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Ám ha a 20. század rettenetes méretű borzalmai sokféle el
lentmondásra ingerelnek is, hitünk mégis azt sugallja, hogy bár
mennyire gyengék vagyunk is, a Mindenható követése nem re
ménytelen.

A közös értékrend
elfogadásának
összetartó ereje
A társadalom egészséges működésének az alapja évezredeken át
az volt, hogy az ember valamilyen közösséghez tartozott. Tarto
zott a családhoz, a lakóhelyéhez, a vallásához, a nemzetéhez. Ez
azt is jelentette, hogy bízhatott azokban, akikhez tartozott, hogya
társadalom működése nagy vonalakban kiszámítható volt. Ezt ne
vezzük társadalmi tőkének, bizalmi tőkének. Tehát például azt, ha
egy építési vállalkozóval megegyezünk, aki azt mondja, hogy ek
kor és ekkor jön - megkezdi a munkáját, és épít, mondjuk, vakol
ja a házat -, akkor el is jön abban az időben, amikorra ígérte. Állí
tólag valamikor, szüleink tanúsága szerint ilyenek voltak a ma
gyar mesteremberek. Ma bizony sajnos azt tapasztaljuk, hogy en
nek pontosan a fordítottja igaz. A társadalomban alapvető feltétel
az is, ha például utazni szeretnénk, és ezért felkeresünk egy utazá
si irodát, akkor, ha azt ígérik, hogy egy paradicsomi szigetre repí
tenek el bennünket, akkor nem visznek egy szeméttelepre. Sajnos,
manapság még ez is gyakran megtörténhet.

Korábban egy falu, egy kisváros közösségét közös erkölcsi el
vek, normák kötötték össze, és komolyan szankcionálták, ha va
laki ezeket nem tartotta be. A 19. század végén és a 20. század
elején regények sora szólt arról, hogy sokan próbáltak lázadni e
kötöttségek ellen. Ez aztán a következő évszázadban alaposan
sikerült, és így a modern társadalomban a korábbi évszázadok
hoz képest már teljesen más lett a helyzet. Márpedig ma is
ugyanilyen fontos volna számunkra, hogya közös erkölcsi el
vek, a közös normák tartsák össze a társadalmat, mert hiszen ez
jelenti számunkra azt, hogy egységes világban, egységes, kiszá
mítható jövőképpel tudjunk élni.

Az utolsó évszázadban társadalmi méretűvé vált az úgyneve
zett anémiás állapot. Andorka Rudolf professzor élete vége felé
szinte minden írásában azt fejtette ki, hogya magyar társada-
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lomban az egészségromlás és a demográfiai problémák hátteré
ben a legsúlyosabb probléma az anómiás állapot, a közös erköl
csi elvek, normák elvesztése. Ezt Durkheim írta le először, még
a 19. század végén. Amikor az emberek tömegével beáramlottak
a városokba, elvesztették a gyökereiket. Gyökértelenné válva pe
dig elvesztették a közös erkölcsi elveket, s ezek meggyengülése
miatt elveszett a közös jövőkép is, és egyáltalán a közösséget
összetartó szolidaritás. Ennek következtében írta le Durkheim az
öngyilkosság arányának nagyfokú emelkedését. A mai magyar
társadalomban ez a fajta anómiás állapot nagyon súlyos.

Öt igen széleskörű országos reprezentatív felmérés segítségé
vel vizsgáltuk a magyar népesség egészségi állapotának háttérté
nyezőit 1983-ban, 1988-ban, 1995-ben és 2002-ben. 6.000, 21.000,
12.600 és 12.600 embert kérdeztünk meg nagyon részletes, világ
szinten is egyedülállóan soktényezős kérdőívek segítségével.
Pszichológiai, szociológiai, demográfiai, valamint életmódra és
egészségre vonatkozó kérdéseket tettünk fel körülbelül 1-1,5 órás
otthoni interjú keretében. 2006-ban fejeztünk be egy 5.000 embert
magában foglaló követéses vizsgálatot, amelyben újból felkerestük
és kikérdeztük azokat a személyeket, akik ehhez hozzájárultak
2002-ben. Ezek a felmérések a 18 év feletti magyar népességet
képviselték, életkor, nem, iskolázottság és terület szerint.

Többek között az Andorka Rudolf-féle anómia-kérdőívet is be
vettük ebbe a felmérésbe. Azt állapítottuk meg, hogy Magyaror
szágon - sajnos ezt kellett látnunk - a társadalom többségét
anómiás, gyökértelen lelkiállapot jellemzi. A teljes népesség 46
százaléka nem anómiás, tehát majdhogynem a fele. Ugyanakkor
viszont a magyar társadalom 54 százalékát jellemzi ma az
anómiás, bizonytalan, gyökértelen lelkiállapot. S ez az arány a
nyolc általánosnál alacsonyabb végzettségű rétegekben 74 száza
lék. A nyolc általánost végzettek között 64 százalék. A legmaga
sabb anómiai-értékek 48-szor magasabb bizalmatlansággal járnak
együtt. A bizalom a legfontosabb társadalmat összetartó erő. ilyen
mértékű különbségek vannak a társadalmon belül. Például a ma
gas anómia-érték 21-szer magasabb irigységgel jár együtt. Tehát az
irigység, a rivalizálás alapvető jellemzője az anómiás embereknek.
A magas anómia-érték 7-szeres depresszió értékkel jár együtt. A
depresszió a legjobb mérőszáma a krónikus stressz állapotának.

Az anómiás lelkiállapot egyik legjellemzöbb mutatója az az
állítás, hogy az ember egyik napról a másikra él, nincs értelme
terveket szőni. Tehát, hogy céltalan, kilátástalan, nem tudja, mi
lesz a jövője. A legalacsonyabb iskolázottságú rétegekben ez az
arány 70 százalék fölött van, az érettséginél magasabb végzettsé
gűeknél 40 százalék alatti. De még ez a 40 százalék is nagyon
magas arány. Szintén az anómiás állapotot jellemzi az, hogy min
den olyan gyorsan változik, hogy az ember azt sem tudja már,
hogy miben higgyen. Akikre ez jellemző, azoknak nincs biztos vi-
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lágképük, világnézetük. Nem tudják, hogy mire számítsanak,
nem tudják, hogy miben és kiben hihetnek. Vagy ott van az az
állítás, hogy manapság alig tudok eligazodni az élet dolgaiban.
Ez általános elbizonytalanodás jelent, ami a középkorú, idő előtti

halálozás háttérében nagyon lényeges tényező.

Ez az anómiás állapot nagyon erősen együtt jár a befolyásolha
tósággal. Az ember, aki úgy érzi, hogy nincs mihez tartania ma
gát, minden kereskedelmi tévé valamennyi reklámjának bedől,

mindenféle és fajta hazugság lépre csalja. Keresne valami biztos
fogódzót az életben, és miután ilyen nincs, ezért nagyon könnyen
befolyásolható és manipulálható. Erról nem ő tehet, hanem egy
szerűen ilyen a háttere, ilyen helyzetben van. Ezzel szemben az
ép személyiségű, nem anómiás emberek nagyon nehezen befolyá
solhatóak, mivel van biztos hátterük, biztos erkölcsi normarend
szerük, erős személyes kapcsolataik és belső céljaik.

A bizonytalan, elbizonytalanodott, jövőkép nélküli állapot
olyan tartós stresszhelyzetet jelent az ember számára, amely az
egészségi állapot romlásában is komoly szerepet játszik. Selye
János, aki a legelismertebb magyar tudós világszerte, és éppen
idén ünnepeljük születésének 100. évfordulóját, vizsgálataiban
kimutatta, hogy az állatok a tartós stresszhelyzetben mindannyi
an elpusztultak. Először az immunrendszerük ment tönkre, majd
a szív- és érrendszer, gyomor-bélrendszer, valamint késöbb ki
mutatták, hogya krónikus stressz állapota a daganatos betegsé
gek gyorsabb lefolyásához vezet. Az ember ugyanígy belebeteg
szik és belehal a tartós stressz következményeibe, csak az ember
számára másfajta helyzetek jelentik a tartós stressz állapotot,
mint az állat számára. Ez különösen súlyos probléma a társada
lom leszakadó, szegényebb, alacsonyabb végzettségű rétegeiben.
Az a társadalom, ahol elvesznek a közös erkölcsi elvek, a szó
szoros értelmében elpusztítja önmagát.

Magyarul is megjelent Erich Fromm A rombolás anatómiája
című könyve. Antropológusokra hivatkozva az agresszivitásról
ezt írja: a szigetvilágban van egy olyan szigetcsoport, ahol furcsa
módon kialakult egy olyan normarendszer, hogy azt értékelik
igazán, aki becsapja a másikat, aki nagyobbat tud hazudni. Léte
zik ilyen társadalom, illetve valószínűleg ma már nem létezik,
ugyanis elpusztították önmagukat. Nagyon magas volt az ön
gyilkosság, a gyilkosságok aránya, és hiába éltek paradicsomi
környezetben, ezen a szigetcsoporton gyakorlatilag elpusztították
egymást és önmagukat az emberek.

Nagyon nagy árat fizetünk azért, hogy az átalakulás során az
erkölcsi elvekbe vetett hit alapjaiban sérült. Az egész társadalom
számára legnagyobb veszély a társadalom közös normáinak, a kö
zös erkölcsi elveknek a tönkretétele. Különösen súlyos ez a hely
zet Közép-Kelet-Európa átalakuló társadalmaiban, ahol a gyors
változások során az emberek jelentős hányada elbizonytalanodott.
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Az anómiás állapot együtt jár az ellenségességgel, rivalizálással,
irigységgel. Az anómiás társadalom alapvető jellemzője a békét
lenség, az ellentétek kiéleződése, a depresszió. Ha a mai magyar
társadalomban a belső békét, harmóniát szeretnénk elérni, először

a súlyos anómiás állapotot, a közös erkölcsi elvek, normák elvesz
tésének állapotát kellene orvosolnunk. Ennek alapja olyan társa
dalmi méretű program lehetne, amely a családok, az iskolák, a
munkahelyek és az egész társadalom szintjén tudatosan törekszik
a társadalmi tőke, a szolidaritás, a közös értékek erősítésére. Ez
nem irreális célkitűzés, Finnországban igen hatékony programot
dolgoztak ki ebből a célból, amely valódi eredményekhez veze
tett. A történelmi egyházaknak különösen fontos szerepet kellene
vállalnia a társadalom anómiás állapotának orvoslásában.

SZABÓ FERENC

//

"O a mi békénk. • •
"

Jezsuita szerzetes,
teológus

Jézus születésekor az angyalok békét hirdettek a jóakaratú embe
reknek, minden embernek, akiket az Atya szeret. Jézus Krisztus,
a Béke Fejedelme maga is boldognak hirdette a békeszerzőket

(Mt 5,9), akik az ő művét folytatva előkészítik Isten Országa eljö
vetelét, az Országét, amely "igazságosság, béke és öröm a Szent
lélekben" (Róm 14,17). A béke tehát Isten ajándéka Jézus Krisz
tusban: Isten Izrael gyermekeinek (és minden embernek) "békét
hirdetett Jézus Krisztus által, aki a mindenség Ura", hirdeti Péter
is Jézus feltámadása után (ApCsel 10,36).

De az ajándéknak ki kell tárulnunk, a Lélekkel együtt kell
működnünk, mert a béke az emberi törekvés gyümölcse is; az
igazságosság és a szeretet révén valósítjuk meg. A II. Vatikáni
zsinat Gaudium et spes kezdetű konstitúciója külön fejezetben
foglalkozik a béke védelmével és a nemzetek közösségének erő

sítésével. A bevezetőben (77. pont) olvassuk: "Jóllehet (az embe
ri család) lassankint egységbe tömörül, és mindenhol egyre job
ban rá is ébred egységére, mégis csak úgy teljesítheti a reá váró
feladatot, vagyis csak úgy építhet igazán emberségesebb világot
minden ember számára az egész földkerekségen, ha mindenki,
megújhodott lélekkel, az igazi béke megvalósításáért fáradozik.
Ezért ragyog fel új fényben az Evangélium üzenete, mely össz
hangban van az emberiség magasabb rendű törekvéseivel és vá
gyaival; és boldognak mondja a békén munkálkodókat, mert Is
ten fiainak hívják majd őket (Mt 5,9)."

Tizenegy évvel ezelőtt jelent meg a magyar püspöki kar "Igaz
ságosabb és testvériesebb világot!" című körlevele, amely hazánk
akkori helyzetét elemezve megjelölte a hívők és minden jóakara-

930


