
HIT ÉS ÉLET

Szívből vagy ésszel?

"A tegnapi matematikaórámon a hatodikban egy kislány önfeledten rajzolt. Amikor
rászóltam. kedvesen közölte. hogy nekem rajzolta, s át is adta ajándékát. Zavarba jöt
tem. Nem tudtam, most megköszönjem vagy megrójam érte. Csak forgattam a kezern
ben a papírlapot.' Egy fiatal diplomásokból álló közösségben hangzott el a történet, s
egész estét betöltő beszélgetést indított el.
- Meg kellett volna köszönnöd neki, aztán kihívni felelni, s ha nem tud, megkérni a
drágalátos gyermeket, hogy legközelebb otthon rajzoljon neked.
- És ha tud? És ha szeretetböl rajzolta? Ha ez az első közeledése?
- És ha nem is neked rajzolta, csak így vágta ki magát? Vigyázzunk, negyven gyerek
előtt felelőtlenséglenne nem okosan szeretni!
- Ne haragudj, hogy jön össze az "okosan" és a "szeretni"? Szeretni csak szívböl lehet.
- Vagyis ösztönösen? - Érzéssel!
- A szeretet nem érzés, több annál, összetettebb. Érzelem. Nem lehet általában szeret-
ni. Mindig valakit valamiért, valahogyan szeretünk.
- A szeretet nem valamit-valamiért típusú ügylet, nem is egyenlet. nem is ésszerü te
vékenység. Én a Hegyibeszédből olvasom ki, hogy nem fontolgatva, hanem szinte
"őrülten", szinte "ész nélkül", határtalanul, egész szívböl kell szeretni. A rajzoló kis
lány szeretet-gesztusát is - kockára téve a tanári tekintélyt - így kell fogadni.
- A legfontosabb kérdés a szeretet hogyanja. Nem azért van eszünk, hogy azt a szere
tésben kikapcsoljuk. Érzelmi-értelmi lényként kell szeretnünk, nem majomszeretet
tel. Igenis okosan, bölcsen, megfontolva, latolgatva kell szeretni, nem csak úgy
"bumm, bele!".
- Az a baj, hogy sokan az okoskodással, a kisszerűséggel. a porciózással. a "megéri-e?"
kérdés latolgatásával azonosítják az okos szeretetet, pedig az ész szerepe a szeretet
ben magasztosabb: először is döntök, aztán kiválasztom a formát, a nyelvet, lefordí
tom az adott helyzetre, az adott személy nyelvére. Ész nélkül szórni a szeretetet, rázú
dítani a másikra: pazarlás, s talán még bün is.
- Végül is nem az a lényeg, hogy odaadjuk magunkat?
- Így, ahogy vagyunk, ehetetlenek vagyunk. Át kell alakítanunk magunkat szavakká.
gesztusokká, jelekké, s ehhez kevés az érzés.
- A ködobalót például nem szabad kenyérrel ingerelni. Az éhezőt csupán magam
hoz ölelni: cinizmus.
- Úgy gondolod, hogy Jézus okosan szeretett?
- Mint érzelmi-értelmi lény, igen. Nem szórta szét magát idő előtt, s hűségesen. türel-
mesen és tudatosan készült a végső odaadás órájára.
- Mi mást tehetnénk? Sáfárkodnunk kell szeretet-energiánkkal, a ránkbízott kincsek
kel, s ami még fontosabb, amikor valakit szeretünk, dialógusban vagyunk vele.
- Dialógust mondtál? Ebben pedig benne van a logosz is, meg a logika is. Nem ezen
az úton kellene tovább mennünk?
- Mit rajzolt a kislány neked?
- Egy egyenlő szárútrapézba zárt szívet.
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Lehetetlen volna néhány mondatban összegezni a biztonságosan boldogságra veze
tő út összes kritériumait. Pedig mindannyiunk legfontosabb feladata az volna, hogy
kidolgozzuk szeretetünk müködési elveit, megfogalmazzuk magunknak, mit kíván az
eszményi szeretet, világosan meglássuk, melyek a legveszélyesebb buktatói az emberi
szeretetnek, s józanul azt is fölmérjük. hogy mi hogyan állunk a szeretetünkkel-sze
reteteinkkel.

Erich Fromm némi iróniával. de igen realisztikusan jegyzi meg a szeretetről szóló
művében: nincs még egy olyan emberi tevékenység, amelyik annyi selejtet produkál
na, mint a szeretet. Világunk nemcsak a háború és a szociális igazságtalanság áldoza
taival van tele, hanem a szeretet hajótöröttjeivel is: krónikus szeretethiányokkal, sze
retetnek kikiáltott aljasságokkal és önzésekkel. a másiknak kizsákmányolásával, sőt

akár gyűlöletével. S ezt mintha mindenki természetesnek venné, sőt mulattatónak
tartaná: az utóbbi évtizedekben az olcsó szórakoztató műsorok erről a területről me
rítették legtöbbet megtapsolt témáikat.

Szeretetünk meghatározza egész lényünket. Olyanná leszünk, ahogyan élünk, szok
ták mondani. Hozzátehetnénk: olyanná leszünk, ahogyan szeretünk, hiszen életünk
legfontosabb állapota és tevékenysége a szeretet. Szent Tamás szerint: mindenki a
szeretetéből él. akár jól. akár rosszul. Szent Ágoston pedig így fogalmaz: mindenki
olyan, amilyen a szeretete. S hozzáteszi: az erény tehát a szeretet rendje.

Mit kíván ez a rend?
A szeretet szó legalább két, alapvető különböző valóságra utal. A szó köznapi - és

sokak számára sajnos kizárólagos - értelmében a szeretet: érzelem, sőt talán csak ér
zés: spontán elragadtatás, tetszés, egy másik személy miatt érzett öröm. Örülök an
nak, hogy a másik van, hogy olyan, amilyen, és spontán lelkesedéssel jónak tartom őt,

igenlem alétét.
A szeretet azonban nem csupán érzelmi állapot, hanem az akarat tudatos gesztusa

is: odafordulok a szeretett másikhoz, hálával és örömmel. készen a szolgálatára, segí
tésére. Tőlem telhetően igyekszem megadni neki rnindazt, amire szüksége van, ami
örömet okoz neki. Érzelmeink változhatnak - ezek az egymásra épülő akarati dönté
sek azonban maradandóbbak az érzelmeknél. s személyiségünk legmélyét mozgósít
ják, ugyanakkor a legradikálisabban át is alakítják legbenső énünket.

Ennek az odaadásnak nincsen netovábbja. A teljességre törekszik, legalábbis irá
nyultságában, vágyában - s ezt a teljességet pillantja meg Istenben. A szeretetből élő

ember számára a kinyilatkoztatás legfontosabb, valóban megváltó mondatai ezek:
"Isten a szeretet. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte. Ahogyan
az Atyával szeretjük egymást, úgy szeretlek én is titeket, s nektek is ugyanígy kell
szeretnetek egymást."

A szeretet e "királyi útja" egész életünket igénybe veszi - a halálon innen és túl.
Hogy tévelygő, mulandó életünkben is biztonságosan járhassunk rajta, legalább a
következőket kell mindig újra megkérdeznünk magunktól:

Nem redukálom-e a szeretetet csupán érzelmekre, spontán elragadtatásra? A szeretetre
ráadom-e valóban - nemcsak a fejem, hanem a szívem is - tehát egész belső magam?

Merre irányul a szeretetem - "exportra vagy importra", adásra vagy kiadásra? Bir
tokolni akarom-e csupán a másikat, esetleg kizsákmányolni, hasznot húzni belőle,

vagy pedig neki adom magam, egyre teljesebb szrvvel, egyre önzetlenebbül, szolgálat
készebben, egyre inkább az ő javát keresve, minden feltétel és hátsó szándék nélkül?

Csak pillanatnyi kielégülést, örömet keresünk-e a szeretet címén, vagy pedig egy
más igazi javát? Igényes szeretettel törekszünk-e arra, hogya másik igazul és tartósan
boldog legyen? Vajon csak spontán érzelmeimmel tartom-e jónak a másikat, vagy
pedig Isten szeretetének ragyogásában szemlélem őt? Arra is irányul-e a szeretetünk,
hogy e tökéletesebb, mert a szeretetben megistenülő önmagunk felé segítsük
egymást?
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