
- Először is mindig szem e lőtt kell tartanunk. hogy a játékos helyzete
más. mint a szurkolöé, továbbá hogy a szegény játékosé más. mint a
gazdagé. az egyéné más, mint a közösségé .

- Különös figyelemmel kell kísérnünk a szellemi-lelki igényeket. mert
ezekről körtny ű megfeledkezni. Gondoljunk csak az ötve nes és hatvanas
évek hivatalos nemzetközi fejlődéspolitikájára. amelynek szinte kizáró
lagos célja a bruttó szociális termelés látványos megeme lése volt .

- Ha módunkban áll. ügyeljünk arra, hogya harmadik világ szeme olyan
mértékben nyiladozzék. hogya hirtelen fény meg ne sértse. a re
ményeket úgy tápl áljuk. hogy a szokatla n csemege meg ne ártson .
Egészséges arány létesüljön a feladatok és a lehetőségek közt.

- Olyan reményt ébresztgessünk. amely az élet lénye ges dolgaira irányul.
hogy úgy mondjuk: integrált reményt . amely az érzéki -szelle mi igénye
ket alárendeli a tartósabb. mélyen emberi igényeknek. és az egészet
egy vonalba hozza. ~s végül

- ahol tehe t jük. legyünk segítő eszköze a remény beteljesedésének.

Zárószóként talán érdemes föl hívn i az olvasó figyeimét két álta lános
jellegű rövid könyvecsk ére. amelyek gondolatmenete nagyban befolyásolta a
szerz ő felfogását . bár nem közvetlenü l vonatkoznak a tárgyra. Az egyik Josef
Pieper német tomista filozófus ..Ober die Hoffnung" (A reménység ről) c.
könyvecskéje (München 1961J. A másik Pierre Teilhard de Chardin ..Sur le
bonheur" (A boldogságról) c. előadása (Seui l, Paris 1966) .

Morel Gyula

A SZOCIOLÖGIA USV':NV':N A REM':NV FEL':

Oszinte beszéd a reményrő l a szociológia perspektívájában is csak akkor
látszik lehetségesnek. ha a reménytelenségtől indulunk el. ha szembenézünk
azokkal a tényekkel, amelyek a bezártság. a kiszolg áltatottság . a tehetetlen
ség és a lemondás forrásai.

Luhmann szerlnt a szociológia del -ja a kiábránd ítás (Geschiift der Ent
tauschunql , azzal. hogy feltárja a társadalmi meghatározottság mértékét:
..Társadalmi determináció rej li k már az érzéklésekben és az igényekben is .
a mltoszokban. az öngyilkossági arányszámokban és a fogyasztá sban. magá
ban a nyelvben . hát még a közerk ölcsök magától é rtetődőn ek megélt tényé
ben!" l Az ember rendszerh ez kötöttségének felt árása mégis az első lépés a
szocio lógia remény fe lé vezető ösvényén. A bezártnak látszó rendszerben
ugyanis második lépésként a szabadság felfedezésére lehet jutni. A harmadik
lépésben a szabadság kiábrándító társadalmi tehetetlensége kerü l felszí nre.
Ez a határélmény nyitj a meg a tul ajdonképpeni . hitbő l való remény kapuját.
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Meghatározottság a sz/sztémában

Az ember nem valami általános, meghatározat lan vil ágban, hanem szük
ségszerúleg egy bizonyos meghatározott társadalmi rendszerben jön a világra.
Emberi környezet nélkül a .koraszülött ember" (A . Gehlen) képtelen életben
maradni, vagy legalábbis - amennyiben valaki a farkasoktól tápl ált gyermek
történetét komolyan veszi, vagy mint elméleti lehetóséget feltételezi 
egészséges emberi teljességre eljutni. Az emberi kapcso latok feltétlenül
szükségesek számára, - de egyúttal elsó meghatározói is. A környezetnek.
amelybe beleszületik, törvényszerúségei vannak: meghatározott nyelv. rnaqa
tartási szabályok. értékrendszer. felfogás stb. A társadalom hasznos és ha
szonélvezó tagjává csak az válhat. aki ezeket a .játékszabályokat " magává
teszi . alkalmazkod ik hozzájuk. Ennek az ún. szocia lizációs fol yamatnak vi szont
az a megdöbbentó eredménye. hogy amikor az ember elj ut embersége kl
teljesed ésére. amikor képes megérteni és szabadon dönteni. akkor már nem
mint .ernber" ismer meg és dönt. hanem mint fran cia vagy mint kínai. mint
városi vagy mint falusi. mint középkori vagy mint huszadik századbeli . mint
katol ikus vagy mint ateista. Akármil yen irányban dönt is. választása rneq
szabott koordinátarendszerben játszódik le. Társadalmi bóréból nem tud kl
bújni, legfeljebb cserélheti azt (pl. migrációs jelenségek következtében) . Ha
.kcnteszt ál" is saját társadalma. kultúrája ell en. ezt is csak azokkal a fogai.
makkal teheti. amelyeket annak kultúrájából sajátított el. Valóban joggal be
szélnek a szociológusok a szocializációs folyamatról úgy , mint "második
szület ésről" :

Ez azonban csak kezdete az ember társadalmi meghatározásának. Lép ésr ől

lépésre átveszi ezt a szerepet a szociális ell enórzés (soc ial control). amellyel
minden társadalom fenntart ani igyekszik magát és kultúráját. Aki súlyosan
eltér saját társadalmának elvárt vagy elóírt maqatart ását ól . azt a társadalom
kizárja magából (halálb üntetés. számúzés) . Kevésbé lényeges esetekben a
negatív szankciók is enyhébbek. de semmiképpen sem hatástalanok: az el
téróen viselkedó a megvetés. társadalm i bojkott. kinevetés . gazdasági nyomás
legváltozatosabb formáival ism erkedik meg. Mély igazságot fejez kl Kluck
hohn lapidáris fogalmazása: .Akt tú lságosan önálló magatartást tan úsí t . az
szükségképpen a börtönben vagy a bolondokházában végzi." ~s hoqy a fár
sadalmi ellenórzés szankciói ellen az igazság sem jel ent védelmet. annak
Szókratésztól Jézus Krisztuson és Galilein át Martin Luthe r Kingig számtalan
példáját találjuk a történelemben.

Ha mélyebb re megyünk a társad almi . condit io humana" megvilágításában .
se szeri, se száma a kötöttségeknek és meghatározottságoknak. amelyekre
r ábukkanunk. Bármilyen szociális kategóriához tartozunk. bármilyen szerepet
töltünk is be a társadalomban (és mindnyá jan számos kategóri ához tartozunk
és számos pozíclót töltünk be). a környez ő t ársadalom mindenütt megszabja
szerepünket : mitól t ilt el és mit vár el tólünk mint férfiaktól vagy nöktöl,
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mint papoktól vagy ügyvédektól, mint fi ataloktól vagy id ősekt ől. mint állam
polgároktól vagy vendégmunkásoktól stb . Es mindenki szorgalmasan alkalm az
kodik is ezekhez a követelményekhez, ha nem akarja lehetetlenné tenni saját
magát. Olyannyira, hogy az ember társadalmi személyisége lényegében sze
repe iben merül ki, amelyeket nagy át lagban megbízhatóan be is töl t . Ez teszi
jogossá a reprezentat ív kutatásokat: mint számtal an felülv izsgálat igazolja,
elég egy társadalom minden réte géból megfeleló arányban vett .képvi se l ő

ket " megkérdezni vagy megfigyeln i, s az eredmények az egész társa dalomra
álta lános íthatók. Nagy számok esetében statisztikailag pontosan meg lehet
adni azokat a kereteket, amelyeken belül a magatart ás és a cselekvés elóre
meghatározható. Ez a tény napnál világosabban bizonyítja az ember remény
telennek látszó bezárts ágát saját szociális-kulturális rendszerében.

Szabadság a társadalomban

Elég azonban röviden elgondolkoznunk mindezen kötöttség eredet éról. és
m árís túljutunk a fölismert határokon. Ugyanis a szüntelenü l változó társa
dalmi szerkezetek és játékszabályok, a különbözó pozíciókhoz kapcsolódó
szerepel ő í r á sok nyilván sem nem az égból pottyantak. sem nem a földból
n őttek ki, hanem az ember alkotása i. Bármennyire nehéz is például elképzelni
a különbözó nyelvek keletkezését (ezek egyébként rengeteg értékelés és fel 
fogás hordozói, és így az ember formálásának és határok közé szorítá sának
hathatós eszközei), nyilvánvaló, hogy csak emberi közösségek lehettek létre
hozó okai. Eppen így a nyelvek je len legi áll andó továbbfejlódése is homály
baveszó utakon-módokon az emberekre vezethetó vissza. Az a kultú ra, amely
az újszülött meghatározó koordi nátarendszere , az ember ter emtménye, és
egy idó múlv a a társadalom új tagja maga is elkezd közremúködni tov ább
fejlesztésében , alkotó alakításában. Ha az embernek nem maradna meg ez a
te remtó szabadsága a legmarkánsabban meghatározó szisztémában is, akkor
elvile g és alapvetóen lehetetlen volna a társadalmi változás (soc ial change:
W.F.Ogburn). A társadalom és a kultúra dinamiku s. Ez a tény bizonyít ja, hogy
a társadal mi szerkezet megszámlálhatatl an és egymással sokrétúen össze
függó szint je (paliers en profondeur) és eleme (magatart ásminták, pozlelök.
szerepek, intézmények, értékek, normák stb.) nem .z ár" tökéletesen: a köz
tük fennmaradó résekben, eltolódásokban, hasadásokban és töré sekben igazi
teremtó eróvel bontakozik ki a minden szisztémában elhelyezkedó szabadság
(l iberté sltu ée} .' Ha igaz, hogy az embert konkrét formájában a társadalom
hozza létre, akkor éppúgy igaz, hogy a társ adalmat v iszont az ember.'

Társadalmi tehetetlenség

A minden társadalm i szisztéma természetéból fo lyó szabadság az emberi
szabadságjogokban kap konkrét ki fejezódést és kezességet. A ligha lehet jó 
zan embert elgondolni, aki a demokratikus formák kialakulását nem fejlódés-
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nek és haladásnak fogná fel. De éppen az utolsó évek szélsöséges és gyak
ran alapvet ő emberi értékeket romboló kritika-mozgalmai f igyelmeztetnek,
hogy ne tápláljunk illúziókat. A törvényes szabadság (rechtl iche Freiheit)
ugyan a demokrác iák állampolgárai számára a legm esszebbmenöen biztosítva
van, a tényleges társadalmi szabadság (faktische soziale Freiheit) azonban
messze elmarad ettöl.' Konkrét példával kifejezve: a segédm unkásnak ugyan
úgy jogilag biztosított szabadságában áll újságot vagy kiadóvállalatot alapítani,
mint a milliomosnak, hogy kifejezze saját elgondolásait, a valós ágban azon
ban nyilván nem áll módj ában ezt megtenni. - Még egy másik szempontra
is érdemes itt rámut atni. A társadalmi adottságok , és az adottságokhoz szol
gailag alkalmazkodó társadalom erkölcsileg mind inkább lehetet lenné teszi az
elvileg rendelkezésünkre álló szabadságjogok gyakorlati érvényesítését. Leg
alábbis elgondolkoztató Adorno meglátása és elemzése: . A világ berendezése
maga vált közvetlenül saját ideológiájává. Olyan irtózatos nyomást gyakoro l
az emberre, amely többet jelent minden nevelésnél. Valóban f il ozóf iai idea
lizmus volna a nagykorúság fogalmáért síkraszálIni anélkül , hogy tekintetbe
vennénk azt a mérhetetlen megterhelést. amelyet a tudatnak ez az elho mályo
sodása jelent" .' Riesman a . k ívü l rő l irányított embertípus" veszélyéröl beszél.
ami észrevétlenül beszűkíti a szabad választás és a teremtö alkotás csodá
latos emberi lehet ős éqelt.' Mennyire tudatos mindez a mai emberekben?

Felülkerekedés

Itt végére érünk a tapasztalati tudomány lehetöségeinek. Az emberi való
ság azonban a történelem folyamán szakadatlanul megnyilvánuló tudatban és
a vallásos ember hitében messze fölülmúlja azt. ami a tapasztalati tudo
mányok számára hozz át érhet ő . Amikor tehát a gondolkodó ember tudatára
ébred bezártságának és abban elhelyezkedö szabadságának. s azután fel fedezi
ennek a szabadságnak társadalmi tehe tetlenségét. akkor háromféle reakció
között választhat.

Egyik lehetöség a kétség beesés és belet ör őd és, Gyakorl at il ag ez be l ső

vagy k üls ő emigrációban nyilvánul meg : kivonom magamat abból a környeze t
b öl vagy életformából , amelyet értelmetlennek találok , de nem tudok változ
tatni rajta - vagy azáltal. hogy megszakítom vele a tudatos azonosulást és
tör őd ést, vagy azáltal, hogy fizikailag vagy jogil ag elválok töle. A teljes em
beri egzisztencia viszonylatában a logikus következtetés ebben az esetben az
öngyilkosság.

A másik lehetöség a haladásba vetett optimizmus. Az emberi tö rt énelem
sok jelenségét lehet úgy felfogni. mint lépést elő re, Ha valaki nagyon hisz a
fejl őd ésben , és elég eröt ad neki az a meggyözödé s. hogy életével elörnoz
dítja ezt , akkor számára így is megoldódik a probléma.

A keresztény felfogást mindez a válasz. magyarázat és mego ldás nem
elégíti ki.' Tehetetlenségének és reménységének dialektikáját talán az evan
géliumi példával lehet a legjobban kifejezni : Tudja. hogy érte lmes dolog a
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szomjazónak italt adni. mer t ezzel embertársát megszabadította kínjától.
Tudja azt is, hogy embert ársa újra meg fog szomjazni, ezért csele kedete
hosszabb t ávon viszonylag ért elmet len. De a v il ágot értelmes rendszernek
teremtő Istenbe vetett bizalma arra is feljogosítja, hogy tettét végső fokon
maradandóan is ért elmesnek tudj a. mert álta la szeretetet hozott a világra. a
szeretet ped ig az üdvö ssé g forrása, eszköze és lényege. Ha nem töre kszik
telj es őszi nteségge l arra, hogy embertársának az adott társadalmi keretek
között a legjobbat biztosítsa, vagy hogy ezt a társad almat számára ember
ségesebbé tegye, nem rnondhatja , hogy szeret. Ha ezektől a tetteitő l végső

megoldásokat vár , akkor naiv. Ha azonban szeret ö szolgálatát amaradandóra
és véglegesre tudja visszavezetni, akkor reményben él és remé nyt ajándékoz.
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Jálics Ferenc

ISTEN NÉPE: AZ EGYHÁZ REMÉNYE

A katoli kus Egyház az Evangéli umra tá maszkodva visszautasította azt a
gondol atot . hogy ti sztán lelki jell egü, és mindig hangsúlyozta, hogy egyszers
mind látható valóság is. Ezért el kell fogadnia , hogya szocio lóg iai törvén yek
te rmés zetszerü en az ő testében is érvényesül nek. Viszont éppen minthogy
lelki valóság, egészen más magatartást tanúsíthat, rnlnt a kizáró lag emberi
szervezetek.

Az Egyház ma érzi, hogy struktúrái váls ágban vanna k. Mily en magatartást
kell ezzel a ténnyel szemben tanúsí tania - annak az Egyháznak, amely tudja,
hogy nem pusztán ember i valóság , megalaku lása nem csupán szabad társu
lás, hanem isteni alapítójától ered? Hogyan tud fölébe kerekedni jel enleg i
struktúraválságának?
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