
A KISÜT

Az emberi személyiségnek joga az,
hogy birtokoljon. Tárgyakat, eszközö
ket birtokoljon, életének jellegzetes
útitársait, amelyeket óhaja és ízlése
szerint ő választ ki magának s ame
lyekkel személyes viszonyba lép, mert
rangot ad nekik: használati tárgyaivá
emeli őket. Mmtha kedves dolgaink
nak e csapata személyiségünk "tere
bélyességét" jelölné ki. S bár az em
ber szabadon rendelkezik dolgaival,
mégis: alig van olyan tárgyunk. amit
ne adhatnánk kölcsön. A szeretet meg
ts kívánja, hogy kölcsön adjuk őket,

annál is inkább, mert minél sokré
tűbbé és sokigényűbbé lesz az élet,
annál elkerülhetetlenebbé válik a köl
csönzés, hiszen nem lehet mindenki
nek mindene, 'amire szüksége van. És
éppen azért kívánatos is a kölcsönzés,
mert tárgyainkkal együtt új meg új
szálakkal kötődünk egymáshoz s e szá
lak - mintszemélyiségeink telefon
drótjai - alkalmat adnak az érintke
zésre. S ha ez valóban igaz, akkor a
kölcsönzés különös kockázat elé ál
lítja a kölcsönzöt: személyiségének
egy töredékét nyújtja át a kérőnek a
bőrönddel, tűvel, könyvvel, a kölcsön
kérőt pedig különös felelősséggel ter
heli meg: nemcsak egy tárgyat vesz
át, hanem egy személyíség eltulajdo
níthatatlan részét is.

A 'kölcsönzés tehát aktus: cselek
mény, amelynek külső jele, a tárgy,
ideiglenesen gazdát cserél, s tartalma
a bizalom, amely elhatározta magát a
segítésre. Mondjuk azt, hogy szertar
tás? Valóban az, hiszen lényegében
szertartás minden, ami két embert
összeköt: szertartás a beszélgetés, a
panasz, az étkezés, a vallomás, a já
ték, a csend s a kölcsönzés is. Olya
nok a szavai is, amelyek ezt az oly
gyakori szertartást bevezetik: tapin
tatosak, mert kérnek, pontosak, mert
amit kérnek, arra a kérőnek szüksé
ge van, s ígérik a visszaadást, mert
aki kér, tudja, hogy csak a kölcsönös
ség alapján kaphat. Hogy van az, hogy
ez a teljesen tiszta képlet (a kölcsön
zés képlete) az idő múlásával elho
mályosodik? Tudjuk az okát. A köte
lességérzet egyfajta feszültség ben
nünk s éppen ezért néha elfárad, akár
Q figyelem.' Mégis: avisszaadást meg-
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szegni, vagy elodázni annyit jelent,
mint szeretetlenséggel viszonozni a
segítőkészséget, mint önként vállalt
figyelmünkre ralegyinteni. S mi más a
szeretet, mint akarattal felidézett s fe
szült figyelem, mely mindíg a másik
ra irányul?

S milyen széles skálája van mulasz
tásunk magyarázatainak: sajnos elfe
lejtettük (akitől kértünk, az nem fe
lejtette el) - a gondjaink, amelyek
nek se szeri, se száma (akitől kértünk,
nem hivatkozott gondjára, vállalta a
kölcsönadás tényleges gondját) - nem
volt kedvező alkalom, megérkeztek
vendégeink, az eső esett, az a haso
gató migrén s a hőség, az a rekkenő

hőség - ok minden, s mindennek az
ellenkezője. 0, hová lett a tapintat, a
pontosság, a kölcsönösség - mínden
sikerre törekvő kérés igazi motívuma?

A lelkiismeret frissíti fel ernyedő

kötelességérzetünket: a lelkiismeret,
amely hihetetlenül pontos, amikor
visszaidéz, félreérthetetlen, amikor ál
lít valamit, s egyszerű mint ez a szó:
igen. A visszaadás módja s ideje így
rajzolódik ki előttünk, akár egy elfe
lejtett fotográfia, s ha kezünkbe akad
a kölcsönkapott tárgy, megszületik az
elhatározás: a fotográfiából élő kép
lesz. És a kölcsönzés tárgyai - mint
ha egy misszíóját teljesítő, fura kis
csapat volna - megindulnak vissza
felé. Legtöbbször aprók ezek a tár
gyak, de ahhoz elég nagyok, hogy a
szeretetlenség, a békétlenség, vagy az
elromlott szomszédi viszony fészket
verjen bennük: egy citrom, fél pohár
ecet, egy tű, egy gomb, két kanál por
cukor, a dugóhúzó s az esőkabát.

Ez a visszaadás a cselekmény vég
ző aktusa. Nem tartoznak hozzá azok
a nyers, sokszor durva megjegyzések,
amelyek a visszaadást néha kísérni
szekták: amelyeket oly "eredetieknek"
érezünk a szánkban s amelyek oly
"találóan" veszik célba akielégített
kölcsönzöt. Vajon miért van ez? Mi
ért érzünk ellenszenvet a segítő iránt?
Mert akaratlanul is ő igazolja, hogy
rászorultunk, vagyis egyedül kevés va
gyunk? Kicsinyesnek, mériesk élőnek,

aprólékosnak mondjuk őt, mert fél
pohár ecetért fél pohár ecetet, két to
jásért két tojást kér vissza. Pedig nem
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