
Tiszta szeretet,
tiszta szabadság
A szeretet, a szabadság és a szenvedés különös háromszöget alkot. Szá-
munkra úgy tűnik, hogy minden teremtett élőlény ebből a háromfé-
le „minőségből” építi fel létének alapszerkezetét, innen meríti fejlő-
déséhez a szükséges erőt, motivációt, s nyeri el létének „értelmét” is.
Ebben a rövidre fogott írásban azonban csak a szeretet és a szabadság leg-
fontosabb, közös összefüggéseire mutatunk rá; a szenvedés problémáit
csupán érintjük.

A szeretet és a szabadság kapcsolata egyfajta burkolt feszültséget
sejttet. Mert aki szeret, az valamiképp leláncolja magát a „másikhoz”,
esetleg úgy, hogy moccanni sem tud. (Ezért szabunk néha ösztön-
szerűen határt a szeretetünknek; nem kívánunk szeretetünknek rab-
jai lenni.) Következő sorainkban azonban — sokak írásait nyomon
követve — a szeretet és a szabadság olyan formáira szeretnénk rá-
mutatni, melyekben a szeretet minden konkrét megvalósulása ismé-
telhetetlenül egyedi, és szükségképpen bontakoztatja ki a szabad-
ságnak egy (szintén) egyedi, és az előbbit pontosan „fedő” formáját.
Ezeket az egymáshoz rendelt formákat „tiszta szeretetnek”, illetve
„tiszta szabadságnak” fogjuk nevezni.

Mindkét jelenségkörnek létezik a közbeszédben is használatos, min-
dennapos interpretációja. A mi jelen közelítésünk inkább antropoló-
giai, filozófiai, ezen belül ontológiai szempontok szerint ácsolt konst-
rukció, mely összességében inkább tanúságtételt, kérdéseket, és nem
tanítást rejteget. Igazságértéke vitatható, korrigálható vagy elvethető.

Hogy mondanivalónk magjához elérjünk, a fenti két fogalmat pon-
tosabban meg kell határoznunk. Ám már most hangsúlyozzuk, hogy
sem a szeretetre, sem a szabadságra nem tudunk mindenki által elfo-
gadható és pontos definíciót adni. Ezért inkább a „körülírás”, esetleg
a „meghatározás” kifejezéseit használjuk. (A továbbiakban — a rövidség
kedvéért — a „tiszta” jelzőt elhagyjuk, hacsak a szövegkörnyezet ezt
meg nem kívánja.)

Beszélhetünk két személy közötti, de kiterjesztett és analóg értelemben sze-
mély és közösség közötti, illetve közösségek közötti szeretetről. Ebben az írás-
ban elsősorban (de nem kizárólagosan) a személy–személy közötti
(az úgynevezett „én–te”) kapcsolatokra figyelünk, ám néhol egy-egy
kitérőt is teszünk az önmagára reflektáló önszeretetre és az istensze-
retetre is. (Az Isten–ember szeretetkapcsolatot egyébként mindezek
ősmintájának tekintjük.) Bár ezek a kapcsolatok alapvetően és lénye-
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gükben szimmetrikusak — illetve annak kell(ene) lenniük, főképp a
személyek közötti kapcsolatok tekintetében —, ebben az írásban csak
az egyik félre figyelünk, akit a továbbiakban „szubjektum” kifejezéssel
azonosítunk; a másik felet pedig a „másik” kifejezéssel.

A szeretet fogalmának — számunkra kedvező — meghatározásá-
hoz a mindennapi, „evilági” élet tapasztalataiból és kifejezésmódjából in-
dulunk ki. Legáltalánosabban valamilyen vágyakozást értünk ezen.
Ha emberekről van szó, akkor inkább vonzódásról beszélünk, sokféle
motivációval: barátság, szeretet, hosszú távú együttlét, közös sors-
vállalás, együtt-munkálkodás stb. Belefér ebbe a sorba, hogy szeret-
jük önmagunkat és Istent is. Csakhogy néha (vagy gyakran?) szere-
tetünknek ezek a „tárgyai” idővel színüket veszthetik, megszűnnek
stb. Elmúlásukkal figyelmeztetnek saját elmúlásunkra is. Most azon-
ban olyan szeretet nyomait keressük, amely — a fentiekkel szemben —
garantálja, hogy megismételhetetlen („egyetlen”), egyszerű és örök.

Ha ez a három ismérv együtt áll egy szeretetkapcsolatban, akkor tiszta
szeretetről beszélünk. Ezt az alapvető kritériumrendszert megpró-
báljuk most egy fogalmi keretbe ágyazni, s a pontos „definíció” he-
lyett így írjuk körül: a (tiszta) szeretet egy érett személyiség maradék
nélküli ráirányultsága egy „másik”-ra. Mit rejt ez a körülírás?

A szeretet fogalmának horizontja — ebben az írásban — csak a Föl-
dünkön élő embereket foglalja magában, ahol a „személyiség” az ember
megismételhetetlen magánvalóságának központja, reprezentánsa.
Közöttük az „érettekre” figyelünk. Azokra, akik a biológiai és pszi-
chikai fejlettség már kialakult (bár nem föltétlenül befejezett) fokán
állnak: fejlett ön- és éntudattal, de önmagukon túllátó (transzcen-
dens) látókörrel, vágyakkal és morális értéktudattal rendelkeznek.
Döntéseikért felelősséget éreznek. Képesek mások személyiségének
bizonyos fokú, de lényeges más-ságát is elfogadni, és néhányukkal
átmeneti, másokkal tartós kapcsolatot teremteni, velük együtt élni,
és ezeket a kapcsolatokat értékként elfogadni. A szeretethez tehát a „ter-
mészetes” képességek igen magas szintű együttállása is szükséges.

A személyiség fogalmával szorosan összetartozik a „méltóság”; ez nem
választható el a teremtettség tényének transzcendens vonatkozásától:
Isten képére és hasonlatosságára teremtettünk, amely sarkalatosan bele-
épült ember-létünk (lényegünk) fundamentumába — függetlenül
attól, hogy erről tudomást szereztünk-e, elfogadtuk-e. Isten ebben
megnyilvánuló szeretetét a mi (ember)szeretetünk mintájaként, egy-
fajta „teremtő erő” jogosítványaként, Isten „aláírásaként” fogjuk fel.

A „ráirányulás” fogalma sokoldalú és igen kényes. Az ember pszi-
chológiai én-központúsága egészséges személynél adott és mozdít-
hatatlan. Ez önmagában természetes („szeresd felebarátodat, mint
önmagadat”), de létezik — s ezt keressük — olyan kapcsolódás is,
mely a kapcsolat súlypontját (érték-pontját) a másikra tolja át (pél-
dául a szülő kapcsolata a gyerekéhez).

A „maradék nélkül” megkötés azt jelenti, hogy a szubjektum csak
annyit tart meg magának, mely szükséges szeretetének fenntartá-
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sához és folytonos növeléséhez, és azt, hogy az ilyen kapcsolat (leg-
alábbis a szubjektum részéről) nem szűnik meg soha, mert már „be-
épült az ontológiai szerkezetébe”. Egy hasonlattal élve: a szeretet a sze-
mélyiség „csontszerkezetének” a kapcsolatokért felelős oszlopát
alkotja. Az ilyen ember már nem is tud másként gondolkozni,
érezni, cselekedni, mint a szeretetétől indítva, a „másik” érdekében,
önmagát elengedvén. (Sietve hozzátesszük: az ember földi életében
ezt az állapotot tökéletesen soha el nem érheti — a „csontozat” itt
nem szilárdul meg teljesen.) Ezért szemléletünkben a szeretet el-
sődlegesen ontológiai fogalom, s nem egy nélkülözhető attribútum.

Most tekintsük át a szeretet néhány igen fontos jellegzetességét. Ezek-
kel párhuzamosan néhány merész — esetenként csak valószínűsítő,
máshol csak hipotetikus szintű — állítást is megfogalmazunk.

— A (tiszta) szeretet transzcendens: olyan létbeli minőséget jelez,
mely túlemelkedik a természetesnek gondolt emberi képességek,
tulajdonságok halmazán.

— Mindez abból a meggyőződésünkből ered, hogy „Isten képére
és hasonlatosságára” való teremtettségünk nemcsak egy emlékez-
tetőül kiakasztott kép a lélek falán, hanem Isten valóságos jelenlé-
tére figyelmeztető tény. Mivel Istent a Szeretetével azonosítjuk,
mely minden emberre irányul, ezért az ember létét ezen Szeretet által
alkotott és formált létnek gondoljuk.

— Igyekszünk igazolni, vagy legalább valószínűsíteni az olvasó
számára, hogy ennek az állapotnak felfedésére és fejlesztésére nem-
csak törekednünk lehet és kell, hanem meg lehet közelítenünk úgy,
hogy az foglyul ejtsen bennünket (mintha egy másik planéta vonzás-
körébe kerülnénk).

— A szeretet lényegileg személyes „szerkezetű” és azonos szintű
kölcsönösségre váró „kettőscsillag”, mely lényegénél fogva választ, vi-
szonzást vár. Vár — de nem „elvár”. A viszonzatlan szeretetben is ki-
tartó hűség az emberi szenvedés egyik legtisztább formája; isteni mű,
mert Istennek az ember utáni szenvedélyes vágya testesül meg benne.

— Tranzitív, abban az értelemben, hogy azon is maradandó nyo-
mot hagy, akit szeretnek — akkor is, ha erről neki nincs tudomása, s
talán akkor is, ha ezt a „nyomot” tudatosan elutasítja. Az embertől
emberre irányuló szeretet tehát önmagában is üdvösségre indító
aktus; nemcsak teremtett, hanem teremtő erő is.

— Más és több, mint amit a „szeresd felebarátodat, mint önma-
gadat” parancsban elfogadunk. Inkább ahhoz hasonlít, amit János
evangéliumában olvasunk: „Amint én szerettelek titeket, úgy sze-
ressétek egymást ti is” (Jn 13,34).

— Ha az embert, mint pusztulásra született lényt szemléljük, akkor
azt mondhatjuk, hogy az ember éppen ezt a tényt (halandó mivoltát)
képes saját „hasznára” fordítani, amennyiben a (tiszta) szeretetének
állapotát és folyamatát mások életének elindítására és megsokszoro-
sítására fordítja. Ő maga elpusztul ugyan, de mások éppen ezáltal fog-
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nak élni (Jn 12,24). Teológiai fogalmazásban éppen ezt nevezzük üd-
vösségnek, más szóval Jézus halálában való részesedésnek.

— A szeretetünk legfontosabb alakító formája a „másik”, akit
egyedi mivolta, saját egyénisége, kultúrája (természete, szokásai)
figyelembevételével kell megítélnünk és elfogadnunk.

— A fentiekből következik, hogy a szeretethez szükségképpen tár-
sul a szenvedés valamilyen formája.

— Gyökeresen egyedi; olyan, mint az aláírás: utánozható, de nem
másolható.

— A másokra irányuló szeretet és az önszeretet egymással arányos ál-
lapot-pár. Egyikből következik a másik. Annyira szeretem a másikat,
amennyire önmagamat. (Ez fordítva, sőt Istenre vonatkoztatva is áll.)

— Mivel a (tiszta) szeretet Isten jelenlétére utal, ezért a jogtalan-
ságnak, az erőszaknak, a birtoklásnak, semmilyen formáját nem ismeri, a
„jog” fogalmával pedig hadilábon áll. (Döntő estekben még a szubjek-
tum védelmében sem: ezek példáiért nem kell sokáig kutatnunk.)

— Legszokatlanabb állításunk — amit a Biblia egyes részeiből és a spi-
rituális irodalomból is sejtünk —, hogy a tiszta szeretet állapota (ha
ugyan kiérett már akár egyetlen „másik”-ra vonatkozóan is) lényegi-
leg megegyezik azzal, amit az üdvösség evilági formájának ismerünk.

— Akármennyire elterjedt is a kifejezés, a szeretet „nem üdvösségszerző”
saját magunk számára, hiszen lényegileg mások „érdekei” felé fordul.
(Itt természetesen csak a kifejezés alkalmatlanságára gondolunk.)

— És mégis: az emberből a halála után csakis a szeretete marad meg.
— A szeretet előbb-utóbb, de szükségszerűen különböző (külső il-

letve belső, effektív illetve affektív) tettekben, magatartásformákban
nyilatkozik meg; ezeket a szeretet tetteinek vagy cselekedeteinek nevezzük.

A tiszta szeretet (szükségképpen megjelenő, és kívülről vagy belső refle-
xiók során tapasztalható) tetteinek összességét a „tiszta szabadság” teré-
nek nevezzük. A tiszta szabadság (ezentúl itt is elhagyjuk a „tiszta”
jelzőt) a szeretet terét első lépésben a belső döntések és a tevékenységek
terére „képezi le”, mely — a következő lépésben — a szeretet lát-
ható tetteit rejtő forrásokat fakasztja fel. Ez sokféleképp nyilatkoz-
hat meg: így rutinszerű „jócselekedetek” formájában, azaz másol-
ható, utánozható köntösben is, de most azokra a jellegzetességekre
hívjuk fel a figyelmet, melyek éppen a szeretet egyediségéből következnek.

— Azt állítjuk, hogy a szubjektum szeretete a személyi szabadságnak
egy egyedi, személyre és konkrét kapcsolatokra szabott és ugyancsak vég-
telen (de nem korlátlan) terét nyitja meg. A tiszta szeretet és a tiszta
szabadság (összegző nagyvonalúsággal) ugyanazon érem két ol-
dala. Nincs tiszta szeretet sajátos szabadság nélkül és tiszta sza-
badság sajátos szeretet nélkül.

— Ez a szabadság nem a szükségszerűséggel szemben vívja szabad-
ságharcát. Analóg kapcsolatban áll a mindennapi életben érvénye-
sülő jogi, erkölcsi, fizikai szabadsággal, azok lehetőségi tereivel —
de nem azonos velük. Ezek mintegy „kívülről érkező” törvények mód-
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jára szabályozzák az ember személyiségének cselekvési terét; a sze-
retet szabadsága pedig az ember személyiségének legbelsőbb réte-
geiből, központjából teremti meg azt.

— Ha a szeretetben élünk, akkor ennek (szükségszerűen!) megfelelő
küldetést (missziós hivatást) is kaptunk; ez jelöli ki szabadságunk
kreatív terét. Néhány „profán”, de valójában nagyon is szent példa
segíthet ennek értelmezésében. Ami mindig elsőként jut eszünkbe: az
anyai vagy apai hivatás. Elvileg bárki, akit a jézusi hit vezérel, képes
lehet olyan életmodellt kidolgozni, mely nem kötődik egyetlen „be-
járt” klasszikus életpályához sem, és analóg, de valóságos módon,
egész habitusában egyedi és teremtői karakter birtokába kerül.

— A küldetésével járó feladatokat mindenkinek saját természete
és adottságai terében, ám azon belül különleges, zseniális módon
kell teljesítenie; gyakran úgy kerülve döntéshelyzetbe, hogy semmilyen
előírás, szabály, törvény, példa nem áll rendelkezésére, csak a szeretete által
motivált lelkiismerete — ráadásul ezek egy (vagy sok) ember életét alap-
vetően meghatározó döntések lehetnek! Ez a tiszta szabadság lényege.

— Bármennyire sok emberre terjed is ki a szubjektum szeretete,
a hozzájuk tartozó szabadság-terek mégis egyre inkább egymáshoz
hasonulnak, és egyre egyszerűbb teremtői karakterré  nemesednek.

— Egy szubjektum szabadságát három oldalról veszi körül korlát.
A „má  sik” részéről, aki a felé irányuló szeretetnek ellenáll: Mk 6,5:
Jézus nem tudott szülőfalujában csodát tenni. A legerősebb korlát
éppen a szubjektum oldaláról fenyeget: a kishitűség, a restség, a ku-
darctól való félelem (Péter süllyedni kezd a Genezáreti tó vizében),
a szeretet tisztaságának vakfoltjai miatt. Végül az „objektív” akadá-
lyok (betegség, távolság, eszközhiány stb.) következtében.

— Ezek a korlátok azonban nem zárják le minden oldalról a sze-
retet szabadságát; mindig marad egy nyitott tér, ahol szabadsága —
metaforikusan szólva — végtelenbe tágul. (Geometriai analógiával:
a félegyenes egyik irányban korlátos, de a másik irányban végtelen.)
Ezt a teret a szubjektum szeretetének egyedisége formálja és bizto-
sítja; ezen a téren belül a szabadságnak sincs határa, mert hiszen nem
is akar mást, mint amire a szeretete indítja. Mintha másfajta irányokra,
értékekre, minőségekre „süket és vak” lenne, de a saját terén belül
mindig egyedi (néha zseniális) tetteket hajt végre. Itt akár vakme-
rőnek is bizonyulhat (lásd Judit vagy Eszter könyvét).

— Az indítás nem garantálja, hogy a „másik” ezt el is kívánja fo-
gadni. A szubjektumnak ilyenkor hosszú és bonyolult küzdelemre
kell számítania.

— Akiben ez a szeretet él, az előbb-utóbb olyan területre jut
(helyzetbe kerül), ahol még senki sem járt; ezt az üres teret neki kell
elsőként — találékonysága, „ízlése” szerint — betöltenie. Amint
említettük, ez a szabadság — az emberi lehetőségeket meghaladó
— teremtő erő is, ezért teherbíró képessége sokszorosára nő, a szerete-
tet nem ismerő ember számára elképzelhetetlen hatékonysággal.
(Ilyekor mindig Teréz anyára gondolunk.)
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— Az eszközök szűkössége, hiánya, a nem-cselekvés a (tiszta) szabad-
ság hitelesítő jele, s egyben a másik döntő sorsfordulatának (megté-
résének) okozója lehet. (Gondoljuk végig ebből a szempontból Jézus
szenvedéstörténetét.)

Most néhány következményt sorolunk fel, rövid állítások formájában.
— A szeretetet a morális szakkönyvek az erények sorába iktatják:

tanulható, tanítható, „gyakorolható” stb. Ez részben igaz is — bár
a vele kéz-a-kézben járó szabadságról alig esik szó. Pedig a szeretet
szabadsága nem a jócselekedetek mértéken felüli halmaza, és az eseményei
mégsem pusztán „erénygyakorlatokból” állnak.

— Ahogy a szeretet, úgy az annak megfelelő szabadság-tér is ki-
zárja a birtoklás, a hatalomgyakorlás és az erőszak fizikai, lelki és szel-
lemi formáit, melyek nem értelmezhetők a szeretet terén belül.
(Jézus életének megváltó erejét éppen ezzel a „hiánnyal” szokták
összefüggésbe hozni.) Hasonlóképpen nem társítható a „jutalom”,
az „érdem, érdemszerzés” semmilyen formájával.

— Ám a szelídség és a szigor gyakran párban járó megnyilvánu -
lások. („Takarodj előlem sátán!” — mondja Jézus kitörő haraggal
Péternek: Mk 8,33.)

— Néhány meglepően újszerű, de hiteles és karakterisztikus tu-
lajdonság is megjelenhet szabadságunk eszköztárában. Ilyen pél-
dául a találékonyság, a biztonságunk feladása, egyfajta „szent vakmerő-
ség” (lásd Salkaházi Sára életét).

— A következő fontos megfigyelés Joseph Moingt SJ tollából
származik: „Isten előtti szabadságunk akkor növekszik, ha már
nem érezzük szükségesnek a szertartások vagy a törvények bizto-
sítékát” (lásd Mérleg, 2006/4, 468. — az idézet helyes értelmezésé-
hez a cikk teljes szövegét is ismerni kell!).

— A szeretet szabadságtereinek főútvonalait a keresztény beszéd-
mód a „karizmák” gyűjtőnévvel azonosítja, mint a Lélek által javasolt,
garantált tevékenységeket, magatartási- és beszédmódot, kommuni-
kációs módszereket. Ezek azonban nem általános érvényűek, hanem
inkább egy-egy személyre, adott helyzetekre, kultúr közegre szabottak.

— A karizmák adott történelmi-társadalmi környezetben formá-
lódnak, nem egyforma súlyúak, és aktualitásuk („érvényességük”) idő-
tartama is különböző. Úgy gondoljuk, hogy az egyház történetét mint
a különböző korokra és helyekre jellemző karizmák történeteként is meg
lehetne írni.

Zárszóként két mondatba kívánjuk sűríteni a legfontosabbakat: A sze-
retet az emberi szabadságnak végtelen terét nyitja meg a szeretet szub-
jektuma számára, mely messze meghaladja természetes lehetőségei-
nek kereteit, és teremtő térré nemesíti azt. Embernek lenni azt jelenti, hogy
egyre „természetesebbé” válik az ember számára, hogy mások létének súlyát
(értékeit, érdekeit, szenvedését) megosztva, „életét adja barátaiért” (Jn 15,13)
— úgy, hogy baráton bárkit, sőt mindenkit értünk.
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