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A szociálpolitika
esélyei
Örülök a Vigilia által kezdeményezett vitána k, annak, hogy a gaz
daság és szociálpolitika viszon yáról való tovább gondolkodásnak
nyitnak kaput. A kérdés kimeríthetetlen, ezé rt csak néhán y, ma fon
tosnak látszó pontra koncentrálok.

Nem szeretem a jóléti állami kifejezést, többek közt azé rt, mert
paternalista és leszereli a civil társadalmat, mert az t sugallja, hogy
az állam dolga mindenki "jólétének" biztosítása, ami aligha érhető

el. Kifejezi azonban, hogy az állam felelős az őt létrehozó és elta rtó
társadalomért. Ezt a felelősséget a következőképpen foglaln ám
össze :

Az államnak (is) dolga, hogy enyhítse az ember cselekvését bé
nító, a jövő tudatos építésé t aláa kná zó szorongásokat a belá tható
kockázatok intézményes kezelésével, azaz a - mindenk or válto
zó tartalmú - létbiztonság erősítésével. A biztonság társadalmi
ps zichológiai fonto sságáról már sokan, soka t írtak. Most csak Eöt
vös Józsefet idézem, aki a múlt század egy ik legnépszerűbb ál
lamtudományi művét annak magyarázatával kezdi, hogy az em
ber csak nyugalomban, biztonságban tud élni. Egyik közp onti
gondolata: "Az állam czélja a biztosság. Amely állam ez t nem ad
halja meg az egreseknek, pol gárai méltán a legnagyobb rossznak
tarthalják az t..." Pascaltól idézvén írja: "pompás dolog viharban
hajózni, ha az emb er biztos lehet abban, hogy hajója nem süllyed
el". Vagyis a kockázat akkor jó, ha az ember tudj a, hogy minden
nem veszhet el.

Az államnak (is) dolga, hogy segítse azon értékek érvényesülé
s ét, amelyeket a társadalom többsége fontosnak tart, és am elyek
"maguktól" nem érvényesülnek, kivált akkor nem , ha a dom i
náns mechanizmusok, hatalmi viszonyok ez ellen hatnak. Ilyen
érték például a megfoghatatlan és mégis elevenen élő igény a
"társadalmi igazságosságra", vagy arra, hogy egy eleve egyenlőt

len társadalomban ne váljanak végzetesen szé t fizikai és társa
dalmi életesélyek, sokakat reménytelenül kizárva abból, hogy sor
sukat és gyermekeik sorsát befolyásoln i tud ják.

Az államnak (is) dol ga, hogy hasson azo k ellen a tendenciák
ellen, amelyek a társadalmat boml asztják, amelyek egyeseket ki
rekesztenek, megbélyege znek, a teljes állam polgáriságból kiszor í-
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tanak, miközben, legalábbis a nyugati társadalmakban, soha nem
látott és képzelt mértékűvé vált a javak bősége.

Mélyen egyetértek azokkal, akik úgy látják, hogy a rend
szerváltás utáni egyik legnagyobb politikai hiba (ha nem bűn), az
volt, hogy az új "politikai osztály" (sem az első, sem a második
választás után) semmit sem gondolt végig abból, hogy mi lehet,
mi legyen az állam szerepe az új feltételek mellett gazdaságban
és társadalomban. A minimális állam ideológiáját követő .Jaissez
faire" politikák és a megújuló recentralizációs, a központi hatal
mat erősítő törekvések egymás mellett léteznek. A pártállam túl
súlya nyomán a másik oldalra, a szabályozástól való félelem felé
kibillenő inga, s az ezt fékezni akaró, a demokrácia szabályait zá
rójelbe tévő reforrndiktatúra éppenséggel érthető pszichológiai
motivációjú folyamatok, ám a politikai osztálynak mégsem a zsi
gereire kellene hallgatnia.

Koraszülött volt-e a jóléti állam Magyarországon?

2Berend T. Iván:
Átalakulás a

világgazdaság
perifériáin, Esély,1995.

5.

Berend T. Iván írja, hogy Ifa korábbi államszocialista jóléti rend
szerek a történelmileg sikertelenné vált modelllegsikeresebb elemei
közé tartoztak. A rendkívül alacsony, úgyszólván a harmadik világ
ra emlékeztető jövedelmi szintek ellensúlyozásával ugyanis a leg
nagyobb mértékben járultak hozzá a lakosság nagy tömegeinek fel
emeléséhez, a nyomorszint radikális leszorításához, a társadalmi
biztonsághoz, az iskolázás terjedéséhez, s a periferiális társa
dalmakra oly jellemző, veszedelmes társadalmi polarizáció ki
egyenlítéséhez. ,,2

Sokszor írtam már én is a kelet-európai államszocializmus gaz
dasági és politikai rendszereinek abszurditásáról, a piacot és gaz
dasági racionalitást tagadó gazdaságról, valamint az elkülönülő

és egyeztetendő érdekeket nem ismerő politikáról. Mindkettő

mesterséges, íróasztal mellett kitalált vagy idegen közegből át
emelt, szervezetlenül az országra kényszerített, az európai fejlő

dés irányával ellentétesen mozgó rendszer volt. A szociálpolitikát
is számtalanszor bíráltam, antidemokratikus, diktatórikus műkö

désmódja; gazdasággal és politikával való zavaros viszonya; a
"nagy rendszereken" kívüli családi-egyéni szükségletek iránti ér
zéketlensége, stb. miatt. Úgy láttam azonban, s ezt gondolom ma
is, hogy a hazai szociálpolitikai rendszernek voltak - igen jelen
tős - történelmi gyökerei; a társadalom támogatta és legitimálta;
követte a II. világháború utáni európai fejlődés fő áramát, s telje
sítette azon funkciók legalább egy részét, amelyeket a modem
társadalmak a szociálpolitikára kiosztottak.

Ha Magyarországon gyökeresen - és remélem visszavonhatat
lanul - megváltoztak ember és ember, felső és alsó rétegek köz
ti torzultan hierarchikus viszonyok, ez részben éppen ennek a
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szociálpolitikának volt köszönhető, amely megpróbált diszkrimi
nációmentes hozzáférést biztosítani gyerekeknek az iskolához, be
tegeknek az orvoshoz, időseknek a nyugdíjhoz. Az emberek kö
zötti viszonyok valamennyire modernizálódtak az elmúlt évtize
dekben, meggörbült gerincek valamennyit egyenesedtek. Noha
polgári jogaink nem voltak, ez a folyamat segített ahhoz, hogy az
új rendszerben elindulhassunk a polgárosodás - azaz az emberi
polgári öntudat és jogtudat megszerzésének - útján,

Ha ma még a Világbank is úgy látja, hogy a "humán erőforrá

sok" viszonylag jó állapotban vannak a régióban, s lehetővé tehe
tik a gazdaság talpraállását is, a demokrácia működőképességét

is, ez jórészt ama koraszülöttnek köszönhető. Ezért írják, hogy
igencsak kár lenne a fürdővízzel együtt a gyereket is kiönteni.
Szeretném, ha Kornai János és a nézeteit osztó közgazdászok vi
lágossá tennék, milyen lett volna az az egészségügyi iskola-,
nyugdíj-, családellátó rendszer, amelyet ők megfelelőnek tartottak
volna, s ez ma milyen talajt jelentene a rendszerváltáshoz.

Mindehhez még Berend Ivánnak az a többször hangoztatott
történelmi tézise is ide kívánkozik, hogy gazdasági nekirugaszko
dás és jóléti politikák nem ellentétesek egymással, s hogy egyes
országok "nem a jólét és gazdagság magaslatain, hanem történel
mük legnehezebb, legszegényebb korszakában, a világtörténelem
máig legsúlyosabb válsága közepette, a harmincas évek elején fo
lyamodtak a lehatározottabban ehhez a tjóléti rendszereket kiépí
tő-erősítő) politikához, s mentették meg ezáltal rendszerüket a
szélsőséges kihívások katasztrófájától". Ha tudjuk, hogy a ma
gyar polgárok többsége mélyen csalódott a rendszerváltásban, s
látjuk a jobboldali populizmus előretörésének veszélyét, érdemes
ezeket a történelmi analógiákat komolyan venni.'

Pluralizmusról és értékekről

Furcsán paradox világban élünk. Az uralkodó (liberális? neo-libe
rális?) ideológia vezéreszméje az individuum szabadságának, a vá
lasztás szabadságának, a pluralizmus fontosságának az elve. A
posztmodern paradigma lényege a szabad érték-, életmódválasz
tás, a plurális önmeghatározás tényként való tételezése.

A valóságban legalább két olyan mozgás megy végbe, amely
megkérdőjelezie szabadságot. Az egyik az a szabadságcsökkenés,
azok a kényszerpályák, amelyek egy mind egyenlőtlenebbé váló
világban várnak a szegényebb országokra, illetve szegény és gaz
dag országok szegényeire. A másik a gazdaság, ha tetszik, a piac
mind korlátlanabb uralma nemzeti és nemzetközi színtéren,
amely mind egysíkúbbá teszi a politikákat és életeket vezérlő ér
tékeket.
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A növekvő egyenlőtlenségekről, a széteső világról már sokat ír
tak. 4 A világgazdaság globalizálódása - multinacionális cégek és
technológiák terjedése - mellett nő a távolság a (részben új)
centrumok és a perifériák között. A Föld 5,4 milliárd lakosából
3,1 milliárd, közel 60% él a 40 legszegényebb országban, 1,4 mil
liárd lélek, azaz 26% a 62 közepes jövedelmű országban, és 800
millió, 15% a 22 leggazdagabban.

Az első csoportban az egy főre jutó nemzeti termék évi 350
dollár (Mozambikban, Tanzániában, Etiópiában körülbelül 100
dollár), a leggazdagabbak évi átlaga 21000 dollár (a csúcson Svájc
áll, 33600 dollárral). A szélek közötti 300 szoros jövedelmi kű

lönbség olyasmit jelent, hogy a szegény országokban 23-30 évvel
rövidebb az élet, hogy a felnőttek 50-60%-a írástudatlan, s mind
az, amit éhezésről, csecsemőhalandóságról,az öregek nyomoráról,
gyermekmunkáról, gyermekhalandóságról tudunk. Ráadásul jóné
hány fejlődő országban, és a latin-amerikai országok jó részében
a jövedelmek eloszlása is irtózatosan egyenlőtlen. Míg a fejlettebb
világban és a mi régiónkban (még 1990 táján) a népesség legsze
gényebb ötödnek a jövedelmek 5-8%-a, a leggazdagabb ötödnek
35-45% jutott, addig Tanzániában, Kenyában Hondurasban, Pana
mában vagy Brazíliában a szegények (a legszegényebb 20%)
mindössze az összes jövedelem talán 2%-ához jutnak hozzá, a
gazdagokhoz ennek 25-30-szorosa, az összes jövedelem több,
mint 60%-a kerül. 5

Az egyenlőtlenségek azonban a gazdag és gazdagodó országok
jó részében is rohamosan nőnek. A nyugati országokban a jöve
delmi és fogyasztási egyenlőtlenségek előbb lassabban, a II. világ
háború utáni első három évtizedben gyorsabban csökkenni kezd
tek. Ez a tendencia a 70-es évektől mind gyorsabban vált az el
lenkezőjére. Nagyjából 1980 és 1990 között 18 fejlett ország közül
ll-ben megfordult a trend, a jövedelmi és fogyasztási egyenlőt

lenségek nőnek. Az Egyesült Államokban "a világ legszélsősége

sebb vagyoni-jövedelmi polarizácója következett be: a lakosság
leggazdagabb l%-a, amely az 1970-es évek végén az ország va
gyonának 20%-át birtokolta, másfél évtized múltán már közel a
40%-át mondhatja magáénak."

Mindeme országokban az olajválság óta is - minden ellenke
ző retorika ellenére - szinte töretlen volt a gazdasági növekedés.
Az országok nem szegényedtek, csak a szegényeik. Azaz szó
sincs arról, amivel itthon sokan hitegetik az egyre nagyobb vesz
teséget elszenvedő többséget (és talán önmagukat is), hogya gaz
dasági növekedés eredményeiből automatikusan profitálnak a
szegények. A gazdaság magától "nem csurog le" - épp ellenke
zőleg. Az állam hathatós segédletével (azaz a jóléti rendszerek le
rontásával, a közfelelősség visszavonásával) immáron több gaz
dag országban tömegessé váltak nem egyszeruen a munkanélkü
liek, hanem a teljesen ellátatlanok, a minden segélyre érdemtelen-
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re ítéltek, a hajléktalanok, a közösségből kiszorulók. Egyes orszá
gokban a jóléti rendszerek lerontása a gyermekesek, gyermeküket
egyedül nevelők, továbbá a munkanyugdíjjal nem rendelkező

idősek helyzetének romlásához vezetett. Közép- és Kelet-Európa
"átmenet-gazdaságaiban" közelről tapasztalhatók e folyamatok.

Az utolsó egy-két évszázadban a demokratikusan építkező

nemzetállamokban olyan erőtér alakult ki, amelyben a piac (azaz
a gazdasági hatalom), az állam (azaz a politikai hatalom) és a ci
vil társadalom (a polgárok "hatalma") több-kevesebb sikerrel kor
látozzák egymást. Ahol ezt a plurális erőteret megfojtották, mint
a bolsevik típusú diktatúrákban, ott a politikai hatalom hajtotta
maga alá gátlás és kontroll nélkül az élet minden szegmensét.
Ahol működött a pluralizmus, ott a szereplők korlátozták és kor
rigálták egymás kudarcait, s sokáig legalább részlegesen megaka
dályozták, hogy a piac - Habermas kifejezésével - "gyarmato
sítsa az életvilágot". A monetarizmus (neo-liberalizmus, új jobbol
dal, vagy nevezzük, ahogy akarjuk) előretörése óta a monolitikus
értékrend az országokon belül is uralomra tört.

A nemzetközi színtéren viszont mindig is hiányoztak az egy
mást ellenőrző-korlátozó tényezők, s ez a gazdaság úgynevezett
globalizálásával csak szembetűnőbbévált. A nemzetközi nagyvál
lalatok és a szupranacionális pénzügyi szervezetek gazdasági ha
talmával nem áll szemben erős "nemzetközi állam" - az Egye
sült Nemzetek ereje igencsak korlátozott. A civil társadalom erőt

jelentő szerveződéseipedig globális szinten gyakorlatilag nem lé
teznek. Így áll elő az a helyzet, hogy "a vállalat többlet-legitimi
tást igényel magának, mert olyan szervezetként tünteti fel önma
gát, amely globális szinten a rendelkezésre álló anyagi és nem
anyagi források lehetséges legjobb menedzselését szavatolja.
Ezenközben saját céljaira sajátítja ki és teszi nemzetközivé az ál
lam társadalmi szerepét... Mi több, globális állam hiányában a
globális gazdaság szervezési funkcióit is privatizálja. Mindennek
eredménye a gyökeres szerepesere. A magánszjérában dolgozó, magán
érdekeket képviselő polgárok határozzák meg és irányítják a közsiférában
dolgozó, közérdekeket reprezentáló polgárok dolgát. ,,"7

A piac mind kevesebb korlátot tűrő térhódítása, miközben a
materiális javak gazdagodó tárházával sokféle érzékünket csábít
ja,8 az életvilág ezernyi színét-értékét szegényíti. Ez az áramvona
lasítás érvényesül az emberi magatartások értékelésében is. Egyik
megjelenési formája az emberi motivációk leszűkítése egyetlen
"racionalitásra". Orvosnak és szociális munkásnak, tanárnak és
művésznek, sőt lassan a lelkésznek is el kell felejtenie, hogy hal
lott valamikor hivatásról: el kell adnia magát és szolgálatait a pi
acon, hiszen az államnak nem lehet dolga, hogy a fizetőképes ke
resletet, az állampolgár egyéni akaratának kifejeződését az adófi
zetők kollektív pénzéből pótolja. A piaci sikerhez mindenkinek be
kell lépnie a piaci versenybe, ez teljesítménye növelésének is mo-
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torja. E "társadalmi" versenyképesség, mindenki versengése min
denkivel - egyéni, családi, intézményi, nemzeti szinten a legfőbb

értékké. cselekvést vezérlő hittétellé változott.
Hadd idézzek ennek kapcsán néhány mondatot két mélyen hí

vő francia tudós, a biológus-genetikus Albert Jacquard és a filozó
fus Jacques Lacarriére beszélgetéseiből. Korunk kulcsszavává 
mondja Lacarriére - "a verseny" vált. A sportban még úgy,
ahogy elfogadható, hogy előrevivő versengésről van szó. A min
dennapi életben azonban olyan eufémizmus ez, ami nem jelent
mást, mint a dzsungel törvényét. Versenyképesnek lenni, ez ma a
társadalmi siker egyik legfőbb előfeltétele; egyben a társadalom
által kínált egyetlen cél. Magam azonban azt hiszem, hogy egy
társadalom, amelyik ifjúsága számára egyetlen életvezetési erköl
csi elvként a versenyt tudja csak felkínálni, súlyosan beteg társa
dalom." "Számomra, s sokak számára - mondja [aquard - a
verseny borzasztó kifejezés. Nemrégiben Jacques Testard (ismert
biológus) azt mondta nekem: Ha megkérdeznének. melyik a fran
cia nyelv legcsúfabb szava, ezt válaszolnám: a verseny... Csodálat
tal, és egyben undorral tölt el, ha látom, mivé vált az emberiség
nagy kalandja. Nem a távoli háborúkról, hanem saját társa
dalmamról beszélek. Amikor elfogadjuk a konkurrenciát, a ver
senyt, azaz az emberek egymást pusztítását, csukott szemmel ro
hanunk a mindent elborító prostitúcióba." Aztán Lacarriere így
folytatja a gondolatot: "A versengés szétválaszt, elkülönít, bom
lasztja a társadalom testét - a szolidaritás egyesíti, összeková
csolja. Boldog vagyok, hogy sosem voltam, sosem akartam ver
sengő lenni. Számomra a társadalomban létezés egyetlen emberi
és becsülendő módja nem a versengés, hanem ennek ellentettje: a
másik kiegészítése.v" .

A vesztesekről és a társadalom integráltságáról

A társadalmak mindig próbáltak eszközöket találni a maguk által
generált szegénység és szenvedés enyhítésére. A szegénység mö
gött mindig egy alapvető társadalmi normának való nem-megfele
lés áll, az, hogy az egyén képtelen önmaga és családja megélhetését
társadalmilag elfogadott módon, azaz általában munkával biztosi
tani. Épp ezért a szegény-segély mindenkor nyilvánvalóvá teszi e
nem-megfelelés, azaz egyéni hiba vagy másság tényét. Ennyiben
eleve, szükségképpen minden segély elkülönítő, a segélyezett "másságát"
hangsúlyozó, azaz a társadalmi összetartozás szálait és tudatát gyen
gítő. A kérdés az, hogya társadalom (szerencsésebb része) tompí
tani vagy erősíteni törekszik-e ezt a hatást. A legkorábbi időktől

kezdve különböznek a segélyezési módszerek és technikák, attól
függöen, hogy mennyire kívánták nyilvánossá, az érintett és a töb
biek számára hangsúlyossá tenni a segélyezett másságát. Az Ó- és
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a szerző fordítása.

Újszövetség segélyezési parancsai határozottan elkülönítés és meg
bélyegzés ellenesek. Az Ótestamentum ezt írja: "Mikor a ti földetek
termését learatjátok, ne arasd le egészen a te meződnek szélét, és
az elhullott gabonaszemeket fel ne szedd... Szőlődet se mezgéreld
le, és elhullott szemeit se szedd fel szőlődnek, a szegénynek és a
jövevénynek hagyd meg azokat." (Lev 19,9-10). A mögöttes szán
dék éppen az, hogy minél kevésbé tudatosuljon mindkét félben,
hogy a viszontszolgálat nélküli adás elkülönítő és hierarchizáló
függőségethoz létre. Ezt a gondolatot fejti ki részletesen Maimoni
desz (a 12. században) a jótékonyság nyolc fokozatáról szóló gon
dolatmenetében:

"Nyolc fokozata avagy lépcsője van a jótékonyság köteles
ségének. Az első és legalsó fok az, ha az adakozás vonakodó
vagy sajnálkozó. Ez a kéz, de nem a szív ajándéka. - A második
fok az, ha az adakozás örömmel történik, de nem a szenvedő

szükségével arányosan. - A harmadik fokozatnál az adakozás
örömteli és arányos, de kérésre történik. - A negyedik fokozat
nál az adakozás örömteli, arányos, nem vár kérésre sem, ám az
adományt a szegény kezébe adja, s ezzel a szégyen fájdalmas ér
zését kelti benne. - Az ötödik lépcsőn az adakozás úgy történik,
hogy a szükséget szenvedő megkapja az adományt, ismeri is jóte
vőjét, de az adakozó nem ismeri a megajándékozottat. - A hato
dik, megint magasabb fokon a jótevő ismeri a megajándékozotta
kat, ae maga előttük ismeretlen marad. - A hetedik ennél is ér
demdúsabb, amikor sem az adakozó nem ismeri azokat, akiken
segített, sem a megajándékozottak nem tudják jótevőjük nevét.

A nyolcadik, s mind között a legérdemdúsabb az, ha a jótékony
kodást megelőzi a szegénység megakadályozása; vagyis ha szűköl

ködő embertársunknak nagyobb ajándékot vagy pénzkölcsönt
adunk, vagy valamely szakmára tanítjuk, vagy valamilyen kereseti
lehetőséghez juttatjuk, hogy tisztesen megkereshesse kenyerét, és ne
kényszerüljön arra, hogy alamizsnáért nyújtsa a kezét... Ez a legma
gasabb fokozat és a jótékonyság arany létrájának csúcsa."lO

Az Újtestamentumban Máté evangéliuma azt mondja: "Vigyázza
tok, hogy alamizsnátokat ne osztogassátok az emberek előtt, hogy
lássanak titeket; ...Te pedig, mikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja
a te balkezed, mit csinál a te jobbkezed...; Hogy a te alamizsnád
titkon legyen... (Mt 6,1-4). Itt is nagy a hangsúly a nem hivalko
dó és nem nyilvános adakozáson, bár a személyes adakozást 
az "osztogatást" - az evangéliumi szövegek nem ítélik el.

A modern jóléti állam igazi újítása, az volt, hogy két "találmányá
val", a társadalombiztosítással és az állampolgári jogon nyújtott ellátá
sokkal megfosztotta a szegények segítését a stigmáktól is, a dezinteg
rálás veszélyétől is, és biztonságot hozott a szorongások helyébe. Ma
azonban az új ideológia mindkét pillért kikezdte. Magyarországon kü
lönös erővel, nemzetközileg is szokatlan hevességgel és sebességgel
indult meg a társadalombiztosítás színvonalának rombolása és
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A mai egyház

körének szűkítése, az állampolgári ellátásokat pedig a teljes fel
számolás veszélyezteti.

A növekvő szegénységgel szemben egyre inkább csak a segély
eszköze marad. Bármilyen legyen is azonban a segélyezés - és
ezt nemzetközi tapasztalatok sora igazolja.'! mindenképpen visz
szalépés a másik két megoldáshoz képest. Mindemellett lehetnek
jobb és rosszabb megoldások. És a jobbításban bizonyára segíte
ne, ha komolyan vennénk a fent idézett tanításokat, amelyek töb
bet tudtak a segélyezés pszichológiai kárairól és társadalmi meg
osztó hatásairól, mint a mai magyar segélyezés egész rendszere.

Úgy látom, hogy az államot két dologban semmi és senki nem
válthatja fel. Jogokat, így a léthez való jogot is, csak az állam bizto
síthat, márpedig polgárként, méltósággal élni ma már csak jogok
kal és jogtudattal lehet. Csak az állam garantálhatja, hogy e jogo
kat érvényesíteni is lehessen, hogy mindenütt legyen e célra for
rás, intézmény, jogvédelem. A már említett nemzetközi vizsgálat
szerint ezt a polgárok is tudják, s ha segítségre van szükségük,
még mindig szívesebben fordulnak az államhoz vagy önkor
mányzathoz, mint a magán vagy egyházi jótékonysaghoz.f

Mindemellett természetesen óriási szükség van minden más
segítségre is. Egyfelől - a szubszidiaritás elve értelmében - ha
a jogok és források biztosítása az állam dolga maradna is, nem
kell mindent magának tennie. Másfelől a különböző nem-állami,
nem-hivatalos segítő intézmények állandó kihívást jelenthetnek az
államnak, mert oda is eljuthatnak, ahová a hivatal nem merészke
dik, mert szembeszá1lhatnak a hivatallal a szegények érdekében.

Hogy ehhez a magyar egyházaknak "újra kell-e gondolniok"
eddigi gyakorlatukat? Nem tudok eleget a válaszhoz, de azt hi
szem igen. A magyar hivatalos egyházak mindig inkább kleriká
lis, mint szolgáló egyházak voltak. Az elmúlt rendszerben nem
volt módjuk megújulásra. Ha el is jutottak hozzánk Teréz Anya,
vagy a Quart-Monde hírei, ha - mind a katolikus, mind a refor
mátus vagy evangélikus egyházon belül - megjelentek a radiká
lis újítók, a drogmentők, a szegények mellett perelők, gyakran
nem találkoztak saját egyházuk helyeslésével.

Jacquard mesél egy élményéről. amelyre, mint mondja, ,,nem különösen
büszke". "Kilenc hajléktalan családanya éhségsztrájkot folytatott a Turbi
go utcai lakáshivatal előtt. Az Emmaus egyesület takaróin feküdtek,
reszketve a zuhogó esőben. Arra kértek, menjek oda, nézzem meg a té
nyállást, hogy majd tanúskodhassak, Ezt még aznap este meg is tet
tem, s magamban úgy döntöttem, holnap ez lesz az első dolgom. Ám
erre nem került sor. Kevéssel utánam Pierre abbé járt arra. Nem mond
ta, hogy holnap megteszem. Azonnal hívta a miniszterelnökséget, a
polgármesteri hivatalt, a püspökséget, a rendőrséget, s úgy üvöltött
mindenkivel, hogy a problémát még aznap éjjel megoldották."

Hány Pierre abbé van nálunk? És hány kap saját egyházától
támogatást?
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