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vásza - tudatosította tavalyi centenáriuma. Csak hát alig olvas
sák. (Majd talán az utódaink, már akik tudnak még pénzen kí
vül mást is olvasni ... ) Mindenesetre kétkeziek és tudósok, mű-

vészek szellemét egyaránt táplálhatja. .
Egyformán szót tudott érteni velük László Gyula régészpro

fesszor is, s talán ezért értelmezett sajátosan egy divatos fogal
mat. Tisza-parti ásatás közben összebarátkozott egy pásztorral,
aki a töltésoldal zöldjén negyedóráig mesélte, melyik füvel mi
lyen betegségeket lehet gyógyítani. Amit egyetlen szóba sűrí

tünk: a gyöp, arról kiselőadást tartott. "Miben különbözik a mi
akadémikus szintű műveltségünk (mellesleg nem volt akadémi
kus, az Akadémia szégyenére) a pásztorétól? Semmiben. Csak
más". Így hiteles számomra a másság, és meggyőzőbb, mint
ahogy némely politikus vagy közíró használja.

A közélet heves, sőt ingerült szócsatái olykor alpári kabaréval
rokoníthatók. Külföldi parlamentekben és tévéstúdiókban állító
lag még gorombább a stílus. Lehet követni. De érdemes? Hiszen
a szabadság értékei néha már szabadosságban fuldoklanak.
(Hasztalan figyelmeztetett Mádl Ferenc a vitakultúra méltóságá
ra?). Ha ricsajos indulatok fortyognak megfontolt érvelés helyett,
nemcsak a politika, a demokrácia iránti bizalom is apad.

Megannyi szappanopera, krimi, valóság-show árad viszont a
képernyőről. Mivel sokaknak ez a legkényelmesebb szórakozása,
a dömpingben akaratlan is tunyul ízlésük. Felüdülést és szellemi
örömöket kínálhatna például egy műveltségi vetélkedő.

Keresztury Dezső közelgő centenáriuma kivételes alkalom
erre. Hiszen a közelmúlt egyik legsokoldalúbb alkotójának pá
lyaképe átívelte a 20. századot. "Sorsunk nálunk nagyobb hatal
mak kezében van. De jellemünk a magunkéban" gondolatát tör
ténelmi pillanatban, 1945-ben vetette papírra. Akkor még nem
dőlt el: merre Magyarország? Viszontagságos évtizedek után
most sejtjük. De hogyasorsfordító időnek ne csak megélői, ha
nem cselekvő részesei is legyünk, nem árt legalább eltöprenge
nünk hagyományainkon, közérzetünkön, jövőképünkön. Sorsunk
és jellemünk harmóniájáért.

Egymás
szenvedésevó1 elünk...
A körlevél első kérdése így szól: Mit jelent itt és ma, hogy "tagjai
vagyunk egymásnak"? Erre röviden azt felelhetem: Itt és most és
mindenkor azt jelenti, hogy egymás nélkül nem élhetünk meg.
Gondolok egészen érzelem mentesen a társadalmi munkamegosz-
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tásra, illetve annak akár csak rövid időre való megszakadására és
az abból adódó nehézségekre (sztrájk, áramszünet stb.), Ebből kö
vetkezik, hogy az összetartozás az összeműködésben valósul meg,
az összeműködés pedig akkor lehet eredményes, ha közös cél ér
dekében történik. A közös cél azután különféle közösségekbe
egyesítheti az embereket.

Itt érkezünk a mai problémákhoz. A 20. század két totális
rendszere után, melyek egy kitűzött cél érdekében és annak
mindent és mindenkit alárendelve akartak összeműködést elér
ni, ma inkább az ellenkező véglet igyekszik érvényesülni: a
minden közösségi kötöttségtől lehetőleg független önmegvalósí
tás. Ez figyelhető meg családban ("nem tudom házastársam mel
lett megvalósítani magamat"; "nincs időm a gyerekeimmel fog
lalkozni"; "nincs időm a szüleimmel foglalkozni" stb.) a munka
helyen ("ez nem rám tartozik"; "nem vagyok bolond, hogy más
helyett is dolgozzam"; fúrás); pártban (mindenki tud példáka t)
és, sajnos, egyházban is. Nem lehet egyéni érdeket és közös
célt összehangolni?

Régi megfigyelése a görög nyelvtudománynak, hogy az epo
szak nyelvében a szün- (= együtt) összetételű szavak - amilye
neket mi is ismerünk (gondoljunk olyan szavakra, mint a szim
pátia, görögül szümpatheia) - ritkák, a líra nyelvezetében, ahol
az egyén közvetlenül, önmagát különállóként felismerve szólal
meg, gyakoriak. Talán nem tévedés ebből arra következtetni,
hogy együtt igazán csak azok tudnak lenni, akik felismerték,
megélték, hogy különálló egyedek. Ez nem jelenti azt, hogy min
dig, mindenben lelkesen egyet kell érteni. Viták vannak, viták
kellenek, a közösség egyénekből tevődik össze, mint a test tag
jai, melyeknek más-más a feladata, de baj, ha a tagok nem mű

ködnek össze - valamely cél érdekében. Egy magatehetetlen
öreg családtag ápolásában például, mikor a családtagok termé
szetszerűleg rendelik alá egyéni céljaikat a közösnek, és hangol
ják össze tevékenységüket egymással, hogy egyéni céljaikat (hi
vatali vagy egyéb munkájukat) is a lehető mértékben megvaló
sítsák. Az élet tele van ilyen helyzetekkel: ilyen a sportban a
csapatjáték, ilyen a munkahelyen a szabadságon levő helyettesí
tése, vagy a karácsonyi ügyelet kórházban, folyamatos üzemek
ben stb.

Ennek az érzelem mentes megközelítésnek az esetében azután
az a kérdés merül fel: Vannak-e olyan értékeink, azoknak megfe
lelő céljaink, amelyek megvalósítása mint cél összeköt másokkal
úgy, hogy egyéni céljainkat, érdekeinket esetenként annak alá
tudjuk rendelni egy aszó legáltalánosabb értelmében vett mun
kamegosztásban?

Emellett az érzelem mentes, célra tekintő megközelítés mellett
lehetséges egy másik, inkább érzelmi, okra tekintő megközelítés
is. Tagjai vagyunk egymásnak, egymásra utaltan, mert egymás

944



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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