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Humanizáció - itt és most

A magyar társadalomra ráfér a humanizáci6, hiszen humán szféránk jelenleg egyike a
leginkább lepusztultaknak Eucópában. 1981 óta népességünk fogy, társadalmunk elöreg
szik, s ebben a tekintetben az NSZK-val együtt a legrosszabb helyzetben vagyunk
kontinensünkön. Az öngyi1kosságok (évi 5000 körül) és az öngyilkossági kísérletek
( 15 OOO körül) száma nálunk a legnagyobb. Az alkoholbeteg emberek száma közel
félmíllíö, s a drogfogyaszt6ké is több tízezer. Mentális-idegrendszeri bajokkal küszködik a
felnőtt lakosság közel negyede. A várható élettartam csökkent a hetvenes évekhez
viszonyítva, nőtt viszont a depriváltak és az elszegényedettek száma, jóval meghaladva a
kétmilli6t. Tömegesméretűa közömbösség, a fásultság, a cinizmus, a türelmetlenség és az
elmagányosodás társadalmunkban. Azemberek egymás közötti érintkezési kultúrája mély
válságban van. Nemzeti, közösségí és egyéni önismeretünk torz és hiányos. Gyermeteg
problémakezelési módok és önző életstratégiák jellemzik honfitársaink többséget,
Egyetérthetünk Levendel doktorra1: "Beteg az ország, beteg a népe."

Kórkép: dehllmaoiz.áh humán szervezetek

A humán, vagyisaz oktatási, egészségügyi, közművelődésiés vallási szervezetek, amelyek
az emberek szolgálatára hivatottak, jelenlegi formájukban nem képesek eleget tenni
humanizádós küldetésüknek, Sem az iskolagyár, sem a kórházüzem. sem a művelödésí

erőd, sem az egyház-hivatal. Valamennyi humán "alrendszerben" megta1álható a hicrarchi
kus és centralizált bürokratikus-hivatali szervezet, amely nem avatja be "ügyfeleit", s
uniformizálja az emberi problémákat. A művelődési intézmények fogyasztókat és
helyreigazítand6 tudatokat látnak az "igényjogosultakban", ahelyett, hogy szolgálnák,
"népnevelik" őket, gyámkodnak felettük, kereskednek velük. Az iskola futószalag
pedagógiája beszereli a szaktárgy-a1katrészeket a diák-agyakba, s igyekszik kiszúrni a
"selejtet". Az orvosi munka tárgya a betegség, a beteg pedig a kórtünet személytelen
hordozója marad. A kórházakban szakmunka folyik, szinte kizárólag szomatikus orien
tációjú, rideg gyógykezelés. Az egyházak (elsősorban a történeti egyházak) alig-alig
képesek kommunikálni híveik többségével, a papok többségének tevékenysége kimerül a
szertartások (illetve az ige) szolgáltatásával, az engedélyezéssei és ellenőrzéssel. Elsorvad
a vallás közösségí, kulturális és személyes dimenzi6ja.

Terápia: bllmaoiz.áciÓ

Az emberi természet célok, értékek, korlátok és hiányok dinamikus összekapcsoltsága. Az
emberi létállapot tehát - mint Magyari-Beck István megállapítja - egyfajta problemati
kus valóság, életünk szakadatlan - bár sokszor nem tudatos - problémaállítás és
megoldáskeresés. A hiányiény-ember az egész-ségér óhajtja. Ehhez kevés a jólét, ajól-létre
kell törekednie, ami teljességet és összerendezettséget jelent. A szomatikus, a pszichikus, a
szociális és a spirituális dimenziók, azaz a természet, a lélek, a társadalom és a szellem felé
irányultságunk egyensúlyáról van szó, ahogy ezt Oláh Andor is tanítja.
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A modern társadalmakban különbözőbumán szervezetekkel taWkozhatunk, amelyek
az emberek szolgálatára (fejlesztésére, gyógyítására, gondozására, segítésére) hivatottak.
A humán szervezetek fontosabb fajtái a mai társadalmakban az oktatási, a közművelődési,

az egészségügyi és vallási szervezetek A megújuló és a kísérletező oktatási, közművelő
dési, egészségügyi és vallási szervezetekben a humanizáció sokféle példájával találkozha
tunk, mindazonáltal közös vonások is fellelhetők bennük:

a) Emberléptékúség. E. F. Schumacher fogalmazta meg a "Small is beautiful" elvet a
szervezetalakítás vonatkozásában. Azember - akkor is, ha a szellem, az akarat, a hit vagya
munka óriása - kis léptékű lény, aki egyszerre vágyik a szépségre, a jó szöra, a játékra, a
szabadságra és a rendre. Ezért az emberek számára kicsi, független szervezeteket kell
létrehozni, illetve a nagy szervezeteket kisebb, önálló egységek együttesévé kell
átformálni.

b) Személyközpontúság. C. R Rogers munkássága állította újra az érdeklődés

középpontjába az "emberi személy" kategóriáját. Egyembert személyként tételezni annyi,
hogy őt a maga teljes valóságában mint individuális lényt veSSZük tekintetbe. Vagyis
felebaráti "én-te" viszonyt alakítunk ki vele, még akkor is, ha nem kerülünk vele intim
"én-te" viszonyba.

c) Hiteles vezető - beavatott vezetett. Az emberformálás, az emberre hatás mülhatat
lan előfeltétele avezető mint személyhitelessége. Avezetőnek szabad és morálisan felelős

egyénnek kell lennie, aki képes követendő mintákat nyújtani klienseinek A vezetett
személy beavatása, partnerként való kezelése pedig az emberformálás, az emberre hatás
másik nélkülözhetetlen feltétele.

d) Saját értékvilág. Egy humán szervezet akkor lehet sikeres, ha önálló értékvilágot
képvisel. Ez azt jelenti, hogy a szervezetnek saját "mitológiája" van, amit hatékonyan
közvetít klienseinek Tükröződniekell ennek a legapróbb részletekben is, az épülettől és a
tárgyi környezettől kezdve a szervezet tagjainak viselkedési kultúráján át a stratégiai
célkitűzésekig.

e) Szeretetközösség. A humán szervezet tagjait szeretetkapcsolat kell összekösse.
máskülönben komoly és tartós hatás nem jöhet létre. A szeretet-kapcsolat - ahogy ezt E.
Fromm mondja - a másik ember létének feltétlen elfogadását és a hozzá való pozitív
odafordulást jelenti.

önművelőközművelődés

Számos olyan tartópillér akad alapvetóen beteg közművelődésünkben,amelyekre fel
építhető a művelődés humán szervezete. Ilyenek a tiszta színvonalon szolgáltatva
szolgáló hagyományos intézmények (elsősorbana könyvtárak), az önmagukat társadal
masítva megújító szervezetek és legfőképpen a művelődési mozgalmak és kezdeménye
zések, amelyek - amint ez Tóth János, Köles Sándor és mások megállapították 
csaknem mindig közösségí, politikai, vallási jellegűek is.

A bürokratikus-hivatali művelődési szervezetekkel. nem csupán az alulról induló,
spontán mozgások állítharök szembe, hanem a hagyományt meg6rz6 és átadá, azt a
művelődni kívánók nyelvére lefordítani képes, a palackpostára választáviratot feladó,
munkatársai számára - ahogy ezt Németh LásZlóelképzelte - "gályapadb6llaboratóriu
mot" csináló, a közönséget értékekkel ingerlő, a környezetével dialogizáló, önmagát nem
célnak, hanem eszköznek tekintő művelődési intézmény is. A rendeltetése szerint
múködő intézmény a vele kapcsolatba kerülő ember számára tájékozódási pontot, tiszta
forrást jelenthet, teret. s eszközt kínál egyéni és közösségi kezdeményezésekhez, és
egyben agórája a~ nyilvánosságnak is. A megújulás első fontos lépése lehet az,
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hogy a művelődési intézmény leveti magáról a sokféle ideológiai rárakódmányt. Így aztán
előbukkanhat az "olvasónevelés" címkéje alól a dialogizáló könyvtáros, az .agítpropos"
népművelőalól a személyre, csoportra, helyi társadalomra érzékenyanimátor.

Eléggé sokféle újítással próbálkoztak az utóbbi években a talán legkevesebb si
kerélménnyel rendelkezőművelődésiszervezetek, a művelődési házak. A"nyitottházak"
beengedik a leghétköznapibb igényeket és tevékenységeket. Így találhat otthonra a
korszeru táplálkozás propagandája, a lakásfelújítás "módszertana", a titkárnőképző. a
kismamák klubja, a korrepetálás, a testi-lelki kultúra fejlesztése és gyakorlása, az
önismereti kör, a fózőtanfolyam, a használt tárgyak adásvétele. Így vált az új módon
gondolkodó népművelőkfeladatává a fogyatékos gyerekek üdültetésének megszervezése,
a kapcsolatteremtő tréningek megrendezése, az önállóságukat elvesztett falvak talp
raállításának támogatása, a politikai vítakörök, reformklubok és alternatív mozgalmak
befogadása. így került be a városi kalendárium, a népünnepély, a számítógépes játék és az
órajavítás is a művelődési házak tevékenységi körébe.

Fontos pillérek a helyi kulturális élet megszervezését kezükbe vevő közművelődésiés
szabadidős egyesületek. Ezek már több pusztulásra ítélt faluban delejezték életre a
művelődést és a faluközösséget, újra megjelent a kugli, a tollfosztás, a táncház, a búcsú, a
bál, a játszóház, a falupark, a színjátszókör, a borverseny, az anyák napja, a falukrónika. Így
válhatott - mint azt Heit Gábor és Vidra Szabó Ferenc, a kezdeményezés kutatói is
bizonyították - a művelődési reform helyi önérzet- és közérzet-reformmá.

Nagyon fontos pillérek az egész települést át nem fogó, de már az egész számára is
kihívást, értéket, orientációs pontot jelentő kisebb közösségek: a kommunák, az
olvasókörök. a gazdakörök, s még inkább a faluszemináriumok és népfőiskolák. a
városokban pedig a közéletre felkészítő fórumok, vitakörök, kávéházak és társaságok.
Önismerethez és pályamódosításhoz hozzásegítőmódszereikkel, kiscsoportos beszélge
téseikkel, játékos-kreatív találmányaikkal, világkép-jövőkép-nemzetkép vezérelvükkel
közmüvelödésünk egyik legeredetibb mozgalmát jelentik az olvasótáborok. Ugyancsak je
lentős és jövőbe mutató kezdeményezések a lelki egészséget rnentö, javító, erősítő

mentálhigiénés klubok, tanfolyamok, közösségek, teaházak, Fodor Katalin és társai
tevékenysége.

Pillérként szolgálhatnak a népművészetet ápoló és újrafelfedező. a modem (városi)
népi kultúrát kialakító mozgalmak és az amatőr művészeti mozgalom, a maga
közösségszerü alkotócsoportjaival.

Az alternativ művelődési formák közül alig néhány kerülte el, hogy ne váljék
kampánnyá vagy üzleti vállalkozássá, hogy ne "államosítsák" őket, hogy ne készüljenek
róluk hamisítványok, tehát az új művelődési formák meglehetősen védtelenek, töréke
nyek.

Ezen a művelődési szigeteken a müvelödés a megmaradási ösztönnek, a spontán
energiáknak tudati, szellemi, lelki erövé átalakítását jelenti, ahol a müvelödés értékmodel
lez6, önkifejező és öngyógyító tevékenység, amelynek keretében a jelekkel élő ember
önmaga is jellé válik. így lesz az ember művelt, vagyis harmóniában a világgal (a
természettel, önmagával, a másik emberrel, a társadalommal) és a transzcendenciával.

Mi tehát az önművelö közművelödés lényege? A hasonló igényekkel, kérdésekkel,
programokkal jelentkező csoportok és közösségek kérhetik az erkölcsi és anyagi
segítséget mind az őket szolgáló közmüvelödésí intézményektől. mind a település
művelődésre fordítható pénzeit kezelő és szétosztö testülettől. amelyben mindenféle
politikai csoport képviselteti magát. Ebben a rendszerben nem a művelődési otthonban
érzi otthon magát a szörakozö és művelődő polgár, hanem az övéi között, az általa
kezdeményezett (és esetleg a velük dialógus-kapcsolatban lévő animátorok által módosí
tott) programokat megvalósítva. Ekképpen kerül haza a kultúra, így szolgál a kultúrára ,
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szomjazók egész-ségére. A "háziasított kultüra" - Deme Tamás kifejezése - otthonaiban
nem lesz az ember a képernyő foglya. A klubhoz, körhöz, agórához, vagyisa köZösséghez
és kultúrához szekott életfogytiglan művelódőtnem fenyegeti elnyeléssel a tömegkultúra,
hisz ő már kivált a tömegből. Így lehet sZámára a televízió a rálátás eszköze, gombokkal
kezélhetőértékforrás (persze csak akkor, ha a csatornák között több is akad, mely róla,
érte és hozzá szöl. )

Beavató alma marerek

Az oktatási szervezetek ideálisnak mondható alapmérete 200-250 fő körül mozog,
iskoláink döntő többsége ezért (is) nehézkesen mozgó pedago-saurus. Elemi követel
mény ugyanis, hogy egy iskolában az igazgató és minden pedagógus ismerje az összes
tanulót személyesen. A túl nagyoktatási szervezeteket föl kellene osztani kisebb, önálló
szervezetekre, még akkor is, ha egy épületben kell maradniuk. Az iskolának nem szabad
alkalmazkodnia az építészek és az oktatástervezők korábbi gigantomániájához. Felsóokta
tásunkban az embertelen szervezeti méretek elleni lázadás egyik, sikeres formája a
szakkollégiumok létrejötte, a maguk 50-70 főt tömörítő, "második oktatas'l-szerü
tevékenységükkel, amelyben benne foglaltatik a tudományos műhelymunka,a politizálás
és az együtt lakó közösség kialakulása is.

Apedagógusbitelességét a tanulók úgy fogalmazzák meg, hogy a tanárnak "varázsa van".
Mitől lesz egy pedagógus varázserejű, vagyis hiteles? Attól, hogy egészséges ember
(nincsenek személyiségzavarai ), fölkészült (azaz naprakész biztos szaktudással rendelke
zik). A tanulók elvárják - joggal _. a pedagógustól a modernséget is. Az eredetiség, a
kreatív közelítés ugyancsak fontos egy pedagógusnál. A megszállottság szintén fontos
érték a tanulók szemében: legyen a tanárnak valami "ügye", sajátos értékelkötelezettsége,
akarjon valamit a világtól.

A partnerség kulcsfogalma a pedagógiának: a partnert beavatják a tanulási folyamat
céljaiba, megismertetik vele a tanulás mödszereít és átadják neltik az értékelési normákat.
Ez a hármas követelmény már teljesül a Zsolnai József és munkatársai által kidolgozott
kisiskoláskori nyelvi-irodalmi-kommunikációs alternatív programban.

Az oktatási szervezetek igenis kialakíthatják saját proflljukat. Nem egyszeruen
valamely különleges oktatási feladat felvállalásáról van szö (nyelvoktatás, tagozatindítás ),
hanem egy átfogó elképzelésről. a saját értékvilág képviseletéről. Még leginkább az
egyházi gimnáziumok rendelkeznek saját értékvilággal, de néhány "világi" iskola is felvállal
már saját arculatot, például a naturista-ökológiai kultúra vagy a művészeti kreativitás
terjesztése terén. Afasorí evangélikus gimnázium, s más nagy múltú egyházi gimnáziumok
újjáélesztési kísérlete is ebbe az irányba mutat, fölelevenítendőa régi alma matereket.

Szeretetközösség akkor alakulhat ki a pedagógiai folyamat során, ha a pedagógus képes
"okosan szeretní", vagyis szilárdan hisz minden egyes tanulója fejleszthetőségében, és
persze akkor, ha a tanulók föltétlen bizalommal vannak a pedagógus iránt. A tanulók
közötti szeretetlenséget a pedagógus ellentételező magatartása, azaz a kitaszított,
megalázott, megvetett tanulók pártfogolása billentheti helyre.

Értéksugárzó orvoslás

Az egészségügyben elsősorbana báziorvoslási rendszermegszervezésével biztosítható az
emberléptékűség. A háziorvosnak ugyanis lehetősége adódik hosszú távon, akár egy
életen át törődni a család egészségének védelmével, és a családtagok egészség-
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magatartását is kedvezően tudja befolyásolni. Az otthoni közeg szinte kínálja a pszichoszo
matikus, általános orvoslás gyakorlatát.

A személyközpontúság a többdimenziós orvoslási szemléleten alapuló betegvezetés
ben valósulhat meg. Itt az OlVOS a gyógykezelést-gondozást, majd pedig az utókezelést és a
rehabilitációt a beteg szomatikus és pszichoszociális egységére tekintettel végzi, illetve
végezteti, fölhasználva a beteg személyiségdiagnosztizálása adta eredményeket is. Ezen a
téren Levendel László és munkatársai értek el jelentős eredményeket a légzéskárosultak
és az alkoholbetegek gyógyításában.

Az OlVOS mint hiteles személy sorsdöntő szerepet játszik a betegek gyógyulási
folyamatában. A hiteles oroos Oláb Andor szerint öt ~personát" egyesít magában.
Mindegyik egy-egy lelki kategória ideális megtestesülésének felel meg. Az életérzés, az
ösztönös magatartás ~personája" az, aki szuggesztív erejével, személyes varáZsával
megbűvöli partneréti a ~Varázsló". Az érzelemvilág megtestesülése a türelmes, szelíd,
megbocsátó, a betegét rnínt gyermekét szeretö, gondozó, szánó empátiás .Anya", A jó
OlVOS értelmi kategóriája a ~Medicus doctusban" ölt testet, aki széles látókörű tudós,
megbízható szakember: Az akarat a tekintélyes, szükség esetén erélyesen cselekedni tudó
"Atyában" inkamálódik, aki nem él vissza hatalmával. Végül az orvos szellemi erővel

rendelkező áldozatos ember, .Pap", lelki vezető is.
A beteg aktív részvétele a gyógyulási folyamatban nem érhetőel beavatás nélkül. A bio

feedback technika és az autogén tréning alkalmazhatóságát Lakatos Mária és Levendel
László a légzésrehabilitációban bizonyították.

Az egészségügyi szervezetnek minden ízében-porcikájában sugároznia kell azokat az
értékeket, amelyekre munkája épül. Így alakulhat ki az a gyógyító légkör, az a mí/ióbatás.
ami latensen, de rendkívüli mértékben hozzájárul a betegek egészségesüléséhez. A E
Lebeyer-féle szülészetí szisztéma - a "bien naitre" - minden egyes mozzanataban
megvalósítja alapvető értékválasztásat. az - indiai világszemlélet és az ottani anya
gyerek viszony sugallta - eröszakmentességet és természetességet.

Abeteg ember fokozottan vágyjaa gondozást és a törődést. Aszeretetteljes odafordu/ás
az orvos és az egészségügyi személyzet részéről nélkülözhetetlen a beteg számára
csakúgy, mint a betegtársak együttérzése, szolidaritása. A szeretetközösség szép példáit
adják az érdekközösségen túllépő önsegítőcsoportok a rehabilitáció és a reszocializáció
terén. Ilyenek például a budakeszi Gyógyult Alkoholbetegek Klubja és a magyar rákellenes
alapítvány keretében működőkezdeményezés, ahol a rákból felgyógyult önkéntesek lelki
segítséget nyújtanak beteg sorstársaiknak.

Emberhalász bárka

Az emberi psziché valódi része a numinozitás. Ha ezzel az ember nem tud élni,
kielégítetlen marad, és teste-lelke, valamint embertársai károsírását eredményező pót
megoldásokat keres. A jelekkel és jelekben önmagán túllépés az ember lényegi
sajátossága, ennyiben az ember vallásos lénynek tekinthető. Meggyözöen bizonyítja M.
Eliade, hogy a mai világ vallástalan embere a "homo religiosusból" keletkezett, a
deszakralizáció terméke és egyben áldozata. A legtöbb vallástalan ember is gyakran
~vallásosan~ viselkedik, bálványokat imád. A maga végességét átélő, önmaga kifejezésében
korlátozott, az istenített tárgyakban, szervezetekben és személyekben csalódott mai
embemek fokozott mértékben van szüksége értékmintákra, abszolút értékekre, és ezeket
hitelesen képviselő személyekre és közösségekre.

Európánkban a kereszténység több mint szép emlék, több mint egyfajta színes másság,
itt ez a gyökérzet. A kereszténység mint zsidó-görög gyökerű kultúra ma is alapvető
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értelmezési keret a mindennapi életben éppúgy, mint a magas művészetben. A több
vonatkozásban is világuralomra jutott európai kultúra megszúnt keresztény lenni, mégis,
még világnézeti kisebbségként is a kereszténység szerves része és fontos tényezőjemind
az európai, mind a magyar kultúrának. Alapot és kihívást jelent egyszerre. A ma
kereszténysége immár nem euröpaízální kívánja a "pogány" világot, hanem szolgálni akar,
s jelszerű jelenléttel részt vállalni a társadalmak életében.

Mit kínálhat a mai kereszténység? Olyan emberképet, amely szerint a szabadnak
alkotott ember relácíöra, azaz szeretetre teremtett. Olyan társadalomképet, mely a
versennyel szemben a kölcsönös felelősségvállalást hangsúlyozza. Olyan jövőképet,

amelyben a szakadatlan fejlődéssel szemben az - egyébként végtelenre nyitott - ember
téridőbelivégességét hangoztatja. Olyan gondolkodásmódot, mely bensőségeskapcsolat
banvan a tudománnyal, de amelyben megmarad a bizalom a titokkalszemben, amelyben a
humanizmus nem redukálódik az ember racionalista önteltségére. melyben a megszentelt
természet a kozmosz részeként lesz környezetünk. Jólét-receptek helyett jól-lét modeüt
kínál, amelyben a megszerezhetőnél, a bírhatónál fontosabb a boldogség. melyben a
termelés és a fogyasztás aszkézise a szellemi és lelki gazdagodásra takarít meg időt,

energiát és egészséget. Olyan kultüra-képet, meLyben a kultúra nemcsak változó és
megvalósuló-kifejező folyamat, hanem meghatározott értékrend is, melyben, mint ezt
Lukács László megfogalmazta, a kultüra, az ember, a személyiség, a közösség, a viszony, a jó
és a szerétet egymást átlapoló fogalmak. Jogosan figyelmeztet arra Ökrös Tamás, hogy
mindez ma még elsősorban a kontraszt-társadalom jellegű keresztény közösségekben és
mozgalmakban van jelen. Inkább a nagyobb városokban, mint a hagyományos vallásosság
gal jellemezhető vidéken, inkább a fiatalok, mint az idősebbek körében, inkább "lent", a
kisközösségekben, mint "fent", a hivatalos-intézményes egyházban.

Aleghatékonyabb művelődésseljellemezhetőcsoportok, közösségek és mozgalmak ma
hazánkban éppen a vallási berkekben találhatók. Az ifjúsági találkozók, a lelkigyakorlatok,
a kisközösségi táborozások, a fiatalok zarándoklatai, de még a katekézisek egy része is
értékekben igen gazdag és katartikus erejű művelődési formák. A keresztény kisközös
ségek és a jól működö bittan-csoportok tevékenysége joggal értelmezhető egyidejűleg

művelődési és pszichohigiénés tevékenységnek is. A katekézis-csoportok egy része
egyben művelődőés szörakozö együttes, a kisközösségek nagy hányada egyben művelődő
és másokat segítő csoport, kisebb hányaduk pedig már életközösség is. Több egyház
község már a helyi társadalom építésének és a honpolgári önérzet helyi reformjának
seged- vagyéppen élcsapata.

Szokás az egyházat hajóhoz hasonlítani, s voltak már az egyházak a történelem során
csatahajók, luxushajók, meg lélekvesztök is. Hogyan válhatnának értékmentő, "ember
halász" bárkává? A keresztény megújulás hívei és részesei gyámkodó atyák helyett
testvéreket, partnereket, "játszani is engedő" szeretö atyákat látnának szívesen. Az
államtól teljesen elválasztott egyházat szeretnének, amely felelősséget vállal az egész
társadalomért, s egyenrangúfélként működikegyütt"világi" szervezetekkel, mozgalmak
kal, csoportokkal, mindenkit eLfogadva útitársnak. SZükségtelennek ítélik az áLLamival
párhuzamos intézményrendszert, de a vallási alapokon szervezödö humán vállalkozások
beindítását (bölcsőde, óvoda, napközi otthon, nyaraltatás, öregek gondozása, rehabili
táció) föltétlenül szorgalmazzák. Mint a megújulás egyik vezető egyénisége, Blancken
stein Miklós is, sürgetik a vallási elkötelezettségű szociális és egészségügyi segítóbálózat,
ifjúsági házak, egyházközségi klubok, vallási egyesületek, keresztény népfóiskolák és
kommunák létrejöttét. Hasonlóképpen szorgalmazzák a keresztény értelmiségieknek a
haldokló falvakban való letelepedését, keresztény alapon álló munka- és életvállalkoZások
megindítását, kutató és módszertani műhelyek kialakítását, újabb lapok és folyóiratok
beindítását, a kisközösségi vezetők legális képzését, a kreatív és művészetí tevékenység
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egyházi mecénálását és menedzselését, a keresztény értékrendnek megfelelő játék- és
szörakozasí kultúra megtererntését, a templomi színjátsZást,a fesztiválokat. Mindezt pedig
a dek1erikalizálódás jegyében, ami azonban nem jelenti sem egy laikus egyház, sem egy
civil vallásosság kialakítását, csak a papok igazi helyének megtalálását.

Hllmanizádós mozgalom •
A bajok megállapítása nem szabad, hogy levertséggel, föladással párosuljon. Éppen
ellenkezőleg:a cselekvés, a részvétel, a jobbítás éthoszát foglalja magába.

A humán szférában másképpen merül fel a sikeresség kérdése, mint például a gazdaság
tertiletén. A humanizáció ugyanis értékracionális cselekvés, itt a cél a folyamat minden
egyes mozzanatában benne van. A humanizációban bármely előrelépés már siker, hisz
"minden ember fenség". Az ember abszolút érték, mert abszolút érték áhítója és
hordozója. Egyetlen ember megmentése nem kevesebb, mint tízmillióé, és egyetlen
igazán emberi tett nem kisebb jelentőségű, mint az emberek szolgálatában eltöltött
emberöltő.

A magyar humán reform - nézetünk szerint - csak mikroszintúakciók sorozatában
képzelhetőel mint "nemzeti önépítés" (Csurka István). Vagyahogy Varga Csaba mondja:
az egyszer majd országossá növő helyi reformok jegyében. A makropolitika föladata a
humanizációs akciók támogatása lenne, jogszabályalkotással, központi pénzalapok
felállításával stb. Ami pedig a konkrét cselekvést illeti, a már meglévő jóból és
előremutatóból kell kiindulni, a már humanizált kis szígetekröl kell kihajózni, abban a
reményben, hogy a megsokszorozódó szigetek kontinenssé állnak össze. Az oktatási,
egészségügyi, közművelődési és vallási kezdeményezések összekapcsolásábó~dialógu
saiból, együttműködéséból bontakozhat ki ahumanizációs mozgalom. Elkezdődhetazzal,
hogy egy pszichológus és egy lelkész egymáshoz küldí másféle. gyógyításra is rászoruló
gondozottjait, de azzal is, hogy az iskolai hittant "oktató" pap ideológiai ellenfélből

egyenjogú tagja lesz egy tantestületnek A népművelő fedelet és eszközöket ajánlhat a
vallási kisközösségeknek saját intézményében, azok meg .kuíturmísszíös" feladatot
vállalhatnak fel. Munkacsoportok alakulhatnak orvosokból, könyvtárosokból, tanítókból,
papokból, a helyi testi-lelki egészségügy felelőseiből. Egy háziorvos összehozhatja a
hasonló sorsú betegeit. Szakítanunk kell a "Nagy Reform" illúziójával. Megmaradnak az
intézmények, még a "központiak" is, de a humanízácíös mozgalom szíve-lelke a kisebb
nagyobb közösségek lesznek.

BISZTRAY ÁDÁM

Nélkülem
Uram, lerombolják, új nevet kap,
De már nélkülem építik fel,
Városomban nincs többé helyem,
Angyalaid nem segítenek,
Reng a begy, süllyed csontjaimmal,
Harangom néma, kertem üres,
Engem se találsz soha többé,
Lyukas a térkép, nincs történet.
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