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A vallásos erosz negyven tétele
(Részletek)

3. Midőn birtokolom a szeretett lényt, uralkodom felette és ura vagyok. Midőn a sze
retett lény birtokol engem, uralkodik felettem, és ő az úrnőm. Ha örömet tudok sze
rezni a szeretett lénynek, szükségtöl és szenvedéstöl szabadulok, és ha magamra tu
dom venni szenvedését, örömben részesülök. Tehát mindkét esetben éppen annyi
hálával tartozom neki, mint ő nekem, és erre tekintettel lehet mondani, hogya szere
tet mindent kettős krétával jegyez fel.
4. Emiatt lehet mondani, hogy a szerető kedvesének már azért is hálás, mert az sze
retni engedi magát általa. De közelebbről megvizsgálva kitűnik, hogy csak azt szeret
hetem, és csakis az hagyhatja szeretni magát általam, aki viszontszeret. Ebben az ér
telemben panaszolja az Írásban oly gyakran Isten, hogy olyan kevés ember és olvan
kevéssé engedi magát szeretni tőle, és ezért noha ő maga a szeretet, az emberek hi
bájából csak olyan kevéssé tud valóban szeretni - pedig szívböl akarná.
6. Nincs nagyobb tévedés, sőt együgyűség, mintha valaki összekeveri a szeretet sza
badon leereszkedő alázatát a szolgai alávalósággal, hasonlóan a fennköltség és a gőg

összekeveréséhez. Valójában alázat és fennköltség egysége a szeretet androgynitása,
és amikor ez az androgynitás és hatalom megszűnik, akkor fellép a nemek különbsé
ge, mint erőszak és erőtlenség, mint önteltség vagy zsarnoki sóvárgás és mint szolga
ság, s egy vad házasságban egymáshoz láncolódnak.
9. Jóllehet a keresztény vallás azon a felismerésen és meggyőződésen alapul, hogy:
"Isten szeretet", mégis sok teológus és moralista úgy beszél az Isten és ember iránti
kötelességünkröl, mintha kötelesség és szeretet alapjában nem ugyanaz lenne. Az
Irás ugyanis megmondta, hogy az összes parancsolat az Isten és ember iránti szeretet
parancsában egybefoglalt, következésképpen a szeretet kötelességként van megpa
rancsolva. Ezt a szeretetet persze nem lehetett volna megparancsolni vagy köteles
séggé tenni, ha csupán vágy vagy szenvedély lett volna, s ezért a szeretet parancsa
csak azt mondja, hogy minden ember hatalmában áll szabadon feltáruini vagy bezá
ródni a szeretet felkínálkozó és sürgető indulata előtt. Kötelesség és szeretet azonos
sága egyébként már abban megmutatkozik, hogy mindkettőt egyesülésként fejezzük
ki. Mivel a kötelesség, a kötelezettség szó összefonódott vagy egybekötött létet jelent,
a kötelesség és szeretet között csak az a különbség, hogy a kötelesség (a törvény)
mint csupán átvonuló hatalom, egyesülésre hajt; ezzel szemben a szeretet mint betöl
tő és bentlakó magához vonz, amiért is a szeretet a törvény nyomása alól felszabadít,
miként a levegő beáramlása egy légüres testbe felszabadítja e testet a levegő nyomá
sa alól. Az egyesülés, amely a törvényben még csak egyoldalú volt, tehát nem szabad,
a szeretetben kölcsönös és ezért szabad. Ebben az értelemben nevezi az Írás a szere
tetet a törvény beteljesítésének és ugyanebben az értelemben mondja Istennek az
ember által megszemélyesített vágyát az emberrel való újraegyesülésre táplálónak
vagy beteljesítőnek.

Ama régi mondás, mely szerint Pater in filio, filius in matre, kifejezi az alkotónak
alkotásához való kettős viszonyát, míg atyaként szubtilisabb a nemzettnél és számára
felfoghatatlan, anyaként felfogható, betöltő és tápláló vagy ételt és az ételben önma
gát adó, mint atya önmaga felett égként, mint anya önmaga alatt földként van.
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ll. Nincs nagyobb balgaság, mint ha valaki az önszeretet eredményességében vagy
sikerében hisz, mivel az önszeretet éppoly kevéssé lehetséges, mint saját magunk át
ölelése. Aki önmagát akarja szeretni és csodálni, a másik ember bizonysága révén
voltaképpen csupán saját szeretetreméltóságára vonatkozó kételyeit szeretné elosz
latni, de ez sohasem sikerül, s ezenközben bensejében mindig üres kézzel távozik. Az
önszeretet és öncsodálat tehát mindig az ürességnek való lekötelezettséget bizonyít
ja, és mint tantaluszi törekvés az igazán csodálatra és szeretetre méltó csodálatának
és szeretetének visszautasításáért járó büntetés.
14. Valójában csak az az ember nevezhető szerencsétlennek és boldogtalannak, aki
képtelen vonzódni az általa nagyrabecsülthöz, ahhoz, aminek hódolnia kell, és akit
vonzalom köt ahhoz, amit meg kell vetnie.
20. A szeretet olyannyira szolgálja a szeretett lényt, hogy megfordítva a szolgálat
könnyen létrehozza a szeretetet. Szeretni: szívesen fáradozni, szenvedni és nélkülözni
a szeretett lényért, és aki nem tud érte többet fáradozni, nélkülözni és szenvedni, az
már nem szeret.
21. Csak a tiszteletet és szeretetet megsemmisítőszolgálat tesz rabbá és alantassá, a
szerető szolgálat szabadító és megtisztelő vagy felemelő, és nincs balgább, mint ha az
ember szolgálat, következésképpen szeretet nélkül akar szabad lenni, amivel csupán
alázat nélküli csőcselék lesz.
24. Valóban előzékeny és lovagias csak a szeretet, ellenben a szeretetlenség mindig
durva, bármennyire törekedjék is udvariasságra és lovagiasságra.
25. Ahogy minden emberszív igényli a tiszteletet és a szeretetet, szintúgy a bocsána
tot is. De csak a szeretet megbocsátó és azért bocsát meg szívesen, mert az alázathoz
és bűnbánathoz fordul, és ez segít neki a szelídség bőségét és teljességét megnyitni.
Az igazán bűnbánó nem ahhoz fordul, akit megbántott vagy megsértett, s aki ezért
megbünteti, hanem ahhoz, aki megbocsát vagy megbocsátásra kész.
26. Részvét nélkül nincs közös öröm. Az ember a szükségben a barátot és a kedvest
nemcsak megismeri, hanem a barátság és a szerelem elsősorban kínban és szűkség

ben gyökerezik. A szerencse és boldogulás az embernek csupán cimborákat szerez
(ahogy az asszonynak hímet), s noha a szeretet növénye könnyek nélkül nő, mégsem
ereszt gyökeret harmat nélkül.
27. A szeretet megbocsát a bűnbánónak, vagyis annak, aki őszintén gyón. Minden nö
vény meghal, ha az ember a gyökerét felfedi vagy fényre hozza, és a gyónó ugyanezt
teszi, amikor a benne meggyökeresedett vétket vagy szeretetlenséget, ami közöny
ként már kezdődő gyűlölet, feltárja. Azt lehet mondani, hogy a gyónó hitványságát el
árulja a jónak, ahogy vétkesként jóságát árulta el a hitványságnak, tehát az nem vét
kezik, aki a jóság gyökerét nem támadja meg és nem fedi fel.
29. Egy szívet voltaképpen csakis szív táplál vagy tesz szubsztanciává és minden más
eledel vagy élvezet után a szív üres marad. Ahogy az ember csak emberből él és
eszik, hasonlóképpen az embernek csak ember lehet méreg és halál. Milyegyügyűek
ezért azok az emberek, akik aggályos gonddal választják ki étkeiket. de gondtalanul
és közönyösen táplálják a szívüket.
31. Ne add szíved a dolgoknak vagy a szívteleneknek, még kevésbé a gonoszszívüek
nek! Az összes mérgezö, vérszomjas rovar vagy féreg vértelen vagy hidegvérű, és ha
sonlóan minden hidegszívűember a szív vérszopója és mérgezöje vagy gyilkosa.

Mióta a negativ szellem hivatalos elv lett, és az emberek intelligenciájuk részévé
tették, azóta számtalan hidegszívű, kiszáradt és mérgezett, kedélyében jegecesedő és
bomló filozófiai, vallási vagy morális rendszer keletkezett, melyek többnyire még ké
szítőjüknél is hitványabbak, mivel ezek rendszerűknek inkább ostromlói és nem bir
tokosai.
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32. Nem csupán könnyelműség vagy véletlen, hanem még egy bűncselekmény is
összehozhatja az embereket, de ebből nem következik, hogyegyüttmaradásuk is vé
letlen vagy bűnös, mert az ember hatalmában áll egy hitvány indítékból jobbat tenni.
így például ínség vagy alantas szükséglet hoz össze, ám a kapcsolat megmarad, s köz
ben az ínség elmúlik. Ekként számunkra minden természetes szeretet mintegy köz
vetlenül adott, de egyúttal feladott, és a közvetítő ön alakítás jobbat nyer belőle.

Azonban sok ember éppannyira értelmetlennek mutatkozik, mint az orangután,
amelyik az indiánokat tüzük mellöl elűzi, és ott maga melegszik, de nem elég értel
mes ahhoz, hogy e tüzet táplálva fenntartsa.

Ezért, ahogy oly gyakran látjuk, a természetes nemi, gyermeki, szülöi, testvéri, csa
ládi vagy atyai szeretet is hasonló okból meglehetős gyorsan ismét rnegszűnik, és
elhamvad.
33. Panaszlod rnulandóságát, tehát hiúságát minden szeretetnek, miközben a mulan
dóságot múlhatatlanná tehetnéd, és kellene is tenned azzal, hogy időtlenné teszed,
ahelyett, hogy megfordítva az időt táplálnád vele.
34. Minden új és közreműködésünk vagy érdemünk nélkül bennünk keletkező szere
tet (a vallásos szeretetet sem kivéve) olyan, mint egy újszülött gyermek, finom, de
tökéletlen, és gondos ápolásra szorul. Az újszülött ugyanis kezdetben csak a szülöi
szubsztancia közvetlen képe és gyümölcse, ám szellemüknek és szívüknek tevékeny
s önálló képévé kell hogy váljon.
39. A gőgös Lucifer zuhanása nem érintette Isten szívét, de annál inkább a gyenge és
érzékiségében elcsábított ember bukása. Mikor ez a bukás érintette Isten szívét, e
szívböl azonnal kiáradt a szabadító, segítő szeretet, és a megtestesüléssel (mert ez a
bukás pillanatában kezdödött) kezdetét vette a kiengesztelődés müve, azaz Istennek
ai emberrel és általa a világgal történő felbonthatatlan újraegyesülése. E mű nagy
ban folyamatos világtörténet, s minden egyes ember élettörténete kicsiben. A szere
tet Istennél van és volt, ahogy János mondja, amikor a világot és az embert teremtet
te, de midön az ember lezuhant, kilépett Istenből és mint megváltó szó a világba jött.

Azt lehet mondani, hogy az ember bukásának pillanatában Isten az emberen felej
tette pillantását, ámde a közönségessel ellentétes értelemben, mert ezzel a pillantás
sal a formátlan ismét megformált lett. Az isteni szeretet fénysugara vagy Jézus (a hé
ber szó jelentése alapján) ugyanis a bukás pillanatában azonnal Sophiába, mint min
den öskép eredeti matrixába lépett és az ember ösképében szellemi emberré lett,
úgyhogy ezzel a természeti ember testetöltése az időben megkezdődött. Ezen alapul
a megváltó hármas neve, mint Jézus, Krisztus és Mária fia.
40. Hasonló misztérium történik minden emberi szívben, amely a kiengesztelődés

művét nem akadályozza meg, mert á centrális folyamat minden részben megismétlő
dik vagy visszatükrözödik. Melyik szeretö ne venné észre, hogy miközben megbocsájt
és megbékél, egyre mélyebbre hatol saját szívében, és az általa elhagyott, tört és el
torzult magatartás helyett, önmagát egy helyreállított magatartás gondolatába hatol
va ragadja meg, és ezzel az újjáteremtett és felfogott, ugyanakkor teremtövé lett vágy
ban és imaginációban a bűnbánatot vállalja, tőle megújul. és a restaurált magatartás
sal azonosul. Melyik szerető ne vette volna észre, hogy csupán a szívböl áldozatként
kiömlő vér elég erős kötőanyaga a baráti és szerelmi kapcsolatnak (a mélyebb érte
lemben vett rokonságnak) s erre vonatkozik Mózes feleségének mondása: Vér sze
rinti völegényern lettél.

Ezért lehet odakiáltani annak az embernek, aki a kiengesztelődés folyamatát őszin

tén és szívböl átélte: Nem vagy messze Isten Országától!

Isziray Botond fordítása
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