
ASZALÓS JÁNOS

1931·ben született Szege
den. Matematikus. Leg
utóbbi írását 2008. 8. szá
mában közöltük.

A szeretetró1,
darabosan
A szeretetről sokan, sokat, jól beszéltek és írtak. A szerzők többféle
irányból közel ítve, több féle módon látják és láttatják a szeretet lé
nyegét: úgy, mint erény t, mint t ársadalomszervez ő és min ősít ő er őt,

mint kulturális jelenséget, mint az emberi bold ogság m érőműszer é t,

mint a személyiség fejl őd és ének motorját, mint a pszic hológia ked
velt, ám kissé megfoghatatlan témáját, mint teológiai vizsgá lódás tár
gyá t, spirituá lis szempontból mint az isteni Szeretet visszfényé t, és
mint egz isztenciális, személyiségfilozófiai szempontból értelmezett
lét-állapotot stb. Ezek között gyökeresen kűlönböz ő értelmi, érzelmi,
akarati - filozófiai, teológiai, antropológiai, esz tétikai - egyé ni és
közösségi - egzisztenciális és morális - gya korlati és elméleti ér
telmezés dimenzióinak van helye. Mi ezt a szerteágazó értelmezés
nyalábot szeretnénk most ritkítani , ám anélkül, hogy elfelejtenénk
vagy lebecsülnénk a lenyesett ágakat. Tudatában vagyunk annak is,
hogy a szeretet fogalma a közbeszédben súlyosa n degradálódott, s
mesze esik attól, aho gyan mi most idézni szeretnénk.

Alapvet ő kérd ésünket (Mi a szeretet?) most az egzisztenciá lis és
a spirituá lis dimenziók metszetében szeretnénk értelmezni: van-e
valami lényegalkotó és közös minden szeretet-jelenség magjában , s
vajon mi az, ami ebben súlyával az egz isztenciális és a spirituá lis
(életadó) jelleget hordozza? - A választott d imenzióinkban term é
sze tesen igen sok, fontos gondolatanyag hom ályban marad , vag y
fel sem merül.

A"vá lasz t" most nem logikus okfe jtéssel, hanem inkább kisebb
gondolat-csomagok és aforizmá khoz hasonló mondatok sorozatá
val közelítjük - szinte vázlatszerűen írva , a félreértés, a képes és
paradox beszédmód veszélye it is vállalva , pontos összegzést sem
ígérve. A kérd és és a várható válasz ug yani s túl fekszik azo n a ha
táron, ami az értelemmel felfoghatót, rendszerezhet öt, illetve az eg
zisz tenciális tapasztalással azonosíthatót egymástól elvá lasz tja.

(A megközelítés dimenzióinak megfelel6en, ebben az írás ban a
bibliai hivatkozások és a teológiai idézetek nem kiindulóp ontkén t,
hanem összegzésként szolgá lnak.)

Kiinduló megállapításunk lehangolónak tűnhet: az egzisztenciális ta
pasztalatainkban megjelenőszeretet meghatározhatatlan. Csak körülírni
lehet. Egy-egy tettre, esem ényre rámutathatunk ugyan : íme, ilyen a
szeretet. De mintha leveg őt markolnánk. Mert a szeretet nem he-
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'Simone Weil:
Zeugniss fürdas Gute.

München, 1990, 18.

2Franlfois Varillon: Ahit
öröme azéletöröme.

(Ford. Kaposiné Eckhardt
Ilona.) Márton Áron Kiadó,

Budapest, 1998,24. (A
könyv egésze iserről szól!)

3Nemeshegyi Péter:
Szeretet azlsten.

Teológiai zsebkönyvekl2,
Agapé,Szeged,1994,81.

lyezhető el a katalogizált erkölcsi erények jó-rossz tengelyén. A sze
retet több és más, mint amit akárhány csodálatos szeretet-cselekedet
megtestesíthet. Nem azonos mély érzelmi hullámok jelenlétével, az
önfeladás, önfelejtés és átadás extázisával vagy elszenvedésével, s
azok egyszeri vagy időbenelhúzódó aktusaival sem. Pszichológiai
kutatások is csak a felszínét közelítik meg, jelenlétét jelezhetik és
mibenlétére utalhatnak. - Pál apostol sem próbálkozott a szeretet
pontos meghatározásával. Az első Korinthusi levél 13. fejezetében
is csak annak külső ruháját írja le. A szeretet ruhája a jótett, s annak
motivációja: az alapvetően pozitív odafordulás mások (és a más
ság) felé. - Mi sem vállalkozunk nagyobbra, s beérjük a sokak sze
mélyes tapasztalatából kiinduló, de mégis sajátos útkeresésünk le
írásával. Kerülő úton indulunk el. Mert - úgy hisszük - ez az
egyetlen egyenes út. Istent kérdezzük: számára mi a .szeretei"?

A .Szereiei" Isten "lényegének" azonosító neve - amennyire ezt az embe
ri értelem megközelítheti. Mert.Az Isten szeretet" (Ijn 4,16), létmódja
pedig a Szentháromság: a "Másikért-való-Lét" relációinak Egysége.

A Szeretet lényegi formája a kenózis ("önkiüresítés"). Ez Isten lé
nyegéből fakad, és nem(csak) a teremtéssel és a megtestesüléssel
együtt járó, esetleges történés. Simone Weil ezt így fogalmazza meg:
,,[Isten] ... elmegy a lehető legmesszebbre, önmagától végtelen tá
volságra."!

Francois Varillon? nyomán egy döntő lépéssel továbbmegyünk:
Isten csak Szeretet. Mindenhatósága a Szeretet mindenhatósága; vég
telensége a Szeretet végtelensége; igazságossága a Szeretet igazsá
gossága; szépsége a Szeretet szépsége; egysége a Szeretet egysége...
A teremtés is a Szeretet tette. Ő teremtette a világot. Szeretetből te
remtett mindent. A szeretetért teremtett. Csak szeretetet teremtett.
- Minden teremtmény (élettelen és élő, növényi, állati és emberi) ezt
az istenarcot hordozza, mindegyik a saját létmódjának megfelelő szin
ten és formában. Más szóval: minden teremtmény szeretet-Iényegű, és
Istenszeretetének megnyilvánulása, dicsősége. (Szent Ireneus: "Isten di
csősége az élő ember", de mi ezt a teremtés minden ("akármikori")
elemére vonatkoztatjuk.)

Ha Isten a Szeretet, és az ember Isten képmására teremtetett (Ter
1,27),akkor azember a (teremtett) szeretet. Annyira ember, amennyire
a szeretet kiteljesedik benne. Haláláig csak növekedésben vagy
csökkenésben lévő "előember". Nemeshegyi Pétert idézve: " .... a
legnagyobb érték, az egyetlen abszolút érték és egyetlen valóság, mely
igazi életként örökre megmarad, nem más, mint az egymás irántiön
zetlenszeretei"? S ha a Szeretet isteni létmódját a Másikért-való-Lét
ként azonosítottuk, akkor a teremtett szeretetre is hasonló áll: a sze
retet"lényege" a "másért-való-lét" állapota.

Itt azonban egy pillanatra meg kell állnunk.
Igen sok (talán a legtöbb) természet-szabta emberi jelenség úgy

tesz erről alétállapotról tanuságot, hogy ezeket tudatosan nem is
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4Karl Rahner:
Hit, Szeretet, Remény.
(Ford. Dévény István.)

Egyházfórum, Luzern 
Budapest, 1991, 207.

kapcsolja a másért-való-lét feladatához (például utódnemzés, gye
reknevelés, tanítás, alkotás, gyógyítás, szórakoztatás). Még az ön
szeretethez társítható eseményeknek, tetteknek és törekvéseknek is
van transzcendens vonatkozása. Olyan léthelyzetek is gyakoriak,
(például a szépség, az alkotás, a természetszeretet, a szerelem igé
zetének pillanataiban), amikor a felfokozott csodálat, a gyönyörű

ség magas foka elragad önmagunktól: már csak a csodálat csodál
kozik, már csak a gyönyörűség gyönyörködik. A szeretet ölt itt is
testet, bár más formában, de hasonló minta szerint: aki a szeretetet
birtokolja, az elvesztette önmagát, mert már a szeretet birtokolja őt.

Megfelejtkezik magáról. A szeretetben való lét tehát nincs föltétle
nül éber és reflexív tudatállapothoz kötve; az ember - természete
szerint - még "álmában is szeret".

A .szeretet" szóval ezentúl azt a szeretőembert, illetve annak meghatá
rozó léthelyzetét jelöljük, akiben ezaz isteni arcvonás márkifejlődött ésural
kodóvá vált. Ez az emberi létnek formát adó, lényegét meghatározó
állapota. Ezt azonban nem statikus (beteljesült) állapotnak, hanem
dinamikus, fejlődő (esetleg visszafejlődő) állapotnak tekintjük.

A Teremtőről, a Bíróról, a Gondviselőről, az Igazságosról, a Jóról, az
Egyről, a végtelenül Hatalmasról nincs és nem is lehet adekvát ké
pünk vagy fogalmunk. Ezek a fogalmak, földi tapasztalatokból ki
indulva, egyfajta végtelenbe ívelő extrapolációval kívánják a Meg
tapasztalhatatlant megjelölni. A földi tapasztalatok alapján azonban
senki sem kerülhet Isten arcának közelébe. A szeretet azonban nem
extra-, hanem intrapoláció; Isten belső "öntapasztalatának" lenyomata
az emberben. Nemcsak "valami", hanem - sokkal inkább - Va
laki. Isten élő ikonja bensőnkben: " ... aki kitart a szeretetben, az Is
tenben marad, s Isten is benne marad" (Ijn 4,16).

A teremtés szétválasztja a Teremtőt a teremtettől. A Szeretet egye
síti őket.

A Szeretet függővé teszimagát a szeretettó1 (Peguy): "Úgy szerette Isten
a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda" (Jn 3,16) - a Végtelent a
végesért cserébe. Ennek ellenkezője is igaz: a szeretet Isten előtt

meztelen és tehetetlen. Mert "a szeretet nem abban áll, hogy mi sze
retjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte a Fiát bűne
inkért engesztelésül" (I]n 4,10).

Nehezen és csak furcsán lehet beszélni a Szeretet és a szeretet kő
zötti kapcsolatról. Állandóan bújócskáznak egymással. Egymáson át
tűnve egymásba alakulnak, majd szétválnak. Nem tudni, melyik az
úr, melyik a szolga. Mert "Isten nem vetélytársa az embernek" - írja
Karl Rahner,' Sőt, az ember nem tud eléggé meghajolni a Szeretet
előtt úgy, hogy ő még jobban meg ne hajolna előtte.

Isten mindenkit másként szeret. Másként a tékozló fiút, másként
annak bátyját. Másként ma és másként holnap. - Jézus is másként
szerette Pétert, mint Jánost, Máriát, s mint Mártát. És másként (jajl)
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5Walter Nigg: Amisztika
három csillaga. (Ford.

Midling Andrea.) Kairosz
Kiadó, Budapest, 168-169.

saját édesanyját. Isten mindenkit másként, annak saját személyisé
géhez, kultúrájához, helyzetéhez illeszkedően szeret.

A szeretet a körhöz hasonlítható. Egyetlen középpontja van, mely
azonban (geometriai értelemben) nem része a körnek, és láthatat
lan. Ám nélküle a kör pontjai szétesnének. A szeretet középpontját
Istennek nevezzük. Csakhogy - s innen már sántít a hasonlat - ez
a középpont, nem részként ugyan, de "benne van" a szeretetben
(lJn 4,4).

A sokmilliárdnyi - akár élő, akár megholt - ember középpont
jai egybeesnek. A közös középpontban minden középpont egyenlő
méltósággal rendelkezik. Istenivel.

Minden (nem emberi) létezőnek is ugyanitt van a középpontja.

A szeretet egy három tételben írt, de egyszerre hangzó zeneműhöz

hasonlítható: "teljesen a másoké" - ezen keresztül "teljesen Istené"
-, s ezáltal "teljesen önmagáé". Ez a zene nemcsak teremtett létál
lapotok folyama, hanem egy pillanatban egybeolvad a teremtetlen
Szeretet örökké hangzó zenéjének egy-egy taktusával. Ezen a pon
ton a szeretet elképzelhetetlen, de valós közelségbe kerülhet a Sze
retethez. Erről a pontról nem lehet eldönteni, hogy isteni-e, vagy
csak emberi. Talán mindkettő.

Ez a szeretet nem a misztikusokkiváltsága. Minden emberben, ha po
tenciálisan is, jelen van. Tauler János így ír erról: "A legnemesebb és
legfenségesebb dolog, amiről csak beszélni lehet, a szeretet; (... )
Isten nem nagy értelmet kér, nem is mély gondolatokat, vagy pedig
jámborság nagy cselekedeteit. (... ) Ha valaki a szeretetnek ebbe az
áramába kerül, ne gondoljon bűneire, sem pedig az alázatára, sem
semmi másra, csak arra, hogy a szeretet műveinek eleget tegyen.">

A szeretet művészi alkotás: benne mindig minden új, megismételhe
tetlen. Csak térden állva közelíthető, semmihez sem hasonlítható.
Minden szeretet egyetlen és nélkülözhetetlen. Nagyobb, mint a te
remtett világegyetem. Mert aki szeret, abban minden elfér, ami ki
sebb Istennél.

A szeretet az észrevétlen elmúlás művészete.

Semmi sem oly idegen a szeretettó1, mint a haszon, a jutalom. Semmi
sincs tóle távolabb, mint valamiféle csereüzlet: "ezt adom, azt kapom
cserébe". Ahol szeretet lakik, ott szégyen jutalmat várni vagy fizet
séget kérni. " ... adjatok kölcsön és semmi viszonzást ne várjatok" (Lk
6,35).Képtelen a birtoklásra, erszénye pedig üres.

A szeretet nem érdem, és nemérdemszerző. Számára még ez a szó is
utálatos. - Az üdvösség nem érdemeink jutalmaként, hanem beteljesü
lésként vármindenkit, akiben a szeretetnek legalább a csírája megtalálható.

Ahol szeretet lakik - ott a kötelesség csak szerény szolgáló. Ám
elmaradhatatlan.
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6Hans Urs von Balthasar:
Válogatás a műveiből.

(Ford. Szabó Ferenc és
Kerényi Gábor.) Mai írók

ésgondolkodók/3,
Róma, 1989, 103.

Amikor a törvény elérte a teljességet (Róm 13,lD), megszűnik törvény
lenni. Kötelező jellege feleslegessé válik, mert teljesítése már termé
szetessé lesz, a szeretet , természete" szerint.

A törvény a szeretet "csontváza". Vétkes volt, aki azelőtt ellen
kezett vele, s büntetést érdemelt - ezután már önmagát büntető
öngyilkosságnak számít.

A "szeretet parancsa" kifejezés (abban az értelemben, hogy "sze
retni kötelező") - önellentmondó. Amikor valaki így ad parancsot
a "szeretet cselekedeteinek" végzésére, biztos lehet, hogy éppen a
szeretet fog hiányozni abból. (A biblikus szóhasználat ennek csak
látszólag mond ellen. Jézus "új parancsa" több, mint az erkölcsi kö
telezettségek újabb rubrikája: mindentátfogó kérés felénk! Ahogy aka
rata is többet jelez: Isten legforróbb vágyát!)

Minél egyetemesebb egy (emberi) érték, annál többet veszít szi
gorúságából és kötelező erejéből (Karl Jaspers). A szeretet pedig a
legegyetemesebb a teremtett értékek között. Csak a tökéletes sza
badság élhet méltón vele.

Minden személyes és intézményi parancs, szabály, előírás (az
egyháziakat is beleértve) a szeretet fennhatósága alá tartozik. Ha
kibújnak alóla, érvényüket vesztik.

"Semmiféle kinyilatkoztatott igazság (. ..) nem mondhat mást, mint
a szegény Szeretet dicsőségét. (. .. ) Csak a szeretet hitelre méltó'"
(H. U. von Balthasar).

A szeretet alapvető törvénye, hogy - aktuálisan vagy csak potenciá
lisan - egyre magasabb szintű szerveződés és egyre mélyebbre merülő

önkiüresítés (kenózis) periodikus lüktetésében él. Ezek az ütemek időn

ként egymást váltva, máskor egymássalpárhuzamosan, egy idő

ben hangzanak fel.
A szerveződés az egyre-több-Iét folyamának duzzasztása. Ennek

két fázisa van: az önmegvalósítás (constructivum sui, szeresd önma
gadat): egyéniség kialakítása, saját értékek felfedezése és kidolgo
zása az ember-lét számtalan területén. amelyek nélkül nincs reális
alapzata a szeretet további ütemeinek - majd a szétáradás (diffusi
vum sui), azaz a szeretet megsokszorozása másokban, azért, hogy
másokban újjáéledjen: "szeresd felebarátodat, mint önmagadat".
Hiszen - egy ősi rabbinikus mondás szerint - a felebarátod: te
vagy! "A szeretetnek valaki más felé kell feszűlnie, hogy szeretet
lehessen" - írja Nagy Szent Gergely. Ez visszahat a kezdeményező
szeretetre is: mások gazdagodásával önmagát is gazdagíthatja:
"szeresd önmagadat, mint felebarátodat". - Ahhoz azonban, hogy
ez a magatartás ne csak önmaga körül forogjon, - saját természe
tes képességeinek maximálásával - fel kell építenie egy áldozati
oltárt, a következő ütem előkészítéseként.

A másik ütem, az önkiüresítés hasonló erejű, ám gyakran bújtatott
és megtagadott jellegzetességeket hordoz. Ennek egyik formája az
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1Victor E.Frankl 
Pinchas Lapide: Istenke
resés ésértelemkeresés.

(Ford. Szemere János.)
Jel Kiadó, Budapest,

2007,20.

eJelenits István: Élet és
Evangélium. Vigilia Kiadó,

Budapest, 1994,27.

önátadás: hely és életlehetőség biztosítása mások számára önma
gunk életterében, feltételek nélkül. Éte/lé válni mások szájában.
"Az, aki képes kibújni a bőréből, hogy mást vagy másokat szeres
sen - egészen az önmegtagadásig -, az saját lényéhez a leghűsé

gesebb" - mondja Victor E. Frankl a Pinchas Lapide-vel folytatott
párbeszédben.7

Ebben az ütemben a szeretet-folyam akkor növekszik, ha nemcsak
átadja, hanem fel is áldozza önmagát másért, másokért; ám csökken,
ha egy percet is elveszteget ennek lehetőségeiből.A kiteljesedés
"egyetlen lehetséges mértéke a totalitás:" (Jelenits István). Ereje a
gyöngeségében rejlik. Ám ez az áldozat nem önpusztító, és nem fel
tétlenül gyötrelmes; néha - vagy inkább gyakran - akár természe
tes boldogság forrása is lehet!

A fentieket összegezve, a szeretet fejlődési íve négy pilléren nyug
szik: szeresd önmagadat (ez a "gyermeki" szerétet-állapot) - szeresd
felebarátodat, mint önmagadat (ez a kibontakozó, küzdő állapot)
- szeresd önmagadat, mint felebarátodat (érett, kiegyensúlyozott ál
lapot) - szeresd felebarátodat (a célirányba fordu1ó szeretet állapota).
- Isten szeretete mindezek fölött és mindezekben keresendőés nem
egy ötödik pillér az első négy után, vagy azok előtt!

A " tisztaszeretet" azt az állapotot jelzi, melyben az önszeretet önma
gukban önépítő és értékes aktusai (táplálkozni, pihenni, dolgozni
stb.) az észszerűség határain belül következetesen, végleges szándék
kal alárendelődnek mások érdekeinek: "Senki sem szeret jobban, mint
az, aki életét adja barátaiért" (Jn 15,13). - S ha ez így van, akkor az
is igaz, hogy az ember legalapvetőbbtermészete szerint a saját (ter
mészetes) halálára készülő lény. Ezzel ad esélyt és helyet a követke
ző generációnak. Halálának célja azonban nem a puszta megsem
misülés, hanem a kiteljesedés: mások léthez-juttatása, gazdagítása
és helyt-adás, otthon-készítés azok számára.

A szeretet tetteiből táplálkozó lelkiség e földi életben nem válhat
tökéletesen tisztává. De megközeIítheti azt, mint két párhuzamos
egymást a perspektíva messzeségében. Találkozni csak a végtelen
ben fognak; a tiszta szeretet a földi életben még extrapoláció. Csak
halálunk útján válhat teljesen tisztává. Ott azonban a szeretet "tet
tei" egészen más ruhát öltenek, és intenzitásuk, hatékonyságuk ha
tártalanul növekszik. Ott nem szűnünkmeg tevékenykedni, s egyre
elevenebben élni. Mert akkor válik eggyé az emberi szeretet az érte
életét adó Isten mindig-tevékeny szeretetével.

A tiszta szeretet egyre gyorsuló mozgás. Mert tisztasága a rajta
nyugvó Szeretet pillantása és folytonos megtestesülése. Mindig
lehet tisztább, egyre közelebb Hozzá. - Ezt a mozgást nem a jótet
tek szaporítása, nem a végletekig fokozott aszkézis, hanem Isten
"tiszta örömének" fel-felvillanó fénye lendítheti egyre feljebb.
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