióra jellemző

"tartás" lenne. A személyes növekedéshez és éréshez lényeges az
egyenes tartás, a hozzánk közelálló emberekre tekintve, nyitottan
az alkotó kulturális és társadalmi eszmecserére, az életfeladatokra,
Istennek mint életünk forrásának és céljának személyére.

.Jdentítésunk" megőrzése és kibontakoztatása újra és újra időt

nyújt az elmélkedésre, a magunkra találásra és az önmagunkhoz
térésre is (mégpedig éppen zaklatott, összezavarodott korunk
ban). De éppilyen fontos a kölcsönös kapcsolat a szociokulturális
és egyházi közösséggel, a nyitottság és figyelem irántuk, az
együttműködés és a kölcsönös felelősség. Ezt hangsúlyoznunk
kell, mert keresztényként is gyakran túlzottan a szűk, személyes
perspektívánkhoz kötődünk. Hitünk meggyökeresedése és bátorí
tása lehetőséget ad, sőt kötelez arra, hogy a kultúra, tudomány,
műszaki, gazdasági, politikai és tömegtájékoztatási élet formálásá
nak nehéz területeire is bemerészkedjünk.

Ugyanaz vonatkozik a nemzeti és az egyházi identitásra. Nézzük
meg ezért röviden a számunkra fontos .kaiolikus identitást". Egyhá
zunk Keleten és Nyugaton egyaránt valódi válságban van. A hit ha
gyományos kifejezési formáinak érvénye összezsugorodik vagy telje
sen megszúnik a tudomány és a technika uralta világban. A "termé
szet" és az "isteni" korábbi szoros érzelmi és értelmi kapcsolata kér
désessé vált (a nosztalgia és romantika ellenére). A hagyományos
hitformák zsugorodásából azonban nem következik, hogy az Isten
hez való tartozás ne lenne fontos. Ahol az meggyengül, gyorsan és
egyértelműen megszűnik a szolidaritás (mind az Én-Te síkon, mind
társadalmilag), reményvesztettség, ellaposodás és bana1izálódás mu
tatkozik, a határok elfojtása vagy "kompenzálódása," a bún, a halál
gyengeségei és szenvedései, minden gyógyíthatatlan következmé
nyével együtt; eljutunk a részértékek torzító abszolutizálásához
("bálványozás"). Peter Eicher kiélezve így diagnosztizálja a fogyat
kozó Istenre-figyelés eredményét: "A probléma nem az ateizmus,
hanem a bálványimádás."

Az ilyen átalakulási válságokban hosszabb távon nem segít
sem a szűk védekező-zárt, hagyományos-tekintélyi, sem az utó
pisztikus-haladó "katolicizmus" (a divatos, ezoterikus-gnosztikus
szinkretizmusok biztosan nem). A katolikusság inkább a bibliai
Isten átfogó, "egyetemes" üdvözítő akaratáról tanúskodjék 
együtt más keresztény felekezetekkel -, és ezért munkálkodjék.
A katolikus identitás nem egyformaság: az újszövetségi pünkösd
kép világossá teszi, hogy a különböző nemzetiségű emberek a sa
ját nyelvükön értették az üdvösség jó hírét. A különböző szemé
lyes, kulturális adottságok és sajátosságok kiegészíthetik egymást,
és megóvnak az abszolutizálástól. A megváltó és ihlető közelség
isteni ígérete minden kor és civilizáció összes emberére vonatko
zik, magától értetődően ma is.
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A "katolicitás" befejezhetetlen feladat és út, nem kész tulajdon.
A "katolikus identitás" az újra és újra keletkező kihívások bevál
tásában válik sajátunkká.

5. Igazodás jöv5képes értékekhez

6A II. Vatikáni zsinat
Gaudium et spes

kezdetű lelkipásztori
konstitúciója mutatta
meg ezt az utat. Az

irányullság megmaradt,
bár időközben a mai

vívmányokat
differenciáltabban ítéljük

meg, amelyekkel
szembeni hosszan

uralkodó egyházi
ressentiment-t a zsinati

konstitúció leszereli.

Térjünk vissza a jelen diagnózisához. A helyzet áttekinthetetlen, az
anyagiakban gazdag társadalmak jóléti felszíne alatt is labilis a han
gulat. A pluralizálódás, valamint az életmód gyors és mélyreható
átalakulása sokakat túlterhel és félretájékoztat. A tudományos-mű

szaki-gazdasági haladáshit vonzereje megcsappant, sokat vesztett
mobilizáló és integráló erejéből. Sok, egykor erősen mozgósító célt,
mint a hiány és ínség megszüntetését, a szűkös életlehetőségek bő

vítését már jórészt elérték. Most jobban előtérbe kerülnek a követ
kezmények terhei, az egyoldalúságok és a nyitott kérdések. Erede
tileg mindent átfogó tájékozódásra törekedtek, de ezt az immanen
ciára és uralkodásra összepontosított újkori haladás- és tudo
mányhit nem tudta és nem tudja nyújtani.

Ebben a nyilvánvaló válságban tőlünk, keresztényektől, nem
gyűlölködést és kishitűeéget várnak, hanem inspirációnk és lehe
tőségként meglevő reményünk igazolását.6 A visszavonulás pre
medern-romantikus zugokba, posztmodern-kötelezettségmentes
közömbösségbe, individualista szórakozásba, elszigetelődésbe, kí
méletlenségbe, mindez megannyi zsákutca. Az átfogó követel
mény minden humán elkötelezettségű erő mozgósítását és értel
mes összefogását igényli, hogy megfeleljünk az újkor utáni idő

szak kihívásainak, az óriási tudományos-műszaki-gazdaságiesz
köztárat emberi célokra és módszerekre szelídítsük, és az ipari ci
vilizációt szükség szerint továbbfejlesszük. Néhány konkrétum
szemléltetheti a mostani sürgős értékelési hangsúlyokat.

5.1. A közvetlen személyes hatókörünkben

7Meggyőződésem szerint
valóban archimédeszi

pont az idökunúrának a
visszaszerzése. Lásd

ehhez: Höhn, H. J. im.
54-97. ott további

értékes irodalmi utalások
találhatók.

Első helyen említem az új időkultúrát/: az iparosodás előtti paraszti
világban helyesen tartották értékesnek a munka és a rendszeres
pihenő ritmusát: megpihentek az imádságra szólító harangszóra,
nagyobb munka befejezésekor, vásár- és ünnepnapokon. Volt ide
jük, szakítottak magunknak időt. Mi - bőségesen fölszerelkezve
időt megtakarító gépekkel és eszközökkel - zaklatott hajszában
élünk, vagy unalomba és lapos szórakozásba hajszolódunk. A
"mindent mindenkor" jelszót modernnek és ésszerűnek nyilvání
tották, és az időt földarabolták egyforma kvantumokra. A "nincs
időm" az egyik leggyakoribb jajdulásunk, fájó érzés és tekintély-
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Az emberi idő

minősége

Aválasztás és
mértéktartás erénye

szimbólum ugyanakkor. Gépiessé váltunk. A már nem paraszti, ha
nem tudományos-technikai világunkhoz még nem alakult ki emberi
ritmus. Az idő minősége emlékezésből és várakozásból keletkezik.
Gondoljunk a Biblia bevezető képére: hat nap teremtés, hétköznap,
azután "szabbat", megszakítás, egy tudatosan "más nap", visszatekin
tés és előretekintés. ebbe beleágyazva az istentiszteleti ünnep, éle
tünk legmélyebb gyökereinek és kilátásainak megpillantása. A cse
lekvés és szemlélődés, teljesítés és céltalan együttlét közti hullám
zással fejleszljük és őrizzük tudatunkat és valódi szabadságunkat.
Az ilyen emberi életritmusok és szabbat-tapasztalatok elengedhe
tetlen feltételei annak, hogy humánusabb munka- és szabadidő

mintákat alakítsunk ki, és gazdaságunk óriási teljesítőképességét

egy valóban humánus kultúra szolgálatába állítsuk.
Ez a távolság és gondolkodás megkönnyíti "dömpingcivilizáci

ónkban" (R. Cohn) a megfontolt prioritások és arányok elengedhetet
len kiválasztását. A tudományból és a technikából már tudjuk,
hogy az első újkori fázis jelszava: - .mínél több, annál jobb" 
már nem érvényes, hogy már régen nem tehetünk meg mindent,
amire képesek vagyunk, hanem értelmesen értékelnünk és válasz
tanunk kell. Ez általánosan érvényes az ajánlatok és teljesítmé
nyek minden mai területére. "Mindent" használni abszurd lenne,
a korábbi hiány kényszeréhez való visszatérés vagy a "felülről"

történő elosztás nem kívánatos, tehát mint képzési program ma
rad a prioritások és arányok megkülönböztetése, az értelmes vá
lasztás és mértéktartás megtanulása. Ez a szemléletváltás nem
könnyű: a kutatók "szenvedélyközpontúságot" állapítottak meg
cívilizácíónkban, ahol az alapigények (az elismerés és egymás
megtapasztalása, értelmes és tartalmas valódi feladatok még ha
tárhelyzetekben is...) frusztrálódása a soha jóllakottá nem tevő,

megtermelhető és megvásárolható javak, csábítások, "élmények",
(akár a kábítószerek) pótfogyasztásához vezet.

A kötetlen töprengő eltávolodás, az ebben a szabad térben meg
ragadott bibliai visszaemlékezések és ígéretek fontos megkülönböz
tetéseket és a .rniniák", illetve .stilusok" szakszerű besorolását teszik le
hetővé: hatékony termelés, gombnyomásra elkészülő tulajdonságok,
szabványosítás, mindenkori rendelkezésre állás, használhatóság,
ezek azok a minták, amelyeknek a termelésben és az anyagi javak
területén helyük és jogosultságuk van. Destruktív következmények
kel járhat azonban, ha ezek a minták észrevétlenül az emberi kap
csolatok terén is érvényesülnek. Pedig ezt teszik - észrevétlenül, de
hatásosan! -, az érzelmek mélységeiíg hatolva: a partner, a gyere
kek, a munkatársak és az embertársak .működjenek gombnyomás
ra", legyenek könnyen kezelhetők, azonnaliak, cserélhetők. Ugyan
akkor saját magunktól tudhatnánk, hogy mi emberek mások va
gyunk, és másra van szükségünk: segítségre, támogatásra, elismerés
re, a sajátos árnyalatok megértésére, megbocsátásra, türelemre, alkal
manként bírálatra és serkentésre is, még inkább azonban tökélet-
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lenségünk és sebezhetőségünk figyelembevételére. Ezzel eljutot
tunk civilizációnk fő problémájához: rendkívüli teljesítményre va
gyunk képesek a termelésben, az anyagi javakban nagy jólétet ér
tünk el, de az emberi kapcsolatok területén fejletlenek, deficitesek,
sőt nyomorultak vagyunk.

5.2. Gazdasági és politikai rendszer-szérkezetek társadalmi sikon

Rivalizálás és
szolidaritás

A szubszidiaritás elve

Emlékezzünk a modem verseny-gazdaság fejlődésénekkezdetére a
kora újkorban. Mindenkinek mindenből hiánya volt; politikai és
gazdasági szolgaság és a természettel szembeni tehetetlenség jelle
mezte a kort. A helyzet kézenfekvóvé tette Adam Smith programját,
mely szerint a szabályozatlan verseny elősegíti a termelést és a fej
lődést, és ezzel az emberek és a népek jólétét is. A mai körülmények
között mondhatjuk-e még fenntartások nélkül, hogy ha az egyének
és a vállalkozások korlátlanul követik anyagi érdekeiket, ekkor ez
automatikusan előmozdítja a közjót és az élet kibontakoztatását,
optimális élelmiszermennyiséget és életteret teremt az ember szá
mára? Mondhatjuk-e ezt fenntartások nélkül, tekintettel az ökoló
giai rendszer szörnyű káraira, a rövidlátó és egyéni érdekek meg
határozta hatékony gazdálkodásunk következményeire, az anyagi
jólét és a nyomor végletes nemzeti és világméretű egyenlőtlensége

ire? Bizonyára rendkívül nehéz a folytonosan változó viszonyok
hoz visszaélésekre kevesebb módot nyújtó rendező eszközrendszereket
kialakítani és megvalósítani. De ha nem sikerül a rivalizálást szoli
daritással kiegyensúlyozni, a gazdasági dinamikát emberileg és
ökológiailag elviselhető célokra irányítani és stílusúra változtatni,
akkor nem beszélhetünk ökonómiáról (azaz "kulturált háztartás
ról"), csupán ököljogról, hatalmi kartellről és pusztulásról.

Korunkban a döntő fejlesztésekhez az egyes államok mint lét
rehozók és szabályozók túlságosan kicsik. Sok fontos feladathoz,
például a humán gazdaság- és technológiairányításhoz, a szociális
és ökológiai piacrendhez, a környezet orvoslásához, a fejlődés ki
egyenlítéséhez és a béke biztosításához sürgősen hatékony euró
pai intézményekre van szükségünk, bár lehet, hogy világméretű

szabályozás kellene. A ma szükséges nagyobb politikai és gazda
sági egységekben is tudatosan biztosítani és ápolni kellene azon
ban a kisebb közösségek értékeit, áttekinthetőségüket és részese
dési lehetőségeiket. A polgárok különben távolságtartóvá és
passzívvá válnak, kialakul az újfeudális bürokrácia, a szakértői

réteg és a tőke-oligarchia. A cél leghamarább többlépcsős társada
lom-felépítéssel érhető el: a döntéseket amennyire lehet, lent kell
meghozni. A következő felsőbb siknak csak abban legyen döntési
illetékessége, amivel a kisebb már nem tud megbirkózni. Ez tuda
tos ellenszabályozást igényel a központosító és hatalomkoncentrá
ló irányzatokkal szemben. A katolikus társadalmi tanítás ismerői

már régóta hallják: a ,,szubszidiaritás elvéről" van szó, államon belül,
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államok felett és magától értetődően az egyházban. Általában
megfigyelhető, milyen veszélyes és sajátos lefolyású a "hatalom
koncentrálódása". A hatalom csak megosztásával, az illetékesség vi
lágos körülhatárolásával és ellenőrzéssel tartható féken.

Az európai humanitás és szabadság történelmének legjobb vonu
latai hozták léte a II. világháború után az ENSZ Emberi jogok chartá
ját és az Emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelmének európai kon
vencióját. A bibliai-keresztény szemlélet ezzel alapozza meg igazán
minden ember alapvető egyenrangúságát. Ezek a belátások és
egyezmények még sok tekintetben arra várnak, hogy belekerüljenek a
megfelelő kulturális, gazdasági, politikai és egyházi szabályozásba és az ál
landó élő gyakorlatba.

Tekintettel fejlett civilizációnk bonyolultságára, ez széleskörű gaz
dasági és politikai szakmai illetékességet és személyes erőkifejtést

igényel. Tekintve a növekvő hajlamot a gazdasági kíméletlenségre,
és a "gazdag" és "szegény" közötti távolság növekedését, a "szabad
piac" címkéje alatt elmondható: nagy embercsoportok marginalizáló
dása (munkanélküliség, proletarializálódás Délen és Keleten) embe
rileg elviselhetetlen, politikailag-gazdaságilag pedig rendkívül rövid
látó. A "piac" - helyesen értve a szót - emberi és szabadságot
hordozó politikai vezérelv. Mindenki korrekt részvétele és a kultu
rált verseny a megfelelő "játékszabályok betartásával" válik lehető

vé. A "piaci rend" nehéz, befejezhetetlen humanizálódási feladat,
nem alakul ki automatikusan.

Nagy célok - realista lépések

A vázolt feladatok súlyosak, fontosak, és "távoli cél okozta szoron
gást" kelthetnek. Mi, keresztények másoknál talán hajlamosabbak va
gyunk a türelmetlenségre, a túlfeszítésre, a megváltatlan-feszült arckí
fejezésre. Helytelen lenne törölni a nagy célokat, konkrétan: a gígan
tikusan burjánzó tudományos-technikai-gazdasági eszközkészletek
esedékes megszelídítését és alkalmassá tételét humán célokra és élet
módokra. Enélkül a hatalmas, megindító vízió nélkülerőtlen tántorgók len
nénk a gyengeségek sokaságában. A fontos célok, víziók azonban hosszú
távú programok. Megfelelő utakra, időre és a generációk legjobb erő

inek a bevetésére van szükség megvalósításukhoz. A tökély nem bib
liai mérték. A legtöbb: a lehetséges legjobb lépéshossz és tempó az
előre vezető irányba. Segít önmagunknak és másoknak a közbenső

célokat világosan láthatóvá tenni, és az úton levő egyházközösséget
támogatni. A keresztény hit józan reménységet ad. A 18. zsoltárban ez
áll: "Istenemmel falakat ugrok át." Az embert szerető bibliai Isten mai
világunkhoz éppoly közel áll, mint a régebbi korokhoz, a keresókhöz,
elnyomottakhoz és különösképpen a sérelmet szenvedettekhez.

Neubauer Irén és Rűder Tamás fordítása
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