
Az anómiás állapot együtt jár az ellenségességgel, rivalizálással,
irigységgel. Az anómiás társadalom alapvető jellemzője a békét
lenség, az ellentétek kiéleződése, a depresszió. Ha a mai magyar
társadalomban a belső békét, harmóniát szeretnénk elérni, először

a súlyos anómiás állapotot, a közös erkölcsi elvek, normák elvesz
tésének állapotát kellene orvosolnunk. Ennek alapja olyan társa
dalmi méretű program lehetne, amely a családok, az iskolák, a
munkahelyek és az egész társadalom szintjén tudatosan törekszik
a társadalmi tőke, a szolidaritás, a közös értékek erősítésére. Ez
nem irreális célkitűzés, Finnországban igen hatékony programot
dolgoztak ki ebből a célból, amely valódi eredményekhez veze
tett. A történelmi egyházaknak különösen fontos szerepet kellene
vállalnia a társadalom anómiás állapotának orvoslásában.
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"O a mi békénk. • •
"

Jezsuita szerzetes,
teológus

Jézus születésekor az angyalok békét hirdettek a jóakaratú embe
reknek, minden embernek, akiket az Atya szeret. Jézus Krisztus,
a Béke Fejedelme maga is boldognak hirdette a békeszerzőket

(Mt 5,9), akik az ő művét folytatva előkészítik Isten Országa eljö
vetelét, az Országét, amely "igazságosság, béke és öröm a Szent
lélekben" (Róm 14,17). A béke tehát Isten ajándéka Jézus Krisz
tusban: Isten Izrael gyermekeinek (és minden embernek) "békét
hirdetett Jézus Krisztus által, aki a mindenség Ura", hirdeti Péter
is Jézus feltámadása után (ApCsel 10,36).

De az ajándéknak ki kell tárulnunk, a Lélekkel együtt kell
működnünk, mert a béke az emberi törekvés gyümölcse is; az
igazságosság és a szeretet révén valósítjuk meg. A II. Vatikáni
zsinat Gaudium et spes kezdetű konstitúciója külön fejezetben
foglalkozik a béke védelmével és a nemzetek közösségének erő

sítésével. A bevezetőben (77. pont) olvassuk: "Jóllehet (az embe
ri család) lassankint egységbe tömörül, és mindenhol egyre job
ban rá is ébred egységére, mégis csak úgy teljesítheti a reá váró
feladatot, vagyis csak úgy építhet igazán emberségesebb világot
minden ember számára az egész földkerekségen, ha mindenki,
megújhodott lélekkel, az igazi béke megvalósításáért fáradozik.
Ezért ragyog fel új fényben az Evangélium üzenete, mely össz
hangban van az emberiség magasabb rendű törekvéseivel és vá
gyaival; és boldognak mondja a békén munkálkodókat, mert Is
ten fiainak hívják majd őket (Mt 5,9)."

Tizenegy évvel ezelőtt jelent meg a magyar püspöki kar "Igaz
ságosabb és testvériesebb világot!" című körlevele, amely hazánk
akkori helyzetét elemezve megjelölte a hívők és minden jóakara-
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tú ember feladatait, amelyek révén előkészítik az annyira óhaj
tott béke eljövetelét. A körlevél tanítása ma is időszerű; az or
szág jelenlegi tragikusan válságos helyzetében (helyzetelemzése
ma is érvényes') eligazítást ad azoknak, akik a nép igazi javát,
az ország erkölcsi és gazdasági felemelkedését keresik. Mert,
ahogy az államfő is ismételten hangoztatta, erkölcsi válság van a
társadalomban. Az ország két része ("bal" és "jobb") közti sza
kadék már alig növekedhet, annyira mély az ellentét, erős az el
lenségeskedés pártok és politikai vezetők, sőt széles néprétegek
között. Szerencsére lassan ébredezik az írástudók, értelmiségi
csoportok felelősségtudata: különbözö csoportosulások, fórumok,
kerekasztal-beszélgetések résztvevői igyekeznek felmérni az or
szág súlyos helyzetét, hogy keressék a megoldás útjait, a bajok
orvoslását. Igazában a magyar demokrácia válságáról van szó,
nem annyira a kormányzati formáról, hanem annak megrendült
morális alapjáról, a felelős politikai vezetők és az etika követel
ményei közötti szakadásról.

Egyes magyar püspökök hallatták szavukat, hogy megjelöljék
a válságból a kivezető utat. Az eddig elmaradt újabb püspökkari
körlevél hiányában idézzünk a tizenegy évvel ezelőtti jelentős

körlevélből. A 66. pontban ezt olvassuk:
"A hatalom birtokosai, a politikai osztály tagjai nem képesek

meggyőzően és hitelesen képviselni a politika új minőségét, amit
az állampolgárok joggal elvárnak. A polgárok egy része úgy
véli, hogya politikusok, elsősorban a választott képviselők és a
parlamenti pártok egy új (de gyakran a régi személyekből álló)
elitet alkotnak, amely nem érzékeny a társadalom valódi helyze
tére és problémáira. Bízzunk azonban abban, hogya politikusok
nagyobb része őszintén törekszik hivatásának betöltésére." 
Bízzunk, reméljünk ...

De nemcsak a politikusokról és parlamenti képviselőkről kell
szólnunk, hanem a saját felelősségünkről is. Nekünk is azon kell
munkálkodnunk, hogya családi élet, a nevelés és oktatás, a köz
élet minden rétege és a tömegkommunikáció világa azt az erköl
csi felemelkedést igyekezzen megvalósítani, elősegíteni, amelyet az
1956-os forradalom idején megjelent Irodalmi Újságban Németh
László sürgetett. (Emelkedő nemzet című cikke az első oldalon je
lent meg Illyés Gyula Egy mondat a zsarnokságról című verse mel
lett.) Szükségünk van társadalmi és politikai rendre, igazságra és
igazságosságra, evangéliumi sugallatra, ahogy Jacques Maritain
hirdette Kereszténység és demokrácia című, 1942-ben írt tanulmá
nyában, amelyben Henri Bergsont is idézte: "A demokrácia lé
nyegileg evangéliumi, és motorja a szeretet."

Igazságosság és szeretet készítheti elő az igazi béke útját.
Ahogya fentebb idézett zsinati szöveg hangoztatta: valamennyi
ünknek "megújított lélekkel" kell fáradoznunk az igazságosabb
és testvériesebb világért, az igazi békéért. Új világot és társadal-
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mat csak új emberek építhetnek. Hiába a "rendszerváltás", ha az
emberek nem változnak meg. Elsősorban a keresztényeknek, ne
künk kell arra törekednünk, hogy ledöntsük a válaszfalakat,
amelyre Jézus mutatott példát (Ef 2,14), és amelyre segít is ben
nünket nekünk adott Lelke, a szeretet Lelke által (Róm 5,5;
8,14-16). Párbeszéd, "csere", a kommunikáció révén megvalósu
ló kommúnió (szeretetközösség) nélkül nem lehetséges a béke a
családokban, közösségekben, a közéletben és a világban. A tole
rancia ma már nem jelentheti azt, hogyeltűrjük, elviseljük a má
sikat (aki mássága miatt idegen), hanem keressük a másik igazsá
gát is, igyekszünk felfedezni mások értékeit, mert - amint
ugyancsak a zsinat tanítja - az egyház, a keresztények sokat
kapnak is a világtól, a más vallásúaktól, sőt a nem hívőktől is.
Nem a magam igazságát állítom mércéül, hanem együtt keresek a
keresőkkel, a más világnézetet vallókkal is, hiszen senki sem bir
tokolja az Igazságot. Az Igazság, a Szeretet és a Béke maga Krisz
tus. Lacordaire, a 19. századi domonkos (a Notre-Dame híres szó
noka) szavait választhatjuk cselekvési iránymutatónak: "Nem a
magam igazáról akarom meggyőzni a másikat, hanem vele együtt
keresve, igyekszem egy magasabb igazságban egyesülni vele. "

.. .miképpen mi is ...
A megadott témakör szinte parttalan. Néhány gondolattöredékkel
szeretném az olvasót továbbgondolásra buzdítani.

Megbocsátás, kiengesztelődés, irgalmasság. Mindennek napjaink
ban aligha van konjunktúrája. A mai ember, a mai társadalom
alapérzése inkább: jogomat, jogaimat akarom érvényesíteni, min
denkit számon lehet és akarok is kérni. - Pedig - első hallás
ra-olvasásra ezt el sem hisszük - paragrafusok, bíróság közbejöt
tével világunk aligha lesz emberibb és emberségesebb. Minden
számonkérés és igazságszolgáltatás előtt és fölött áll - ha valóban
keresztények akarunk maradni - a könyörület, az irgalmasság, a
kiengesztelődés - egyszóval a szeretet krisztusi törvényének ér
vényre juttatása. Akármilyen bonyolult világban élünk is, nem fe
ledhetjük: szeretnünk kell Istent és embertársainkat. Ha erről elfe
ledkezünk, ha épp az ellenkezőjét gondoljuk vagy tesszük, nagyon
barátságtalan, könyörtelen, rideg világban telnék életünk.

Isten a szeretet, olvassuk János evangélistánál, és aki a szeretetben
marad, Istenben marad. Máténál pedig arról hallunk, hogy aki a
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