
személyiségnek azt a prototípusát is, aki a hit, a ráció, a munka, az erosz és a logosz útjain
keresi az önmegvalósítást. Azon értékek világában, amelyek a történelmi időben

kiteljesítették az "Éli! Éli! Lama sabaktáni?" kérdésében először megfogalmazódó
individualitást. Mert Odüsszeusz még nem individuum, ahogyan Antigoné vagy Oedipusz
sem az még.

Kétségtelen, hogy az erreaz anyanyelvre való ráutaltság tapasztalata nem független az
ezredvégi személyiség-válság tartalmaitól, ahogyan a jelrendszerként értett nyelvválságtü
neteitől sem. Ennek érvényességét azért sem érdemes latolgatni, mert még a kérdésfelte
véseinket is ez határozza meg; csak ez áll a rendelkezésünkre. Ez még közös, vagy már csak
ez közös. Fausttal szölva, az "alapszöveg", "das heilige Original".

PüMOGÁTS BÉlA

Pál apostol szeretethimnusza

A Korinthusiakhoz írott első levél foglalja magába Szent pál sokat idézett "szeretethim
nuszát": "Szóljakbár az emberekvagy az angyalok nyelvén, ha szeretetem nincsen, olyanná
lettem, mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom. És legyen bár prófétáló tehetségem, és
ismerjem bár az összes titkokat és minden tudományt, és legyen bár oly teljes hitem, hogy
a hegyeket áthelyezzem: ha szeretetem nincsen, semmi sem vagyok És osszam el bár
egész vagyonomat a szegények táplálására, és adjam bár át testemet, úgy hogy elégjek: ha
szeretetem nincsen, semmit sem használ nekem!

A szeretet türelmes, nyájas; a szeretet nem féltékeny, nem cselekszik rosszat, nem
fuvalkodik fel, nem nagyravágyó, nem keresi a magáét, nem gerjed haragra, nem gondol
rosszat, nem örvend a gonoszságnak, de együtt örvend az igazsággal; mindent eltűr,

mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.
A szeretet soha meg nem szűnik; a prófétálások - véget érnek, a nyelvek 

megszúnnek, a tudomány - elenyészik Mert rész szerint való az, amit megismerünk, és
rész szerint való az, amit prófétálunk; rnidőnpedig majd eljő, ami tökéletes, véget fog érni
az, ami rész szerint való. Midőn gyermek voltam, úgy beszéltem, mint gyermek, úgy
vélekedtem, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek; rnídön pedig férfiúvá
lettem, felhagytam azokkal, amik gyermekhez valók. Most tükör által homályban látunk;
akkor pedig majd színről színre. Most rész szerint ismerek; akkor pedig úgy fogok ismerni,
amint én is ismert vagyok. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, ez a három; de
ezek között legnagyobb a szeretet." (1 Kor 13, 1-13)

Meglehet, hosszasan idéztem, de egyszerűen lehetetlen megszakítani ezt a költői

lendülettel írt szöveget, amely egyszersmind a kereszténység erkölcsi alapjait rakta le, s
mint ilyen, a keresztény hagyomány és kultúra "vízjelének" tekinthető. Minden keresztény
tanítás, gondolat és érzület mértéke és rejtett azonosítási pontja, változatlanul érvényes a
történelemben, s nem mellözhetö, "itt és most" sem: a magyar társadalom végre
elkövetkezett megüjhodásakor; a szétvert és szinte atomjaira bomlott magyarság nemzeti
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~remélhető megszilárduIasa idején, minthogy nemcsak a személyes
erkölcsiségre vonatkozó keresztény tanitast foglalja magaban, hanem a kereszténység
társadalombölcseletét, ennek a társadalombölcseletnek a humanisztikus stratégiáját is.

Megvallom, nekem mindig Szent pál volt a kedves szentem és apostolom. Az
apostolokat sokan szeretikúgy beállitani, mint egyszerti, sőt együgyfi halaszembereket, és
ez bizonyára igaz is, noha nem lehet tagadni személyiségük intellektw1lis erejét sem: csak
el kell olvasni Péter és János leveleit. A legokosabb és legműveltebbkö:zülük mindazomI
tal Pál, ő nemcsak a zsidó, hanem a görög tradíciónak is letéteményese. A régi piarista
~Inaban ott állott, az oldalbejárattól balra, fehér nWWnyszobra. Mint kiSdWC,
nemegyszer végeztem ennél az oltárnál ministránsi szo~tot.Balpt>an hatalmas pallos
nyugodott, a Szent Pál-ikonográfia hagyományai szerint ez nem valamiféle harciasságra
utalt, jóllehet a küzdöszellem sem volt tőle idegen, hanem arra, hogy mint a római
birodalom polgára kard által nyerte el a vértanúhalált. Mégsem a kard volt ennek a
szobornak a feltűnő ismertetőjele, hanem az emberi szellemnek az az apostoli és hitvall6i
fensége, amelyet a hatalmas termet, a magas homlok, a filozófusokéra emlékeztető

koponya jelképezett. Én pál apostolt a magaemberi valóságában mindig úgy képzelem el,
ahogy annak idején a piarista kápolna oltárán találköztam vele.

Nos, ez a görög hagyományokon nevelkedett, római önérzettel a világ elé áll6
keresztény apostol "költötte" a szeretetnek ezt a magasra szárnyal6, felülmúlhatatlan
himnuszát. "Költötte" - mondom, mert a szöveg, túl azon, hogy a Szentírás egészének
egyik legfontosabb tanítását fogalmazza meg, a maga metafizikai erejével, az erkölcsi
mondanivalót kibont6 grammatikai mellérendelésefvel, transzcendentális utalásaival, a
ráción túllendülőmisztikus elragadtatásával: költői szöveg, csak a legnagyobb misztikus
költők - egyAiszkhülosz, egySzent Ágoston, egyDante, egyHölderlin, egy Rilke - már
nem is evilági ihlete méltö hozzá.

pál apostol a szeretet eszményének és erkölcsének a költője volt, ezt a költészetet
azonban, és ez nagyon lényeges, semmiféle érzelgősségsem hatja át. A szeretet őnálanem
könnyes-érzelmes fogalom, hanem az emberi szolidaritás alapvetőparancsa, amelyben ott
rejlik az apostoli munka küzdelmes tapasztalatai révén megszerzett bölcsesség, és ott
rejlik az emberi lényesendőségénektudata. pál apostol "szeretethimnuszának" lehetséges
egy "huszadik századi" olvasata is, ebben a vonatkozásában az emberi lény evilági
küldetésére utal, arra, hogy meg kell értenie a materiális lét minden tökéletlenségét,
részvéttel kell hajolnia e nem tökéletes létezés fölé, és faradoznia kell azon, hogy a körötte
élő esendővilág közelebb kerüljön a tökéletesség eszményeihez.

Ha mindezt a huszadik száZad nyelvén próbálom megfogalmazni, Heidegger fogalmi
rendszeréhez kell folyamodnom: a másokkal megosztott evilági lét: a Mitdasein fogalma
az, amiből a minden létezöre kiterjedő emberi részvét és szolidaritás következik. "Az
ember - írja a német bölcselőPlat6nr61 sz616tanulmányában - a lét pásztora. Ebben ...
az ember semmit sem veszít el, sőt nyer rajta, míközben a lét igazságába jut. Megnyeri a
pásztor lényegi szegénységet, akinek mélt6sága abban van, hogy maga a lét szólítja
igazságának őrzésére."A létnek az egyik legnagyobb igazsága, mert magát61 Istentől való,
az a szeretet, amelyrőlpál apostol beszél. És hadd idézzek még egy korunkbeli szerzöt,
Sartre nevezetes vallomása szerint: "renfer - c'est les autres" ("A pokol - ez a többi
ember"). Nos, a Korinthusiakhoz írott levélben meghatározott és meghirdetett szeretet
éppen arra való, hogy az emberek világa ne legyen pokol.
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