
rákon, s ki mint vélekedik a szovjet megszállókról. A rendszervál-
tozás után egy barátunk kikérte az iratokat, és megdöbbenve olvasta
a besúgó jelentéseit. Nekem is felajánlották, nézzem végig a Triznya-
kocsmáról szóló rosszindulatú krónikát. De megköszöntem, nem aka-
rom tudni, ki mit jelentett rólunk. A puszta gyanú is beárnyékolná
ifjúságunk éveit, a vidám kirándulásokat, esti összejöveteleinket. An-
nak idején az otthonról érkező ösztöndíjas diákok és tudósok titokban
súgták meg egymásnak címünket, a hivatalos ellenőrzés alatt álló ró-
mai Magyar Akadémián. Akinek volt mersze, eljött, s így ismertük
meg a szellemi élet színe-javát.

A római fél évszázadról csak szép emlékeket szeretnék meg-
őrizni. A sok kedves arcot, a jókedvű estéket, mindazokat a rész-
ben már elhunyt régi barátokat, akik értékessé és boldoggá tették
életünket. Hogy volt-e közöttük ellenség, nem az én feladatom ki-
kutatni. Nincs jogom ítélkezni felebarátaim fölött, az emberi lelkek
titkait egyedül Isten ismeri. Jézus is megbocsátott annak, aki há-
romszor elárulta őt.

Van-e kiút a gyanakvásból,
bizalmatlanságból?
Társadalmunk egymás mellett elhaladó emberek, futó ismeretségek,
erősödő individualizmus és a növekvő magányosság társadalma.
A nehezen alakuló kapcsolatokat szétszakítják a lakó- és munka-
helyváltások, a folyvást változó emberi környezet, az életpályák kü-
lönbözősége. Már csak az öregek emlékeznek arra az időre, amikor
a rokoni és szomszédsági kapcsolatok megszabták a mindennapok
rendjét és megadták azt az érzést, hogy minden gondban van kire tá-
maszkodni. A téesz-szervezés kihúzta a gazdák lába alól a talajt, s
földönfutóvá tette őket. Bene Lajos 1975. évi összegzése szerint1 „az
állandó lakóhelyükről elköltözők évenkénti száma 1960 óta 250 ezer
és 340 ezer között ingadozik; a lakóhelyüket ideiglenesen változta-
tók száma… 450 ezer és 630 ezer között mozog”. S ha az otthontól
elszakadás mértékét meg akarjuk adni, akkor ehhez hozzá kell adni
az ingázók százezreit. A mobilitás eltávolította az embereket egy-
mástól, kapcsolataikat átmenetivé tette.

A fellazult emberi viszonyokat a pártállam politikája tovább pusz-
tította. A totális rendszer a magánéletet is ellenőrizni próbálta, és
eszerint nyitott előlépési lehetőségeket — vagy tagadta meg azokat.
Alsó szinten a párttitkárok uraskodtak. Eggyel feljebb a BM gyako-
rolta az ellenőrzést. Ezzel a kontrollal szemben a polgárnak egyetlen
fegyvere maradt: magánügyeinek eltitkolása és óvatosság minden-
kivel szemben. A pártcsoportok által környezetükről készített rend-
szeres „hangulatjelentések” és a besúgói rendszer utólagos ismere-
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tében nyilvánvaló, hogy az embereknek minden okok megvolt a ti-
toktartásra. Az életformává vált bizalmatlanság viszont mérgezte a
létező és nehezítette az újonnan létrejövő kapcsolatokat.

„A legtöbb emberben meg lehet bízni, vagy az ember nem lehet
elég óvatos másokkal szemben?” — kérdezte 32 ország lakóitól az
2008–2009. évi Európai Értékrend Vizsgálat.2 A bizalom európai át-
lagát el nem érő 20 ország közül 17 a volt szocialista táborból kerül
ki. Magyarország a kilencedik legbizalmatlanabb ország Európában.

„Gondolja, hogy a legtöbb ember megpróbálná kihasználni Önt,
ha alkalma nyílna rá, vagy igyekeznének tisztességesek lenni?” —
folytatódott a kérdezősködés. A 18 ország közül, amelyben az eu-
rópai átlagnál nagyobb arányban feltételezték, hogy az emberek
megpróbálnák egymást kihasználni, 16 a keleti táborba tartozott.
Magyarország a 14. helyen áll annak feltételezésében, hogy a leg-
több ember megpróbálná kihasználni a másikat.

„Ön szerint az emberek inkább csak magukkal törődnek, vagy
általában segítőkészek?” — szólt a harmadik kérdés. A 19 ország
közül, amelyben az átlagosnál gyakrabban hiszik, hogy az emberek
csak magukkal törődnek, 17 korábban a szocialista világ része volt.
Mások segítőkészségének a feltételezésében a 32 európai ország kö-
zött Magyarország alulról a tizenharmadik.

Magyarországot ma két kérdés osztja ellentáborokra, a múltból
örökölt ellentétek és a mai gazdasági helyzet. Az elsőben benne van
az előző negyven évhez fűződő viszony éppúgy, mint az előző kor
ideológiája. A szocialista politika a várost erősítette a falu, a mun-
kásságot a parasztság rovására. Az akkor létrejött munkás és alkal-
mazotti réteg más nyelven beszél, mint a faluban maradottak, vagy
mint a hagyományőrző értelmiség. Csak remélni lehet, hogy a világ
változása talajtalanná teszi ezt az ellentétet és a sokasodó személyes
kapcsolatok feloldják a szembenállást. Más konfrontációkon nem ilyen
egyszerű úrrá lenni. A múlt üldözöttjei nehezen nyújtanak kezet a
volt üldözőknek, hiszen azok egy része mai is jogosnak minősíti ko-
rábbi ténykedését. A volt hatalmasok pedig nem éreznek késztetést
bármilyen kéznyújtásra. És ma még szemben áll a szocialista és a ke-
resztény tábor, noha a rászorultakkal való szolidaritás kérdésében
ugyanazt vallják. Az elvi egyetértés talán segít egymás becsülésében,
elfogadásában.

A második megosztottság gazdasági. A rendszerváltás felfokozta
a szociális különbségeket és a mások kárára élősködést is minden
korábbinál inkább lehetővé tette. Ráadásul a társadalom egy szű-
kebb rétege, közte akár keresztények is, jogosnak érzi saját kivált-
ságos helyzetét és nem érzi kötelességének, hogy a kevésbé előnyös
helyzetűek érdekében javai egy részéről lemondjon. A gazdag és a
szegény, a rendszer haszonélvezője és kárvallottja között nem köny-
nyű a barátkozás. A sikeres saját vállát veregeti, hogy milyen ke-
ményen megdolgozott jólétéért, és nem is titkolja, hogy lenézi a ke-
vésbé sikereseket, akik szerinte sikertelenségükért maguk is

2A vizsgálat egyéb
eredményeiről vö: Rosta
Gergely — Tomka Miklós
(szerk.): Mit értékelnek a
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Értékrend Vizsgálat 2008.

évi magyar eredményei.
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hibásak, mert úgymond kemény munkára nem hajlandók. A rend-
szerváltás veszteseinek viszont nyílik a zsebükben a bicska a hi-
valkodó villák, autók (és hajók és repülők) és vadászatok és mula-
tások láttán. Nem tudom, találkozik-e valahol ez a két világ.

A Miskolci Egyetem egyik intézete „örökbe fogadott” egy falut,
amelyért lobbizik, amely ügyeit intézi, ahol meg-megjelenve a min-
dennapokban is igyekszik segítségre lenni. Az örökbefogadás elfo-
gadás. És talán egy idő után az örökbefogadott sem érzi mostoha-
gyereknek magát. Elmagányosodott világunk szegényeinek zöme
annyi csalódást élt át, hogy már nem mer kopogtatni. Nem akar a
nem nyíló ajtók elől megszégyenülten elkullogni. De meg lehet szó-
lítani. Meg lehet hívni. Keresni lehet a találkozást vele. A társadalmi
megbékélés és világunk emberségesebbé tétele ma a jobb módúa-
kon múlik. Nem a leggazdagabbakon. Azokat már nem érdekli,
hogy „könnyebb a tevének a tű fokán…” De egy szerzetesháznak,
egy egyházközségnek, egy tehetősebb családnak módja van rá,
hogy meghívja Krisztust a hajléktalan, a cigány, az alkoholista ké-
pében, mondjuk Karácsonyt együtt ünnepelni. És minden jó szán-
dékú embernek módja van arra, hogy átvállalja egy nehezebb sorsú
embertársa gondjainak egy részét. Nem csak anyagiakról van szó.
A magát ellátni alig tudó öregekkel töltött egy-két óra nagyobb
kincs, mint egy névtelen pénzadomány. Csak arra kell rádöbbeni,
hogy a kereszténység, sőt az emberség lényege a másik ember el- és
be- és baráttá fogadása.

Idegen voltam…
„Idegen voltam, és befogadtatok engem”

(Mt 25,35)

Akár rokon, akár vendég, netán „vad idegen” érkezett hozzánk
gyerekkoromban, mindig érdekes és örömteli esemény volt. Túl a
vendéglátás velejáróin, a személyes volt az érdekes: a családtörté-
netek, beszámolók, börtönélmények, a tapasztalatcsere bensőséges
alkalma volt egy-egy vasárnap délutánja. A férfiak kártyáztak és
poharaztak, politizáltak, megváltották a világot, az asszonyok a kis-
szobában teáztak, és időnként egész csendesen és titokzatosan sut-
togtak egymás között, mi gyerekek játszottunk, időnként megmár-
tóztunk, belehallgattunk mindegyik beszélgető körbe. Az egésznek
védő, megőrző, lélektől-lélekig ívelő őszinte, jó légköre volt. A ven-
dég ajándék, az idegen, azaz az ismeretlen is. Érhet csalódás, az is
tapasztalat. E vonatkozásban jó iskola volt az otthon.

Hosszú út vezetett Ábrahám Mambre tölgyesében történt ven-
déglátásától Lázár és nőtestvérei Jézusnak nyújtott vendégszerete-
tén keresztül napjaink vendéget fogadó gyakorlatáig. Jézus maga is
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