
LENGYEL lÁSZLÓ

A sosem jövő hajóra várva?

"Nekik van egy szauuk erre, gondolom, a Szei, amit mi csak így felsorolva, Szabadság,
Egyenlőség, Testvériség, tudunkfelfogni. Má11Jedig igy külön-külön ezek ütköznek. A három
közül bármelyik kettő ellentmondhat egymásnak. Holott a háromnak egyszerre, és
egymástól függetlenül kellene megvalósulnia. Ez volt az alapgondolat. Hogy ez igy nem
meg;~ felsorolásban: ezt is csak a mi legnagyobb költőnk vette észre, és felállított legalább
egy elsőbbségi sorrendetköztük: Szabadság, Szerelem kell neki, s ha szüeséges, őfeláldozza
az életét a Szerelméért, aztán a Szerelmét a Szabadságért, mondta. A helyzet az. hogy ezeket
a mi (dán) fogalmainkat ki-ki aszerint szúkítheti vagy tágithatja. amilyen elsőbbségi

sorrendet kíván adni nekik. Mind a batféle sorrend jogos (bár merőben önkényes). De
egyik sem az, amirőlakkorszó volt. Nézzükpéldául, hogyfest, ha az Egyenlőségettesszük a
másik kettő fölé: érte némileg korlátoznunk kell a Szabadságot. a Szabadságért pedig
elhanyagoljuk kissé az utolsó helyre tett Testvériséget. Nohát, biztos. hogy nem ilyen
csorbult Szabadságért és bágyatag Testvériségért indultunk a Bastille ellen.fol emlékszem,
hogy mind a három sértetlen meglétére gondoltunk. Olyasmire. amit II Szabadság.
Egyenlőség, Testvériség kűlönllálasztása nélkül egyualaminee érzünk."

Ottlik Géza: Hajónapló

A magyar társadalom hajóárbocáról körbetekintve egyre csak morajló és végtelen vizet
látni. A Szabadság, Egyenlőség, Testvériség földjét nem rikoltja messzepíllantö matróz,
nem ismétli elgondolkodó kapitány, s nem öleli egy érzelembe a fedélköz utasait. A hajón
van már hangoztatott, szöcsöves Szabadság, de unt és fakult zászlóként levonták az
Egyenlőséget, és a fedélközi szegényekre hagyták, hogy legyen övék a Testvériség a
szalmazsákokon, ha akarják.

A hajónaplóban még alig olvasni hírt arról, hogy az alsóbb ré~ókbanmi történik, hogy
itt az éhínség, a betegségek s a reménytelenség. Itt vannak az Uj Szegények.

A magyar társadalom a hatvanas évek közepe óta felemás mödon polgárosodott,
középosztályosodott. Az addig fennálló tömeges szegénység, ha tetszik a hagyományos,
fél-ázsiai szegénység új megvi1ágításba került. A hatalom lehetövé tette, hogy az erős

alkuképes csoportok, túlmunka és ügyesség bevetésével többletjövedelmekhez jussanak,
s cserébe egy egyre inkább európaizálódott fogyasztói ellátást biztosított. A szegény
ségnek az a hagyományos formája, amely jelentős, meghatározó rétegek tömeges
szegénysorban tartásán vagyodalökésén alapszik, fokról fokra megszűnt. A 30-as vagy az
50-es évek tömeges szegénysége, amikor a társadalom döntő többségének súlyos
nyomorát csak még jobban kiemelte egyes néposztályok előnyös helyzete, megváltozott.
A szegény, a rászoruló egyértelműenaz alkuképtelen, többszörösen hátrányos helyzetű

rétegekből került ki, az iskolázatlan, a szakmát nem tudó, a rokkant, a pályakezdő, az
elaggott, a hátrányos regionális helyen lakó, aprófalvakba kényszerült népcsoportokból. A
hagyományos szegénység könyörtelen éhezésre, hidegre, lakástalanságra kényszerített
iskolázott, szakmával rendelkező, ereje teljében lévő, előnyös helyen lakó értelmiségi,
vagy agrárfoglalkozású rétegeket is. A 70-es évek szegénysége már nem ilyen természetű.

Az individuális középosztályosodás, polgárosodás azzal jár, hogy az erősebb csoportok
társadalmi szolidaritása megfogyatkozik, erőfecsérlésnek tűnik az a1kuképtelenek, a
peremre szorítottak támogatása, esélyeik javítása, s e csoportok a szociális gondoskodást a
mindenbe beavatkozó államra hagyják. A bővülő, immár többséget kitévő középosztalv
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igyekszik magát megkülönböztetni lefelé, elhatárolni magát a peremre szorultaktól. Hinni
kezd abban, hogy .rníndenkí saját szerencséjének kovácsa", "aki dolgozik, boldogul", hogy
túlmunkával megszerezhetők a felzárkózáshoz sZükséges jövedelmek. Mindenki tegye
meg a sZükséges erőfeszítést, ahogy én is, építse meg a házát, bútorozza be, ruházza,
etesse, iskoláztassa becsülettel a gyermekeit, lásson világot. Ez a középosztalv és a hozzá
hasonulni kívánó városi és falusi munkásság szigorú határt vont a szegények és maga közé,
életmódjával, erkölcseivel, szokásaival. Az ismét hierarchizálódott társadalom területileg
és személyileg - az állami foglalkoztatás- és szociálpolitika segítségével - peremre
szorította mindazokat, akik sem a nagy állami és szövetkezeti monstrumok múhelyeíben,
irodáiban, sem a második gazdaság finom szerkezetében nem bizonyultak nyomásra,
alkura képesnek, nem rendelkeztek a képességek, az iskolázottság, a kapcsolatok, a
születési előnyök tőkéjével. Az alkuképes társadalom nagy munkaráfordítással emelke
dett, szegényei pedig jól-rosszul részesedtek az általános gazdagodásból. A válság már
elérte a társadalmat a 70-es és a 80-as évek fordulóján, ám a hatalom viszonylag sikeresen
hárította tovább a terheket részben a külföldi hitelekre. részben a beruházások
visszafogására, s nem csekély részben az alkuképtelen csoportokra. 1979 óta súlyos
nyomás nehezedik a nyugdíjasokra, a pályakezdő fiatalokra, a csökkent munkaképességű
ekre. Helyzetük állandóan rosszabbodott, miközben a társadalom nagy nyomáscsoportjai
még alig érezték a válságot. Furcsa és tragikus szituáció: bányászoknak és kohászoknak,
vállalati menedzsereknek és pártmunkásoknak kellett volna jövedelmeik csökkenésével
érzékelniök, hogy válság van, hogy azután új és más típusú teljesítményekkel kihúzzák a
társadalmat a válságból. Ehelyett 70 év feletti nyugdíjasok, 14 és 2S év közötti fiatalok,
fizikailag és szellemileg visszamaradottak jutottak nyomorúságos helyzetbe, vették
magukra a válság terheit és nehézségeit, akiknek semmiféle, vagy nagyon kevés
lehetőségük volt a válság megoldására, meghaladására. Természetesen a középosztálynak
is nagyobb munkateljesítményt kellett bevetnie, de ennek révén még mindig jutott annyi
többletjövedelemhez, hogy a válságot ne, vagy kevésbé érezze. A magyar társadalom
sajnálatos módon ekkor még belenyugodott öregjei és fiataljai szinte reménytelen
sorsába, még mindig reménykedett abban, hogy a többletteljesítményekkel minden
rendbe hozható. Ahogy nem akart azonosulni az elnyomorodó lengyel társadalommal, a
lecsúszó környező államok polgárainak szomorú sorsával, úgyannyira igyekezett távol
tartani magát saját szegényeitől. Ez a nem vállalt sorsközösség még nem tudható, hogy
mekkora szakadékot hasított nemcsak a magyar társadalom és a közép-európai nemzetek
között, hanem e társadalmon belül is. Az áldozatvállalások elmaradása, a társadalmi
szolidaritás értékeinek és intézményeinek hiánya jelentős belső meghasonlást okoz.
Paradox mödon az erős csoportok 1986 novembere körül ébrednek rá arra, hogy minden
túlmunkájuk, erőfeszítésük hiábavaló volt, ennek fokozása nem értelmes stratégia.
Képzeljük magunk elé azt a szakmunkást, aki rnmar 12-14 órát dolgozik naponta, s 1986
végén megtudja, hogy rníközben erejét megfeszítve dolgozott, az országnak sikerült az
adósságait megdupláznia. Kádár János ez idő tájt tett televíziós megnyilatkozása arról,
hogy mennének itt a dolgok, ha mindenki rendesen dolgozna, nem véletlenül volt
megvilágosító erejű. Egyszeriben kiderült, hogy a kormányzat elfecsérelte a lakosság
többletráfordításait, s a felelősséget a lakosságra akarja hárítani. És fenyegetően a
felkészületlen társadalom elé állott az Új Szegénység.

Új Szegénység

Az Új Szegénység három égtájról érkezik. Egyrészt a leromlott, rozsdás, didergető,

külvárosi, faluszéli holt vidékről. Ók a 70-es évek vegetáló szegényei, ákiket sem a
kormány, sem a társadalom nem akart látni - még nevüket is tiltotta, a konferenciákon
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halmozottan hátrányos helyzetúekként emlegették őket. A perifériára sodródottak, a
magyar buldózerpolitika áldozatául esett aprófalvakba szorítottak, az alkoholizmus, a
fizikai és lelki nyomor betegségeivel megvertek nem emelkedtek fel. Melléjük sorakoznak
a most leszakadók, akik csendesen szegényednek el, fokozatosan hanyatlanak a társadalmi
létminimumról a fizikai létminimumra. Nyugdíjasként lemondanak a kimozdulásról, a
moziról, a könyvről, a húsevésről (majd eszem a fiaméknál, aztán már ott sem), később a
melegről (nem szabad többet pazarolni a t'útőanyagra, lefekhetem én felöltözve is),
legkeservesebben a gyermekek támogatásáról, az unokák megajándékozásáról mondanak
le. Csönd, hideg, sötétség. Tisztes, alig lázongó szegénység, amely még igyekszik betartani
a korábbi normákat, de nem megy. A harmadik csoportba tartoznak a váratlanul
leszakadók, magasról zuhanók csapata. A munkanélkülivé váló értelmiségi vagy szak
munkás. Mintha szakadékba zuhanna családjával együtt. Tegnap még azt gondolta, hogy
minden rendben van. Hajövedelméből most nem is jut egy nagyobb lakásra, új bútorra, de
a mindennapíra biztosan. És most, kezében a munkakönyvével, semmire sem kötelező
ígéretekkel a fülében, felrémlik előtte, hogy egyetlen álma sem valósulhat meg. Nem
taníttathatja a gyermekét, nem mehet nyaralni, nem lesz hús az asztalon, s reménye sincs
arra, hogy a városban munkát kapjon. Nincs hová fordulnia, nem tudja, hogy kinek-minek
köszönheti mindezt. Nem volt élhetetlen, teljesítette környezete valamennyi kívánalmát,
nem kocsmázott, nem kerülte a munkát, nem ütötte és verte a gyermekeit, és most
ugyanott van, mint az, akivel nem akart szöba állni, akinek lakóhelyét messze elkerülte,
akitől mindig megkülönböztette magát. Szegény lett. Ez a törés szinte megemészthetet
len. A vegetáló szegénységnek van élettechnikája. Ez lehet alázatos alkalmazkodás vagy
hajszolt ellenállás. A váratlanul leszakadt új szegény nem rendelkezik ilyen élettechni
kával, sőt megveti, elutasítja azt. Csakhogy a középosztálybeli élettechnikák nem
Illeszthetök ebbe az új keretbe. És nemcsak az a baj, hogy az individuális felhalmozás és
fogyasztás értékeit továbbra is őrző régi csoportjával ütközik, hanem önmagával, saját
korábbi felfogásával is. "Tisztességes ember nincs munka nélkül." "Becsülettel meg kell
szereznia gyereknek azt, ami nekem megvan." "Itt csak az beszéljen, aki letett valamit az
asztalra."~ szegény, maga tehet róla." "Mit vétettem én?" - kérdi most önmagát. Nagy
nevetség, hogy nem vétett többet, mint vétettek neki.

Az egyre terjedő szegénységgel nem tud mit kezdeni az állami szociálpolitika. Nem
azért, mert mara elfogyott a pénz, hanem mert sohasem volt társadalompolitikai
intézményrendszer, amely a szegénnyé válás mechanizmusát feltárta, enyhítette volna. A
SO-as évek végén, a 90-es évek elején egy gazdasági vá1sággal küzdő országban kellene
behozni a korábbi évtizedek lemaradását. A tragikus helyzetnek tökéletes megfogal
mazását adta Havas Gábor egy rádióinterjúban: "Ha a szociálpolitikában az eseti elbírálású
juttatásokkal szemben az állampolgári jogon járó juttatások ketiilnének túlsúlyba, akkor ez
sokkal elfogadhatóbb lenne az egész társadalom számára, mint a jelenlegi helyzet, amikor
a meglévő szükös erőforrásokért folyó helyi versengésben olykor gyilkos indulatok
keletkeznek Az azonban biztosra vehető, hogy a konszolidálódott társadalmi rétegek - a
társadalom zöme - nem néznék jó szemmel, ha jövedelmüket a jelenlegi romló
helyzetben tovább csonkítanák azért, hogy a náluk még rosszabb helyzetben lévők

pillanatnyilag katasztrofálisnak nevezhető életkörülményeiben érdemi változás következ
hessen be." (Kell-e és ha igen, akkor milyen legyen az új szociálpolitika? In: GyőrffyMiklós:
Bagoly nappal 156-157. old.)

A magyarországi cigánykérdés nem szegénykérdés. de a szegénykérdés nagyon is
cigánykérdés. És a cigánykérdés lesz az a rnérce, amelyen a magyar társadalom
demokratikus átalakulása megmérettetik Ha a középre tartó, konszolidált társadalom
szakított a cigánysággal szembeni korábbi paternalista, noha elfogadó értékrenddel, és
áttért a kitaszítö, megkülönböztető értékrendre. akkor nemigen várható, hogy a

654



középosztály hanyatJásakor Vá11aJná a bdogadást, az előnyöket adó felzárkóztatást. Félő,

hogy ezen az önkonnányzati önállósodás sem javít, mert a helyi középosztalv liberalizmu
sa jóval kisebb, mint egy felvilágosultabb központi hatalomé. Az viszont a legrosszabb
megoldás lenne, ha a liberális állam - egy reform utáni állapotot feltételezve - a helyi
önkormányzatokat akaratuk ellenére külön szegénység-, illetve cigánypolitikára kénysze
rítené, Az egész fejtegetésbőlaz következik, hogy ha nem akarunk gettósítást és ezzel járó
lázongásokat, akkor az elmaradott térségek modernizációs programjában az oktatási, az
egésZségügyi és szociális rendszert úgy kell módosítani, hogy ötvözódjön a cigány
népesség más irányú igényeivel, illetve annak történeti hagyományokon is alapuló
vállalkoZásaira épüljön.

A kérdés valóban az, hogy hogyan hangolható össze egy piaci gazdaság- és foglalkozta
táspolitika a társadalompolitikával, hogyan illeszthetőehhez a társadalmi önkonnányza
tok, egyesületek, az egyházak szocíalís politikája, s végül, milyen új állami társadalompoli
tika teremthető meg. Mindez akkor, amikor a konszolidált középosztály még nem
döntötte el, hogy foggal-körömmel ragaszkodjon-e előjogaihoz és a szolidaritást, a
testvériséget háttérbe szorító értékeihez, vagyaz együttes kilábalás érdekében próbálkoz
zon-e a munkahelyteremtés, az iskolázás és a szociális gondoskodás javításával. De ha maga
nem is döntötte el, rövidesen eldöntik a gazdasági és társadalmi folyamatok, amelyek
azokat is szegénysorba taszítják, akik ma még erre egyáltalán nem számítanak. Lehet, hogy
a felemás polgárosodásból csak a felemásság marad. Egy piaci mechanizmusokat nem
lerontó esélyegyenlőségi rendszerre, pozitív diszkriminációra volna sZükség, amely
megpróbálja kiegyensúlyozni, de nem eltüntetni a regionális, a szakmai, az iskoláztatási, az
életkori és nembeli hátrányokat. Ehhez elkerülhetetlen négy terület sürgető reformja: 1.
az adórendszeré; 2. a társadalombiztosítási és nyugdíjrendszeré; 3. az oktatási rendszeré;
4. a foglalkoztatáspolitikáé. A kormányzat elszánta magát a sikertelennek bizonyult
személyi jövedelemadó felülvizsgálatára, és a családi jövedelemadó szorgalmazására.
(Félelmem csak az, hogy az új adóformát éppannyira megalapozatlanul fogják bevezetni,
mint a mait, vagyis anélkül, hogy ismemék a családok belső jövedelemmegoszlását, a
különbözö adótípusokra való reagálását, végül a bevezetett adó hatásmechanizmusát.
Ahelyett, hogy előbb egy statísztíkaí-szocíolögíaí felvétel, mikrocenzus elemzésével, egy
közvéleménykutatás feldolgozásával, majd ezekre épülő pénzügyi modellekkel
operálnánk, időhiányra hivatkozó apparátusok előbb találják ki az elméleti model
leket és vezetik be, azután elkésve, egy felháborodott társadalomban mérik le, hogy mit
csináltak. )

A költségvetési reformmal párhuzamosan a társadalombiztosítás és nyugdíjrendszer
reformja is napirenden van. Kívánatos lenne a társadalombiztosítást jól értékesülő, önálló
tőkealapra helyezni, és a nyugdíjas esélyegyenlőtlenséggel szemben, egy az életpályát
figyelembe vevő, a létminimumot biztosító nyugdíjrendszer kialakítása. Az egyenlőtlen

ségek legfőbbújraszülóje a mai iskolarendszer. A torzóban maradt oktatási reformot újra
kell gondolni. A szegénység szempontjából csak három kérdést emelnék ki. Az egyik az
elmaradott térségekben, illetve a központosítási hullámban eltúnt iskolák egy részének a
helyreállítása, a "mi falunk, mi iskolánk" társadalmi mozgalmának ösztönzése. (Az
iskolaközpontosítás vezetett az egyenlőtlenségek fokozódásához, sőt megoldásának
ellehetetlenüléséhez.) Az elmaradott térségek, aprófalvak, tanyák iskoláinak "visszaté
rése" megindíthatná a visszaáramlást ezekbe a közösségekbe, megállíthatná az elsze
gényedést. Ezzel nem kényszerítenénk karitatív tevékenységre az államot és a társadalmat,
hanem visszaadnánk a falvak, tanyák önálló fejlódőképességét,eltartóképességét. Másod
szor, az iskolázatlan vagy alig iskolázott szülőkgyermekeinek tanulását és továbbtanulását
ösztönzőösztöndíj- és visszatérítési rendszert kell teremteni. Végül, ki kell dolgozni egy
összetett cigány nevelési programot, amely magában foglalja a felnőtt- és a televíziós
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oktatást, a nyelvi óvodát, az állampolgári és vállalkozási technikakat tanító tanfolyamokat,
az esélyegyenlőtlenség csökkentését.

A foglalkoztatás és a munkanélküliség problémája a legveszedelmesebb gondok közé
fog tartozni a 90-es években. A ma még gyáron belül lapuló munkanélküliséget, és az itt
ott már nyiltan is megjelenő munkátlanságot egy kialakulatlan és megalapozatlan
szabályozás fogadja. Ma a megyékre marad a munkanélküliek kezelése, azokra a megyékre,
amelyek önmagukon belül semmilyen átcsoportosítással sem tudják a tömeges munkanél
küliséget kezelni. Nincs központi munkanélkülíségi politika. Nem tudni, hogy milyen
viszonyt alakít ki a kormány az infláció és a munkanélküliség. illetve a hiány között. Mikor
és melyiket váltja a másikra. A mai inflációs politika, amely még a vállalatoknál tartja a
fölösleges munkaerö nagy részét, a lak.osságra rótt terhek miatr egyre elviselhetetlenebb,
viszont a munkanélküliségre való átállásra ugyancsak. felkészületlen a társadalom. Ez a
kiszámithatatlan politika a legveszedelmesebb, mert létrejön egy olyan helyzet, melyben
egyszerre van munkanélküliség, infláció és hiány, amelyek egymást erősítik.

Persze sok múlik azon, hogy egy-egy régió, város konkrét programjába mi kerül, és hogy
az új pártok és mozgalmak. tevékenysége mire terjed ki. Nem lévén szociálpolitíkus, csak.
annyit mondhatok, hogy amennyire igaz az, hogy nem lehet gazdasági reformot véghez
vinni politikai reform nélkül, úgy nem lehet politikai reformot sem véghezvinni
társadalompolitikai-szociálpolitikai reform nélkül.

Vajon nem éppen az egyházak. egyik feladata-e, hogy a szegények és megalázottak.
oldalára álljanak.,s a középosztaty lelkiismeretére hassanak.? Mint ahogy minden becsüle
tes szocialista, vagyszociális érzékű mozgalom is csak.akkor hihet Szabadság, Egyenlőség,
Testvériség egyesítésében, ha van elképzelése arról, mit tesz a szegényekkel és megszo
morítottakkal. Hogy fiainknak. azt hagyhassuk örökül, amit Benedek Elek a Testamentu
mában: "Vedd ki részed minden igaz, becsületes, jogos küzdelemhől. Állj a védtelenek,
gyengék közé; az erősek, hatalmasok oldalán harcolni nem virtus."

LEVENDEL IÁSZLÓ

A szegénységről

Ki a szegény - ki a gazdag?

Édesanyám karácsonykor lesz kilencvenőt éves. Soha nem beteg, soha nem panaszkodik.
Néhány éve combcsonttörés rniatt operálták. A baleset szövődményekéntelvesztette
járóképességet. Karosszékben tölti napjait. Feleségemmel felváltva járunk fürdetni s
ahogyan korábban az étkezés, most a fürdetés közben beszélgetünk. Lehet, hogy a témák
ismétlődnek és szükülnek, de igazán "testközeliekké" váltak.. A napi eseményekkel
szemben nagyobb teret kap beszélgetéseinkben az emlékezés. - Én is fürdettelek téged,
fiam, de nem ilyen sok évig - mondja anyám, s kisgyermek-korom elfelejtett vagy
elhomályosult emlékeit idézi. Nem egy most válik fontossá számomra. Négyéves lehettem.
Anyám hazavágyott. és azon a nyáron a négy gyerekével egyhetes nyaralásra indult.
Beregszászban. Lajos bátyámnál találkoztak. a testvérek. Onnan mentek nagyanyámhoz a
szülőfaluba, Kisbégányba, Lajos bácsi a sok gyerek és felnőtt közül, akit csak tudott,
felrakott szekerére. Anyám és én lemaradtunk azzal, hogy majd csak. feljutunk egy arra
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