
A tizenegyedik
parancsolat
Gabriel Marcel (Le mystère de l’être, II. kötet, 1981): „A reménytelen-
ség nem pusztán egy lehetőség a sok közül; ki kell mondanunk, hogy
a reménytelenség-lehetőségek úgy leselkednek ránk, mintha egy el-
varázsolt erdőben haladnánk előre, ahol minduntalan zavarba ejtő
bőséggel kecsegtető, rosszindulatú növények fonódnak a testünkre.”

A halállal kapcsolatos reménytelenség az élettel és egyáltalán az
emberrel kapcsolatos reménytelenség következménye: „Ahol az em-
berekre úgy tekintenek, mint olyan lényekre, akiknek mindig bizo-
nyos teljesítményekkel kell előrukkolniuk, mondván, hogy csak ezek
a teljesítmények képesek igazolni a létezésüket, ott hamar oda jut-
nak, hogy e teljesítményeken kívül semmilyen más valóságot nem
fognak elismerni.” Ebben az esetben viszont „nem vagyunk mások,
mint sorban egymás után következő egyedek, akik azért születnek
meg, hogy előbb-utóbb eltűnjenek a születések végeérhetetlen lán-
colatában.” Innentől fogva természetesnek tűnik, hogy a halál nem
titok, hanem „puszta tény” — az emberek egyszerűen szétesnek, tönk-
remennek, elavulnak, mint ahogyan a régóta használt háztartási esz-
közök.

„Az emberek nagy többsége a saját halálát sokkal könnyebben el-
fogadja, mintsem gondolná.” Annak a halála azonban, akit szeretünk,
nem lehet nem elképzelhetetlen, felfoghatatlan, elfogadhatatlan. Ezt
a maga pozitivitásában is kifejezhetjük: „Szeretni valakit annyit tesz,
mint azt mondani: »Te — te nem halhatsz meg.« De mi a pontos ér-
telme ennek a kijelentésnek?” „Nem egy puszta kívánságról van szó,
egy óhajról, hanem inkább egy profetikus bizonyosságról.”

„Milyen garanciát nyújthatunk egy ilyen bizonyossághoz? Az em-
piristák vagy a pozitivisták szemszögéből nézve teljes abszurdum
egy ilyenfajta garancia; és valóban: nincs-e nyilvánvaló ellentmon-
dás e kijelentés és a tényleges tapasztalat világa között? A szeretett
lény ugyanazoknak a viszontagságoknak a közegében létezik, mint
bármi más a földön, és amennyiben a dolgok természetének elide-
geníthetetlen része a pusztulás, annyiban az ő természetének is az.”

Ügyeljünk azonban arra, hogy helyesen tegyük fel a kérdést, írja
Marcel, amin azt érti: vigyáznunk kell, nehogy összekeverjük a lé-
tezőt „azzal, ami által a létező lényegénél fogva az, ami”. Szerete-
tem ugyanis erre a „titokzatos minőségre” vonatkozik, ami függet-
len az esetleges történésektől: „a bekövetkezett események, amelyek
a véletlen művei, nem képesek érvényteleníteni az örökkévalóság-
nak azt az ígéretét, amely elválaszthatatlan része szeretetünknek.”

j
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„Aimer un être, c’est dire: toi, tu ne mourras pas.” „Szeretni valakit
annyit tesz, mint azt mondani: »Te — te nem halhatsz meg.«” — Érti-e
Gabriel Marcel a saját gondolatát?

Mit kell értenünk „profetikus bizonyosságon” („assurance
profétique”)? És mit azon a „titokzatos minőségen”, amelytől az, akit
szeretek, „lényegénél fogva az, ami”? Hogyan tudnám elválasztani
a szeretett lényt, aki mellettem él, akinek a hangját hallom, akinek be-
szívom a bőre illatát, akivel életem eseményei zajlanak, a benne la-
kozó „titokzatos minőségtől”, amely független a bekövetkezett ese-
ményektől, a haláltól, és akkor persze valahogy már az élettől is?

Ha szeretetem a szeretett lényben rejlő örök minőségre vonatko-
zik, amelyet nem érintenek a specifikus történések és események, így
a legnagyobb, a halál eseménye sem, akkor miért mondanám neki,
miért éppen neki mondanám és miért éppen én mondanám neki, e
specifikus történetek esetleges szereplőjeként, hogy „Te — te nem
halhatsz meg”?

Talán inkább Isten szeretete ez, amellyel teremtményei felé fordul
és szeretetében eltörli, megbocsátja bűneiket és talán ebből követ-
kező halálukat is. De én, aki nem vagyok Isten, hisz magam is meg-
halok és szeretni és szeretetre szomjazom, miért akarnám biztosítani
és megígérni az örökkévalóságot valakinek, akinek ez már hitem sze-
rint biztosíttatott és megígértetett egy nálam mérhetetlenül nagyobb
Úr hatalmából?

Hozzáadom az én — ebben az értelemben semmis — hatalmamat
az övéhez? Ez volna a szeretet? Szeretetemben megígérem azt, ami
ha az isteni szeretetben megígértetett, akkor már örökké megígér-
tetett mindkettőnk számára, visszavonhatatlanul? Mit ad hozzá ez
a szeretet Isten szeretetéhez?

j

Jelenits István kérdezi máshol, más kontextusban: „Vajon mit szólna
az az ember, akit ilyen merőben természetfeletti szeretettel próbálnánk
meg szeretni? Nem mondaná-e keserűen, hogy egy falat természetes
szeretetben több öröme telnék, mint ezerannyi természetfelettiben?”

j

„Szeretni valakit annyit tesz, mint azt mondani: »Te — te nem hal-
hatsz meg.« De mi a pontos értelme ennek a kijelentésnek?” Bizto-
san nem a bizonyosság, biztosan nem a prófécia, biztosan nem az örök-
kévalóság. Honnan venném a bátorságot a bizonyosság hirdetésére
akkor, amikor az, akit szeretek, fél lábbal már a halál birodalmában
van? Megszakad a szívem, futok utána, keresem őt, keresi a szívem,
a kezem, a testem azt, akit szeret. Ki keres itt bizonyosságot?

Valójában talán inkább úgy vagyok, mint Orpheusz, aki Ovidius
szerint azt kéri az alvilág őreitől: „Eurydice fonalát fűzzétek vissza
a léthez!”, majd hozzáteszi: „Ő is majd, ha megérve befutja az évei
számát, újra tiétek: amit kérek, csak kölcsön-ajándék; ezt a kegyet, ha
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a sors nőmnek nem akarja megadni, vissza se térek: örüljetek itt két
holtnak ezentúl!” Orpheusz, aki nem örökkévalóságot, hanem csak
egy kis időt kér még Eurüdikének és vele együtt önmagának, egy kis
türelmet (ha a halál valóban, mint Lévinas írja, „a lét türelme”).

Valójában talán inkább úgy vagyok, mint Jézus, aki azt parancsolja
annak, akit szeret: „Lázár, jöjj ki!” Visszahozza az életbe: az életbe
hozza vissza, nem pedig az örökkévalóságot ígéri meg neki és sze-
retteinek. Aki azt mondja: „Te — te nem halhatsz meg”, nem az örök-
kévalóságra áhítozik, nem az örökkévalóságot ígéri meg, mint Marcel
hiszi. Kérésében, óhajában, kívánságában, kiáltásában nem annak
a hitnek ad hangot, hogy végső soron a halál nem az, aminek látszik,
hogy a halál egy új élet kezdete csak.

Azt kéri, azt akarja, azt követeli, azt parancsolja — és szinte bi-
zonyos abban, hogy szeretete minden hatalom fölött áll, hogy tehát
kérése, akarata, követelése, parancsa teljesülni fog —, hogy aki mel-
lette volt és akit szeret, maradjon itt, három órára, egy napra, egy só-
hajtásnyi időre, néhány évre még, bármeddig, ameddig csak lehet.

j

Gabriel Marcel nem érti a saját gondolatát. Alighanem azért nem érti,
mert kiirthatatlan meggyőződése, hogy a vallásos hit legyőzi, meg-
semmisíti, megelőzi az emberi tapasztalatot. (Hite tiszta platonizmus.)
Számára a kérdés nem az érzés, a fájdalom, a szeretet, hanem a val-
lás igazsága és valósága. (Szeretete merő absztrakció.) Vallására mint
megingathatatlan és minden tapasztalatot, érzést megelőző alapra
támaszkodva bámulatosan logikusan jár el.

Azt „természetesen” nem gondolhatja, hogy a halál visszafordít-
hatatlan megsemmisülés, mert vallása nem ezt tanítja. Pál azt mond-
ja: „Hiszen számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség.” Ezen
tehát viszonylag hamar túljut (bele se gondol, egyetlen pillanatig sem
mer belegondolni, fel se teszi, hogy ennek az ellenkezője is lehetne
akár — borzasztó — igazság, hite szerint vallása nem enged teret az
ilyen nevetséges empirista és pozitivista kételyeknek, képzelődé-
seknek). A kérdés innentől fogva csak az lehet: ki győzheti le a ha-
lált? Azt, hogy a halált az ember és az emberi szeretet győzheti le, „ter-
mészetesen” szintén nem gondolhatja, hiszen az megengedhetetlen
gőg volna az általa elképzelt keresztény vallás tanítása szerint. Eb-
ből aztán pillanatok alatt levonja a kristálytiszta következtetést: egye-
dül Isten szeretete menti meg azt, akit szeret. Mivel pedig ennél ha-
talmasabb megmentőt úgyse találhatna, profetikus bizonyosság
fogja el és valósággal megnyugszik szeretetében.

Amikor a halálán van az, akit szeret, nyugodt szívvel felteszi te-
hát a kezét és Istenre bízza őt, megígéri neki azt, ami az ő vallása sze-
rint minden igaz embernek megígértetett. Tiszta sor: bámulatos ok-
fejtés. Mint egy szépen levezetett matematikai képlet. (Talán megint
Pálra gondol közben, talán Pálra hivatkozik a szívében, amikor a sze-
retet tehetetlenségét hirdeti: „Ma még csak tükörben, homályosan
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látunk, akkor majd színről színre. Most még csak töredékes a tu-
dásom, akkor majd úgy ismerek mindent, ahogy most engem is-
mernek.” Vagy a Jelenések könyvére: „Mostantól fogva boldogok a
halottak, akik az Úrban haltak meg. Igen, mondja a Lélek, hadd pi-
henjék ki fáradalmaikat, mert tetteik elkísérik őket.”)

Csakhogy amikor ott állok amellett, akit szeretek és aki a halál ka-
pujában áll — valójában persze mindig a halál kapujában áll és ál-
lok —, akkor, ha valóban szeretek, egyáltalán nem a vallás igazsá-
gát keresem és bizonygatom, nem vallásbölcseleti értekezéseket és
logikai képleteket gyártok a fejemben, hanem szinte beleveszek a fáj-
dalomba, a szeretetbe. Nem válik hitté a szeretetem, de minden hi-
tem a szeretetemben összpontosul.

Hiába tanítja a vallásom, hogy a halál nem halál, hogy fölösleges
szomorkodnom a halott miatt, hogy amíg élek, nem tökéletes a sze-
retetem, mit sem tehetek azért, akit szeretek, jobb tehát, ha Istenre
hagyom, ha Istenre bízom a szerelmemet — mégis úgy érzem, mert
nem tudom máshogy érezni, hogy a halál képtelen, irgalmatlan ta-
gadás, amit nem engedhetek meg, ami ellen tennem kell valamit.

Ahogy Lévinas írja a Teljesség és végtelenben: az a benyomásom tá-
mad, hogy a halál talán titkos fenyegetés, amelyről semmit nem tu-
dok, gyilkosság, amely ellen nem védekezhetem, egy idegen, talán
isteni akarat, amely érthetetlen okból, parancsoló erővel nemet mond
mindarra, ami vagyok és amit akarok: „A haláltól való félelmemben
nem a semmivel állok szemben, hanem azzal, ami ellenem van, mint-
ha a gyilkosság nem a halál egy lehetséges oka volna, hanem a ha-
lál lényegével lenne egyenlő.”

Ebben a helyzetben nem tudok mást mondani, mert ösztönösen
ezt kiáltja minden, ami én vagyok, függetlenül attól, hogy milyen val-
lású vagyok: „Te — te nem halhatsz meg!” Halálosan komolyan mon-
dom. Ott állok, mindenre készen, és ezen kívül semmit nem tudok:
semmiféle bizonyosságom nincsen. Elveszek, elvesztem, mert meg-
hal, akit szeretek.

Nem a hitem igazságáról beszélek, hanem az őrült fájdalom igaz -
ságáról, ami kétségbevonhatatlan, és amit semmilyen hitbeli igaz ság
nem írhat felül. (Ágoston a Vallomások kilencedik könyvében leírja:
tudja, hogy hite szerint nem szabadna szomorkodnia anyja halála
miatt, hallotta, hogy haldokló anyja, Mónika maga is erre buzdította
őt; mégis kietlen fájdalommal siratja halott anyját, kétségbeesetten,
vigasztalhatatlanul.)

Egyetlen bizonyosságom van: hogy valahogyan el kell kerülnöm
a veszélyt, amely arra leselkedik, akit szeretek. A kezem, a lábam, a
testem, a félelmem, a szeretetem messze előrébb jár, mint az eszem,
a gondolataim, a meggyőződéseim, a vallásom, már régen cselek-
szem, érzek, fájok, kiáltok, megkönnyebbülök, amikor végre eljut a
tudatomig, hogy mi történik vele és velem, hogy mibe keveredtem.

Amikor meghal az, akit szeretek, egész lényem ebben az egyetlen
pontban sűrűsödik össze: a tagadásban (a halálban) és a tagadás ta-
gadásának tébolyult vágyában.
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Nem Krisztusra gondolok, a szeretetre, aki lement a halál biro-
dalmába és legyőzte a halált, hanem mindenestül és kizárólag arra,
akit szeretek és aki — ami elképzelhetetlen — éppen meghal nekem.
(Luther 1542. szeptember 23-án kelt levele Justus Jonasnak, lánya,
Magdalena Luther halála kapcsán: „Azt hiszem, eljutott már hozzád
a hír, hogy Magdalena, szívből szeretett lányom újjászületett Krisz-
tus örök országában. Bár én és a feleségem csak hálával tartozunk
szerencsés hazatéréséért és boldog végéért, amely által kiszabadult
a test, a világ, a török és az ördög hatalmából, mégis akkora a ter-
mészetes szeretet ereje, hogy zokogás és sóhajtozás nélkül, sőt gyen-
geség nélkül nem bírjuk. Tekintete, szavai, mozdulatai még mélyen
a szívünkbe vannak zárva — mind az élőé, mind a haldoklóé, ezé
a mindenben engedelmes és tapintatos lányé, úgyhogy még Krisz-
tus halála sem képes gondolatainkat elűzni, ahogy kellene, pedig mi-
csoda minden ember halála Krisztuséhoz képest?”)

Nem a keresztény hitet akarom igazolni észérvekkel, nem a hit-
tételeket sorolom. Ott állok bénán, tehetetlenül és próbálom megérteni,
mi az, ami megtörténik, és mi az, ami megtörténhet. Mi a valóság
és mik a lehetőségek?

Látom, érzem, figyelem, ahogy tagjaiból szivárog az élet.
Megtapasztaltam, mert szerettem és szerettek, hogy a szeretet te-

ret ad, teret nyit, kitágítja a teret és olykor-olykor kimerevíti, meg-
állítja, legyőzi az időt. Új térbe vezet, más idővel adományoz meg:
másvilág. Halála pillanatában nem tudok mást gondolni, mint azt,
hogy a szeretetnek ez a tágító-kimerevítő hatalma a halálban és a ha-
lálon túl is érvényben maradhat.

Ez az illúzió a szeretetem. Vallásom, hitem nem előzi meg szere-
tetemet, nem traktálja dogmákkal, nem állít fel képleteket, sémákat,
legföljebb érti vagy nem érti azt, ami bennem zajlik, abban az em-
berben, aki hihetetlenül szeret. (Amilyen mértékben érti és elfogadja
vagy nem érti és nem fogadja el, annyiban igaz vagy hamis ez a val-
lás; valójában soha nem egy vallásról és annak igazságáról van szó,
hanem emberekről, akik élnek, szeretnek és meghalnak egymás sze-
me láttára, tehetetlenül.)

Hiszen egyszer már feltámasztott és feltámasztottam: akkor,
amikor szeretett, akkor, amikor megszerettem.

Elveszett vagyok, mint a fiát a karjaiban tartó Mária, mint a ha-
lott Istent ölelő, sirató Mária Magdolna a kereszt alatt. Semmit nem
hiszünk, semmit nem tudunk. Ha eddig tudtuk, tudni véltük, mi a
valóság, most biztosan nem tudjuk. Azt mondjuk, azt kiáltjuk: „Te
— te nem halhatsz meg!” Nincs bennünk profetikus bizonyosság:
remegő hangon mondjuk, gyermekként dadogjuk.

Amikor az elképzelhetetlen bekövetkezik, a lehetetlenhez folya-
modunk. (Szinte bizonyosak vagyunk abban, hogy a szeretet maga
alá fogja gyűri a halált, miközben világosan tudjuk, hogy a halál pil-
lantásra se méltatja majd tehetetlen szerelmünket.) Ez a folyamodás
olyan ösztönös, olyan természetes, hogy a legtöbb esetben ki se mond-
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juk, el se gondoljuk, csak a tagjaink kiáltják, üvöltik hangtalanul. Ki-
semmizettek vagyunk. A könnyeinkben gondolkozunk. Idegensé-
günkben, abban, hogy egyszerre minden idegenné lesz az életben,
mert a „te” eltűnt, nincs tovább, nem felel.

Úgy parancsoljuk az úrnak, a halálnak, hogy engedjen a szere-
lemnek, mintha hatalmunk volna fölötte. Ahogy az Énekek éneke sze-
relmese mondja: „Tégy engem mint egy pecsétet a te szívedre, mint
egy pecsétet a te karodra; mert erős a szeretet, mint a halál, kemény,
mint a sír a buzgó szerelem; lángjai tűznek lángjai, az Úrnak lángjai.”

j

Hogyan kell helyesen fordítani azt a francia mondatot, mi a valódi
értelme annak a mondatnak: „Toi, tu ne mourras pas”? Magyarul úgy
szoktuk idézni Marcel sokszor idézett kijelentését: „Te — te nem hal-
hatsz meg!” Kérdés azonban, hogy ez a fordítás helytálló-e.

A „mourras” a francia „mourir” ige egyszerű jövő idejű alakja
egyes szám második személyben. Az egyszerű jövő (futur simple)
a francia nyelvben jelenthet parancsot is. A Marcel által megfogal-
mazott mondat formája ebben az értelemben a Kivonulások köny-
vére, a tíz parancsolat megfogalmazására hasonlít; amit magyarul
úgy mondunk: „Ne ölj!”, az franciául úgy hangzik: „Tu ne tueras point.”
A Marcel által megálmodott francia mondat pontos fordítása tehát
az is lehetne: „Ne halj meg!” A szeretet parancsolata, a tizen egyedik
parancsolat.

De talán pontosan azért nem fordíthatjuk így, felszólító módban,
mert isteni parancsolat ugyan, de nem Isten szájából hangzik el. Gyön-
gítünk rajta, gyöngítve fordítjuk, emberi parancsként, vágyként, óhaj-
ként: „Nem halhatsz meg!”

A futur simple, az egyszerű jövő jelenthet azonban egyszerű jövőbeli
kijelentést is. A „Toi, tu ne mourras pas!” helyes fordítása akkor ez:
„Te — te nem fogsz meghalni.” (Amikor a szeretetről írt tanulmányában
Josef Pieper Marcel mondatát tárgyalja, egy korábban megjelent né-
met fordítás alapján idézi, amelyben a fordító így adta vissza a mon-
datot: „Du wirst nicht sterben.” Magyarul: „Nem fogsz meghalni.”)

A szövegkörnyezetből ítélve Marcel alighanem tudatosan hasz-
nálja ki a francia nyelvben rejlő kétértelműséget. A mindennapi ta-
pasztalatra építi érvelését, a szeretet tapasztalatára, amely nem akar-
ja elengedni azt, akit szeret, amely vissza akarja hívni a halálból
szerelmét. Azt mondja, azt kéri, azt követeli: „Ne halj meg!”

Ezt a Marcel szerint talán nem teljesen téves, de lehetetlen és hely-
telen érzést helyesen érteni annyit tesz, mint a futur simple másik
jelentése szerint olvasni és érteni a mondatot, ígéretként, bizonyos-
ságként: „Nem fogsz meghalni.”

A mondat az a libikóka, amelyre Marcel mintegy felülteti az ol-
vasóját, hogy eredeti tapasztalatát, fájdalmát és fájdalmából fakadó
elodázhatatlan, de fölösleges illúzióját, hogy tudniillik az emberi sze-
retet nemet mondhat a halálra, mintha egy individuum meg tudna
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menteni egy másik individuumot, változtassa át azzá a hitté és bi-
zonyossággá, hogy akit szeret, nem fog meghalni, nem azért, mert
ő maga megmentheti őt, hanem mert Isten megmenti majd őt.

(Nem tudom, hogy Marcel ezzel a jó szándékú átváltoztatással nem
ülteti-e fel olvasóját, nem valami olyasmire beszéli-e rá, ami nem ki-
fejezetten írja le érzése, tapasztalata igazságát; nem tudom, hogy ez-
zel Marcel nem hitelteleníti-e valahogy azt a vallást is, amely nevé-
ben megóvná a szerelmest saját kétségbeesett, halált megvető,
„gőgös” szerelmétől. Valóban ezt tanítaná az Úr? Valóban azért jött
el, hogy átvegye tőlem szerelmemet és a szeretet terhét, s hogy az
én emberi, nagyon is emberi szeretetem mindig pusztán az isteni sze-
retet szinte fölösleges árnyéka legyen?)

j

A szeretet című tanulmányában (Über die Liebe, 1972; magyarul: A sze-
retetről. Vigilia, 1987) Josef Pieper azt írja: „tanácstalan megdöbbe-
néssel” olvasta Szolovjov tézisét, aki „a szeretetet olyan erőnek ne-
vezi, amely kizárja a halált, tiltakozik ellene, sőt egyenesen tagadja.”

Marcelre hivatkozva kérdezi: „De van-e értelmes lehetősége an-
nak, hogy az emberi szeretetről kijelentsük, hogy kizárja a halált, és
hogy a halál elkerülhetetlen volta összeegyeztethetetlen az igaz sze-
retettel? Nekem úgy rémlik, ezzel már átlépnénk azon a határon,
amely majdhogynem a téboly határának nevezhető.”

Kétségtelen (ahogy talán az is kétségtelen, amit Platón a Phaid -
roszban úgy mond: „legnagyobb javaink éppen a tébolyból fakad-
 nak”). A kérdés csak az: hová vezet minket az emberi szeretetnek ez
a szépen és józanul lehatárolt felfogása?

Pieper, aki skolasztikus módon felvázolja Marcel és Szolovjov el-
mélete kapcsán az érveket és az ellenérveket, érdekes, de üres kép-
zelgésnek tart minden olyan elméletet, amelyben „a véges ember el-
ragadtatottan semmibe veszi a számára kiszabott határt”, vagyis
amely a szeretetet, a szerelmet olyan hatalomként írja le, amely va-
lamilyen értelemben felléphet a halál ellen. A valóságban, írja Pie -
per, egyáltalán nincs ilyen hatalma az emberi szeretetnek: csak az is-
teni szeretet lehet teremtő szeretet: Marcel kijelentését pontosan azért
idézi, hogy általa is megerősítse ezt a meggyőződését.

Bár az emberi szeretet Pieper szerint is „több puszta ismétlésnél”,
de „természete szerint és elkerülhetetlenül utólagos megvalósulá-
sa és valamiféle ismétlődése a tökéletes módon és a szó pontos ér-
telmében teremtő isteni szeretetnek.”

Az ember azt gondolná, hogy szeretete, szerelme arra hívja, arra
ösztönzi: teremtsen, hozzon áldozatot, reménykedjen határtalanul,
menjen át a falon, legyen kétségbeesett, dühös, járja meg a poklot is,
ha kell, adja akár az életét is azért, akit szeret; szeretetében legyen
olyan erő és hatalom, hogy az olykor akár Isten ellen fordítsa az igaz -
ságtalan szenvedés, az elfogadhatatlan pusztulás láttán (vagy az el-
len, amit a vallás hajlamos Istennel azonosítani).
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Az ember azt gondolná, valahol ez lehet a szeretet valósága, és
ha a kereszténység a szeretet vallása, akkor ezt a valóságot nem ár-
nyéknak, ismétlésnek — fölösleges emberinek — mondja, hanem le-
hetővé teszi, érti, felmenti, dicséri, szereti, megbocsátja; Pieper sze-
rint azonban ez csak talán a kissé hiábavaló és hiú valósága, de
semmiképpen nem az igazsága a szeretetnek.

j

Csak kérdéseim vannak; mit tudhatok én a szeretetről, a halálról,
Krisztusról, a kereszténységről? Mégis azt kérdezem: nem nyomja-e
agyon, nem temeti-e maga alá, nem jelentékteleníti-e el Isten és az
isteni szeretet így értett fogalma és valósága az emberi szeretetet?

Szeretni Marcel és Pieper szerint végső soron annyit tesz, mint azt
mondani a másiknak: Isten már úgyis szeret téged, az ő szeretete úgyis
több, mint amit én megígérhetek, de ehhez a végtelen és felülmúl-
hatatlan szeretetáramhoz mint igazi szeretethez azért én is hozzá-
teszek egy kicsit a magaméból, amennyiben hitemben megígérem
neked azt a szeretetet, amellyel halálodban majd Isten szeret téged.

Szeretni itt végső soron annyit tesz, mint hálát adni Istennek a te-
remtő szeretetért, amellyel teremtményei felé fordul (így többek kö-
zött felém és azok felé, akiket szeretek). Szeretetem ismétlés, ki-
egészítés, hozzácsapás, szupplementum.

Ha igaz, amit Pieper néhány évtizedekkel korábban a reménynek
szentelt könyvében (Über die Hoffnung, 1935) írt, hogy a remény ép-
pen attól teológiai erény, hogy valami olyasmire vonatkozik, ami min-
den elképzelést felülmúl, ami minden emberi határon túlmutat („Teo -
lógiai erényen a lét olyan megemelését értem, amely teljességgel
túlmegy azon, amire az ember saját maga által »képes lehet«.”), ami,
ha jól értem, azt jelenti: méltatlan és embertelen olyan dolgokra, cé-
lokra pazarolni a reményünket, amelyek a saját erőnkből elérhető-
ek, amelyek megmaradnak az általában remélhetőnek nevezett dol-
gok határain belül — az ember nem azáltal ember, hogy azt reméli,
ami lehetséges, ami megvalósítható —, akkor le kell vonnunk a kö-
vetkeztetést: a szeretet és a szerelem abban az értelemben, ahogy
Pieper érti ezt a fogalmat, nem teológiai erény.

Ha — Pieper szellemében — a reményt amiatt nevezhetjük teo-
lógiai erénynek, hogy természeténél fogva a lehetetlent célozza meg,
a szeretet viszont, megint csak Pieper szerint, attól az, ami, hogy be-
lát ja és elfogadja a saját, véges határait, megmarad a lehetségesen
belül és ott cselekszik (ismétel és hálát ad), abból az következik, hogy
a szeretet, a reménnyel ellentétben, nem teológiai erény, illetve — és
megint csak ebből következően — a remény mérhetetlenül több, mint
a szeretet.

Jézusnak ebben az értelemben azt kellett volna mondania: „Min-
den parancsolatok között az első: Az Úr, a mi Istenünk egy Úr. Re-
méld azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és
teljes elmédből és teljes erődből. Ez az első parancsolat. A második
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pedig hasonlatos ehhez: reménykedj felebarátodban, mint magad-
ban. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat.”

Pálnak pedig így kellett volna beszélnie: „Addig megmarad a hit,
a remény és a szeretet, ez a három, de közülük a legnagyobb a remény.”

(Nem tudom, nem bírok semmiféle bizonyossággal erről — ki tud
itt bármit is —, csak remélni tudom, szeretem ezt a reményt, hogy
a keresztény szeretet nem azonos a Marcel és Pieper által leírt, az
iste ni szeretetet kissé fölöslegesen megismétlő, a saját határait jól is-
merő és boldogan elfogadó szeretettel. Nem azt mondja-e Pál, hogy
a szeretet „mindent remél” (1Kor 13,7)? Nem mintha Pál mint val-
lási autoritás könnyen idézhető és persze sokféleképpen értelmez-
hető kijelentése „bizonyító erővel” bírna itt: hatalma inkább abban
áll, hogy tudja és kimondja azt, amit mindenki tud, aki szeret.)

j

Talán nem is arról van szó, hogy Marcel — és Marcel nyomán Pieper
— nem érti a saját gondolatát. Talán helyesebb azt mondani, hogy
amint kimondta, leírta, bizonyos értelemben szinte megijedt a saját
gondolatától: nem merte levonni a benne rejlő következtetéseket, ha-
nem inkább mintegy visszafordult félúton, gyorsan kibékítette
egymással a szeretet épp feltárult rémületét („Te — te nem halhatsz
meg!”) a keresztény vallás nyugodt, problémátlan világával és hi-
tével (azzal, amit ő keresztény vallásnak és hitnek gondol).

Értem vagy érteni vélem a rémületét. Összességében azonban van
valami ijesztő, valami skolasztikus, valami reménytelen, valami sze-
retettelen, valami embertelen s talán valami istentelen ebben a ré-
mületben.

(Kétségtelen, hogy már-már megengedhetetlen túlzás azt állíta-
ni, mint az Énekek éneke szerelmese teszi, hogy a szeretet „erős, mint
a halál, kemény, mint a sír”. Az is kétségtelen azonban, hogy egy szer-
ző, egy szöveg, egy élet neuralgikus pontja éppen az, amikor azt, aki
beszél, bármit értsünk is itt most beszéden, oda juttatja az, amiről
beszél — az, amiről elkerülhetetlenül beszélnie kell és az, ami vagy
aki őt egyáltalán beszédre bírja —, hogy egész lényével megkockáz -
tassa ezt a lehetetlen túlzást. Különben kinek, miről, miért beszél? Kit,
miért, miként szeret?)

j

A Szentírásban olvasom (Péld 24,10–11): „Ha elhagyod magad, az
erőd gyöngeséggé válik a nélkülözés napján. Mentsd meg, akiket
meghalni visznek, hozd vissza, akik úton vannak a halálba!”
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