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ELTf':RÉSEK ~-\ SZERETET FOGALMA KÖRŰL

Közkeletű a "szeretet" szó, de a jelentése, a fogalma a használatban
bizonytalannak, némileg cseppfolyósnak látszik. Meghatározásának nem
k önnyű voltára vall már az is, hogy kultúránk alapnyelve: a görög és a
latin több szógyökeréből is veszi megjelölését (philein, agapan, eran, ster
(Iein. aspadzesthai, amare, diligere, in caritate habere, gratum. habere).
Mást ért rajta :3. kozrnológus, mást a fiziológus, a pszichológus. a teológus,
mást az erkölcstan mívelő]e.

Kozmolócusnak mondhatnók például a Lucretius magasztalta Empe
dolclest, a világ horizontján vizsgálódó sziciliai. akragasi bölcselőtés költöt
(Kr. c. 492 - 432). aki a világ Iolvamatát, a dolgok keletkezését és elenvé
szését. szülr-tést és halált '17. "elemek" (tűz. víz. föld, levegő) folytonos
/'gvesülések('nt p<; bomlásaként fogt,a fel. Ebben a folyton váltakozó. egye
"ülő és bomló Iolvamatban az ezyesítést a szeretet. a széfbontást a vi
<;7ály végzi. A szerr-tct "nem tűri a váltonatlan megrnerevülést", Az ele
mek pgyesHésével folyton alkot. több elemből egy-egy egész egyedet hoz
létre, még pedig nemcsak vegyi, hanem szerves. élő egyedeket is. embert.
állatot, növényt is. Alkotásaiban célszerűség, rend, összhang nyilvánul
meg. "Mindaz. 'Imi Íi;tv célszerűen összetalálkozott, jóságosan egvesül a sze
rétet által." "A mindent átfogó levegő (aithér), valamint a határtalan tűz

fény fölött pedizca világmindenség' törvénye (diké) uralkodik." A szere
tet tehát Empcdoklcs felfogása szer-int a személyeken és egyedeken kivül
álló, vonzó. egyesítö. szervf'ző.jMpkony erő. Nemcsak fizikai erő, hanem
biológiai erő is. amely élte-t is. sőt az ember szellemiségére is kihat. "Az
ernber tagjaiban is működik : hódolat és pg'yetértp.;, belöle ha it ki." A sze
retet Empedokles szemében olyan külső erő. amely szerves és szervetlen
anvagokra, valamint a lelkületre hat és szer-vos és szervctlen, valamint
lelki eredményeket hozhat létre,

Ugyancsak kozmikus összdüPgf'~bl'n lát ia ,a '>'lf'l'etl'tet '1. XL <;74·,.-1
beli Omari Kha.1jam, a matem at ik.i (><; asztronómia tudósa (nwgh,Jt 1123
ban). Az egyik négysoros k ölternánvében ugv anis ('7,( mond ia:

.4 teremtés cé/ia PS töl'('/:"P~'? ct S?'?l'r' tet.
A $,zöllő nedvéhpJ1 (IZ pr,) n. szereteí .
A ezeretet az i.fjúsiÍn (/~llrih(1l! az öss.zl'lwl1u:') 1'1'11.
És vigyázz szavam,·,'!: I'IZ élet a sre ret e t,

A fiziológus azt mo"rl ;,'1. ho-«: rt lucerna ..szerr-ti" a mélv t-tllM'IO,7.0S.
ii<1<' talajt. Mi itt OH ,O'~('rpj('t q növény és a föld viszorivában? Az. hogy 'l

növény reagál a keo"l'7 i í k örülménvre, a táolálékban dús talaira. Annak
hatására és felhasznál-isával kifejti életerejét, kifejlődik, kiteljesedik. lx>
tölti rendeltetését. A szpretet tehát itt az élő szervezet szemoontiából ked
vező külső körülménvek az egyedi élet kiteljesítésére való alkalmas vol
tát és felhasználását ielzi.

Vajon mondh at iuk ezt szeretetnek ? Vajon a szeretot fmnlmához nem
elengedhetetlenül szükséars-c az éJö egYf'd tudata és esetleg érző idegrnű

ködése is? Empedokles nagvsznbású. de a mai ismereteinkhez mérve n aív
elgondolása szerint ugyan ..a sors kesryolméből minden lénynek van tu
data". de a lélektan inkább csak emberek tudatáról tárgynl, Annyi két
ségtelen. hogy nunden élőlény az életére jó vagy rossz tényezőkre valami
ként reagál. Kimutatja. ha nem is .mindig könnyen felismerhetóen
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hogy azok neki kedvezőek, vagy kedvezötlenek. A növény különbséget
tesz az élete fenntartása, valamint kiteljesülesének egyes fokozatai, fejlő

dési fokai szempontjából minőségileg vagy mennyíségileg jó és rossz ta
lajbeli, nedvességbeli és levegőbeli anyagok közt. A jókat meghatározott
mennyiségben kiválasztja (diligere) és felhasználja, a minőségíleg vagy
mermyiségileg rosszat pedig otthagyja. Azt, ami lénye, élete kifejtésére
jó - úgy mondhatjuk -, tudattalanul elfogadja és magáévá teszi; ami
rossz..azt melIőzi. Mi különbság van itt az élet kiteljesítése szemcontjából
a tudatos és a tudattalan életműködés között? Vajon különböző jelentő

sége volna a szerétet válogatásának a tudatos és a tudattalan élet szem
pontjából? Ha a behaviourismus irányzatát tartván szem előtt, abból a
meghatározásból indulunk ki, hogy "a pszichológia az élőlények magatar
tásáról (conduct) szóló pozitív tudomány", akkor a növény vonatkozásá
ban is szeretetről beszélhetünk.

A növénynél közelebb áll megismerésünkhöz házi állatainknak velünk
szemben nyilvánított szeretete, amikor például simogatásunkat hozzánk
símulással, meleg, hálás tekintettel, dorombolással. vakkantással. nyiho
gással vagy az örömnek egyéb hangjaival viszonozzák. Az állatok már
nemcsak a növények módián elfogadják, hanem tevékenyen keresik is az
életük minél teljesebb kifejthetésére szolzáló körülményeket és tényező

ket, és azt. amit evégből kedvezőnek találnak és szeretnek, ha tehetik.
fölcserélik azzal, amit még jobban ezeretnek. Tehát már némi értékren
det is tartanak.

Legközelebbről és legalaposabban az emberi lélek szeretetérzését t3
nulmánvozhatjuk, A lélektaní értelemben vett szerétet emberi érzésének
fíziológiai folyamata csak az úiabb időkben vált tudományos kutatás és
még talán nem is végleges megismerés tárgyává. Ámbár már a XIII. szá
zadban Albertus Magnus sejtette, hogy az érzések nem a szívben. hanem
az agyban székelnek. ez a felfogás soká nem tört utat magának. Kü1önö
sen a szív szerepének téves alapulvétele, a szív kultusza ülte meg a köz
felfogást, aminek nyomait nvelvhasználatunkban, sőt néha képzeletünk
ben is a mai napig is megtalálhatjuk. "A szív az, ami Istent megérzi, nem
az ész" - írta Pascal. :.A tettek útján való haladásra legkivált a szív
nagysága tesz képessé" - vélte Schopenhauer.

De ha a szerétet fiziológiai folyamatának kérdésében sokáig éppolv
téves felfogás uralkodott is, rnint a csillagászat terén a geocentrikus fel
fogás, magának a szerétetnek helyes fozalma, lélektani lényege már való
színűleg régóta ismerete-s. Aristoteles (Kr. e. 384 - 322) például a boldog
ságról szélván ezt mondja : .,Élvezni a lélek mivoltához tartozik, minden
kire nézve pedig élvezetes, aminek kedvelője, például a ló alókedvelőre,

a színjáték a színjátékkedvelőre nézve, épp úgy .az igazság kedves annak,
aki az igazságot szereti, az erény pedig annak általában, aki az erény ba
rátja." Aristoteles kiemeli a szeretetben rejlő örömérzést, élvezetet, és azt
az emberi lélek alaptermészetéhez tartozónak nyilvánítja.

Spinoza (1632-1677) már világos meghatározást is ad: "A szeretet
nem egyéb, mínt öröm (Lust) a külső ok képzetével egybefűzve." A sze
retet tehát jóleső, kedves érzés, amelyet magán az érzéserr kívü1 eső vala
mely inger, mozzanat, illetőleg annak képzete kelt. Ezzel a kedves érzés
sel járnak az "ősmozdulatok" (G. Kafka, W. M. Marston, K. Biihler): "Her
mit dir zu mir!" (Ide veled hozzám!) és "Hin mit mir zu dir!" (Hadd jus
sak hozzád!) A kedves érzés felkeItője lehet testi tárgy, vagy annak része.
tulajdonsága, alakja, állapota; lehet élő lény, például ember, állat, virág;
de lehet szellemi tárgy, gondolat, eszme, erkölcsi elv, művészet, tudomány.
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lehet egyéb tapasztalati vagy képzeléti tárgy is, így hang, szín, illat, íz,
mozdulat, étel, ital, levegő, hangulat, közérzés. révület, mámor, szóval
mindaz, ami az emberre hatással, ingerrel lehet. Mindezt számba véve
nincs tehát ellentmondásos fonákság az olyasféle jellemzésben, aminőnek

Woodrow Wilson északamerikai elnök személyével kapcsolatban is hangot
adtak: "Szerette az emberiséget. de nem szívelte az embereket,"

Az örömet, kedves elfogadó érzést keltő ingereknek a közőnségestől

a magasztosíg, az egyszerű érzékitől a szellemiig terjedő, szinte végtelen
értékfokozatából következik, hogy a szerétetnek is igen sokféle színezete,
jelleg-e, tartóssága, erő- és értékfoka lehet, de alapjukban az egyszerű,

mindennapi és az emlekedettebb, magasztosabb szeretetérzelemnek azo
nos lélektani és élettani gyökerük van. Aristoteles idézett példái is ha
sonló felfogásra vallanak. Más történelmi példák is ídézhetők megvilágí
tásul, Horatius például "urbis amatorv-ról és "ruris amator"-ról város
szeretőről és faluszeretőről írt (Ad Aristium Fuscum), viszont William
Pitt (1759 -1806) angol államférfi utolsó szavai ezek voltak: "Oh hazám!
Mennyire szeretem hazámat!"

Felvethető a kérdés, mi az oka annak, hogy a szeretet kedves érzése
a felkeltője irányában "ösmozdulatokat" támaszt vagy mozdulatok nélkül
is hozzá ragaszkodásra indít? Miért, hogy szerétetünk tárgyát látni vagy
hallani, ízlelni vagy szagolni, közelünkben tudni, bírni vagy ölelni, eset
leg beszívni vagy magunkra ölteni, meginni vagy megenni kívánjuk?
Mert szeretetünk tárgyának és bírásának. felhasználásának fontossága van
életünk fenntartása vagy fokozása, jobb állapota, kifejtése vagy telje
sebb kifejlesztése szemponttából. Az öröm, a kedves érzés mutatia ezt a
fontosságot. "Az öröm a felfokozott élet jelensége" (H. Hőffdina). Spinoza
szerint "az öröm az ember átmenete kisebb fokú tökéletesséabőlnagyobb
fokúba". És "minél több örömünk van, annál nagyobb tökéletességre
érünk, következésképpen annál inkább válunk az isteni természet része
seivé". A szerétetnek mint a teremtett élettel együtt adott érző képesség
nek tehát célossági, teleológiai rendeltetése van, amely rendeltetés érvé
nyesül mind az egyszerű, a testi jólétet szolgáló, mind pedig a magasabb
rendű, a lelki és szellemi javakat élvező szeretet terén, minthogy a szoma
tikus és a pszichikus életműködésekegyütt adják az emberi életet.

A szeretet mint a külső benyomások igenlő értékjelzőte az öröm út
ján jelzi, hogy valami az élet fokozására, teljesebbé tételére, rendelteté
sének jobb betöltésére szolgál, A szerétet ennélfogva értékel. mezkülön
bözteti az életre, az egyéniség testi vagy szellemi részére kedvező benyo
másokat a kedvezőtlernektől. Ez az érző értékelési folyamat M. B. Arnold
(1950) és D. B. Lindsley (1951) elmélete szerint az agyvelőnek "thalamus.
cortex" és "hypothal,amus" nevű része útján történik. Természetes, hogy
miután maga az ember és annak érző képessége sem tökéletes, a szei-etet
értékeléseiben is történnek hibák, annyival is inkább, mert gyakran ösz
szetett ,többrétű valóságoknak csak egyes részei, sok01dalú, bonyolult vi
szonylatoknak és távolabbi következményekkel járó folyamatoknak csak
egyes oldalai vagy kicsiny mozzanataí kerülnek az érzés értékelése alá.
Az ilyen értékelés hibáit a szintén nem tökéletes értelem van hivatva fe
lülvizsgálni, rendezni és valamely értékrendnek alávetni. Esetleges hibái
ellenére is azonban alapjáhan véve a szeretetet jelentő öröm az életnek
szolgál, az élet pedig élni akar, élni örökké.

Weh sprich: Vergeh!
doch alle Lust will Ewigkeit,
will tiefe, tiefe Ewigkeit!
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(A fájdalom elmúlásért kiált, de minden öröm örök életre, mélységes
öröklétre vágyik.) így adja meg F. Nietzsche egyetlen mestervonással a
szeretet örömérzésének arcélét.

Ha a szerétet értékelő működését vesszük szomügyre, akkor nem sza
bad megfeledkeznünk arról sem, hogy "a lelki élet nagyobbik része tudat
talan (unbewusst), és ez a rész mínden oldalról körülveszi a tudatot" (C.
G. Jung). Pedig ebben a tudattalan nagyobbik életrészben is adódnak moz
zanatok, amelyek a lélekben valamiképpen értékelődnek. Él; talán éppen
ezek a tudattalan lelki folyamatok is hozzájárulnak ahhoz, hogy "az élet
felfogások területén a végső kérdéseket, a valóság és az élet értékének
és értelmének kérdéseit utolsó fokon az érzések sugalmazása dönti el"
(H. Höffding).

Az erkölcstan és társadalomtan is tárgyalási körébe vonja a szeréte
tet. Schleiermacher, Feuerbach, Comte például a támadalomban na~ sze
repet szánnak neki. De itt a szerétet fogalma már nem azonos a lélektani
szeretettel. Az ilyen kifejezések mint: ..a szeretet erénye", ..a szerétet kö
telessége" (Schleiermacher), vagy az ilyen jelmondat. mínt: .,Legyen el
vünk a szeretet, alapunk a rend. célunk a haladás!" (Catéchisme positi
dste) - már maguk is éppen eléggé rámutatnak arra, hogy itt nem a
szeretet érzelméről van szó, hanem olyan akaratbeli magatartásról, ame
lyet inkább [óakaratnak, megértő segítő készségnek. kölcsönös erkölcsi
kötelezettségnek lehetne mondani,

Ez a magatartás független attól, hogy az arra kötelezettben megvan-e
a szeretet érzése a megsegített személlyel szemben, avagy ily szerétetér
zés nélkül, sőt esetleg ellenszenve ellenére kell a j6indulatot tanúsítania.
Az erkölcstani szeretet tehát - ámbár Spinoza például az Ethikájában
adta a szerétet lélektani meghatározását - különbözík a lélektani sze
retettől, és voltaképpen nem is szeretet, csupán annak azarculatával je
lenik meg. Ez következik a lélektan és erkölcstan lényeges különbőzősé

géből is. A lélektan a lelki elemeknek, tényezőknek és folyamatoknak.
tehát az érzéseknek is megismerője és Ieíró]a, az erkölestan viszont az
emberi magatartások szabályozója. Amaz meg-állapít és ismertet, emez ren
delkezik. Az explikatív, ez normatív tudomány. Amde érzéseket megrendel
ni nem lehet. Az erkölcstan így is voltaképpen nem érzéseket, hanem az ér
zések szekott megnyilvánulásaihoz többé-kevésbé hasonló magatartáso
kat kíván meg. ,.Azt óhajtottam. hogy alattvalóim szeretetből, ne kény
telenségből engedelmeskedjenek." tgy különböztette meg L Erzsébet an
gol királynő (1533 -1603) a szeretet érzésének magatartását az erkölcsi
kötelezettségtől.Érdekes, hogy Szent Pál apostola korinthusziakhoz inté
zett I. levelében a szeretet érzelmét fölébe emeli a megfelelő magatartás
nak: .Dsszam el bár egész vagyonomat és vessem oda testemet, hogy elé
gessenek, ha szerétet nincs bennem, mit sem használ nekem." Víszont
csupán erkölcsi szabálynak rninösitia szeretetet, amikor a rómalakhoz in
tézett levélben kijelenti: ..A tör-vény tökéletes teljesítése tehát a szeretet."

A teológia ismer természetfölötti szeretetet is. Ez a Szeritlélektől be
lénk öntött készség, amely úgy kapcsolja Istenhez a lelket, hogy vele a
legbensőbb kölcsönös barátságban élhet.

Mínt láttuk tehát, a szeretet, amiről annyi szó esik, voltaképpen igen
változó tartalmú fogalomként lebeg a különböző eszmekörökben. A reá
vonatkozó nyelvhasználat is felületes és kevéssé megbízható. Szerenesére
míndez nem gátol meg bennünket abban, hogy nagyjából megértsük egy
mást és eligazodjunk útjainkon. A fontos az, hogy tudjunk szeretni és
minket is tudjanak szeretní.
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