
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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tartó szekérre. Azonban szekér nem jött és végig gyalogoltunk a nagy melegben a
földúton. Anyám többször kérdezte, hogyfáradt vagyok-e? - Nem, mondtam, nem vagyok
fáradt. Majd újabb kérdésére - így emlékszik - azt válaszoltam. - Nem vagyok fáradt.
Öreg vagyok. "Öreg, mint akabátom." Kérdőennézek anyámra és ő emlékeztet. Nővérem
kinőtt kabátját adták rám. Én ezt sérelrneztern, mert lányosan, fordítva gombolódott és
nem volt új. Most egyszerre megvillan. hogy hányszor ismétlődött fiatal koromban a
"másoktól levetett ruha" rossz érzete! Apámnak az volt a nézete, hogy ugyanazért a
pénzért jobb és tartósabb ruhát vehet magának, családjának a Telekin, a Kazár utcában, a
használtruha-piacon. Nekem ezzel szemben valami önérzeti bajom volt. Valahogy
megéreztern. hogy a szegénység kínját önérzettel lehet enyhíteni. Tizennégy éves
koromtól bejáró diák voltam, jómódú, bukdácsoló gyerekeket korrepetáltam. Korán
reggel elindultam Felsőgödről két nagy karéj zsíros kenyérrel. Estig ezt ettem. Egyik
tanítványoméknál - igen szép lakásuk volt - mindig le kellett vennem a bakancsomat.
Pedig vigyáztam, hogy tiszta legyen, ha sáros volt, vízzel mostam le. Mégis harisnyában
kellett tanítanom és az ahhoz szükséges "tekintélyért" harisnyában megküzdenem.
Nagyon kedvesen kínáltak újra meg újra, de bármilyen éhes voltam, azt mondtam:
köszönörn, már ebédeltem. Ugyan hol?

Az érettségi előtt megkaptuk az előírást: zsakett nadrág, fekete zakó, fekete cipő

kötelező. Összegyűjtöttpénzembőlcsak a Telekire tellett. Aszomszéd szabó bácsi vállalta,
hogy kifordítja, újjávarázsolja a ruhát. A fekete félcipőt bakancsom tükörfényesre
kefelésével és a nadrágom hosszabbra engedésével kívántam pótolni, .Ieplezní". Mikor
megjelentem az iskolában, kitört a röhögés. Az akkor divatos, kitömött vállú zakók közt az
én falusi szabó bácsim kreációja nem keltett elismerést. A kifordított ruhán még a
szivarzseb is jobb oldalra került. Talán a kinevetésnek is köszönhetern. a feltámadott
dacnak, becsvágynak - Sík Sándor volt az érettségi biztosom -, hogy színjelesen
érettségiztem. A befizetett érettségi bankettre már nem mentem el, "sértett önérzetem"
visszatartott.

Ugyanez a ruha még azon a nyáron újra megkinzott. Marit, aki ugyancsak Felsőgödről

járt be vonattal, régóta nézegettern, s ezen a nyáron - már 15 éves volt - szívdobogtatö
an szépnek láttam. .Megísmerkedtünk" a Duna-parton, és a nyár végén már meghívást
kaptam kis gödi házukba. Nagyon kiöltöztem - a fekete érettségi ruhámba, nem éppen a
helyhez és alkalomhoz illően. Leendő apósom nagyon kedves volt, botanikai és
örökléstani tanulmányaim iránt is érdeklődött. A beszélgetés során azonban célzást tett
egy könnyű nyári ruhájára, amit ő már nem használ, s ami biztos jó volna rám. Vérvörös
lettem, újra rámtört a használt, a levetett ruha komplexum!

A háború utáni medikus éveimben a használt ruháknak is örültünk. Már szigorló or
vos voltam, mikor a centenáriumi országos pályázati díjat elnyerve először vásároltam
magamnak olcsó, de új ruhát.

Másikalkalommal anyám arra emlékszik: kisgyerek koromtól rögeszmésen hangoztattam,
hogy orvos akarok lenni. Ica húgom nagyon beteg lett. A doktor bácsi tüdőgyulladást

állapított meg, és nagy odaadással kezelte a már elkékült, meghalni látszó kisbabát. Húgom
meggyógyult és apám erején felül honorálta az orvost. Anyám emlékszik, mennyire
kifaggattam őt a család számára izgalmas történés körülményeiről. Igen, orvos leszek,
fogadkoztam, de én a szegényeket fogom gyógyítani. Gyermekes szentimentalizmus, vélem
most, majd eszembe jut Bálint Bandi festő barátom és több évtizeden át kezelt betegem
csúfondáros élcelődése: ,,Azmég hagyján, hogy összeszeded osztályodra a súlyos tüdőbete

geket, alkoholistákat, prostituáltakat, cigányokat, de hogy még a művészeket is ... " Most,
orvosi pályám vége felé egyre inkább a csavargó, csőlakó. börtönviselt, alkoholista, tbc-s
betegek orvosa lettem. Így elszegényedtem? Vagygyermeki fogadkozásom beteljesítését is
megengedve magamnak - ilyen gazdag vagyok?Ki a szegény, ki a gazdag?
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Anyámat meglátogatják unokái, dédunokái. Szívesen viszem magammal ötéves sára
unokámat. Ö segít megmosni a dédnagymama hátát. Hazamenet kérdezi, rníért kell
fürdetni anyukádat? Elmagyará.zom. Gondolkodik, majd megszólal: "Ha nagyon öreg
leszel, én is meg foglak fürdetní." - Ebben biztos lehetek

A szegénységet, annak sokféle, olykor feszítóen ellentmondásos összetevőit, tehát
nemcsak szociológiai tanulmányokból, vagyfél évszázadnyi egészségügyi-orvosi munkám
mindennapjaiból ismerem. Látom persze, hogy a bevezetőben felvillantott kis mozaikok,
emlékek megválasztásában, leírásában mindenütt ott bújik az önérzet, az önbecsülés, az
önmutogatás, az önszeretet. Ön-ön-ön. Mondjuk ki: önzés, sajátos, humanizált önzés,
amihez fogható csak a legodaadóbb szerelemben fedezhetőfel. A szegénységet tudatosan
vállaló, de a boldogságot makacsul kereső ember erőssége ez az önzés és önbecsülés,
amirőlbeszélek A szegénység sok keservének megtapasztalása vezet el a felismeréshez: az
önérzet, az önbecsülés a szegényember rejtett, erőt adó biztonsága, ha úgy tetszik:
gazdagsága. Aszegénység leghatékonyabb ellenszere tehát nemcsak a pénz, az anyagi javak
nyújtása vagymegszerzése. Segíthet a személyes boldogság akarása, az elégedetlenség
mások szegénysége, megfosztottsága, kiszolgáltatottsága miatt. A szegénység gyűlöletes,

mert megaláz, elembertelenít. Ne biztassunk ezért másokat a szegénység elviselésére, és
ne kívánjunk senkinek nagy gazdagságot. Magamnak és mindazoknak, akiket szeretek,
nem a "tisztes szegénységet", nem is a gazdagságot kívánom, hanem a gondtalanságot,
képességeink kibontakoztatásának emberhez rnéltö állapotát.

A szegénység - itt és most

A szegénység egyidejű a társadalmiasult ember történetével. Az emberi élet minősége a
vegetatív állati létből kiemelkedve a jóléti, a fogyasztói társadalom pazarló gazdagságáig
ívelt, de szegények mindig míndenütt voltak. Magyarországon ugyan az ötvenes évektől

nem volt ildomos még a szegénység fogalmát sem használni, hiszen az csak kapitalista
rendszerben létezett. A politikai tiltásnál is nagyobb kárt okozott azonban szegényügyünk
korszerű és szakszerű kezelésének megkésettsége. Már a múlt században tudósok,
szociológusok kutatták a szegénység sokrétűkérdéseit a polgári fejlődésnagy gazdagságot
teremtő országaiban, mikor nálunk a szellem emberei közül elsősorban az írókat, a nagy
műveltségű, de inkább filozófiai, mint szociológiai képzettségű szakembereket foglalkoz
tatta a szegénység gondja. A szociológusok - mindvégig gyanús egyének - csak halkan,
óvatosan szólalhattak meg, és akkor is hátrányos helyzetűekről. halmozottan hátrányos
helyzetűekről beszéltek.

Miért nem lehetett köznapi néven nevezni a szegénységet? Mert felhívás lehetett volna
az azonosulásra, az önszervezödésre, érdekvédelemre? A politika "szemérmességén" túl
bizonyára erről is szó volt és van. Mert ha a szegény tudja és vállalja a szegénységet és nem
szégyenli, az eleve felszólító erejű, érdekérvényesítésre ösztönöz, szolidaritásra biztat. A
szakemberek, a szociológusok is némileg idegenkednek a szegénység kifejezéstől. Attól
tartanak, hogy a bonyolult, soktényezős jelenséget ez leegyszerűsíti a rossz jövedelmi és
anyagi viszonyokra, noha ez a szemlélet - bárhogy is nevezzük a jelenséget - mindig
előtérbekerült. Ezt ragadják meg a statisztikai felmérések és - sajnos - a társadalompoli
tikai intézkedések, például kompenzációk is többnyire erre a redukált, olykor dehuma
nizált módon kiemelt adatra vonatkoznak.

A szegénység valóban hátrányos, többszörösen hátrányos helyzetet jelent. Ezt idézheti
elő az alacsony jövedelem és fogyasztási szint, rossz lakáskörülmények és lakókömyezet,
nagy laksűrűség, iskolázatlanság, nehéz, egészségre ártalmas munkakörülmények, a család
és főleg a gyermekek veszélyeztetettsége, deviáns családtagok és a családon belül
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ismétlődő agressziók; idült betegség, testi vagy szellemi fogyatékosság, idős kor,
elmagányosodás, elhagyottság, kilátástalanság, depresszió, súlyos neurotikus, mentális
zavarok; alkohol- és gyógyszerfüggőség; bűnözés és mindezek következményei. Nem
nehéz észrevennünk, hogy e tényezők többsége valamilyen hiányt, megfosztottságot
tartalmaz. jogosan használja az angol szociálpolitikai iskola, elsősorban Peter 1bwnsenda
depriváció fogalmát. A sokáig szemmel tartott hazai szociológusok is szívesebben
beszéltek a depriváltakról, mint a szegényekről. Ilyen értelmezés jelzi a szegények
kizártságát a teljes jogú állampolgárok köréből. Az amerikai szociológusok, elsősorban
Miller és munkatársai még világosabban utalnak a társadalmi egyenlőtlenségre, a
gazdasági egyenlőtlenségen túl, amikor megállapítják, hogy a szegénység nem csupán
gazdasági szűkösség, elégtelenség, hanem politikai és társadalmi kizártság is. Bourdieu
elemezte az ilyenfajta társadalmi egyenlőtlenségekszinte törvényszerűújrateremtődését.

Az ő eredményei nyomán fejti ki Tarjáni józsef, hogy a felsőbb osztályoknál jól
kimutatható a reproduktív viselkedésben a rekonverziós stratégia, ami azt jelenti, hogy a
státus megőrzéséhezszükséges és az utódoknak is biztosított tudás, műveltség, viselke
dési kultúra újra tökévé, privilegizált helyzetté váltható át, a hátrányos helyzetűek,

szegények kényszerű tudatlansága, iskolázatlansága, viselkedésbeli csiszolatlansága ha
sonlóképpen vezet el interakciós zavarokhoz vagy éppen identitásproblémához. Ilyen
értelemben beszél a szegényeknél "rekonverziós kényszerröl". Éppen ebben találhatjuk
meg a szociálpolitikai interakciók, különösen a karitatív jellegű segélyezés gyenge
hatékonyságát, átmeneti, olykor csak problémát elodázó jelleget. A szegénység a modern
társadalmakban is mélyen gyökerező, összetett jelenség. A szociológiai lexikonban
Hobsbawm a pauperizmust is említi. Olyan emberek csoportjáról szöl, akik külső segítség
nélkül képtelenek önmaguk fenntartására. Sokan ezekben látják a szűkebb értelemben
vett szociálpolitika, inkább szegénypolitika alanyait. Ferge rámutat, hogy a szegénység
strukturálható, elkülönítve a pauperizmus mellett a munkásság és szegényparasztság
szegénységét, sőt politikai manipulációs céllal ezek szembeállíthatók, mint ahogy ezt a két
világháború közt a hatalom meg is tette.

Bárhogy is nevezzük - a szegénység a mai magyar társadalomban már meglévősúlyos
társadalmi gond. Adatai. tényszámai ismertek. A magyarországi népesség száma 1988.
január l-jén 10 604360, 16 760-nal kevesebb, mint előző évben. 48,2% férfi, 51,8% nő. A
csökkenés a 80-as években folyamatos - 7 év alatt a lakosság 1%-kal csökkent. Ha ez a
tendencia folytatódik, az ezredfordulóra 200 OOO-rel kevesebben leszünk. 1987-ben
142 OOO volt a halálozás. Halálozási mutatóínk, különösen a férfi népessége - európai
viszonylatban - a legrosszabbak. A születéskor várható átlagos élettartam - férfiaknál
65,7 év, nőknél73,7 - ugyancsak nagyon rossz. A lakosság elöregedése folyamatos. 1988
han 1 370 SOO volt az öregségi nyugdíjasok száma. A hatvan évet meghaladó népesség
száma: 1 965892 (férfi 790841, nő 1 175051); a 70 éven felüliek 888 948 (férfi 325 655,
nő 563293). A keresők életszínvonala romlik, 1988-ban a reálbér a tíz évvel előttinek

80%-a volt. Az életszínvonal romlása fokozottabb az idősebb, illetve a nyugdíjas
népességben. Több mint l millió ember él a hivatalos létminimum szintje alatt. Nagy a
szegénység az elnéptelenedö, clöregedő kis községekben (több mint 1000 község van,
ahol a lakosok száma nem éri el az SOO-at). jelenleg is a szociálpolitikai juttatások
kétharmadát az idősekre. egynegyedét a gyermekekre fordítják, a többi korosztályra
mindössze 10 százalékot. A szociálisan veszélyeztetett rétegekbe kerülők száma is
növekszik. jelenleg a lakosság 18,5 százaléka 60 éven felüli. Közismert az alacsony
jövedelmű, több- vagysokgyermekes családok, a cigány népesség, az állami gondozottak, a
veszélyeztetett fiatalok, a fogyatékosok, a krónikus betegek, a deviánsok - elsősorban

alkoholbetegek - halmozottan hátrányos helyzete, nyilvánvaló szegénysége. Szociológiai
vizsgálatukkal Ferge Zsuzsa, Szalai júlia, Bokor Ágnes, Kemény István, Beluszky Pál,
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Enyedi György, Kolosi Tamás, Solt Ottília, Szilágyi Izabella, Boross István, Vértessy Péter
és még sokan foglalkoztak. Ez évben készült el a Bánfalvi István elnökletével múködő 25
tagú Szociálpolitikai Távlati Fejlesztési Bizottság "Útkeresés és szociális biztonság" círnű

kétkötetes, vitairatnak szánt tanulmánya, mely sokoldalúan foglalkozik a szociálpolitika,
így a halmozottan hátrányos helyzetűekgondjaival. De a nyilvánosság meghirdetése óta
nemcsak a tudományos munkák, hanem a napisajtó témája lett a szegények, a kis
nyugdíjból élők, az öregek, a pályakezdő fiatalok nehéz, szinte kilátástalan helyzete.
Jogosan vetődik fel a kérdés: van-e a jobbító szándékoknak, a társadalmi cselekvésnek 
itt és most - esélye?

Jobbító szándékok - reális lehetőségek

Kiss Lajos írja 1939-ben "Aszegény emberek élete" befejező soraiban: "Az örökös gond,
baj megedzi a lelket. Minden napnak megvan a maga élménye. Haszontalan dolgokkal
nincs ideje foglalkozni. De éppen sokféle és naponként más-más foglalkozása és
környezete következtében lelke olyan finomságokat is felvesz és gyújt össze, melyre
jobbsorsú emberek nemigen képesek ... A földről az égi mezöre veti szemét. Fölfelé néz,
onnan várja az áldást, ahonnan a csapás jön."

Elmúlt ötven éve, hogy az egészségügy szolgálatába léptem. E fél évszázadban
töméntelen bajt, szenvedést, emberi nyomorúságot láttam. Talán azért is, mert mindig a
legsúlyosabb, legtömegesebb népbetegségek foglalkoztattak: az akkor még gyógyíthatat
lan tuberkulózis, vagymost a népet pusztító alkoholizmus. Sokszor jutottam holtpontra,
talán mert kicsi volt a tudásom. Soha nem szégyelltem tanácsot, segítséget kérni. Ha az
sem segített - belső parancsot követve tudtam: nem szabad feladni - és újra kezdtem, ha
nem is a megoldás, de legalább a jobbítás keresését. A "holtpontok" idején mindig oda
fordultam, ahonnan a baj jött, magához a beteg emberhez. De most már a bajmegállapító
orvosétól némileg eltérő logikával. A diagnosztizáló orvos lényegében a bajt, annak okát
keresi és azt kívánja tudománya szerint "lege artis" megváltoztatni a beteg javára. De ha a
baj olyan súlyos és összetett, hogy "lege artís" már nincs esélyem, akkor a diagnosztikus
munkámat tágítom. A beteg szervezetében, személyiségében, miliőjében fellelhető

bajokon túl a pozitívumok, a kapaszkodók után kutatok. Amikor a "lepusztult", otthonta
lan, börtönviselt, csölakö, csavargó, fertőző tüdőbeteg alkoholisták kerülnek nap nap után
osztályomra, szinte már csak azt vizsgálom, kutatom, mi maradt a tüdejéböl, légzési
tcljesítményéböl, szernélyíségéböl, családi, emberi kapcsolataiból. Életútját vizsgálom,
hogyan jutott ide, mert az okokat kell megértenem. Talán paradoxonnak tűnik ez a
leZüllött embernél - azt keresem, mi maradt emberségéből?

A bajok halmazát már nem kell kutatni, azok nyilvánvalóak. A gödörbe esett ember a
kapaszkodókat keresi. És ha már megint a személyes megközelítés bűnébe estem, jelzést

.adok e problémamegoldási möd fejlődéséről is. A városi, az angyalföldi szegénységet
gyertnekkoromtól, belülről ismerem. Afalusi szegénység másságára a falukutató irodalom
olvasása figyelmeztetett. Húszéves koromban botanikai munkám vitt Kárpátaljára. A
szegénységéről hírhedt Verhovinára kíváncsiságom hajtott. Közel ötven év távlatából talán
már megengedhető,hogy magamat idézzem. A Földrajzi Társaság lapjában megjelent
útleírásomból két részlet: "A Mencsulról már vígabban gurulunk le a Verhovina egyik
legszegényebb községe, Fels6verecke felé. A szegényes faházikók közt azonban ezen a
vidéken szokatlan pompás harangtorony ragadja meg figyelmünket, mely összefügg a
templom régebbi épületének bejáratával. Sokáig érdeklődtem e harangtorony építője, a
gazdag és előkelő mecánás után. Végre sikerült megismernem Demján Jánost, a
felsővereckei kántort, akimezei munkáról hazatérőbenelmondotta, hogya harangtornyot
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az Ő tervei szerint és vezetésével a falubeli mesterekkel együtt épitették, a maguk erejéből.

Az iskolázatlan, szegény földmíves emberek lelki emelkedettségének, vallásos buzgó
ságának megnyilvánulása, Demján János különös, vonzó egyénisége, érthetően mély
hatással volt reám. Felsővereekéről borókával teleszórt hegyeken át, nehéz, de szép úton
közelítettük meg Ábránkát, ezt az eldugott kis verhovinai falut. Visszatérünk Felső
vereekére. de hamarosan folytat juk utunkat. A falu felső határánál megállunk. Három
hatalmas, legendás történetűhársfatövében kőkereszt,kis kápolnácskával, benne színes
szobrokkal. Kétoldalt vascsövek a felfakadó, ciszternában felgyülemlett, gondosan
megszúrt forrásvíz számára. Mindezt Demján János, a fölmúvelő, kántor, halottkém,
kőmfves, címfestő, földmérő, a növények barátja és ismerője, hét gyermek édesapja
gondolta ki és valósitotta meg.

Tovább megyünk. .. alig negyedórányira Alsóvereckétől, útjelző mutat: Zagyi1szka, 1
km. Már a falu neve is felkelti érdeklődésünket (Zagyilszka magyarul -hegymögöttí-),
Átvergődünkaz útnak nevezett sártengeren, hogy bejussunk a kis falucskába. Mindössze
60 háza, 340 lakosa van a falunak. Ma is dicsérem eszünket, hogy ide betértünk. A
verhovinai népviseletet legeredetibb alakjában ismerhetjük meg az ilyen eldugott kis
falvakban. Vasárnap reggel volt. A hívők ünneplőben sietnek a kis fatemplomocskába. A
tanító és a bíró társaságában sokáig gyönyörködünk a házilag készített és díszített
ruhákban. Ingeiket maguk szőtte,napon fehérített, durvavászonból készítik. Aférfiak inge
magas nyakú. Díszítő elemeikben a mértani idomok uralkodnak. Díszítő motívumaik
gyakran ismétlődnek, de mindig más elrendezésben és más változatban. Kedvelt
kézimunkájuk a keresztöltés, melyet gyakran a fonákról varrnak. A férfiak, de a nők is
viselik a bőrrel szegett, bal/nából készült ujjast. A nők inge is dúsan kézimunkázott.
Színes szoknyát, kötényt és fököröt viselnek. Az asszonyoknak főkötőjük alatt már egy
kisebb piros kendővel -be van kötve a fejük-o Mármarosban az idősebbek még viselik a
bocskort. Erre csizmában és cipőben járnak. Anőkkedvelik a színes üveggyöngybőlfűzött,
szalagszerűnyakéket. A ruszin népviseletet minden év augusztus 28-án aMária-napi nagy
körmenet alkalmával is megismerhetjük. Ekkor minden faluból, olykor három napig tartó
gyalogúton vonulnak a hívők, Mária-dalok éneklése közben, Klastromaljára, a Basilrend
kolostorához, a búcsú színhelyére." (Levél Kárpátaljáról. I.Dúság és Élet 16./10. 122
126. 1941.január 15.)

Ezt írtam 1940-ben a megvetett, lenézett, koldusszegény ruszinokról, a nemzetiségi
türelmetlenség, a háborút megelőzőfeszültségek idején. Közel negyven év után jutottam
el újra Kárpátaljára. A szabad mozgást korlátozó, szígorü rendelkezéseket kijátszva
mentem el Felsővereckére, Zagyilszkára. Demján János már meghalt, hiába kerestem.
Házában felidéződöttbennem az egykor nála töltött éjszaka. A szoba, a konyha tele volt
gyerekkel. Útitársamnak, a szentmiklósi ruszin tanítónak is alig tudtak helyet szorítani.
Valamiért (farkastól, rókától féltek?) még a kecskét is be kellett vinni a konyhába. A
szénapadlás volt a szállásom. Elalvás előtt azon tűnődtem: vajon valóban olyan szegény
ember Demján János? És főleg a puliszkán élő, de népviseletüket maguk készítő és
megőrző verhovinai parasztok olyan egyértelmúen és reménytelenül szegények? fiatalko
ri írásomon nem nehéz felfedezni a falukutató irodalom hatását. De van benne egy
felfedezés, élmény, amely máig kísér. A legnagyobb szegénységben is meglelhető az a
sajátosan emberi érték, mely elviselhetővé teszi az enélkül reménytelen helyzetet. Innen
eredeztetem azt a "szociálpolitikai elvemet", cselekvési kalauzomat, hogy a változtatás
hoz, a jobbításhoz nem az elpusztultból, azok újra és újra elsorolásából kell elindulni,
hanem a még megmaradt, megszerzett, megedzett - egyedileg nagyon különbözö 
emberi értékekből.És ilyeneket a szegények is birtokolnak! Ezért nem hiszek az általános,
mindenkire érvényes, kincstári ihletésú szociális intézkedések hatékonyságában, sokkal
inkább az egyedi emberismereten alapuló szolidaritás erejében. Ezért tartom mindennél
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fontosabbnak a szemléleti változást, az államosított és elidegenedett, paternalista
szociálpolitika humanizálását. (Levendel L.:A szociálpolítika bumanizdlása. Társadalmi
Szemle 43. 8-9. sz. 83-92. 1988)

Mit javasolnék a mai nehéz - felemás vagy látszatreform esetén tovább nehezedő 
helyzetben. Bátor, határozott változtatást: tudati, szemléleti, strueturátis szinten.

Ki kell mondani, hogy állam atyánk - ha nem halt is meg - de beteg. Korábbi ígéretei
ellenére sem tud megvédeni bennünket a sokasodó bajoktól, biztonságunkat nem tudja
garantálni. Felnőtté kell válnunk. Vigyáznunk kell egészségünkre. úgy, mint régen a
szegény embemek Szemléljük fenntartással a minden állampolgárnak biztosított magas
színvonalú, teljesen ingyenes orvosi ellátás nyilatkozatát és vessük össze a gyakorlattal.

Ne keressük problémáink megoldása helyett a betegségbe menekülés illúzióját, a
"leszázalékolás" szorgalmazását. Már csak azért sem, mert inflációs időben a munkaképes
leszázalékoltak anyagilag is rosszul járnak A kisembereknek a nyugdíj láthatóan nem nyújt
teljes öregkori biztonságot. Úgy kell élnünk, hogy munkaképességünket megőrizzük, ne
csak az anyagiakkal takarékoskodjunk. Jó családban az a legjobb befektetés, amit
gyennekeinknek, a fiataloknak adhatunk. De a fiatal és közép korosztályokban is
tudatosulnia kell, hogy az öreg szülök nyugdíja mellett a korábbi segítség viszonzása
várható anyagiakban, érzelmekben egyaránt. A kis nyugdíjasok helyzete már ma sem azon
múlik, hogy két-, három- vagy akár ötszáz forinttal több-e a nyugdíjuk, hanem hogy
milyenek családi, emberi kapcsolataik. Úgy kell éljünk, hogy soha ne szoruljunk
könyöradományra, de igenis számíthassunk korábbi erőfeszítésünk viszonzásara. Sok
rendezett, sőt jómódú embert ismerek, akik - különösen ha nincsen gyerekük - félnek
az öregkori életszínvonal-csökkenéstől.Pénzt, aranyat, értékesíthetőnekvélt mútárgyakat
gyűjtenek, de nem gondolnak arra, hogy egy rokon gyerek vagy tehetséges fiatal
kitaníttatása esetleg jobb befektetés anyagi, emberi szempontból egyaránt.

Sokat hallunk a pályakezdő fiatalok gondjairól. Ez gyakran lakáskérdés, de nem csak az.
Az alapprobléma, hogy ma a serdülők biológiailag hamarabb érnek, szociálisan viszont
jóvallassabban. Hosszabb a tanulási, a felkészülési idő, és ha védettséget, szülöí
túlvédettséget ércznek, meglehetősenegyoldalúan szemlélik a felnőtré válás kettősséget.

A felnőtt jogait, szuverenitását előbb igénylik, mínt az azzal járó felelösséger és
egzisztenciális önállóságot. Az önálló lakás igénye érthető. A jó családban könnyebben
meg is valósítható családi összefogással. De az igény - hevesen - éppen a diszfunkcio
nális családokban jelentkezik. Jó, ha a gyerekek már serdülőkorukbankigyógyulnak az
állami lakás-juttatás, a .Jakásigénylés" megtévesztő illúziójából. Ilyen szempontból
mihamarabb szükség van a felnőtt gondolkodásra, a realitások ismeretére és a felkészülés
re. Az állam apára .hagyatkozás sok serdülő fiatalban növelte a felnőtré váláskor színte
tennészetes függőségi- függetlenségi konfliktust.

Alapvető változást kell elérnünk a szociálpolitikai szemléletben. A szegénység csak
tünet - a hátrányos helyzet, a különbözőségek ellenére is. A baj lényege az ember és a
környezet ( családi, munkahelyi, társadalmi) igen bonyolult viszonyában rejlik. Lehetőleg
ezt kell feltárni és javítani. A segélyezés enyhíthet, de csak tüneti, átmeneti értékű

"gyógymód". A szociális gondoskodás tehát ne a tünetre, hanem az érintett emberre
irányuljon, és úgy, hogy ebben az Ő együttműködését is igénybe vesszük. Ezsokszor nehéz,
éppen a legelesettebbeknél a legnehezebb.

Az ember sajátos tulajdonsága a másik ember iránti érdeklődés,a másik helyzetébe való
beleélés, vagyis a képesség az együttérzésre, a törödesre. Ennek ősi formája a jótékonyság,
a karitász. Ebben a kapcsolatban azonban nyilvánvaló a helyzeti egyenlőtlenség, mert a
jótékonyságot gyakorló és a jótékonyságra rászoruló nem egyenrangú. A társadalmasított,
még inkább az államosított karitász nem javít a helyzeten, sőt a kapcsolat elszemélytele
nedése még ronthat is, hiszen az érzelmi oldal lefoszlik és csupán az anyagiakra
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redukálódik. A bajbajutottak segítésében fejlettebb, megbízhatóbb, az emberi méltóságot
nem sértő, a személyiséget inkább erősítőkapcsolati forma a szolidaritás: az egyenrangú,
azonos helyzetű, azonos sorsú, esetleg azonos bajban, veszélyben lévő emberek aktív,
cselekvésben is megnyilvánuló együttérzése. A mi szociálpolitikai munkánk döntően a
karitászból eredeztethetőközületi gondoskodás síkján folyik. A szegényeken az "államo
sított alamizsnaosztásnál" többet segít a szolidaritás erősítése, a társadalmi összefogás, az
önsegítés, az egymássegítése.

Az államosított, központilag vezérelt szociálpolitika jóakaratú, segítő sZándékú vezetői

szenvednek a költségvetési források elégtelenségétől. Mind világosabbá válik, hogy
irreális a szociálpolitikai ráfordítások növekedését várni a jelenlegi gazdasági helyzetben.
Meglévő forrásainkat legjobban akkor hasznosíthatjuk, ha az önsegítő, önfinanszírozó
mozgalmakat támogatjuk, indulási nehézségeiken segítünk.

Változtatnunk kell a segélyezés módján is, ha már más megoldást nem találunk. Nem
sújtani, hanem emelni kell a szegények önérzetét. Ennek is számos kihasználatlan
lehetősége van. Nálunk korán mennek nyugdíjba az emberek. Tevékeny, munkaképes
ember nyugdíjazása nemcsak presztízs-, de szerepvesztéssel is jár. Arra kellene töreked
nünk, hogy a nyugdíj melletti foglalkoztatás ne csak jövedelemkiegészítő célt szolgáljon,
hanem az egyéni képességeket, hajlamokat is ismerve, a hasznos tevékenység örömét is
nyújtsa. Az öreggondozásban, a szociális munkában is sok fiatal nyugdíjas volna
foglalkoztatható. Ne segélyt, hanem - ha lehet - ilyen munkát adjunk. Az a szegény, aki a
másiknak, a rászorultabbnak tud segíteni, már nem is olyan szegény. Ilyenfajta változást
azonban központi intézkedésekkel nem lehet megszervezní, Ez csak emberközelben
vihető keresztül.

Végül a szociálpolitika és az egészségügy integrációját nemcsak formális és felelős,

minisztériumi szinten kell megvalósítani, hanem az alapellátásban is. Az együttes
ellátásban nemcsak kihasználatlan lehetőségek, de anyagi tartalékok is rejlenek. Változ
tatást kell sürgetnünk a szociálpolitika strukturális szintjén is. A szociálpolitikai struktúra
követi a centralizált intézményhálózatot. Ha jelenleg nincs is möd arra, hogy "rendeleti
leg" áttérjünk az önkormányzati, alulról felfelé építkező szociálpolitikai hálózati rendszer
re, és még jó ideig együtt kell a korábbi struktúra ma még nélkülözhetetlen intézményei
vel élnünk, arra kell törekednünk, hogy c vegyes, eklektikus struktúrában fokozatosan és
minél jobban erősödjön az önkormányzati elem. A strukturális változás csak a politikai
intézményi reformmal és kü1önösen az egészségügyi organizáció átalakításával képzelhe
tő el. Több helyen javasoltam már a helyi Népjóléti Bizottságok életre segítését. A
közösségek a számukra leginkább hiteles, közösségi szellemű és hozzáértő emberekből

választanák meg a bizottságokat, az orvos, a pedagógus, a népművelő, a lelkész, az
agronómus, a tapasztalt, intelligens, helyi emberek soraiból. Ez is segítené a szociálpoliti
ka és egészségügy demokratikus fejlődését.
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