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"A szeretet nem féltékeny" - olvas
Suk a Szeretethirnnuszban (I. Kor 13,4),
s Othello meg a "szerelemféltő" Bánk
tragédiája jut eszünkbe. Othellóról azt
írja Swínburne, hogy ó the noblest man
of man'.~ making: a legnemesebb em
beri lény, amelyet valaha ember ki
talált. Semrníkénnen sem a kisszerű

féltékenyekfajtáiából való. Bizakodó,
tis7,ta. ~yöngéd és erős lélek, ,.egyetlen
fozvatkozása - mínt egy francia Sha
kesneare-kommentátornál olvasom ,
hogy tapasztalatlan a szív dolgaiban,
végletesen tájékozatlan mindenben, ami
a nőket illeti". Nem is magától válik
féltékennyé. ,.Lobogtat;:í.k előtte azt a
végzetes kendőt. vezetik, mint a torere
kendőjével a bőszülő bikát", s akkor
borul agyára, szívére ez a pusztító s
önpusztító indulat. Gondolt-e Katona a
velencei mórra, amikor Bankot megfor
málta? - filológiai kérdés. Mindeneset
re Bánk szarelmét ugyanolyan tisztá
nak, hatalmasnak, szötlanságában igaz
nak és egyszerűnek rajzolta, mint Sha
kespeare Othellóét. Megvan Bánknak is
a maga Jágója, s ő is megdöbben, ami
kor észreveszi. hogyaszerelemféltő ag
godalom elárad a szívén,

Othello, Bánk? - ki gondol ma ön
magára, amikor a színházban végigné
zi ezeket a klasszikus traaédlákat? Pe
dig az igazi szfnhází élménynek ka
tartikus hatásúnak kellene lennie: úgy
volna rendjén, hogy a néző tisztább
emberré váljék a tragédia hatására.
"Jágo tehetetlen volna - írja ugyan
csak Louis Gillet -, ha nem találna
cinkosokra Othello szívében." A go
noszságnak abban az ostromában,
amelybe Othello kerül, személyiségének
legparányibb repedései is végzetesnek
bizonyulnak. Egy csöpp főnöki öntelt
ség, valami alig-is-vétkes naivság ele
gendő ahhoz, hogy Jágó terve sikerül
jön, s ezt a legnemesebb embert ma
gával ragadja az indulat. Ha Shakes
peare vagy Katona "tükrébe" nézünk,
megkérdezhetjük, melyek a mi életünk
repedései, bennünk hol találna cinkos
ra az a diabolikus erő, amelynek sod
rába Othello és Bánk belekerült.

Féltékenységgel találkozunk a mai
életben is. A tragédiák dobogójáról le
lépve, kísszerűen, si várán és kegyetle
nül rnegül egy-egy családi otthonban,
pusztító-önpusztító indulatba kerget jó-
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ra hivatott embereket. Elszoruló szív
vel figyeljük pusztításait. De talán még
szívszorítóbb az emberi létezésnek az a
rohamosan szélesedő övezete, amelyben
a féltékenység ismeretlen betegség.
Shakespeare s Katona tragédiátában a
legnemesebben vesz erőt a szerelemfél
tés, s nem véletlenül. Körülöttük a kis
lelkek sokaságát a cinizmus vértezi föl
miriden efféle kísértés ellen. "A szere
tet nem féltékeny"? Mintha csak a
szeretet lehetne igazán féltékeny. talán
nem egészséges állapotában, de ha
megbetegszik, ha a gonoszságnak rá
rontó rohamában egyensúlyát veszíti.

Az Oszövetség történeti könyvei sze
rint Isten féltékeny. "Az Úr, a te Is
tened emésztő tűz, féltékeny Isten" 
mondja a Második törvénykönyv (4,24).
Lécn-Dufour Biblikus Teológiai Szótára
ezzel s az ehhez hasonló bibliai kije
lentésekkel kapcsolatban "Isten látszó
lagos féltékenységéről" beszél. Istenre
alkalmazva minden emberi szó pontat
lanná válik. Az azonban, amit jobb szó
híján féltékenységnek nevezünk Isten
ben, nem valami látszólagos, hanem
nagyon is valóságos .,tulajdonsága" Is
tennek, épp Isten szeretetének. Azt je
lenti, hogy ó teljesen magának igényli
az embert, azt, azokat, akiket l~iválasz

tott, a teremtés és a megváltás jogán,
vagyis azért, mert ő is egészen adja
magát.

Elavult volna az Ószövetség, s az
Újból idézett mondat volna az igazán
irányt mutató? Talán inkább arra kell
gondolnunk, hogy ha az élet és az
evangélium egymásra vonatkoztatását
igazán gondosan igyekszünk elvégezni,
akkor nem érhettük be egy-egy kika
pott bibliai mondat ic1ézésével. A szá
lak még messzebb futnak, 1'>1 meggon
doljuk, hozv a magyar mondatok nem
is föltétlenül pontos fordításai az ere
deti szöveaeknek. Hiszon a magyar' fél
tékeny szó nyelvúiítási találmány. mai
jelentésében először Kazinczy használta
s valószínűleg ő terjesztette el. Bánkot
"szerelemféltonek" nevezi Katona, Is
tent pedig "erős bosszúállónak" Károli
Gáspár. A Szeretethimnusz idézett
mondatát viszont így fejtegeti H.
Schlier: "A zélun a fanatizmust jelen
ti, amellyel hajlandók volnánk egyen
lőségjelet tenni saját ügyünk és Isten
ügye közé, és bebeszéljük magunknak,
hogy Isten ügyének biztosítása csak a
mi közbelépésünk által képzelhető el ...
A szeretet nem fanatikus, d bármeny
nyire tűzbeborul - ó mert mennyíre



tud égni! - nem a maga veszteségét
akarja elkerülni, nem kicsinyesen fél
tékeny."

Othello "féltékenysége", Bánk "sze
relemféltése" igaz szerelemből született,
pusztító-önpusztító lobogásában is jele
annak, hogy az igazi szeretet igényes,
"erős, mint a halál". Mennyire rnéltat
lan ugyanezzel a szóval megnevezni an
nak a férjnek - Ieleségnek indulatát,
aki már nem szarelmében - szereteté
ben, hanem birtokos [ogaiban érzi sért
ve magát hitvesének botlása vagy hűt

lensége miatt! Ne feledjük: Desdemona
utolsó szavai a kegyelem nagyszerű fé
nyében ragyognak. Ez az asszony hol
tában is tudta, elfúló lélegzetével is
hirdette. hogy Othellót minden tettében
a szerelem vezette, amint majd maga
mondja ki: "Nem okosan, de nagyon
szeretett". Melinda is így halt meg,
Bánk nevével az ajkán, őrületében is
megbocsátőn s hálásan Bánk bocsána
táért.

A szeretet kockázatairól írtunk már
ezeken a lapokon. Közéjük tartozik a

ZSINATUTÁNI l1:RTELMEZO KISSZOTÁR
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KOLLEGIALITÁS (a latinban: colli
gere = összegyűjteni; Collegium = az
egymáshoz Lartozók testülete). Mai, zsi
natutáni egyházi jelentésben: a püspökök
kollektív felelőssége az egész egyházért.
A kollegialitás fogalmát a II. vatikáni
zsinat tette újra ismertté. Az ősegyház

ban ugyanis megvolt. a középkortól
kezdve azonban csaknem teljes feledésbe
merült. Azt jelenti tehát: a világ püs
pökei nem a pápa "tisztviselői", ha
nem közvetlenül Krisztustól kapják leül
detésüket, hogy a pápa vezetése alatt
valamennyien együtt és közösen viseljék
szívükön az egész egyház ügyét. Ugyan
úgy, ahogyan az apostolok Péter fősége

alatt, együtt és közösen (kollegiálísan)
voltak az egyház vezetői. A pápai pri
mátus egyoldalú hangsúlyozása (főleg az
I. vatikáni zsinat óta) a kollegialitás
eszméjét háttérbe szorította; emiatt a
helyi egyházak püspökei (híveikkel
együtt) a többi helyi egyházak és a
missziók ügyét a pápa ügyének tekin
tették, nem pedig sajátjukénak. Éppen
az (afrikai) mísszíök rohamosan növekvő

igényei késztették XII. Pius pápát, hogy
Fidei Donum enciklikájában (1955) rá-

féltéJ,tenységnek othel1ói, bánki formá
ja is. Annak a féltékenységnek azon
ban, amelyet a hiúság, a tulajdonát vé
delmező önzés táplál, alig van köze a
szeretethez, pedig sokszor használ nagy
és szép szavakat fegyverül. Amint az
erőszakosságnak sincs köze hozzá,
amely saját indulatával telik el, s nem
akar, de nem is képes többé a másik
ra figyelni. Othellót Jágónak. Bánkot
Biberachnak a cselszövése tette félté
kennyé, amint Melinda ártatlanságát
is Biberach rontotta meg. De mínd
nyájan a gonoszság szélfúvásában
élünk: szeretetünk, hűségünk története
abban bontakozik ki. "ügyünket" nem
azonosíthatjuk egykönnyen Isten ügyé
vel, de szeretetünket igyekszünk az
övébe temetni. A kísértések és a koc
kázatok ellen nála keresünk menedé
ket, nem adnizmus vért jei mögött. S
a másik ..fegyverünk", amit a rosszal
szembefordítunk, a kegyelemnek - nem
szólamai ,fényes szavai, gesztusai.

TÓTFALUSY ISTVAN

mutasson a püspökök kollektív felelős

ségére. Ez az enciklika vezetett az egy
házról szóló zsinati konstitúció kidclgo
zásában a kollegialitás újra felfedezésé
hez (22. fejezet). A kollegialitás tehát
nem azonos a mindennapi életből is
mert "kollégai kapcsolat", "munk:'ltársi
jóviszony" fogalmával, hanem annál sok
kal többet jelent. - "Analóg" (= ha
sonlatosságon alanuló) értelemben kol
legíalttásról beszélünk a Zsinat óta a
püspök és presbitériuma (azaz papjai),
valamint a papok és hívek víszonylatá
ban is, ha ez a kapcsolat valóban Krfsz
tus apostolainak szellemét tükrözi.
Ugyanis valamennyien közös felelősség

gel hrtozunk egymásért és: az egész
egyházért.

KOMMUNIKÁCIÓ (a latin szó ere
deti értelme: kölcsönös érintkezés,
kapcsolat-felvétel). Lélektanilag ma oly
értelemben használják a szót, hogy
valaki (püspök vagy pap) "tud-e kom
munikálni" híveivel: azaz tud-e ked
ves, emberi kapcsolatot létesíteni ve
lük, vagy pedig elszigetelten él az élet
től. Ugyanebből a szóból származik a

KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK kife
jezés. Használják a tömegkommuníká
cíó-, tőmegkultúra-, tájékoztatás eszkö-
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