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A SZOLIDARITÁSRÓl

Szolidaritás: a túlé
lés egyetlen esélye
"Még a gazdag társadalmakban is bármelyikünk feleslegessé válhat
holnap. Hová tegyük őt?" - írja Hans Magnus Enzensberger Nagy
vándorlásában.

Ezzel kapcsolatban először felmerül a kérdés: Kit fenyeget a fe
leslegessé válás veszélye? A válasz egyszeru és fenyegető is egyben.
A mi gazdag társadalmainkban az válik feleslegessé, aki nem dol
gozik/ nem vásárol, nem fogyaszt és nem vadássza az élményeket.
Ezek jellemzik a modem, gazdag társadalmainkat: ez munkatársa
dalom, fogyasztói társadalom, élménytársadalom. Aki nem illesz
kedik bele, az a fölöslegessé válás örvényébe kerül. Szépítgetés nél
kül kijelenthetjük, hogy a társadalom számára fölöslegeseket elta
karítjuk.

Néhány példa azt mutatja, hogy ma, társadalmi szempontból,
irányváltás előtt állunk. Vagy továbbhaladunk azon az úton,
amely, megítélésem szerint - sokak számára egyelőre észrevétle
nül - közvetlenül a "süllyesztő-társadalom"-hoz vezet. Ennek al
tematívája számomra a szelídaritás-társadalom. Mindamellett
nem kérdéses, hogy a katolikus magániskolák komoly ellenálló
erőt képviselnek a süllyesztő-társadalom felé vezető úton. Meg
bízható szószólói annak, hogy a szelidaritás-társadalomba vezető

út sikerül, nagyon is jól tudván, hogy mi itt Európ ában, sőt az
egyesülő világban kizárólag a szolidaritás-társadalomba vezető

úton keresztül juthatunk olyan élethez, amelyet az igazságosság,
a béke és a szabadság jellemez.

Haldoklók a társadalom "süllyesztőjében"

A haldoklókkal kezdem, akik ma Európa-szerte az egyik legfenye
getettebb csoportját alkotják a társadalomnak. Teológusok és orvo
sok vitatkoznak arról, hogy a jövőben hogyan fog alakulni a tőke

intenzív orvoslás, ki fog hozzájutni, és ki nem. Az alapelgondolás
szerint a jövőben nem lesz mindenki számára hozzáférhető.Az or
vosok úgy látják, hogy az alapján dől majd el, hogy valakit megil
let-e a költségintenzív gyógyítás, hogy vissza tud-e térni a termelési
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Eutanázia vagy
hospice?

folyamatba. A haldoklók, a gyógyíthatatlan haldoklók nagy való
színűséggel nem tartoznak ebbe a csoportba.

A haldoklók eltávolítását természetesen különféle címszók alatt
tervezik. Még teológusoktól is hallani, hogy tulajdonképpen az
ember lényegéhez tartozik, hogy szabadon adhassa vissza életét a
Teremtőnek. Mások viszont egészségügyi rendszerünk túlterhelé
sétől félnek: kiszámolták, hogy az élet utolsó hat hete túlságosan
sokba kerül nekünk. Nem lehetne a költségeket az érintettek eltá
volításával csökkenteni?

Így aztán Európa-szerte az eutanázia-tövény liberalizálását ter
vezzük, bár már régóta tudnunk kellene, legalábbis itt Bécsben,
hogy az együttérzésből fakadó ölés nem a haldoklónak, hanem
csupán a hozzátartozónak használ. A haldokló eltávolítását-el
süllyesztését tervezzük. Ennek alternatíváját házi ápolásnak, a
meghalás humanizálásának, hospice-mozgalomnak hívjuk. Az
osztrák népesség kb. háromnegyede a szíve mélyén arra vágyik,
hogy otthon haljon meg, azoknak a körében, akikkel együtt élt.
Ez volna a szolidáris alternatíva, és Európa püspökei semmi két
séget nem hagynak afelől, hogy egy új szerződésre van szükség a
generációk között, Ahogy a szülők világra hozzák gyermekeiket,
úgy kell később a gyermekeknek kikísérni szüleiket a világból.

A munkanélküliek és agyennekek eltakarítása

Mely körök kerülnek még ebbe a "süllyesztő örvény"-be? Az idő

sek és az ápolásra szorulók mellett nagy valószínűséggela jövőben

azok is, akiket tartós munkanélküliséggel sújtanak, majd esetleg
mirumál-ellátással i.kivonnak a forgalomból". Európa lakosságának
nagy részét tartós munkanélküliséggel távolítják el az útból. Ez
odáig megy, hogy egy új, bajor tanterv felveti a kérdést, hogyan
készítsük föl a gyermekeket a munkára és a tartós munkanélküli
ségre. - Ez a társadalom kapitulációját jelenti a fiatalokat is tartós
munkanélküliséggel eltakarító rendszer előtt.

Fogyatékos gyerekek Most nem a fogyatékosokról beszélek, bár Peter Singer bioeti-
kushoz csatlakozván újabban ismét erősödik Európa-szerte egy
olyan irányzat, amely egyenesen bűnözőknek tekinti azokat a
szülőket, akik egy előreláthatóan fogyatékos gyermeket hoznak
világra, mert túlzott terheket rónak magukra és a társadalomra.
Már ott tartunk, hogy azt mondjuk, hogy egy ilyen életnek nincs
joga az élethez, mert értéktelen, tehát eltávolítandó.

Kissé még álcázottabb azoknak a megszületett, vagy meg nem
született gyermekeknek az eltávolítása, akik megzavarják terve
zett életüket. Félreértés ne essék: itt nem arra a sok férfira és
messze több nőre gondolok, akiknek házasságuk tönkremenetele
után egyedül kell gondoskodniuk gyermekeikről, és ezért a saját
és gyermekeik túlélése érdekében szociális intézményekre és te-
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A gyermekek
száműzése

hermentesítő rendszerekre vannak utalva. Tudom, hogy éppen a
katolikus internátusok, egésznapos iskolák és intézmények egy
egészen újfajta szociális szolgáltatást nyújtanak. Mégis fel kell
tennünk a kérdést, hogy ezen intézmények olykor nem a nemkí
vánt gyermekek eltávolítását szolgálják-e. Meg kellene szívelnünk
Horst SeidIemek, a bécsi egyetem humánbiológusának figyelmez
tetését, miszerint minden magasabbrendű emlősnél az utódok a
megfelelő felnövekedéshez hosszú éveken keresztül igénylik a
szülők idejét, odafordulását, melegségét, és a velük való bőrkon

taktust. Néha azon tűnödöm, nem követünk-e el mostanában
egész konkrét "gyermekbántalmazás"-t (Erwin Ringel) a követke
ző generációval szemben, amennyiben gyermekeinket az Internet,
a Gameboys elé, és olykor a családból kiragadva, szociális intéz
ményekbe száműzzük.

A menekültek eltávolítása

Gazdasági menekültek Nem zárhatom be e kis kulturális látleletet anélkül, hogy pillantást
ne vetnék országunk határain túlra. Az eltakarítás veszélye nem
csak az itt élő embereket fenyegeti. Egész térségek, sőt egész föld
részek, mint Afrika, kerültek a süllyesztő örvényébe, szociális rob
banóanyagként, amely egyre csak gyűlik. Nem kérdéses - állítja a
Római Klub -, hogy ott, ahol a társadalmi fejlődésben a remény
telenség adja meg az alaphangot, óriási a kivándorlási nyomás.
Ezért egyenesen cinikus dolog a szegénység miatti menekülteket
titokban gazdasági menekülteknek titulálni. Igazi gazdasági mene
külteknek talán azok a teniszcsillagok vagy egyetemi professzorok
tekinthetők, akik azért mennek el máshova, mert ott többet tudnak
keresni. De egy ötgyermekes román munkás, akinek semmilyen ki
látása nincs arra, hogy még életében jobb lesz a helyzete, semmi
képp sem tekinthető gazdasági menekültnek, csakis olyasvalaki
nek, akinek emberi arca van; egy közülünk. akit a szükség vándor
útra kerget. Semmit sem fog használni határaink katonai megerő
sítése anélkül, ha nem jön létre együttműködés a fejlesztés terüle
tén, ami megakadályozhatja, hogy holnap még többen szegénységi
menekültté váljanak. Nem kétséges, hogy az egyetlen humánus,
szabad és békés választás a szolidaritás társadalma.

A szolidaritás tartalékai

Életünk központi kérdése, hogy lehet-e az osztrák népességgel szo
lidaritás-politikát folytatni? A politika a következő alternatíva előtt

áll: vagy megtartja a hatalmat, vagy szolidáris politikát folytat. A
hatalom megtartásának - amúgy jogos - vágya arra sarkallja a
politikusokat, hogy az antiszolidáris alternatívát válasszák - és

644



ezzel paradox módon megakadályozzák a jobb jövő kibontakozá
sát.

Szolidaritás mint óhaj Politológusokkal és szociológusokkal megvizsgáltuk egy tanul-
mányban, hogyan is állunk itt Ausztriában a szolidaritás tarta
lékaival. Először egy örvendetes tényre bukkantunk, arra a kér
désre, hogy mi az a legfontosabb dolog, amit országunk gyerme
keinek meg kellene tanulniuk, 85%-a azt válaszolta: megosztani tud
ni. Ha tehát Ausztria úr és Ausztria asszony reggel belenéz a tükör
be, egy vallásos és szolidáris ember néz vissza rájuk. A Jakab-Ievél
ben olvasható Gak 1,28sk.), hogy az ember, alighogy ellépett a tükör
elől, elfelejti, milyen is volt. A jó hír tehát nem kevesebbet jelent,
mint azt, hogy az óhajok szintjén nagyon szolidárisak vagyunk.

Véleményem szerint ez politikai tőke is lehetne. A politika el
kezdhetne ezzel gazdálkodni. Ausztria mindenképpen rendelkezik a
szolidaritás lehetőségével-képességével.Amikor aztán ezek az embe
rek a tükör elől visszatérnek a hétköznapjaikba. és a szolidaritás tet
tekre váltására kerülne sor, akkor a szolidaritásra való készség, illet
ve a szolidaritás képessége hirtelen 5-20%-ra csökken - a területtől

függően. A tettek szintjén tehát megbukunk szolidaritásból.
Ez egyébként régi bibliai bölcsesség. A Biblia ismerői emlékezni

fognak az óeurópai Pál híres idézetére (Róm 7,15) "Magam sem ér
tem, mit teszek, mert nem azt teszem, amit szeretnék, (a jót), hanem,
amit gyűlölök (a rosszat)." Ó én boldogtalan európaí..'

Vajon mi ennek az oka? Meglepetésünkre azt állapítottuk meg,
hogy a szolidaritás iránti vágyat nem a gonoszság fojtja meg, ha
nem a sokarcú félelem. Az a benyomásom, hogy a szolidaritás
vágyát a tényszerű kihívás bénítja meg, és az ember, aki szolidá
ris akar lenni, nem képes rá konkrét helyzetben:

Félelmek, melyek csökkentik a szolidaritásra való készséget

Nem tudtuk az összes félelmet feltárni, amelyek csökkentik a szo
lidaritást, de a három legfontosabbat sikerült.

Gyengeség a
szolidaritásban

1. Túlságosan gyenge Én. Meglepő, hogy a gyenge, tehát a sza
badság által veszélyeztetett Én nem szolidáris. Néha egyházi kö
rökből is hallom, hogy a szeretetet a szabadság öli meg, és hogy
azért vagyunk képtelenek a szolidaritásra, mert túl sok szabad
ságra tartunk igényt. Kutatásunk éppen az ellenkezőjét állítja. A
nem szabad, félelmekkel teli ember nem szolidáris. Ez is régi bib
liai bölcsesség: Hogyan veszítsem el önmagamat, ha nem vagyok
önmagam? Mindez a tudomány nyelvén: a tekintélyelvi emberek
nek, akik énjük felületességének következtében készek arra, hogy
vakon alávessék magukat különféle tekintélyeknek, normáknak és
rendszereknek, nehézségeik támadnak a szolidaritással. A II. Vati
káni zsinat üzenete, hogy a keresztény hit legnagyobb gyümölcse
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A gazdagok
szolidarhás

képtelensége

A boldogság hajszolása

a szeretet, azaz a terheket vállaló, szerető szolidaritás. Ez a hívő

szeretet azonban csak az átfogó, univerzális autonómia talaján fej
lődhet ki, mondja II. János Pál a Sollicitudo rei socialisban. Az ön
magunkért való aggódás megöli bennünk a szolidaritást.

2. A második felelem kissé összetettebb. Olyan emberekről van
itt szó, akiknek élettervében a javak és a karrier központi szerepet
játszanak. Ez a gazdag társadalmakban paradox, mert javaink
mennyisége olyan nagy, hogy a posztmaterialista fejlődés értelmé
ben máris az elsődleges szükségleteket kielégítő javaktól való
megcsömörlés felé tartunk. Nálunk éppen a gazdagok lopnak az
áruházakban. A kriminál-pszichológusok álláspontja szerint ennek
az az oka, hogy a javak a lélek számára szimbolikus értékkel bír
nak. Az ember nem a javakat lopja el, hanem olyan árut, amely
ben hiányt szenved: odafordulást, szeretetet. A gazdag ember em
berileg nagyon szegény lehet. Nem lehetséges, hogy a modem
ember kisebbségi aggodalma öli ki a szolidaritást?

3. A harmadik félelem a legdrámaibb nekünk, keresztényeknek.
Ez pedig nem más, mint a félelem attól, hogy túlságosan rövid
életben nem részesülünk elég szenvedésmentes boldogságban.

Marianne Gronemeyer írt egy kitűnő könyvet Az élet mint utol
só alkalom címmel. Ebben leírja, és ez egybeesik az európai érték
kutatás adataival is, hogy modem kultúráink nem törekszenek
különösképpen a halál utáni élet tagadására. A legtöbb embemek
ma boldogsága optimalizálási politikája van 70, esetleg 80 éve.
Philipp Ariés igen találóan így fogalmazott: "Régen az emberek
30 évig plusz örökké éltek, ma pedig már csak 90 évig." Ez véle
ményem szerint valóban súlyos következményekkel jár az élet
kultúrára nézve. Ha az ember, és ez az ifjúsági kultúrára biztosan
találó, mindent akar, ráadásul azonnal, akkor ki kell használnom
a szűkös időt - írja Marianne Gronemeyer könyve alcímében.
Akkor az időhiány határozza meg életünket. És az időhiány azt
jelenti, hogy sosem leszel kész az egyéni, önmagadra vonatkozta
tott boldogság hajszolásával, így sohasem lesznek erőforrásaid sa
ját életenergiád mások szolgálatába állításához.

A német zsinat már 1975-ben találóan megfogalmazta ezt Jo
hann Baptist Metz ügyvitele alatt. Megállapították, hogy a föltá
madás reménye nélküli, görcsös önmegvalósítás életstílusát szen
vedjük el. A szolidaritás megfullad, ha a világ beszűkül és össze
zsugorodik. A szűk természetesen szorongót is jelent, amint ezt a
két szó azonos latin töve is jelzi. Ez azt jelenti, hogy a félelem
nagymértékben veszélyezteti a szolidaritás iránti vágyat.

Tanulmányunkban az oly fontos ellenpozíciót is sikerült vizs
gálnunk. Arra a felfedezésre jutottunk, hogy világos összefüggés
van a rendszerbe szerveződő vallásosság, és a terheket vállaló
szolidaritásra való képesség között, Az egyéniesített hitnek se sa-
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A szolidaritás és a
kereszténység

va, se borsa. Csak akkor hat igazi erőként. ha hálózatba szervező

dik, amelynek tagjait szolidaritás kapcsolja össze. Csak hálózati
rendszerben tudja kibontakoztatni erejét az Evangélium.

Ezt igazolják a vizsgálatok is: azok az emberek, akik vallásos
hálózati rendszerben élnek, nagy valószínűséggel átlagon felül
terhelhető szolidaritással rendelkeznek. A boszniai menekülteket
az egyházközségekben, a rendházakban és ott találhatjuk. ahol
valódi szociális szolgáltatásokat nyújtanak.

Ez tulajdonképpen a keresztények hatalmas társadalmi ereje: a
szolidaritási térkép és a vallásos hálózatok térképe teljesen egybe
esik. Rossz egyházképünk ellenére mernünk kellene azt gondolni,
hogy keresztények nélkül az ország hűvösebb és szegényebb len
ne. Valószínűleg igaz, amit Eugen Drewermann egyszer leírt: Aki
nek a hit kegyelme megadatik, annak az is megadatik, hogy a
szolidaritást gátló félelem bűvköréből átkerüljön a sziklaszilárd
bizalom állapotába. Ha a félelem megakadályoz minket abban,
hogy szolidárisan éljünk, akkor a hit kegyelme lehetne az, ami el
veszi tőlünk az önmagunkért való aggódást, és szó szerint meg
szabadít bennünket ettől a - teológiai nyelven szólva - áteredő

bűnként mélyen belénk ivódott egzisztenciális szorongástól.

A szolidaritás megsokszorozása

Azt tenni, amit
szeretnénk

Hogyan adhatnánk olyan embereket országunknak, akik rendel
keznek a terhelhető szolidaritásnak - a túlélés szempontjából kü
lőnösen fontos - tehetségével? Előrebocsátom, hogy nem bízom az
etikai felszólításokban. Nem hiszem, hogy nagyon értelmes és hasz
nos dolog egy bénának azt mondani: Fuss gyorsabban! Vagy egy
olyan embemek, akit a félelem gátol a szolidaritásban: Legyél már
szolidárisabb!

Íme egy példa, amit egy barátom mesélt. Amikor Algériában
fokozódott a kivándorlási hullám Franciaországba, és erre a fran
ciák idegengyűlölettel reagáltak, a francia püspökök éles hangú
pásztorlevélben nagyobb szolidaritásra szólították föl a lakossá
got. Ennek mérhető következményeként fokozódott az idegenelle
nesség. Pál apostol ezt mondja a paranccsal kapcsolatban: Azt te
szem, amit nem szeretnék, és amit szeretnék, azt nem teszem, én
boldogtalan. A parancs, vélekedik Pál, azaz az etikai felszólítás
csak tükör, amelyben felismerem bűneimet. Ettől megszabadulni
azonban - legalábbis Pál szerint - lehetetlen. Pál nem az etiká
ra épít, hanem a kegyelemből való gyógyulásra. Eugen Biser em
lékeztet rá, hogy újra fel kell fedeznünk a misztika terápiás, gyó
gyító erejét. Nem szabad meghajolnunk a jozefinizmus azon gon
dolata előtt, mely szerint az Evangélium már nem gyógyító misz
tika, hanem társadalmilag hasznos, etikai felszólítás. Én kevéssé
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bízom az etikai felszólításban. Hogyan kapunk szabad, felelős

ségteljes embereket, akik megélik a szabadságot a kötöttségben?

A család és iskola mint a szolidaritás helyei

Az. apák szerepe a
családban

A szolidaritásba leginkább bele kell nőni. A szolidaritás bölcsője és
élőhelye a család. Ám az iskolákra is nagyobb teher hárul, mint
valaha, hiszen a családok többszörösen túlterheltek. A családokban
erősödik énünk, itt alakul ki a helyes önértékelés és önbecsülés.
Ahhoz azonban, hogy ez megtörténhessen, nemcsak a szimbíoti
kus-elrejtő anyaélményre van szükség, hanem egy harmadik sze
mély csatlakozására is, aki megtöri ezt a szimbiózist, és akit mi
kultúránkban "apá"-nak nevezünk. Az a feladata, hogy megnyissa
az anya-gyermek-szimbiózist, és ezáltal szabaddá tegye az utat az
önálló identitás kifejlődéséhez. Ha az apák hiányoznak, ami ma
napság gyakran előfordul, akkor a gyermekek nagyobb valószínű

séggel maradnak szimbiózisban az anyával, miáltal erősen fékező

dik az Én fejlődése. Aki tehát azt kívánja, hogy a következő nem
zedék szolidáris legyen, annak a család megerősítésénkell fáradoz
nia, és ezen belül is főleg azon, hogy a férfiak apák is lehessenek.
Meg kell találni az egyensúlyt a család világa és a kenyérkereset
világa között. Ellenkező esetben továbbra is elhanyagoljuk - mint
már jó ideje - a családi élet világát, egyúttal pedig haladunk a
finanszírozhatatlan terápiás- és rendőrállam irányába. Ez nem a
konzervatív körök álláspontja, mert ezek az anyák visszatértét kö
vetelik a családi világba anélkül, hogy ugyanezt az apáktól is meg
követelnék, ami viszont a családi- és a kenyérkereseti világ közötti
viszony újragondolását igényelné (ami konzervatív körökben csak
ritkán tapasztalható).

A szolidaritás kulturális gyarapítása terén az iskoláknak egyre
nagyobb a jelentőségük. Ez azt előfeltételezi, hogy az iskolai ne
velés nemcsak szakmai képzésből áll, hanem a társadalom érték
tartalékaival is törődik. Ehhez jó lenne, ha az osztályok a szolida
ritás egyfajta helyeivé válnának. Az a benyomásom, hogy a krea
tív és elkötelezett tanárok szolidaritást vállalnak a külföldi anya
nyelvű gyermekekkel, törődnek velük, jó fejlődési esélyeket bizto
sítanak számukra.

Az egyházak szolidarizáló ereje

A hitoktatás szerepe Nem lebecsülendőa vallásos szervezetek, azon belül is a keresztény
egyházak teljesítménye a szolidaritás terén. Ha a keresztény üzenet
ereje akadálytalanul kibontakozhat, az emberek megszabadulnak
félelmeiktől, ami előmozdítja a szolidaritás fejlődését. Ezért talá
lunk a keresztény közösségekben, rendekben bázisközösségekben,
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az egyházközségekben átlagon felül szolidáris embereket. A szoli
daritás szempontjából tehát az egyházak szinte pótolhatatlan társa
dalmi erőt képviselnek. A hitoktatás (persze nem csak ez indokolja
a hitoktatás szükségességét) hatalmas mértékben szélesíti a gyer
mekek élethorizontját, és fejleszti szolidaritásra való képességüket.
Ennélfogva a társadalom sem kerülheti meg a kérdést, hogy vajon
a tevékeny szolidaritás képessége hogyan fog kialakulni azoknál a
gyermekeknél, akik kiiratkoznak a hittanóráról vagy feleke
zetnélküliségük folytán nincsenek arra kötelezve. Milyen alternatív
oktatás lesz helyette? És hogyan kell azt kialakítani, hogy előmoz

dítsa a jövő értékét. a szolidaritást?

A szolidaritás előmozdításaszolidáris politikával

Végső soron a politika is hathat ösztönzően a szolidaritásra; igaz
ez manapság nagyon ritka, rnivel a jelenlegi kevéssé szolidáris po
litika inkább a szolidaritás ellen hat. Ez egy ördögi kör. A politiku
sok antiszolidárisnak tartják a választópolgárokat, ezért nem hir
detnek szolidáris politikát, ami aztán az utolsó, gyér szolidaritási
tartalékokat is fölemészti a társadalomban. A politika egyszer iga
zán építhetne az emberek szolidaritás iránti vágyára is. Ezzel több
szolidaritást feltételezne az emberekről, mint amennyit pillanatnyi
lag készek lennének nyújtani. Ahol ezt okos és hozzáértő módon
csinálják, ott az emberek késznek mutatkoznak részt venni a szoli
dáris folyamatokban. Jó példái ennek a "Szomszéd szükségben" és
a "Fényt a sötétbe" elnevezésű akciók.

Egyszer, beszélgetés közben javasoltam egy újságírónak, hogy
politikai érvekkel is támogassa ezt a megelőlegezett szolidaritás
politikát. Ez nem sokat hozna, vélte az újságíró, mert az emberek
nem szolidárisak. Ez csak részben igaz, mondtam a kutatási ered
ményeimre támaszkodva. Annál inkább igaz, hogy a politika
ugyanúgy alábecsüli az embereket, mint a megelőlegezett szolida
ritás-politika szolidaritást gyarapító dinamikáját. Egy példa: A po
litika meg van győződve az EU szükségességéről, de a többség
nem mindig vélekedik így. És itt sem marad tétlen a politika, ha
nem masszívan népszerűsíti az EU-t. Nem kellene valami hason
lónak történnie, mivel a szolidáris politika szükségessége még
nem mindenki előtt egészen világos? Ez azonban nemcsak a poli
tikára, hanem országunk jövőjére nézve is több mint végzetes len
ne.

Freyné Huszti Piroska fordítása
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