
JÓZEF TISCHNER

Lengyel teológus, filozó
fus. Akrakkói Pápai Teoló
giai Akadémia, valamint a
JagelIo Egyetem filozófia
professzora. Ez az írása
Milosc nemilowana (Krak
kó, 1993) című köteetéből

való.

Megérni a szeretetre
Ebben az írásban a világ egy ik legfontosabb kérdését - a szeretet
kérdését érintjük. Sok szó esik erről napjainkban, ám amikor a sze
retetről beszélünk, tudjuk-e, hogy valójában miről is beszélünk? A
mai embemek semmire sincs nagyobb szüksége, mint a szeretetre.
Mégis számos jel mutatja égen és földön, hogy korunk elveszítette
a szeretet megértését. Az Evangéliumhoz való visszatérés ma
visszafordulást is jelent a szeretet forrásához és a szeretetről alko
tott tudásunkhoz.

Szent Ferenc és tanítványai számára a szeretet elválaszthatat
lanul kapcsolódott a jóhoz: a jó megismerésének, valamint a jó
megvalósításának módja volt. A jót nem lehet anélkül megvalósí
tan i, hogy ne ismernénk meg. Ugyanakkor nem lehet megismerni
a jót, ha nem valósítjuk meg a világban vagy önmagunkban 
természetesen annyira, amennyire lehetséges. A megismerés és a
megvalósítás itt együtt jár. Ugyanakkor azonban nem lehet meg
ismerni és megvalósítani a jót anélkül, hogy ne lenne a szemünk
előtt valami rossz - rossz, amely fenyeget, kényszerít, elpusztít.
A jó így a rossz kihívására adott válaszként jelenik meg az ember
számára. A szeretet ebbe van "belekeverve". Ahhoz, hogy megfe
leljünk a helyzetnek, melyben a jó és a rossz viaskodik az embe
rért, szeretni kell. Mit jelent "szeretni"?

A görögök a szeretetet a szépség viszonylatában mérlegelték.
Az ember a szépség színe elött áll. Elragadtatásba, csodálatba,
ámulatba esik. A szépség magával ragadja, formálja , rabul ejti. El
viszi egészen az érzékek határáig. A szépségnek köszönhetően az
érzékek "zsenialitásuk" csúcsára jutnak. Kant azt mondta: a szép
ség megtanít érdek nélkül szeretni. Vágyat ébresztve a szépség
egyúttal "le is töri" a vágyat. Az ember "birtokolni" szeretne,
tudván tudva, hogy a szépséget nem lehet "birtokolni". Azonban
a szépség birtoklásának állapotába kerülhet az ember. Ezért Pla
tónnál a szépség megtapasztalása bevezeti az emberek közötti
kapcsolatba a "hűtlenség" veszélyes momentumát. Mit tesz a
"platóni ember", aki útja során még nagyobb szépséggel találko
zik - még nagyobbal, mint amilyennel tegnap találkozott?
Ugyanolyan rabul ejtettnek, ugyanolyan leigázottnak érzi magát,
eltelve a még nagyobb elragadtatással. Nem tehet másképp: elveti
a tegnapi "szépséget" azért a szépségért, amit ma lát. A görög
szeretetbe bele volt vésve a hűtlenség eleme . Bizonyos értelemben
hűtlennek kellett lennie. A hűtlenség magának a szépségnek a
megtapasztalásából következett. A szépségnek alávetett szeretet
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1Kirkegaard: Vagy-vagy,
1994, Bp, Osiris Kiadó.
Dani Tivadar fordítása.

"művészi" beállítottságot követel. Az ember, aki felfedezi a másik
szépségét, addig marad mellette, amíg meg nem unja. Amikor be
következik a csalódás, továbbmegy, nagyobb szépséget keresni.

Bibliai perspektívából másként merül fel a szeretet kérdése.
Valóban - a szeretetnek több neve van. Igaza van Kierkegaard
nak, amikor azt írja: "Ám a szeretetnek sok fajtája van; másként
szeretem az apát, mint az anyát, feleségemet ismét másként sze
retem, és minden különböző szeretetnek megvan a maga külön
böző kifejezése, de van egy olyan szeretet is, mellyel Istent szere
tem, és ennek csak egy kifejezése van a nyelvben: a megbénás";'
A bibliai - megbánással teli - szeretet Isten és a felebarát szere
tete. És egyben a jó megtapasztalása is - a segítséget követelő

jóé.
Idézzük fel a Biblia kulcsfiguráját, Ábrahám alakját. Ábrahám

valahol a világ pusztáin legelteti a nyáját, vándorol a világban, lege
lőt keresve juhainak. Tudja, hova kell vezetnie a nyáját, de nem tud
ja, ő maga honnan jött és hová menjen. Egy napon hangot hall: Áb
rahám, Ábrahám. Ki hívja? Ábrahám megérzi, ez a Legnagyobb
hangja. Isten hívja. Mit mond? Semmit. Isten csak hívja. De nevén
szólítja. Csak őt egyedül szólítja. Megrendítő! Annyi ember van a vi
lágon, annyi porszem a pusztában. De Isten csak őt hívja, őt egye
dül. Ábrahám kivételes dologra ébred rá: kiválasztott lett.

Mit felel? Ábrahám elmenekülhet. Így nienekült el valaha
Ádám ősapánk. Elmenekült és búvóhelyen rejtőzött. Ábrahám
nem követi el ősapánk hibáját, az ő válasza így hangzik: Íme itt
vagyok. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy Ábrahám választott.

Mi a szeretet? Szeretni annyit jelent, mint választással felelni a
választásra. Itt nincs jelen a szépség megtapasztalása. Nem azért,
mintha a szépség egyet jelentene a rosszal, hanem azért, mert a
választás élménye az érzékek számára megközelíthetetlen. Ábra
hám nem látja Istent. Ábrahám "hallja". Inkább "belül" hallja,
mint "kívül". Ebben a meghallásban felfedezi a jót. A jó valami
olyan, ami nem látható, de ami mégis választható. Az Ábrahám
által megtestesített jó elveszett jó, tévelygő jó. Segítséget követel.
Az Isten által megtestesített jó valójában nem tévelygő jó, de lehet
elfeledett, sőt megvetett jó Isten megmenti Ábrahámot a tévely
géstől. Ábrahám "megmenti" Istent attól, hogy elfeledj ék a világ
ban - megmenti a "ki nem választottságtól".

Így alakul ki a kapcsolat. Ez a kapcsolat a hűség kapcsolata. A
religio azt jelenti: a hűség kapcsolata. Ahogy a költő mondja:
Egyet tudok, és más felfedezésre nincs szüksége sem a szemnek,
sem a fülnek. Évszázadokra meghozva a választást minden pilla
natban választanom kell. A hűség annak a tudata, hogy minden
pillanatban választanom kell. Ilyen kapcsolat csak Isten és ember
között, ember és ember között lehetséges. Nincs ilyen kapcsolat a
folyó és medre között, annak ellenére sem, hogy a folyó sohasem
hagyja el a medrét - nincs köztük hűség-kapcsolat.

935



2Assisi Szent Ferenc
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Kaposy József fordítása.

3Sik Sándor forditása.

Látjuk a különbséget a platóni és a bibliai szeretetfelfogás kö
zött. A platóni szeretetfelfogásban jelen volt valamiféle "kötelező

hűtlenség", el kellett vetni a kisebb szépséget, hogy feltáruljon a
nagyobb. A bibliai szeretet-felfogásban a hűség mindenekfeletti
hűséget jelent. Ebből ered a házasság szentsége a kereszténységben.
A szentség Isten szeretete és az egyház képmása. Forrásánál ott ta
láljuk a szeretet eszméjét, vagyis a közös választás és a kitartó hűség

eszméjét. A szeretet eszméje Krisztus és az egyház szeretetében va
lósul meg, vagyis abban a szeretetben, amely a keresztrefeszítésben
és feltámadásban találta meg legmélyebb kifejeződését.

Egy már említett problémát érintünk itt. Mi a mai ember drá
mája? A szeretethiány. Szüksége van a szeretetre, de nem tudja,
valójában mi a szeretet.

Ki kell itt emelni még egy momentumot. A szeretetben mindig
megszületik a kérdés: mit tegyek? Ábrahám jelenetében megtalál
juk a választ: Szeresd Uradat, a Te Istenedet teljes szívedből, és a
te felebarátodat, mint magadat. Ami azt jelenti: térj vissza feleba
rátodhoz - aki melletted áll, melletted ül, melletted halad. Az Is
tennel való találkozás után, újra találkoznunk kell az emberrel.

Térjünk vissza Szent Ferenchez. Olvasunk a Virágokban egy
különös kapituláról, ahol ötezer szerzetes jött össze, és ahol Szent
Ferenc megparancsolta a szerzeteseknek, hogy hajítsák el azokat
az eszközöket, melyekkel a testüket gyötörték, hogy sanyargatta
tása által fejezzék ki Isten iránti szeretetüket. "Ezért Szent Ferenc,
mint okos atya, a szent engedelmességre megparancsolta, hogy
akinek vasból való vezeklőpáncéljavagy öve van, tegye lábaihoz.
És így is történt. Megszámolták, és jó ötszáz vaspáncélt és ennél
több részint karra, részint derékra való övet olvastak össze, úgy
hogy egész kis halom támadt belőlük, és Szent Ferenc vala
mennyit elkobozta.,,2 Mit jelent mindez? A polémiával való polé
miát. A primitívantiplatonizmus elvetését jelenti az elmélyült an
tiplatonizmus javára. Az érzékekkel való harc nem jelenti az érzé
kek elpusztítását. Az érzékek korlátozottak, de ez nem jelenti azt,
hogy nincs rájuk szükség. Nem arról van szó, hogy el kell fojtani
az érzékeket, hanem arról, hogy azt kell érvényre juttatni belőlük,

ami a legbölcsebb bennük, alávetve a szellemnek, hogy elvezesse
az igazsághoz. Az érzékek "számítóak". De - a szépség által 
érintik az érdeknélküliség határát. Szent Ferenc tudja, hogy maga
a testet gyötrő fájdalom nem gyógyít ki a "számításból". Fokoz
hatja is azt. Hozzá kell szoktatni az érzékeket, hogy lássák, és
mindenekelőtt hallják - a jót. Ezért énekli meg a híres Naphim
nuszban Szent Ferenc a világ szépségét - azt a szépséget, amely
Isten jóságát idézi:
"Áldott légy, Uram, s minden alkotásod,
Legfőképpen urunk-bátyánk, a Nap,
Aki a nappalt adja
és aki reánk deríti a te világosságod.
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4Sík Sándor fordítása.

És szép íj és sugárzó, nagy ragyogással ékes:
a te képed, Fölséges."3

Megmarad azonban a rossz, a fenyegetettség, a tragédia látomása,
ami az emberi sors árnyéka. Mit lát Szent Ferenc? Erőszakot? Gaz
dagságot? Gőgöt? Úgy tűnik, mindenekelőtt: gyűlöletet, bosszút, a
boszúállás szellemét. Hiszen az idézett Himnuszban Istent különösen
azokért az emberekért magasztalja, akik képesek megbocsátani.
"Ádljon, Uram, tégedet minden ember, aki szerelmedért másnak
megbocsát"." Ez arra kényszerít, hogy arra az alapelvre gondoljunk,
amely történelmünk legnehezebb pillanataiban lett cselekvésünk
alapelve. Így hangzik: győzd le a rosszat jóval! Ez az alapelv minde
nekelőtt Jerzy Popieluszko atya alakjához kapcsolódik. Ó emelte ki
Szent Pál leveléből, ő formálta a szükségleteinkhez, ő vált élő szim
bólumává. Ám tudjuk, hogy egy hasonló úton megelőzte őt Maksy
milian Kolbe atya, lélekben Szent Ferenc fia, aki "megbocsátott Isten
szeretetéért". Mindkét személyiségnek köszönhetően a mi lengyel
hitünk nem csupán evangéliumi, de igazi ferences jelleget öltött.

Mit lehet mondani erről az alapelvről? Fordítsunk figyelmet
két momentumra. Először kérdezzük meg: miért? Miért kell meg
bocsátanunk? Fel lehet hozni valami észérvet? Nem, nem lehet.
Az ész nem talál semmilyen érvet. Az ész érve inkább valami el
lentétes: az "igazságos bosszú". Csak egyetlen érv van, ami lehe
tővé teszi a megbocsátást: Krisztus, aki meghalt érettünk, "amikor
még bűnösök voltunk". Szent Ferenc azt mondja: Isten szere
tetéért. Avagy: bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is
megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.

És a másik dolog. Gondoljuk végig: győzd le a rosszat jóval.
Látjuk a rosszat: a hazugságot, a gyilkosságot, az árulást. Látjuk a
rossz láncolatát: a hazugság hazugságot szűl, a gyilkosság újabb
gyilkosságot, az árulás újabb árulást. Lehet-e valamilyen gátat
szabni. A rossz áradatnak? Lehet. Ki teheti ezt meg? Aki felfedezi,
hogy teremtő. A teremtő - ember. Az ember, aki képes az ellen
tétből felszinre hozni az ellentétet. Kisebb távolság választja el a
nemlétet a léttől, mint a rosszat a jótól. Az embemek nincs hatal
ma a nemlét felett. Nem képes a semmiből valamit alkotni. De
képes arra, hogy egy nagyobb csodát vigyen végbe: a rosszból
felszínre hozni a jót. Képes a hazugság világában igazságot te
remteni, a gyilkosság világában elhinteni az életet, az árulás vilá
gában életre hívni a hűséget. Szent Ferenc a kereszténység azon
géniuszai közé tartozik, akik egy konkrét történelmi helyzetben
újra felfedezik ezt az alapvető igazságot az emberről.

Mit jelent ebben a perspektívában a szeretet? Ez a szó az ember
teremtőképességérernutat, a "csodatétel" bámulatraméltó képességé
re a földön. A rosszat jóra változtatni. Az ember mint jó-tevő... Eme
tudás és képesség előtt még az angyalok is fejet hajtanak.

Éles Márta fordítása
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