


LUKÁCS LÁSZLÓ:

TAMÁS PÁL

HORÁNVI ÖZSÉB:

TAMÁS PÁL:

RÉVAV·EDIT:

CSELÉNVI ISTVÁN GÁBOR:

ANDRÁS IMRE:

Társadalmi konfliktus - missziós parancs

A társadalmi konfliktusok és az egyház
Egyházi mozgásterek a társadalomban
A megújuló egyház építőkövei

Az új szerepvállalás
Az egyház belső képe

321

322
328
343
348
353

KEMENES EGON:

BÉLVÁCZ IVÁN:

Hazánk szociálpolitikai helyzete
Üzleti aktivitás vagy társadalmi szolidaritás

358
362

HEINRICH VON KLEIST:

ILSEAICHINGER:

MEZEI BALÁZS:

MENSÁROS ZOLTÁN:

A magasabb béke; Az angyal az Úr sírjánál
(versek; Tatár Sándorfordításai)
A hely, ahol lakom (Fürjes Gabriella fordítása)
Barlangszerű: Kerestem, nem találtam (versek)
Kelepce (elbeszélés)

369
371

374, 375
376

RÓNAV LÁSZLÓ: Pálmai Kálmánnal 384

ROCHLlTZ KVRA: Í télet alatt 388

(a részletes tart alomjegyzék a hátsó borítón) 392



'Iársadaimi konfliktus. ./

LUKÁCS LÁSZLÓ mlSSZ10S parancs
A II. Vatikáni zsinat vetette fől, hogy az Isten akaratát kereső keresz
tényeknek nemcsak a Szentírást és a Szenthagyományt kell tanul
mányozniuk, hanem az "idők jeleit" is. Két megfontolás is sürgeti azt,
hogy az egyház egynek érezze magát az őt körülvevő emberiséggel,
amelyben maga is benne él, amelynek szerves részét alkotja. Az egyik
az, hogy "bensőséges és szoros kapcsolat fűzi az emberiséghez és
múltjához", "nincs tehát olyan igazán emberi érzés, amely szívükben
visszhangra nem találna" (GS 1). Másrészt viszont küldetése arra szól,
hogy Krisztus örömhírét, tanításával és tevékenységével adja át a vi
lágnak. Ezt a hivatását csak akkor tudja hatékonyan betölteni, ha is
meri azt a környezetet, amelyikben megszólal, tud beszélni hallgatá
inak nyelvén, érti gondjaikat és vágyaikat. Végül pedig - mivel az
egyház maga is a földön élő, emberekből álló közösség - tisztában
kell lennie önmagával is, saját belső lehetőségeivel, adottságaival.

A Magyar Katolikus Püspöki Kar Tömegkommunikációs Bizott
ságát a fenti szempontok késztették arra, hogy vizsgálódni kezdjen:
hol és hogyan helyezkedik el az egyház a mai magyar társa
dalomban? Tudjuk, a szociológia sokáig tiltott, később is csak meg
tűrt tudomány volt az elmúlt évtizedekben, a vallásszociológia még
inkább. Amikor az első vizsgálatok eredményei napvilágra kerültek,
gyanakvás fogadta őket még egyházi oldalról is. E gyanakvásnak
kettős oka volt, egy gyakorlati és egy teológiai: egyrészt éltek a gya
núperrel, hogy a fölmérések egyházellenes céllal készültek, hiszen a
számokat sokféleképpen lehet értelmezni. Másrészt viszont hitünk
tanítása szerint az egyház egyszerre emberi, a történelemben élő és
isteni, kegyelmi valóság - ezért a humán tudományok (köztük a
szociológia, a politológia és a történettudomány) minden megállapí
tása csak töredékes, részigazságokat állapíthat meg az egyházról.

Hiba volna azonban mindenestül elutasítani ezeket a kutatáso
kat: már csak józan emberi és tudományos megfontolásból is, hi
szen minden lehető módon célszerű volna többet tudni arról, há
nyadán állunk a körülöttünk lévő világgal és önmagunkkal. De
az egyház hiteles, a hagyományra épülő felfogásától is eltér, aki
azt csupán kegyelmi valóságként próbálja értelmezni, elvileg
vagy a gyakorlatban tagadva vagy elhanyagolva, hogy az egyház
"Isten vándornépe", a történelemben vándorló közösség is. "Ezek
emberi és isteni elemekből álló egyetlen összetett valóságot alkot
nak" (LG 8). Az egyháznak "ismemie és értenie kell azt a világot,
amelyben élünk: várakozásait, törekvéseit és sokféle formában
megmutatkozó drámaiságát" (GS 4).
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TAMÁS PÁL
HORÁNYIÖZSÉB

Az a vizsgálat. amelynek
első eredményeiről az
alábbiakban számolunk
be, az egyházakat - ter
mészetesen - .közéleti
szervezeteknek" tekinti, s
ezek jelen mozgásterét
kutatja. A kutatás kérdőí

vét Tamás Pál (MTA tar
sadalmi Konfliktusok Ku
tatóközpontja) készítette a
Tömegkommunikációs Bi
zottság szakértői köre
(Horányi Özséb, Lukács
László, Nagy Endre és
Tomka Miklós) ajánlásai
nak és tanácsainak fel·
használásával. A terep
munkákat a SZONDA-IP·
SOS koordinálta. Aszámí
tógépes feldolgozás Fe
rencz Zoltán (MTA TKK)
munkája. A továbbiakban
e kutatás munkaközi
anyagaiból közlünk rész
leteket. A vizsgálat teljes
anyaga megjelenik önálló
kötetben.

A (társadalmi)
konfliktusról

A társadalmi konflik
tusok és az egyház
Az egyház maga - önértelmezése szerint is - emberi közösség is:
érvényesülnek benne azok a törvényszerűségek, amelyek a társa
dalmi intézményeket, közösségeket jellemzik. Vagyis az egyház
benne él a világban és a történelemben, egyszerre része és alakítója.
Következik ebből egyrészt, hogy az egyház a társadalom egyik in
tézményeként is működik; másrészt, hogy a keresztények a társa
dalom polgáraiként (is) élnek.

Ha ennek figyelembevételével keressük arra a kérdésre a vá
laszt, hogyan tudja az egyház teljesíteni ma kűldetését, azaz hir
detni az Evangéliumot; vagyis azt a kérdést tesszük fel, hogy mik
az egyház mai cselekvési lehetőségei, akkor a válaszhoz egyaránt
tisztában kell lennie saját belső erőivel, adottságaival és esetleges
gyöngéivel, de ugyanígy ismerni kell azt a társadalmi mozgáste
ret, az egyházat körülvevő társadalom, a mai magyar valóság leg
főbb konfliktus-zónáit, kihívásait is, a társadalmi közösségek sza
bályai mentén tárva fel ezeket, vagyis ismernie kell azt a "vilá
got", amelyben él, azaz tanulnia kell az "idők jeleiből" is.

A Magyar Katolikus Püspöki Kar Tömegkommunikációs Bi
zottságának felkérésére a fenti megfontolások alapján abból a
szempontból kezdtük vizsgálni a mai magyar társadalmat, hogy
melyek azok a konfliktusok, amelyeknek a kezelésében az egyház
szerepet vállalhat; hogyan tud az egyház a lehető legharmoniku
sabban részt venni a társadalom életében, vagyis mit tud a társa
dalomkutatás ma arról mondani, hogy az egyház hogyan tudja a
leghatékonyabban teljesíteni misszióját.

Mozgásterek és társadalmi konfliktusok

A társadalom szabad vagy legalábbis szabadságra képes emberek
közösségeként épül föl, nem akarat nélküli bábuk kollektívuma.
Ennek egyenes következménye az, hogy a különböző embereknek
különbözőeka véleményeik, a vágyaik, az érdekeik, az alkotó ötleteik.
Természetes, hogy e különböző nézetek, cselekvési törekvések és cse
lekvések egymástól eltérnek, sőt időnként egymással összeütközésbe
is kerülnek. Ezek a feszülések, konfliktusok - bár veszélyessé, sőt

pusztítóvá is válhatnak - elkerülhetetlenek, sőt szükségesek: ezek
biztosítják a társadalom mozgásait és fejlődését. Karl Rahner
egyenesen úgy fogalmaz, hogy elképzelhetetlen "súrlódásmente
sen" működő világ itt a földön (Karl Rahner: Autoritiit, 9.). A "tár-
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AkihívásIválasz
modellről

A konfliktuskezelésről

A mozgástérről

sadalom rendje" s az ezért felelős állam hivatott arra, hogy megfe
lelő szabályozással biztosítsa a társadalom életében jelentkező "súr
Iódások", konfliktusok mederben tartását, s azt, hogy jótékonyan,
ne pedig rombolóan hassanak a társadalomra.

Ha azonban túlszabályozzák a társadalom életét (a diktatúrák
szélsőséges példái ennek), akkor megölik az egyéni kezdeménye
zéseket, lefojtják a jelentkező érdekeket és különbségeket, s így
olyan mesterséges légkör keletkezik, amely elpusztítja az életet.
Életképtelen azonban az a társadalom is, amelyből hiányzik min
denfajta szabályozás, "játékszabály", közmegegyezés. Az emberi
közösségnek magának kell megtalálnia az új kérdésekre, a "kihí
vásokra" a megfelelő választ. Ha az új jelenség, meglátás egész
séges és a közösség számára hasznos, felhasználják, esetleg to
vábbfejlesztik, s beépítik a közösség életébe. Ha viszont káros, ak
kor igyekeznek megkeresni az ellenszerét, esetleg tovább vizsgál
ják keletkezését, okait, s ennek tanulságait érvényesítik.

A társadalom egészséges működéséhez nemcsak megfelelő sza
bályozásra, jogrendre van szükség, hanem arra is, hogy tagjai és
intézményei képesek legyenek a konfliktusok helyes kezelésére, a
különböző kihívásokra tudjanak helyes választ adni. A polgárok
nak és a társadalom közösségeinek nemcsak a törvények szerinti
viselkedést kell megtanulniuk, hanem a konfliktusok megfelelő

kezelését, a kihívásokra történő egészséges válaszadást is.
A mozgástér a cselekvési lehetőségeknek, alternatív szervezeti

megoldásoknak és szimbolikus akcióknak azon együttese, ame
lyek kivitelezése az adott társadalmi környezetben konfliktus
mentes, vagy a lehető legkevesebb konfliktussal jár. A mozgástér
korlátait ily módon természetszerűenerősödő konfliktusok jelölik
ki, az egyes konfliktusok elviselhetőségéről természetesen a véle
mények megoszolhatnak. A mozgásteret - bármely szervezet
esetében - nagymértékben meghatározzák kialakult történelmi
hagyományai, a szervezeti elitek elvárásai önmagukkal szemben,
továbbá azok a szerepkészletek, amelyeket a külvilág lát bele (a
történelmi mintákból következően) az illető szervezetbe. E moz
gástér erősen függ a konkrét történelmi-társadalmi helyzettől,

korlátait a konfliktusok fölerősödése például jelentősen módosít
hatja, bővítheti, fölvetve azt a kérdést, hogy az illető szervezet
mekkora konfliktusok vállalására kész egy-egy kérdésben. Más
esetekben éppen fordított a helyzet, a társadalmi érzékenység va
lamely területen ideiglenesen oly mértékben megnőhet, hogy az
végül olyan területeken is szervezeti pozíciók feladására késztet
het, amelyekről az adott szervezettípus úgy vélte, hogy azokban
kiépített állásokkal rendelkezik. Adódhatnak ugyanakkor olyan
összeütközések például az egyház és a társadalom között, ame
lyeket mindenáron vállalnia kell az egyháznak. Hitét és erkölcsi
törvényeit (például az abortusz kérdésében) nem adhatja fel ak
kor sem, ha a törvényhozás más rendeletet alkot vagy pedig a
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(netán a sajtó által befolyásolt) közvélemény részéről nagy nyo
más nehezedik rá.

Az egyház társadalmi mozgásterének vizsgálatakor hasznos fi
gyelembe venni azt a megkülönböztetést, amely a "nyomásos"
("push") típusú tevékenységet elválasztja a "szívásos" ("pull") tí
pusú tevékenységtől. Egyszerűbben talán így fogalmazhatnánk
meg: milyen területeken várja el ma a társadalom az egyház(ak)
segítségét, szolgálatát, s mely területeken kínálja fel az egyház a
társadalomnak tevékenységét. Mennyire esnek egybe e területek
egymással, s hol térnek el?

Az egyház cselekvési lehetőségei a társadalmi konjliktusokban

Külső akciós
mozgástér

Szimbolikus
mozgástér

Az egyház történelme számtalan példát kínál arra, hogy az adott
kor eszmevilága, filozófiai rendszere, jogrendje hogyan hatott az
egyház életére, gondolkodására, hitének értelmezésére és kifejezé
sére. Szinte mindegyik szent életében, főleg talán a szerzetesrendek
alapításában is megfigyelhetjük, hogyan adott az egyház (illetve
valamelyik tagja, csoportja), az Evangélium szerinti választ a kor
egyik vagy másik konfliktusára, kihívására. Így jöttek létre például
a fogolykiváltó szerzetek, amikor számos keresztényt hurcoltak tö
rök fogságba, alakultak betegápoló szerzetek az Európát végig
pusztító nagy járványok idején, s a példákat hosszan sorolhatnánk.

A nagy szervezetek - így a történelmi egyházak is - egyszer
re többféle mozgástérrel rendelkeznek.

A szűkebben vett lelkipásztori feladatok ellátásán kívül az egy
házak számos területen (oktatásban, kulturális és ifjúsági terüle
ten, szociál- és egészségpolitikában) kínálnak szolgáltatásokat, s
próbálnak meg valamilyen közjelenlétet biztosítani a maguk szá
mára. Az egyház szolgáltatásokat kínál, a másik oldalon pedig
különböző társadalmi csoportok különféle (aktívan vagy passzí
van megfogalmazódó) elvárásokkal fordulnak feléje, különféle
szolgáltatásokat remélnek tőle. Az egyházak felkínálják például
évezredes tapasztalatukat az oktatásban és a nevelésben (Pannon
halma ezeréves jubileuma emlékeztethet rá: Európa első iskolái a
kolostori, majd a káptalani iskolák voltak), felkínálják szolgálatu
kat a társadalom peremére szorultak megsegítésében, a betegek
és idősek ápolásában, a fogyatékosok és mozgássérültek gondo
zásában.

Az egyházak a magyar társadalomban meghatározó kulturális
minták, egyéni és csoportos viselkedési modellek képviselői.

Ezekhez igen sokszor (sőt majdnem mindig) meghatározott szim
bólumok használata, értékeket jelképező kulcsfogalmak is hozzá
tartoznak. A szimbolikus akciók mindenképpen önálló térben mo
zognak. Így például az ünnep és a kultikus ünneplés, az "Úr
napjának megszentelése" háromezer éves múltra tekinthet vissza
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a zsidó-keresztény hagyományban. Az egyház istentiszteleti szo
kásai, akárcsak közösségi összejövetelei ma is mintát adnak pél
dául arra, hogy az embemek időről-időre ki kell emelkednie a
hétköznapok sodrából.

Politikai mozgástér Bár a történelmi egyházak a közvetlen politizálást kerülik, a
történelmi mintákból következően az egyházak akcióit politikai
tevékenységként is értelmezik. (Az elmúlt évtizedek bőségesen kí
náltak példát arra, hogy az egyház - még némán és elhallgattat
va is - puszta létével, liturgiájával és közösségeivel is kiáltó jele
volt az emberi szabadságnak, az igazságnak és az igazságosság
nak.) A katolikus egyház nem kötődik semmilyen párthoz és po
litikai rendszerhez - amint ezt a II. Vatikáni zsinat határozottan
leszögezi (GS 76). Tagjaira bízza, hogy a politikában szerepet vál
laljanak. Működése azonban szükségszerűen kapcsolódik a közé
lethez, ennek következtében legalábbis egyes akciói politikai meg
mozdulásként is értelmeződnek. Adott esetben tehát fontos lehet,
hogy a külső közéleti reakciók, eljárások mérlegelésénél tekintetbe
vegyék a politikai szempontokat, következményeket is. Ez a poli
tikai mozgástér az egyházon belüli döntéseknél önállóan talán a
legritkább esetekben fogalmazódik meg, azonban egyfajta kísérő

elemként, értelmezési lehetőségként mégis folyamatosan jelen
van.

Társadalmi elvárások az egyháztól

Az egyház - intézményesen is, tagjain keresztül is - minden tör
téneti korszakban valamilyen módon részt vett abban a kultúrában
és társadalomban, amelyikben megjelent. Közvetlen lelkipásztori
feladatain kívül aktívan részt vállalt a kultúra építésében s jó né
hány társadalmi konfliktus megoldásában is. (Az igazság teljessége
kedvéért azt is hozzátehetjük, hogy okozott is több konfliktust,
olyanokat is, amelyek elkerülhetőeks kerülendők lettek volna.) Az
Evangélium hirdetése mellett hagyományosan igen nagy szerepet
vállalt a nevelésben-oktatásban és a beteg, idős, ínséget szenvedő
emberek megsegítésében. Mindkét célra számos szerzetesrend is
alakult. Az utóbbi évtizedek története megmutatta, hogy milyen
fontos szerepet játszott az egyház a szegények védelmében és szol
gálatában a latin-amerikai országokban. A főként fiatal katoliku
sokból álló S. Egidio közösség a közelmúltban aktívan részt vett és
vesz a társadalmi béke megteremtésében több afrikai országban.

Vizsgálódásunk arra is fényt akar deríteni, melyek azok a
konfliktusok, amelyekben ma az emberek az egyház segítségét,
szolgálatát várják? Jó volna persze földeríteni azt is, hogy milyen
indítékok motiválják elvárásaikat: az-e, hogy az állam részéről

nem kapják meg az elvárt nevelést-oktatást-betegellátást stb.,
vagy pedig az, hogy nincsenek megelégedve avval: humánusabb,
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emberibb, értékesebb, "minőségibb" segítséget várnak, esetleg
azért várják a segítséget, mert nincsenek más intézmények, szer
vezetek, amelyektől a konfliktus megoldását reméljék?

Az egyház szerepvállalása a társadalmi konfliktusok kezelésében

Az egyház elsődleges feladata az Evangélium terjesztése, a krisz
tushívők közösségének szolgálata a liturgia, illetve a hit oktatása
révén. Nem elhanyagolható azonban - a II. Vatikáni zsinat ezt
nyomatékosan hangsúlyozta - a társadalom, az emberi fejlődés

szolgálata sem, akár az előzőekben említett módokon, a fiatalok
nevelésével, az elesettek felkarolásával, a betegek gyógyításával,
akár a tevékeny részvétel a társadalmi igazságosság és béke meg
valósításában vagy fenntartásában, a teremtés megőrzésében.

E két típusú mozgástér esetenként egybeeshet, máskor nem.
Fontosnak tartjuk, hogy a vizsgálat jelezze: hol nyílik ott is tér az
egyház tevékenysége előtt, ahol arra nem is számít, és hol ütkö
zik ellenállásba vagy közömbösségbe ott, ahol pedig ambíciói
igen nagyok.

A vizsgálatokban célszerű arra is figyelni, hogy "kemény"
vagy "puha" korlátok választják-e el az egyes mozgástereket. Ke
mény korlátnak a nem vagy csak nehezen tárgyalható, "alkupozí
cióban" lényegében nem alakítható "kemény" érték- és érdekkor
látokat nevezhetjük. Lassan és számos külső hatás eredőjeként

persze ezek is változhatnak, azonban adott pillanatban és helyen
ezek majdnem mozdíthatatlannak tűnnek. Evvel szemben a puha
korlátok a helyzettől függenek, "alkupozíciónak" is felfoghatóak,
s valódi "játékteret" alkotnak. Ez utóbbi módot ad arra, hogy kü
lönböző kívánságok fogalmazódjanak meg és egyenlítődjenek ki.
Ez a kompromisszumok és a tolerancia lehetséges sávja.

Az egyházi szerepvállalás belső korlátai

A konfliktusok keletkezését vagy megoldását persze nem csupán a
külőnböző szervezeteknek egymáshoz való viszonya, az eltérő né
zetek, kultúrák vagy érdekek ütközése vagy összjátéka okozza, ha
nem az egyes szervezetek belső adottságai, lehetőségei vagy prob
lémái is. Minden személynek s minden szervezetnek időnként felül
kell vizsgálnia önmagát - ez nyilvánvalóan érvényes az egyházra
is, különösen ma, amikor egészen más körülmények között találja
magát, mint amilyenekbe az elmúlt évtizedek belekényszerítették.
Megnyíltak előtte a kűlső lehetőségek, s így felszínre kerülhetnek
az új élet éledéséhez szükséges erők, de azok a sebek, torzulások
és hiányok is, amelyek a múltban keletkeztek, eddig azonban nem
váltak láthatóvá, vagy nem jelentettek gondot.
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Vizsgálatunk a társadalomra irányul, nem pedig az egyházra,
az itt leírt problémakörre tehát meg sem kísérli a válaszadást.
(Mindössze egy kérdéscsoport tudakozódott arról, hogy milyen a
kapcsolat az átlagember és a hivatalos egyház, a hívő és papja
között.) Itt pusztán a figyelmet szeretnénk felhívni arra, hogya
területileg széttagolt, esetenként más-más viselkedési, tevékenysé
gi mintákat integráló, sok hierarchikus szintből álló szervezetek
vezetőrétege nincs könnyű helyzetben, amikor akcióit tervezi.
Hasznos volna a szervezeti viszonyok részletes elemzése, az egy
házon belüli információs és döntési folyamatok vizsgálata, ezen
belül a hívek és a lelkipásztorok kapcsolatában bekövetkezett vál
tozások áttekintése, hogy pontosabb képet kapjunk a hagyomá
nyos vallásosság s vele szemben a szekularizált szerepvállalás kö
vetkezményeiről, a "maguk módján vallásosak" sajátos világáról
s mindazokról a korlátoktól, amelyek az egyház szabad mozgás
terét belülről szűkítik.

A következő lépések

Mindez csupán a kezdetét jelzi annak a vizsgálatnak, amelyet a
Püspöki Kar Tömegkommuníkációs Bizottsága elindított. A tervek
között szerepel az eredeti adatfelvétel rendszeres megismétlése, ter
mészetesen a tapasztalatokból következő célszerű módosításokkal
együtt. Arra törekszünk, hogy az évek során megismételt vizsgála
tok adatait összevetve a változásokra is következtetni lehessen.
Mutatkozhat például egy társadalmi konfliktus ma olyannak,
amely nem kezélhető vagy éppen nem kezelendő egyházi szerep
vállalásban. Ez azonban megváltozhat néhány év alatt, s hiba volna
erre nem felfigyelni. Ennek különös jelentőséget ad az a folyama
tosan tapasztalható konfliktus, hogy a társadalom és az egyház el
térően ítéli meg az egyház kívánatos szerepvállalását a társadalmi
konfliktusok kezelésében.

Igen fontos volna annak társadalmi méretű megértése, hogy
egyes társadalmi konfliktusok egyházi kezelése - az egyház bel
ső lényegéből következőert - sajátos lesz-e, adott esetben alterna
tív lesz-e, vagyis másként kezeli azokat, mint a társadalom. De
még azokban az esetekben is, amelyekben nem alternatív utakról
van szó, az egyházi szerepvállalás semmiképpen sem jelentheti
azt, hogy az államtól tudja vállalni e feladatok megoldásának fi
nanszírozását is.

Bízunk benne, hogyavizsgálatok egy idő után elvezetnek
majd olyan ismeretekhez, amelyek segítségével az egyház számá
ra a megfelelő egyházi testületek korszerűbb és hatékonyabb cse
lekvési programokat tudnak megfogalmazni.
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TAMÁS PÁL

Született 1948-ban. Szocio
lógus, az MTA Társadalmi
Konfliktusok Kutató Központ
jánalk az igazgatója. Vendég
előadó volt orosz, amerikai
ésnémet egyetemeken.

1Ha például itt a vizsgálat
ban a minta 10%-ának van
mindössze személyes ta
pasztalata azegyházi gim
náziumokról, statisztikailag
aligha kapnánk megbízható
képet, ha a katolikus és a
különböző protestáns gim
náziumok közötti érzékelt
különbségeket próbálnánk
ezzel a csoporttal megfo
galmaztatni.

Egyházi mozgásterek
a társadalomban
Az itt ismertetett mérés-sorozat elsősorban a külső akciós mozgás
térre vonatkozik, a többi változat inkább csak kísérő elemeiben buk
kan elő. Szövegünkben a történelmi egyházakat tudatosan együtt ke
zeljük A feldolgozás jelen fázisában ennek mintavételi okai is vannak
(a felvétel reprezentativitása a magyar felnőtt lakosságra igaz, az
egyes egyházak híveire azonban már nem). Emellett azonban fontos
nak tartottuk, hogy az egyházak "társadalmi szolgáltatásaival" kap
csolatos vélekedések az informáltság jelenlegi szintjén "az egyházak
ra" mint olyanokra, s nem valamelyik egyháznak a többiekétől eltérő

akcióira vagy intézményeire vonatkoznak.' Ugyanakkor az is nyilván
való, hogy belső tagozódásából, a kulturális minták különbözőségéből

és a társadalmi kapcsolatháló eltérő jellegéből következően a kívülről

egységes nagyszervezetnek megélt, homogénnek tűnő történelmi egy
házak számos külőnböző hatáskörű és egymással olykor csak laza
kapcsolatban lévő egységből állnak Mivel azonban a külső megítélés
az egyházakat (intézményként és kulturális mintaként egyaránt) sa
játságos egységként kezeli, és az egyházak is kevésbé hangsúlyozzák
belső tagozódásukat a nagyközönség előtt, ezért első közelítésben
mozgásterüket mi is egységesen fogjuk fel.

Akiindulópontok

2Az Európai Értékrend
(1982) vizsgálat szerint

hívő 49,1%. Tomka
Miklós 1988-as "fiatal"

felvétele szerint a
14-29 éves

katolikusnak keresztelt
emberek több mint a

fele nem istenhívő.

Az utolsó évtized vallásszociológiai mérései szerint a magyar társa
dalomban a nyolcvanas évek közepétől jelentős mértékben emelkedett
a magukat hívőknek vallók aránya.2 A nyolcvanas évek elején a la
kosságnak mintegy fele állította magáról, hogy hívő, a rendszerváltás
utáni évekre viszont a magukat - így vagy úgy - hívőknek vallók
aránya országos vizsgálatokban általában elérte a minta 213-át. Nem
e tanulmány keretében tisztázandó, hogy ebben a vélemények e jelen
tős mértékű átrendeződésében mennyi volt az államszocializmus ösz
szeomlása utáni nagyobb bátorság a hit bevallásában, mennyi volt a
politikai divat, mennyi a hagyományos politikai közösségek bomlása
utáni új közösségkeresés, és mennyi a valóban transzcendens élmény
hatása a gazdasági és társadalmi krízis időszakában.

Jelen vizsgálatunk - 1995 márciusában - ismét a 213-os arány
számot mutat]a. A minta 67,7'/o-a minősíti magát valamilyen szem
pontból vallásosnak, azonban csak egy kisebb hányad, a teljes minta
13,1%-a vallja, hogy vallásosságában az egyház tanításait követi. 54,6%
pedig csak a "maga módján" tartja magát vallásosnak Bizonytalan
nak, a vallás és a nem-vallás határterületén mozgónak mondja ma-
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Hívők és nemhívők

3A kérdőívben "nem
tudom megmondani,

vallásos vagyok-e vagy
sem, illetve nem vagyok
vallásos" választ adókat
"nem hívőknek", a "más

a meggyőződésem,

határozottan nem
vagyok vallásos" választ

adókat pedig
ateistáknak neveztük. "A

hívők" csoportján belül
nem tettünk különbséget

azok között, akik az
egyházak tanításait

követik, és azok között,
akik "a maguk módján"

vallásosak.

gát 4,3%, egyszerűen nem vallásosnak 22,6% (ez a nem vallásos ka
tegória így együtt 26,9%-ot tesz ki), határozottan más meggyőződé

sűnek pedig 5,1% (ezen belül ateistának 4,6, ill. egyéb megoldások
hívének 0,5%). A vallásosok száma összességében tehát meghaladja
az egyházközségek, felekezetek formális tagjainak számát, ugyanak
kor az egyház vallásképét követők száma eltörpül az egyházi, fele
kezeti tagok részaránya mellett. Sőt, a felekezeti tagok 11,1%-a nem
hívő. Ugyanakkor a hívők 34,8%-a nem felekezeti tag.

A hívők között (ez koránt sem meglepő) felülreprezentáltak a
nők (a teljes mintában 52,4% az arányuk, a hívők között viszont
56,7%). A különbség azonban korántsem akkora, mint ahogyan
azt a közhelyszerű gondolkodás hinni véli. Ugyanakkor a "hatá
rozottan nem istenhívők" (a továbbiakban ateisták) viszonylag kis
csoportjában lényegesen több a férfi (37,3% nő, 62,7% férfi). Az
egyházak formális tagjai között is átlagosan több a nő (a tagok
57,1%-a), és valamivel alacsonyabb e csoport általános iskolai
végzettsége is (az országos átlagnál gyakoribb a csak általános is
kolát és ritkább a csak középiskolát végzettek aránya, de egy ár
nyalattal az országos átlag fölé kerül az egyházközségekben a fel
sőfokú végzettségűek hányada (országos átlagban 12%, az egyhá
zak tagjai között pedig 12,3%).

A lakosság igen kis része jár rendszeresen templomba: havonta
több mint egyszer a megkérdezetteknek csak 15%-a. Ez a mutató,
valamint a vallásosságukban az egyház tanításait követők ala
csony hányada egyaránt azt jelzi, hogy - bár a hittel kapcsolat
ban a többség válasza pozitív - az egyházak mint társadalmi
szervezetek a 90-es évek közepének Magyarországán meglehető

sen elszigetelődtek. A minta 1/3-a sohasem jár templomba, to
vábbi mintegy fele pedig néhányszor évente, illetve maximálisan
évente néhány alkalommal. (Még a hívő almintánaQ is csak 7,3%-a
jár havonta két-háromszor, 12,7%-a hetente, 1,6%-a pedig hetente
többször). Tehát a hívő almintának együtt is alig több mint 20%-a
jut el legalább havonta egyszer a templomba. Ez mindenesetre
azt jelenti, hogy elvben az egyházak csak úgy tarthatnak rend
szeresen kapcsolatot a tágabb értelemben vett hívőkkel, ha a
templomi szószéken kívül más csatornákat is igénybe vesznek.

A hívők helyét a társadalomszerkezetben vizsgálva azt látjuk, hogy
valamelyest felülreprezenáltak az egyéni gazdák, a betanított munká
sok, a segédmunkások és az alsó szintű vezetők, viszont valamivel
alulreprezentáltak ebben a közegben a szakmunkások, a kisiparosok, a
kiskereskedők, a diplomás vállalkozók és a beosztott diplomások.

Az egyházközségek tagjai között is nagyjából hasonló moz
gást látunk: itt ugyanazok a csoportok jelennek meg az alul- és
felülreprezentáltsági oldalon mint a hívőknél, eltérést (ott alul, itt
felülreprezentáltságot a beosztott diplomásoknál és a felső vezetők

nél) látunk. Iskolai végzettség szerint a hívők között felülreprezen
táltak a csak 8 általánost végzettek, viszont a mintaátlag alatti ebben
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41tt az"enyhén" jelzőt fon
tosnak tartjuk. Atendenci
ákláthatóak, deszó sincs
arról, hogy az államszo
cializmus évtizedei egész
korosztályokat vagy a hi
erarchikus rendbe tagoló
dóakat teljesen érzéket
lenné tették volna azegy·
házak kommunikációja
számára.
sA magyar társadalom
vallásosságáról, kirajzoló
dó kép egyébként más
európai ésészak-amerikai
adatokkal egyirányba mu
tat (valamelyest felülrep
rezentált idősebb korcso
portok, nők éskisvárosiak
a hívők között). Az EU ét
lagában 57% vallja ma
gát hívőnek, deegyes or
szágok hívőinek a társa
dalmon belüli arányszáma
50% alatti (Csehország,
volt NDK, Svédország,
Észtország (WIEZ, 1995.
9). A (Ieg)magasabb isko
lai végzettségűek és a
legnagyobb jövedelem
csoportokba tartozóak kö
zött a hwők hányada az
össztársadalmi átlagnál
máshol is alacsonyabb.
Óvatosan megkockáztat

nám, hogy az államszo
cialista évtizedek - bár
nyilvánvalóan számos tar
talmi és sthisbeli elem
ben lenyomatai ma is je
len vannak - a magyar
társadalmat nem távolítot
ták el e vonatkozásban a
modernizáció más mintáit
követő (például a "nyuga
ti") társadalmaktól. Vagy
másképp fogalmazva, ta-

a csoportban a középiskolát végzettek és a diplomások aránya. Ez
utóbbi két csoport különösen markánsan felülreprezentált "az ate
ista" csoportban. Miután a jelenlegi Magyarországon a jövedelmek a
társadalmi munkarnegosztásban betöltött helytől és az iskolai vég
zettségtől függnek, és mint láttuk, a hívők nagyobb arányban for
dulnak elő az alacsonyabb iskolai végzettségű és a hierarchiákban
alávetett csoportok között, ezért korántsem meglepő, hogy a kisebb
jövedelműek ("a szegények") között a hívők aránya sokkal maga
sabb a nagyobb jövedelműekhez ("gazdagokhoz") képest.

A bázis ilyen strukturális gyengeségét tovább rontja, hogy mind
a hívők, mind az egyházközségi tagok aránya - az országos min
tához képest - az 1945 előtt születettek között mindenütt az átlag
nál magasabb, az 1945 után született valamennyi korcsoportban pe
dig a mintaátlag alatt van. A gyakrabban templomba járók között
alulreprezentáltak (a hívők közötti arányukhoz képest) a felsőfokú

diplomával rendelkezők. Egészében meglehetősen világosan látszik,
hogy a 90-es évek közepén, bár az egyház akcióinak társadalmi el
fogadottsága viszonylag magas, és a lazán értelmezett hívők aránya
a megkérdezettek 2j3-ánállátszik megállapodni, az egyház szűkeb

ben vett társadalmi bázisában az idősebb, viszonylag rosszabbul
képzett és a társadalmi munkarnegosztásban periférikus pozíciókat
betöltő csoportok enyhén" túlreprezentáltakf

Szükségletek, várakozások

Az egyházak mozgásterének vizsgálatát a lehetséges társadalmi el
lentét-típusok bemérésével, illetve e konfliktustípusok között azok
kiemelésével kezdtük, amelyek megoldásánál a közvélemény az
egyházaknak különleges szerepet szán. 1995 tavaszán a közvéle
mény az országban előforduló legerősebb társadalmi ellentéteket a
gazdagok-szegények, a cigányok és a többiek, valamint a kormány
és az ellenzék dimenzióiban érezte. Ezekhez képest másodrendű

konfliktus-osztályba tartoztak e felfogás szerint (intenzitásuk sor
rendjében) a politikusok és az állampolgárok, a frissen bevándorol
tak és az itteniek, a vezetők és a vezetettek, illetve a jobb- és balol
dal közötti konfliktusok. Említésre méltóak még ezen a skálán a
különböző iskolai végzettségűek, valamint a magyarok és más
nemzetiségűekközötti konfliktusok. Azok a társadalmi ellentét-pá
rok, amelyeknek közvetlen vallási dimenziója volt (vallásos-nem
vallásos, katolikus-protestáns, illetve keresztény-zsidó) adataink
szerint a legkevésbé kiélezettek. A megkérdezettek többsége szerint
ezek alig léteznek, vagy csak gyengén érződnek.

Mindebből következik az egyházak szerepéről megfogalmazott vé
lemények sora is a társadalmi ellentétek feloldásában. A megkérdezet
tek ugyanis éppen ennél az utóbbi három konfliktusfajtánál tulajdoní
tottak legnagyobb fontosságot az egyház beavatkozásának - mint lát
tuk, ezeket az ellentéteketa közvélemény alacsony intenzitásúnak tartja.
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lán a modernizáció fői rá
nyából következő általá
nos átrétegződés a szo
cialista állam valláselle
nességénél erősebben és
hosszabb távon meghatá
rozó.
Alegismertebb kelet-euró
pai katolikus egyház, a
lengyel társadalmi környe
zetre vonatkozó friss mé
rések egyébként - a len
gyelek nagyon magas val
lási azonosulási hányadá
tól függetlenül - a ma
gyartól nem idegen moz
gásokat jeleznek. (Tade
usz Szawiel: Koscio/ Pow
chechny, W/ara Loka/na,
Tygodnik Powszechny
1995. No. 44. 6.). A len
gyelek mindmáig Európá-
ban a legmagasabb
arányban (a felnőttek

95"1o-a) nyilvánítják magu
kat közvéleménykutatá
sokban hívőknek (a túlvi
lági életben már csak
60%-uk hisz). A felnőttek

57"1o-a hetente jár temp
lomba. Már csak 46"1o-uk
vallja magát "rendszeres
vallásgyakorlónak és hí
vőnek". Míg ugyanitt a
megkérdezettek egyne
gyede, addig az értelmi
ség 42"1o-a minősíti magát
nem vallásosnak (a 25-45
év közötti diplomásoknál
az arány valamivel még
magasabb). Ugyanakkor
azérteimiségen belül a ki
fejezett ateisták aránya is
csak 15%. Azonban a tár
sadalom minősített több
sége azegyházat elsősor

ban .metafizikai szerve-

A kiemelten észlelt ellentétek közül még a gazdagok és szegények
szembenállásában vélik sokan (összesen 26,6%), hogy az egyháznak
fontos vagy nagyon fontos szerepe lehet. Ilyen szerepet a cigány-kon
fliktusok megoldásában 25,1% tulajdonít az egyháznak, a kormány-el
lenzék szembenállás kezelésében pedig 15,9%. A közepes intenzitású
konfliktusok kezelésénél a közvélemény jelentős szerepet szán az egy
háznak a magyarok és más nemzetiségűek közötti feszültségek feloldá
sában (30,4%), illetve a frissen bevándoroltak és az "itteniek" közötti
kapcsolatok alakitásánál (29,5%).

Már itt, a társadalmi ellentétek listáinak összeállitásánál is jól lát
ható, hogy a közvélemény az egyházaknak elsősorban két területen
szán szerepet: azokon, amelyeknek véleménye szerint amúgy is köz
vetlen vallási elemei vannak, és azokon, ahol nem nagy társadalmi
szervezetek, hanem az egyén helyzete és a körülötte megfogalmazó
dó indulatok és esélyek keltik a feszültséget. Noha a közvetlenül az
egyházakhoz, a hithez vagy az egyházi kulturális mintákhoz kap
csolódó ellentéteket a magyar társadalom zöme jelenleg nagyrészt
igen csekélynek érzi, a viszonylagos különbségek mégis számottevő

ek. Így például a katolikus-protestáns ellentétről a megkérdezettek
8,3%-a úgy véli, hogy erős, további 3,5%-uk pedig, hogy nagyon
erős. Föltehető, hogy e különbség vagy kívülről látszik erősebbnek,

vagy pedig az egyházakról közvetlen információkkal nem rendelke
zők régi történelmi beidegződéseinek utolsó maradványa. Hiszen az
"erős" ellentétet feltételezők aránya a hívők között 7,9, a nem hívők

nél 8,7 s az ateistáknál 12,2%, a "nagyon erős" ellentéteknél a hívők

nek csak 3,7, az ateistáknak pedig 4,1%-a jelenik meg.
Az eltérő katólikus-protestáns kulturális minták markáns jelen

létét a magyar társadalomban viszont jelzi, hogy a megkérdezettek
közül szinte mindenki tudott e kérdésre valamilyen választ adni
(ugyanakkor ezek feloldásában az egyházak szerepéről csak a meg
kérdezettek egyhannadának volt valamilyen véleménye). A vallásos
és a nem vallásos csoportok ellentéteiről a megkérdezettek l1,4%-a
gondolja, hogy erősek, illetve 4,6%-a, hogy igen erősek. A hívők és
a nem hívők véleménye között nincs lényeges eltérés. Az ateisták e
konfliktusról valamivel drámaibban gondolkoznak, mint a hívők

(14,3, illetve 8,2%.), azonban ezek a különbségek sem drámaiak.6 A
megkérdezettek többsége természetszerűen úgy gondolja, hogy a
vallásos és nem vallásos csoportok ellentéteinek megoldásában az
egyháznak fontos szerepe lehet (ezt 28,3% fontosnak, 22,9% igen
fontosnak tartja). Érdekes azonban, hogy ezen belül a hívők meg
oszlása átlag körüli, az ateistáké pedig az átlag fölött van (mintha
ők úgy éreznék, hogy a jelen szakaszban a feszültségek is inkább az
egyházaktól indulnak ki, ezért lebontásuk azok reakciókészségétől

nagyobb mértékben fog függeni).
Talán érdemes itt megemlíteni a keresztény-zsidó ellentétek jelen

állapotát is a közvéleményben. A megkérdezettek 15,8%-a erősnek,

5,6%-a pedig nagyon erősnek érzi (vagyis, a közvélemény ezt az el-
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zetként" éli meg, s a napi
politikában, életvitelben
ajánlásait csak viszonylag
kis mértékben követi.

6 Úgy véljük, hogya '91
'94-es évek kormánypro
pagandájának sajátos
utóhatásaként az ateista
csoportok 1995 tavaszán
jobban megtámadottnak
érzik magukat, mint a val
lásosok. Az érzések ter
mészetesen nem objektiv
~életek, azonban itt ismé
telten érdemes jelezni,
hogy mintha ez az indiká
tor is azt jelentené, hogy
míg az egyházak elitjei
nyilvánvalóan nagyobb
időtávokat és speciális
programjaikat figyelembe
véve éreznek maguk kőrül

falakat, "legénységük"
számára mindez csak
sokkal tompábban ragad
ható meg.

lentétpárt egy hajszállal erősebbnek éli meg, mint a vallásos-nem
vallásos csoportok és majdnem kétszer erősebbnek, mint a katoli
kus és a protestáns egyházak szembenállását). E konfliktust a
mintaátlag alattian élik meg a hívők, attól nem nagyon eltérően a
nem hívők és kimagaslóan erősen a magukat ateistáknak vallók
(ezek 28,6%-a "erős", 1O,2%-a "nagyon erős" konfliktust él meg).

Nincsenek adataink, de óvatosan megkockáztatjuk, hogya magu
kat ateistáknak nevezők csoportjában talán a zsidó származásúak
valamelyest felülreprezentáltak, talán maga is zsidó, más részük el
kötelezett liberális csoportokból kerül ki, akik olyankor is érzik az
ilyen irányú nyomást (akár mert az közvetlenül velük szemben nyil
vánul meg, akár mert kisebbségi problémák iránt kitüntetten érzéke
nyek), amikor a minta egyébként most magát hívőnek deklaráló
többsége még nem. Az egyházak szerepét e konfliktus kezelésében
azonban a minta egésze is nagyon fontosnak érzi. Ez azért is lénye
ges, mert itt nem vallási, hanem etnikai előítéletről van szó, és az
egyházi szerepvállalás itt bizonyos értelemben nem hitbéli kérdés
ként, hanem szociálpolitikai szolgáltatásként jelenik meg.

Igények fogalmazódnak meg az egyház jelenlegi és jövőbeli fel
adataival kapcsolatban is. Két módszert alkalmaztunk. Egyrészt ki
emeltünk 14 olyan társadalmi területet és intézményt, amellyel kap
csolatban a különböző egyházakon belül is megfogalmazódnak fel
adatvállalási, illetve átvállalási ambíciók, és megvizsgáltuk, hogy a
közvélemény melyiküket milyen arányban tekinti egyéni, illetve ál
lami feladatnak, és milyen mértékben rendeli azt hozzá valamilyen,
az egyházak által működtetett szolgáltatáshoz vagy tevékenységhez.
E megközelítés felrajzolta az egyház potenciális elfogadottságának
zónáit az egyes tevékenységeknél. Ezután megkiséreltük fontossági
sorba állítani az adott terület működtetésére elvben vállalkozókat.
Így kirajzolódott azoknak a tevékenységeknek a köre, amelyeket a
közvélemény egy része elsősorban egyházi intézményektől vár el, s
azoké is, amelyekben "társ-kivitelezői" szerepet juttatna nekik. Mind
a puhább, alternatívákat engedélyező megközelítés, mind a kemény
besorolások nagyjából hasonló tendenciát jeleznek.

A jelenlegi adatok szerint a megkérdezettek többsége az egyház
tól a szociális gondoskodást, a legkülönfélébb szociálpolitikai intéz
mények működtetését várja; ehhez képest az oktatási feladatok át
vállalásának igénye a második helyet foglalja el. Ennek föltehetően

az az oka, hogy a történelmi egyházak iskola-rekonstrukciós prog
ramja számos helyi feszültséget gerjesztett, ami nem is vékony tár
sadalmi rétegek véleményét negatívan hangolta. A szociális területe
ken viszont a társadalom láthatóan a jelenleginél lényegesen na
gyobb egyházi szociális feladatvállalást tartana szükségesnek.

Az a négy legfontosabb terep, amelyen jelenleg a társadalom a
problémák megoldását elsősorban az egyháztól várja: a szegé
nyek ellátása (27,8%), a családi tanácsadás (26,1%), a menekűltek

felkarolása (23,6%) és az otthoni öreggondozás (20,4%). A jövőbeli

332



szerep-meghatározások előrejelzésével a megkérdezettek egy ré
sze nem tudott mit kezdeni, és a kevés válasz a jövőre vonatko
zóan némileg más százalékokat ad ki, azonban maga a sorrend
csak kis mértékben változott (az öreggondozás felértékelődik, a
szegények ellátása pedig valamivel hátraszorul).

Két tendencia Két tendenciára érdemes felhívni a figyelmet. Az egyik, hogy
nincs olyan területe a humán szférának, amelyből a közvélemény az
egyházak közreműködését alapvetően kizámá, vagy azt ott nemkí
vánatosnak tartaná. Még azokon a területeken is, ahol az elsősorban

az egyházakat választók száma igen alacsony (oktatás, kórházi be
tegápolás, környezetvédelem, terhes nők és kismamák gondozása),
az egyén-egyház-állam szereplői hármasban a válaszolók magas
százaléka az egyházak valamilyen jelenlétét kívánatosnak találja.

A második tendencia a szerepkörök jövőbeni kívánatos megoszlá
sával kapcsolatos. A megkérdezettek szerint az egyházak e területe
ken nincsenek olyan különleges beszorult helyzetben, hogy szere
pük kívánatos terepét csak szervezetük jövőbeli markáns kiteljesedé
sével, felértékelésével nyerhetnék el. Egyes területeken a mérsékelt
expanzió, másokon esetleg valamelyest visszafogottabb, de azért a
bővülő szerepvállalás tűnik az adatok szerint kívánatosnak. Így fel
tétlenül bővül az oktatási szférán belül elsősorban az egyházat vá
lasztók száma is, bár e hányad még mindig igen alacsony. Viszont
az egyháznak a jövőben oktatási feladatot szánók aránya számotte
vően nő az óvodák szférájában, valamelyest a felsőoktatásban, és
keveset azokban a szférákban, ahol az egyházi iskolaügy ma a leg
aktívabb, vagyis az alapfokú és a középfokú oktatás területén.

A különbségek egy részének itt lehetnek méréstechnikai okai
is, azonban azt is érdemes jelezni, hogy maga a szociális szféra
megítélése sem egységes, és az egyes területeknek minden bi
zonnyal jelentős önmozgása van. Az egyházak jelenléte második
vagy harmadik választásként azonban olyan területeken is növek
szik, amelyeken esetleg első választásként súlyuk valamelyest
csökken (pl. az alkoholisták gondozásban).

Két hipotézis A további mozgás értékelésénél két hipotézist kockáztatnánk meg.
Az első, hogy az egyházi jelenlét növelésének elfogadása a közvéle
ményben szinte mindenütt fokozatos, és először második vagy har
madik választásként jelenik meg. Az első választások növekedése el
sősorban, mint később látni fogjuk, az egyházak iránt maradéktalanul
elkötelezett kisebb csoportokban vagy esetleg a speciális szolgáltatáso
kat már igénybe vevők között lesz a legjobban látható.

Második hipotézisünk, hogy ott is, ahol valamilyen választásként
az egyházi szociális szolgáltatások felértékelődnek, mellettük az ál
lam szolgáltató szerepe iránti igény lényegében nem csökken. Tehát
a közvélemény jelen-jövő összehasonlításaiban az egyházi szociális
szerepkészlet nem a leépülő állami szociális szerepek legitim pótléka
lesz. A közönség nem azért kíván nagyobb egyházi jelenlétet, mert
tudja, hogy ezzel megszokott állami szolgáltatásokat vált ki. Feltétele-
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Hívők, nemhívők,

ateisták

7 A kérdés megfogalma
zásától függően ittesetleg
kevésbé elutasító vála
szok isszülethettek volna,
ha a kérdőívben szereplő

"kórházakat teljesen
visszaadják az egyházak
nak" megfogalmazás he
lyett esetleg a "egyes kór
házakat teljesen vissza
adják..." szövegezést vá
lasztottuk volna.

zésünk szerint itt két szempont keveredik: természetszerűen vannak,
akik e szolgáltatásoknak - legalább a nem-állami térfélen - markáns
világnézeti töltést kívánnak adni, és vannak olyanok is, akik egyszerű

en a szolgáltatások választékát, szintjét, intenzitását szeretnék növelni. S
miután tudják, hogy ezt az eddigi hagyományos szolgáltatótól, az ál
lamtól a következő években nem várhatják, alternatív kiegészítő szol
gáltatót keresnek az egyházakban.

A hívők, a nemhívők és az ateisták között jelentősek a különbségek
mind az egyházak jelenlegi szerepének, mind jövőbeli társadalmi pia
cainak megítélése tekintetében. Számos területen egyébként az ateisták
is az egyházak szociális piacainak bővülését prognosztizálják. Ha van
is különbség a szociális és egészségügyi területen a hívő és az ateista
csoportok szociális piaci prognózisai között, ez nem drámai. A kű

lönbségek itt is, mint a vizsgálat számos más pontján. elsősorban az
oktatási területeken vannak, ahol a hívők és más csoportok igényei
az egyházi intézményeinek bővítésére alapvetően eltérnek.

Ugyanakkor az egyházi jelenlét növelésének támogatottsága ada
taink szerint csak mérsékelten metszi a társadalmat (ami azért jelzi,
hogy annak talán kisebb, de fontos csoportjaiban mégiscsak vízvá
lasztó lehet). Mindenesetre az egyházak jelenlétének növelését hatá
rozottan helyeslők, illetve határozottan nem helyeslők (a kérdőívben

kapott szélső válaszok) aránya a teljes minta 30-40%-át teszi ki. A
megkérdezettek viszonylagos többsége - akár támogatón, akár el
vetőn - mérsékeltebb, kevésbé konfrontatív véleményeket fogalma
zott meg. A különböző kérdésekkel kapcsolatban határozottan szélső

álláspontokat megfogalmazók között azonban az elutasítók lényege
sen többen vannak, mint a támogatók. Vagyis a jövőbeli szerepbőví

tést egy viszonylag nagy csoport egyértelműen támadja vagy nem fo
gadja el, s hozzájuk képest kisebb csoport vallja magát a bővítés fel
tétlen hívének. Fogalmazhatnánk úgy is, hogy a keményen elutasítók
tábora lényegesen nagyobb, mint a keményen támogatók tábora.

Lényegesen kiegyensúlyozottabb a teljes mintán belül valamikép
pen támogatók és különbözőképpen nem támogatók aránya. Kűlönö

sen szimmetrikus álláspontokat fogalmaznak meg az oktatás különbő

ző területeivel és az apácák, diakonisszák kórházbeli foglalkoztatásá
val kapcsolatos álláspontok. Az általános iskolánál 46,1% ellenzi a bő

vítést, 48,6% bővítéspárti. A középiskoláknál 45,5% ellenzi a bővítést,

47,3% bővítéspárti; az egyházi egyetemeknél 47,1% nem helyesli a bő

vítést, 43,5% bővítéspárti; az apáca-diakonissza foglalkoztatást 42,2%
nem helyesli, 51% azonban támogatná. Ezen az összegzési szinten
aszimmetrikus elutasítást csak a kórházak teljes visszaadásánál tapasz
taltunk (78% elutasítja, 21% támoga~a)? Viszonylag aszimmetrikus tá
mogatásra számíthatnak azonban az egyházak feladatvállalásaik ex
panziójánál a "puha" szférában; a keresztény ifjúsági mozgalmak és
egyházi kulturális intézmények szervezésénél (az ifjúsági mozgalmak
szaporodását 39% utasítja el, 50,9% támogalja; az egyházi kultúrszférában
pedig a bővítésnek csak 3O,9%-os ellenzéke és 6O,5%-os támogatottsága

334



van). Mindezek a vélekedések azonban elsősorban a társa
dalomban lévő ideológiai sztereotípiák megoszlásából, s nem fel
tétlenül az adott intézménytípusok vagy akár egyes, már működő

egyházi szervezetek tevékenységének megítéléséből származnak.

Az egyházi szerepvállalás a szociális és oktatási intézmények működésében

8 Ezt persze magyarázza,
hogya kisebb létszámú
ateista csoport erősebben

értelmiségcentrikus és a
kulturális közéleti mező

ben tudatosabb, ezért
annak különböző aktorai
val könnyebben találkoz
hat. így vallásos ifjúsági
szervezetekbe is gyakrab
ban beleütközhet, mint a
lényegesen taqoítabb, de
nagyobb, magát hívőnek

valló hányada.

Az egyházi szociális és oktatási intézmények működésévelkapcso
latos személyes tapasztalatok és transzformációs szándékok is nagy
mértékben változnak a különböző hívő kategóriák, illetve az egyház
községek tagjai és a többi rétegek között. Ha a fent kifejtett "hívő 
nemhívő - ateista" megkülönböztetést alkalmazzuk, akkor azt látjuk,
hogy egyes szociális szolgáltatásokról hívőknek és ateistáknak szinte
egyforma mértékben vannak személyes tapasztalataik, másokról
azonban a hívőknek van több személyesen megélt élményük. Nincse
nek markáns különbségek a középiskolákkal, a szegénysegélyezéssel,
az ifjúsági és a kulturális szervezetekkel kapcsolatban (különösen ér
dekes, hogy a magukat határozottan ateistáknak vallók között vala
mivel nagyobb azok aránya, akiknek vallásos ifjúsá~ szervezetekről

valamilyen tapasztalatuk van, mint a hívők között). Lényegesen na
gyobb a hívők személyes tapasztalata az általános iskolák, az öregek
otthonai és kisebb mértékben a kórházak vonatkozásában. Követke
zésképpen itt megkockázathatjuk azt a kijelentést, hogy a különböző

egyházi szociális-oktatási intézmények közül ez a kettő pillanatnyilag
szorosabban az egyházak hívő csoportjai közt ismert; az azon kívüli
csoportok számára kevésbé látható.

A transzformációs szándék, vagyis újabb intézmények átadása az
egyházaknak, illetve az egyházakhoz kőtődő új szervezetek létesítése
a legtöbb területen jelentkezik. A szegénysegélyezésben, az öregek ott
honi ellátása kapcsán és az egyházi kulturális szervezetek expanziójá
nál számottevő ateista csoportok is támogatják az egyházak szerepbő

vülését. A hívők és az ateisták közötti leginkább szembetűnő különb
ség ehelyütt is az oktatási szférában és az ifjúsági szervezetek vonalán
bontakozik ki. A "hívők" között az "ateistákhoz" képest több mint
hétszer annyi az egyházi általános iskolai, és több mint ötször annyi a
középiskolai hálózat bővítését támogató. Az ateistáknál háromszor
gyakrabban támogatják a hívők az egyházi ifjúsági szervezetek bőví

tését. A "hívő - nemhívő - ateista" megoszlásnál a személyes ta
pasztalatok alakulásában lényegesen nagyobb szerepet játszanak a for
mális kötődések. Valamennyi területen az egyházközségek tagjainak
két-háromszor annyi személyes tapasztalatuk van egyházi szociális
oktatási intézményekről, mint a társadalom többi csoportiának. E kü
lönbségek megmaradnak a közvetlen környezethez tartozó intéz
mények átadási szándékainak mérésénél is.

Tagok és nem tagok között egyrészt nagyobb a különbség az
átadási szándékok mentén, mintsem a személyes tapasztalatok
vonatkozásában. Másrészt tagok és nem tagok transzformációs
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Támogatás és
elutasítás

szándékai között itt is nagyobb a különbség az oktatási szférá
ban, mint a szociális területeken. Azegyházakhoz kapcsolódó
szféra bővítését hívők és ateisták természetszerűen különbözően

ítélik meg, de ismét látjuk, hogy az eltérések élessége az egyes in
tézménytípusoknál nagymértékben változik. Míg a hívők között
fajlagosan az ateistákhoz képest ötször annyian helyeslik az álta
lános iskolák, négyszer annyian az egyházi gimnáziumok és több
mint kétszer annyian a teljes kórházak visszaadását, addig a vilá
gi hivatásokra felkészítő egyházi egyetemeket az ateistákhoz ké
pest csak másfélszer annyi hívő, az egyházi kulturális intézmé
nyek expanzióját néhány százalékos többség támogatja.

A "kemény", szélsőségesen támogató és elutasító csoportokban
a hívők és az ateisták közötti különbségek ennél sokszorosan na
gyobbak. A legkeményebb elutasítást az ateisták csoportjaiban is
mét az oktatási rendszer egészével kapcsolatos egyházi szervezeti
ambíciókkal szemben jelentkezik, a hívők között viszont nincs
ilyen ellenkező irányú polaritás: a kép sokkal kiegyenlítettebb.
Ehelyütt ismét látszik, hogy például az ateista csoportokon belül
a keményen e\utasítók hányada viszonylag magas, míg a (na
gyobb létszámú) hívő csoportoknál a pozitívan elkötelezetteken
belül az elszánt támogatók aránya korántsem akkora, mint volt a
másik oldalon a keményen elutasítók részhányada.

Ehelyütt a maga konkrétságában bukkan ismét elő egész tanul
mányunk egyik központi kérdése, az egyházak oktatási és szociá
lis piacainak eltérése. Ismét megfogalmazhatjuk, hogy valamilyen
eltérés a szociális intézmények javára az oktatásiakkal szemben a
hívők csoportjaiban is látszanak. Azonban a hívők között a két
szféra "piaci értékét" illetően inkább csak jól kivehető hangsúly
különbségek voltak, a "nemhívő" és "ateista" csoportokban vi
szont e különbségek drámaian felerősödnek: míg a szociális szfé
ra egyes területein, illetve a szorosabban az egyházhoz kötődő

kulturális tevékenységet illetően e csoportok nyitottak, az egyhá
zak elkötelezettsége oktatási tevékenységük kiterjesztésére azon
ban itt láthatóan viszonylag kemény elutasításra talál.

Szövetségesek, ellenfelek

A történelmi egyházakat körülvevő társadalmi-politikai erőtér

nagymértékben meghatározza a lehetséges szövetségesek és a va
lamilyen okokból észlelt ellenfelek sorát. A társadalom egésze 
vizsgálatunk tanulságai szerint - az egyházak körül a 90-es évek
ben többségében támogatókat, inkább semleges és pozitív beállítá
sokat, mintsem szembeszegülő,ellentétes politikai profilokat észlel.
A támogatói, illetve kritikai kör megítélése mind az országos mintán,
mind az egyházközségi tagok között lényegében azonos irányú. Ez
utóbbiak érthetően talán kicsit szenvedélyesebben ítélik meg az egy-
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9 Viszonylag gyakran elő

fordul, hogy a társadalom
közvetlenül nem érintett
csoportjai valamilyen je
lenség körül nem éreznek
konfliktust, és az ezért
egy statisztikai sokaság
ban eltűnik, feloldódik, mí
közben a dologban köz
vetlenül érintettek maguk,
illetve szervezetük körül
egyértelműen éreznek fe
szültségeket. (Például a
román többség - különö
sen nem vegyes lakossá
gú területeken - nem
érez konfliktusokat a ro
mániai magyarok körül,
azok viszont ilyeneket
mégis egyértelműen jelez
nek.) Ilyen esetben termé
szetesen a jelenség meg
létéről a közvetlenül érin
tettek véleménye tűnik

mérvadónak.

10 Szoros szövetséges az
a közéleti tényező, ame

lyet a megkérdezetteknek
1Q-nél nagyobb százaléka
ilyennek tart.

házak közéleti környezetét. Azonban szó sincs arról, hogy ez utób
bi rétegek között valamilyen bekerítettségi érzés uralkodna, s a tár
sadalmi átlagétól drámaian eltérő konfliktust érzékelne az egyház
körül. 9 A válaszolók többsége a kormányt és a parlamentet közöm
bösnek vagy mérsékelt támogatónak gondolja az egyház közéleti sze
repléseinek kapcsán. Nagyjából hasonlóan vélekedik a közszolgálati
rádió és televízió jelenlegi vezetéséről (valami miatt úgy gondolja,
hogy a televízió vezetése egy hajszállal inkább egyházbarát, mint a
rádióé).

A parlamenti pártok közül egyértelműen a jobbközépet, első

sorban a KDNP-t, másodsorban a kisgazdákat, harmadsorban az
MDF-et taríja az egyház stratégiai szövetségesének. Az úgyszin
tén jobbközép FIDESZ egyelőre még nem alakította ki magáról az
egyházbarát politikai erő képét a közvéleményben (a többség kö
zömbösnek tartja, de a többiek között többen vannak, akik szerint
az egyházzal nem rokonszenvez, mint akik szerint igen). Termé
szetesen semmi meglepő sincs abban, hogy a közvélemény az
egyházak leghatározottabb közéleti szövetségesének a KDNP-t
tartja. Ez a szoros szövetségesként érzékelés azonban ebben az
esetben annyira polarizáltan egyoldalú, hogy kérdés, nem szűkíti

e az egyházak politikai mozgásterét más politikai erők irányába.
Az egyházak legmarkánsabb közéleti ellenfelének mind az egész

minta, mind az egyházközségi tagok az MSZP-t tartják, A szocialis
tákhoz képest a mért skálán még a szabad gondolkodó SZDSZ is
egy árnyalattal egyházbarátabbnak tűnik. Érdemes egy pillanatra el
gondolkodni azon, hogy 1995 márciusában, a felvétel idején még a
közvéleménykutatások szerint egyértelműen szocialista többségi ro
konszenvű minta miért véli az MSZP-t ennyire markánsan egyház
ellenesnek? A szocialisták állampárti múltja jelentkezik ebben a vo
natkozásban határozottabban, mint a közélet más metszeteiben?
Egyébként ugyanez az ellenfél-kép látszik a országos napilapok vo
natkozásában is. Ezek szerkesztőinek az egyházakkal kapcsolatos ál
laspontjáról a minta közel 60%-ának nem volt véleménye, de itt is
mét a Népszabadságot tartják a megkérdezettek az egyházzal szem
ben legkevésbé barátságos orgánumnak. (Az Új Magyarország kivé
telével egyébként az összes többiek - más közéleti erőkhöz képest
- a közvélemény szemében csak mérsékelten tűnnek egyházbarát
nak. Szoros szövetségesnek azonban ezen az oldalon - mindent ösz
szevetve - a már említett három jobbközép párt mellett csak a he
lyi önkormányzatok tűnnek.lO

A közéleti szövetség-ellenség képek a legtöbb dimenzió men
tén csak kismértékben térnek el az egyházak tagjai és az azokon
formálisan kívül elhelyezkedő társadalmi csoportok szemében. A
legtöbb esetben a mégis érzékelhető különbségek nem szignifikán
sak. Ezek a homogénnek látszó képek egyfelől azt jelzik, hogy itt a
személyes megéltségtől vagy a közvetlen tapasztalatoktól független
közéleti, politikai sztereotípiákkal találkozunk. Ezek legfőbb forrása a
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sajtó- és a médiarendszer, s nem az adott közösségben megélt ösz
szecsapások. Sőt/ tovább mennénk. A "tagok" és a "nem tagok"
csoport képeinek nagyfokú egybeesése az egyházak szövetségi
rendszereiről számunkra azt is jelzi, hogy a társadalmi aktorok
érzékelésében itt - a megkérdezettek szintién - a közvetlen
érintettség, az esetleges érdekek és a feltehetően valamilyen tevé
kenységükben magukat korlátozottnak érzők megbántottsága 
legalábbis ennél a mérési próbálkozásnál - nem megragadható.

Pártok és újságok A számok értékelésénél ismételten hangsúlyozni kell, hogy a
felvételre 1995 tavaszán, az MSZP-SZDSZ kormány működésének

3/4 éve után került sor. Érdekes, hogy az egyházak tagjai maga
sabbra értékelték például a kormány és a parlament szövetséges
voltát, mint ahogyan azok "egyházbarátságát" a külső csoportok
észlelték (ugyanakkor az MSZP-nek az egyházak iránti szövetsé
gesi készségét a tagok a nem tagoknál kevésbé érzik). Hasonló
képpen a másik oldalon az egyházak tagjai kissé erőteljesebb szö
vetségeseket látnak az MDF-ben és a Kisgazda Pártban, de talán
a KDNP-ben is, mint ahogyan azok az egyházakhoz formaian
nem kötődő csoportok előtt megjelennek. Az egyházközségi ta
gok a Népszabadságot egy árnyalattal kevésbé, a Magyar Hírla
pot és a Magyar Nemzetet egy árnyalattal jobban, az Új Magyar
országot pedig még határozottabban egyházbarátnak, illetve az
egyházaktól távolságot tartónak érzik, mint az egyházakhoz for
maian nem tartozó csoportok. Itt érdemes azt is megemlíteni, hogy
az önkormányzatokat és a budapesti főpolgármestert az egyházköz
ségi tagok erősebben szövetségesnek érezték, mint amilyennek azok
egyházi kérdésekben a nem tagok szemében feltűntek. Egészében
azt mondhatjuk, hogy az egyházak tagjai a magyar közélet legfon
tosabb szereplőinek többségét inkább egyházbarátnak tartják, mint
az egyházhoz nem tartozó csoportok, s ez feltétlenül a markáns kö
zéleti konfliktusok hiányáról tanúskodik: a hívők pozitívan ítélik
meg az egyház társadalompolitikai kapcsolatait.

A táblázaton belül érdekes ellentmondás, hogy egyfelől a szocialista
többségű kormány és parlament, valamint a "liberális" hírében álló
rádió- és tv-vezetés itt magasabb szövetségesi pontszámokat kap, mint
akár a konzervatív lapként magát definiáló Magyar Nemzet, illetve a
jobbközép Új Magyarország, és hogy a konzervatív táborba újonnan
betagozódó FIDESZ egyáltalán nem tűnik egyházbarátnak sem az
egyházak tagjai, sem az azon kívüli csoportok szemében; végül: a bal
oldali többségű parlament és kormány lényegesen jobb pontszámo
kat kap, mint a baloldali pártok és a baloldali lapok.

Magyarázó hipotézisünk kettős. Egyfelől a pártokkal. lapokkal kap
csolatban részben talán az államszocializmus időszakából, részben az
MDF-kormány időszakából származó sztereotípiák élnek azok "egyház
ellenességéről", mégpedig valamivel erősebben az egyházak tagjai között,
mint más csoportokban. Ugyanakkor a kormány és a parlament 94
es alapvető átrendeződése ellenére az annak műkődésével kapcsolatos
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Az egyházak közéleti
szerepe

sztereotípiák folyamatosabbak. S miután az MDF-konnányok de
monstratív pozitív lépéseket tettek az egyházak irányában, a szo
ciálliberális kormány pedig igyekezett a látható konfliktusokat el-o
kerülni, s ezért egyházpolitikájának hír-értéke nem volt, a korábbi
kormányzat egyházbarát akcióinak híre részben még erre a a kor
mányra is furcsa módon - legalábbis 1995 tavaszán - kisugár
zik.

Markáns különbségek látszanak az egyházak tagjai és más csopor
tok között az egyházak közéleti szerepével kapcsolatban. A szerepek
elfogadottságának sorrendje mindkét csoportban azonos. Nagy több
sége van az egyházak hagyományőrző szerepét elfogadó nézeteknek.
Az egyházak tagjai között az SO%-ot meghaladja azok aránya is, akik
szerint az egyházak átfogó közéleti szerepe társadalmi küldetésükből

következik. VISzont az egyházak szociális, oktatási és társadalmi sze
repeihez rendelődö politikai súlyát az egyházakhoz formálisan nem
tartozó rétegeknek alig több mint egynegyede támogatja, de az ilyen
jellegű politikai részvételt az egyházak tagjainak is csak 4047%-a he
lyesli. A "kemény" támogatók és elutasítók hányada itt még élesebben
változik. Míg a társadalmi küldetéshez kapcsolódó közéleti szerepek
teljes elfogadóinak és teljes elutasítóinak aránya az egyházak tagjai kö
zött 11:6, addig a nem tagok között 4:15-höz. Az egyébként leginkább
elfogadott hagyományőrző-közéleti szerepnél az egyházközségek tag
jai között az arány 11:4-hez, a többiek között 10:9-hez. Határozott
egyet-nem-értési többség rajzolódik ki ezekben a kemény csoportok
ban a szociális, oktatási és társadalmi képviseleti politikai súlyokkal
kapcsolatban. Az egyházak társadalmi erőkénti politikai szerepét még
az egyházközségi tagok is 10:18 arányban (a nem tagok között 3:29
arányban) elvetik. A szociális és oktatási feladatokhoz automatikusan
hozzárendelt politikai súlyokat pedig a mintában megkérdezettek két
csoportban 12:17, illetve 4:27-hez arányban nem helyeslik.

Következtetések

1. A rendszerváltás körüli években kialakult hit-felvállalási minták
(a korábbi évekhez képest magasabb .vallésosságbevallas") meg
maradtak, stabilizálódtak, de a 90-es évek közepére mintha szám
szerűségükben tovább már nem nőttek volna. Ha a hitet vállaló
magyarok aránya ma nem éri is el a lengyelekét, a jelenlegi nyu
gat-európai átlagot azért meghaladni látszik.

2. A hit és a vallásgyakorlat közötti korábban is mért különbségek
mindmáig megmaradtak A két jelenség kőzötti nyilvánvaló kapcsola
tok ellenére is a két szféra nagyságrendjében nem vagy csak igen mér
sékelten látszik közeledni egymáshoz. E tartósan széttartó tendenciák
okairól nyilvánvalóan finom-elemzések és jelen kutatásunkon kívüli vi
ták sokféle új elemre rámutathatnak Az azért itt is nyilvánvaló, hogy az
utolsó évek szabad vallási, intézményi működése, az egyházak előtt is
mét megnyíló közéleti szereplehetőségek és az egyházak kulturális min-
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taközvetítő szerepeinek a világi oktatásban és médiában is megje
lenő képe stabilizálta a hívők számát (a hitbevallók ugrásszerű

növekedése még közvetlenül azon időszak elé esett, amelyben
mindezekre nagyobb mértékben mód kinálkozott), de automati
kusan nem növelte nagymértékben a vallásgyakorlók számát.

3. A szélesebb társadalomban a történelmi egyházak oktatási és
szociálpolitikai piacai egymástól eltérnek, és eltérő röppályák men
tén változnak. Igen nagyok a különbségek az egyházak egyes szfé
rákon belüli szerepvállalásaival kapcsolatos "első" és "második" tár
sadalmi választásokban. A legtöbb területen az egyházi intézmények
iránti igények megfogalmazásával nem jár együtt az állami szolgál
tatások iránti igények csökkenése. A közvélemény egyes csoportok
ban pragmatikus, másokban világnézeti okokból, egy harmadikban
pedig inkább intézményi hagyományokból következően a különbö
ző szervezetek és szolgáltatások együttes kínálatát helyezné előtérbe

ott is, ahol egyébként egyházi szolgáltatásbővítéstkíván.
4. Az egyházak világi szolgáltatásainak azonban a magyar tár

sadalomban igen markáns ellenzéke is van. Még olyan esetekben
is, amikor a jelenlétet, illetve annak bővítését vagy intenzívebbé
tételét egy enyhe (vagy egyes esetekben nagyobb) többség vala
miképpen támogatná, annak határozott ellenzői általában na
gyobb csoportot alkotnak, mint annak feltétlen, elkötelezett hívei
(a feltétlen ellenzők ilyenkor nagyobb csoportot alkotnak, mint a
mindenképpen támogatók). E kétfajta aszimmetria egyidejű jelen
létéből a közeljövő nem kevés konfliktusa már most levezethető.

5. Az egyházi szociális és oktatási szolgáltató intézményekről

jelenlegi kis számuk miatt csak keveseknek van közvetlen tapasz
talata. Így azok működéséről - ha egyáltalán arról véleménnyel
rendelkezik - elsősorban médiaközlemények vagy az egyházak
ról élő általános sztereotípiák alapján ítél. Mindebből jövőbeli

szolgáltatásaik bővítése közben az egyházak számára nyilvánva
lóan új kommunikációs feladatok következnének.

6. Az egyházközségek belső szervezete a jelek szerint mindrná
ig centralizált, azokban nagyobb vitákról. a helyi papsággal
szembeni markáns állásfoglalásokról vagy különvéleményről az
egyházközségi tagok csak igen kis számban adnak hírt.

7. A társadalom s azon belül az egyházközségi tagok éreznek
különbségeket az egyes politikai erőknek, az országos politikai
intézményeknek és a médiának az egyházzal kapcsolatos lépései
ben. Azonban markáns egyházellenességet méréseink tanulságai
szerint nem észlelnek. Az egyházak közéleti szövetségeseinek és
ellenfeleinek megítélésében lényegében nincs különbség az egy
házközségi tagok és a társadalom más csoportjai között (sőt a
"tagok" valamivel több szövetségest tudnak maguk körül); ebből

bizonyára az következik, hogy az egyházak tagjai jelenleg nem
élnek meg maguk körül a társadalom más csoportjai számára
nem észlelhető drámai feszültségeket vagy korlátokat.
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RÉVAY EDIT

Született 1966-ban Buda
pesten. Egyetemi tanul
mányait az ELTE szocio
lógia szakán végezte. k
OLI Vallásszociológiai Köz-
pontjának tudományos
munkatársa. Legutóbbi
írását 1994. 7. számunk
ban közöltük.

Megosztottság

Új típusú vallásosság

A megújuló egyház
épító1Cövei
Saját bőrünkön is tapasztaljuk, hogy a politikai fordulat beköszönte
óta az egész társadalomban gyökeres változások zajlanak. Hosszú
idő után végre az egyház is szabadabban munkálkodhat belső meg
újulásán.Mind az újjáéledésért folytatott küzdelemben, mind a reá
lis jövőkép felvázolásában elengedhetetlen a tisztánlátás. Ennek ér
dekében három tételt állítunk fel.

(1) A magyar társadalmat a világnézeti különbségek három nagy cso
portra tagolták. E csoportok kialakulásában nemcsak az elmúlt rendszer,
hanem a városiasodás is döntő szerepet játszott. Az egyház a vallásosak
csakkisebb hányadának: az egyház tanítása szerint vallásosaknak életében
tölt be többé-kevésbé irányadó szerepet.

A magyar társadalom többszörösen széttöredezett. Vallásos
ságában is erősen megosztott. Igaz, sem a széttöredezettség, sem
a vallásosság minőségi változása nem tekinthető sajátosan ma
gyar jelenségnek. Éppúgy felismerhető a nyugati demokráciák
ban, mint a kommunista uralom alól szabadult társadalmakban.
Ezen a ponton felmerül a kérdés, vajon független-e a vallásosság
változása a politikai berendezkedéstől? Megfordítva, téves lenne
az a meggyőződés, hogy a totalitárius rendszernek meghatározó
szerepe volt abban, hogy a hívek közül sokan hátat fordítottak a
vallási közösségeknek?

A társadalom világnézeti megosztottságát önmagában nem ma
gyarázza a kommunista rendszer tudatos egyházsorvasztása. A be
jegyzések tanúsága szerint majdnem a teljes felnőtt népességet
megkeresztelték. Hol van hát ez a sok keresztény? Az egyházhoz
tartozás a felnőtt népesség kétharmadánál csupán formális. Az el
múlt rendszerben az intézményes vallásosság szándékos gyengíté
se és a fokozódó városiasodás hatására a valláshoz, egyházhoz fű

ződő viszony alapján három, egymástól elkülönülő csoport jött lét
re. Voltak, akik megmaradtak az egyház tanítása szerint vallásosak
nak. Másoknak - s ez a többség - gyengült a kapcsolatuk az
egyházzal, megint mások pedig teljesen elfordultak nemcsak az
egyháztól, hanem a vallástól is.

Az egyház tanítása szerint vallásosak továbbra is kötődnek az in
tézményes egyházhoz, többé-kevésbé rendszeresen járnak temp
lomba. Közülük jónéhányan vállalnak kisebb-nagyobb feladatokat
az egyházközség életében, s a "kötelezőkön" túl számos szállal
kötődnek egyházközségükhöz.

Az egyházhoz csak lazábban kapcsolódók a maguk módján val
lásosak. A vallásosság e típusának kialakulásában jelentős szerepet
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A vallásosság
meghatározó szerepe

a mindennapokban

Elszigetelődés

játszott a faluról városba költözés. Az evvel felvett uJ elettorma
magával hozta a hagyományos életformától és az azokat megtar
tó közösségektől való elfordulást. Ezzel egyidejűleg az addig ma
gától értetődő értékek - melyeket az egyház erőteljesen képviselt
és átadásában is jelentős szerepet vállalt - is megkérdőjeleződ

tek.
A társadalomban a legnagyobb csoportot a maguk médján vallá

sosak alkotják. Az önmagukat valamely egyház tagjának vallók
mintegy kétharmada tartozik ebbe a csoportba. Az adatok tanúsá
ga szerint a maguk módján vallásosak nagy része nem vagy csak
ritkán megy templomba. Az évente csupán alkalmanként templom
bajárókat az egyház nem igazán tudja megszólítani. Bár vallásos
nak tekintik magukat, egyházuk, de még egyházközségük esemé
nyeiről is csak esetlegesen szereznek tudomást. Alkalmankénti
megjelenésük kevés ahhoz, hogy gátlásaikat levetkőzzék és a
templomban otthonosan mozogjanak. A harmadik csoportba tar
toznak azok, akik határozottan nem vallásosak, a templomba még vé
letlenül sem mennek el. Azonban a többség inkább távolból ro
konszenvezőnek, mintsem kifejezetlen nem vallásosnak tekinthető.

A világnézeti alapon elkülönülő társadalmi csoportok életében
a vallás, az egyházzal való viszony nemcsak azt befolyásolja,
hogy a liturgikus eseményeken kik, milyen gyakorisággal vesz
nek részt. Minél rendszeresebb az egyházzal a kapcsolat, annál in
kább képes a vallás a mindennapok szerves részévé válni. Minél
szorosabb szálak fűznek az egyházhoz, az életnek annál több terüle
tén válhat meghatározóvá. Az intézményes egyház keretein belül, az
egyház tanítása szerint vallásosak esetében várható a leginkább,
hogy egész életvitelükben az egyház tanításához igazodnak. Ök
azonban a társadalomnak csupán töredékét jelentik. A maguk mód
ján vallásosoknak talán legfőbb sajátossága, hogy az egyházhoz laza
szállal kapcsolódnak. A maga módján vallásos ember az egyház éle
tében legfeljebb alkalmanként vesz részt, viszont az egyházat sem
engedi be saját életébe ennél gyakrabban. Ily módon nem tud a val
lásosság, az egyház normáihoz igazodás meghatározóvá válni életükben.

Jelenleg a felnőtt társadalomnak mindőssze egyhetede az egy
ház tanítása szerint, csaknem a fele maga módján vallásos, s kö
rülbelül egyharmada kifejezetten nem vallásos.

(2) Az egyház tanítása szerint vallásosak a társadalmi életben perem
helyzetbe kerültek. Elszigetelődésiik egyik oka, hogy kevésbé tudják a
társadalomban megjeleníteni magukat.

A rendszerváltás utáni elemzésekben gyakran utaltak arra,
hogy az elmúlt rendszer a társadalom életének különböző terüle
tein, így a vallási életben is milyen károkat okozott. Noha ezek az
állítások igazak, és nem lenne helyes a hatalom korábbi birtoko
sainak felelősségét alábecsülni, ugyanakkor nem csak nekik volt
szerepük az egyház életében bekövetkező kedvezőtlen folyama
tok kialakulásában. A tények azt igazolják, hogy az egyház taní-
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Közösség belső

megújulása

tása szerint vallásosak hátrányban vannak az egyházhoz lazáb
ban kötődőkkel és még inkább a nem vallásosakkal szemben.
Hátrányaik leginkább a társadalmi átlaghoz képest alacsonyabb
iskolai végzettségben, erkölcsileg és anyagilag kevésbé megbe
csült foglalkozásban. alacsonyabb jövedelemben, bizonyos javak
nélkülözésében és a gyengébb társadalmi részvételben mutatkoz
nak meg. Az egyház megújulási törekvéseinek egyik legerősebb

gátja éppen az, hogy ezekben a társadalmi jellemzőkben az egy
ház tanítása szerint vallásosak messze alulmúlják a nem valláso
sakat.

Az egyház tanítása szerint vallásosak általában lényegesen ala
csonyabb iskolai végzettségűek, mint a nem vallásosak. Mind az
általános iskolát vagy annál kevesebbet végzettek, mind a közép
iskolát és az egyetemet végzettek körében a maguk módján vallá
sosak vannak legtöbben. A felsőfokú végzettségűek a legkevésbé
vallásosak. A magukat vallásosnak mondó értelmiségiek alig több
mint egyötöde vallásos az egyház tanítása szerint.

Az iskolai végzettségnél vázolt képhez nagyon hasonlót mutat
a vallásosság különböző csoportjainak foglalkozás szerinti meg
oszlása. A fizikai munkások az egyház tanítása szerint és a ma
guk módján vallásosak között, a nem diplomás szellemiek és az
értelmiségiek a bizonytalan, illetve a nem hívők körében vannak
a legtöbben. Az egyház tanítása szerint vallásosaknak kevesebb
mint egyharmada aktív. Ezzel szemben a maguk módján valláso
sak közel kétharmada és a nem vallásosaknak több mint SO%-a
aktív. A legmagasabb jövedelemmel rendelkezőkkőzött az egyház
tanítása szerint vallásosak vannak a legkevesebben.

Egy közösségen belül a megújulás folyamata akkor egészséges,
ha abban a közösség minden tagja tehetségéhez, lehetőségeihez

mérten kiveszi a részét. Az együttműködés azonban néha még
akadozik. Egyrészt azért, mert túlzottan belegyökerezett a köz
gondolkodásba, hogy minden egyházi szolgálatot a paptól kell és
lehet elvárni. Másrészt különösen az elmúlt rendszerben a papok
rákényszerültek arra, hogy mindent egyedül csináljanak. Azokban
az országokban, ahol az egyházak szabadsága korlátozva volt, e
szemlélet mellett a korábbi elnyomásban a beidegződött félelem
is munkált. A világiak szerepének növelését azonban erősen meg
szabják társadalmi-demográfiai jellemzőik is.

Az egyház tanítása szetini vallásosak ma a legkiszolgáltatottabb
társadal~i csoportokban vannak a legtöbben. Életfeltételeik is ál
talában rosszabbak a nem hívőkénél. Azokkal a modem javakkal,
amelyek a háztartási munkát megkönnyítik, illetve a világ esemé
nyeit és a kultúrát közelebb hozzák, az egyház tanítása szerint
vallásosak rendelkeznek a legkevésbé. Összességében az egyház
tanítása szerint vallásosak általában kevésbé iskolázottak, rosz
szabb társadalmi pozíciót nyújtó foglalkozásúak, szegényebbek, a
hirektől. eseményektől többé-kevésbé el vannak zárva, és jóval

345



kevesebben rendelkeznek a távolságok leküzdésében segítő esz
közökkel, telefonnal és gépkocsival, mint a kifejezetten nem val
lásosak. Az egyház tanítása szerint vallásosaknak sem továbbta
nulási lehetőségeik, sem az általuk betölthető állások, sem anyagi
lehetőségeik nem tették lehetővé, hogy képviselni tudják érdekei
ket, s fokozottabban részt vegyenek a társadalom életének alakí
tásában. Az egyház tanítása szerint vallásosak ezek hiányában ke
vésbé képesek önmagukat megjeleníteni a társadalomban, mint a
nem vallásosak. Ez egyfelől azt eredményezi, hogy a közvélekedés
ben élő hamis egyházkép szükségszerűen fennmarad mindaddig,
amíg az egyháznak nem nyílik lehetősége a hathatósabb társadalmi
jelenlétre. Másfelől viszont hozzájárul az egyház viszonylagos elzárt
ságának fenntartásához az, hogy a társadalmi átlaghoz, de különő

sen a nem vallásosakhoz képest az egyház tanítása szerint valláso
sak közül csak kevesen rendelkeznek tömegkommunikációs eszköz
zel, telefonnal vagy autóval. Emiatt őket is nehezebb megszólítani,
ők is nehezebben jutnak el másokhoz, s kevésbé tudnak részt venni
a közvélemény formálásában.

(3) A nemzedékoáliás az egyházat érő egtjik legnagyobb kihívás.
Az egyház tanítása szerint vallásosak között legnagyobb

arányban, 74%-ban az 50 év fölöttiek vannak, közülük is kiemel
kedően sokan 70 év felettiek. Az 50 és 69 év közöttiek leginkább
a maguk módján vallásosak táborát erősítik. A fiatal és közép
nemzedék a nem vallásosak és bizonytalanok körében tűnik ki. A
legfiatalabbaktól a legidősebbek felé haladva az egyes korcsopor
tokban egyre inkább és jobbára egyenletesen növekszik a magu
kat vallásosnak mondók és ezen belül 'az egyház tanítása szerint
vallásosak aránya. Miért lehet a nemzedékváltást az egyházat érő

egyik legnagyobb kihívásként értelmezni?
A mindenkori egyház szegletkövei azok, akik az intézményes

egyház keretein belül maradva hűséggel kitartanak. Ök alkotják
az egyháznak ezt a magvát. Korunkban, amikor a társadalom
vallásosságában is erősen megosztott, leginkább rájuk vár az a
feladat, hogy az egyházat megfelelően jelenítsék meg a társa
dalomban. Ök azonban többnyire nyugdíjasok, erejük fogytán,
így nagyon nehéz testre szabott feladatra találniuk. Emellett so
kukba belecsontosodott a tradicionális egyházszemlélet, s az új,
számukra túl modern szokásokat nehezebben tudják elfogadni. A
fiatal és középgeneráció, amely leginkább lenne képes az egyház
életében aktív szerepvállalásra, az egyház tanítása szerint valláso
sak helyett a bizonytalanok, illetve a nem vallásosak körét gyara
pítja.

Az előző rendszernek az egyházra mért egyik legkomolyabb
csapása talán itt érződik a legerőteljesebben, Az intézményes egy
házban kitartóknak számolniuk kellett azzal, hogy az egyháztól
elfordulókhoz képest hátrányos helyzetben lesznek. Egyetlen
uralmi rendszer sem jutalmazza meg az ellenszegülőket, a pa-
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Az oktatási rendszer
felelőssége

Felnövekvő generációk
egyházképe

rancsuralomra épülő rendszerek pedig még kevésbé. Akik ezt
mégis vállalták, azok nemcsak maguknak, hanem gyermekeiknek
is hosszú időre megváltották a "társadalmi érvényesülésből való
kirekesztettséghez való jogot".

Azzal, hogy az oktatás az ideológiai monopóliumot birtokló
állam kezében volt, az uralmon lévők minden nehézség nélkül
biztosíthatták, hogy a számukra kedvező ideológia szellemében
nevelkedjenek az eljövendő nemzedékek. A kommunista rend
szerben a hatalom birtokosai az értelmiségiek társadalomformáló
hatását felismerve - főként ideológiai szempontból - ellenőrzés

alá vetették az értelmiségi pályákon lévőket, illetve az odakészü
löket. Az érteimiségbe jutás lehetőségének szabályozása a pártál
lami időszak szinte legutolsó pillanatáig érvényben volt. Azokról
az értelmiségi pályákról, amelyek az átlagosnál több alkalmat ad
tak a világnézet formálására, a másképp gondolkodás magvainak
elvetésére, kínos gonddal zárták ki az "ideológiailag fejletlene
ket". Az egyházi iskolákban érettségizettek és a felvételi vizsgán
magukat vallásosnak vallók a humán értelmiségi pályákra nemi
gen kerülhettek be. Igaz, a nyolcvanas évek második felében már
érezhetően enyhült a helyzet, ez az erős kontroll leginkább és leg
tovább a pedagógus-képzésben tartotta magát.

Ez tulajdonképpen törvényszerű, hiszen a mindenkori hatalom
arra irányuló törekvése, hogy az általa előírt normák, eszmék to
vábbadását a lehető legjobban biztosítsa - totalitárius hatalom
esetén akár erőszak és törvénytelenségek sorozata árán is - álta
lános. Ideológiailag szabadabb világunkban még csak most kerül
nek ki az elsők azokból az iskolapadokból, amelyekben elvileg
már szabadabb légkörben tanulhattak. A kérdés az, hogy kiktől.

A ma tanító pedagógusok jelentős része ahhoz a korosztályhoz
tartozik, amelyik csak komoly ideológiai nyomás mellett tudott a
pályára kerülni és megmaradni. Az egyházi egyetemekről, főisko

lákról kikerülők pedig még nagyon kevesen vannak, a rájuk váró
feladat pedig túl sok.

Mennyiben jelent ez az egyház számára kihívást?
Generációk nőttek fel vallási nevelés nélkül. A hagyományos

keresztény értékek helyett tálcán kinált szabadosság elviselhetet
lenül nehéznek, gúzsba kötőnek mutatta az egyház által képviselt
erkölcsiséget. A hamis propaganda által rendszeresen és módsze
resen lejáratott egyháznak nem, vagy csak kevéssé volt lehetősége

a hazugságok cáfolására, ezért a társadalom nagy részében, de
különösen a vallási nevelést nem kapó fiatalokban teljesen torz
egyházkép alakult ki. A fiatalok körében a hivatások nagyon
megcsappantak. A papság nagy hányada már most igen idős és
rendkívül túlterhelt. Az 50 év alatti világiak között pedig lényege
sen kevesebben vannak az egyház tanítása szerint vallásosak,
azaz az építőkövek, mint a maguk módján vallásosak.
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CSELENYI ~;~~ Az új szerepvállalás
A politikai szerepvállalás

Született 1943-ban Nyír
egyházán. 1967-ben a
Budapesti Hittudományi
Akadémián szerzett teoló
giai doktorátust. 1971-ben
görög katolikus lelkésszé
szentelték. A Nyíregyházi
Szent Athanáz Görög Ka
tolikus Hittudományi Föis
kola tanára, alapvetö hit
tant ésszociálteológiát ta
nIT. Nyírszőlősön paró
chus.

Azegyház és a
politikai szervezetek

A rendszerváltás után az egyház(ak)tól sokan politikai közszereplést
vártak. Érdekes azonban, hogy akik vállalják egyháztagságukat,
azoknak 55,8%-a úgy véli, az egyháznak nem az a feladata, hogy
szerepet vállaljon a politikában. A nem egyháztagok körében még
hangsúlyosabb ez az elutasítás: 69,6%-uk vélekedik így. Az okokat
csak találgathatjuk. Feltehető, hogy itt is az előző korszak "köszön
vissza" a maga torz valláspolitikájával. A vallásosak 35,4%-a azon
ban továbbra is kitart a politikai szerepvállalás mellett, sőt még a
nem vallásosak 23,2%-a is megfogalmazza ezt az elvárást. Iskolai
végzettség szempontjából is történt felmérés, eszerint elsősorban a
középiskolát végzettek (akik a vallásosak 48,8%-át alkotják) látják
ezt fontosnak, de a nyolc általánost végzettek is (a vallásosak
38,2%-a). Érdekes kérdés az is, ki mivel indokolja ezt a (bár ma már
visszafogott, mégis létező) elvárást. Az egyházhűek 40%-a azért
tartja fontosnak a politikában való részvételt, mert az egyház "tár
sadalmi erőket képvisel", majdnem ugyanennyien viszont úgy lát
ják, emiatt még nem kellene az egyháznak politizálnia. A valláso
sak 68,8%-a szerint a közszereplés még nem indokolja a politizá
lást, 30,3% szerint viszont épp ez a fő indok. Hogy az egyházak
szociális és oktatási feladatainak ellátása követeli meg a politikai
szereplést, ezzel a kérdezettek 47,3%-a egyetért, 41,8%-a viszont
nem. Ugyanerre vonatkozólag további adatokat jelent, hogya kö
zépiskolát végzettek 77,7%-a, az általánost végzettek 75,3%-a látja
úgy, ezek miatt a feladatok miatt politikai súllyal kell rendelkeznie
az egyházaknak.

Bizonyára sokakat izgat, hogy a felmérés milyen képet tükröz
az egyház és a különböző politikai szervezetek viszonyáról. A kérde
zettek 26,9 %-a úgy látja, a parlament és az egyház között valamifé
le szövetség áll fenn, 34,6'/'o-uk szerint a két szervezet közömbös
egymás iránt, 24,4%-uk szerint pedig ellentét áll fenn közöttük
(ezt a nem hívők szinte ugyanúgy értékelik, mint a hívők). Ha
sonló mutatók adódnak a kormány és az egyház kapcsolatára vo
natkozólag is. Mindenesetre, a "keresztény kurzus" feltámadásá
tól senkinek sem kell ezek után tartania, valamiféle normális kö
zépút viszont járhatónak tűnik.

A rendszerváltás az egypártrendszerről a többpártrendszerre való
átváltást is magával hozta. Vajon mit jelent ez az egyházra vonat
kozólag? A kérdezettek 59,8%-a szerint szövetség, mégpedig
55,l°!<,-a szerint szoros szövetség áll fenn az egyház és a KDNP
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közott. az ellentét köztük szinte elhanyagolható. A közvélemény
kutatás alanyainak 47%-a szerint ez elmondható az FKGP és az
egyház kapcsolatáról is, bár 34,4%-ban vannak olyanok, akik sze
rint a két intézmény közőmbös egymás iránt, és 19,2%-ban olya
nok, akik szerint ellentét feszül köztük. Ugyanezek az adatok az
MDF-nél 38,5%, 21,3% ill. 9,1%.

A kormánypártok közül az SZDSZ-t így lehet jellemezni: a kér
dezetteknek csak 16,7%-a vallja, hogyaszabaddemokraták támo
gatjak az egyházat, 29%-uk szerint közömbösek iránta, 22,2%-uk
szerint pedig egyenesen ellenfelek. Az MSZP-nél még alacsonyab
bak ezek a mutatók: a kérdezetteknek csak mintegy lO%-a vallja,
hogy érdekeik találkoznak, 30,8%-uk szerint közömbösek egymás
iránt, 31,2% szerint pedig ellentétben állnak. A közvélernény-ku
tatás szerint tehát egyértelműen a mostani ellenzéki - nemzeti
konzervatív - pártok a keresztény értékek letéteményesei. Külö
nösebben fel sem merül a keresztény liberális vagy a baloldali ke
resztény megoldás lehetősége, ami bizonyára az előző évtizedek
politikájának tudható be.

Az egyház és a média Politikai, hatalmi tényezőnek tekinthetjük a médiát is. A kérde-
zettek 32,1%-a szerint pozitív a Magyar Televízió vezetésének és
az egyháznak a kapcsolata, 30,7%-a szerint közörnbös és 13%-a
szerint ellentétes. A Magyar Rádió vezetése és az egyház közötti
arányok ugyanezeken a pontokon: 28,6%, 32% ill. 18,6%. Minden
esetre nem igazolódik az a sokakban élő kép, hogya rádió-televí
zió még mindig - úgymond - az "ördög kezében" lenne...

Árnyaltabb az írott sajtó elemzése. A felmérés négy országos na
pilappal kapcsolatban gyűjtött adatokat. Arra a kérdésre, hogy
melyik lap támogatja az egyházat, ezeket az adatokat kapjuk: a
kérdezettek 15,2%-a vallja azt, hogy az Új Magyarország, 9,2°,{,-a,
hogy a Magyar Nemzet, 7%-a, hogy a Magyar Hírlap, és csak
6,5%-a, hogy a Népszabadság támogatja az egyházat. 20 és 27%
között mozog azok száma, akik szerint e lapok között a jelzett
sorrendben fokozottan közömbös viszony áll fenn, és 7-től 14%-ig
terjed azok aránya, akik szerint ellentétben állnak egymással.
Mindez megerősíti a pártok szerinti felmérés eredményét.

A közéleti szerepvállalás

Sokan nem annyira politikai szereplést, mint inkább átfogó közéleti
szereplés t várnak el az egyháztól. E szerepkörét az egyháztagok
55,4%-a elismeri, 30,1%-a nem (a nem tagoknak pedig 39,7%-a fo
gadja el). Hogy erre a közéleti szerepre az egyházak hagyományőr

ző feladatai miatt van szükség, ezzel az egyháztagok 70,6%-a egyet
ért, és csak 18,5%-a nem ért egyet. Ezt az indokot a nem vallásosak
60%-a is elfogadja. Mindez bizonyára a rendszerváltás tényét bizo
nyítja, hiszen a szocialista rendszerben ilyen állásfoglalás elképzel-
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hetetlen lett volna. Ami a közszereplésnek iskolai végzettség sze
rinti megítélését illeti, ezt is elsősorban a középiskolát végzettek (a
kérdezettek fele, a középiskolát végzettek 70%-a) tartják fontosnak;
de a kérdezettek csupán 12%-át alkotó, felsőfokú végzettséggel ren
delkezők 70%-a is e nézeten van, ami igen komoly társadalmi el
várásra utal. A közéleti szereplés szükségességének indokát sokan
az egyház társadalmi küldetésében és világképében látják. Ez az
igény is elsősorban a középiskolát végzettekben fogalmazódik
meg.

Egyház és kultúra A közéleti szereplést a felmérés az egyház és a míívelődési intéz-
mények, illetve az egyház s az egészségügyi és szociális intézmények
viszonyában vizsgálta. Ezeknek a vonatkozásoknak az áttekintése
annál is izgalmasabb, mert a Rákosi- vagy a Kádár-rendszerben
csupán néhány egyházi középiskola és elenyésző számú keresz
tény szociális intézmény működhetett.Most viszont újra megnyílt
a lehetősége arra, hogy az egyház folytassa e majdnem kétezeré
ves hagyományt. Következtetések is levonhatók az immár hat év
re visszatekintő új tapasztalatok alapján, bár itt most csak a leg
jóúb jellemzó1c és irányvonalak vázolhatók fel.

Az egyház és az iskola

Általános iskolák Kezdjük az általános iskolákkal, mégpedig az itt szerzett tapasztalatok
értékelésével. A kérdezettek nagy részének (SS,9%-ának!) nincs, csak
tizedének van tapasztalata arról, hogyan működnek az egyházi álta
lános iskolák. Ez a tapasztalat a felmérés szerint szinte független
attól, hogyakérdezettek (esetleg mint szülők) milyen végzettségű

ek. Mégis felvethető a kérdés: a megkérdezettek véleménye szerint
jobban vagy rosszabbul megy-e a munka az egyházi általános iskolák
ban, mint a tisztán állami iskolákban az előző időszakban. Az egy
házhoz tartozók negyede szerint az ügy jobban megy, szintén ne
gyede szerint ugyanúgy, mint azelőtt. A nem vallásos emberek
(29,4%-ban) inkább arra hajlanak, hogya helyzet ezzel nem válto
zott, de 13,3%-uk arra, hogy gyengébb lett. Főleg (SO,9%-ban) a
középiskolát végzettek vélekednek így, de megerősítik ezt a nyolc
általánost végzettek is.

Vajon a közvélemény-kutatásban résztvevők hogy vélekednek
ezek után a további "egyluiziasítás"-ról? A kérdezetteknek majdnem
fele azon a véleményen van, fokozni kellene az egyház jelenlétét
az általános iskolákban, negyede ellene van ennek, 20,S%-uk pe
dig nem tud döntésre jutni. A vallásosak 63%-ban helyeslik a IIfo
kozást". Főleg a közép- és általános iskolát végzettek állnak ki
emellett. A nők kicsit nagyobb arányban védik ezt az álláspontot,
mint a férfiak, akiknél inkább a kétségek uralkodnak. A kérdezet
tek 4jS-e elutasította azt, hogy az általános iskolák mindenestől

egyházi intézménnyé váljanak.
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Középiskolák Az egyházi középiskolákról hasonló adatok állnak rendelkezésre.
Meglepő. de az egyháztagok 85,4%-ának, a nem egyháztagok
87,7%-ának nincs semmiféle tapasztalata arról, hogyan működnek

ezek az iskolák. Akiknek van, azoknak is csak egyharmada látja
úgy, hogy a munka itt jobban megy, mint a régebbi középiskolák
ban. Az egyes egyházi intézmények alkalmazottainak véleménye
is hasonló arányszámokban csapódik le. Ugyanilyen arányokat
találunk az iskolai végzettség szerinti felmérésben is. Ennek elle
nére sokan helyeselnék újabb gimnáziumok létesítését: a feleke
zeti tagok 59%-a, a nem tagok 36,2%-a, a kűlönbőző végzettségű

eknek is egyaránt mintegy fele látná ezt jónak, az iskolába nem
jártak kivétel nélkül. A nők - mint édesanyák - inkább szerét
nék ezt (50,3%-ban), mint a férfiak, apák (44,2%-ban).

Egyetemek Kisebb érdeklődés indult meg (világi hivatásokra felkészítő)

egyházi egyetemek nyitásának lehetősége iránt: csupán három kér
dőív foglalkozott ezzel a kérdéssel. Pedig ezek alapján kiderült,
hogy az egyháztagok nagyobb része (51,6%-a) jónak látná ezt a
folyamatot, csak ötöde ellenzi, még a nem egyháztagok harmada
is szívesen látna újabb egyházi egyetemeket. Érdekes módon
azok, akik nem jártak iskolába, kivétel nélkül helyeselnék ezt az
ügyet, a többi kategória tagjai pedig 40% körüli arányban karol
nák ezt fel. Hasonló értékeket kapunk nemek szerint is. Elmond
hatjuk tehát, hogy az oktatás területén különösen komoly társa
dalmi igény él az emberekben az egyháziasítás iránt, még akkor
is, ha az eddig szerzett tapasztalatok nem igazolják mindenben
ezt a fokozott igényt.

Az ifjúsági és kulturális munka

A jelen Az iskola-ügyhöz szorosan kapcsolódik az ifjúsági és a kulturális mun
ka. Mint tudjuk, a szocialista ideológia képviselői számára különösen
neuralgikus pontot jelentett az ifjúság és a kultúra; féltették a marxiz
mus-leninizmus hegemóniáját. Még a hitoktatás is szinte mindenestől

a plébániák falai közé szorult. A "feltámadás" után nem lehetett várni,
hogy azonnal újra másfélmilliós egyházi ifjúsági szervezetek alakulja
nak ki, mégis sok minden elindult már. A felmérés nem tájékoztat
arról, hányfajta, milyen létszámú ifjúsági szervezeteink vannak, de
képet adnak a már meglévőkműködéséről.Akárcsak a többi egyházi
intézményt, az ifjúsági szervezeteket is csak kevesen ismerik (a kérde
zettek 10,2%-a). Hogy jobbak-e ezek a szervezetek, mint az előző kor
szak állami (mégpedig pártállami) szervezetei, erre az egyháztagok
20,2%-ban pozitív választ adnak, a pozitív válasz - úgy tűnik 
az iskolai végzettség függvénye is. A nem egyháztagoknak csak
9,9%-a ítéli ezt meg ugyanígy, de hogy rosszabbul végeznék a mun
kát, ezt a nem tagok közül kevesebben vallják (csak 4,8%-ban, míg
az egyháztagoknak 5,l%-a).
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A jövő Felmerül a hogyan tovább kérdése is. Az egyháztagok 52,7%-a
amellett van, hogy növelni kellene az egyházi ifjúsági szervezetek
számát, ezt még a nem egyháztagok 39,4%-a is helyesli, bár
52,6%-a ellenzi (igaz, az egyháztagok 26,4%-a is). Feltételezhetjük,
hogy itt bizonyára tovább hatnak az ateista nevelés beidegződé

sei. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők 58,3%-a, a 8 általánost
végzettek 51,3%-a, a középiskolát végzetteknek pedig 49,5%-a he
lyesli az egyházi ifjúsági szervezetek körének további bővítését.

Nemek szerint a nők lelkesebb hívei az ügynek (52,6%-uk várná
el ezt, a férfiaknak csak 48,9%-a). Hogy mennyire lenne szüksé
ges minden ifjúsági szervezetek egyházi intézménnyé alakítása,
ezzel a kérdezetteknek csak egytizede szimpatizál, négyötöde
nem tud dönteni e kérdésben. Az iskolázottabbak kicsivel na
gyobb arányban várnák ezt el, mint a kevésbé iskolázottabbak. a
nők inkább, mint a férfiak.

Kultúra Kulturális szervezetek területén hasonló - vagy még gyérebb -
tapasztalatok kinálkoznak. A vizsgált területek közül ez az, ame
lyet a legkevésbé ismernek (a kérdezettek mintegy 6,3%-a, ezen
belül az egyháztagok 8,9%-a, a nem tagoknak mindössze 3,7%-a;
a képen valamit javít, ha az illető bármilyen más egyházi szerve
zetet némileg ismer), nyilvánvalóan épp azért, mert végtelenül
kevés ilyenfajta szervezet működik. Amellett is igen kevesen vok
solnak (a felekezeti tagoknak is csak 16,8%-a), hogy az egyháznak
visszaadott efféle szervezetek jobban végzik munkájukat, mint a
tisztán államiak korábban, bár a kifejezett ellenzők elhanyagolha
tó hányadot alkotnak. Egyházi kultúrházak, könyvtárak nyitásá
nak lehetőségét az egyháztagok 66,7%-a helyesli, s csak 23%-a el
lenzi, a nem tagoknak is 53,2%-a helyesli, bár 38,5%-a nem. A
nők kicsivel többen vannak a helyeslők között, mint a férfiak. Az
iskolai végzettség pozitív irányba billenti a mérleget: az iskolát
nem végzetteknek csak 33,3%-a, az általános iskolai végzettséggel
rendelkezők 57,2%-a, a középiskolát végzettek 61,7%-a, a felsőfo

kú végzettséggel bíróknak pedig 65,8%-a helyeselné a folyamatot.
Mindez eléggé meglepő a szocialista korszak után, hiszen az ak
kori nevelés mindent megtett annak érdekében, hogy az egyházat
kiszorítsa a kultúrából. Eszerint azonban még az akkor felnövek
vők is leszűrhették különböző szintű tanulmányaikból. hogy az
egyháznak igen nagy kultúra-kőzvetítő szerepe volt, s ennek
alapján fogalmazzák meg mai elvárásaikat.
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ANDRÁSIMRE Az egyház belső képe
Egyházias és nem egyházias vallásosság

Született 1928-ban Csík
szeredán. Ajezsuita rend
be lépett, majd teológiai,
szociológiai, történelmi és
néprajzi tanulmányokat
folytatott. 1962 óta veze
tője a bécsi Magyar Egy
házszociológiai Intézet
nek. Publikációi főleg a
magyar egyház életével
kapcsolatosak.

A nem egyházias
vallásosság

Társadalmi ellentétek
megítélése

Kettős - "egyházias" és "nem-egyházias" - vallásosság kialaku
lásának vagyunk tanúi, melynek gyakori mottója: .Krisztus igen,
az egyház nem," vagy ennek modernista megfogalmazása: "Krisz
tus Isten Országát hirdette, és az egyház jött helyette" (Loisy). E
kettősség előtérbe állította a hívők gondolkodásában a reformáció
által ajánlott megoldást: Krisztus szent egyháza az eszkatologikus
egyház, ennek mintegyelőtereia földi egyházak, amelyeket bűnö
sök alkotnak. A katolikusok egyházképe abból indul ki, hogy az
egyházat Krisztus alapította, amely bűnös emberek egyháza marad,
jóllehet működik benne Krisztus kegyelme, és már itt a földön építi
Isten országát. Az úton levő egyháznak a Lélek indítására figyelve
kell vándorolnia, haladnia, változnia az "idők jeleiben" kapott út
mutatásnak megfelelően (Vö. Lumen Gentium 8).

A változást a meglévő kultúra, az uralkodó hatalom akadá
lyozhatja, ha öncélúan ragaszkodik a meglévőhöz. a kialakult
struktúrák fenntartásához. Az elmúlt évtizedek egyházüldözése
szintén a hagyományos keretek fenntartását erőltette az egyház
életében, mint ahogyan a mostani "védelmi harcok" is elterelik a
figyelmet, lekötik az erőket, akadályozzák a belső megújulást.

Ezek a tényezők mind hozzájárulhattak az említett nem egyhá
zias vallásosság rohamos terjedéséhez. A fogalom tartalma nem
egyértelmű. Sokféle tényállást lehet rajta érteni. Aki például nem
járt hitoktatásra, az elbizonytalanodik a kérdéstől. hogy vajon "az
egyház tanítása szerint" vallásos-e, vagy "a maga módján". Mivel
az egyház tanítását nem ismeri, csak azt válaszolhatja, hogy "a
maga módján" vallásos. A fogalom ugyanakkor a mai magyaror
szági értelmezés szerint elsősorban az egyházi tanítóhivatallal és
a kormányzó hatalommal való szembenállásra kérdez rá, és ked
venc vesszőparipájavolt a marxista egyházkritikának annak bizo
nyítására, hogy az egyház rohamosan veszti híveit, akik íme ki
vonulnak az egyházból, s egyre kevésbé igénylik "szolgáltatása
it". Véleményünk szerint Magyarországon a nem egyházias vallá
sosság egyaránt jelenthet ismerethiányt és szembenállást is. Az
utóbbi esetben még mindig kérdéses, hogy vajon a protestáns
vallásfogalom elemeinek elfogadásáról van-e szó, vagy tényleg a
katolikus egyház ismert gyakorlatától való elfordulásról.

A fenti bizonytalanságot szem előtt tartva is figyelemre méltó
különbség tapasztalható az egyháziasan és a nem egyháziasan
vallásosak problémalátó megítélésében. Általánosságban az a jel-
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Elvárások azegyháztól

Az egyház közvetítő

szerepének megítélése

lemző, hogy a társadalmi ellentéteket az egyháziasan vallásos embe
rek sokkal kevésbé találták drámainak, mint a nem egyháziasan
vallásos személyek. Ez a gondolkodásbeli különbség a "szegény
ség"-térnánál ütközik ki a leginkább. Az egyháziasan vallásosak
nak szinte fele gyengének, alig létezőnek tartja az ellentétet a gaz
dagok és a szegények között, míg a nem egyháziasan vallásosak
úgy ítélik meg, hogy az ellentét inkább erős/nagyon erős.

Jelentősen eltér az egyháziasan és a nem-egyháziasan valláso
sak véleménye a következő konfliktusok esetében: dolgozó 
vállalatvezető; magyar - nem magyar; bevándorló - helyi la
kos; budapestiek - vidékiek. Az előbbiek alig látnak köztük el
lentéteket, az utóbbiak viszont erősnek érzik e konfliktusokat.

Az egyháziasan vallásos ember tűrőképességenagyobb, mint a
nem egyháziasan vallásos emberé. Az utóbbi a társadalomban
domináló mércéhez igazodik. A gyermekes-gyermektelen polgá
rok közötti ellentétet a vallásos emberek mindkét csoportja egyaránt
jelentéktelenebbnek értékeli, mint a többiek. Mind a vallásosak,
mind a nem vallásosak közös véleménye, hogy a magas vagy ala
csony iskolai végzettség, ill. a dolgozó és nyugdíjas közötti kü
lönbség nem tekinthető a mai Magyarországon jelentős társa
dalmi konfliktus forrásának. Szinte teljesen eltűnik a felfogásbeli
különbség az egyháziasan és a nem egyháziasan vallásos embe
rek véleményében, ha arról van szó, hogy milyen fontos szerepet
játszhat az egyház a társadalmi konfliktusok megoldásában. Egy
behangzóan az a véleményük, hogy a gazdag és a szegény közti
ellentét megszüntetésében az egyház nem tud sokat tenni.

A nem egyháziasan vallásos emberek sokat várnak az egyház
tól. Közülük kerül ki a legtöbb személy, aki úgy véli, hogy az
egyház igenis fontos, sőt nagyon fontos szerepet lenne képes be
tölteni a legtöbb konfliktus megoldásában. Ugyancsak egyhangú
a vélemény közöttük, hogy az egyház fontos szerepet tölthet be
az alacsony vagy magas iskolázottságból eredő ellentétek, feszült
ségek megoldásánál.

A vallásosak állítják, a nem vallásosak kétségbe vonják, hogy az
egyház fontos közvetítő szerepet vállalhat az öregek és a fiatalok,
a dolgozók és vállalatvezetők, a dolgozók és nyugdíjasok, a poli
tikusok és polgárok, a magyarok és nem magyarok, a kormány és
az ellenzék hívei, a budapestiek és vidékiek, a gyermekes és
gyermektelen emberek közötti ellentét/feszültség enyhítésében.

Az adatfelvétel során kapott eredmények azt mutatják, hogy
konfliktus-helyzetekben a megítélés különbözősége csak az egy
házias vallásosságú és a nem vallásos emberek között teljesen
egyértelmű, így például az egyház konfliktusegyenlítő szerepe a
férfiak és nők, vallásosak és nem vallásosak, a cigányok és a töb
biek között.
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A nem vallásosak
csoportja

Összegezve az eddig megtárgyaltakat, mind a társadalmi konf
liktusok megállapításában, mind az egyház konfliktusmegoldó le
hetőségeinek megítélésében különféle helyzeteket találunk. Az
egyháziasan vallásosak kis csoportja mutatkozik az állásfoglalá
sok tekintetében a legegységesebbnek, a legkövetkezetesebbnek.
Az előbbi kritériumok a második helyre a nem egyháziasan val
lásosokat állitják, a harmadik helyen állnak viszont a nem vallá
sosak. A "más meggyőződéssel"rendelkezők kis csoportja az el
várásnak megfelelően, még kevésbé egységes meggyőződésű,

mint ez előbbiek.

Az egyház számára elgondolkodtató, hogy az egyszeruen
"nem vallásosak" csoportja olyan nagy Magyarországon. A párt
állam utolsó éveiben ez már a politikai vezetőknek is gondot
okozott. Olyan emberek gyűjtőhelye lett ez a csoport, akik valami
okból nem vallásosak, de nem váltak "más meggyőződésűekké"

sem. Egy akkori magas beosztású marxista vezető "se-se emberek
nek" nevezte őket (ti. se nem vallásosok, se nem ateisták), s a tár
sadalom szempontjából a legnehezebb kategóriának tartotta ezt a
csoportot. Számuk majdnem kétszer akkora, mint az "egyháziasan
vallásosoké", biztosan sok közöttük a kereső, vagy a mostani gaz
dasági problémák folytán csalódott ember. Ezek számára az egy
háznak biztosan volna mondanivalója.

Az egyházközség mint a demokrácia iskolája

A kutatás az egyházközségnél annak demokratikus szerkezetét tar
totta vizsgálatra érdemesnek. Ennek megfelelően fogalmazódtak a
tesztkérdések. A közösség ügyeinek eldöntésében való részvételt
szokták a demokrácia mértékéül venni. Legalább ilyen fontos cél
azonban az egyház számára a személy méltósága, az, hogy kit-kit
emberszámba vegyenek. Beletartozik az is, hogy az egyházközség
tagja ne csak egy "szolgáltatás" fogyasztója legyen, sőt nemcsak
beleszólást kapjon a közösség ügyeinek intézésébe, hanem a saját
ügyeit is a közösség gondoskodásába ajánlhassa.

A felmérés kérdései A vizsgálat olyan kérdéseket vet fel, melyek az egyházközséget
mint a demokrácia iskoláját veszik vizsgálat alá. A következő té
mákra kérdez rá:

- ki illetékes az egyházközség ügyeiben való döntésre;
- mennyire ismerik a tagok a döntésre kerülő kérdéseket;
- mennyire érdeklik egyáltalán a tagokat azok a témák,

melyeket az egyházközség tanácsa megvitat;
- van-e beleszólás az egyházközségen kívülről a döntésekbe;
- hajlandók-e a tagok egyházközségi tisztségek elvállalására;
- hogyan ítélik meg a vezetőségben lévő tagok alkalmasságát;
- a tagság számára könnyen elérhetők-e az egyházi,

illetve a világi vezetők;
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- előfordul-e, hogy az egyházközségben a papétól eltérő

vélemény alakul ki;
- ki szokták-e nyíltan mondani az eltérő véleményt;
- a pap képviseli-e a tagok személyes érdekeit

külső szervekkel szemben?
Ez a problémamegoldás nem teljesen illik a katolikus egyház

községre, hiszen ez tudatosan nem parlamentáris közösségi for
ma. Célja nem annyira az, hogya közösség életét határozatokkal
szabályozza, mindenkit bevonva a döntéshozatalba, hanem első

sorban az, hogy megvalósítsa minden evangéliumi közösség há
rom lényeges funkcióját: az igehirdetést, a liturgiát, és testvéri
szolgálatot, a diakoniát. Az igehirdetés gyakorlati célt szolgál: az
evangéliumi kovász így hatja át az életet. A liturgia is a konkrét
életből nő ki, nem puszta látványosság, hanem részvétel az euka
risztikus kenyértörésben. E kettőből logikusan következik a dia
konia: a világ, a testvérek szolgálata. Az egyház, mint társadalmi
intézmény a korszellem hatására természetesen igyekszik - több
kevesebb sikerrel - életében teret adni a demokratikus szabá
lyoknak és a "hivatal" hatáskörét a valóban evangéliumi felada
tokra összpontosítani. Élete mégsem szorítkozhat csupán erre a
társadalmi dimenzióra, s ezért a "demokrácia-képességet" is csak
ennek keretében valósíthatja meg.

A megkérdezettek 28,5%-a egyáltalán nem tudott válaszolni ar
ra a kérdésre, ki az illetékes az egyházközségi ügyekben való
döntésben. Igazán csak arra a válaszlehetőségre reagáltak, amikor
arról volt szó, hogya lelkész a testülettel együtt illetékes az egy
házközségi ügyekben való döntésben (39,3%). Különösen a magu
kat .felekezethez tartozónak" vallók csatlakoztak ehhez az állás
ponthoz. Mivel a zsinatpresbiteri elvet követő protestáns gyüleke
zeti vezetés és a katolikus egyházjog alapján működő egyházköz
ségi szabályzat e pontban erősen eltérő gyakorlatot követ, fontos
lett volna, hogy az adatfelvétel a felekezeti hovatartozást is meg
kérdezze; ennek hiányában a válaszok csak általánosságban érté
kelhetők,

Az első látlelet az, hogy az emberek az egyházközség folyó
ügyeit alig ismerik (60,4%-a sosem szerzett tudomást ilyen
ügyekről). Mindössze 10% az, akinek gyakran tudomására jutot
tak egyházközségi problémák. E számok ékesszólóan panaszolják,
hogy az egyház, melynek a társadalom kovászává kellene válnia,
valahol a sekrestyében van elrejtve; hogy az üdvösség szolgálata
nem közérdekű ügy; hogy az "egész világ", ahová az Alapító
küldte tanítványait, még messze nem lett megszólítva. Ebben a
kérdésben természetesen nagy a különbség aszerint, hogy valaki
tagja-e egy felekezetnek vagy sem. A felekezeten kívüliek 3/4 ré
sze sosem hallott arról, milyen témákat tárgyaltak meg egymás
között az egyházi grémiumok. Ezzel szemben áll a megkérdezet-
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tek 2%-a: nekik viszont gyakran tudomásukra jutott, hogy miről

tárgyalt az egyházi vezetőség.

Ezután már nem meglepő, hogy a lakosság felét-kétharmadát nem
is érdeklik, hogy miről tárgyalnak az egyházi berkekben. Valami látvá
nyos dolognak kell történnie, hogy felkeltse az emberek érdeklő

dését. Egyházi körökben talán még túlságosan elevenen él az
egykori falusi idill emléke, amikor a polgárok jelentős része még
községben élt, ahol mindenki tudott mindenről, s ha nagyon
akarták, még azt is megtudhatták a hívek, mit ebédelt a plébános úr.

Ma az egyházi közösség gyakran úgy éli életét, hogy mások
tudomást se vesznek róla. Ahol viszont élnek még a régi hagyo
mányok, ott az egyháznak jobban kellene törődnie azzal, hogy a
meglévő érdeklődési ki is elégítsék.

Alig van különbség a felekezetekhez tartozók illetve nem tarto
zók között abban a kérdésben: hajlandó-e az illető arra, hogy
tisztséget vállaljon az egyházközségben, ha felkérnék rá. "Bizto
san nem" választ adott a felekezeten kívüliek 82,O%-a és a feleke
zetekhez tartozóknak 76,6%-a. Az egyházi tisztségre vállalkozók
között magától értetődően több a felekezethez tartozó, mint a fe
lekezeteken kívüli (9,4% és 2,2%). Pedig az egyházközségi veze
töknek, mint testületnek egyértelműen jó hírneve van. Határozot
tan pozitív a vélemény arról is, hogy a helyi pappal és a helyi vi
lági elöljáróval igen könnyen személyes kapcsolatba tud kerülni
az, aki kívánja.

Pozitív a helyi pap megítélése olyan szempontból is, hogy az
esetek többségében elfogadják döntéseit, s ha ellentétes álláspont
adódik, azzal se szoktak konfrontálni. Ezen a ponton alig külön
böznek egymástól a felekezethez tartozók és a felekezeten kívüli
ek. Nem tisztázott kérdés azonban, hogy ezekben a válaszokban
mennyire játszott szerepet a magyar ember hagyományos tekin
télytisztelete.

Egy működő demokratikus politikai közösségben a felsorolt
elemek jól körülírják a benne megvalósított demokrácia minősé

gét. Mivel az egyház sohasem állította magáról, hogy célkitűzése

egy demokratikus közösség eszményének a megvalósítása, így az
eredmények sem arról szólnak, hogy mi az egyház, hanem a kű

lönbségekről, hogy mennyiben tér el az egyház struktúrája a demok
ratikus politikai közösség ideál típusától. A kérdés felvetése viszont jo
gos, hogy az egyház önértelmezése szempontjából valóban szük
séges-e annyira eltérni egy demokratikus intézmény ideáltípusá
tól, mint ahogy - legalábbis a gyakorlatban - az egyházközsé
geknél tapasztalható? Ezzel lemond ugyanis az egyház az ember
közelségről, a könnyen érthetőségről, a nagy tömegek megszólítá
sának lehetőségéről. Ez viszont az egyháznak inkább hátrányára,
mint előnyére válik.
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Miklós azon
véleményével, hogy itt

ford~ási félreértésről van
szó. Amagyar nyelvben

ugyanis a .szoc éüs" és a
"társadalmi" két

különböző fogalmat jelöl,
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német nyelvekben a

"socialis", ,,social", ,,sozial"
kifejezések egybemossák
e két különböző fogalmat.

(Lásd Tomka Miklós:
Egyház és társadalom,

Magyar Tudomány,
1991 ,11.,1316-1325.)

Hazánk szociál
politikai helyzete
Arra a kérdésre, hogy az állami szociális juttatások negatívan hat
nak-e a megtakarításokra és ezzel a gazdasági növekedésre, nem
lehet határozott igennel vagy nemmel válaszolni. Mint mindig a
társadalompolitikában, itt is az arányokról van szó . Kétségtelen,
hogy az állami szociális juttatások körének indokolatlan és finan
szírozhatatlan kiszélesítése (például egyes ilyen juttatások állam
polgári jogon való nyújtása) csökkenti a megtakarítási hajlandósá
got, s ezzel szűkíti a beruházások pénzügyi forrásait. Hogya szo
ciális juttatások körének mi az indokolt mértéke, azt elsősorban a
gazdasági lehetőség, másrészt pedig a társadalom egyes tagjainak
rászorultsága határozza meg.

A kérdést azért sem lehet leegyszerűsítve feltenni, mert egy
részt a szociális juttatások gazdasági lehetősége, másrészt az irán
tuk mutatkozó igény függ a társadalom adott helyzetétől és an
nak történelmi előzm ényeitől. Vonatkozik ez a mai magyar társa
dalomra is. Nálunk a negyven évig tartó kommunista rendszer
hamis ígéretei csökkentették a lakosság megtakarítási hajlandósá
gát, ugyanakkor e rendszer jövedelmi politikája a lakosság túl
nyomó részét megfosztotta a megtakarítási lehetős égtő l .

A létbiztonságnak ez a hamis illúziója (amelyről kiderült, hogy
gazdaságilag megalapozatlan volt) egy egész nemzedék gondol
kodásmódjára rányomta a bélyegét. A juttatások iránti elvárások
szintje nem csökkent, bár teljesítésük gazdasági lehetetlensége
mára nyilvánvalóvá lett. Ismét beigazolódott: mindenki maga fe
lelős életéért és anyagi helyzetéért - beleértve időskori anyagi
helyzetét is. Az állam elsősorban oktatással, a kulturális tevé
kenység támogatásával segíthet, l továbbá a takarékoskodás intéz
ményrendszerének kiépítésével. S ha majd hosszú idő múlva a
gazdasági helyzet javulni fog, a szociális juttatások körét már
nem egy utópia, hanem a gazdasági és társadalmi realitások alap
ján alakítj ák ki.

Szélesebb összefüggésben félrevezető az egyház .ezoci álie" ta
nításáról beszélni, mert a kialakult magyar szóhasználatban a
"szociális" fogalomhoz a szegények segítésére irányuló karitatív
tevékenység karcsolódik, "szociálpolitikán" gyakran a "szegény
politikát" értik. Ez a szóhasználat tehát leszűkítené a kérdés kö
rét. Valójában az egyház társadalmi tanításáról van itt szó, ami
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Az egyház társadalmi
tanítása

Társadalmi
igazságosság

messze túlmegy a szegények ügyének pártfogásán (bár azt is ma
gában foglalja). A szociálpolitika, mint a társadalmi különbségek
mérséklését szolgáló intézmények és intézkedések összessége,
csupán részterülete a társadalompolitikának.

Igy értelmezve a fogalmat az egyház társadalmi tanítása vonat
kozik a társadalom gazdasági, erkölcsi, műveltségi, vallási réteg
ződési jelenségeinek egész rendszerére.

A katolikus egyház felismerte a gazdasági viszonyok történel
mi átalakulásának társadalmi következményeit, hatásait, s az
1891-ben XIII. Leó pápa által kibocsájtott Rerum novarum encikli
kával megindult a keresztény társadalmi tanítás fejlődése. A II.
János Pál pápa által kibocsájtott Centesimus annus enciklika új
szemlélettel kezdeményezi a keresztény társadalmi tanítás to
vábbfejlesztését. Míg a Rerum novarum és annak negyvenedik év
fordulóján, 1931-ben a XI. Piusz pápa által kiadott Quadragesimo
anno enciklika inkább reagáltak koruk társadalmi feszültségeire, a
Centesimus annus kezdeményező jellegű, a kommunizmus csődje

utáni új helyzetben egy súlyos tehertételtől és veszélytől megsza
badult emberi társadalom kibontakozásának az útját vázolja.

A Centesimus annus megállapítja: "A szociális tanítás, különö
sen napjainkban, azzal az emberrel foglalkozik, aki beleépül a
modem társadalom változatos kapcsolatrendszerébe". E kapcso
latrendszer időben és térben is változik. Az egyház társadalmi ta
nításának érvénye egyetemes, de gyakorlati érvényre juttatásának
módozatai egy-egy adott ország társadalmának állapotától, céljai
tól és elvárásaitól is függnek.

A katolikus egyház tanításának történetén Szent Páltól Aquinói
Szent Tamáson keresztül egészen a Centesimus annus enciklikáig
végighúzódik az igazságosság problémája, mégpedig nemcsak er
kölcsi és jogi, hanem gazdasági vonatkozásban is. A kommunista
rendszer után napjainkban a magyar társadalmi igazságosságnak
egy tágabb és egy szűkebb értelmezése merül fel. Tágabb értel
mezésként, a kommunista rendszer örökségeként széles rétegek
gondolkodásában hangot kap az a nézet, amely mindenfajta gaz
dasági, jövedelmi egyenlőtlenségetelítél, és megszüntetését köve
teli. Ezzel szemben alig jut szóhoz az a szűkebb, de mai gazdasá
gi helyzetünkben reálisabb értelmezés, amely szerint ne szenved
jen szükséget az, aki önhibáján kívül munkaképtelen.

Nyilvánvaló, hogy a társadalmi igazságosság e kétféle értelme
zésének anyagi (pénzügyi) és társadalmi kihatása között óriási
különbség van. Az utóbbi, szűkebb értelmezés mellett szól a jo
gok és kötelességek egyenlő erővel való érvényesülésének elve,
ami minden társadalom normális működésének alapfeltétele.

A katolikus egyház társadalmi tanításán belül annak egyes,
egyformán lényeges elemei más-más hangsúlyt kapnak. A mai
magyar helyzetben érthető módon fontos a szegények támogatá
sának követelménye. Ezt csak helyeselni lehet. Manapság azon-
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ban ritkán hivatkoznak arra, amit Szent Pál apostol ír a tesszalo
nikaiakhoz intézett második levelében: "Meghagytuk nektek,
hogy aki nem akar dolgozni, ne is egyék. Hallottuk ugyanis,
hogy némelyek rendetlenül élnek, semmit sem dolgoznak, hanem
haszontalanságra fecsérlik idejüket"(3, 6-12).

Jogok és kötelességek Ami a jogok és kötelességek egyenlő erővel való érvényesülé-
sét illeti: sem a szakirodalom, sem a gyakorlati politikai tapasz
talatok nem igazolják azt a hipotézist, hogya társadalom minden
tagja jóhiszeműen és méltányosan cselekszik, holott ez a társa
dalmi együttélésnek és az egyenlő teherviselésnek alapvető köve
telménye. A kommunista rendszer idejéből fennmaradt mentalitás
deformálja az igazságos és helyes intézmények hatását is, a jogok
hangoztatása háttérbe szorítja a kötelességek vállalását. Senki sem
vitatja a családi pótlék intézményének - mint társadalom- és né
pesedéspolitikai eszköznek - igazságos és helyes voltát. Ugyan
akkor tapasztalható, hogy egyeseknél a családi pótlék jövede
lemforrássá válik, amely gyermekek nemzésével bővíthető. E
gyermekek azonban nem kapják meg azt az ellátást, oktatást és
erkölcsi nevelést, ami a családi pótlék voltaképpeni célja. Az ilyen
- visszaélésnek is minősíthető - jelenségeket nehéz jogszabá
lyokkal megszüntetni: nevelő munkával és erkölcsi ráhatással
azonban visszaszorítandók, mert különben a keményen dolgozó,
gyermekeiket gondosan ápoló és nevelő szűlőkkel szemben törté
nik igazságtalanság.

Munkanélküliség Mindhárom pápai enciklikán végighúzódik a munkáskérdés és
ezzel együtt a munkanélküliség problémája mint az ipari társa
dalmak kísérőjelensége. A társadalompolitikának ezt a súlyos, a
gazdaságpolitika által meg nem oldott kérdését a második világ
háborút követően a fejlett nyugati országokban enyhítette a ma
gas termelékenység: a műszaki fejlődés, a munka szervezettsége
és fegyelme lehetővé tette a gazdasági források olyan bővítését,

hogy azokból az átmenetileg vagy tartósan munkanélkülivé vál
tak segélyezése megoldható lett.

Másként alakult ez a kommunista országokban, ahol az önálló,
egyéni munkával való jövedelemszerzést tiltották, büntették és ül
dözték; mindenkit bérmunkássá tettek (akár fizikai, akár szellemi
alkalmazottként), értelmes foglalkoztatásukra azonban a kommu
nista rendszer nem volt képes. Ugyanakkor ez a bérmunkás álla
pot kiszolgáltatta a társadalom tagjait a politikai hatalomnak. Be
következett az az állapot, amit a Centesimus annus így jellemez:
"Az ember, akit megfosztottak attól, amit a »magáénak« mond
hatna, valamint attól a lehetőségtől, hogy saját kezdeményezésé
ből keresse meg a kenyerét, függővé válik a társadalmi mechaniz
mustól és azoktól, akik azt ellenőrzik".

A kommunizmust követő átmeneti helyzetben egyrészt a tulaj
doni viszonyok, másrészt az ésszerűtlen gazdasági szerkezet
kényszerű változása következtében ennek a kizárólagosan bér-
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Átalakulás
a kommunizmus

bukása után

munkás-társadalomnak a fenntartása lehetetlenné vált. A bérmun
kások (akár fizikai munkások, akár alkalmazottak) jó része elve
szítette megszokott munkahelyét. Munkanélküli segélyre szorul,
miközben sokan azt várják, hogy ismét bérmunkásként helyez
kedhessenek el. Sok emberben meggyökeresedett az a gondolko
dásmód, amely "munkának" csak a bérmunkásként végzett tevé
kenységet tekinti, s ezért nem vállalkozik az önálló, bármilyen
egyszerű egyéni munkával való jövedelemszerzésre, holott erre a
mai magyar gazdaságban is van alkalom.

A kommunizmus bénítólag hatott az egyéni kezdeményezésre,
s ezzel fékezte a társadalom rendelkezésére álló javak és szolgál
tatások mennyiségének bővülését, az utána következő átmeneti
szakasz viszont azzal a veszéllyel jár, hogy teret nyit a gátlástalan
haszonszerzésnek; ez pedig eltorzítja a jövedelmi viszonyokat, és
társadalmi feszültségeket okoz. Ebben az átmeneti szakaszban a
fejlett országok egyes társadalmi csoportjainak életvitele nem le
het követendő példa, mert - mint a Centesimus annus megállapít
ja - "a fejlett országokban néha erőteljes propaganda folyik a
tisztára haszonelvű értékek mellett az ösztönök fékezetlen kiélé
sére és az élet élvezetére serkentve, ami megnehezíti az emberi lét
értékei helyes sorrendjének felismerését és elismerését",

A kommunizmus bukása utáni átmeneti helyzetben a felszaba
duló gazdasági energiák csak akkor fognak az egész társadalom
javára működni, ha érvényesülnek azok az erkölcsi elvek, ame
lyek a keresztény Európa történelme során több száz éven át irá
nyították a legszélesebb értelemben vett polgárság gondolkodását
és cselekvését.

Negyven évi ateista kurzus után inkább csak a most pályára
kerülő nemzedék tagjaitól várható, hogy felismerik a keresztény
társadalmi tanításban foglalt értékeket, s mindennapi életükben,
családjukban, továbbá helyi és országos közéleti szerepükben vál
lalják ezeknek az értékeknek a gyakorlati érvényesítését a magyar
társadalomban. Ilyen értelemben akár programnak is tekinthető

az, amit a Centesimus annus így fogalmaz meg: "Jelentős erőfeszí

téseket kell tenni a kommunizmust levetkőzött államok erkölcsi
és gazdasági talpraállítása érdekében. Régóta eltorzultak a lega
lapvetőbb gazdasági kapcsolatok, és kihaltak a gazdasági élethez
tartozó erények mint az igazmondás, a megbízhatóság és a szor
galom. Türelmes anyagi és erkölcsi újjáépítésre van tehát szükség,
miközben a hosszú nélkülözésben kimerült népek kormányaiktól
életszínvonaluk érezhető, gyors emelkedését, valamint jogos igé
nyeiknek megfelelő kielégítését várják".
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BÉLVÁCZ IVÁN

A JPTE Közgazdasági
Karának egyetemi tanára.
A tökeberuházások finan
szírozásával és a befekte
tések elméleti kérdéseivel
foglalkozik.

Jólétieskedő állam

Újraelosztás

Üzleti aktivitás vagy
társadalmi szolidaritás
A szociális célú újraelosztás terjedelme

A nemzeti termék nagy hányadának szociális célú újraelosztása a
gazdaság- és szociálpolitikai vita kőzéppontjába került. A rend
szerváltás előtt az állam szociális kiadásai a költségvetés több mint
felét tették ki, s a mára kialakult egyharmados arány is elkeseredett
viták tárgya. A szocialista tervgazdaság körülményei között az ál
lam olyan terjedelműszociális ellátó rendszert működtetett,amely
nek a gazdasági hatékonyság oldaláról hiányos alapjai voltak. A
stabil gazdasági alapokon nyugvó jóléti állam helyett be kellett ér
nünk annak halvány visszfényével, valamiféle jólétieskedő gazda
sági és szociális konstrukcióval. E - biztos gazdasági alapokat nél
külöző - szociális rendszer lebontása-átalakítása a rendszerváltás
pillanatában megkezdődött.A fogyasztói ártámogatások csaknem
teljeskörű felszámolása, a szociális célú lakásépítés beszüntetése, a
kulturális szolgáltatások egyre szélesebb körű piacosítása, az első

sorban szociális tartalmú állásbiztonság megszüntetése egyaránt
szűkítették a szociális célú társadalmi kiadásokat.

A piacgazdasági körülményekhez igazodó szociális rendszer
kialakítása nyilván nem azonos a korábban működött konstruk
ció pánikszerű ál1amtalanításáva1. Az előző rendszerben - állam
polgári jogon - szerzett jogosítványok fokozatos vagy sokkszerű

elvesztése traumát okoz, s a váltás elkerülhetetlenségének magya
rázata nélkül tartósítja a társadalmi nyugtalanságot. A legtöbb baj
a szociális rendszer tartalmának differenciálatlan megközelítésé
ből származik. A szociális biztosítás intézményeinek leválasztásá
val és a munkanélküli ellátás piackonform kezelésével a remény
beli kedvezményezettek folyamatos befizetésein alapuló, minden
valószínűség szerint tartósan önfinanszírozó rendszer jön létre.
Ilyen körülmények között az egészségügyi szolgáltatást, a nyug
díjat vagy a munkanélküli segélyeket nem tekintheljük a rediszt
ribúcióra egyoldalúan támaszkodó szociális juttatásnak.

Ami a felsoroltakon túl a szociális rendszerben megmaradt,
nyilvánvalóan nem kevés, s a kormányzati gazdaságpolitika e kör
további szűkítését célozza. Az anyasághoz, a gyermekneveléshez,
a munkaképtelenné váláshoz kapcsolódó szociális juttatások ter
vezett felszámolása, a nem csupán szimbolikus tandíjkötelezett
ség bevezetése, az egészségbiztosítás elveivel nem konform piaci
áras szolgáltatások kiterjesztése joggal veti fel a kérdést: marad-e
a rendszerben ellenérték nélkül nyújtott szociális szolgáltatás és
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juttatás? Kérdéses továbbá, hogy az egykor alacsony hatásfokkal
és pazarlóan műkődő szociális ellátás szinte teljes leépítése
hosszabb távon is életképes rendszer kialakításához vezet-e.

Gazdasági hatékonyság A szilárd gazdasági alapokra épülő jóléti rendszerek neokon-
zervatív kritikája lényeges fenntartások nélkül nem alkalmazható
hazai állapotainkra. A szociális juttatások túl nagy arányának el
kényelmesítő, gazdasági aktivitást mérséklő, s a befektethető for
rásokat csökkentő hatásáról gyakran hangoztatott érvek bizonyá
ra igazak. A szociális ellátás a gazdag jóléti államokban időről

időre elérhet egy olyan pontot, amelyen túl e szolgáltatások és
juttatások csak az állam fokozódó eladósodásával finanszírozha
tók. A szociális rendszer terjedelmét szűkíteni igyekvő konzerva
tív-liberális, és az azt kiterjeszteni törekvő szociáldemokrata-ke
resztényszociális irányzat váltógazdálkodása az elmúlt évszázad
egyik legkarakteresebb társadalomgazdasági küzdelme. E válta
kozó irányú átrendeződésbenhol a gazdasági hatékonyság foko
zása, hol pedig az egyének és egyes csoportok leszakadásának
megakadályozása kap nagyobb hangsúlyt.

A piacgazdasági feltételekkel konform új szociális rendszer ki
munkálása a lehető legkedvezőtlenebb társadalmi és gazdasági
közegben folyik. Egyrészt az állam szociális célú tehervállalását
egyre kevésbé teszik lehetövé az erősen megcsappant bevételek,
másrészt az autonómiáját visszanyert gazdasági szféra továbbra
is súlyos hatékonysági zavarokkal küzd. A nagy kérdés nyilván
valóan az, hogy az üzleti veszteségek újraképződésében, a növe
kedés hiányában, a beruházások tartós stagnálásában mekkora a
túlméretezett szociális rendszer igazolható szerepe. Tisztázásra
vár továbbá az is, hogy az üzleti hatékonyság és a szociális célú
újraelosztáson keresztül kifejeződő társadalmi szolidaritás oly éles
ellentétben áll-e egymással, ahogy azt gyakran hisszük.

A veszteség valódi okai

Piacgazdasági átmenet A jólétieskedő állam szociális rendszerének karcsúsítása a hatékony
gazdaságra épülő jóléti államétól lényegesen eltérő társa
dalomgazdasági környezetben megy végbe. Míg a fejlett régió erős

középosztályon nyugvó társadalmában a redisztribúció döntően ki
egyenlítő hatást gyakorol, s az emberhez méltó létet garantálja a
versenyben lemaradók számára, addig a piacgazdasági átmenet ke
serveit megszenvedő országokban a tömeges és végletes leszaka
dásnak állja útját. Az államszocialista rendszer társadalmi konszen
zusa olyan hamis középosztályosodáson alapult, amely szubvenci
onált árakon, ingyenes szolgáltatásokon, s a gazdaság teljesítőké

pességével arányban nem álló szociális ellátáson nyugodott. Mint
hogy gazdasági virágzáson alapuló szerves középosztályosodás rö
vid idő alatt ab ovo nem mehet végbe, a szociális rendszer gyors
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Csökkenő

költségvetési bevételek

Elkényelmesedés

leépítése nyomán felsejlik a társadalom szélsőségespolarizálódásá-
t

nak, sőt kettészakadásának réme.
A gyötrő dilemmák láttán először a gazdasági szféra szerepé

nek elfogulatlan tisztázására van szükség. Az államszocialista vi
lágban úgy tekintették, hogy a szociális célú újraelosztás forrásai
a vállalatok költségvetési befizetéseiből származnak, s e véleke
désben sok igazság volt. Egy fokozatosan piacivá váló rend
szerben viszont a személyi és fogyasztási adókon keresztül áram
lik a költségvetésbe a bevételek többsége. Az elmúlt évek leg
szembeötlőbb tapasztalata, hogy az üzleti szféra hozzájárulása a
társadalmi közkiadásokhoz mind abszolút értékben, mind ará
nyában drámaian mérséklődött. A társaságokká alakult vállalatok
és bankok sora ma is rászorul az állami szubvenció nyíltabb és
rejtettebb jótéteményeire. A múltban gyakorolt s alig leplezett tá
mogatások helyett ma a piaci körülményekkel összeegyeztethető

konszolidáció és garanciavállalás játssza ugyanazt a szerepet. Ha
tehát úgy tesszük fel a kérdést, hogy az üzleti növekedés, a ter
melés korszerűsítése elől milyen kiadások vonnak el forrásokat,
akkor elsők között az üzleti szféra veszteségtermelő társaságait
kell említenünk. A piacgazdasági átalakulás nagy eredményének
tekintenénk, ha az üzleti szféra záros időn belül nem tartana
igényt állami segítségre. Ez azért is nagyon fontosnak látszik,
mert a konszolidációval megsegített társaságok felében már jelen
tős magántulajdonosi részesedés mutatható ki. Az állami költség
vetés egykor zavartalanul érvényesülő újraelosztó szerepét - az
elmúlt öt év során - az üzleti szféra hozzájárulásának megcsap
panása ásta alá. Ennek egyik oka, hogyakapitalizálódás nem a
szigorúan takarékos, aszketikus-felhalmozó mintákat követi, ha
nem a vállalkozás részben a pazarló-hedonista fogyasztás kereté
ül szolgál. A redisztribúció csatornáiba kerülő források jelentős

visszaesése drámaian csökkenti az állam által ellátható szociális
szerepvállalás mértékét. A jóléti ellátások elkényelmesítő hatásá
nak túlhangsúlyozása helyett helyesebb azt mondani, hogy a be
vételek elvesztése miatt az állam a korábbinál sokkal szűkebb ter
jedelmű szociális rendszer finanszírozására képes.

A hazai viszonyok között az igazi kérdés tehát az, hogy a szociá
lis ellátás megmaradt elemei az egyén üzleti aktivitását aláásó elké
nyelmesedést finanszírozzák-e, s ezáltal fékezik-e a gazdasági növe
kedést, vagy a piacgazdasági alkalmazkodáshoz biztosítanak kevés
bé konfliktusos átmenetet. A szociális ellátás csatornáinak viszony
lag rövid idő alatt végbevitt e1zárása azért éri felkészületlenül a tár
sadalom széles rétegeit, mert a gazdasági pangás miatt egyének tö
megei képtelenek a kompenzáció meglelésére. Az elmúlt öt év arra
volt elegendő, hogy a társadalom mintegy harmada kivívjon magá
nak a piaci árakkal arányban álló jövedelmet, míg a másik kéthar
mad jövedelmét reménytelenül nagy távolság választja el a kínált ja
vak és szolgáltatások akár szolid fogyasztásának esélyétől is. Egy
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olyan gazdaságban, ahol a felnőtt lakosság fele folytat nem regisztrált."
adó- és járulékfizetéssel nem terhelt gazdasági tevékenységet, ott ké
telkedve fogadhaljuk a becslést, amely szerint az összfogyasztás alig
több mint felének a fedezete származik munkából.

Indokolatlan jövedelmi különbségek

Túladóztatás

Értéktermelés és
jövedelmi kűlönbségek

Nagyon leegyszerűsítenénkátmeneti társadalmunk valós folyamatait,
ha úgy vélnénk. hogy az üzleti virágzás útjában egyetlen akadály áll:
a gazdaság teljesítőképességéhez viszonyítottan túlfej lett szociális
rendszer. Közelebb járunk az igazsághoz, amikor az államháztartási
újraelosztás problémáihoz annak megállapításával közelitünk. hogy a
legális és regisztrált gazdasági tevékenységek különféle elvonásokkal
túlterheltek. A termelés, a fogyasztás, a mindennapi élet legtöbb moz
zanata adókkal, járulékokkal, s legkülönfélébb illetéke kkel annyira
túlterhelt, ami tömegmozgalommá teszi az adókerülést. a tranzakciók
tényleges összegének eltitkolását. Nem igaz, hogy a termelés és fo
gyasztás túladóztatása. a munkáltatói terhek túlzott nagysága révén
elsősorban a szociális kiadásokat finanszírozza az állam. A szociális
rendeltetésű újraelosztás mellett ugyanis a társadalmi közkiadások oly
széles repertoárja található, amely összességében talán annál nagyobb
nyomást gyakorol az újraelosztásra.

Ennek alapján az sem zárható ki, hogya szociális kiadások for
rásigényénél lényegesen nagyobb az az elvonási szükséglet, amely
mérsékli az üzleti rendeltetésű pénzalapokat, s a gazdasági növeke
dés elől von el forrásokat. Nem áll szándékunkban sem a szociális
oldal kritikátlan védelmezése, sem a társadalmi közkiadások nagy
ságának egyoldalú bírálata. Amennyire nem hiszünk az állampolgá
ri jogon járó szociális elosztási rendszer feltétlen hatékonyságában,
ugyanannyira kételkedünk abban is, hogy az egyének üzleti aktivi
tását kizárólag a szociális ellátás felszámolására lehet visszavezetni.

A piaci rendszer létezésének első jelei gazdaságunkban - pa
radox módon - nem az érték- és jövedelemtermelés javulásában,
hanem az elosztási viszonyok gyökeres átalakulásában jelentkez
tek. Rövid idő elteltével ugrásszerűen megnőtt a tőkejövedelmek

súlya, európai színvonalú menedzseri fizetések honosodtak meg,
jelentősen nőttek a tisztviselői javadalmazások, s a régebben ho
nos 1:5 vagy 1:10 jövedelemarányokat 1:200 vagy 1:500 hányado
sok váltották fel. Az eloszlási skála végletes széthúzása nem a tel
jesítmények piaci arányain alapult, hanem a homályosan definiált
lehetőségek eltérő hatásfokú kihasználásán. Az átmenet eddigi
időszakában a magasabb vagy növekvő béreket és jövedelmeket
általában nem előzte meg a piac által elismert teljesítmények nö
vekedése. Ha azonban egyének, családok vagy kisebb-nagyobb
társadalmi csoportok közötti anyagi természetű differenciák nem
valós piaci versenyben keletkeztek, akkor nincs sok értelme a
szociális rendszeren keresztüli kiegyenlítésrőlbeszélni.
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A piacosítás korlátai

Leszakadás

Értékarányos dijazás

Önfinanszírozó
biztosítási rendszer

Ha csak nem akarjuk milliók végletes leszakadását. a társadalmi
mobilitás és reprodukció súlyos deformálódását, akkor az újra
elosztás társadalomgazdasági rendszerébőlsemmiképpen nem sza
badna kiiktatni a szociális célú redisztribúciót. Világos értékválasz
tás mentén a gyermek lehet az a cél, akire a szociális elosztás kon
centrálhat. Az oktatás, az anyaság és a gyermeknevelés olyan terü
let, ahol a jövőbeli emberi tőke minőségének kockáztatása nélkül
fenn kellene tartani a leszakadást akadályozó juttatásokat. Az ok
tatás- és egészségügy széleskörűpiacosításával olyan mintát követ
nénk, amely mögött - másutt a világban - nyolcvan százalékos
középosztály, magasfokú gazdasági hatékonyság, általános tőkebő

ség, s a megtakarítások gazdag értékesítési lehetőségei állnak. Ha egy
gyengén vagy közepesen fejlett gazdaságban a javak és szolgáltatások
gyorsan végrehajtott és teljes piacosítása révén az egyéneket tömege
sen teljesíthetetlen feladatok elé állítják. akkor az a versenyre kény
szerítés helyett könnyen vezethet a nem regisztrált gazdaság további
duzzadásához vagy milliók végletes leszakadásához s a társadalom
dezintegrálódásához. A gazdaságpolitika mai irányítói egyedül a piaci
jellegű reakciót tartják elképzelhetőnek, s alternatívák nélkül csak eb
ben az egy változatban gondolkodnak. A piaci reagálástól eltérő eshe
tőségekre nem készülnek forgatókönyvek.

Az adó- és piackerülő magatartásnak nagyon egyszerű magyará
zata van. Az egymillió vállalkozó egyén minden piacgazdasági siker
mutató ellenére szociológiai értelemben is keveset változott az elmúlt
fél évtizedben. A munka és az erőfeszítés értékarányos díjazása to
vábbra sem valósult meg. Az értéket fogyasztó vagy azt egyáltalán
nem gyarapító munkahelyek ma is nagyobb anyagi elismerést bizto
sítanak, mint az értékteremtők. A belterjes részpiacok tucatjain valódi
értékmérést biztosító verseny nem alakulhatott ki, s az egységnyi 
azonos mennyiségű és minőségű - teljesítmény "piaci" értéke igen
különböző. Ilyen társadalmi-gazdasági közegben aligha lehet a szo
ciális rendszer felszámolásától várni az üzleti aktivitás növekedését.
Egy éppen kialakulófélben levő piacgazdaságban a szociális kiadáso
kat feltüntetni az aktivitás fékjeként. a megtakarítás és beruházás fő

akadályaként - s végső soron a gazdasági növekedés alapvető kor
látjaként - több mint vitatható. A reálgazdaság dinamikus fejlődésé

nek útjában egyaránt megtalálható a tartósan magas infláció, a reali
zálási lehetőségek hiánya, a racionális tőke-költségvetési kalkuláció
lehetetlensége, az irreálisan magas üzleti és finanszírozási kockázat.

Az államháztartási kiadások magas szociális költségtartalmát
nem szabadna összetéveszteni az állami költségvetés hasonló tar
talmú arányával. Elsősorban azért nem, mert az egészség- és
nyugdíjbiztosítási pénztár leválasztásával e két nagy szociális te
rület elvileg önellátóvá válhatott volna. Abban, hogy ez nem tör
tént meg, a döntő szerepet talán nem is a mai folyó befizetések
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elégtelensége okozza, hanem a szociális biztosítás intézményeinek
alacsony mérvű vagyonellátottsága. Egy olyan országban, ahol az
egészség- és nyugdíjbiztosítás évtizedeken keresztül semmilyen
tőkésíthető vagyonnal nem rendelkezhetett, az önállósodás után
sem kapott olyan vagyont, amely a tőkehiány gondjait megoldotta
volna. Ha a kifizetett nyugdíjat a korábbi folyamatos befizetések tő

késített járadéka, az egészségügyi szolgáltásokat pedig a biztosí
tottak rendszeres befizetései finanszírozzák, akkor a legszigorúbb
kritériumok alapján sem mondhatjuk azt, hogy e juttatások az állam
szociális kiadásai közé tartoznak. Az anyasághoz, a gyermekneve
léshez és az oktatáshoz kapcsolódó költségvetési szociális kiadások
társadalmi fedezete döntően az egyének befizetéseiből származó
adóbevétel. Az igazi kérdés itt az, hogy a társadalom vállalja-e a
gyermeket nevelők, a munkaképességüket idő előtt elvesztők, az ön
hibájukon kívül leszakadók anyagi támogatását.

Bármily kicsi és homogénnek tűnő is ez az ország, az egyének esé
lyegyenlőségétől - mint optimális induló helyzettől - igen távol va
gyunk. Az üzleti aktivitást és a társadalmi szolidaritást azért nem sza
badna élesen szembeállitanunk, mert szociális kiegyenlítő mechaniz
musok nélkül csak az üzleti dinamizmusban, a vállalkozások virágzá
sában, s a termékeny versengésben bízni illúzió és leegyszerűsítés.

Annak igazságában nyilvánvalóan nem kételkedhetünk, hogy ha az
államnak nincsenek megfelelő bevételei, akkor nem osztogathat bőke
zű szociális támogatásokat. Mielőtt azonban a szociális juttatásokat
gondolnánk az állami pazarlás legfőbb megtestesítőiként, vegyük fi
gyelembe azt, hogy a kifizetett nyugdíj, a gyermekgondozási segély,
az anyasági ellátás, a szociális segítség a bérektől és jövedelmektől Ié
nyegesen elmaradó, összegében szigorúan kontrollált, a kedvezmé
nyezett számára pedig létalapot biztosító fizetési tétel.

A társadalmi szolidaritás ereje

Rászorultsági elv Azt nyilván kevesen hiszik el, hogy a beruházások, a növekedés és az
üzleti aktivitás első számú ellensége a túl nagy szociális kiadás lenne.
Húsz éve az igazi piac hiánya, tíz éve a vagyon- és tőkeérdekeltség

fejletlensége, öt éve a vállalkozás totális szabadságának hiánya volt a
legfontosabb gátló tényező, a minden jó törekvés útjában álló akadály.
Napjainkban meg sem fordul a fejünkben, hogy a legfőbb probléma
a piaci szereplők magatartásában van. Amíg ez az ország képtelen a
tulajdonviszonyok átláthatóvá tételére, polgárai a hiteles adóbevallás
készítésére, évenként az igazságnak megfelelő vagyonnyilatkozat té
telére, amíg az ellenőrizhetetlen jövedelmek összege vetekszik a legá
lisakéval, addig a gazdag és szegény vitatható tartalmú kategóriák
maradnak. Eme szigorú és világos áttekinthetőség hiányában a rászo
rultsági elv is könnyen megcsúfolható. Mivel az elmúlt évtizedben a
szociális támogatások követték legkevésbé az inflációt, nincs okunk
azt gondolni, hogy a jövedelemelosztás nemzetgazdasági arányait
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Adókerülés,
túladóztatás

éppen a szociális szféra kifizetései torzították volna el. Nemzetgazdasa
gunk értékképzési és jövedelemelosztási folyamatai tele vannak torzu
lásokkal. A nagyobb jövedelem és nyomában a nagy vagyon nem csak
(sőt, főleg nem) piaci hatékonysággal igazolt teljesítményből származik.

Egy nagyon gyengén fejlett piaci gazdaságban hibás az olyan
szembeállítás, amely a nagy piaci teljesítményre képes tehetőseket

úgy tünteti fel, mint akiknek adófizetési áldozataiból finanszírozzák
a szociálisan rászorultak juttatásait. Az adóstatisztikák e feltevést a
legkevésbé sem igazolják. A tényleges magánjövedelemből történő

(nem létező) jótékonykodás kimutatásai pedig még kevésbé. S ezzel
elérkeztünk a vizsgált problémák talán legsúlyosabb vonatkozásá
hoz. Az üzleti szféra adókerülésen alapuló jövedelemköltése és fel
halmozása útjában valószínűleg nem állnak bürokratikus akadályok.
A nagy jövedelmek megadóztatására ugyancsak nincsenek hatékony
eszközök. Maradnak a fogyasztási adók, valamint a közepes- és ala
csony jövedelmek megadóztatásából nyert bevételek. Az állami szfé
ra és a magángazdaság alkalmazottainak jövedelme után beszedett
adók a két hatalmas területet: a társadalmi közkiadásokat és a szo
ciális ellátást egyidejűleg nem képesek finanszírozni, e kötelezettsé
gek egyidejű teljesítése csak az államkassza fokozódó eladósodása
mellett történhet. E mély csapdából csak úgy találhatunk kiutat, ha
a jövedelemképzés, -elosztás és -újraelosztás ok-okozati viszonyait
elfogulatlanul elemezzük. Elkerülhetetlen annak tisztázása is, hogy
az egyénnek a társadalmi teljesítményhez nyújtott hozzájárulása ho
gyan viszonyul a javakból való részesedéshez.

A lemaradók és leszakadók oltalmazása minden időben szociá
lis érzékenységet és társadalmi szolidaritást feltételez. Ma a társa
dalom alkalmazkodóképességét alaposan igénybe vevő gazdaság
politikai lépések történnek arra, hogya jólétieskedő állam helyett
más újraelosztási rendszert alakítsanak ki. A mi társadalmunk
tagjai azonban a piaci alkalmazkodóképesség tanulását nem
ugyanarról a bázisról kezdik, ahonnan a fejlett jóléti államok pol
gárai. A társadalom azonnali sikeres alkalmazkodásra képtelen ré
szét (vélhetően többségét) a végletes leszakadás rémével fenyeget
ve nem szabadna eleve ellenérdekeltté tenni.

Ha egy gazdaságban nem alkotható tiszta kép a (regisztrált és
be nem vallott) nemzeti teljesítmény valóságos terjedelméről, a
tényleges jövedelmi és vagyoni viszonyokról, arról, hogy a nem
regisztrált gazdasági tevékenységbőlmekkora megtakarítás és beru
házás keletkezik, továbbá hogy a különböző csoportok összesen
mekkora bevallott és eltitkolt jövedelemből élnek, akkor nagyon ne
héz bármily társadalmi csoport fölött pálcát törni. Szociális jogosult
ságok tömegét - kellő politikai támogatottság birtokában - egy
szerűen vissza lehet vonni. Mi történik azonban akkor, ha a gazda
sági hatékonyság akadályának kikiáltott szociális elosztás legyőze

tik - s a költségvetés egyensúlya esetleg mégsem javul, az eladóso
dottság tovább növekszik, s a beruházásokra is várni kell?
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HEINRICH VON
KLEI8T A magasabb béke

(1792 vagy '93)

Hogyha a harcnak hágva szekerére
Fegyvert fognak egymásra emberek,
Keblökben szívvel, amelyet beléje
A szeretet Istene helyezett:

Az t gondolom, meg nem foszthatnak engem
A békétől, amely szívembe száll,
Erényemtól, sem hitemtől Istenben,
Mely gyűlöletnek s félsznek ellenáll.

És meg nem tilthatják a juharárnynak,
Hogy nyári mezőn adjon enyhelyet,
S nem harsoghatják túl a csalogánydalt,
Mely áthevíti csöndes keblemet.

Az qngyal
az Ur sírjánál
Midőn kihűlt testtel, hét tátongó sebével
Urunka sírjában feküdt - a sír;
Mint tíz élő óriást ha őriznie kéne,
Egt) sziklaszurdokba mélyen bevágva;
Elébe férfiizmok görditettek
Homokkövet, mely nem hajt semmi szóra ,
S keretezték ezt helytartó-pecsétek:
A barlangból maga a gondolat
Sem illanhatott voln' el észrevétlen;
S mégis, mintha tartani kéne attól,
A végén még a gránitszikla megtér,
Egy csapat őr járkált fel és le,
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A pecséteken bámulva a képmást 
Jöttek a hajnalfénnyel ó1c:
Örök-erős hitüek, három Máriák,
Látni, hogy Jézus még ott bent van-e;
Merthogy 6 megígérte nékik:
Föltámadand a harmadik napon.
Ahogy e hívő asszonyok közelgtek
A sírbarlanghoz, mit látott szemük?
Az őrök, kik a sírt vigyázták volna,
Arccal a porban, mint halottak,
Feküdtek ott mind a szikla körül;
A bejárat köve messze gördítve,
S peremén ott ült, még kissé mozgatva szárnyát,
Az angyal, villámhoz hasonlatos,
És ruhája, mint friss hó, olyfehér.
Akkoron ó1c is, mint villámütöttek
Hulltak a porba, porként maguk is,
Hívén, fölszívja ó1cet menten ott a fény;
Am így szólt a kerúb: "Ne féljetek!
Jézust kerestétek, ki megfeszíttetett,
De nincs itt, látjátok, nincs, mert feltámadt;
Gyertek csak, nézzétek ez elhagyott helyet."

És amíg ó1c ott égnek emelt kézzel
Látták, szavuk is elállt, üresnek a sírt,
igy folytatta, fenséges-szeliden:
"Menjetekasszonyok, s mondjátok ezt el
Kiválasztott tanítványainak,
Hogy tanítsák a Föld minden népének,
És úgy tegyenek, ahogy ő": s eltűnt.

Tatár Sándor fordításai
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IL8E AICHINGER

Osztrák írónő, 1921-ben
született Bécsben. Kiváló
stnusú költő és prózaíró,
különösen a rövid elbe
szélések és vázlatok
nagy mestere.

A hely, ahol lakom
Tegnap óta egy emelettellejjebb lakom. Csak halkan mondom, egy
emelettel lejjebb lakom. Azért nem merem hangosan mondani,
mert nem költöztem el. Tegnap este, mint minden szombaton, kon
certen voltam. Amikor hazajöttem a koncertről, elindultam felfelé
a lépcsőn, miután kinyitottam a kaput és felkapcsoltam a villanyt.
Mit sem sejtve mentem a lépcsőn fölfelé - a lift a háború óta nem
működik-, és amikor a harmadik emeletre értem, azt gondoltam:
"Bárcsak már megérkeztem volna", és egy pillanatra a liftajtó mel
letti falnak támaszkodtam. A harmadik emeleten mindig kimerült
ség fog el, ilyenkor néha azt hiszem, már a negyediken vagyok.
Most azonban nem éreztem így, tudtam, hogy még hátra van egy
emelet. Tehát kinyitottam a szememet, hogy megmásszam az utol
só szintet is, de akkor megpillantottam a névtáblámat balra a lift
melletti ajtón. Tévedtem talán, és már négy emeletet jöttem? Meg
akartam nézni az emeletet jelző táblát, de éppen akkor kialudt a
villany.

Mivel a villanykapcsoló a folyosó másik oldalán van, két lé
pést sötétben tettem meg az ajtómig, és kinyitottam. Az ajtómat?
Dehát ki másét, ha az én nevem áll rajta? Éppen ezért semmi két
ség, hogy már a negyediken voltam.

Az ajtó ellenállás nélkül kinyílt, megtaláltam a kapcsolót, és ott
álltam a kivilágított előszobában, az én előszobámban,és minden
olyan volt, mint mindig: piros tapéta, amelyet már régen ki kel
lett volna cserélnem, előtte a pad, és balra a konyhába vezető fo
lyosó.

Minden olyan volt mint máskor. A konyhában a kenyér, amit
nem ettem meg vacsorára, még a kenyértartóban. Minden válto
zatlanul. Vágtam egy szeletet és enni kezdtem, azonban hirtelen
eszembe jutott, hogy amikor bejöttem, nem csuktam be a bejárati
ajtót, így visszamentem az előszobába, hogy bezárjam.

Közben az előszobából kiáradó fényben megpillantottam a fo
lyosón az emeletet jelző táblát.

Ez állt rajta: Harmadik emelet. Kirohantam, benyomtam a vil
lanykapcsológombot, és még egyszer elolvastam. Majd elolvas
tam a névtáblákat a többi ajtón. Azok nevét láttam, akik eddig
alattam laktak. Aztán fel akartam menni eggyel följebb, hogy lás
sam, ki lakik azok mellett, akik eddig mellettem laktak, ki lakik
fölöttem, hirtelen azonban olyan gyengének éreztem magam,
hogy be kellett mennem lefeküdni.

Időnként még mindig csábítást érzek, hogy felkeljek, felmen
jek, és bizonyosságot szerezzek. De túl gyengének érzem magam,
és az is előfordulhat, hogy a folyosón kigyulladó fény felébreszt
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valakit ott fenn, kijön és megkérdezi: "Mit keres Ön itt?" Pedig
eddig szomszédok voltunk. Nem, ettől annyira félek, hogy in
kább ágyban maradok, bár tudom, hogy nappal még inkább ne
hezemre fog esni felmenni. Hallom a szomszéd szobában lakó di
ák lélegzetvételét: albérlő nálam, hajóépítő mérnöknek készül,
mélyen és egyenletesen lélegzik. Fogalma sincs arról, hogy mi
történt. Fogalma sincs, és én itt fekszem és virrasztok. Azon töp
rengek, vajon megkérdezzem-e tőle holnap. Ritkán mozdul ki, és
valószínűleg itthon tartózkodott, mialatt én a koncerten voltam.
Tudnia kell valamit, talán megkérdezem a takarítónőt is.

Nem. Nem teszem. Hogy kérdezhetném meg ezt olyasvalaki
től, akinek nem tűnik fel semmi? Hogyan menjek oda hozzá és
mondjam neki: "Nem tudja véletlenül, tegnap nem laktam még
egy emelettel magasabban?" És ő mit válaszoljon? Csak abban re
ménykedhetem, hogy valaki megkérdez, holnap valaki azt kérde
zi tőlem: "Bocsásson meg, kérem, de nem lakott még tegnap egy
emelettel följebb?" Bár ahogyatakarítónőmet ismerem, nem fogja
megkérdezni. Vagy egyik régi szomszédom: "Tegnap még mellet
tünk lakott?" Vagy egyik új szomszédom. Bár ahogy ismerem
őket, egyikőjük sem fogja megkérdezni. És így nem marad más
hátra, úgy kell tennem, mintha mindig is egy emelettel lejjebb
laktam volna.

Azon töprengek, vajon mi történt volna, ha nem megyek el a
koncertre. Ezen gondolkodni azonban mától fogva éppoly hiába
való, mint bármi máson. Megpróbálok elaludni.

Most a pincében lakom. Az az előnye, hogy a takarítónőmnek

nem kell többet lefáradnia szénért, hiszen mellettünk van, és ő

ezzel, úgy látszik, teljesen meg van elégedve. Az a gyanúm, azért
nem kérdezősködik,mert így kényelmesebb neki. Sosem vette túl
komolyan a takarítást: itt pedig igazán nem. Nevetséges is lenne
azt követelni tőle, hogy óránként lesöpörje a bútorokról a szén
port. Elégedett, látom rajta. És a diák minden nap fütyörészve
szalad föl a pincelépcsőn. majd este ismét le. Esténként hallom,
ahogy mélyen és egyenletesen lélegzik. Szerettem volna, ha egy
napon egy lányt hoz magával, aki furcsának találja, hogya fiú a
pincében lakik, de még sosem jött haza lánnyal.

Egyébként sem érdeklődik senki. A szenesemberek, akik han
gos robajjal rakják le terhüket a pince jobb és baloldalán, meg
emelik a sapkájukat és köszönnek, ha a lépcsőn találkozom ve
lük. Gyakran lerakják a zsákokat, és állva maradnak, amíg elha
ladok mellettük. A gondnok is barátságosan üdvözöl, ha meglát,
mielőtt kimegyek a kapun. Először egy pillanatig azt gondoltam,
hogy barátságosabban köszön, mint eddig, de csak képzelődtem.

Barátságosabbnak tűnik talán, ha az ember a pincéből jön.
Az utcán megállok és lesöpröm a kabátomról a szénport, de

mindig marad rajta egy kicsi. Télikabátnak is ezt hordom, sötét.
A villamoson meglep, hogy a kalauz ugyanúgy bánik velem,
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mint a többi utassal, és senki nem húzódik el a közelemből. Azon
töprengek, hogyan is lesz, ha majd a csatornában lakom. Lassan
ugyanis megbarátkozom ezzel a gondolattal. Mióta a pincében la
kom, esténként néha ismét elmegyek egy koncertre. Többnyire
szombatonként, de gyakran előfordul, hogy hétközben is. Eddig
végül is ezért nem mehettem, mert egy napon a pincében talál
tam magam. Most már néha csodálkozom az önvádon, mind
azon, amivel kezdetben ezt a leszállást kapcsolatba hoztam. Ele
inte mindig azt gondoltam: "Bárcsak ne mentem volna el a kon
certre, vagy egy pohár borra a szemközti bárba!" Most már nem
gondolkodom így. Amióta a pincében élek, teljesen nyugodt va
gyok, és akkor megyek bort inni, amikor csak kedvem tartja.
Örültség lenne félni a csatornagázoktól, hiszen akkor ugyanígy
félnem kellene a föld belsejében tomboló tűztől - túl sok dolog
van, amitől félnem kellene. És ha mindig otthon maradnék, és so
ha többé nem mennék ki az utcára, egy napon akkor is a csator
nában találnám magam.

Csak azt nem tudom, hogy mit szólna ehhez a takarítónöm.
Szellőztetnie mindenesetre nem kellene. A diák fütyörészve mász
na fel és le a csatornanyílásokon. Az is eszembe jut, hogyan le
gyen azután a koncerttel és a borral. És ha a diáknak épp akkor
jutna eszébe, hogy egy lányt hozzon magával? Azon gondolko
dom, hogya szobáim vajon ugyanolyanok maradnának-e. Eddig
ugyanolyanok voltak, a csatornában azonban véget ér a ház. És
nem tudom elképzelni, hogya lakás - szoba, konyha, szalon 
beosztása és a diák szobája egészen a föld belsejéig tart.

Eddig azonban minden a régi. A piros tapéta, előtte a faragott
láda, a konyhába vezető folyosó, a képek a falon, a régi karos
székek és a könyvespolcok, bennük minden egyes könyv. Kint a
kenyértartókosár és a függönyök az ablakok előtt.

Az ablakok egyébként, az ablakok megváltoztak. Mostanában
azonban többnyire a konyhában tartózkodom, és a konyhaablak
mindig is a folyosóra nyílt. Mindig rács volt rajta. Semmi okom
emiatt a gondnokhoz menni, még kevésbé a megváltozott kilátás
miatt. Joggal mondhatná, hogya kilátás nem jár a lakáshoz, a
lakbért a lakás nagysága szerint szabják ki, a kilátás nincs benne.
Azt is mondhatná, hogya kilátás az én dolgom.

Nem is megyek hozzá, boldog vagyok, amíg barátságos velem.
Az egyetlen dolog, ami miatt szemrehányást tehetnék, talán,
hogy az ablakok feleakkorák. Erre azonban azt válaszolná, hogy
biztosan még nem szoktam meg, de ez nem is csoda, hiszen nem
sokkal ezelőtt még a negyedik emeleten laktam. Ha ilyesmi zavar,
már a harmadikon panaszt kellett volna tennem. Most már késő.

Fiirjcs Gabriella fordítása
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MEZEI BAWS Barlangszerű
Barlángszerű homorulat
felette benne fény meg áradás
vizek szelek vegyülnek össze - némán
kezdődnek így a napszakok

más napszakok kezdődnek így
kifogyhatatlan éjszakákból
így sodródnak elő nyomukban
csapzott hadak menetelése

sodródnak össze napszakok hadak
roncsolva szülve új meg új
tápanyagui lecsillapíthatatlan
iM/enek éjnek önmaguk

hát itt van az a hely ahol
egymásutánban mind megérkezik
menetel érkezik nyomul előre

csapzottan fogyhatatlanul

nyomul akár a fény a víz
forrásaként meglendülő szelek
holfájdalomtól összeég begörbed
préseli önmagát idő

elnyeli önmagát csavarodó
örvényben forgat át látóhatárt
helyet teret vetít ki tölti be
lenyomatát szétporladó napoknak.
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Kerestem, nem találtam
Kerestem, nem találtam
jártam utána süppedő

szántók sarában kiveszett
őstölgyesek emlékben élő

árnyékait kutatva ott is
ahol seföld sefüst sem állatok
nehéz szagát nem hozza terhes és
napnyugtakor megmozduló szél -

szerettem volna megtanulni
minden szavát hogy elbeszéljem
magamnak legalább az érthető,

a mindörökkön érthető nyelv
fogyhatatlan történetét -

ami maradt: a lázas motozás
egy elsötétedő terem
dolgokkal zsúfolt szögletében
a vak és céltalan tapogatózás
hajdanvolt kijárat felé
amin túl mégis most is: erdóK
lombok között zöld lángok ébredése
s egy út mely fordul eltünik
megőrzi tócsák csillogását.
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MENSÁROS ZOLTÁN

Született 1921-ben Buda
pesten. író, a Magyar író
szövetség tagja. Legutóbb
az 1995. 11. számunkban
folytattunk vele beszélge
tést.

Kelepce
A teremben, ahol ebédjüket fogyasztják nap mint nap, most vala
mennyien mereven állnak a hosszú asztal előtt. A világtalan arcok
egy vézna férfira merednek, majd az ablakok felé fordulnak, mint
ha mind bőrükönéreznék a fényt, ami időnként vészjóslóan lobban
fel kint.
- Szomjas vagyok! - emelte szájához az üres poharat egy kerek
képű fiú, és belekortyolt a semmibe. A cuppogó hang nyomán ösz
tönösen utána csinálták a többiek is.

- Meddig bírjuk még? - kérdezte Dragan, a szeplős.

Nem kapott választ.
Sápadt arcok, tanácstalanul tapogatódzó ujjak körös-körül. A

fogak között ott ropog még az a homokos sár, amit reggel a meg
repedt vízcsövek pocsolyáiból szürcsöltek fel. Mert három napja
nincs víz. [olankától, a bunyevác lánytól tudták meg, hogy az ak
na szőnyeg lerombolta a tornyot, és hogy a városban is megbénult
az élet. Az intézeti orvos és néhány ápoló már tegnap előtt le
ereszkedett a völgybe. De az ismétlődő golyózáporok elől árkok
mélyére kényszerültek, vagy romos falak tövében húzódtak meg.
Később sikerült lejjebb kúszniok. Ám a szivattyútelep használha
tatlan, csövei derékbatörtek. és a villanyoszlopokról lelóg a drót.
Vajon van-e elegendő türelem ott fent?

Ekkor az étterem falait megint hatalmas dörrenés rázta meg. A
hirtelen ijedtség egyszerre riadt rémületbe csapott át. Egymás ke
zét keresik mindannyian.

- Már verejtékem sincs! - zihálja tikkadt ajakkal Daniel, akit
intézeti társai amolyan összekötő szálnak tartanak a látók világa
és a sajátjuk között. Mert ő - ha kontúrokban is -, de fehér bot
ja segítségével kiismeri magát ebben a hegyre épített otthonban.
Mennyi folyosó, kanyargós lépcsőház, végigtapogatott fal és ab
lakmélyedés, sötétben rekedt bútor, útbaigazító szag és illat, ba
rázdákkal zsúfolt könyvoldal és pontbetű a szüntelen éjszakában!
De amióta katonák foglalták el a földszintet, és a pincét szinte
erődítménnyé építették ki, felbomlott ez a maguk alkotta rend is.
A vezetékekben nincs gáz, a raktárpolcokon egyre kevesebb az
élelmiszer, az utánpótlás pedig gyakran fennakad valamelyik seb
tében állított tankcsapdán. És hol késik Boro, a nevelőj ük? Fur
gonjával már hajnalban elindult Nikolic doktor után, hogy tar
tállyá átalakított kondérokkal próbáljon vizet hozni a tengerpart
ról. Néhány hete még abban reménykedtek, hogy környéküket el
kerüli ez az értelmetlen harc. Az alattomos aknatűz azonban nem
tesz kivételt. A bástyafalnak hitt kőkerítés, amely ezideig megóv
ta őket az erre kószáló útonállóktól, kártyavárként omlott össze.
Szilánkjai - akár a szélsodorta talevelek - a mélyben szóródtak
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szét. A turisták kedvelt kilátósziklája szintén kettéhasadt, a koro
nájuktól megfosztott fatörzsek pedig oldalra billentek. és tört de
rékkal próbáltak megkapaszkodni a fellazult földben. Nyikorgó
segítségkérésük felsebezte a lőporszagtól terhes levegőt, de nem
kímélte a bent egyre türelmetlenebbül várakozók dobhártyáját sem.

- Mintha tűvel szurkálnának! - mondta Daniel, és fehér bot
jának faragott végét végighúzta az asztallapon. Aztán összecsü
csörítette a száját, és füttyentett. Maradék nyál fröccsent ki a
nyelve alól.

Csend.
- Mit tegyünk? - kérdezte aztán elbizonytalanodott hangon,

de mintha mozdulni is akarna.
Begovic, a vastagszemöldökű muzulmán közelebb tapogató

dzott a félvak összekötőhöz.

- Vizet! - mondta már-már követelően.

- Kiszáradunk! - toldották meg kórusban a többiek is, mi-
közben magasba emelték üres poharaikat. Számukra azonban
mégsem a szomjúság volt a legkínzóbb. hanem az a váratlan
döbbenet, hogy odaveszhet egyetlen menedékhelyük, az otthonuk
is. Mivel érdemeltük ki mindezt? Bűnösebbek volnánk a látó knál?
Csonka életünknek voltaképp mi a célja? - és néhány szemzug
ban megnedvesedett a bőr.

- Nemsokára itt lesznek - szólalt meg Daniel újra. - A
Doktor úr senkit sem hagyott eddig cserben.

Nyugtalan mocorgás volt a válasz.
- Miért nem a katonáktól kérsz? - horkant fel az olaszvérű

Caruso, és egyetértést kérve ide-oda forgatta a fejét.
- Mert nekik sincs!
Ekkor - mintegy vezényszóra - kanalak verődtek a pléhtá

nyérokhoz, talpak kopogtak a kőpadlóri.

- És ne fütyöréssz! - használta ki a nem várt sikert az olasz.
- Hamis!

Egy újabb becsapódás azonban elnyelte él tüntető zajt. A tört
ablaküvegek szélein fény villant. Arcok, hirtelen megmerevedett
alakok körvonalait örökítette meg a pillanat, és a lázadó türelmet
lenségből egyszerre szorongó félelem lett. Daniel érzi - talán va
lamelyest látja is őket -, ahogy köréje gyűlnek mind, és a kezek
egymáshoz érnek a botján.

- Várjuk meg Jolankát! - mondta
A név hallatára az albínó Gersakon meleg fut végig. Testét hir

telen vágy bizsergeti meg. Tenyerével, mintha a lányét akarná
visszaidézni, néhányszor lesimította saját, színtelen hajszálait. Ő
hozta fel az Újságokat és azt a néhány borítékba ragasztott írást,
melyek nélkül végképp elszakadtak volna a külvilágtól. Amolyan
postáskisasszony volt, egyszersmind levélhordó. Már messziről

megérezték, ha biciklije - néha csöngetett is - elsurrant a tanu
lószobák ablaka alatt. Ha kérték, felolvasott belőlük. Illata lágy
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volt, és mint az estikének, kedves. Hogy a hallott vagy a gombos
tűfejnyi göbökből kitapogatott színek melyikéhez hasonlított a
legjobban, azt belül, nagyon belül sejtette csak. Nevelőjük. az al
bánok lakta vidékről származó Boro egyszer megengedte, hogya
völgybe menjen vele. Izgatottan helyezkedett el a sárvédőre sze
relt csomagtartó rudacskáin, hogy aztán együtt guruljanak lefelé.
Ilyenkor szinte látta - néha meg is érintette az ujjaival - az elő

redomborodó hátat, a testhez simuló blúz selymes ráncait és a
hónalj párázó hajlatát. A rejtőzködő öblös bemélyedéseket azon
ban mintha sűrű bozót fedte volna el. Tőle tanulta meg, hogy a
csend, ami éjnek idején körülveszi: fekete. A nyugodt tengervíz
pedig kék. Ha meg felkorbácsolja a vihar, az egymásra csapódó
hullámok tarajos sziszegése fehér, mint langymelegben a gondo
lat. A jókedv mindig narancssárga, a kötekedő indulat meg vörö
set takar, és amikor a lány kezéhez ért: lángoló piros lett belül.
Aztán bársonyos bőrt érzett, mint pázsitok zöldjét a mesében.

- Inkább mi menjünk le hozzá! - szólalt meg Gersak. - [o
lanka mindenkin segít!

- Ugyan! - intette le Caruso, az olaszvérű. - ott szintén lőnek!

A sohasem látott színtelen színekben elmerült fiatalember
azonban nem tágított. A féltékeny, látó suhancok elől ő is a pos
tán talált menedéket, így menekülve meg a rázúdított kőzáportól.

Mintha tegnap történt volna. Béke volt még és csend. Csak bicik
likerekek sziszegtek alattuk, arcukat pedig a maguk kavarta szél
simogatta jólesőn. De az egyik bozótos kanyarban váratlan táma
dás érte őket.

- Lökd le! - kiáltotta tucatnyi torok a lány felé.
- Kapaszkodj! - szólt hátra Jolanka, és gyorsan, önmagát

felülmúló erővel a pedálba taposott. Végül olyan előnyre tettek
szert, hogy a rendbontók nem bírták szusszal. Mire a postaépü
lethez értek, már mindkettőjüket óvta a vasrácsos ajtó meg a pi
ros burkolattal befedett téglafal. Rövid idő múlva azonban kőzá

por kopogott rajta, és az ablakok üvege is csupán azért élte túl a
zuhatagot, mert megvédte őket az idejében lehúzott fémredőny.

- Idegen...!....Idegen...! - harsogta kintről a kórus. - Ki a
vaksival! Maradjon a hegyen! - és újra pattogott a kő.

A csendőrök vetettek véget a rendzavarásnak. Egyszerre lett
néma a környék.

Ekkor Gersakban hirtelen vággyal telt meg a hála. A lány pe
dig tűrte, hogy a világtalan kezek végigtapogassanak a testén.
Lelküket fehérnek érezték most és kéknek a végtelent.

- Ugye nem kell félnem? - suttogta aztán a színtelenhajú.
Lényét egy eddig ismeretlen izgalom borzongatta meg.

És néhány napja pedig - rezzent össze a fiatal férfi belül 
látókra lőnek a látók!

Ismét dörrenés hallatszott a völgyből.

Fénytelen tekintetek meredtek egymásra.
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- Induljunk! - lépett Daniel mellé Gersak, miközben össze
kötőjük kezéből óvatosan elcsente a fehér botot, aki - szinte hi
hetetlen - egyetlen mozdulattal sem tiltakozott.

- Induljunk! - ismételte valamivel keményebb hangon. 
Ahogy szoktuk! - és még a tétovázó is megérintette a szomszéd
vállát. Elől, a kőpadlón, egyre szaporábban kopogott a botvég.
Kilincs nyikordult, majd tompán becsapódott mögöttük az ajtó.

Puskaropogás szóródott szét a levegőben. Megálltak egy pilla
natra. A halálra gondoltak hirtelen, és fogaik között egyszerre
földszagú lett az iszapos víz.

Szökésüket Milos, a szakács talán megakadályozhatta voIna.
Ismerte a világtalanok nyelvét, és senki sem tudta szavakkal job
ban körülírni a tányérokban gőzölgő falatokat, mint Ő. Szavai
nyomán a legkisebb neszre is érzékeny fülek szemekké váltak
ilyenkor. Hozzánőtt a hegyhez. De hát a katonák részére főzött

ebédből. miért nem rejtett el némi maradékot most? A ciszterná
ban tartalékolt vízből ugyancsak jutna néhány napra még! Niko
lic doktornak különben szintén vissza kell érnie hamarosan. A
szakács azonban nem tett semmit. Öt megbénította a géppuskák
tól való akaratlan félelem. Furlan, a parancsnok megfenyegette,
hogyatűzvonalbaküldi, ha nem gondoskodik az épület kiüríté
séről. Csakhogy ki az ellenség? Azok fogtak fegyvert egymás el
len, akik valamikor a restiben várakoztak a vonatra, miközben
itallal meg frissen sült kebabcséval múlatták az időt? - és eszébe
jutott a vasúti vendéglő, ahol inaséveit töltötte. A kerekek alól ki
szabadult zakatolás megszorult a szűkre méretezett konyhában.
Dobhártyáját megfeküdte a szüntelen kattogás, akár gyomrát a
zsíros étel. Ez elől menekült ide a magasba, hogy a hegyhajlatba
megbújó és az erdővel körülvett intézet évszázados falai között
keressen csöndet. Sziklacsonkok védték még a völgyből fölfelé
kaptató föld utat is. A kitaposott ösvényeket pedig sűrű levelű bo
zótos szegélyezte, mint valami rejtett bástyafal. A hatalmas üstök,
kondérok, fazekak, lábosok birodalmát gyorsan megszokta. Biz
tonságban érezte magát itt, mert a néhány éve kitört háborúsko
dás mindeddig elkerülte ezt a környéket.

Ekkor aknasorozat dübörgött végig a hegyoldalon. Nagy robaj
jal derékba tört egy évszázados fa. Árnyékában talán római legio
náriusok hűsöltek egykor vagy hegyen élő pásztorok, akik ott ta
láltak maguknak déli pihenőt.

A szökevények csapata újra megtorpant. Felbomlott az egy
másba kapaszkodó sor. Csak Gersak erélyes unszolására rende
ződtek ismét. Nehezen, de átbotorkáltak a kőkerítés omladékain
is. Ha egy-egy nagyobb romhalmaz állta útjukat, összetorlódtak a
közepén. Zsugorodtak-nyúltak, mint valami óriás hernyó.

- Rossz az iránytűd! - szólt előre a botjától megfosztott Da
niel. Hangja sértődött volt és kötekedő.

Senki sem válaszolt.
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A csapat tovább botorkált a kitaposott ösvényeken lefelé. Fa
ágak, száraz levelek ropogtak a talpuk alatt.

- Balra! - akadékoskodott a félvak összekötő megint, és be
lül trónjafosztott uralkodónak hitte magát, akitől bot-koronáját
erőszakkal vették el. Az albínó azonban elengedte füle mellett a
követelődző szavakat.

Szétszakadt a sor.
Amikor pedig Gorsak rátalált [olanka bicikliútjára. csak ennyit

mondott:
- Az én iránytűm a jó! - és az elcsent fehér bottal egyre sza

porábban tapogatott előre. Csupán a meredekebb kanyarulatok
nehezítették a járást.

- Ez a mi sziklánk! - kiáltott fel Caruso, az olasz, és szabad ke
zével végigtapogatott egy kettéhasadt kőtömbőrt. Azokra a kirándu
lásokra emlékezett, amikor mélyzengésű hangján feltámaszthatta
anyanyelvének lassan feledésbe merülő dallamait. Most a torkát kö
szörülgette, de csupán néhány skálahang csúszott ki a nyelve alól.

Ezalatt az intézet homokzsákokkal védett alagsori konyhájában
elkészült az ebéd, amit Milos eredetileg a világtalanoknak főzött.

Még kenyeret is szelt nekik, holott a katonáknak volt konzervük
bőven. Nem maradt érintetlen Nikolic doktor féltve őrzött víztar
taléka sem a ciszternában.

- Gyorsan, gyorsan! - sürgette fegyvereseit a parancsok.
A pléhtányérokhoz szinte ütemesen koppantak a kanalak.
- Maga nem éhes? - szólalt meg egy idő múlva Furlan, és

egy gazdátlanul gőzölgő tányért lökött a szakács elé.
Milos szó nélkül engedelmeskedett, de azért arrább húzódott

valamivel, nehogy céltáblája legyen az asztalnak támasztott pus
kacsövek egyikének.

Nagy dörrenéssel ismét akna csapódott be valahol. Egyik-má
sik ablakrésen füstszagú levegő préselődött a boltívek alá.

- Győzünk! - bíztatták egymást jóllakottan a harcosok. Úgy
érezték, képesek lennének szembeszegülni akár az egész földke
rekséggel is annak ellenére, hogy ők sem tudták, kiért-miért fog
tak fegyvert voltaképp. A rejtett ösvényeken, szakadékok mélyé
ről jött parancs azonban mindig megtalálta őket. Akkor sem ma
radtak egyedül, ha zsebbe csúsztatott antennájuk egy időre elné
mult. Ilyenkor a muníciós ládákban volt az utasítás, a térkép és
az előre berajzolt útvonal. Most is - itt a körülbombázott hegy
tetőn - ezek a láthatatlan szálak táplálták azt a rendíthetetlennek
vélt hitet, hogy vállalkozásuk nem hiábavaló, és hogy rövidesen
egyesülni tudnak a völgyben küzdőkkel. A gyomrot puffasztó étela
dagok elszántságukat csak növelték. Mégis oly mohón kortyolták a
vizet, mintha számukra ez a néhány pohár lenne az utolsó.

Aszakácson átvillant, hogy félreteszi a maradékot, és már-már
indult is a szökevények után. De a szándék azon nyomban léket
kapott benne.
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Gyáva vagyok! - borsódzott veglg a gerineén. és szkipetár
őseinek történetébe kapaszkodott, feloldozást remélve tőlük, akik
- számtalan függetlenségi próbálkozás után - mégis hiteha
gyottak lettek, mert különben valamennyiöket lekaszabolták vol
na az irgalmat nem ismerő hódítók.

Ekkor két világtalan tapogatott a konyhaajtón befelé: a botjától
megfosztott Daniel és Begovic, a vastagszemöldökű. Úgy szag
lásztak körül, mint vadak nyomára lelt ebek. Az összekötő látta a
hatalmas kondér kontúrjait, a másik meg szomjasan szívta magá
ba a boltívek dohosságát is átjáró élő víz friss levegőjét.

- Milos! - horkant fel az összekötő.

A szakács bőre alól kifutott a vér. Ijedten hátrált a nem várt lá
togatók elől. Kezét védekezően maga elé kapta, majd arcára mo
solyt erőltetett.

- Te hazudtál! - lépett közelebb Daniel, és fenyegetően fel
emelte a karját, mintha nem létező fehér botjával ütni akarna. De
aztán visszahúzta gyorsan, mert újra rádöbbent: keze a semmit
markolja csak.

- Ez a katonáké! - védekezett Milos.
- Áruló! - csapott le Begovíc, és vastag szemöldöke alatt

megrándult a bőr. De aztán tikkadt kábulattai előrehajolt. hogy
arcát minél mélyebben nyomja a víz alá.

Csend.
Csukladozó kortyolás hallatszott csupán.
A két betolakadót végül Furlan és katonái lökték arrább a kon

dér mellől,

- Kotródjatok! - és a vállakon puska zörrent.
Daniel és Begovic tétován hátrált a kijárat felé. Az alagsori le

járó fokainak egyikén azonban mind a ketten megbotlottak.
- Abotom?! - szisszent fel az összekötő, és megint a levegő

be markolt. Aztán [olankára gondolt hirtelen. Puha illat járta át
belül, fülében rövid csengőjelek visszhangzottak. majd kerekek
nesze surrogott, ahogy a bicikli a színtelenhajúval lefelé gurult a
kanyargós úton. Egyszerre döbbent rá, hogy nemcsak a bot hiá
nyát érzi, hanem féltékeny is. Megbánta, hogy nem azon nyom
ban követelt elégtételt attól a szemtelen Gorsaktól.

- Gyerünk már! - szólt rájuk egy khaki-sapkás önkéntes. 
Rátok itt nincs szükség! - és fenyegetően utánuk indult.

- Hagyd! - állta útját a parancsnok.
Az önkéntes fiatalember, ha nehezen is, de visszakozott, és

pléhpoharát nagy indulattal a kondérba merítette.
- Mi az életünkért harcolunk! - jegyezte meg azért lekezelően,

és tekintetében elszánt gyűlölet lobbant.
- És mi? - vágott vissza a lépcsők felől Daniel, de másod

percek törtrésze alatt meghátrált, és szinte érzékeny ujjbeggyé
változott belül, hogy így tapogasson élete kérdőjelekkel teli világ
talan kontúrjai után. Vastagszemöldökű társa kezét hívta táma-
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szul, és - akár az egyensúlyt vesztett kisgyerek - segélykérőn

belekapaszkodott.
A szakács már-már visszahívta valamennyiöket, de nem moz

dult. Önmagát faggatta belül. Vajon akkor lesz igaz felebarát va
laki, ha halálba vezényelt katonákról gondoskodik, vagy ha ki
csorbult létüket sírig cipelő világtalanoknak ad élelmet?

Kelepce! - borzongott végig agerincén.
A Gorsak vezette szökevények talpa alatt egyenletesen ropo

gott a zúzottkővel-kaviccsal behintett szerpentin. Amióta pedig
egy kidőlt rúdféle fogja össze őket, még a járásuk is könnyebb.
Bár a vízszintesen tartott karó nem ért a sor végéig, Caruso és
társa az elcsent fehér botot kapta meg toldaléknak. Az albínó,
ahogy hátratapogatott a soron, csak ekkor észlelte, hogy ketten
hiányoznak a csapatból. De hát [olanka alakja lebegett előtte. És
ha Daniel azóta elérte a postaépületet is?! A gondolat régi vetél
kedések indulatát borzolta fel, mert valahol a lelke mélyén tudta,
hogy félvak társával szemben semmi esélye sincs. Aki legalább
kontúrokban magáénak mondhat néhány vágyat gerjesztő asszo
nyi idomot, annak előnye lebírhatatlan.

Ismét robbanás remegtette meg a levegőt. Aztán szürkésfehér
felhő terült szét az égbolton. A szomjúságtól kiszáradt torkokat
köhögés ingerelte. A szeplős Dragan fuldoklott is. Ösztönösen be
húzódtak egy sziklaperem alá.

- Mi történt? - kérdezte Ziv ko, a kopasz, és a koponyájáról
letörölt verítékkel próbálta tikkadtságát enyhíteni.

- Háború van! - intette le Gorsak, és már meg is ragadta a
rudat, hogy társait indulásra serkentse.

De lábuk szinte megmerevedett.
- Lőnek! - kiáltott a színtelenhajú. - Nem halljátok? - és rán-

tott egyet a karón.
- Nem vagyok süket! ~ válaszolt a szeplős, - De miért?
- Mert látnak! - szólalt meg valaki.
Gorsak, az albínó egyre féltékenyebb indulattal gondolt Dani

eIre és Jolankára. Idegesen megrázta a rudat. Néhányan térdre
rogytak, és - mint a zsákok - úgy csüngtek rajta. Csak nehezen
egyenesedtek ki újra. Lépéseik eInehezültek, tenyerüket felsebezte
a szálkás fakéreg. De azért tovább vánszorogtak lefelé.

Ha az a félvak hozzáér a lányhoz.... - forrongott belül Gor
sak, de ujjai a homloka mögött felsej1ő puska helyett csupán a ka
róvéget markolászta.

A meredek ösvény téglákkal, cserepekkel, tövig kitépett fatör
zsekkel volt tele. A tapogatódzó ütemet gyakran megtörte egy
egy botladozó láb. Ilyenkor pattanásig feszült a farúd. A közeli
becsapódások nyomán támadt légörvény gyakran földre kény
szerítette őket. Ha valaki kibillen a sorból, magával ránthatja a
társait is. Ezért egyre közelebb húzódtak egymáshoz, és vállaik
ringásában keresték a lépegető ritmust. Az albínó csak a lábaira
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koncentrált. Ösztönösen állt meg a hirtelen keletkezett gödrök,
romhalmok előtt, és a hátával fékezte a csapat lendületét.

Aztán újra nekivágtak.
•Hosszúnak tűnő csend vette őket körül. Csak távolról hallat

szott időnként puskaropogás.
Daniel és a vastagszemöldökű Begovic szintén meggyorsította

lépteit a völgy felé. Leszakadásuk sikertelensége még elszántabbá
tette őket. Erejüket megkettőzte a katonás ütem és a vállhoz tapa
dó tenyér.

- Majd Jolanka! - bíztatta önmagát az összekötő. Homályos
tekintetében némi fény is villant. - Nála talán béke van!

Egy újabb becsapódás azonban nekik sem biztosított zavarta
lan utat. Ugyancsak a földre kényszerültek. A kövek között meg
bújt foltokat nyalogatták, mint csapatban maradt társaik az előbb.

- Meddig tart még? - kérdezte Begovic.
- Nem tudom - suttogta az összekötő, és bot nélküli lénye

- akár viharos hullámokban a csónak - messzire sodródott.
- De ki az ellenfél?
Daniel hallgatott.
- Én.... - szólalt meg végül - ....te .....ők. ... - állával először

az elhagyott intézetre bökött, majd a völgy felé. - Mindenki!
Küzdelmes tapogatódzás-csúszkálás után sikerült elémiök a

többieket.
- Te itt? - meredt az összekötőre Gorsak, és ujjaival meg

érintette a botnélkülit. - [olanka él?!
Helikopter búgott fel a magasban. Forgószárnya hirtelen vihart

kavart körülöttük. De a gép éles fordulattal eltűnt a völgyhajlat
ban.

- Gyerünk már! - sürgette a két féltékenyen ziháló férfit a
csapat.

Milos, a szakács, ezalatt - váratlan elhatározással - mégis
egy hátizsákba gyömöszölte a maradék kenyérdarabkákat, né
hány üveget pedig vízzel töltött meg. Aztán - elkerülve a kato
nákat - elindult a völgybe lefelé. Bokrok között, sziklák mentén
rövidítette le az utat. Sürgette az idő és belül a lelkiismeret. De
amikor tágabb lett a kilátás, megtorpant. Szinte földbe gyökere
zett a lába. Arca egyszerre lett viaszfehér.

- Szakadék! - ordította torkaszakadtából. - Sza-ka-dék....!
Hiába.
Látta az albínót, ahogyelőrebukott, és magával rántotta a töb

bieket is. Mintha fehér bot nyúlt volna a magasba segélykérőn.

Aztán a mélybe csúsztak valamennyien. Néhány kő és tégla gu
rult utánuk. Caruso teste rátekeredett a farúdra. És közben lőnek,

lőnek rendületlen. A csapat azonban már hallani sem hall.
- Miért? - szakadt ki Milosból, és szája kiszáradt, mint a

szomjazóké.
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RÓNAY LÁSZLÓ

Működésed során sok
értékes, fontos emberrel
hozott össze a sors. Ki
nek az emlékét őrzöd?

1934-tő/ 1939-ig voltál
a Pázmány Péter Tudo
mányegyetem Bölcsész
karának hallgatója.
Olyan professzorokat
hallgattál, mint például
Horváth János.

Pálmai Kálmánnal
Gyermek- és ifjúkorom első .fontos". megőrzendő emléke játszó
pajt ásom, a későbbi idők híres tenorist ája, Udvardy Tibor volt, aki
vel az írodalomért. a zenéért és a nagy énekesekért egyszerre ra
jongtunk. Rajta kívül az örökre emlékezetes, felejthetetlen embere
ket egykori iskol ám ban . a budapesti fasori evangélikus gimnázi
umban ismertem meg. Kerecsényi Dezsőt említem elsőként, aki
nemcsak irodalomtan árom. de osztályfőnököm is volt, s akinek ma
gyarázatai nyomán két rokonvilág tárult föl előttem : az irodalomé
és az irodalom tör téneté. Azt, hogy az irodalom "méltatlan bár, de
alázatos" tanítója lehettem . s a pá lya szélén az irodalomtörténet
körül is tettem-vettem valamit, neki köszönhetem. Összeállításom
ban jelentek meg irodalomtörténeti tanulmányai, fontos kritikái Ke
recsényi Dezső válogatott írásai címmel, s nem sokkal később róla
szóló kismonográfiám az Akadémiai Kiadó A múll magyar tudósai
sorozatában. Jánosy István történelemtanárom volt. Nagy tudás ú,
egyetemes szernléletű, nemzeti történelmünket józan értelmezéssel
vizsgáló, zászlólengetés nélkül tisztelő tanár volt. Szinte a magam
szégyenének is érzem, hogy az 1950-es években kocsikís érők ént.

éjjeliőrként kereste nagy családja számára kev és kenyerét. Azonos
nevű fia, a jeles költő máig jó barátom. Egykori iskolárnat az érte
lem , a kultúra s a tudományok művelése és tisztelete, vallásfeleke
zeti hovatartozásra való tekintet nélküli humanizmus jellemezte.

Horváth János irodalomtörténész nemzedékek felejthetetlen meste
re volt, rajta kívül fél évig hallgathattam a nagy nyelv észt. Gom
bocz Zoltánt, aki dékánként a kari tanácson való elnöklés közben
halt meg, s mi hallgatók is megrendülve láthattuk, amint a halott
szállítók vitték első fakoporsóját a kar Múzeum-körúti lépcsőjén

megrendült professzoraink kíséretében. Gombocz az Eötvös Kollé
gium igazgatója is volt, temetésén a kollégisták nev ében Kosáry
Domokos búcsúztatta, Sőt ér István pedig - akinek sok regényéről

írtam ismertetést - első regényében a Fellegjárásban form álta meg
felejthetetlen alakját. Szívesen emlékezem másik szakt árgyarn. a né
met irodalom híres professzor ára. Thienemann Tivadarra is. Élet
szeretö, kissé bohém ember volt, kevés órát tartott, de hallgatóival
szívesen és hosszan elbeszélgetett, s mint a hajdanvolt Min erva
szerkeszt ője, az Irodalomtörténeti alapjogalmak írója a hazai iroda
lomtörténetírás akkori megújulásához is hoz zájárult. Tanárom volt
a felejthetetlen nyelvész, Pais Dezső, becenevén Tosu is. Az írók
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Az irodalom manapság
mintha ugyanolyan
.sziotelen" volna, mint
környezetiink. Hogyan
olvasod nyolcvan évnyi
tapasztalattal a hátad
mögött a mai irodal
mat?

közül közül jó barátság fűzött Devecseri Gáborhoz, Mándy Iván
hoz, Végh Györgyhöz, s fűz ma is Rákos Sándorhoz, Szabó Mag
dához, Juhász Ferenchez. Igen szoros barátság kapcsolt Jékely Zol
tánhoz, akit testvéremként szerettem - az 6 szavával - lIa Szent
Lukács congregatio"-ban, ami az elhíresült Lukács-uszodát jelentet
te, s olyan felejthetetlen barátokat adott, mint az emberi kedvesség
s az irodalmi mindentudás birtokosát, Baránszky Jób Lászlót, Emi
cit, azaz Kolozsvári Grandpierre Emilt, a jeles prózaírót és Kállai
Ferencet. De nem hagyhatom ki a fontosak közül Kenyeres Imrét
sem. Meg kell emlékeznem a fontos emberek között a barátomnak
is igen kedves Bóka Lászlóról, akinek az egyetemre kerülésemet
köszönhettem. Jó szívvel idézem fel a messze múltból Kardos Lász
ló és fia, Kardos (Pándi) Pál emlékét is.

Amikor ifjú voltam, a harmincas évek vége felé élet és irodalom
egyet jelentett sokunk számára. Olvastuk és éltük a Nyugatot, a
Választ, egy-egy új Babits- vagy Kosztolányi-versért rajongtunk, a
kari folyosó ablakmélyedéseiben olvastuk, magyaráztuk őket. S
rendkívüli hatást tettek ránk az új "magyar igék"-et hirdető népi
írók is. Felejthetetlen emlékem 1937. március IS-e, vasárnap, a Már
ciusi Front zászlóbontásának délutánja a Múzeum-kertben, ahol ba
rátaimmal együtt jelen voltam. Az élmény erejével hatott például
Németh László Villámfénynél című drámájának 1937-es ősbemuta

tója a Nemzeti Kamarában az Andrássy úton. A korabeli magyar
társadalmat, annak betegségeit, s az ifjúság, a magunk bizonytalan
jövőjét emberi sorsokban ábrázoló színmű tíznél nem több előadá

sából hetet láttam barátaimmal.
Tudom, túlzónak tűnik ma mindez, a technika, a számítógép

olykor rideg világában. Természetesen tudom, hogy nemcsak fö
löttem, de az irodalom, s annak - Ieszűkítem: bennem élő - tu
dománya fölött is eljárt, elszállt az idő. Mert azt tapasztalom,
hogy az irodalom emberformáló, ízlést alakító erejéről ma szó
sincsen. Szélesebb társadalmi értelemben érzékelni sem lehet,
van-e még irodalom egyáltalán. Hogy ez szívtelenség-e az iroda
lom részéről, azt nem tudom. De azt tudom, hogy a magyar köz
élet, a társadalom vált szívtelenné, közömbössé a szellem alkotá
sai iránt, az érdeklődő ember iránt. Igazából irodalom, színház,
zene és filmművészet, amely a nemzeti és egyetemes értékeket
gyarapítaná, csak a jeles alkotókban, s a megcsappant érdeklődé

sű közönségrétegekben van jelen. Sóhajnyi jelenlét ez. Így élem át
az irodalom mai helyzetét. Reménysugár? "énekelek a lélekkel s
az értelemmel is" - írta Szent Pál apostol egyik, a korintusiak
nak szánt levelében. Azt gondolom, ez az egyetlen reménysugár.
Enélkül az irodalom - Hamlettel szólva - csak lISZÓ, szó, szó".
Szeretnék optimistább lenni, de nem tudok.
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Múltunkat elveszteget
ve nemzeti tudatunk is
változni látszik. Termé
szetes folyamat-e ez
vagy igazi veszedelem?

Még a második világháborús katonai szolgálatból öt év után haza
térve gimnáziumi tanár koromban, 1945-52 között is arra töreked
tem, hogy az irodalomtörténet tanítása révén formáljam tanítvá
nyaim történeti tudatát, természetesen az elcsépelt pedagógiai szlo
gen szerint "az életkori sajátosságokhoz" igazodva. Azután jöttek
a mindenfajta másképp-gondolkodást kiszorító évek: a történelem
ben a Dózsa-forradalom, 1848 és 1919, illetve 1945 köré sűrűsödött

minden. Így például az volt a tankönyvben, hogy gróf Zrínyi Mik
lós azért állt a török elleni harcok élére, hogy saját birtokait védje,
s csak mellékesen a hazáját. Az iskolai irodalomtanításban a Pető

fi-Ady-József Attila vonal vált uralkodóvá. Soha nem felejtem el,
hogy 1950-ben vagy 1955-ben a Vörösmarty-évforduló okán a kor
szak egyik fő ideológusa, Horváth Márton "rehabilitáló" előadást

tartott a költőről, egyik-másik versét az ő szemléletének értéke sze
rint kiemelve. Én egy neves irodalomtanár, Makay Gusztáv mellett
ültem, s ő felém fordulva halkan kérdezte, vajon újra szabad-e Vö
rösmartyt tanítani, meg Aranyt, meg a katolikus Babitsot, a szuper
polgár Kosztolányit úgy, hogy minden tanári szó hiteles és igaz
legyen? Bizony, elvesztegettük, s ma is tovább vesztegetjük múl
tunkat, s magyarságtudatunk is megkopott. De ehhez hozzájárult
a két világháború közötti, az úgynevezett Horty-korszakbeli naci
onalista szemlélet, amely mind vadabb túlzásokra ragadtatta ma
gát. E túlzásokra a vesztett háború s a nyilas rémuralom bukása
után egy-két polgári demokráciát ígérő év kivételével a kommunis
ta internacionalizmus gyakorlata következett. Az orosz-szovjet tör
ténelemből ismert nacionalizmus a proletár internacionalizmus
köntösében ugyancsak virágzott. A magyar történelem eseményei
tényei elhomályosultak. Március IS-ét az iskolák évtizedeken át
utolsó tanítási órán szinte leplezve "ünnepelték", s a mutatós Mú
zeum-kerti kétféle zászlót lengető táncos tornabemutatók sem erő

sítették magyarságtudatunkat. Október hatodikáról a rádió meg
emlékezett ugyan, de ezen a napon az önkényuralom galádságára
emlékeztetve megnyilatkozni nem lehetett. Ma már teljesen vilá
gos, miért. Az idegen hatalom önkényének véres mementója irritál
ta a "szabadság" fennálló rendjét.

Mit tehetünk? Szerintem a tanárképzésnek, az oktatásnak kell
nagy szerepet vállalnia - sok egyéb mellett - annak érdekében,
hogy 1848-49 eszméinek megünneplésével nemzeti, függetlenségi
harcaink igaz bemutatása mellett a Széchenyi-Kemény Zsig
mond-Ady Endre-Németh László-féle kritikai hazafiság múl
tunkat érdeme szerint megbecsülő, nemzeti értékeinkre jogosan
és józanul büszke magyarságtudat alakuljon ki. Egyebek között
Illyés Fáklyaláng és Németh László Az áruló című drámáinak újra
gondolása és részletes elemzése, a magyarság lényegét kereső

nem napi politikai érdekű, szavazatgyűjtő vitákat gerjesztő prob
lémák tudományos megközelítése segítene talán a magyarságtu
datot elfedő homályeloszlatásában. Mert ez a ma is tartó folya-
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Szerinted mi az emberi

egyensúly és harmónia

kialakításának, meg6r
zésének titka? Mit ad

ehhez az irodalom?

mat nem természetes, hanem veszedelmes. De rendkívüli szellemi
erőfeszítéssel, az értelmiség minden szempontú, nem szónoki, de
valóságos, a benne rejlő értékeket a magyarságtudat érdekében
mozgósító megbecsülésével talán lesz eredmény. Arra is vigyázni
kell azonban - az eldurvuló pártharcok idején -, hogy a mell
döngető, zászlólengető, toroköblögető, az értelem és a hazaszere
tet szent értelme helyett indulatokat gerjesztő, gyűlöletet teremtő

magyarkodás elszigetelődjék.

Kultúránk Európához kapcsol bennünket. Nem szívesen hal
lom, hogyamagyarságnak, Magyarországnak Európába kell ér
keznie. Nekünk nem kell Európába mennűnk, mert ezeregyszáz
éve itt élünk. Magyarságtudatunk fundamentuma - s ezt kell
szellemileg erősíteni - a magyarság és Európa egysége. Ebben
szűkebb szakmánknak, az irodalomtörténetnek is vannak felada
tai.

Indulat helyett a gondolat vezérlése, hit a gondviselésben, értelmes
és megalkuvás nélküli magatartás feltétele az egyéni, esetleg társa
dalmi tragédiák elviselésének. Egyszerű, emberi dolgok ezek, éle
tünk ajándéka, ha meg tudjuk tartani őket. "Szeresd felebarátodat,
mint tenmagadat". Ilyen bonyolultan egyszerű az egész. Az iroda
lom igen sokat adhat ehhez. A Hajnali részegség nagy, ismeretlen
Urának vendégszeretetét, a "talán nem is olyan nagy dolog a halál"
balázsoló Babitsának töretlen hitét, magyar mivoltunk Adyban
megszólaló gyötrelmeit s a reményt, hogy "Lesz még egyszer ün
nep a világon!" Ezt és ennél ezerszer többet csak az irodalom és a
zene adhat. Kölcsey Ferencnek Döbrentei Gáborhoz írott levelével
szólva: "Sokat, sokat köszönhetek ezen szép, de elhagyatott litera
turának. barátaimat, kultúrárnat, s életemnek kevés, de egyedül
szép óráit." Ezt adta s adja mindmáig nekem is.
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ROCHLlTZ KYRA

Született 1968-ban Buda
pesten. Az ELTÉ-n hallga
tott magyart és filozófiát.
Jelenleg a Pannonhalmi
Bencés Gimnázium taná
ra. Legutóbbi írását 1995.
6.számunkban közültük.

Lk 18, 11

Lk 10, 40

Ítélet alatt
"...és maga az Isten lesz velük.
Letöröl szemükről minden könnyet.
Nem lesz többé halál, sem gyász,
sem jajgatás, sem vesződség, mert
a régi világ elmúlt." (jel 21, 3-4)

Az élet fája is a kert közepén áll. Nincs tilalom alatt. Ádám és Éva
mégsem szakítanak gyümölcséből.A jó és rossz tudás fáját választ
ják. A csábító ígérete szerint felnyílik a szemük. Ám az első, aminek
még jó és rossz előtt ismerői lesznek, az saját védtelenségük, kitett
ségük és mezítelenségük. Birtokba veszik a tudást. De elveszítik a
szeretet és az odaadás természetességét, az Istennél való lét bizo
nyosságát. A lét közvetlensége megszűnik. Bukásukat ugyanaz
okozza, amit elnyertek engedetlenségük által: ettől fogva az ember
maga próbál különbséget tenni helyes és helytelen között, s eszerint
törekszik elrendezni maga körül a világot. Függetlenül, s ha kell,
szembeszállva Isten rendjével és a mindenség ritmusával (Gyö
kössy Endre). Mostantól maga szabja magának a törvényt. Viszont
jogot formálva arra, hogy - akár csak gondolatban is - ítéljen
mások fölött, már nem a neki rendelt úton jár. Két világrend sz ét
csúszása következik be: a teremtés Urának szeretete és az ember
igazsága nem felel meg egymásnak. Márpedig a teremtmény nem
léphet a Teremtő helyére anélkül, hogy bűnt követne el. A csábító
diadala ez: másokat megítélve az ember nem látja át, hogy vádlóként
már nem az igazságot, hanem a gonosz ügyét szolgálja.

A farizeus és a vámos példázatában a farizeus bűne nem a
rendszeres böjtben vagy a parancsok szigorú megtartásában áll,
hanem abban a vádló mozdulatban, amellyel embertársára mutat:
"Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan (...), mint ez a
vámos". Abban a gesztusban, mely a bűnbeesés következtében
észre sem veszi, hogy az ítélkezés, a bírálat és a számonkérés is
teni jogának kisajátításával az egyetlen Bírót sérti meg. Hasonló
képp nem a gyakorlatiasság a vétke Mártának sem, hanem a test
vérét váddal illető harag: "Uram - méltatlankodott - nem törő

döl vele, hogy húgom elnézi, hogy egyedül szolgáljalak ki? Szólj
neki, hogy segítsen nekem!" Végül a tékozló fiú bátyjának eltéve
lyedése sem hosszú évekig tartó engedelmességéből fakad, hanem
az öccse iránt érzett ellenszenvből, ami őt is a szemrehányás és
az ítélkezés útjára viszi: "Látod, én annyi éve szolgálok neked és
egyszer sem szegtem meg parancsodat. És nekem még egy göd ö-
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lyét sem adtál soha, hogy egyet mulathassak a barátaimmal. Most
Lk 15, 29-30 meg, hogy ez a fiad megjött, aki vagyonodat rossz nőkre pazarol

ta, hízlalt borjút vágattál le neki".
A tények, az emberi gondolkodás által feltételezett igazságos

ság világában a farizeusnak, Mártának és a tékozló fiú bátyjának
igaza van. Csakhogy amennyivel magasabb az ég a földnél,

lz 55,9 annyival magasabbak az Úr gondolatai az ember gondolatainál, s
ezért a jóról és rosszról ítéletet alkotó teremtmény akaratlanul is
teremtője ellen lázad. Nem a helyesre és a helytelenre vonatkozó
meggyőződése,hanem az ebből levont következtetései okán. Már
csak egyetlen lépés választja el attól, hogy akár erőszak útján is
érvényt szerezzen vélt igazságának, vagy megtorolja az igazságta
lanságot, ha kell.

Kain haragja ugyancsak a méltánytalanság érzéséből táplálko
zik. "Az Úr kegyesen tekintett Ábelre és áldozatára, Kainra és ál-

Ter 4,4-5 dozatára azonban nem tekintett". De hogy mi válthatta ki ezt a
felismerést, s mi indokolta a megkülönböztetést, arról mit sem
tudhatunk. Talán Ábel szíve tiszta volt, míg Kain lelke romlott és
sötét. Ábelt igaz-volta miatt emelte föl az Úr, Kain elől pedig go
noszsága miatt fedte el arcát.

Ám az is lehetséges, hogy eddig a pillanatig mindketten Isten
útján jártak. Előfordulhat, hogy a kettejük közti különbségtétel
éppen oknélküliségében rejti magyarázatát. Hiszen Kain korábbi
életéről nem szól a bibliai szöveg. A látszólag oktalan megpróbál
tatásokat szenvedő Jób sem titokban elkövetett bűneiért felel. Sor
sában sokkal inkább a teremtés drámai szabadsága nyilvánul meg
(Mártonffy Marcell), me ly minden létező számára lehetővé teszi a
maga kibontakozását anélkül, hogy az egyes esetekben Isten köz
vetlen szándékát kellene látnunk. S miként nincs magyarázat arra
sem, hogy miféle igazság ítél egyeseket emberi ésszel szinte föl
foghatatlan nyomorúságra, s másokat miért vesz oltalmába és
halmoz el ajándékaival az ég, úgy Kain tapasztalatának sem lát
haljuk feltétlen indokát. Nem tudhatjuk. vajon az idősebb testvér
jogos vagy jogtalan minősítést nyert-e áldozatának elutasítása ál
tal, de ez csak tovább árnyalja és még sokrétűbbé teszi a történet
üzenetét: a harag semmiképp nem lehet Istentől való.

Jób még a legteljesebb kétségbeesés állapotában is képes meg
őrizni lelkének tisztaságát. Ment marad az őt elítélő és cserbenha
gyó "barátok" iránti gyűlölettől. A farizeus, Márta és a tékozló fiú
bátyja megállnak a maguk igazságából leszűrt ellenszenv, szá
monkérés és düh fokán. Kain azonban képtelen gátat vetni indu
latainak. Bűne nem az, hogy elszomorodik mellőzöttsége miatt,
hanem hogy gyilkossá teszi a felháborodás.

Úgy tetszik, a Kainról és az Ábelről szóló elbeszélés egyide
jűleg folytatása és következménye, ugyanakkor kiegészítése, új
aspektusa is a bűnbeesésnek. Ádám és Éva kezdetben még mun
ka nélkül élvezhették a kert gyümölcseit. Kain és Ábel már fárad-
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sággal szerzik meg táplálékukat. Ádámot és Évát az istenné válás
démona, Kaint a csábítás fejleménye, a kevélység kísérti meg. A
bűn elkövetése után az ember mindkét esetben ugyanazzal a kér
déssel szembesül: "Mit tettél?" Ádám Évára, Éva a kígyóra hárítja

Ter 3,13 , Ter 4,10 a felelősséget, Kain cinizmusa kitér ez elől: "talán őrzője is va
gyok testvéremnek?" Végül a büntetés következik, Ádám és Éva

Ter 4,9 esetében a föld, Kain tettének nyomán az elkövető megátkozásá
val a középpontban. S ha ebben az összefüggésben Kain története
a bűnbeesés második változataként (Claus Westermann) is föltá
rul előttünk, akkor hirtelen mintha a két főparancs ellen vétkező

ember példázataival állnánk szemben: Ádám és Éva az istensze
retetet, Kain a felebarát iránti szeretet misztériumát gyalázza
meg.

Ter 4, 1·2 Feltűnő, hogy Kain születésekor Évát mekkora öröm fogja el.
"Isten segítségével embert hoztam a világra" (kiemelés tőlem,

RK.) - tör fel belőle az ujjongás szava. Ehhez képest az Ábel ér
kezéséről szóló tudósítás meglehetősen szürkén hangzik: "Aztán
újra szült: Ábelt, a testvérét". S míg Kain neve többek közt nye
reséget, képmást, alkotott alkotót, addig Ábelé lehelletet, mulan
dóságot, esendőséget és semmiséget jelent. E rövid bevezetés a
hagyományos értelmezés szempontjából talán az emberi gondol
kozás esendőségére utal. Akit Eva "nyereségnek" hitt, az Isten e
lőtt könnyen "semmivé" válhat, míg a csak mellékesen emlegetett
másodszülött felmagasztalást nyer. Ugyanakkor egy másik meg
közelítésben arra hívja föl a figyelmet, hogy az elbeszélés elsősor

ban Kainról szól - ő az, akinek sorsában mintegy folytatódik a
bűnbeesett isteni képmás, vagyis az ember története, s benne tel
jesedik ki az első emberpár tragédiája. A szöveg rendkívüli gaz
dagsága éppen abban rejlik, hogy egymást kiegészítő és elmélyítő

tartalmak megjelenítésére képes a kinyilatkoztatott szó ereje ál
tal...

A Teremtés könyve arról tesz bizonyságot, hogy az önmaga tör
vényhozójává váló ember egyik legősibb képessége és tevékeny
sége az ölés. Kain, testvére gyilkosaként a legégbekiáltóbb bűnt

követi el, Ábel pedig az ártatlanul halálra adott, egyetlen áldozat
előképe lesz. Isten azonban más utódot ad Ádámnak a meggyil
kolt helyett, aki a Szet nevet kapja. Az ezt követő erkölcsi romlás
idején az egyetlen igaz, akit a Teremtő a büntetéstől megkímél,
nem Kain, hanem Szet leszármazottja: Noé. A két testvér utódai
benépesítik a földet, de Isten látva, hogy szívük a megismert jó és
rossz közül rendre az utóbbira hajlik, megbánja, hogy embert te-

Ter 6, 5-6 remtett.
A Teremtő elhatározza, hogy eltörli a föld színéről teremtmé

nyeit, mert a föld romlottá lett általuk, megtelt erőszakkal és rnin
Ter 6, 11-12 den lény a rossz útjára tért. Ebben a képben már az emberiség

valamennyi bűne összesűrűsödik, s nemcsak a két főparancs, ha
nem a lélek és a szeretet megannyi belső törvényének semmibe-
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VÖ, Ter 1, 26-31,
Ter 9,1-7

Jel 21, 5-7

vételéről tanúskodik. A vízőzön előtti, első teremtést a pusztulást
követő új rend váltja föl. Az ember bűnössége megsebzi az ere
dendően jónak teremtett világ ártatlanságát is, így a büntetést
szinte saját magának szabja ki. A vízözön után ember és állat, ál
lat és állat egymás ellenségeivé lesznek. A föld minden állata, az
ég minden madara és a tenger minden hala félni és rettegni kény
szerül az ember láttán, aki eUól fogva eledelül használhat mindent,
ami él és mozog. S ami a világnak ebben az új rendjében - mely
az ölést fizikai, lelki és erkölcsi értelemben egyaránt már-már ve
zérlő elvvé tette - még reményt adhat, az nem saját ítéletének
biztonsága, hanem a mennyei Jeruzsálem keresése, melynek eljö
veteikor az Úr új eget és új földet teremt. "Lásd, újrateremtek
mindent! (...) Én vagyok az alfa és az ómega, a kezdet és a vég.
A szomjazónak én adok az élet forrásának vizéből ingyen. Ez lesz
a győztes öröksége: az Istene leszek és ő az én fiam lesz". Egye
lőre azonban az ember - saját választása szerint - a tudás leté
teményeseként törekszik kezébe venni sorsát, szinte teljesen meg
feledkezve arról, minek a jegyében kellene élnie.
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TOMKA MIKLÓS:
CSAK KATOLIKUSOKNAK

A kat olikus egy ház m últj át és jelen ét elemzi
Tomka Miklós izgalmas kön yve. A bevezető

ben rögtön kérdőjellel l átja el a címet, hiszen
a kötet tanulmán ya i nemcsak az egyház hely
zetét és magatartását vizsgá lják, han em m ély
reható történ elm i és tár sadalmi elemzés t
nyújtan ak. Céljuk a katolicizmus mai helyze
tének felm érése és iránymutatás: milyen lehe
tőségekkel kell élniük a hívő közösségeknek,
hogyan kell viszony ulniuk a mai politikai
helyzethez, és mennyire fontos megteremte
niük az egy házo n belüli párbeszéd et.

A kön yv arra az alapvető felism erésre
épül, hogy alapos önvizsgálat és őszinte

öné rtékelés nélkül aligha lehetséges a tovább
lépés. A kommunizmus negyven éve helyre
hozhatatlan károkat okozott a mag yar egyház
életében, a jelenko ri problémák vizsgá latakor
mégsem hivatkozhatunk csak erre. Számba kell
venn ünk azt is, hogyan alakult a világ egyhá
zának sorsa ez idő alatt, milyen kérdéseket ve
tett fel a mod em katolicizmus, és hogyan hatott
mindez a magyar hívők közösségére.

A legfontosabb kérdés az, mit tekint hiva
tásán ak az egyház, és hogyan értelmezi fel
adatá t. Ha erre vá laszt talált, végig kell gon
dolnia, mit jelent szá má ra a m últ, értékelnie
kell jelené t, és meg kell határozni a a jövőben

követendő irányokat. Mire törekszik? Az év
tized ek kincseinek megőrzésére és helyzete
sta b ilizá l ásá ra . vagy fontosabbnak tartja pró
fétai hivatását, ame ly a társadalom nem kato
likus többségének ismeretében hirdeti a j övő

remén ységét? A mai egyháznak hasznosíta
nia kell a világe gyház utóbbi három-négy év
tizedes fejlődésének tapasztalatait, meg kell
teremteni e a "missziós egyházat", amit a pá
pa is sürget, és az Örömhír továbbadásán, az
evangelizáción kell fáradoznia. Ezzel szoros
összefüggésben tisz táznia kell a papság és a
világi hívek viszonyá t, ami a kommunizmus
idején bezárkózásra kényszerült egyhá zban
eltorzult: megbomlott a kölcsönös fel elősség

nélkülözhetetlen egyensúl ya, és háttérbe
szo ru lta k az autonóm világi szerveze tek.
Tomka könyvének egyi k alapvetése a világi
ak sze repéne k értékelése: többszörösen hang
súlyozza, hogy meg kell teremteni vég re a
mellérendeltségi s truktú rákat, ahol hitbel i
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kérd ésekben vita thata tlan a püsp ökök és a
papok felelőssége és vezető sze repe, világi
kérdésekben azo nban meg kell adni az auto
nóm iát a laikus hívekn ek, ak ik jártasabbak
ezekben az ügyekben.

A tanulmányok egy része az elmú lt év tize
dek hatását és a rendszerváltás so rán felme
rült nehézségeket elemzi. A nyolcvanas évek
végén a társad alom jelentős része nagy vá ra
kozással tekintett az egy házra . Ahhoz azo n
ban, hogy az egy ház meg tudj on felelni en
nek a bizalomnak, a társadalmat kell szolgá l
nia. A szerz ő az alázatot emeli ki: szükség
van mások elfogad ására, megértő párbeszéd
re, és a vallás i igazságoknak a gyako rlatban
való érvényes ítésé re. Az egyház felad at a nem
a hatalom megszerz ése, hanem a rászorulók 
kal való mély azo nos ulás, hiszen ezze l szo l
gálja a békét és így vih eti előre a társadalmat.

A kötet tanulsága sze rint a keresztény em
bernek politikai hivatása is van, am ely a fele
baráti szeretetb ől , az igazi szabadság foga l
m ából, és az istenorszá ga-gondolatb ól tápl ál
kozik. Szolgálnia kell a tár sadalmat , a legsze
gényebbek és a legtehetetl enebbek szá mára is
az igazságosságot kell követelnie, és kerüln ie
kell az erőszakot. A mai magyar közéletben
ez azt jelent i, hogy a keresz tény esz méket
hirdető mozgalmaknak el kell kerülniük az
ideológiai és a hatalom kísértését. Ne a ke
resztény gondola t kihasználásával próbálja
nak mind enáron vá lasz tás i sikere ket elérni ,
hanem nagy távlatokban gondo lkodjanak, és
politikájuk at a szo lida ritás elve vezérelje.

E kötet annak a mod em keresztény embe r
nek tűnődéseit és remén ységeit közvetiti. ak i
felelősséget érez a társadalom és az egy ház
iránt. A szerző kíméletlen önvizsgá la tta l és
őszinte elkötelezettséggel értékeli a mai ma
gyar katolicizmus helyzet ét. mélyreha tó szo 
ciológiai elemzésekben rajzolja meg a hívő és
nem hívő közösség képét, és mindnyájunk
szá mára megfontolandó lehetőségeket tár fel.
(Corvinus, 1995)

MO NA KRISZTINA

A SZÁZADVÉG SZELLEMI KÖRKÉPE

"Tudatába n voltunk anna k, hogya vá llalko
zás kérd ése: lehetséges-e egyáltalán egy adott
kultúrkorszak fogalom- és szótá rkész letével,



argumentációs apparátusával behatolni egy
megnyíló új kultúrkorszak jelenségeibe." 
írja Innen és túl című bevezető esszéjében a
kötet szerkesztőbizottságánakelnöke, Sándor
Iván.

A kötetben huszonhárom magyar gondol
kodó szólal meg, irodalmár, filozófus, esztéta,
politikus, író, fizikus, szociológus, történész
keresi saját és kora identitását. Esszéik látle
letek, kor- és kórképek. melyek századunk és
ezredünk végéhez közeledő világunkat kör
vonalazzák. koordinátáikkal valami "körül
határolt, bizonytalan formájú terület" kijelő

lésén fáradoznak. Belső, külső életterünk kö
zel sem precíz orvosi analízise ez a könyv,
sokkal inkább maguk - magunk, világuk 
világunk felfedezése, újrafelfedezése. Török
Endre Az ember törvénye című esszéjében erről

így vall: "az ember az önpusztító teremtés je
gyében vonszolja életét. A létesítmények kö
vetelésének alávetve, lényét áthatja a hiába
valóság, a tanácstalanság érzése, s hogy ezt a
tanácstalanságot elfeledje, életét mindig újra
próbálja szervezni, a létesítmények egyre ma
gasabb szervezettségétőlvárva önléte jóváha
gyását." Megoldása az önpusztító teremtés
ínségének kiáltására a Tanítás: "ahol elburján
zott a bűn, túlárad a kegyelem" (Róm 5,20),
mely mindig "elégséges" még a legnagyobb
elesettségben is, mert akkor tör elő hatalma
(2Kor 12, 9).

Huszonhárom kortárs huszonhárom ma
gánbeszéde az esszékötet. mely inspirálhat,
hogy felelősen gondolkodó, önmagunk elé lé
pő századvégi, ezredvégi emberek legyünk.

(Jelenkor, 1995)

KISS ANTAL

BÉRCZES LÁSZLÓ:
SZÉKELY KÖRVASÚT

Amikor a kolozsvári magyar nyelvű színját
szás kétszázadik születésnapját ünnepelte,
természetesen Tompa Miklós, az erdélyi ren
dezők doyenje is ott üldögélt a teátrum kan
tinjában - és mesél t. Mesélt arról a több mint
nyolc évtizedről. mely tapasztalatait és tudá
sát, alkotásait és oktatási módszerét fölhal
mozta. Mesélt a fiáról, Tompa Gáborról, aki
manapság a kolozsvári társulatot igazgatja,
és európai hírű előadások létrehozója. Miklós
bácsi - akit egyébként semmi okunk bácsiz
ni - úgy véli: a fiamban kitermeltem a saját
ellenzékemet.
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Ez a mondat már Bérczes László Székely
körvasút című könyvében hangzik el. Abban
a könyvben, amelyben Tompa Miklós - az
alcím szerint is - mesél. Bérczes napjainkban
a legrátermettebb interjúkészítők egyike. Vi
szonylag gyors egymásutánban ez a harma
dik ilyen természetűmunkája. Nagy önfegye
lem és jó stiláris érzék szükséges ahhoz, hogy
valaki hűséges hallgatója és precíz tolmácso
lója legyen egy jelentékeny személyiségnek.
Ha kifogást emelek a mű ellen, az nem egyéb,
mint hogy Bérczes megint nem tűnik ki filo
lógiai alaposságával. Annak azért nem lenne
nehéz utánanézni. hogy Bertolt Brecht özve
gye, Helene Weigel mikor hunyt el. Bár élne
még az 1900-as születésű művésznő!

Tompa Miklós 1910. december 28-án szü
letett. A marosvásárhelyi Székely Színház
egyik létrehozója, számos maradandó pro
dukciót jegyez. Művészi tehetsége, alkotóere
je részben mégis a mesélésben rejlik. Az a faj
ta mesélés ugyanis, amely Tompa Miklós sa
játja, egyben színészképzés, életfilozófia, hu
mor, örök fiatalság. Nem valami sótlan törté
netmondásrói van szó. E társalkodó hang
nem, amely a riporterként oly visszahúzódó
Bérczessel éppúgy fraternizál, a szó jó értel
mében, mint az olvasóval, nem egyéb, mint
az életbölcsesség és a fáradhatatlanság meg
osztása.

Említettem: Tompa Miklós úgy fogalmaz:
a fia a saját ellenzéke. Mondhatni-e annál na
gyobb dicséretet, hogy idősb Tompa meg a fia
ellenzéke? (Pesti Szalon)

TARJÁN TAMÁS

TÜSKÉS TIBOR:
A HASZNOS SZÉP KÖLTŐJE

Az irodalmi élet most tisztelgett a 85 éves Ta
káts Gyula, a harmadik nemzedék egyetlen
még élő tagja előtt. A Kaposváron, nyaranta
pedig többnyire a Balaton-menti Bece-hegyen
élő író nemzedéke többi tagjához hasonlóan
az egyetemesség megragadására törekszik.
Ebben segíti klasszikus műveltsége. Utazásai
során magába szívott élménye s mindenek
előtt az a képessége, hogy mindig képes a
megújulásra, mert a világgal létesített szinte
elemi kapcsolata újra meg újra olyan általá
nosításokra késztetik, melyek az emberi élet
és a művészi magatartás leglényegének isme
retére s folytonos haladásra késztetik. Emlé
kezetem szerint még nem írtak arról a kap-



csolatról, amely a görög bölcselőkhöz fűzi.

Lírájában fontos a kérdező magatartás: a világ
gal és az alapvető .emb;ri érz~sekkel :zen;b;
sülve a romlas okaira kérdez, es a tovabblepes
lehetőségeit kutatja. Prózai írásaiban humora is
megcsillan, tanulmányaiban pedig az irodal
mat mint az erkölcs megnyilatkozását elemzi.

Legendákat lehetne elsorolni kedves .~m~

berségéről. amelyet kikezdhetetlen erkölcsi
tartása tesz igazán tiszteletre méltóvá. Nem
véletlenül lett a dunántúli költészet vezér
alakja, hiszen készségesen támogatta a fiata
lokat számon tartotta műveiket, leveleiben
buzdftotta őket. Tüskés Tibor, aki Takáts
Gyula 85. születésnapjára könyvbe gyűjtötte

róla szóló tanulmányait, bírálatait és kisebb
személyes írásait, ugyancsak mestereként
tiszteli a költőt, s iránta érzett tiszteletének,
szeretetének keresve sem találhatott volna hi
telesebb kifejezésmódot, mint ezt a gyűjte

ményt, amely igazi ajándékká kerekedett.
E sorok írója is elég sokat foglalkozott T~

káts Gyula műveivel, de el kell mondani,
hogy nem sikerült eljutrIi a megértés és, az~
nosulás Tüskés Tiboréhoz hasonlatos melyse
géig. Tüskés egymást követő .~rásainak a~ a
legnagyobb érdeme, hogya kötetekben rrun
dig kitapintja az új elemeket. Evtize~ekkel

ezelőtt elkészült a költőről egy Iroda
lomtörténet számára írt elemzés, melynek
szerzője a fák, füvek és madarak költőjének

nevezte Takáts Gyulát. Verseiben. de egyéb
írásaiban is valóban fontos a természet szere
pe. De az ő természetes embe~~ léptékű és, ar~
cú - folytonos benne a megújulás -, szmeI
és az általa keltett nemes érzések a teremtett
világ szépségére és harmóniájára figyelmez
tetnek, s arra, hogy szüntelenül a lényeget
kell keressük a jelenségek mögött. A fák, fü
vek és madarak gyönyörű rendje valami ma~
gasabb rendező elv jelenlétére figyelmeztetI
az olvasót. s Tüskés Tibor nagyszerű érzékkel
mutat rá ezekre a kapcsolatokra. Azt is
mondhatnánk: kismonográfia, de több annál,
hiszen a személyes emlékek és benyomások
lényegesen többet árulna~ el a költői e~yéni

ségéről és műveiről, mmt azok a divatos
elemzések, melyeknek írói inkább elmél.eti
felvértezettségükkel dicsekednek, semmint
az alkotást méltatják. Takáts Gyulát pedig
csak versei, írásai és embersége révén lehet
igazán megismerni. Ebben kapunk nagysze~ű

segítséget Tüskés Tibor kötetéről. (Kaposvár,
Megyei és Városi Könyvtár)

RÓNAY LÁSZLÓ
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FIN DU MONDE Ef SIGNES DES TEMPS.
Visionnaíres et prophetes en France
méridionale
(fin xnr' - début XVe siecle)

A középkori Dél-Franciaország vallástörténe
tévei foglalkozó Cahiers de Fanjeaux sorozat a
Toulouse-i Egyetem és a toulouse-i Institut
Catholique gondozásában jelenik meg. Az
eddig napvilágot látott kötet~k a kathar eret~

nekség különböző aspektusait, a languedoci
népi vallásosságot, a szerzetesrendek langue
doci jelenlét~t vizsgálták. ~ kötet a 1~-~.5. ~zá,:
zadban Del-Franciaorszagban kulonbozo
oko k miatt megszaporodott látnokokkal. pró
fétákkal és álprófétákkal foglalkozik. Ez a kor
a eszkatologikus várakozások. az egyházi re
form és a "papa angelicus" várásának ideje.

A kötet tizenöt tanulmánya igen széles
spektrumot fog át. Mindről részletesen szólni
ehelyütt nincs mód, így közülük csa~ n.éh~

nyat emelünk ki. Giulia Barone az utóbbi ne
hány évtized Olivi-kutatásának eredménye.it
összegzi, különös tekintettel Petrus [ohannis
Olivi és a joachimizmus kapcsolatára, vala
mint Olivi itáliai és provence-i recepciójára.
Roberto Rusconi Joachim, fiorei apát déi-fran
ciaországi fogadtatását vizsgálja, Claude Ca
rozzi dolgozata Roger de Provence-ra, egy
eddig kevéssé kutatott 13. századi ferences
vízionáriusra hívja fel a figyelmet. Francesco
Santi Arnaud de Villeneuve vízióinak auten
ticitását elemezve olyan érveket sorakoztat
fel, amelyek Arnaud apokaliptikus. vízi~inak
hitelességét cáfolják. Rámutat arra IS, rru volt
Arnaud célja ezekkel a "kitalált" víziókkal.
Helene MilIet és Dominique Rigaux a közép
korban igen népszerű vtuicinia de summis POIl

iificibus című mű genezisének problematiká
jával, Sylvie Barnay pedig a f:rence~ ~ean, de
Roquetaillade-nak az eretnekseg hatarat suro
ló látomásával foglalkozik. Martin Aurell ta
nulmányából megtudhatjuk. milyen szerer.e
volt az aragóniai vízionárius irodalom felvi
rágzásában az aragón udvarnak. Jean-Patrice
Boudet az avignoni pápai udvar néhány be
folyásos személyiségének az asztrológia irá~

ti érdeklődéséről. Bernard Montagnes pedig
Ferrer Szent Vince eszkatologikus tárgyú pré
dikációiról szól.

A kötet számos új szemponttal gazdagítja
a témáról alkotott képünket, eredményei
minden bizonnyal nélkülözhetetlenek lesz
nek a középkori vallástörténet kutatásában. A



bőséges képanyaggal illusztrált könyvhöz jól
használható névmutató tartozik. (Privat, Tou
louse, Cahiers de Fanjeaux 27)

LŐKÖS PÉTER

PRELŰD HALÁL UTÁN
Obersovszky Gyula versei

Obersovszky Gyulának mint közéleti és iro
dalmi személyiségnek valójában példázatos a
szerepe: emberi sorsa az ötvenhatos magyar
forradalom történelmi utóéletét példázza, és
költészete ennek a példázatos emberi sorsnak
a köznapi tapasztalatait és általánosabb ta
nulságait fejezi ki. Nem békések, igen sokszor
drámaiak ezek a tapasztalatok, és nemegy
szer megrendítőek a tanulságok. Annak a
Prelüd halál után című kétkötetes. reprezenta
tív gyűjteménynek, amely Obersovszky fél
évszázados (1945-1994) költői életművét mu
tatja be, ugyancsak drámai íve van. Az ifjú
kori költemények írója, még 1956 előtt, tulaj
donképpen bármilyen irányba elindulhatott
volna, talán csak a versek mögöttes terében
égő lázasabb indulat mutatja, hogy ennek a
költőnek a történelem egy nagy robbanásakor
jön el az igazi ideje.

Ez következett el 1956. október 23-án, mi
dőn a budai Beru-szobor előtt bekövetkezett
a nagy pillanat. "Én magam is - olvasom a
verseskönyv bevezetőjében - megláttam a
történelmet, a történelmi akaratot (oo.), megér
tettem a népet (oo.) mint teremtő elemet, és a
csodát is felfogtarn, a felsőfokút (...), ami élet
elernemmé vált egyszer s rnindenkorra, ami
nélkül képtelenné váltam érzésre és gondo
latra, és képtelen vagyok érzésre és gondolat
ra azóta is." Obersovszky így vált a forrada
lom költőjévé. aki ötvenhatos hűségét meg
őrizte a vereség után is, a halálos ítélet súlya
alatt, a börtönévek nyomasztó világában,
majd a szabadulás nem kevésbé nyomasztó
és kiábrándító tapasztalatai között is. (Szabad
Tér Kiadó)

POMOGÁTS BÉLA

KABDEBÓ TAMÁS: PEZSDŰLÉS

Az Angliában élő jeles író Danubius, Danubia
című. háromrészesre tervezett regényfolya
mának középső darabját jelentette meg most.
Az Arapály címet viselő első részben Dé és
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Bűbáj történetével ismertetett meg, akik az öt
venes években találtak egymásra. Sorsukat,
szerelmüket a diktatúra, majd a forradalom
időszaka határozta meg.

A Pezsdülés cselekménye két, egymástól
látszólag független száion fut, amelyek csak
a regény végén kapcsolódnak össze. Ugy mű

ködnek, mint a regényfolyam címadója. a
Duna, amelyhez számtalan mellékfolyó csat
lakozik. Ezek önálló életet élnek, de végül
egyesülnek a fővonallal, beletorkollanak a fő

folyamba. A történet két vonala is így csatla
kozik a Duna-medence több száz éves törté
nelmének hatalmas folyamához.

A regényben egyrészt folytatódik Dé és
Bűbáj helyett immár - Búbáj története. A
hatvanas évek elején járunk. A történelem a
két szerelmest távol sodorta: Búbáj itthon él
fiúkkal, Gyuróval. Dé pedig a bajorországi
Neuburgba került. Ott esik áldozatául egy
meglehetősengyanús autóbalasetnek, és emi
att eszméletlen állapotban, a felépülés egyre
csekélyebb valószínűségével fekszik a helyi
kórházban. Búbáj minden követ megmozgat,
így juthat ki szerelméhez Neuburgba, azzal a
szilárd hittel, hogy akár a kuruzslás legvégső

eszközeit is bevetve magához téríti Dét.
Neuburghoz és a Duna magyarországi

szakaszához kötődik a történet másik szála
is. Fettich Johanna, egy Pécsett letelepedett
neuburgi borkereskedő lánya hozzámegy a
mohácsi Szendrő Gáborhoz, boldog együttlé
tük azonban nem tarthat sokáig. Az 1849. év
nem kedvez a békés családi életnek. Johanna
gyermeket vár, de örömét csak levélben oszt
hatja meg a katonáskodó Gáborral. Életüket
- ugyanúgy, mint Dé és Búbáj életét is - a
történelem határozza meg, de bármilyen sors
csapásokkal, szenvedésekkel kell is szembe
nézniük, szerelmük és hitük megőrzi őket.

A Pezsdülés az élet regénye. A születés és
az újjászületés csodálatos titkának bemutatá
sával azt sugallja, hogya szenvedések, a tör
ténelmi viharok okozta fájdalmak nem törhe
tik meg az embert, mert a szeretetbe, a szere
lembe vetett hit, az emberi kapcsolatok tisz
tasága megőrzi az életet, és mindig új lendü
letet ad az újrakezdéshez. Az "árapályok"
szüntelen hullámzásában mindig ott a "pezs
dülés" reménysége.

Erre a tanulságra mutat rá a regényben fel
tűnő számtalan mellékalak is, akik mindnyá
jan hitelesen megrajzolt, egyszerre cselekvő

és elmélkedő jellemek. Emberi kapcsolataik,
a Dunához való kötődésük és az írói tudatot



fel-felvillantó töprengéseik újra és újra figyel
meztetik az olvasót. hogy bárhogy alakul is
az ember sorsa, bármilyen kiszámíthatatla
nok és átláthatatlanok is a történelmi esemé
nyek, a szilárd érzelmek és az erős hit meg
védhetik az emberi tisztaságot. (Argumentum)

MONA KRISZTINA

BÁNK JÓZSEF:
AMI A SZEMNEK LÁTHATATLAN

A szerző először kánonjogászként szerzett
nemzetközi tekintélyt magának, majd ne
gyedszázadon át (s milyen nehéz időkben!)

püspökként, illetve érsekként szolgálta a ma
gyar egyházat. Nyugdíjba vonulásával mun
kálkodásának új szakasza kezdődött meg.
Szinte minden esztendőben egy-egy új
könyvvel örvendezteti meg olvasóit. Az idős

kor bölcsessége, egy gazdag élet tapasztalata,
egy sokat olvasott ember műveltsége, mind
ezek fölött azonban mélységes keresztény hit
szólal meg írásaiban. Mondatai egyre inkább
az "egyetlen szükséges"-re koncentrálódnak:
hogyan kell helyesen élni, hogyan érheti el az
ember a (földi) boldogságot és az (örök) üd
vösséget.

Legújabb könyvecskéje is - amint beveze
tője mondja - "teljesen gyakorlati". A szí
vünkre kíván hatni, bölcs mondásokkal, is
mert emberek példájával, a mindennapi élet
ből vett hasonlatokkal. Megkapóan egyszerű

szavakkal tanít, világos okfejtésekre építi
buzdításait, tanácsait. Irásait mégis vallomá
sos őszintesége teszi hitelessé. Erzik: a szerző

saját életén szűri át minden szavát. Megható
olvasni az ilyen mondatokat: "Emberek va
gyunk, tele emberi gyengeségekkel. A püspö
kök sem tartják magukat kivételezettnek! Mi
mindnyájan - Isten Népe és a klérus - csak
fáradsággal kitaposott úton juthatunk az ég
be."

Egyetlen egyet sajnáltam olvasás közben:
a remek kis könyv gondosabb korrektúrát és
lektorálást érdemelt volna, hogyasajtóhibák
ne zavarják az elmélkedést. Csupán a legin
kább félrevezető elírást ernlíteném: a 12. feje
zet idézetének szerzője bizonyára Ernesto
Cardenal, aki azonban nem kardinális, még
csak nem is püspök. (Korda Kiadó, 1995)

BERNÁT LÁSZL6
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MOLIERE: DON JUAN

Az Új Színház megnyitását igen nagy elvárá
sok övezték. A különbőző színházakból ver
buválódott társulat nagy reményeket keltett,
Székely Gábor "visszatérése" csak fokozta ezt
a hangulatot. Ehhez képest az első bemutató,
a Csongor és Tünde nem váltotta be a fenti re
ményeket. Igazolni látszott azt a félelmet,
hogya magyar színházi életben jól ismert au
toriter értelmezésmód uralja majd a nevében
is a modernség eredetiségmítoszára, tehát
egy éppen elmúlni látszó művészi szerepfor
mára utaló színházat.

Székely Gábor bemutatkozása új színhazá
ban nagyszabású kíván lenni, ezt mutatja a
szerepesztás. és a méregdrága díszlet is. A
színházi műalkotás egészét mégsem tartom
sikerültnek. Ennek oka pedig az össze nem
illő játéknyelvekben lelhető fel. A korábban a
Katona József Színházban játszott színészek
Zsámbéki Gábor vezetésével olyan hagyo
mányt hoztak magukkal, amelyik egy hipote
tikus szövegszínházzal szembehelyezkedve a
mozgások és gesztusok elsőbbségét hirdeti, s
ezzel párhuzamosan kizárja közönség szük
ségszerűen nyelvhez kötött interpretációs
gyakorlatát (ennek köszönhető a Katona Jó
zsef Színház külföldi sikere is). Az előadás

egészén a szöveg és mozgás ellentétét nem
érvényesítő rendezői szólam érezhető, s ez a
sokkal produktívabb szemlélet jellemző Cser
halmi György játékára is. Ez az ellentét legé
lesebben a főhős és Sinkó László (Sganarelle)
színpadi párbeszédképtelenségében rnutatko
zik meg. Azok a nagyobb ívek, melyek felépí
tését Cserhalmi minduntalan megkísérli, a
többi szereplőnek a közönség közvetlen reak
cióit felkelteni akaró játékmodorán buknak
el. Ez utóbbival azért igazán nehéz akár a kö
zönségnek. akár más játéknyelveknek párbe
szédbe lépnie, mert az előfe!tevéseit képező

művészetfelfogás a modernség utolsó hori
zontjának monológját ismétli.

PALK6cÁBOR

ÍRÁSOK PÉTER LÁSZLÓ
70. születésnapjára

Péter László szegedi irodalomtörténész, tu
dós kutatója és kiadója juhász Gyula életmű

vének. Sok könyv és fontos tanulmány szer
zője. 70. születésnapján kutatási köreinek ki-



váló művelői tisztelegnek előtte tanul
mányaikkal, a kötet utolsó részében pedig
Apró Ferenc az ünnepelt művei bibliográfiá
jának második részét közli.

A sor értéke, különféle tudományterületek
és korszakok jelenségeit, törekvéseit megvilá
gító tanulmányok sora Benyik György igen
érdekes, rendkívül tanulságos írásával indul.
Címe: A [ézus-irodakrm néhány müfa]« a teoló
giai irányzatok fényében. A szerző a hatalmas
arányú Jézussal foglalkozó irodalom bibliatu
dományi és egyháztörténeti hátterét világítja
meg az apokrifektől a himnuszokon és az
eposzokon át a regényekig és költői alkotáso
kig. Külön érdeme, hogya művészi értékre
helyezi a hangsúlyt. Rendkívül tanulságos és
elgondolkodtató az a névsor, amelyből meg
tudhatjuk, hogy századunkban hány magyar
lírikus írt jézusról vagy személyiségének ki
sugárzása és tanításának időszerűsége nyo
mán verset.

Az irodalomtörténeti tanulmányok java
része József Attila és juhász Gyula verseit és
működését elemzi, ami természetes, hiszen
Péter László is erről a két - szegedi kapcso
lódású - íróról alkotta műveinek tekintélyes
részét. Külön ciklusba kerültek a helytörténe
ti tárgyú tanulmányok, ezek közül felhívnánk
a figyelmet Kőhegyi Mihály Szegedre oonatko
zó adatoka bajaiferencesek Háztörténetében című

izgalmas dokumentum-anyagára és a Móra
Ferenccel és Tömörkény Istvánnal foglalkozó
elemzésekre. Ez a két jeles író mintha az ér
deklődés peremére szorult volna, holott fon
tos színekkel, mély emberi érzésekkel gazda
gították a magyar prózát, nyelvük szépsége
és íze i pedig sokat jelenthetnek azok számá
ra, akik hűségesek a magyar nyelvhez.

A könyv utolsó ciklusában olyan szemé
lyes, de tudománytörténeti vonatkozásban is
fontos írások szerepelnek, amelyek Péter
László elveit világítják meg. A Somogyi
könyvtár hajdani munkatársa épp oly sokat
dolgozott Szeged kulturális életének felvirá
goztatásáért, mint a Békési Elet munkatársa
vagy a jeles bibliográfus. Egyetlen fiaskója az
új magyar irodalmi lexikon volt, bár hogy mi
ért is lett ez a lexikon hiányos, azt sosem fog
juk megtudni, hiszen a résztvevők és a kiadó
sem vétlenek. Péter László egyébként mindig
vállalta a "vidékiséget" - ez természetesen
nem munkássága színvonalára vonatkozik 
s ugyanazokat a hátrányokat, amelyeket ked
ves írói is megszenvedtek. Annál elismerésre
méltóbb, hogy így is gazdag életművet alko-
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tott, s azt reménységünk szerint újabb alkotá
sokkaI egészítheti ki. (A Somogyi könyvtár ki
adványai, 36. Szeged)

R6NAY LAsZL6

JÁLICS FERENC: TESTVÉREINK HITE

jálics Ferencet immár nemcsak könyveiből,

hanem egyre többen személyesen is ismerik
Magyarországon, hiszen többször tartott már
itthon is lelkigyakorlatot. Így sokan közvetle
nül is megtapasztalták azt az egészen sajátos,
a személyiség mélyeit Isten felé nyitó mód
szert, amely Jálics atyát világszerte ismertté
tette. A lelki élet bestsellerévé vált ez a könyv,
amely két évtized alatt harmincezer példány
ban kelt el. Akiknek nincs módjuk részt venni
jálics atya lelkigyakorlatain, azok e könyv
alapján is végigjárhatják Istenhez vezető út
ját. (Korda Kiadó, 1995.)

BERNATLAszL6

WILLIAM SHAKESPEARE: OTHELLO

A klasszikus műalkotások a közfelfogás sze
rint abban különböznek a nem kánoni mű

vektől, hogy folyamatos újraolvasásuk prob
lémamentes, könnyű feladat. Ennek mechani
kus tagadásából származik a színházi élet
egyik jól ismert félreértése, mely a régi mű

vek újraértését az erőszakos aktualizálással
azonosítja. Míg az első módszer érdektelenül
unalmas előadásokat hozhat létre, addig a
második szemlélet következménye a művek

és a közönség jelentésalkotó potenciáljának
lebecsülése. Ez utóbbi mind a drámák megér
tését, mind a közönség "esztétikai nevelését"
az egyirányú, autoriter beszéd irányába viszi
el. Ivánka Csabának mindkét előbb vázolt
csapdát sikerült elkerülnie. A nézőnek az a
jóleső érzése támad, hogy végre komolyan
számítanak közreműködésére.

A Vársziriház előadásának kétségtelenül
jago (Rubo ld Odön) a főhőse. A kiváló alakí
tás átrendezi a hagyományos értelmezés ér
tékrendjét, lehetetlenné válik a Jago-Othello
páros etikai polarizálása. Othello (Oszter Sán
dor) ebben a felfogásban kisebbrendűségi

komplexusát kezelni képtelen kisebbségi,
olyan "playboy", aki képtelen elhinni, hogy
méltó Desdemona idealizált szerelmére. Igy
lesz hihetőbb Jago indítéka is, amely szerint



Othello esetleg elcsábította volna Jago felesé
gét. Jago és Othello jellemének párhuzamos
sága a szokásosnál is jobban kiemeli Desde
mona (juhász Judit) áldozati státusát. Az
egész viszonyrendszert a páratlan ötletesség
gel megoldott színpadkép az ember belső

küzdelmének színterére vetíti.
., .~z, e~őadá,s f?- és epizódszereplőinek igen
JO Jatekat (peldaul Bartal Zsuzsa, Lázár Csa
b?) a magyar színpadokon szokatlanul egy
~egesen magas színvonalú rendezés fogja
ossze.

PALKÓCÁBOR

ZALÁN TIBOR: AVERSION

A Kortárs Curriculum vitae című sorozatában
saját vallomását így fejezte be Zalán Tibor: "A
napokban jelent meg a tizenegyedik kétnyel
vű verseskötetem Aversion címmel. A cím
meglehetősen pontos információ jelenlegi ér
zéseimről. állapotomról. Es - szégyeUem
magam" Igy, pont nélkül befejezve, ahogya
kötet minden versének végéről hiányzik az
írásjel. Zalán Tibortól megszokott nyitottság,
őszinte hangnem jellemző a kötetre, melynek
a szolgálatába szegődött avantgárd alkotási
forma további segítség, hogy egy megnyilat
kozni kényszerített költő bensőjébe lássunk:
"vers hibernalt angyal luítulról támadsz / s a tar
kámba harapsz megint. túlélem mert / nem aka
rod, hogy belédhaljak még és mind fárasztób
bak/mind uresébbek ezek a kierőszakolt szereikezé
sek,"

A kötet kétkedő, kérdező, a külsővel és
belsővel viaskodó, szembeforduló versek in
kább sorok egymásutánja. "S a létezése ;nost
semfelelet semmire, / s a kérdések sem rajzolódnak
ki élesebben. Másolja ó1eet gyermeki kéz" - írja
A kenyér húsa című gondolatsor végén. Ki
mustrált, felégett, üres, csalódott világ képei
mögött az ~Rgodalom,. a költő tehetetlen ag
godalma bUJIk meg, kmek a vers ion, elemi
részecske. Mi lesz a kérdéseket mázoló gye
rek kezéből? "ValallOgy majd csak felnő gyer
lIlekünk/nyelvüllkbó1 is marad ualamennui... a cí
me és kezdősora az utolsó versnek. Aválasz:
" városok sem müemlékek sem kultúra, sem sem
milyen élet sem múlt sem jeien:"

Csa~ I~ten y a végső,nagJj csöndben sirdogál
s a szétdúlt egben magara hagyottan oerejtéke
zik".
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Zalán Tibornak nincs miért szégyelnie ma
gát. Kötete világunk tükre, amit arcunk elé
tart. Köszönet érte.

(Chicago-Budapest, 1995.)

KISS ANTAL

ZSIRAI MIKLÓS: NYELV ÉS RÁDIÓ

A húszas-harmincas években a Pázmány Pé
ter Tudományegyetemen legendás nyelvé
szek tanítottak. A korán elhunyt Gombocz
Zoltán emlékét vers is, regény is megörökítet
te. Pais Dezső alakját pedig derűs legendák
aranyozzák be. Zsirai Miklós ugyancsak jeles
tudós volt: pedáns és szigorú, igazi "nyelv
ő~". E korszakban a rádió is nagy gondot for
ditott a nyelvművelésre. Halász Miklós je
lentkezett előadásaival. amelyekkel szép és
szabatos beszédre nevelte a hallgatókat. A
nyelv védelmében, épségének óvásában
összefogtak nyelvtudósok és irodalmárok:
Kosztolányi volt az egyik leglelkesebb nyelv
védő, szenvedélyesen óvta, tisztogatta a ma
gyar. nyelvet, ?römmel csodálkozott rá szép
segel re, lelkesulten mutatta töl talált kincseit
az elfelejtett szavakat, kifejezéseket, s remek
tanulmányt írt a magyar nyelvhasználat
egyik legnagyobb alakjáról, Pázmány Péter
ről.

A háború után korántsem állt ennyire elő

térben a szép és szabatos beszéd ügye. Rit
kultak az ilyen tárgyú rádióelőadások is. De
például Zsirai Miklós ekkor is jelentkezett az
éter hullámhosszán. A jeles tudós] 00. szüle
t~sn?pj? alkalmábó! tavaly jelölték meg em
léktáblával lakhelyét, de emlékének legalább
ennyire méltó őrzéséül rádióelőadásaiból is
válogatott egy csokornyit egykori tanítványa,
Fábián Pál, a magyar stilisztika kiváló tudósa.
A kis kötet nemcsak Zsirai Miklósnak állít
emléket, hanem a hetvenéves hazai rádiózás
nak is.

. A Nyelv és rádió című kötet tanulmányaiból
kIS magyar nyelvtörténet tárul az olvasó elé.
Zsirai Miklós világosan, tárgyszerűenvázolta
fel.n~el~ünk természetét. helyét a világ nyel
vel kozott, a magyarsag kialakulását, az első

magyar nyelvemlékeket, részletesen szólt az
első ma~yar ~yelvű írott könyvről, az úgyne
vezett jokal-kodexről,s külön foglalkozott Pá z
mánn~al s ~z ,,0j magyar korszak" nyitanyá
v~l. B~zonyara Igaz az a megfigyelése, hogy
Pazmanytol nem kecses, finom beszédmódot



lehet tanulni, hanem erőt, szilárd tartást, vi
lágosságot s tudatos nyelvhasználatot.

Zsirai Miklós kötete jónéhány időszerű

kérdést vet föl. Az egyik: mi az oka a beszélt
nyelv érezhető romlásának? Aztán: hogyan
befolyásolja a tudomány nyelvhasználata az
irodalmi nyelvet és fordítva? Azt már fel sem
merem vetni, vajon mire vezet az az általá
nosnak mondható gyakorlat, mely szerint a
középiskolák egy részében alig-alig jut idő

nyelvi és stilisztikai ismeretek oktatására? Jó
e, hogy az újságírás nyelve a politika nyelvé
hez alkalmazkodik?

Nem folytatom. Örvendetes, hogy Fábián
Pál előásta Zsirai hagyatékából ezeket az elő

adásokat, amelyek? nyelv tiszteletére és sze
retetére nevelnek. Es örvendetes volna, ha a
magyar nyelvhasználat ismét ügy lenne,
hogy akik használják, érezzék át felelős

ségüket.

RÓNAY LÁSZLÓ

D. MOLNÁR ISTVÁN:
VALLÁSI KISEBBSÉG ÉS
KISEBBSÉGI VALLÁS
Görög katolikusok a régi és mai
Lengyelországban

D. Molnár István - a debreceni Kossuth La
jos Tudományegyetem lengyel tanszékének
vezetője hézagpótló és kitűnő munkával aján
dékozta meg a görög katolikus egyház törté
netében járatos olvasókat.

A bevezetés megismertet a kelet-nyugati
egyházszakadás tényével, teológiai vonatko
zásaival, a felmerülő uniós törekvésekkel. Az
első fejezet a breszti egyházi uniótól (1596) a
17. század végéig, a második a 17-18. század
fordulójától 1772-ig, Lengyelország feldara
bolásáig, a további négy a lengyel történelem
fő periódusaihoz kapcsolódva tárgyalja a gö
rög katolikus egyház viszontagságos sorsát.

A szerzőnek fel kellett vázolni Litvánia,
Belorusszia és Ukrajna görög katolikusainak
történetét is, bizonyos összefüggések csak így
váltak érthetőkké; etnikailag vegyes lakos
sággal kellett számolnia e területeken. Foglal
kozik a görög katolikus egyház szervezetei
vel, a lelkészkedő papság helyzeteivel a bazi
lita szerzetesrend szerepével, a szertartásrend
változásaival, a hitélet kérdéseivel. a görög
katolikusok egyházi művészetévelés az okta
tás üggyel. Külön hangsúlyt kap a görög ka
tolikusok és a pravoszlávok egymáshoz való
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viszonya, valamint a nemzeti-nemzetiségi el
lentétek súlyos problémája.

A szerző lublini diákévei, évtizedes filoló
giai munkássága, Lengyelország történelmé
nek és művelődéstörténetének kiváló ismere
te hozzájárult a könyv magas szakmai szín
vonalához.

A szerző görög katolikus szülei emlékének
ajánlotta művét, tollát a téma iránti odaadás
és szeretet vezette, s ez meghozta gyü
mölcsét. (Balassi, 1995)

O/TOZI ESZTER

NEM VOLTAM EGYEDÜL
Beszélgetés az evangélikus közelmúltról

Tizenkét vallomást tartalmaz az interjú. Ti
zenkét lelkipásztor mondja el benne küzdel
mes életét, hányattatásait, a kommunista
rendszer általi üldöztetését. Indulat és bosz
szúszomj nélkül, tárgyilagosan, a kikezdhe
tetlen hit erejével, amely akkor is kitartást,
bátorítást adott nekik, amikor látszólag ma
gukra maradtak. Nem voltak egyedül, segí
tette őket Isten, aki bizonyára igazságos bírá
ja lesz azoknak, akik behódoltak. elárulták
társaikat, nem siettek segítségükre, hanem a
saját bőrüket mentették, vagy karrierjüket
építették.

Aki végigélte ezt a közel negyven eszten
dőt, hasonló történetek sokaságát idézheti föl
emlékezetéből. Az egyházak történetének
szornorú, mégis fölemelő időszakavolt ez, hi
szen a hűtlenségek, gyávaságok nem árnyé
kolhatják be a hősi helytállás, a hűség - oly
kor a vértanúság - fölemelő példáit. A tizen
két evangélikus lelkipásztor vallomásaiból
azt is megérthetjük, miért oly nehéz az újra
kezdés. Nemcsak az egyházak működésének

anyagi feltételei sorvadtak el, hanem a lelkek
ben is súlyosak voltak a sérülések, megnöve
kedett a bizalmatlanság, a gyanakvás, nehéz
volt tisztán látni, ki volt igaz, ki hamis. Nyil
ván hosszabb időnek kell eltelnie, míg e se
bek beforrnak. s ki-ki felismeri, hogy lsten
ügyének képviselete és szolgálata a legfonto
sabb.

Erről beszélnek a megszólaltatottak, s ez a
gesztus teszi nemcsak tanulságos, hanem ke
resztényi olvasmánnyá is a gyűjteményt.

(Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség)

RÓNAY LÁSZLÓ



JUAN GOYTISOL9
SZARAJEVO-REGENYE

Juan Goytisolo, a neves, kétlaki (Marrakech
Párizs) spanyol író kétszer járt Szarajevóban.
Az első, 1993-as út gyümölcse könyvalak?an
is kiadott riportsorozat. a '94-esé ez ~ .regeny.
Címe - fordítók, vigyázat! - El SitIO de los
sitios: tulajdonképpen szójáték, a sitio két je
lentésével: hely, helység és ostrom. Értelmez
hető mint a "városok városa" (a most legtöb
bet emlegetett hely vagy "az ostromok ostro
ma" (napjainkban a leghíresebb), de mint "az
ostromok városa" is. Ottani élményei meg
örőkítésén, a tőlük való megszabaduláson kí
vül azonban a gyermekfejjel tudatosan át
nem élt, spanyol polgárháború feli~ézésére.~s

szolgált: akkor a kis Juan fiatal édesanyját
vesztette el egy barcelonai bombázásban.

A regény nem könnyű olvasmá~y, ~ egyál
talán nem az, amit az ember az elso fejezet
Téli látomás - szemléletes leírása után várna.
Újonnan érkezett vendég kémleli a várost a sé
rült szálló ablakából az üveget helyettesítő

plasztikfólia. has.adékán. keres,;tül, lesi, hogyan
igyekszik átjutni egy fejkendo~ ?sszony a ,sz,a
badlövészek tüze alatt tartott fouton. A próbál
kozás végét azonban a szeml~lő ~em éri ~eg,

mozsárlövedék vet véget az eletenek. Az Ide
gen holttestének és útleve~én;k e.~~é~~" tit~k
za tos kiléte utáni nyomozas es kulonboző kez
iratok felfedezése aztán szinte detektívregény
nyé változtatja a tÖ,rténetet. A feje;e~;kben hi
vatalos jelentések valtakoznak fantáziákkal. ap
ró eseményekkel. állástalan értelmiségiek esz
mecseréivel és a kéziratok elbeszéléseivel.

A szerző szerint bárhol megismétlődheta
tragikusan esztelen helyzet. Ez adja. az ~tlet~t,

hogy átröpítse Párizsba: az ottam maso.dl~

kerületet zárják körül, ott kezdenek "etmkal
tisztogatásba" arabok, nemzedékek óta fran
cia állampolgár örmények és zsidók elI,en. A
külvilág, Párizs többi része azonban ra s~m

hederít: "Mintha Szarajevo vagy Csecsenfold
volnánk!" - háborognak az ostromoltak.

Bosznia népi összetétele alkal~at,ad arra
is, hogy szóba kerüljenek a Goyhso~onak oly
kedves mohamedán bölcsek, misztikusok, s
egyikük leszármazottja vagy. talán rei,:~arná

ciója, Ben Szidi Abu al Fadal!. Nem hlanyo~

nak irodalmi utalások (Plautus, Ibn Arabi,
Keresztes Szent János, a Don [uan-monda,
Swift), nemzetközi szervek, nyugat-,európai
nagyáruházak és személyek e~lege.tese - ~

spanyol püspöki kar elnökét neven IS nevezi.
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Amikor az olvasó leteszi a valóban virtuóz
módon megírt könyvet - a Doktor Zsivago
mintájára függelékben közölt bonyolult ver
sek és töredékek élvezete után vagy anélkül
- nem biztos benne, hogy megértett min
dent. Mely kéziratot kinek kell tulajdonítani?
Mi a kapcsolat j.C. - a regényíró monogram
ja! - és Al Fadai}",közöt~? S mi,ért .ke~lett a
skizofrénia gyanuJaval ideggyógyintézetbe
utalt, spanyol nyomozó tiszt régen elhunyt,
homoszexuális nagybátyját az egészbe bele
keverni? De megértette, hogya regény irodal
mi köntösbe öltöztetett, szenvedélyes tiltako
zás egyrészt az emberte!en:ég, az őrült há~o~

rú, a tisztogatások, masreszt a nemzetközi
szervek tehetetlensége, gyávasága és képmu
tatása ellen (Alfaguara, Madrid, 1995)

RÓNAI ZOLTÁN

MÖNCHTUM, ORDEN, KLÖSTER ...

A müncheni C. H. Beck kiadó programjában
mindig is előkelő helyet foglaltak el a keresz
ténység kultúrtörténetével foglalk?zó, tud,o
mányos-népszerűsítő munkák. A kiadó ezút-
tal a szerzetesrendekkel foglalkozó lexikon
nal lepte meg olvasóit. A könyv közel 300
szócikkben tájékoztat a legfontosabb szerze
tesrendekről. a szerzetességgel, a szerzetesi
életformával kapcsolatos alapvető fogalmak
róI. A nagy szerzetesrendekről(például ben
césekről, ferencesekről. szaléziakról) szóló
szócikkek megírását Georg Schwaiger az ille
tő rend egy-egy teológus professzorára bízta.

A kötet elején a szerkesztő tanulmánya ol
vasható, amely rövid áttekintést ad a keresz
tény szerzetesség történetéről. Schwa.iger
professzor a M~~cheni, Egyet~m ..K~tohkus
Teológiai Fakultasan tanít egyhaz.torten:tet.

Mint azt az előszóból is megtudjuk. terjedel
mi okokból sok - főleg női - rend kimaradt,
örömmel nyugtázhatjuk viszont, hc;gy a magy~r

alapítású pálos rend, ha csak egy felolda.~as szo
cikk formájában is, de helyet kapott a kotetben.
A jelentősebb szócikkek után a témára vonatko
zó s a további tájékozódást megkönnyítő ~onto

sabb szakirodalom is fel van tüntetve. Itt IS ter
jedelmi okok magyarázzák, hogy nem minden
szócikk után található irodalomjegyzék.

A kötetet remélhetőlegnemcsak a szakem
berek forgatják majd haszonnal, han,em min
den, a téma iránt érdeklődő olvaso. (e. H.
Beek, Műnchen, 1994)

LŐKÖS PÉTER
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