
HOGY EMBER MARADHASS

Régi, jelképpé növekedő anekdota:
Arisztid körbe-körbefut egy piramis kö
rül; oroszlán kergeti, már-már utoléri.
Tasziló is arra vetődik. Rémülten észleli
a veszedelmet és figyelmezteti barátját:
"Vigyázz, Arisztid, mögötted az orosz
lán!" "Nem baj - hangzik a válasz -,
van egy kör előnyöm."

Ösi emberi szituáció ez, amelyet miti
kus és álombeU képek s a nagy-költé
szet látomásai is rögzitenek. Futunk.
nyomunkban oroszlán: millió, nálwnk
hatalmasabb erő, öregség, halál. De van
egy kör előnyiink. Az, hogy emberek
vagyunk, szellemileg distanciát tudunk
teremteni önmagunk meg a -világ közt,
nem tölt el teljesen a rémület, ~épesek

-vagyunk arra, hogy gondolkodva számot
vessiink életünk tényeivel, a ránk rontó
veszedelmekkel is.

"Az ember csak nádszál - irta Pas
-cal -, a természet legtörékenyebb lé
nye; de gondolkodó nádszál. Ahhoz,
hogy összetörjön, nem kell a minden
ségnek ellene fegyverkeznie. Pusztulá
sához elegendő egy kicsi pára, egy
-cseppnyi víz. Am ha összetörné is a vi
lág, még mindig az ember volna neme
sebb annál~ ami összetöri; mert ő tudja,
hogy meglval, a világ pedig mit sem
tud arról, hogy erősebb nála."

Az utcákon néhány hónap óta alko
holellenes plakátok jelentek meg: "Ma
radj józan, hogy ember maradlvass!"

Hogy ember maradhassak? Ez a fal
ragasz arra figyelmeztet (nyilván vala
miféle közérzetet kifejezve), hogy egy
környi előnyünk, nádszál-kiváltságunk
is veszélyeztetett, A nádszál nádszál ma
rad, míg össze nem törí a szél. A nyúl
nyúl marad, míg szét nem tépi a far
kas. Miránk szélnél, farkasnál veszedel
mesebb és alattomosabb veszélyek is le
selkednek: elveszíthetjük emberségün
ket, mert az nem problémátlan kivált
ság, nem biztos adottság, hanem őriz

ni való érték megvalósítani való fel
adat. A Máté-evangéliumban fölhangzó
krisztusi figyelmeztetés közelébe jutot
twnk: "Ne féljetek azokt61, akik meg
ölik a testet, de a lelket nem tudják
megölni. Inkább attól féljetek, aki a
lelket meg a testet is a pusztulásba ta
szítja" (10,28). Ez az evangéliumi inte
lem nem anyagi test és szellemi lélek,

nem a biológiai és az "örök" halál
szembeállításán alapszik. A minket fe
nyegető kétféle veszedelmet állítja szem
be: a kisebbet, amely életünkre tör, a
nagyobbal, amely emberségünket veszé
lyezteti.

Egyébként a falakon olvaslvat6 felirat
szerencsés szávaI rámutat arra is, mit
kell tennünk azért, hogy az egy kör
előnyt: emberségünket el ne veszítsük.
"Maradj józan, hogy ember martuinaes!"
A szá azért szerencsés, mert jelentése
messzire nyílik, túl a plakátszerkesztő

szándékain. Egészen oda, ahol Pascal is
folytatta a gondolkodó nádszálr61 szóló
fejtegetését: "Emberméltóságunk a gon
dolkodás. " Igyekezzünk hát jól gondol
kodni: íme az erkölcs alapja." Józanság,
gondolkodásbelí tísztaság, ezt nemcsak
az alkohol mértéktelen fogyasztás,a ve
szélyezteti. Kikezdi, elsodorja minden
fékeveszett indulat, fejünk föZött össze
csapó félelem, vágy, lvarag.

Igazuk volna hát a sztoikusoknak, s az
eszményi ember az indulatlan, szenve
délytelen ember volna? Aligha. De a
természet bennünk magunkban is föl
gyűrkőző erőivel szemben fel kell épí
tenünk a kultúra gátjait-fékjeit: hogy
ember maradjunk, még nem is jó em
ber, hasznos, híres, derék ember, csak
egyszerűen: ember.

S a kereszténység? Az ez után kez
dődik?

Krisztu.s közénk, emberségünkben ve
szélyeztetett emberek közé jött. Nem
egyszerűen azért, hogy azt, aki már az
emberség fokára magától eljutott, v-agy
ott a maga erejéből megvetette a lábát,
egy szinttel még magasabbra segítse.
Veszélyeztetett emberségünk kockázatait
vette magára, amikor vállalt,a ~ kisér
tést, az egész kísértés-teli életet. Halála
erőtt súlyos szóval azt mondta r6la Pi
látus: "Ime, az ember!"

A keresztény, vagyis krisztusi élet
rendje nem az, hogy először emberek le
gyünk, s aztán keresztény, krisztusi em
berek. Még ke1.-'ésbé, hogy keresztény
ségre törekedve emberségünkből kivet
közzünk. Krisztus azért lett emberré,
hogy az emberségünkért vívott küzde
lem méltóságáról meggyőzzön, ebben a
küzdelemben jelenlétével, kegyelmi erői
vel megsegítsen, s az ember arcát újra
Istenre villanó tükörré tegye.
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