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Nemeshegyi Péter

MI A SZERETET?

.A szeretetnek nincs színe, hangja, íze vagy alakja , nincs súlya és ke
ménysége és nincs ára, mert semmiféle vagyonnal nem lehet megfizetnI.
Végtelenül könnyebb, mint a fény és nehezebb, mint az arany. Hozzá képest
minden édesség, minden élvezet keserű, és minden vagyon koldusi nyomor:
A nemrég elhúnyt nagy magyar pap. P. Varga László e szavaiból jól megért
jük, milyen nagy fába vágja a fejszéjét az, aki a szerétetról ír. Ki tudná mél
tóan fejtegetni a nagy Titkot, amely magának az Istennek létét alkotja, amely
- mint Dante mondta a .Divina commedia" zárószavában - .mozgat napot
és minden csillagot" , amely az egyetlen soha el nem múló valóság (lKor
13,8)? .Akt szerét. annak nem kell magyarázni, hogy mi a szeretet. Aki pedig
nem szerét. annak hiába rnaqyar ázzák" - mondta Agoston. Úgy van. Csak
az a baj, hogy nemcsak a hallgató, hanem a magyarázó szívében is csak
pislákol a szeretet lángja . Hogy tehát mi keresztények mégis beszélhetünk a
szeretetról, azt nem magunknak , hanem egy Másvalakinek köszönhetjük.

Néhány éwel ezel őtt az északjapáni Szapporó városban tartottam vagy
száz apácának el éadást a szeretetról. Egy óra hosszáig beszéltem, igyekezvén
megvilágítani minden oldalról a szeretet titkát. Mikor az el őadás végére ér
tem , felszólítottam a hallgatóságot, hogy tegyenek fel kérdéseket. Egy fiatal,
kerekarcú japán nóvérke mindjárt jelentkezett: •Tessék mondani, Páter: mi
a szeretet?" Hát ez a kérdés alaposan fejbe vágott. Egy álló órán keresztül
magyaráztam nekik , hogy mi a szeretet, és lám, mintha semmit sem mondtam
volna. Elkezdtem megint elölről, de látom a nóvér arcán, hogy nem hatol a
szívébe szavam. Erre félbeszakítottam a fejtegetést és hirtelen ezt mondtam:
. N őv é r , csak egyet mondok. Nézzen Jézusra. Nézzen az ó életére, az ó halálá
ra. Az, amit ott lát, az a szeretetl" Erre felcsillan a nóvér szeme: megértette.
Az én szlvemben meg valami nagy hullámként tört fel a hála érzése: .Jézu
som, mennyibe került neked, hogy én ezt a feleletet adhattam japán lányod
nak! ~Ietedbe került, halálodba. utolsó cseppig kiontott véredbe: Az Igazi
szeretetról, az .agapé" -ról beszélni csak egy módon lehet: ha Jézusról be
szélünk. Mert ami benne feltárult e világnak, az ez: a szeretet Istene és az
isteni szeretet.

Jézusnak minden ember fontos . Mert egy percig sem gondol saját rnaqá
ra, van ideje, ereje, módja másokra gondolni. Mert egy pillanatig sem legel
teti szemét önmagán, van szeme meglátni mások arcát. mások könnyét, má-
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sok mosoly át, Mert soha elónyt nem keres magának, rápazarolhatja életét,
mindenét azokra, akik semmi hasznot nem hajtanak neki. Mert szívében ott
ég az írgalom Atyjának végtelen szeretete, aranyfénybe van mártva szem é
ben minden ter emtm ény. A mezei virágok, amelyeket az Atya öltöztet csod á
latos díszbe; a verebek, amelyeket az Atya gondja tápl ál; a csendes eső ,

amellyel az Atya itatja a szomjas szántóföldeket; a vid ám napsugár, amellyel
az Atya csókolga tja a réteket; a Göncölszekér, amelyet az Atya hajt fel rnln
den éjj el az égre; a vetés, amelyet az Atya érlel százszoros terméssé; az
ici-pici mustármag. amelyet az Atya növeszt terebélyes fává, hogy ott rakja
fészkét ágai között a sárgarigó meg a fülemüle. Az egész teremtett világon
át árad a mindent éleszt ő . mozgató , á t ö l e lő isteni szerétet.

•Te mindenható vagy; azért irgalmazol mindennek.
Te szeretsz mindent, ami csak létezik.
Semmit sem vetsz meg, mit kezed alkotott.
Hiszen ha gyűlöltél volna valamit. soha meg nem teremtetted volna .
Hogyan is létezhetnék valami, ha te nem akarnád?
Hogyan maradhatna a létben valami, amit te nem hívtál?
Te mindennek irgalmazol , mert minden a t iéd :
Uram, te az élet bar átja!"

• A Bölcsesség Könyvének (11,22-27) e szavait Jézus is mondhatta volna.
Nem kellett Jézusnak tudós okoskodás, hogya legkisebb dologban is megé
rezze az Istent: az lsten ott van mindenben, és minden óbenne létezik; ma
gába zárja a végtelen Istent a parányi virágpor, és fel nem méri át az egész
világmindenség. Es ez az lsten szeretet. Simone Weil írta egyszer: . Kilépünk
a világból, mint kiscsirke a tojásból , és odaszállunk az ls ten mellé. órnell öle.
vele együtt nézünk le a világra. Akkor tudjuk szeretni ." Nincs ennél nagyobb
igazság. Jézus így nézte , így szerette a világot. Es a vil ágon az embereket.
minden embert, kivétel nélkül. Mert ismerte az lsten szívét. Tudta, hogy
. hajunknak egy ász, hulló szála - följegyzett bú nála". Tudta, hogy az
. uraknak Ura" .ő s szerelern " (Ady) ; és szeretett az lsten szívével.

Ha valaki nem képes kiröpülni a vil ágból, az lsten mellé te lepedni, az á
szemével nézni és az ó szívével szeretni a vil ágot. akkor köröket kezd rajzol
gatni maga köré , és beosztogatja az embereket: aki beleesik a körbe, az
felebarát ; aki nem, ahhoz vagy nincs közöm, vagy ellenség. Felebarát a csa
lád; felebarát a baráti kör; fel ebarát az érdektárs ; felebarát, aki szimpat ikus;
felebarát a tisztességes ember; felebarát, aki osztja politikai nézeteimet ;
felebarát, akin uralkodni tudok jótéteményeimmel. stb . Addig , amíg én ma
radok a központ és magam köré húzom a köröket, nem ismerem az Igazi sze
retetet , nem ismerem az Istent. Az igazi szere tetnek korlátja , határa nincs .
Mert az Atyaisten mellól nézi a világ ot, és az lsten szeretete hat ártalan,

Jézus szeretete ilyen . Az akkori jámborok megvetették a törvénytudatlan
egyszerű népet: Jézus velük, értük él, tisztel i , áldja , szereti öket. A rabbik
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lenézték a nöket és szöba sem álltak velük: Jézus megérti öket, társalog
velük; megbecsülése, bocsánata, csodái örömet. életet adnak nekik . Az ak
kori zsidó társadalom kiközös ítette a római megszállókkal együttmúködö adó
beszedöket: Jézus asztalukhoz ül és meghivatja magát Zakeus házába. A
törvény tisztátalannak mondotta a leprásokat és szigorúan tiltotta érintésü
ket : Jézus odamegy hozzájuk és sebhelyes homlokukra teszi gyógyitó, simo
gató kezét. Az akkori zsidók a pogány népek fiaival még asztalhoz ülni sem
voltak hajlandók, és várva várták a nagy ítélet napját, amikor szolgájukká
lesz minden nemzet: Jézus napkeletr ől és napnyugatról várja az Ábrahám
asztalához összesereglö népeket, a földkerekség minden határáról , a világ
végéig. Az igazi szeretet korlátlan, határtalan. Ha csak egyvalakit ls kizár ,
már nem valódi . agapé" , nem valódi szerétet. Mert a valódi szeretet egybe
forrás a teremt ően . feltétel nélkül szeretö lsten szivével. Nem naiv idealiz
mus és álmodozás ez. Senki oly élesen nem látta az emberek rosszaságát ,
mint Jézus. Látta , szenvedett miatta, és mégis jó volt hozzájuk. •Hiszen az
lsten is jó a hálátlanokhoz és gonoszokhoz· (Lk 6,35) .

Igy már megértjük, hogy miért kegyelmi ajándék az ilyen szer étet. A maga
erej éb ől ugyanis képtelen az ember az lsten álláspontjából kiindulva élni.
Egy japán keresztény iró, Ayako Mlura regényének egyik jelenetében egy
kisfiú kérdezi apjától : .Azt mondják a keresztények, hogy szeretni kell az
ember ellenségét. Papa, mi az, hogy .ellens éq'?" Az apa próbálja magyarázni:
"Tudod. fiam, az ellenség olyan ember, aki megbánt, vagy aki becsap. vagy
aki elveszi mindenedet, vagy megüt, vagy talán még meg is akar ölni ... •
Erre a gyerek: . Ugyan papa, hogy lehetne az ilyen embereket szeretnl?" ~s

akkor eszébe jut az apának egy tiajdani tanárának szava, aki egyszer elgon
dolkozva mondta egyetemista diákjainak: . Ellenséget szeretni . .. Ember erre
nem képes. Ha pusztán ember . ..• Eddig a regény . De milyen igaz, amit
mond. Ha puszta ember valaki , akkor még jó, hogyha csak fogat fogért, sze
met szemért követel , és nem üt i agyon azt, aki kiverte a fogát. vagy kivájta
a szemét. Ha puszta ember valaki, akkor természetes, hogy verseng , irigy
kedik , gyanakszik, bosszút forral, örül rosszakarója kárán, vagy legalábbis
megszüntet minden kapcsolatot az olyannal, akit ellenségének vél. Szeretnl ,
ahogy Jézus szeretett: embernek az lehetetlen. Lehetségessé csak akkor
válik, ha az lsten szeret bennünket. Igy szeretett Jézus, és így szeret az,
akiben az ö Lelke , a Szentlélek él.

Tért kell teremteni az emberi szlvben, hogy beáradjon a szeretet Istene
és az isteni szeretet. .Gyomláld ki szivedböl a gazt - mondja Ágoston -,
mert nagyértékú magot vetnek belé. Ne burjánozzék ott semmi, ami ezt a
magot elfojtaná!" üress é, tágassá kell lennie a szívnek, hogy ott felnöhessen
és kinyilhasson a szeretet virága. Akinek szive saját énjével van tele , abba
nem fér bele az lsten. Csak ha odaadtam mindenemet. lesz enyém a Minden.
Idézzük újból Ágostont, a szeretet nagymesterét: . Ha kenyeret akarsz venni.
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filléredet adod. Ha telket akarsz venni, tallérodat adod. Ha szeretetet akarsz
venni, magadat kell adnod. A kenyér ára a fillér. A telek ára a tallér. A sze
retet ára te vagyi· Nagy ár ezl De szinte semmi, ha összevetjük azzal a véq
telen kinccsel, amely nélkül . minden édesség keserű és minden vagyon kol
dusi nyomor". Ak i igy odaadta magát és akit igy betöltött az lsten, az szabad,
mint a tavaszi szél, annak testvére a nap, hold, ékes csillagok, annak nővér

kéje a halál és barátja minden ember; annak öröme mások öröme, bánata
mások bánata, annak élete Krisztus, halála nyereség; az .nern tartozik sen
kinek semm ivel, csak kölcsönös szeretettel" (Róm 13,8). De ezt a tartozást
soha leróni nem tudja. .Pénzadósság csökken, ha leróni kezdjük. A szeretet
tartozása annál Inkább növekszik, mennél inkább szeretünk. Amikor adóssá
got fizetün k, vagyonunk kisebbedik. Amikor a szeretet tartozását rójuk le,
szeretetünk egyre gyarapszik· (Agoston). Kifogyhatatlan, kimeríthetetlen a
szaretet. akárcsak az lsten.

lsten különös kegyelemként korunknak két szentéletű embert adott, a
krisztusi szeretet két példáját. Az egyik János pápa, a másik a kalkuttai Teréz
nővér. János pápa beváltotta pápaságának első napján mondott jóslatát: Ha
a pápa a szelíd és alázatos szívű Jézusnak képmása lesz, nagy hasznára lesz
Egyháznak, vil ágnak: A volt japán miniszterelnök, Ikeda mondta eqy alkalom
mal a tok iói érseknek : . t rsek úr, európai utam on sok híres emberrel talál
koztam, de nagy ember csak egy volt közöttük: a maguk János pápája. Mialatt
vele beszélgettem, állandóan az volt az érzésem, hogy régen elhúnyt, drága
jó édesapámmal beszélek : Nem csoda! A Krisztussal egybeforrt János pápán
keresztül az Atyaisten szerette és szereti a vil ágot . A Szent Péter templom
ban elhelyezett dombormű nagyszerűen fejez i ki a pápa lényegét: nem eqye
dül trónol ott, magányos méltóságban, hanem embertestvérei veszik körül.
Mögötte a zsinati püspökök sora, előtte a hozzá sereglő férf iak, asszonyok ,
gyerekek, betegek; hátul egy rab kukucskál ki a börtön ablakán, a dombormű

sarkán pedig egy kutya nyújtogatja a nyakát . tS János pápa, pluviáléjába
burkolózva , nagy Kezével áldását osztja .

Teréz nővér a világ legnyomorultabb szegényeinek barátja. Velük, nekik él,
értük szenved, értük dolgozik Kalkutta kohójában . Szeretetének lángja raga
dós: több mint ezer társ szegődött már melléje, akik vele élnek, szeretnek
és dolgoznak a legszegényebbekért. Nemrég az angol királyi hercegtől kapott
kitüntetést Teréz anya: elfogadta, mert jelentős pénzösszeg járt vele a sze
gények számára. Az ünnepség után újságirók vették körül a jó nővért, aki
fesztelenül válaszolt kérdéseikre.•Egyet szeretnék különösen tudtára adni az
egész világnak - mondotta -: azt, hogy az én kalkuttai szegényeim milyen
pompás, remek, nagyszerű emberek!" Micsoda kijelentés! Hogy azok a nyo
mor által testükben, lelkükben elsenyvesztett roncsok . pomp ás, remek, nagy
szerű emberek" lennének!? tS mégis igaz. Csak szem kell hozzá, a szeretet
szeme, az lsten szeme. Akkor még a legösszeroncsoltabb emberben ls meg-
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látjuk azt, amiért az lsten Fia leszállt a mennyekből. emberré lett. keresztre
feszíttetett. meghalt és feltámadott.

Két parancs ról beszél Jézus: .Szeresd Uradat. Istenedet! Szeresd fele 
bar átodat!" De ez a két parancs egy.•Ha valaki nem szereti látható test
vérét. hogyan szerethetné a láthatatlan Istent?" Az lsten iránti szeretet csak
akkor nem jámbor fantázia. ha egyesül és az e világot a végletekig szerető

lsten szívével. Ha .istenszeretetünk" nem az Istent magunknak kisajátító
önzés. ha nem az lsten lealacsonyítása saját boldogságunk eszközévé. akkor
nem lehet más, mint egyesülés az lsten szeretettengerével. Ak i az Istent
szereti, az lsten dicsőségét kívánja . Az lsten dicsősége pedig - amint már
Ireneusz megmondta - "az élő ember". az igazán élő , Istenből élő . örökké
élő ember. Aki szereti az Istent. az az élet barátja.

Azt, aki - mln t Simone Weil mondta - az lsten iránti szeretet által
kirepült e világból az lsten keblére, az lsten visszaküldi onnan a földre sze
retni. Visszaküldi . de nem magányosan . mert vele jön az lsten ls . •Ha valaki
látni akarja az Istent. minek küldenénk őt utazásra fel az égig? Csak legyen
szívében szeretet! Ha szerét. ég lett a szíve , és benne lakik lsten" (Ágos
ton). Mikor a feltámadt Jézus megjelent apostolainak a Genezáret-tó partján .
háromszor kérdezte meg Pétert: .Szeret sz-e engem?" ~s mikor Péter három
szor is igenne I felelt, Jézus hároms zor hozzátette: . Legeltesd bárányaimat!'
Nem azt mondja Jézus: . Ha szeretsz, maradjunk kettesben'. hanem: .Ha
szeretsz, menj és legeltesd bárányaimat: Szent Ambrus f űzött egy gyönyörú
mondatot ehhez a jelenethez: .Az Úr e vil ágban hagyta Pétert mint szereteté
nek képviselőjét (amoris sui vicarium)" .

Krisztus szeretetének képviselője, az lsten szeretetének tükre : ez a krisz
tusi ember egyetlen léthivatása. Ha nem ilyen mélységekből fakad szeréte
tünk . akkor lesz talán egy kis szívélyesség. emberbarátiság. udvariasság ,
kedvesség. szociális munka stb ., de amikor nehéz lesz szeretnl . amikor éle
tünket kell áldozni a szeretetért, amikor jóval kell visszafizetni a rosszat ,
amikor meg kell bocsátani az ell enünk vétkezőknek. amikor fáradtság . meg
nemértés nyom, akkor. ha nem a Krisztus és a Szent lélek által belénk áradó
Atyaisten szeretete lángol bennünk. kifogy erőnk, elapad bátorságunk. kialszik
örömünk. Nem könnyü a Jézus terhe. Hogy is volna könnyü mindennap ke
resztet hordani? Hogy is volna könnyü életünket elveszteni? Hogy is volna
könnyü még Ingünket ls odaadni? Hogy is volna könnyü átkozókat áldani és
üldözőkért imádkozni? Hogy is volna könnyü mindent eltürnl, mindent el
hinni . mindent remélni és mindent elviselni? Mégis: könnyü ez a teher! De
csak annak. aki szeret. Aki úgy szeret, ahogy Jézus szeretett. ~s csak az
ilyen ember él. Mert az lsten szerétet és élet.

Megmagyaráztuk-e ezzel. hogy mi a szeretet? Dehogy magyaráztuk meg!
De nem ls baj. Mert csak egy a fontos: hogy igazán szeressünk. ~s erre
majd rneqtanít , ha csendet teremtünk szlvünkben, a Szentlélek.
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