
szenvedéséből élünk. A nyűgös beteg az ápolóéból, a karácsony
este meleg szobában, villanyfény mellett ünneplő azéból, aki a
hő- és áramszolgáltatást aznap este is biztosítja. Meg sem szület
tünk, s már az édesanyánk szenvedéséből éltünk. Igen, persze,
más meg a mienkből. De ha nemcsak az utóbbit vesszük észre,
talán több megértéssel nézünk egymásra, mint akik egy kölcsö
nös viszonyrendszer tagjai.

Van szenvedés, amelyet így, kénytelenségből hordozunk, s
van, amelyet önként, készséggel vállalunk - valaki másért. Ta
lán azért, mert egy cél felé törekszünk, talán azért, mert egy
szerűen szeretjük, minden megfontolás nélkül. Ekkor a szenve
désből öröm fakadhat. "Amikor az asszony megszülte gyerme
két, nem emlékezik többé a gyötrelemre az öröm miatt. .." Így
karácsonykor éppen arra emlékezünk, hogy született egyszer
egy gyermek, akinek szenvedéséből mindnyájan élhetünk. Aki
által megélhetjük, hogy egymás tagjai vagyunk. Aki által sze
rethetjük egymást. Mert ő előbb szeretett minket.

Közösségiség
SKRABSKIÁRPÁD Magyarországon

Szociológus Nap mint nap tapasztaljuk, hogy durva világ vesz körül bennün
ket, amelyre versengés, a másikat letipró önzés jellemző. A gátlás
talan verseny a gazdasági életben kötelező attitűd. Néhány éve
több szakmai szövetségnél vizsgálódott a versenyhivatal. A vizs
gálat során az egyik hivatalnok Adam Smithre, a mai közgazda
ságtan egyik atyjára hivatkozott, aki szerint, állítólag, ha két vál
lalkozó együtt sörözik, máris megsértik a versenytörvényt. A dur
va erőszak és önzés példáit sugározzák a médiumok. A politiku
sok közül sokan olyan látszatot keltenek, mintha egymás lejáratá
sa lenne a politikai tevékenység lényege.

Kérdés, hogy ennek az általánosnak tetsző légkörnek mennyi
ben van alapja a valóságban, az emberek többségének gondolko
zásában? Legutóbbi felmérésünk egyik alapvető célja az volt,
hogy feltárjuk, mennyire jellemzi a magyar társadalmat együtt
működési készség, szolidaritás, társas támogatás, az emberi kö
zösségek harmonikus egysége, illetve ennek ellenkezője, a dur
vaság, az ellenségesség, a másokat letipró versengés. Az alapve
tő kérdés az, hogy magunkra hagyott szorongó egyedként való
ban csak közömbösséget várhatunk-e a környezetünktől, vagy a
legtöbb ember szívesen segít, ha felismeri ennek szükségességét,
és szívesen működik együtt, ha értelmét látja.
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2002-ben országos, nemre, korra, megyékre és kistérségekre
reprezentatívadatfelvételt végeztünk 12 600 személy kikérdezé
sével. A Hungarostudy 2002 adatfelvétel tartalmazott ellenséges
ség kérdőívet az alábbi kérdésekkel: (Természetesen a kérdések
hol az ellenségességre, hol annak ellenkezőjére vonatkoznak.)
Egyetért-e azzal, hogy:

A legtöbb ember azért becsületes, mert fél a leleplezéstól.
Minden hozzátartozóm jóindulatú velem.
Senki sem törődik azzal, hogy mi történik a másikkal.
A legbiztosabb senkiben sem bízni.
Az emberek általában aljasak, önzőek és ki akarják használni a másikat.
Ha egy jó ismerősöm sikereiró1 hallok, úgy érzem, mintha magam

kudarcot vallottam volna.
Ez az utolsó kérdés a rivalizálásra kérdez rá, hiszen ennek jel

lemzője, hogy egy jó ismerős sikerének sem tudunk örülni, sőt

ezt saját kudarcunknak érezzük.
Szerepelt az együttműködésre, illetve annak hiányára vonat

kozó kérdéscsoport is, amelynek kérdései:
Általában olyannak fogadom el az embereket, amilyenek - még ha

nagyon különböznek is tó1em.
Bosszút állok azokon, akik megsértenek.
Örülök, ha az ellenségeimet szenvedni látom.
Szívesen állok mások rendelkezésére.
Azoknak sem tudok nyugodt szívvel ártani, akik pedig velem szem

ben tisztességtelenek voltak.
Nehezemre esik elviselni a tó1em különböző embereket.
Ebben a kérdéscsoportban két kérdés is vonatkozik a toleran

ciára, a tőlünk különböző emberek elfogadására. A kölcsönössé
get egy külön kérdéssel vizsgáltuk, amely úgy szól, hogy Ha va
lakinek jót teszek, remélhetem, hogy viszonozni fogja.

A környezettel kialakított harmóniára, az élet értelmének ke
resésére is vonatkozik egy kérdéscsoport, amely Richard. Rahe
"az élet értelme" elnevezést adta:

Úgy érzem, életem egy nagyobb ieru része.
Az életben sok minden okoz nekem nagy örömöt.
Képes vagyok megbocsátani magamnak és másoknak.
Kétlem, hogy életemnek bármilyen jelentősége volna.
Az értékeim és hitem vezérelnek mindennapiaimban.
Összhangban vagyok a körülöttem lévő emberekkel.
Meg vagyok békélve helyemmel az életben.
Szükséges, hogy magyarázatot találjunk az élet lényeges kérdéseire.
A kérdőív igen hasonló Antonovsky koherencia kérdőívéhez,

amely az önazonosságot, az ember és környezete közötti harmó
niát méri, amely mind a lelki, mind a testi egészség alapvető jel
lemzője.

Ha feltesszük a kérdést, a magyar népesség milyen hányadára
jellemző, hogya fenti kérdéscsoportokra pozitív válaszokat ad-
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tak, illetve akikre a negatív válaszok nem jellemzőek, meglepő

eredményekre jutottunk. Általában a legtöbben úgy véleked
nénk, hogy ilyen személy kevés lehet a megkérdezettek között.
Nézzük meg tehát, hogyamegkérdezettek hány százaléka ke
rült a felmérés eredményei szerint a válaszok alapján a középér
ték fölé vagy alá egy-egy kérdéscsoportra, vagy kérdésre adott
válasza alapján? Tehát a megkérdezettek kőzül hány személyre
jellemző a kérdéses attitűd vagy tulajdonság.

Szinte hihetetlen, hogy az együttműködés a megkérdezettek
95%-ára jellemző, tehát az emberek túlnyomó többsége együtt
működőnek tartja sajátmagát. A toleranciára vonatkozó kérdésre,
hogy "Általában olyannak fogadom el az embereket, amilyenek - még
ha nagyon különböznek is tólem" az alábbi megoszlást kaptuk: nem
ért egyet 4%, inkább nem ért egyet 8%, inkább egyetért 40% és
teljesen egyetért 48%. A magyar társadalom 88%-a toleránsnak
tartja sajátmagát.

Arra a kérdésre, hogy nehéz élethelyzetben mennyire számít
hatnak családtagok segítségére, csak 1,5% válaszolta azt, hogy
egyáltalán nem, 2,5%, hogy keveset, 9%, hogy átlagosan és 87%
érzi úgy, hogy nehéz helyzetben nagyon számíthat családtag
jaira.

A ellenségesség a megkérdezetteknek csak 10%-ára volt jel
lemző. A rivalizáló attitűd, miszerint "Ha egy jó ismerősöm sikerei
ról hallok, úgy érzem, mintha magam kudarcot vallottam volna", a
következő megoszlást adta: egyáltalán nem jellemző 77%, alig
jellemző 17%, jellemző 4% és teljesen jellemző 2%.

Az élet értelmébe vetett hit a világvallások, nagy kultúrák ki
emelkedő gondolkodóinak egyik alapvető jellemzője. Viktor
Frankl szerint a vallás lényege az élet értelmének keresése. A
kultúrák közötti párbeszédben ez az a közös nevező, amiben az
erkölcsi elveket elfogadó és alkalmazó személyek általában egyet
értenek. A megkérdezettek 79%-a jellemzőnek tartja sajátmagára
nézve az élet értelmébe vetett bizalmat. "Az értékeim és hitem ve
zérelnek mindennapjaimban." kérdésre adott válaszok megoszlása a
következő volt: nem jellemző 14%, kissé jellemző 30%, mindig
56%.

A Hungarostudy 2002. felmérés eredményei sokkal biztatóbb
képet nyújtanak a magyar lelkiállapotról, mint az általános véle
kedés. Feltételezhetjük, hogyamegkérdezettek jó benyomást
akartak kelteni a kérdezőbiztos védőnőkben és pozitív irányban
torzították válaszaikat. Kérdés azonban, hogya szabad versenyt
dicsőítő világban mi az elvárt, pozitív beállítottság? Az adatfel
vétel megbízhatóságát számos adat tekintetében ősszehasonlítot

tuk a KSH felmérésekből származó adatokkal, és rendkívül jó
megegyezést kaptunk. A lelkiállapotra, attitűdökre vonatkozó
vizsgálatok esetében nyilván nincsenek ilyen "objektív" ellenőr

zési lehetőségek, de ezeknek a kérdéseknek az esetében éppen
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azt akarjuk megtudni, hogy az emberek hogyan vélekednek saját
magukról és környezetükről.

Felmérésünk eredményei arra mutatnak, hogya magyar tár
sadalom beállítottságai, az emberek lelkében játszódó esemé
nyek teljesen mások, mint a felszín harsányellenségessége. Po
litikusaink közűl is sokan barátságban teniszeznek együtt a ta
báni teniszpályán, ezt viszont csak a környék lakói látják. A
magyar társadalom lelki tartalékaira utal az együttműködési

készség, a tolerancia, a koherencia és az élet értelmébe vetett
bizalom. Ezek a tartalékok mindannyiszor meg is mutatkoztak,
ha valódi alkalom kínálkozott nemzeti összefogásra, mint a ro
mániai forradalom, a délszláv menekültek befogadása vagy az
árvizek idején.

Teremtő
• •peSSZImIzmus

Október végi, ködös reggel. Hét óra, még sötét van, de te már az
uszodából jössz. Frissen, jókedvűen. A csupasz vadgesztenyefák
alatt fiatal pár jön veled szemben. Egy férfi és egy nő. Hajadonfőtt,

nagykabát nélkül, átkarolják egymást. A férfi megállít: - Tessék
mondani, merre van az Édesanyák útja? - Az nem erre van. 
Mutatod: - Oda a vasútállomástól indul az autóbusz. A szülészeti
klinika van ott. - Az, az, a szülészeti klinika - mondja a sápadt
arcú, fiatal nő. Megfordulnak, és az ellenkező irányban mennek to
vább. Benned különféle gyanakvó gondolatok támadnak. "Miért
keresik ezek már hajnalban a szülészeti klinikát?" Követhetnéd
őket, egy darabig együtt mehetnétek, szólhatnál hozzájuk. De
nem. Te átmégy az utca túlsó oldalára.

Fölszállsz az autóbuszra az első ajtónál. Egyetlen pillantással
fölméred, hogy hol van üres ülőhely. Jobbra egy szóló ülés, de
akkor a menetiránynak háttal kell ülnöd. Balra egy páros ülés,
és akkor szemben ülhetsz. De ott, az ablak mellett már ül egy
férfi. Kötött sapka a fején, mészfoltos dzsekit visel. Gondozatlan,
vöröses szakállú arc, kialvatlan szemek, tompa tekintet. "Talán
szaga is van" - gondolod. - "Hajléktalan alkoholista. Potya
utas. Megy il végállomásig a Támasz alapítvány konyhájára." A
szóló ülést választod, és leülsz a menetiránynak háttal.

Délelőtt csöngetnek. Idősebb hölgy áll a kapuban. - Kit ke
res? - kiáltod. - Használt ruhát gyűjtünk a szegényeknek. Ha
volna valami... - Nekünk nincs használt ruhánk. Ha van, azt a
kukába dobjuk - mondod, és behúzod az ablakot.
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