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"Nem a ruha teszi az embert"
tartja a közmondás: közhasználatú je
lentésében nagyon helycsen. Ki vagyok,
mit Érek, valóban nem attól függ, hogy
milyen a ruhám.

De a szónak más - s talán eredetibb
- ér;telmében. ig:az lehet azért ennek
a mondásnak a fordítottja is. Hogy a
ruha. teszi az embert. Emberre például
míndenképpon az teszi.

Az állatnak nincs ruhája (hacsak mi,
emberek föl nem öltöztetjük), s így
ki van szolgáltatva a környezetének. A
természet adottságaihoz: például a hő

mérsékletí s csapadékviszonyokhoz al
kalmazkodik, ha bír; ha nem, elvan
dorol vagy el kell pusztulnia. Az em
bel' műkörnyezetet alakít ki önmaga
számára: egyszer bundát húz, máskor
trópusi slsakot nyom a fejébe. A ter
mészettel szembeállítja a kultúra rend
jét.

S a ruha nemcsak a hideg, meleg
szélsőségeítől, a széltől, esőtől óv. Az
egyén életéri belül is kifejezője lesz a
kultúra és a természet, a személviség
és a test krítikus különbözésériek. Ki
fejezi, hogy nem vagyok egészen azo
nos a testemmel: egy marék vacogó
vagy indulatok lázában égő, másokra
ránehezedő vagy épp másoknak kiszol
gáltatott hús. Személyiség vagyok: a
testemet vállalom, de próbálom nevel
ni, alakítamí. Vannak belső i,igyeim:
gyöngaségemnok és erőmnek, az ösztönös
mozdulásaím és lelkiismeretem közt fo
lyó kűzdelemnek intd,m szférájába mást
csak annyira bocsátok be, amennyire
életem bizalmas társának fogadom.

Az ember, ha ruháit ledobja, könnyen
magából vetkezik ki. Veres Péter Köz
érzet és euqenika. círnű naplójegyze
tében szomorúan tette szóvá öltözkö
dési kultúránk elszegényedését. "Men
nél jobban levetkőznek a nők, annál
nyílvánvalóbb, hogy mdnden száz nő kö
zül csak néhánynak van képeslapra.
filmvászonra vagy képernyőra való alak
ja. Jó, jó, de vajon akinek kissé vas
tag vagy túl vékonya lába, rövid a
dereka, túl dús vagy nem dús: a keble,
vagy ukármíje, az nem lehet egész em-

ber, jó élettárs, jó édesanya, jó mun
kásös jó állampolgár? De bizony lehet!
Sőt, ha ezt lelkileg elintézte önmagá
ban, annál inkább lehet,"

"A nem extraszép nőnek valósággal
megaláztatás az élete elejétől végig" 
írja néhány mondattal később. De nem
természetes-e az is, hogy az "extraszép"
nő egy 'tudományos előadáson vagy akár
egy társaságban egyenest el akarja ke
rülni azt, hogy csak vagy elsősorban

a szépsége miatt figyeljenek rá. Nyil
ván egy ökölvívó bajnok is örül, hogy
zakója elrejti izmait. Zavarná a tár
saság többi tagját, s így őt magát is,
amikor szót kell érteni vegyenrangúként
összemérvo az erős és a gyönge érveit.

Míly óriási lehetőség az átöltözés. A
munkaruha levetésekor egy sajátos kap
csolatrendszerből is kilépünk, mint ami
kor ünneplót öltünk magunkra, már elő

re fölkészülünk valami másféle kap
csolatrendszer új erőterének elfogadá
sára. Nem kell anyánk méhébe vissza
mennünk ahhoz, hogy újjászülessünk.

Igen, a ruha teszi emberre az em
bert. Hordozza életünk sajátos emberi
lehetőségeit - és kockázatait is. Él.ni
kell, de visiszaélni is lehet vele. Lehet
belőle álruha: mások, sőt önmagunk
megtévesztésére. Válhat eszközből cél
lá, akárcsak emberségünk másik nagy
szerű eszköze, a szó,

Az evangélium Jézusa olyan világ
ban élt, amelyben az élet többi hazug
ságának veszedelmével együtt az öltöz
ködéssel kapcsolatos eltévelyedések is
míndennaposak voltak. Ezért becsülte a
szőrköpenyes, bőröves Keresztelőt: "aki
puha ruhában jár, királyi palotában
lakik" - vagyis eladta magát, Ezért
tanított arra, hogy "ne aggódjunk azon,
mibe öltözzünk", Azért jutott el ő ma
ga egészen odáig, hogy a kereszt alatt
egyetlen, varratlan köpenyeget is leka
nyarították a válláról, és mezítelonül
kellett megállnia 'az emberek szeme
előtt. Ezért ígért örök boldogságót azok
nak, akiknek az ítélet napján azt
mondhatja majd: "Mezítelen voltam. és
f'ölruháztatok" .

Amikor öltözöm, az inggel. nadrág
gal nem jelrnezt : emberségemet öltöm ma
gamra' ajánlom egészen, míndennap új
ra Istennek
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