
A mélyben rekedtek
Hetek óta a vezető hírek között szerepel, hogy Chilében beomlott egy
bánya, de a mélyben rekedt harminchárom bányász életben maradt.
Hogyan lehet kimenteni őket a mélységből, s hogyan élhetik túl azo-
kat a hónapokat, amíg kiszabadíthatják őket? Lenn a mélyben az élet
alapvető feltételeitől megfosztottak, fent a mentésükön fáradozók csa-
pata. Emberek itt is, ott is – ahogy ezt még megrendítőbben tükrö-
zik a szerencsétlenül jártak és hozzátartozóik megnyilvánulásai.

A dráma irodalmi feldolgozásra méltó. E harminchárom ember
sorsában az egész emberiség sorsa tükröződik. Mennyien tengetik
életüket rettenetes nyomorban, mélyen az elvárható emberi szint alatt?
Sokfelé, sokféle kezdeményezés indul megsegítésükre, az eredmény
azonban jóval elmarad a várttól és a szükségestől. Hogyan lehet ezt
az ellentétet megszüntetni vagy legalább csökkenteni? Mi az oka e
félelmes különbségeknek a „fent”, jólétben élők és a „lent”, nyo-
morban sínylődők között? A gazdagok szívtelen önzése, kapzsisá-
ga-e, vagy a nyomorultak magatehetetlensége? A sorsok és helyszínek
eltérőek, mégis vannak közös vonások akár a harmadik világban éhe-
ző százmilliók, az európai vándorló cigányok, avagy itthon a fővá-
rosi aluljárók hajléktalanjai, a vidéken mélyszegénységben élő
munkanélküliek vagy éppen a dologtalanok között.

Az anyagi javak igazságos(abb) elosztását az egyház is sürgeti, de
sokan mások is, akik felelősséget éreznek embertársaikért. Megérett an-
nak felismerése, hogy a vagyonszerzés és -birtoklás csak addig jogo-
sult, ameddig nem megy az igazságosság és a közjó rovására, nem jár
mások megkárosításával. Összetett azonban a szegénység fogalma is:
nem csupán az élethez szükséges anyagiak hiánya lehet, hanem gyak-
ran szellemi-lelki igénytelenség okozza vagy kíséri. Nemcsak a gaz-
dagok szívét kell meglágyítani, hanem a nyomorban élőkben is föl kell
kelteni az emberibb élet vágyát. Vörösmarty Mihály reformkori he-
vülettel mindkét réteg megtérését szabta feltételül az emberiség bol-
dogulásához, egy igazságos világ kialakulásához: „Majd ha baromból
s ördögből a népzsaroló dús / S a nyomorú pórnép emberiségre javul…”

A pénzvilág, a bankrendszer a valóságban is, szimbolikusan is a kap-
zsi, profitéhes gazdagságot testesíti meg. Lehet-e humanizmust vár-
ni tőlük? E számunk néhány reményteli kísérletről számol be, ame-
lyekben a pénz az emberibb életre ösztönző lehetőséggé válik. Az első
eredmények biztatóak. Lesz-e folytatásuk? Van-e remény elterjedésükre?

Talán mégis érdemes e próbálkozások mellé odaállítani a száz éve
született Kalkuttai Teréz Anya alakját, aki nem végzett gazdasági szá-
mításokat, hatástanulmányokat, hanem lehajolt minden szegényhez,
aki az útjába akadt, hogy megéreztesse vele: ő is ember, megbecsü-
lésre, sőt szeretetre méltó.
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