
LUKÁCS LÁSZLÓ Gyengé(.dem hatalmas
Magatehetetlen-gyöngén születünk e világra, aztán ugyanígy mú
lunk ki belőle. A két végpont között van - többnyire - egy
hosszabb-rövidebb szakasz, amikor az ember életereje megnövek
szik, s hatalommá, olykor nagyhatalommá lesz. Erősödik-ügyese

dik a kisgyerek, amikor látszólag céltalanul ugra-bugrál, "csak
úgy". Fejlődik-okosodika tizenéves fiatal: edzi izmait, fejleszti ké
pességeit, tudományban, művészetben, az élet sokféle területén.
Növekszik tudása, tapasztalata, s ezáltal egyre nagyobb hatalomra
tesz szert, ami szerenesés esetben rangos pozicióban, anyagi jólét
ben, egymásra halmozódó sikerekben is megmutatkozik. "Verse
nyezz, győzz, légy az első!" Napjaink szabadversenyes világában
mintha a darwini "létért való harc" dzsungel-törvénye kelne új
életre. (Az élet torz fintora, hogy akárhányan nem becsületes ver
sengésben jutnak fel a dobogó tetejére, hanem csalfa ügyeskedés
sei. Mások meg a reklámok bódulatában a szerencsétől várják bol
dogságukat.)

Lehet sorolni az érveket, miért tesz jót az embernek, hogy
erejét megfeszítve küzd céljai megvalósulásáért: saját boldogulá
sáért, esetleg az emberiség haladásáért is. (Jobbik esetben: szoci
ális hálót húznak az elhullottak, a peremre szorultak megsegíté
sére; netán kiszűrik a szélhámosokat, a szerencselovagokat.)

Mégis: az élet lényegét veszíti szem elől, aki csak versenyről

versenyre lohol, mint a Forma-l istálló i. Szeretetre vagyunk al
kotva: aligha tud igaz emberségre cseperedni, aki nem tapasz
talta meg a szeretet gyöngédségét gyerekkorában, s lelki ön
gyilkosságot követ el az, aki ezt száműzi felnőtt életéből, vagy
legföljebb futó kalandokban csipeget belőle. A dráma Antóniu
sza otthagyja világhódító hadseregét, hogy együtt lehessen Kleo
pátrávaI. Aki megszeret valakit, annak a másik fontosabbá lesz
önmagánál: átadja neki a hatalmat önmaga fölött: gyöngévé lesz
a másikat körüldédelgető szeretet gyöngédségében. Mégis: ebben
a magáról megfeledkező odaadásban válik igazán önmagává.
Ereje pedig megsokszorozódott, hiszen a legnagyobb ajándékban
részesül: az örömévé. életerejévé vált annak, akit szeret.

A versenyek világa segíti talán az emberi haladást, de az em
ber humanizálódását, emberebbé válását csak a szeretet szolgál
hatja. Szophoklész drámájában Kreón a hatalmat, a másikat le
tipró erőt jeleníti meg. Antigoné kiszolgáltatott és gyönge vele
szemben, mégis fenséges és hatalmas: az Ember szólal meg ben
ne, az az ember, aki csak a szeretetben találhatja meg önmagát
és boldogságát: "Gyűlölni nem születtem én, szeretni csak."
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