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En, csak én
Saint-Exupéry közkedvelt meséjében a Kis Herceg sorra járja a kü
lönböző kisbolygókat. Mindegyiken egy-egy jellegzetes figura ül,
mint a király, a hiú, a gazdag, a geográfus: mind azt hiszi, hogy az
ő bolygója a világ közepe, mindegyik csak önmagával van elfog
lalva: a hatalmával, a gőgjével, a pénzével, a tudományával. Én cím
mel egy éve jelent meg egy futballsztár könyve, amelyben életének
sikertörténetét mondja el. Egy híres popduó neve pedig: "Ich und
Ich." (Egyik dalszövegükben azonban megvallják: "Mindenki azt
hiszi, hogy boldog vagyok, és mindenem megvan, amit akarok, ez
azonban nem igaz ... ") Egyedül lenni önmagammal: ez volna a bol
dogság titka? Tóth Árpád nem így látta: "Vézna, szánalmas figura,
én. Én, én. S magam vagyok a föld kerekén."

Christopher Lash éppen három évtizede publikálta látleletét a
20. század második felének emberéről Az önimádat kultúrája cím
mel. A világháború utáni gazdasági konjunktúrában felnőtt ember
a fogyasztói társadalom terméke, aki gyorsan, erőfeszítés-és fájda
lommentesen akar felhabzsolni minden örömet. Nem hisz a túlvi
lágban, ezért ebben az életben akar elérni mindent: hírnevet, gazdag
ságot, boldogságot. Élete látszólag meghosszabbodott: 30 helyett
akár 7(}-80 évig is elvan itt a földön, valójában azonban jóval rövidebb
ideig él, hiszen eltűnt mögötte az örök élet távlata. Fél az elkötele
ződéstől, a tartós kapcsolatoktól, egyedül a saját énjét dédelgeti,
nem törődvemásokkal. Mindennek következtében azonban énje
törékennyé, sebezhetővé válik, hiszen legbiztosabb támpontjait,
igazi kibontakozásának lehetőségeitvetette el. Korunk társadalmát
az individualista egyedek sokasága népesíti be, akik egyre kétség
beesettebben keresik életük értelmét.

Az ember valóban individuum,' egyetlen és senkivel-semmivel
össze nem hasonlítható lény. A Biblia azt is hozzáteszi: egyedülálló
méltóságát az adja, hogy a Teremtő képmása, akit átölel szeretetével.
Nem teljes azonban ez a meghatározás, ha nem tesszük hozzá, hogy
nemcsak individuális, hanem szociális lény is: személy, aki csak má
sokkal együtt, más személyekkel (szeretet)kapcsolatra lépve tud
igazán önmagává lenni. Az Én csak akkor válik Énné, ha egy Te-vel
találkozik. Martin Buber szerint: "az ember a Te-n válik énné". Min
den személyességnek eleve adott módja az "egymással-lét".

Egészséges közösség nem állhat fenn önösen magukba bezárkó
zott, öntörvényű individuumokból, akik nemcsak magukat, de a
társadalmat is széthullásra ítélik. A törvényhozás és az igazság
szolgáltatás egymaga tehetetlen ebben a maguk gyártotta dzsun
gelben. Vajon a lélek és a társadalom "mérnökei" megtalálják-e a
terápiát? Felismerik-e a Biblia ősi igazságát: "Szeresd felebarátodat,
mint önmagadat"?
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