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Szégyenben élni

"Aszegénység nem szégyen"; a közmondás tapintatos. Hogy akkor hát mi a szégyen - nem
mondja ki. Bizony a gazdagság a szégyen; a szűk körű gazdagság a széles körű világnyomor
közepen. S mivel a gazdagság viszonylagos: többé-kevésbé szégyenben élünk mind. De
mivel a szegénység is viszonylagos, szégyenünket ritkán ismerjük fel. Minden nemzet a
szegényeit titkolja, s a gazdagjait reklámozza. A képeslap szállodasort - nem nyomorne
gyedet mutat. Ami kellemetlen, ami zavarja az elképzelést, ami bűntudatot ébreszthet.
arról a legjobb tudomást sem venni. Úgy tetszik, még a hazugságot is könnyebb elviselni,
mint a szégyent. Magyarországon nincsenek szegények - ki lett itt hirdetve, évtizedeken
által -, s aki mégis észreveszi, az gyanús. Az a félvak-félsüket, langyos közmegegyezés
bomlasztója. Ha pedig megpróbál tenni is valamit, az már egyenesen veszélyes. A
"törvénytelen" jót cselekvő, a személyes felelősségű, a "hivatalosság" rnögé nem búvó:
már-már ellenség. így volt ez mindmáig.

S hogy most mi van? A nyomorúság kinőtte a ráborított cifra takarót - leplezetlenül és
leplezhetetlenül mutatkozik úton-útfelen. Mert egyre többen jutottak oda, ahol már
büszkeség nincs, mert a tét már nem az elviselhetőbb élet - hanem a puszta fennmaradás
maga. Nincs előlük menekülés - pedig nem üldöznek csak ott állnak a patikában,
tehetetlenül a kiválthatatlan recepttel; - ott állnak a közért pénztárgépe előtt félliter plusz
tej miatt filléreket guberálva; - ott ülnek a hideg és sötét szobákban, igaz, erre még most
nincs tanú, hacsak nem a "sajgó szívú",de azért a "kötelességét híven teljesítő" díjbeszedő.

Sokasodnak a napközben éhes gyerekek - az iskola a kezeit mossa. Fiatal emberek koldulnak:
nonnális munkáért, egy akármilyen saját zugért, amiből és ahol - ha csak egyik napról a
másikra is - el lehet kezdeni az "önállóságot". Középkorú szülők robotolnak, a leghajmeresz
tőbb dolgokat is elvállalják a nyolc órán túli második nyolcban. hogy fiukat-lányukat sínre
álIítsákvalahogy - s közben szümelenülbocsánatot kérnek:,hogy az ígéretekból csak ennyire
futotta. Sez apénzhiányamiatti szegénység gyakran megduplázódik az egészséghiánya miatti
szegénységgel Újratermeltük a "szegénybetegeket". Sbár kiállithatja önmagának isaz imigyen
megvaIósult eszme a "szegénységi bizonyítványt", a felelősség alól még sincs társadalmi
felmentés. Mert igaz,hogy a gondoskodás elsősorbanaz állam anyafeladata. De az nem igaz,
hogy az ellökött, küszöbre kitett csecsemőt ezért nekünk szabad ott hagyni. Aki elnézi,
vállvonogatva, sajnálkozással azt, ami van: bűnrészes. S mert bizonyos fokig mindannyian
elnézzük, bizonyos fokig mindannyian bűnrészesek vagyunk. Ki nagyobb, ki kisebb
mértékben S ez alól a lelkiismeret-altató apró .megcselekvések" sem mentenek fel: a
félkézzel is odavethető gesztusok, a lényegi áldozatot nem kívánó látszat-önzetlenségek.
Persze, ez is több, mint a semmi. A semminél minden több. csak éppen tudni kell 
elégültség nélkül -, hogy ez a semminél több valójában még rnilyen kevés.

A szégyenben élő, valamelyest is jómódú, valamit is "birtokló" ember azonban
leleményes. Hamarost megtalálja az indokokat, amelyek alapján önmagát az ítélet alól
kivonhatja. "Ha rníndenemröl lemondanék, akkor sem tudnám az összes nyomorúságot
megszüntetni." Így - a "logika" szerínt. És mit mond erre Terézia nővér? "Thdom,h~ ez a
segítség csak egycsepp a tengerben - de enélkül egy cseppel kisebb lenne a tenger." Igy 
a "logosz" szerint.

Az egyik beszéd hárítás - a másik beszéd vállalás. A "hiába tenném": önigazolás. A
"magukra vessenek" érvrendszere ennél is rosszabb. Megbélyegzés. Cinizmus. "Nálunk,
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aki dolgozik, nem lehet szegény." Vagy:"Aző hibája. Iszik, dorbézol, lusta, pazarol." Az első

- mindig is hamis állításon ma már csak keserűen nevetünk. .. De ez a második, ez az
esetenként "úgy kell neki, megérdemli" - kárörömmel is fölhabosított butaság! Ez az
undokabb. Talán azért, mert az erényekkel már rendelkezőember - éppen, rnert ilyen 
nem vetheti meg az erényekben még szűkölködőt.Ha részvéten és azonosuldson kílJÜl
mást is érez az "alávetettek" iránt, akkor valami baj van - saját magával is. A felebarát 
felebarát. A mocsokban is. Késsel a kezében is. Akkor is felebarát, ha megjelenési
formájában, szörnyűségestartalmaiban elborzaszt - mertpotenciálisan minden, amit én
elértem (vagy elérni véltem!), benne is ott szunnyad. Ráadásul Magas Bérlőtárssal

szunnyadott. Inci-finci ember; akkor te finnyáskodol? Hiszen a krisztusi megnyilatkozás
(" ... amit közületek a legkisebbel megcselekesztek, velem cselekszitek azt") nem tesz
kivételt. Kibúvót se hagy. Nem mérlege!, nem okoskodik: ki érdemli, ki nem? Oka-e valaki
vagynem oka annak, amibe jutott? Bizony, az az említett "legkisebb" közülünk nem mindig
szimpatikus. Nem mindig ártatlan. Sőt, talán néha nem is ő az áldozat. Úgy túl könnyü
volna. Szeretetet érdem szerint osztani, s a takarosan beszedett hálát mindjárt praktikusan
zsebre gyúrni: jó lesz az még valamire! De a világnak nem erre az üzleti jellegű,korlátozott,
fegyelmezett szeretetre van sZüksége, hanem igenis, a .szeretet tülkapásaíra" (Simone
Weil kifejezése ), ez az az energia, ami a leragadt pályáról képes talán még ezt az egészet
továbblendíteni. Mégis: ha valaki annyira "reális", amikor a kérő fél ott áll előtte, legalább
azt ne felejtse: az általa "vétkesnek", "érdemtelennek" mínösített ember holdudvarában
talán ott szenved egy csomó vétlen és érdemes személy. Ezeknek a sorsát emelhetjük meg,
ha előítéleteinkrőllemondunk, "beavatkozunk" mégis.

Ki a szegény? Hol kezdődika szegénység? S ki számít tehetősnek/Ha valakinek nincs
pénze, hogy egy számára fontos színházi előadástmegnézzen. és ugyanarra nekem van; ha
én megnézhetem háromévente egyszer a tengert, és ő ugyanazt soha, de soha nem
engedheti meg magának; ha a mi családunk minden másnap húst tálalhat, amíg az ő

családjuk hétszámra se; ha neked minden idényben jut egy pár cípöre, s neki bizony nem
telik, csak sarkalásra - már indokolt a homályos, lappangó szégyenérzet. De még
elhessegethető a lelkiismeret tompa sajgása; elhessegethető a viszonyítással: egy
harmadikhoz, negyedikhez képest mi vagyunk szegények S ez amennyire bosszantó,
legalább annyira megnyugtató is. Azt hisszük, ez az "egyensúly", pedig ez az, ami már a
kibillent állapot. Azt hisszük, ez a "rend", pedig ez csak a bomlott hálón találomra kötött
csomók aszimmetriája. Azt hisszük, hogy ami velünk történik, s ahogy velünk cseleksze
nek, az felment az alól, amit nékünk kéne mások érdekében tenni. Részvét és azonosulás:
két testvérindulat. Ha megértenénk - ha teljes mélységében megérthetnénk -, hogy az
az emberroncs az utcasarkon, akin éppen undorral átlépni készülünk, mi magunk is
lehetnénk, sőt, lebetűni:a következő vagy "hétmérföldes" létpillanatban - a közöny és
érdektelenség megszűnne.A szellemünk személyes érdekeltsége is müködne bennünk,
amikor azt a másikat a hóna alá nyúlva felemelnénk s legalább megpróbálnánk beemelni az
embertársi kolIektivitásba. De nekünk - nézzünk szembe! - ennél sokkal "egyszerűbb"
dolgokra sincs erőnk. Nem arról van szö, hogy az egyetlen takarónkat vonakodunk a
fázóval megfelezni - hanem még csak arról, hogy a fél tucatból is fájó szívvel nélkülözzük
azt az egyet, amitől olykor-olykor (külső tetszelgés vagy belső kényszer miatt) a
fagyoskodók javára mégis meg kell válni ...

Az adakozónak ritkán van méltósága. Az adakozó a "megajándékozott" méltóságát is
nehezen túri. A körömollóval körbenyiszált papírrózsát - száz forintunkért cserébe - el
kell fogadni. A jókívánságot meg kell köszönni. Hatásában hinni. A hálát meg kell előzni.

Egyenlő partnerként kezelni azt, aki kényünk-kedvünkre kiszolgáltatott: ez az igazi
ajándék, ezt adjuk igazán, ez az, ami tőlünk függ, ez az, ami külön-értékké teszi az
egyébként természeteset.

665



"Boldogok a lelki szegények ... " Hányszor értették félre! Milyen csonkán idézgették!
Milyen gúnyos hangsúllyal "mondogatták oda" a "naiv" hívőknek a "kitanított" ostobák! Az
üzenet egyébként kétkamrájú - kettős lakatta jár. Boldogok az elsősorban lelkükben
élők.Akika lelküketgazdagítják. De akkor boldogok igazán, akkor fogják "meglátni" Ót, ha
a lelkük egy bizonyos irányban nem teng túl: káprázatok között, fölépített szenvedélyek
ben, taszításokban verődve.A lélek ál-gazdag, elburjánZott élete is rejthet csapdát, sokszor
ravaszabbat, mint a test csapdái. Nem minden szegény "minta". Nem minden szegény él
tiszta életet, de minden szegény - belyzeténél fogva - a valóságos Istenhez közelebb
van. Mert amije itt nincs, s amit majd a határon túl eredeti'formájában valószínűlegrögtön
megajánlanak neki - azt könnyebben felismeri. Hiányait tévesztés nélkül töltheti be.
Sóvárgása csömör nélkül kielégszik. (Nagy utazás, fürdőzés, fényes ruhák; áradó szeretet,
megkülönböztetett figyelem; meghívás a Felső Társaságba, ragyogás és lakoma: övé lesz
mind.)

A gazdagról és a mennyek országáról szölö példabeszéd sem azt jelenti - gondolom -,
hogy aki gazdag, az eleveki van zárva. csak azt jelenti: hátrányosabb helyzetű.A teve előbb

csúszik át a tű fokán, mint ő a Kapun. Mert az "enyémhez" való ragaszkodást, a szerzés
tapadókorongos sZüleményeit nehezebb leválasztani, mint a teve hátaről a púpot. .. Az
"ügyesség" eredménye, a "színes anyagiak": atpréselhetetlen málha. Ezért a masszív,
komolyan vett tulajdon: hosszú, kíIIOS agónia. Amíg csak a csupaszra súrlódó lélek
egyenként be nem dob mindent a zúzdába. És aztán, végre az új közegbe lépve: ez a földi
javakbólfrissiben kiforgatott "érkező" "idegenesen" tájékozódik. Nem találjaföl magát. Amit
a lentiért kínálnak neki: a magas kátpótlást föl sem fogja; elszalasztja. Ez a mértéktelen
birtoklás kockázata. Abelebonyolódás abba, amit inkább tisztázni és oldani kellett volna. Az
anyaggalvaló egyesülés nemző-kísérlete után tehetetlenség a szellemi nászra. Az a "sikeres"
gazdagság átka, hogy olyanná válsz, amilyenné, míközben szép csendesen "gazdagodol." A
gazdagságod a rejtekhelyre is besurran és módszeresen kifoszt téged.

Akkor hát rossz a gazdagnak és jó a szegénynek?! Ha szegény mondja: részben igaz,
részben vigasz. Ha gazdag mondja: káromlás és ízlésficam.

Sem a sok, sem a kevés nem megoldás. Mindenből az az éppen annyi kéne.
Különben is: az áldozat megsajnálhatja a hóhérját. De a hóhér nem sajnálhatja meg

önmagát. A síró hóhér vagyparanoid - vagymár nem hóhér többé.
A szegénység - itt és most - fáj. Irigyelni csak a fölvál/alt szegénységet lehet: az

érvényét nem vesztő, másfajta gazdagság érdekében történő tudatos leszegényedést.
Példázatul a sokgyermekes családok lépcsőzetes szegénységet, amit "ők maguk idéztek
elő maguknak" - s ezért nincs a földön náluk bátrabb.

Van, aki azt vitatja, mi "jogos" és mi nem. Mi az, ami "jár" valakinek; osztásának,
juttatásának az aktuális "jogosság" az alapja. Persze, a jog is valami. De a jogban nincs
szeretet. A jog maximum korrekt. A jogban nincs rugalmasság. A jog gyorsan kilyukad. A
jog változik; csűrhető-csavarható. Az igazság örök; egyértelmű. Ezért az igazság több a
jognál. Sirnone Weil jól tudta ezt. Ha egy öregasszony hónap huszadikán zsemlét lop - a
jog szerint tolvaj. Az igazság szerint az állam lopta meg őt.

Minden rendszernek szégyene, ha a jog bőrét nem az igazság dobjára feszítik. A
rendszerünk szégyene a kukában turkáló, amúgy ápolt ruhájú idős házaspár bocsánatkérő
tekintete. Európa szégyene az éhező, fázó, rettegő, megerőszakolt Románia. És a fehérfaj
szégyene valamennyi homokba fúló, fekete csontváz-kisgyerek

Világszégyen - hogy amit kellene, annak egy parányát sem tudjuk megcselekedni.
ViIágszégyen, hogy az igazságosságtól át nem hatott "államiságot" az igazságtól legalább
megérintett "személyek" ellenállása még mindig nem törhette meg. Mert még mindig
nem vagyunk képesek bizonyos javakat a magunk számára nem elfogadni, és ugyanakkor
nem megengedni, hogy bizonyos javaktól másokat megfosszanak.
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A szégyenből, egyelőre - úgy tetszik - nem tudunk teljesen kikapaszkodni. Szmog
borult ránk. Egyre csak ülepszik. (Vagy nagyon lassan vékonyodik már?) Ki tudná azt
közülünk, ezzel a tüdővel, ~egy levegővel" szertefújni? De van, ami rajtunk áll: a bármily kis
hatósugarú szellemiköd-mentesítés, És a környezetigazítás napi gyakorlata, csapatban
vagymagányosan - akár ~jegyzik" ezt valahol, akár nem.

Mindenesetre kevesebb dikció, több akció. Fontos a kérés következetessége is:
gyöngüljön meg bennünk az, ami még erős, hogy erösödhessen, ami még gyönge.

Addig? Talán ahogy Hamvas mondja. Addig "marad saját szegénységünk".

FERENCZ GYŐZŐ

Töredékek a hiányról
Ha veszteség is, a vagyonomat
gyarapítja; viselem, mint a szeplőt,

fogytán vagyok, kevesebb től leszek több.

Vimádjomuk ez szegin ember lilkiért, kit ur ez nopun homus világ timnueebeleul
mente. Szegény az, aki szükséget lát, nélkülözik. Ha az az egykori szegényember azért volt
szegény, mert hamis világ tömlöcében élt, és nem azért, mert kimentette onnan az Úr: mit
nélkülözött? A való világ szabadságát? (Amiben végül, föltehetőleg, részesült.) Vagy a
könyörgés elhangzásakor, már szabadságában, mégis tömlöcét, az életet? Lehet, hogy a
fordulat nélkülöz minden különösebb jelentést. Szegény öregasszony, már csak nyűg neki
az élet. Szegény atyánk! Ha ő úgy nem bízik az emberekben. Szegény bolond. Szegény
szerencsétlen. Szerencsétlenség-e a szegénység? Esetleg szégyen? Seegenul scepsegud.
Szegényül vagy szégyenül: fizikai vagy erkölcsi fogyatkozás a teremtés szépségét
elveszíteni? Ha ugyan elválasztható. Akárhogy is, valaminek a hiánya, nem-léte - a semmi.
A gazdagság, ha elfogadhatnánk a sze.sénység ellenképének. még csonkább. Hiányzik
belőle, teljességén csorbítva, a hiány. Es ha nem hiányzik, ha van, akkor mi van? Valami
helyett van, ami mégis hiányzik? A szegénység akkor válik értékké. a hiány akkor pozitív, ha
betölti a tudat. Hiányt szenvedünk, létünk a hiány szenvedése. A szegénység mint hiánya
lét eredeti önellentmondását hordozza, a teremtés rejtvénvét. A lemondás során a hiány
kitöltódik önmaga ellenanyagával; a semmiből úgy lesz valami, hogy nincs. A lemondás, az
adakozás a teremtést ismétli meg, létrehozza a pozitív hiányt.

Folyton fázik. Fekszik az ágyban, rongyokat húz magára; fűtenek vagybesüt a nap, de nincs
az a meleg, nincs az a vastag takaró, ami elég volna - fekszik és fázik. Egyszer elesett a
szobában, fölsértette a lábát. A seb begyulladt, az egész lába barnáslilán földagadt. Aztán .
kiütéseket kapott valamitől, a karja, válla, fél arca, füle lángolt; a bőre megvastagodott,
hámlani kezdett. Kenni kellett, kenés előtt mosni, de a karját nem tudta odáig emelni, az
ujja is ügyetlen. Viszolyogtató látvány, tudta, mondta is, ha valaki búcsúzáskor tartózko
dóbban hajolt felé, hogy nem kell őt megcsókolni, nem kell.
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