
A SZERETET KOCKÁZATA

"Feladhatja magát az ember?" - kér
dezi önmagától és fiatal közönségétől

egy keresett humorista, aki jellemző

szóval humoralistaként mutatkozik be
az önálló estjét hirdető plakátokon.
"Nem, az ember nem adhatja fel ön
magát" - hangzik a lelkiismeret vá
lasza. Önmagunk föladása: minden bűn
nél súlyosabb, talán az egyetlen való
ban megbocsáthatatlan és jóvátehetetlen
vétek, fakadjon akár gyávaságból, akár
kényelemszeretetből, akár valami ál
nagylelkűségből.Maga a pokol, s aki eb
ben az infernóban él, az nemcsak ma
ga szenved rettenetesen, hanem áraszt
ja is magából a kárhozatot.

De hol van az az én, amit nem ad
hatok fel? A kamasz, hogy az önteladás
szégyenletes útját elkerülje különbözní
igyekszik mástól, önfejű' lesz hadat
üzen a tekintélynek, egyáltalán' minden
emberi kapcsolatnak - egészen a meg
~én;ulásig. Körültáncolja önmagát, vagy
InkaJ;>u ll;zt az űrt, amely személyísége
helyen tatong. Nehezen ébred rá arra
hogy ez is eltévelyedés, Fel nem adhat~
juk magunkat, de aki az odaadástól
is visszariad, az önmagát nem építheti
fel soha. "Anyám kivert (írja József At
tila) - a küszöbön feküdtem - ma
ga;nba bújtam volna, nem lehet". "Csak
masban moshatod meg arcodat." Ahhoz,
hogy nevem legyen, kell, hogy valaki
néven szólítson. Ahhoz, hogy önmagam
legyek, kell, hogy valaki elfogadjon.
"En nem szerettem önmagamat soha 
írja Kosztolányi a feleségének - de
te szerettél", '

Eljutottunk a szeretet szóig, amely
gazdag, s ugyanakkor annyira félreért
hető. Sartre a szeretetet a leghitvá
nyabb önfeladásnak látja. De talán nem
gondolkodott eleget szent Pál mondatán :
"Ha mínden vagyonomat szétosztom ala
mizsnaként a szegények között, és ha
t~ste~et máglyára adom is, szeretet pe
dig nmcsen bennem; semmit sem érek."
"Az Emberfia nem azért jött hogy neki
szolgáljanak, hanem hogy ő' szolgáljon
és életét adja oda váltságul sokakért.':
Ennek megfelelően Jézus tanítványai
között más (lz előrejutás mértéke mint
a világban: "Aki nagy akar lenni 'közöt
tetek, legyen a szolgátok". De Graham
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Green nagyon evangéliumi nyomon jár,
amikor felhívja a figyelmet arra, hogy
"rosszul szolgál, aki kiszolgál".

Jézus nagyon jól tudta, hogy minden
szó félreérthető, s ezért a szeretet a
szolgálat meg az odaadás progra'm..
ját nem is annyira szavakkal fogalmaz
ta meg, inkább saját életével és halálá
val. Ö teljes odaadásban élt, de egy pil
lanatra sem adta föl magát. Szolgált,
vállalta a szolga szerepét engedelmesen
a halálig, mégpedig a kereszthalálig, de
nem szolgálta ki az embereket. Ezért
mondhatta: "Ha valaki utánam akar
jönni, tagadja meg magát, vegye
fel a keresztjét, és úgy kövessen. Mert
aki meg akarja tartani az életét, elve
szí ti azt, aki pedig elveszíti az életét
- értem - megtalálja azt."

A szeretet egyetlen lehetséges mérté
ke a totalitás. "Egy életem, egy halá
lom" s azt nem lehet darabolni, vagy
az egészet adom, vagy értéktelen és
hazug az odaadásom. Hogy ez a -teljes
odaadás mégsem válhat önmagunk fel
adásává. az nem mérték, hanem belső

tisztaság kérdése. Minden igazi - és
az egész életet átfogó - szeretet-kap
csolat kétfókuszú, mint az ellipszis. Ha
ez az ellipszis körré válik, ha az egyik
fókusz a másikba hull. elromlott a sze
retetkapcsolat. Magammal tartozom an
nak, akinek odaadtam magam. Ha oda
adásom, bár valami rosszul értelmezett
"szeretet"-ből, önmagam feladásává tor
zul, nem többet adtam, hanem keve
sebbet, értelmetlenné vált a kapcsola
tunk.

Az odaadásnak - minden igazi oda
adásnak - története van: igazában min
dig halálig tartó története. Ennek a tör
ténetnek lehetnek olyan szakaszai, ame
lyekben az odaadás önmagunk kifosztá
sáig, hajszál híján önmagunk feladásá
hoz vezet. Ilyenkor majdnem egysze
rűbb volna átlépni ezen a hajszájnyi
határon. De a bravúr kötelező ezekben
a nehéz és sötét pillanatokban is. Nem
adhatja fel magát az ember: oda kell
adnia magát, el kell fogadnia a másik
embert, s ezeknek az én-te kapcsolatok
nak egy életet, egy halált betöltő bra
vúros feszültségeiben kell Istenhez kö
zel jutnia, akit Gabriel Marcel Abszo
lút Te-ként emleget. Szent János sza
va szerint: "Aki szeretetben él, Isten
ben él, és Isten őbenne".
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