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Erich Fromm:
A szeretet művészete

A lélekgyógyász szeme előtt nap mint
nap elhibázott életek, vakvágányra futott
sorsok, széthulló közösségek, hanyatló tár
sadalmak tárulnak fel. Miért van mindez,
mi a közös gyökere az egyéni és társadalmi
balsorsnak. amelyet, ha meglelünk, a meg
oldás kulcsa is kezünkben van? Freu'd kí
sérlete volt az első nagyszabású vállalko
zás arra, hogy a modern ember rossz társa
dalmi közérzetére magyarázatot adjon. El
mélete, a pszichoanalízis így eredeti illeté
kességi körén túl társadalmi, kulturális
problémák magyarázó elvévé vált. A pszi
choanalitikus tradíció folytatói - talán nem
véletlen - gyakran követték mesterüket, s
a XX. század szellemi áramlataiban jelen
tős szerepet játszottak illetve játszanak. El
sősorban a társadalomkritika, különféle
reform-mozgalmak, nemegyszer szélsősé

ges áramlatok merítettek a pszichoanalízis
eszmerendszeréből. A 60-as évek diákjai
Marx, Wilhelm Reich, Marcuse és Fromm
műveit szorongatták a kezükben. A század
végefelé a mélylélektant nemegyszer társa
dalomjobbító álpróféták és tömegmanipu-
látorok sajátítják ki. .

Erich Fromm, aki a frankfurti filozófiai
iskola tagja, a marxi társadalomelméletet a
freudizmussal hozza kapcsolatba. Ez a
próbálkozás sikeresebb, mint Reich fanati
kus, álmiszticizmusba torkolló szintézis
kísérlete. "A szeretet művészete" a 60-as
évek szellemi áramlataihoz kapcsolódik s
a~ amerikaivá vált Fromm válasza egy jó
letben élő, de értékeiben elbizonytalanodott
társadalom kérdéseire. A tanulmány több,
mint húsz év múltán ér el hozzánk, meg
késettségünknek megfelelően éppen ide
jében.

A szerétet szó hallatán érzelmi felhane
gok, kegyes asszociációk támadnak ben
nünk. Fromm könyvének alapgondolata
épp az ellenkezője: a szeretet a személy ál
landó jellegű tulajdonsága, cselekvés, ame
lyet nem a viszontszeretet vágya mozgat. A

szeretet adás és nem kapás, amely önneve
léssei elsajátitható, ha birtokoljuk előfelté

teleit, az alázatot, hitet, bátorságot és fe
gyelmet. A szeretet abból az ősi törekvés
ből fakad, hogy legyőzzük a természettől

való elszakadás és a modern társadalom
okozta elkülönültséget, amelynek legsúlyo
sabb formája az elmebaj. A szeretet hiánya
tehát végsősoron az elmeműködés zavarai
hoz vezet. A szeretet különféle fajtáinak
(anyai, felebaráti, istenszeretet) sorában az
önszeretet különösen figyelemreméltó,
mert a modern énpszichológia felé mutat.
Harmadik fejezetét a modern nyugati tár
sadalmak bírálatának szenteli, amelyek
legfőbb ismérve: a szeretet hiánya, és a
szerétet-kapcsolatok árúvá válása. Itt tá
maszkodik leginkább Marx nézeteire. A
könyv negyedik fejezete a szeretet gyakor
latát tárgyalja. Mint az előszóban kifejti, ez
a rész csalódást fog okozni. Valóban igy
van. A századelő vallásosan fogant jellem
nevelő könyveinek stílusára emlékeztet,
lazán és önkényesen kezelt fogalmakkal,
naív tanácsokkal.

Fromm szeretet-fogalma mélységesen
bibliai, s éles ellentétben áll Freud felfogá
sával, aki a szeretetben a libido megnyilvá
nulását látta. A Szentírás is többnyire cse
lekvések által érzékelteti a fogalmat. A sze
retet fogalmának ezt a cselekvő jellegét
hangsúlyozza a modern pszichológia is az
zal, hogy a cselekvéseinknek a másik sze
mély szerinti igazodását emeli ki (other
centeredness).

A szeretet, mint a társadalmi bajokra
ajánlott orvosság, a hatvanas évek gondol
kodásának jellegzetes tükörképe. A "má
sik" van előtérben, az egyénnek a csoport
hoz..a közösséghez való viszonya a megha
tározó.' Húsz évvel később, a humaniszti
kus pszichológiai gondolkodásban az
egyénnek önmagához való viszonya, a he
lyes önszeretet kerül a figyelem közép
pontjába, s a torz önszeretet válik a torz
társadalom bírálatának kiinduló pontjává.

Fromm műve szeretetteljes aggódás az
emberért, akLegyre kevésbé gyakorolja a
"szeretet művészetét", s igy kétségkívül
önmagát pusztító világot. teremt. (Helikon,
1985.)
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