
Bizalom és
BAlÁZSZOLTÁN bizalmatlanság

1. Előzetes megjegyzések

1966-ban született Sopron
ban. APPKE BTK Szocio
lógiai Intézetének docense.
Legutóbbi írását 2005. 10.
számunkban közöltük.

A modern társadalomtu
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A bizalom egyike azoknak a viszonyoknak, amelyeket minden em
beri együttélési és társulási formában megtalálunk. De ugyanilyen
alapvető viszony a bizalmatlanság is, amelynek megléte nem ke
vésbé természetes része az emberi kapcsolatok világának. Minda
zonáltal valószínűlegigen sokan úgy vélik, hogy a társas együttélés
szempontjából az előbbi jó (hasznos, kellemes, egészséges, normá
lis), az utóbbi rossz (káros, kellemetlen, egészségtelen, abnormális),
illetve hogy az előbbi erkölcsileg egyszerűen jó, az utóbbi pedig
rossz. Ám ezek a vélekedések nem feltétlenül igazak, erre bővebben

is kitérek. Mindenesetre azért említem mind a két viszonyt együtt
és gondolatmenetem legelején, mert úgy vélem, hogy mibenlétük
megértése így a legegyszerűbb, hasonlóan ahhoz, ahogyan az egyen
lőséget és az egyenlőtlenséget, vagy a szabadságot és a rabságot is
egymáshoz képest tudjuk igazán jól megérteni. A bizalom ugyanis,
bármilyen természetes, szinte levegőhöz hasonló eleme az emberi
társas környezetnek, meglehetősen bonyolult és paradoxonokkal
megtűzdeltkapcsolat.

A modern társadalomtudományok, elsősorbana szociológia, a
gazdaságtörténet és a közgazdaság-tudomány az elmúlt húsz
évben megélénkülőérdeklődésttanúsítottak a bizalom kérdésköre
iránt. Azért írok "megélénkülést," mert a bizalom a társadalomtu
dományok 17. századi kezdetei óta rendszeresen visszatérővizsgá
lati-kutatási téma, még ha nem is mindip közvetlenül ezen a néven,
illetve részben rokonjelenségek révén. Igy a 17. századi klasszikus
közgazdászok már tudták, hogya piac, a kapitalizmus lényege a
kölcsönösen előnyös csere, amely nem jöhet létre megfelelő szintű

beleérzőképesség,empátia, a másik ember igényeire való odafigye
lés nélkül. Az ideologikus marxista társadalomelmélettel is szembe
szálló szociológiaelmélet klasszikusai arra mutattak rá, hogya tár
sadalmi kapcsolatok nem redukálhatók végletekig leegyszerűsített

viszonyokra ("munka" versus "tőke") s az ezekre épített tudat
formákra ("bérmunkás" és "tőkés"). Így például E. Durkheimnél
fontos fejtegetéseket találunk arról, hogya "látványos" szerződéses

viszonyok milyen mélyen bele vannak ágyazva többek között bi
zalmi kapcsolatokba. A politikatudomány a maga részéről a legiti
máció kérdéskörét tanulmányozva jutott közel a bizalom jelensé-
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géhez. Az elmúlt évtizedekben igen megerősödő institucionalista
irányzatok (szociológiában, közgazdaság-tudományban, játékel
méletben egyaránt) pedig az intézményekbe vetett bizalom elem
zése, az intézmények bizalmi viszonyokból való levezetése terén
hoztak rengeteg újdonságot. A bizalom a tárgya a népszerűsítő tu
dományos irodalom egyik közismert klasszikusának is.' Ennek a
hatalmas elméleti és empirikus irodalomnak még az áttekintése is
lehetetlen itt, pusztán jelezni kívántam, hogya kérdéssel elmélyül
tebben foglalkozni kívánó számára bizony nem elég néhány defi
níció elolvasása, hanem igen széleskörű társadalomtudományi mű
veltségre is szert kell hozzá tennie.

2. Személyes ismeretségek

A bizalom igen sokféle helyzetben kerülhet szóba. Felszólíthatnak
rá vagy mi szólíthatunk fel másokat arra, hogy "bízz" ebben vagy
abban a személyben (akár "benne," akár "bennem"), csoportban,
intézményben. Rákérdezhetnek arra, hogy bízunk-e (személyben,
csoportban, intézményben), és ha igen, akkor miért (ha nem, miért
nem). Megkérdezhetik, hogy "mennyire" bízunk, vagy hogy mitől

bíznánk jobban vagy kevésbé. Mi is megkérdezhetjük a másikat,
hogy bízik-e bennünk, vagy azt, hogy miért nem bízik bennünk. Ez
a sokféle nyelvi és társadalmi helyzet, interakció a bizalmat - talán
nem a legszebb szóval élve - sokféleképpen "tematizálja". Ezekről
itt nincs mód részletes katalógust készíteni, csak néhány fontosnak
tűnő összefüggésre szeretném fölhívni a figyelmet.!

Közeli családtagok, barátok, jó ismerősök, bizonyos függeimi
kapcsolatban lévők (tanár / mentor / lelki vezető és diák / pártfogolt
/ hívő) kőzőtt a bizalom alapja rendszerint valamilyen "tudott"
vagy "érzett" tulajdonság vagy tény. Ilyen tulajdonság lehet a jóin
dulat, a lelkiismeretesség; ilyen tény lehet maga a kapcsolat (az,
hogy házastársak vagyunk, hogy barátok vagyunk, hogy te a gyer
mekem/anyám/apám vagy). Ezek a tulajdonságok és tények végső

soron azonban mindig csak jelzik azt a még mélyebb összefüggést,
hogy az ilyen szoros kapcsolatban lévők sajátos tudással rendel
keznek a másikról, ismerik őt, a szó végső soron közölhetetlen ér
telmében. "Ismerem enyéimet és enyéim ismernek bennem" - ol
vassuk az Írásban, s ez az ismeret - amelyet Jézus a pásztor és nyáj
kapcsolatának fejtegetésénél említ - lényege szerint nem foglal
ható könyvbe, nem meríthetőki, s tulajdonképpen nem is tanítható.
Az Ószövetségben is fontos, de az Újszövetségben egyenesen per
döntő jelentőségűkérdés, hogy "ki" az Isten. Erre mindig csak olyan
válaszokat találunk, hogy "ilyen" vagy "olyan" - de azt nem tudjuk
meg, hogy végső soron "ki" Ő. S ez nem is lehet meglepő, hiszen a
már említett bizalmi, zárt kapcsolatokban is mindig csak tanuljuk
egymást; így hát a bizalom voltaképpen az a paradox viszony, hogy
egyszerre vagyok biztos abban, hogya másik nem lehet más, mint

732



3Jézus egy másik nagyon
fontos mondata ebben az

összefüggésben, amit a
szamaritánus asszonynak

mond: "Ti azt imádjátok,
akit nem ismertek, mi azt,
akit ismerünk, mert azüd

vösség azsidóktól ered.
De elérkezik azóra, smár
ittisvan, amikor igazi imá-

dói lélekben ésigazság
ban imádják az Atyáf' (Jn
4,22-23). Ittisegyszerre
találkozunk a biztos és a

bizonytalan ismerettel,
majd - váratlanul

mindkettő megkérdőjele

zéséveI. "Bízom azIsten
ben!" - ezjólhangzó és
dicséretes kijelentés, de
jön Jézus kérdése: hon
nan tudod, hogy az igaz

Istenben bízol? Légy abi
zalmaddal kapcsolatban
egy kicsit bizalmatlan...

Az idegenek közötti
bizalom indokai

amilyen; s azt, hogy "milyen," megpróbáihatom elmondani má
soknak is - ugyanakkor nem szerezhetek róla olyasféle biztos és
végleges tudást, amivel teljesen magamévá tehetném, uralmam alá
hajthatnám, hasonlóan egy tárgyhoz vagy a természet valamilyen
törvényéhez; azaz mégsem tudom elmondani, hogy ő kicsoda.'

Krimik gyakori fordulata, hogy a vádlott bizalmasa nem hisz a lát
szatnak, mert , tudja," hogy barátjairokona "nem tehette" meg, ami
vel vádolják, éspedig azért nem, mert ő "nem olyan". De persze az
sem ritkább fordulat, hogya barátról-rokonról kiderűl, hogy egészen
más, mint amilyennek közeli ismerősei, barátai vélték, ismerték.
A bűnügyeknél maradva: aligha lehet jó nyomozó, s aligha lehet az
igazságot feltárni anélkül, hogy a nyomozó, a kereső, a felfedező arra
legyen beállítva, hogy az, amit, illetve akit lát, s akiről akár komoly
"tudása" lehet, valójában más, mint aminek vagy akinek látszik. S ez
az oka annak, hogy bár a bizalmat, ahogy írtam, erkölcsileg rend
szerint fenntartások nélkül jónak tartjuk, mélyebben belegondolva a
bizalmatlanságot is gyakran helyesnek kell tartanunk. Maga az Írás
is figyelmeztet: óvakodjatok a hamis prófétáktól! S a nyájnak azt is
tudnia kéne, ki az igazi pásztor, s ki a béres. A bizalmatlanság tehát
gyakran hasznos, helyénvaló, ésszerű és helyes magatartás.

3. Idegenek között

Mi a helyzet az idegenek közötti bizalommal? Értelemszerűen a már
említett társadalomtudományokat elsősorban ez érdekli, hiszen a
modern tömegtársadalomban rengeteg idegen, ismeretlen emberrel
lépünk nap mint nap kapcsolatba közlekedés, vásárlás, szórakozás,
munkavégzés közben. Ezeknek a kapcsolatoknak, interakcióknak
pedig gyakran igen nagy a tétje, életünk és egészségünk, vagyonunk
és biztonságunk (vagy gyermekeinké, hozzátartozóinké) forog koc
kán. Olyan egyszerűnek látszó helyzetekre is gondolni kell, mint
egy éttermi étkezés, ahol sem az étel, sem az ital, sem az evőeszkö

zök megfelelő állapota fölött nincs közvetlen ellenőrzésünk.Mi ve
zérli, mi indokolja az idegenek közötti bizalmat?

Természetesen nem egyetlen, hanem sokféle indok jöhet szóba.
Közös célok, elvek, értékek adhatják meg a személyesen egyébként
egymás számára ismeretlen, de ugyanahhoz a felekezethez, párt
hoz, nemzethez tartozó emberek közötti bizalom alapját, többnyire
persze olyankor, amikor éppen ez a közös vonás az adott helyzet
szembeötlő jellegzetessége (például az, hogy magyarok vagyunk,
leginkább külföldön válik fontossá két egymást nem ismerő ma
gyar között). De ugyanilyen fontos indok az ésszerű érdekkövetés.
"Bízom benne, mert úgy gondolom, hogy ő sem ellensége saját ér
dekeinek" - ez igen gyakori megfontolás, amely arra épít, hogy
társas együttműködési formáink jelentős részét az alapozza meg,
hogy mindkét fél tisztában van azzal, hogy az együttműködéssel

mindketten jól járnak.
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Atársas együttműkö

désiformák
szabályozottsága

Abizalom IItúlerolteté·
sének" negatív

következményei

Ezek a formák gyakran jogilag is formalizáltak, szabályozottak,
így az önérdekre való hivatkozást voltaképpen fölöslegessé is te
szik. Amikor fölszállok a megfelelő számú buszra, eszembe sem jut,
hogya sofőr máshová visz, mint amit a menetrend számára előír,

hiszen tudom - helyesebben erre gondolnék, ha szükség volna rá
-, hogy ha nem így tenne, igen súlyos kárt okozna önmagának. De
talán még valószínűbb, hogy magát a kérdést - bízol-e abban,
hogy a sofőr odavisz, ahová kell? - valahogy furcsának, sőt, értel
metlennek találnánk, csakúgy, mint az éttermi vacsora körülmé
nyeinek firtatását ebből a szempontból (bízol-e a szakácsban, akit
nem is látsz, hogy nem mérgezett meg? a mosogatóban, hogy jól
elmosta a kanalat?). S ha igen, akkor ennek oka minden bizonnyal
az, hogy bizalmunkat inkább magukba a szabályokba, normákba,
előírásokba,s az azokat betartató intézményekbe helyezzük, termé
szetesen többnyire úgy, hogy ezt meg sem fogalmazzuk magunk
ban. Éppen a tömegtársadalomban való együttélés mikéntjének a
kutatása miatt vált a bizalom a társadalomtudományok számára is
érdekessé. Világos ugyanis, hogy éppen az idegenekkel való visel
kedésünket vezérlik a legnagyobb erővel a társadalmi normák, sza
bályok és intézmények, s ezek teszik végső soron fölöslegessé, hogy
állandóan és személyre lebontva indokoljuk a mindennapok ezer
nyi együttműködési aktusát. Nem a sofőrben bízunk tehát, hanem
a tömegközlekedési vállalatban; nem az eladóban, hanem az áru
házban, nem a pincérben vagy a szakácsban, hanem az étteremben
- s ha csalódunk, őket szidjuk. S ha sok ilyen csalódás ér, afféle ál
talános diszkomfort-érzetünk támad, amelynek gyakran úgy adunk
kifejezést,hogy"válságot" emlegetünk, az értékek "megrendülését",
a társadalom "összekötő erejének" meggyengülését panaszoljuk,
vagy más hasonló metaforával élünk. Viselkedésünket pedig egy
re jobban áthatja a bizalmatlanság, vagyis egyre több gondot fordí
tunk arra, hogy mások viselkedését minél jobban előre tudjuk jelez
ni, ellenőrizni, felügyelni. Ennek persze gyakorta komoly költségei
vannak, időben és pénzben egyaránt, nem véletlen, hogy nem csu
pán a szociológia és a szociálpszichológia számára érdekes a bizalom
és a bizalmatlanság kutatása, hanem a közgazdaság-tudomány is
igen messze jutott már a bizalom és a bizalmatlanság költségeinek
kutatása terén.

Azonban itt is vigyáznunk kell a kiegyensúlyozott ítéletalkotásra.
Ha igaz is, hogy az efféle társadalmi, azaz idegen közötti bizalmi vi
szonyok erősödésepszichésen jó ("egészséges") és költséghatékony
is, ebből nem következik, hogy akár lehetséges, akár kívánatos volna
ezek "minden határon" túli erősítése. Egy bizonyos szint után már
csak úgy lehet a bizalmat erősíteni, hogya társadalmat egyfajta gi
gantikus családként szervezzük meg, ami persze mint cél nyilván
lehetetlen, de mint törekvés lehetséges. Egy ilyen törekvésnek vi
szont megvannak a maga hátrányai is. Egyrészt megnő a veszélye a
kollektívegocentrizmusnak, a közösségi önzésnek, amely a kívül-

734



Abizonytalanság,
a kiszámíthatatlanság

szerepe

Az intézményekbe
vetett bizalom

összetett jellege

állókkal szemben szélsőségesbizalmatlanságot, félelmet és ellensé
geskedést idézhet elő (nacionalizmusok!). Másrészt a túlzottan meg
erősödő, illetve "átszemélyesedő" bizalmi viszonyok számos egyéb
erkölcsi kockázattal is járnak: ilyen a klán-logika (gondoljunk az
ázsiai dinasztikus vállalatokra, a délolasz maffia-társadalomra, a ká
dári Magyarországon továbbélő urambátyám-világra - csak itt
"elvtárs" néven), a hatalmi visszaélések, az opportunista viselkedés,
a korrupció. Ezek természetesen a szélsőséges bizalmatlanság kö
rülményei között is megerősödnek, de a bizalom "túlerőltetése" tár
sadalmi szinten hasonló következményekkel járhat.

Vanazonban egy nehéz kérdés. Ha a személyes ismeretségeken be
lüli bizalmi viszonyoknál igaz, hogy a bizalom lényegéhez tartozik
valamekkora bizonytalanság, kiszámíthatatlanság, akkor ennek igaz
nak kell lennie az idegenek közötti, a társas élet minősége szempont
jábóloly fontos bizalmi viszonyokra is.Mondani ugyan szoktuk, hogy
az autónk cserbenhagyott, pedig bíztunk benne, ám ezt mégiscsak
átvitt, költői értelemben mondjuk. Ha bízni annyit tesz, mint índo
koltan, ésszerűen arra számítani, hogy a másik ember (csoport, in
tézmény) egy bizonyos, általunkelőrejelezhetőmódon fog viselkedni,
akkor valami lényeges mégis elvész a bizalom lényegéből, nevezete
sen a ráhagyatkozás eleme. Bízni a másikban voltaképpen azt is je
lenti, hogy kiszolgáltatjuk magunkat neki, saját sorsunkat, életünket
a kezeibe helyezzük. így ha a kölcsönös előnyökre, a szabályok és in
tézmények megbízható működésére vonatkozó várakozásaink és elő

rejelzéseink teljes vagy abszolút bizonyosságot jelentenének, akkor a
bizalom ugyanúgy és ugyanabból az okból válna üressé, mint a sze
mélyes ismeretségen alapuló bizalmi viszonyokban. Ahhoz tehát,
hogy a bizalom valódi jelentését megtartsuk, valamilyen mértékű bi
zonytalanságra, kiszámíthatatlanságra mindenképpen szükség van a
magyarázatban. Ezért is kell a bizalmat és a bizalmatlanságot együtt
kezelni. A kettő kizárja egymást, mégis együttjárnak, éspedig azért,
mert a bizonytalanság mindkettőnek lényegadó eleme.

Nyilvánvaló persze, hogy ha így értjük a bizalmat, akkor a tár
sadalomtudományokban - főleg a szociológiában - oly gonddal
kidolgozott "bizalmi indexek", amelyek elsősorban intézményekkel
és csoportokkal kapcsolatban használnak, csak korlátozottan lesz
nek használhatatók, értékelésük pedig súlyos módszertani problé
mákat okoz. Amikor valakitől mondjuk az egyházba vetett bizal
máról érdeklődünk,egyrészt egy többé-kevésbé "megbízhatóan",
azaz saját nyilvános normái és szabályai által működtetett és szá
mon kérhető intézményként állít juk elé - hasonlóan mondjuk a
rendőrséghez: de ki állítaná, hogy a két intézmény akár mint intéz
mény is minden további nélkül összemérhető?-, ugyanakkor sejt
jük, hogya válaszba be fog szüremkedni valami általánosabb, ho
mályosabb, nehezebben megfogható, a "ráhagyatkozhatósággal"
kapcsolatos érzés, ítélet. Ezt viszont már igen csak nehéz egzakt
módon kezelni. Minden olyan intézményről,amelynek az "emberi
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4Az igazságszolgáltatás
szervezetei ésszervei,

valamint azalkotmánybí
róság rendszerint maga

sabb értékeket kap avizs
gálatok szerint a megkér
dezettektől. Csakhogy ép
pen ezek azintézmények
azok, amelyektől a legau-

tomatikusabb működést

várjuk el (részrehajlás
mentes, pártatlan, szinte

gépies viselkedést), azaz
éppen nem annyira a bi
zalom, mint inkább akal-

kuláció, aszámítás ele
mét helyezzük előtérbe.

Abizalom indokolt
vagy indokolatlan
voltának fölvetése

romboló lehet ameg
lévő bizalomra nézve

oldala" erősebben érzékelhető (egyház, párt, parlament, politikai
csoport)," homályosabb, zavarosabb, pontatlanabb képet tudunk
csak alkotni a "belé vetett bizalom" szempontjából.

4. Se nem bízni, se nem nem-bízni

Még egy lépést kell megtennünk. Fölvethetőugyanis, hogy sem va
lamilyen tulajdonság, sem valamilyen tény, vagy a többé-kevésbé
az ésszerűségre építő megfontolások nem egyeztethetőkössze a bi
zalommal. Itt is hadd utaljak a bizalomhoz szorosan kötődő vallá
sos hit fogalmára. A teológia történetében ismételten megfogalma
zódó álláspont szerint - klasszikusa Tertulliánus - nem azért
hiszünk, mert a hit tárgya ésszerű, hanem fordítva: mert ésszerűt
len. Isten létét bizonyítani akarni nem egyszerűenhiábavalóság,
hanem a hit hiányának bizonyítéka. Aki tudni akar, tudatlan marad.
Ismerjük Szent Pál alapélményét: a világ előtt okosak számára
rejtve marad az Isten. Ezzel analóg módon, ha valaki bízik, nem hi
vatkozhat sem logikai, sem egyéb megfontolásra, mert ezekkel csak
azt bizonyítaná. hogy nem bízik.

Ez a vélekedés ebben a formában minden bizonnyal túlzás, hi
szen a valós, föntebb már több példával is illusztrált bizalmi viszonyt
alapvetően és végső soron az érthetetlenségig át kellene értékel
nünk, illetve vagy arra kellene következtetnünk, hogy az emberi
együttműködésiformák döntő többségének semmi köze sincs a bi
zalomhoz; vagy arra, hogy tökéletesen automatákként viselkedünk.
Az előbbi esetben meg kellene mondanunk, hogy miért tudunk
mégis együttműködni a másikkal, a többiekkel; az utóbbi esetben
pedig rendkívül abszurd következtetésekhez jutnánk.

De nem véletlenül említettem, hogya bizalmi viszony nem men
tes a paradoxonoktól. Tertulliánusnak valahogyan, valamilyen ér
telemben mégis igaza van. Mégpedig azért, mert nem kevésbé része
a valóságnak, hogy a bizalom indokolt vagy indokolatlan voltának
fölvetése romboló lehet a meglévőbizalomra nézve. Előfordulhat, hogy
a kétely nem a hit megerősödéséhez vezet, hanem egyszerűena hit
elvesztését jelzi. Ugyanígy megtörténhet, hogy ha a másikba vetett
bizalom indoklásra szorul, akkor már nem is létezik. Ellenkezőleg:
a bizalom átvált bizalmatlanságba, éppen attól, hogy mint viszony
tudatosul. Ez így kétségkívül nyakatekerten hangzik, de ettől még
realitás. Lehet, hogy az előbbi pillanatban nem is gondoltam rá, hogy
a mellettem ülő utas terrorista, de most, hogy valamiért eszembe ju
tott, hátha az, már nem is tudok bízni benne - holott eddig, úgy
mond, "bíztam benne," hiszenmelléje ültem. Ha valamiért eszembe
ötlik, hogya sofőr hátha ivott, az eladó be akar csapni, a szakács
megmérgezte az ételt, a feleségem megcsal, akkor már hiába igyek
szem meggyőznimagam ennek ellenkezőjéről,legföljebb kénysze
rítem magam rá, hogy ne foglalkozzam saját bizalmatlanságommal
- de a bizalmatlanság már átvette a bizalom helyét.
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Bizalmi kapcsolataink
egyrésze attólaz, ami,

hogynem gondolunk rá

A bizalmi kapcsolatok
megfejthetetlen eleme

Természetesen nem a paranoiáról, az üldözési mániáról van szó,
s nem is arról, hogy a bizalmat mindig megöli a kétely, a bizalom
soha nem indokolható és nem indokolandó. Egyszerűen tudomásul
kell vennünk, hogy bizalmi kapcsolataink egy része attól az, ami,
hogy nem gondolunk rá. Ezért is van nehéz dolga például a politi
kusnak, a politikai tanácsadónak, amikor akár a személynek szóló,
akár a közbizalom "megteremtésének" mikéntjén töpreng. Meg
történhet, hogya "bízz bennem!" felszólítás igazi bizalmat gerjeszt;
de az is, hogy a felszólított most gondolkodik el először azon, hogy
miért is szólítják fel őt erre, s az a tény, hogyfelszólították, neki már
gyanús. Jól ismerjük Sámson és Delila történetét: Sámson három
szor kerüli ki a csapdát, minden oka megvolna hát rá, hogy ne bíz
zon Delilában, negyedszerre (az Írás szerint mivel Delila szavaival
egész nap gyötörte és zaklatta) mégis elárulja ereje titkát. A történet
egyrészt lélektanilag hiteles, másrészt viszont tanulsága éppen az
iménti gondolatot támasztja alá: aki állandóan a bizalmadért eseng,
aligha érdemes rá. (A történet a bizalom szempontjából még egy ta
nulsággal rendelkezik: Delila filiszteus megbízói nem vesztették el
belé vetett bizalmukat a háromszoros kudarc ellenére sem ... )

Persze utólag rendszerint meg tudjuk indokolni, miért és hol
szűnt meg a bizalmunk, bár - ahogy mondani szoktuk - akkor és
ott még nem gondoltunk rá, nem tudatosítottuk, de most már tudni
véljük, hogy ez vagy az "mindig is" gyanús volt, hogy ezt vagy azt
"mindig is" zavarónak találtuk, és így tovább. S ez bizonyára így is
van, csak hát éppen az a dologban az érdekes, hogy miért éppen
ezt vagy azt találtuk zavarónak a másikon, a másik viselkedésében;
hogy miért éppen ez vagy az volt rajta gyanús, holott máskor ezen
nem akadunk fönn, vagy éppen túltesszük magunkat a zavaron, a
gyanún, pontosan azért, mert bízunk benne. Valószínűleg itt is sok
olyan norma, tényszerű körülmény van, ami hatékonyan szabá
lyozza a viselkedésünket, bár nem tudunk róla.

Mindenki elvégezhet egy egyszerű kísérletet: menjen ki egy
nagyvárosi utcára vagy térre, kezében egy térképpel, s kérjen eli
gazítást valakitó1, s közben figyelje saját magát: kihez fordul első

ként? Kit talál bizalomgerjesztőnek? (Persze eleve érdemes kiszűrni

a hivatásos útbaigazítókat - taxist, rendőrt.) Majd próbálja meg
magyarázni: azért őt választottam, mert hasonló korú, mert kör
nyékbelinek látszott, mert kedvesen nézett rám - a magyarázat
biztosan tartalmazni fog sok olyan indokot, amelyekkel föntebb
foglalkoztam. De alkalmasint mindig be kell vallanunk, hogy 
különösen forgalmas helyen - minden bizonnyal lett volna még
más járókelő is, aki megfelelt volna a magyarázatban említett felté
teleknek, mégsem hozzá, hanem valaki máshoz fordultunk. Van
tehát valami megfejthetetlen nagyon sok bizalmi kapcsolatban, még
azokban is, sőt, leginkább azokban, amelyekben idegenekkel, is
meretlenekkel nézünk szembe, találkozunk, elegyedünk szóba, te
szünk valamit közösen.
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4. Összegzés

Azzal kezdtem, hogy a bizalom egyike az emberi együttélés kű

lönféle alapviszonyainak, csakúgy, mint a bizalmatlanság. Mivel
alapvető fontosságú, hasonlóan az egyenlőséghez és az egyenlőt

lenséghez, a mellérendeltséghez és az alárendeltséghez, a szeretet
hez és a tekintélyhez, nem várhatjuk, hogy könnyen kezelhető és
végleges meghatározásokba szorítható, magyarázható és modellez
hető kapcsolatként viselkedjen. Mindkét viszony - s egymáshoz
való viszonyuk is - tele van meglepetésekkel és csapdákkal, csak
úgy, mint értékük és értékelésük. A hívő embert a bizalom valószí
nűleg leginkább a hitre emlékezteti, amely ugyanilyen összetett és
furcsa dolog, váratlan igazságokkal és még váratlanabb csapdák
kal. Ezekre és a hasonlóságokra csak utalni tudtam, helyénvalónak
látszik azonban, hogy egy ilyen utalással fejezzem be: Pál apostol a
megnyert hitet olyan kincshez hasonlítja, amelyet törékeny cserép
edényben őrzünk. Éppen ezért nem is mi őrizzük, hogy még ezzel
se dicsekedhessünk.

Mi az az istenhit, az ember istenhite, végül is mi az? A kérdésre
sokféleképpen felelhetünk. Megkísérelném az egyik lehetséges vá
laszt. Elsőnek egy szót mondanék: bizalom. Miben? Bizalom a min
denségben, s a mindenségen belül a legkisebb porszem sorsában is.
Látszatra a lét, könyörtelen mechanizmusával, ennek épp az ellen
kezőjét sugallja. Csakhogy a létbe vetett bizalmunk tulajdonképpen
nem is a létnek szól, hanem annak a valóságnak, mely csendes ere
jével fönntartja, hullámverésre emlékeztetőlüktetéssel szüli és visz
szavonja azt.

A hívő tudja, hogya világ és a létezés a valóságnak egyáltalán
nem utolsó szava. Simone Weil nagyon élesen így fogalmazott: "A
világ: egzisztál, irreális és rossz. Isten: nem egzisztál, reális és jó". A
nyelv meghökkentő,s egy gyanútlan és járatlan olvasó istentaga
dásnak is vélhetné. Holott csupán azt az áthidalhatatlan valóságkü
lönbséget jelzi, mely létünket valóságunktól elválasztja, attól a való
ságtól, amiben oly nehéz bizakodnunk, s amely minden bizalmat
megérdemel. (... )

A hit ilyen értelemben hiten túli hit, reményen túli remény, bizal
mon túli bizalom. De hiszen ez nyilvánvaló. Az a bizalom és remény
ugyanis, amit köznapi értelemben megélünk, nem igazi bizalom és
nem igazi remény, mivel egy változó, porlékony, színeváltó világ szín
teréhez kénytelen igazodni. A hit viszont valódi - vagy ha úgy tet
szik, "szótáron túli" - értelmükben kívánja használni e szavakat. De
mondhatnám azt is, hogy egyedül a hit képes jól és helyükön hasz
nálni e szavakat, amik benne vannak ugyan a szótárban, de kiszol
gáltatott sorsunkban aligha van reális értelmük. (PilinszkyJános: A bi-
zalomról; részlet. Új Ember, 1972. augusztus 13.)
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