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Előszó a magyar kiadáshoz 

Minden fordítás értékgyarapodás. Örülök min
den fordításnak. de különösen jelen munkámé
nak. mert azt hiszem. hogy az egyháznak talán 
egyetlen olyan főpapja vagyok. aki magyarul ta
nul. és magyarországi pihenésem során több al
kalommal prédikáltam is ezen a nyelven. 

A 739-ben alapított salzburgi egyházmegye 
Nagy Károly idejében már érseki székhely. Az első 
ezredév végén a Tiszáig és Dráváig nyúló terület 
is az érsekséghez tartozott Szent István uralkodá
sáig. Ennek az 1300 éves multú érsekségnek ér
dekes történeti epizódja. hogy a XIX. század hat
vanas éveiben magyar pap ült az érseki székben. 
A székesegyház kriptájában van megörökítve Ma
ximilian Tarnóczy érsek neve. aki kiemelkedö tu
dományos hirnevével nagy tekintélyű főpapja a 
salzburgi érsekségnek. 

Édesapám. Hellmut Laun megtérésének törté
nete második kiadását érte meg 1977-ben Buda
pesten. 

K91ön öröm számomra. hogy .. Szerelem és pár
kapcsolat a katolikus egyház szerint" címü új 
könyvemet P. dr. Zsoldos Imre SVD egyetemi ta
nár. kedves kollégám fordította magyarra. A dön
tő érvet Zsoldos Imre vállalásához az adta. hogy 
együltében elolvasta eredetiben könyvemet és 
spontán kijelentette egykori nyelvmesterének. 
Molnár Gyu1ának. hogy ezt a magyar ifjúság szá
mára rendkívül idöszerű írást fordításával boldo
gan közkinccsé teszi. 
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Számos fordítási probléma merült fel, többek 
között maga az a tény, hogy a magyarban beszé
lünk szeretetről és szerelemről. A németben 
mindkettőt a Liebe szó fejezik ki. 

Zsoldos Imre atya Bécs mellett, St. Gabrtelben 
végezte a teológiát. Harminc éve él Délkelet-Ázsi
ában, Taivanban - négyéves sorbonne-i és négyé
ves washingtoni megszakítással az Isteni Ige Tár
saságnak hithirdetőjeként és nyelvtudósaként. 
Szívesen hozzájárultam ahhoz, hogy az írásom té
máihoz szervesen hozzá tartozó francia és magyar 
szempontokkal és idézetekkel gyarapítsa a könyv 
gondolatait. Tőle tudom, hogy Ázsiára kiterjedő 
áttekintésével 100 millión túli a magzatgytlkosság 
évi vUágstatisztikája. 

II. János Pál pápa egyik legdédelgetettebb té
mája a szeretet és szűkebb értelemben a szerelem 
a házasságban. A világnak adott tanitásában a 
szeretetet mindenkor az egyház kiaknázhatatlan 
kincseként tárja elénk. A szentatya ennek az 
igazságnak adott kifejezést Budapesten 1991. au
gusztus 20-án, amikor víziószeruen kimondotta: 
.. Nem tudjuk, miképpen alakul a harmadik évez
red keresztény társadalma, de biztosra vehetjük, 
hogy a jövő bemutatja nekünk Krisztus teljessé
gének új arcát... Ez önmagában elég ahhoz, hogy 
repessünk az örömtő!!" 

A .. szerelem és párkapcsolat"-ról négy évvel 
ezelőtt egy kisebb írásom magyar nyelven is is
mertté vált már. Az 1991-ben megjelent kis köny
vecském fordítója a Bécsben élö Papp György gö
rög katolikus lelkipásztor, akinek ezúttal mondok 
köszönetet munkájáért. 

t Andreas Laun 
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Dr Andreas Laun a salzburgi érsekség felszen
telt püspöke. Heiligenkreutzban az erkölcs teoló
gia professzora 1942. október 13-án született 
Bécsben. Teológiai tanulmányainak állomásai 
Salzburg. Eichstatt. Frtburg. - Tudományos 
munkássága mellett hitoktató. káplán. majd 
1989-ben Bécs bíboros érseke kinevezi Kahlen
bergerdorf plébánosának. ll. János Pál Öszentsé
ge 1995. január 25-én püspökké nevezi ki. 

Eddig megjelent mWlkái: 

Aktuelle Probleme der Moraltheologie. 
Herder-Wien 1983. 

Fragen der Moraltheologie. 
Herder-Wien 1992. 

Kirche Jesu oder Kirche der Basis 
Adamas Verlag. Köln 1996. 

Találkoztam Istennel. 
Ich begegnete Gott: Helmut Laun édesapjának 

megtérés-története és vallomása. Budapest 1995. 
Wien-Budapest. 

Lirbe und Partnerschaft 
Eichstatt. Franz Sales Verlag. 1998. 

Das Gewissen. Insbruck 1995. 
Das Salesianische Liebesbegrtff 

Eichstatt. 1996. 
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I. A szeretetért terem tett ember 

Különfélék az emberek. Az egyik a zenének él. 
a másik csak a technika világát ismeri. A harma
dik azzal tölti minden idejét. hogy kutassa a ter
mészet titkait. Van-e azonban olyan ember. aki 
ne vágyódna a szeretetre? Minden mítosz. mese. 
történet. film. röviden minden idők minden népé
nek embere ezt bizonyítja: semmi sincs a világon. 
amire nekünk. embereknek olyan nagy szüksé
günk lenne. mint a szeretetre; semmi. amire mi, 
emberek. szívünk minden izomrost jával úgy ne 
vágyódnánk. mint a szeretetre; semmi. ami min
ket olyan boldoggá tenne. mint a szeretet. 

1 Teremtéstörténet A biblia is beszél a szere
tetről. ráadásul már a teremtéstörténetben! 
Isten megteremtette az embert. és belehelyez-

te egy kertbe. amelyet számára készített. De az 
ember mégsem boldog! Belső nyugtalanság gyöt
ri. ha nem is tudja pontosan. hogy mi az. amire 
vágyódik. Isten azonban látja teremtménye szük
ségét: .. Nem jó az embemek egyedül lennie. Alko
tok neki segítőtársat. aki hozzá illő" (Ter. 2.18). 

Első látásra azonban úgy tűnik. mintha maga 
Isten sem tudná. hogyan segítsen az embemek. .. 
Megteremti az állatokat. és valóban úgy látszik. 
mintha Isten nem törödne az emberrel. Az ember 
tehát az állatokhoz fordul. nevet ad nekik. de 
azok nem tudják vágyát csillapítani. Az állatok 
megteremtése előtt és után olyan élőlényre vá
gyik. aki hozzá illik. Megmarad a levertsége. szo-
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morúsága. Nem engedheti meg magának. hogy 
szíve megcsalja. mert annak ellenére. hogy az ál
latok szépek és érdekesek. "olyan segítőtársat. 
aki illett volna hozzá. nem talált közöttük" (Ter. 
2.18-24). 

Isten tehát megint beavatkozik. "Mély álmot 
bocsát az emberre" - jegyzi meg a szentírás -. 
"mély álomba merítette. kivette az egyik oldal
csontját. s betöltötte a helyét hússal. Azután az 
Úristen az emberből kivett oldalcsontból megal
kotta az asszonyt. és az emberhez vezette." Ebben 
a csodálatos történetben mély. időtlen s minden 
nép és kor számára érvényes elem rejlik. amely 
így hangzik: a férfit és nőt. minden különbözősé
gük ellenére. úgyszólván egy és ugyanazon fából 
faragták. A héber szöveg erre a különbözöségük
ben fellelhető hasonlóságra utal még a szójáték
ban is. A férfit "is"-nek nevezik héberül. a nőt 
meg "isá"-nak. Ehhez hasonlít a magyar "ember" 
szó is. De lényeges lingvisztikai különbség van a 
két kifejezés között. A héber megváltoztatja az 
"is" hímnemű szót az "a" hozzáadásával. A ma
gyar "ern ber" szó szó összetétellel keletkezett az 
em+ber szavakból. Az "em" elem megtalálható az 
emlő. emlős. emse szavainkban. nőstényt. nőne
műségre jellemző valamit vagy valakit jelent. a 
"ber" pedig férfit. A "nő" és "ember" szavak ösze
tételéből jött létre az asszony jelentésű "némber" 
szavunk. Ez a nyelvünkből kiveszett szó a nyelv
újítás idején rosszalló értelmet kapott. de eredeti
leg csak asszony jelentésű volt. A "né" értelme 
nő. a "ber"-é pedig férfi. A "jámbor" szó is hason
lóképpen keletkezett. jó+ember összetételéből. Az 
mb hangkapcsolatnak történeti okai vannak. 
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A szentírási szöveg tehát ezt jelenti: a nő telje
sen egyenlő a férfival. de mégis nő. Hason1ó a fér
fihoz. de mégis más. 

A férfinak és nőnek ezen igazi hason1ósága 
alapján megértjük hát Ádám kitörő örömét a te
remtés hajnalán. amikor így kiált föl: "Végre! Ez 
már csont a csontomból és hús a húsomból. 
Asszony a neve. mivel a férfiból lett" (Ter. 2.18-24 
stb.). 

Ezzel végre vége van az ember gyötrő magá
nyosságérzetének. mert megta1á1ta. amire vá
gyott. Kimondhatatlanul boldog. és azt teszi. ami 

helyzetében az egyedü1 helyes: "Ezért a férfi el
hagyja apját és anyját és feleségéhez ragaszkodik. 
s a kettő egy test lesz. Mind az ember. mind az 
asszony meztelen volt. de nem szégyenkeztek egy
más előtt" (Ter. 2.24-25). 

Így beszél tehát a biblia mindjárt a kezdet kez
detén a férfi és a nő közti szeretetről. A szeretet 
Isten találmánya. nem a gonosz léleké. s nem is 
a vak véletlen szüleménye. Nem. nem! Amikor Is
ten megteremtette az embert. akkor a saját képé
re és hasonlatosságára teremtette. Isten maga a 
három személyiség teljességében éli meg saját ma
gát. Épp ezért az ember sem maradhat magára. 
egyedü11étben. mivel Isten a saját maga képére te
remtette. Az embemek jobbára az a feladata. 
hogy közösségben éljen. másokkal ossza meg éle
tét. elárassza. betöltse a szeretet. 

2 A szeretetért teremtett ember Mi az em
ber? Európa bölcselői így válaszolták meg a 
kérdést: "Homo est anúnal rationale" - az 

ember értelmes élőlény. Az az ember "értelmes". 
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aki tud szeretni. Az ember az a valaki. aki fel van 
ruházva a szeretet képességével: "homo est capax 
wnoris". Éppen ezen képessége miatt az ember az 
egyetlen lény a földön. akit Isten .. önmagáért" 
akart megteremteni. ahogyan azt a zsinat tanítja. 

Az embemek erre a szeretetre való ráhangoltsá
gából következik. hogy a szeretet lényegileg hoz
zátartozik embervoltához. Minden ezért van az 
emberben. Ahogyan Ady Endre is mondotta: 
.. Szeretném. ha szeretnének. s lennék valakié." 
Önmaga megvalósítását és kifejlesztését tehát 
nem a hírnévben éri el az ember. sem a sport
eredményekben. és nem a technikai vagy tudo
mányos teljesítményekben. Élete a szereteten áll 
vagy bukik. ebben éri el igazi. maradandó nagy
ságát: .. Szólhatok az emberek vagy az angyalok 
nyelvén. ha szeretet nincs bennem. csak zengő 
érc vagyok vagy pengő cimbalom. Lehet prófétáló 
tehetségem. ismerhetem az összes titkokat és 
mind a tudományokat. hitemmel elmozdithatom 
a hegyeket. ha szeretet nincs bennem. mit sem 
érek" (lKor. 13.1 stb.). II. János Pál pápa. mint 
előtte még soha senki más. ezt a szeretetre való 
ráhangolódást. ezt az emberi víziót tette meg gon
dolkodásának központjává. Ha arról lehetne szó. 
hogy kiválaszthatnánk és felirhatnánk egy táblá
ra egy szöveget. ami legjobban összefoglalná an
nak központi gondolatát. akkor azt a "Fwnlliaris 
consortio"-ból kellene merítenünk. amelyben az 
ember szeretet-hivatását három egyszeru mon
datban foglalja össze. Ez tehát a legjellemzőbb rá: 
1.) .. Isten a szeretet." 2.) .. Ömaga személyes sze
retetközösségben éli meg titkát." - Isten azonban. 
aki szeretet. 3.) ..... az embert saját képmására te-
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rem tette" . Ebből az következik, hogy "az ember 
természetes és alapvető hívatása a szeretet" (Fa

miliaris consortio 11. old.). Ebben van az ember 
megértésének a kulcsa: .. Az ember nem élhet sze
retet nélkül. Saját magának is érthetetlen lény 
marad, ha nem szeret. Szeretet nélkül nincs ér
telme az életének. A szeretet nyilvánítja ki neki az 
életet. Meg kell lelnie a szeretetet. meg kell ta
pasztalnia, sajátjává kell tennie. Élő részévé kell 
válnia a szeretetnek." (Fwniliarls consortlo 18. 
old.) 

Természetesen tudja a pápa is, hogy a szere
tetnek sok megnyilvánulása van. Különösen fon
tos számára az a "kétféle sajátos formája a sze
retetnek", amelyre az emberek meg vannak híva, 
hogy a legtökéletesebben éljék azt meg: .. a házas
sági és a szerzetesi tisztaság-fogadalom mal elkö
telezett szeretet" (FwnlUaris consortio 11. old.). 

Ha mindez igaz, vagyis ha a szeretet az ember 
hivatása, és a házasság sajátos formája a szere
tetnek. ahol ez a szeretet megvalósul. akkor ebből 
az következik, hogy amit ml szerencsétlen módon 
.. szexuális etikának vagy szexuális erkölcsnek" 
nevezünk, mindazt csak a szeretet oldaláról nézve 
tudjuk helyesen értelmezni. 

Az életben legfontosabb a szeretet. Az ember el
sősorban, első fokon, nem gondolkodó, alkotó, 
feltaláló, munkálkodó lény, hanem olyan valaki, 
aki rendelkezik a szeretet képességével! 

"Aki odaadja életét. az megtalálja azt", mondja 
Jézus. Ezt az odaadást csak a szeretetben lehet 
megérteni és megélni. Mindig ezt mutatták a 
szentek, és ezt tanították az egyháztarút6k. 
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II. A szeretet megnyilvánulási formái 

Sokféle szeretet van. Mindegyik fontos. Mind
egyiknek megvan a maga szerepe az embert élet
ben. és értelmetlenség lenne. ha egyiket a másik 
ellen ki akarná játszani. 

- A szü.1ök szeretete a gyermekeik iránt és a 
gyermekek szeretete a szülök iránt. 

- A jó barátok szeretete. amely nem egyszer 
sokka1 erösebb. mint a testvért vagy rokoni 
szeretet. 

- A felebaráti szeretet. amelyet Jézus annyira 
hangsúlyozott az irga1mas szamaritánusról 
szóló példabeszédében. 

- Az egész életünket átfogó szeretet. a titok
zatos. vigaszt hozó. megnyugtató. boldogító 
isten-szeretet. "Szeresd a te Uradat. Istene
det teljes szíveddel. lelkeddel. teljes erőddel 
és minden gondolatodda1." Akiböl ez a szere
tet teljesen hiányozna. annak olyan lenne a 
lelki világa. mint egy va1amikor szép. de 
most már lélek nélkü.1i testé. amitől az élők 
megborzadnának. 

Ez az istenszeretet nemcsak beteljesülése az 
embert létnek álta1ában. hanem forrása. eredete 
is. úgy is mondhatnáffi modemebbü.1 kifejezve 
magamat: minden más szeretet a1aptőkéje. 

A szeretetnek még sok másfajta formáját is 
megemlithetném: az állatszeretetet. pl. vagy a ze
ne- és tudományszeretetet. a kultúra szeretetét. a 
haza iránti szeretetet. ahol születtünk és élünk. 
vagy egész álta1ánosságban beszélve az életszere-
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tetet. a természetszeretetet, a teremtett világ irán
ti szeretetet, amiről minden szentmisében hálás 
szívvel emlékezünk meg. A világ ugyanis telis-tele 
van ezzel a szeretettel. ahogy egy francia író mon
dotta: .. A virág nem tud ugyan beszélni. de teljes 
mivoltában a teremtő. szerető Istenről beszél." 

S az is igaz. hogy amikor .. szeretetről" beszé
lünk. akkor szinte mindig a férfi és a nő közötti 
szerelemre gondolunk. Lehet. hogy Rómeóra és 
Júllára gondolunk vagy más nevekre. amelyekkel 
színházban. moziban vagy az irodalomban talál
koztunk. Sosem tudtuk volna őket megérteni. 
sem elképzelni. hogy fontosak legyenek számunk
ra. ha nem lett volna meg bennünk is az egyéni 
vágy a szeretetre. vagy a szeretet és szerelem 
megtapasztalására. 

A tulajdonképpeni szeretettörténetek nem a té
vében játszódnak le. hanem a valós életben. és a 
maguk módján ugyanolyan szépek. ugyanolyan 
szomorúak. ugyanolyan drámaiak. mint mind
azok. amelyeket Shakespeare és mások kitalál
tak. Igen. könyveinkben és fllmjeinkben nem vol
na Rómeó. nem volna Júlia. sem Trisztán és Izol
da. ha nem élt volna régóta az emberek szívében 
szerelem. szeretet. Rómeó és Júlia köztünk élnek. 
sokféle történetben. más nevekben elrejtőzve. 

Történeteik könnyekkel árasztják el az emberek 
szemét. Hogy is lehetne ez másként! Mert .. a sze
retet - mondja Josef Pieper - zöld pázsit a min
dennapok szürkeségében". Minden szeretet oly új 
és oly egyedi. mint az a két ember. aki szereti egy
mást. Pedig ugyanaz az egyforma. örök szeretet a 
másik u tán! vágy és kívánság törvényeivel. Min-
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den szeretet megnyílás mások felé. odaadás. ön
magunk odaajándékozása. 

Ebben a büntől megfertözött világban - sajnos. 
hozzá kell még tennünk ezt a szeretet megtapasz
talásához -. hozzátartozik a harc is önmagunk 
önző hajlamai ellen. és a szeméremérzet. amely 
azt mutatja. hogy ősszüleink paradicsomi boldog
sága magában a nemi vonzódásban is elveszett. 

Van. amikor szinte feltűnés nélkül kezdődik a 
szerelem. Alig veszi észre az ember. hogy növek
szik. erősödik. és a két ember hirtelen. tudatosan 
vagy tudat alatt. boldognak érzi magát elfogadva 
ezt az ajándékot. A házasság után már szinte tel
jesen magától értetődőnek látszik mindez. s el
kezdődik egy kőzös élet. amit csak akkor tudunk 
megérteni. ha a szeretet nagy voltát elfogadjuk. A 
két egymást igazán szerető egyénnek úgy tűnik 
mindez. mintha ez a szeretet mindig jelen lett vol
na életükben. Azt. hogy külön élhetnének. már el 
sem tudják képzelni. 

Másoknál úgy tör be a szerelem az életükbe. 
mint valami vészes vihar. s mindent fölkavar. Az. 
ami addig volt és amit megrendíthetetlennek hit
tek. egyik napról a másikra megsZÜDt. kérdéses 
lett. s azt gondolják. hogy új élet vette most kez
detét. Persze a környezetünkbéliek gondot csinál
nak maguknak. figyelmeztetnek bennünket. hogy 
észnéllegyünk. de a szív értelme más törvénynek 
engedelmeskedik. Ahogy Pascal mondotta: .. Les 
raisons du coeur meme la raison ne connait po
int." - (A szív logikája egészen más. mint az észé 
- a szív az észt mindig hallgatásra intl!) - .. Mert 
mint a halál. olyan erős a szerelem. olyan a szen
vedély. Nyila tüzes nyíl. az Úrnak lángja. Tenger-
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nyi víz sem olthat ja el a szerelmet. Egész folya
mok sem tudnák elsodom1. Ha valald. egész va
gyonát felkínálná is a szerelemért, azt is kevesell
nék!" (Én. 8.6-7.) 

Persze tévedésbe eshetünk. Sokan túl gyorsan. 
és túl vakmerően esküsznek a szerelemre vagy 
szeretetre. épp ezért zátonyra fut életük. De mi
előtt ilyen eseteket idéznénk. legyen meg az a ko
moly szándékunk. hogy ne tegyük tönkre a sze
retetet. és ne mondjuk tüstént ki. hogy hát. igen. 
olyan szeretettörténetek is vannak. amikor az 
emberek mindent föltettek a szerelemre. de min
den megfeneklett. minden dugába dőlt. Összekö
tötték életüket valakivel. akiről azt hitték. hogy 
szeretik. és később kiderült. hogy ezt a lépést 
nem lett volna szabad megtenniük. 

Találunk igazi szerelemtörténeteket a falvak
ban. a gazdagok villáiban és a nagyvárosok siká
toraiban. vagy falusi viskókban. Bécsben éppúgy. 
mint Budapesten vagy Prágában. függetlenül a 
politikai rendszertől. vagy a bőr színétől. Igen. a 
szeretet nem ismer határokat. Nem szorithatja 
partok közé sem folyó. sem hegy. sem tradíció. 
sem előítélet. Még a vallási különbségeket is át 
tudja hidalni. A szeretet előtt nincsen semmiféle 
gát vagy akadály. 

S milyen fontosak ezek a sehol föl nem jegyzett 
és meg nem filmesített. de megélt szerelem törté
netek az emberek életében! Amikor két ember iga
zán egymásra talál. akkor mindig úgy tűnnek 
egymásnak. mintha egyik a másik számára vala
mi csoda lenne. pedig valójában .. semmi sem új 
a nap alatt". mindig ugyanaz a szeretet nyilvánul 
meg a két egyén előtt. és nyitja ki egymásnak a 
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szívét. lelkét. Az egész világon mindenütt ugyan
azokat a szerelmes szavakat sugdossák egymás
nak. amit Ajtmatov az ö Dzsamilájának búgott a 
fülébe: "Réges-régóta szeretlek. Mielött ismerte
lek volna. már szerettelek. s vártam rád. és Te jöt
tél. mintha tudtad volna. hogy rád várakoztam." 
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III. Van -e sikeres szerelem? 

I Kétkedés és rezlgn~.lt beletörődés Keserű 
tapaszta1atokra hivatkozva sokan így véle
kednek: a szerelem délibáb. ami után mi em-

berek mindig rohanunk. loholunk ugyan. ami 

azonban végül is az is marad. ami - legalább is a 
legtöbb esetben! - illúzió. álom. kielégíthetetlen 
kívánság. vágy! Vagy kevésbé kerek-perec kifejez
ve: a valós életben csak icipici darabokban sike
rül szeretni. az egyiknek egy kicsit jobban. a má
siknak kevésbé. a hannadiknak meg egyáltalán 
nem. Beszélünk ugyan Römeóröl és Júliáról -
mondják ők! -. de mi lesz az ilyen szerelemböl tíz 
évi házasság után? Jól megalapozott az a megol
dás. hogy az irók elég gyakran a halállal fejezik 
be sztorijaikat. vagy a költők olyan ügyesek. hogy 
a házasságig mesélik el csak. hogy mi történt. Ha 
Rómeó és Júlia szerelme a modem stresszes élet
nek vagy a hétköznapok egyhangúságának. eset
leg más fédiak vagy nők csábításainak lett volna 
kitéve. vajon megmaradt volna-e ugyanannak. 
ami volt előtte? Környezetünkben élő barátaink 
mennyi tragikus és keserü történetet tudnak el
mesélni az életből. s talán mi is találva érezzük 
magunkat. A szerelem elsodró erejét és szépségét 
csak akkor kellene dicsérni és magasztalni. ha az 
valóban szerelem! Emellett van gyűlöletes és 
gyászfekete szeretet vagy szerelem is. ami a .. sze
retet" szónak egyenes megcsúfolása. Az ilyen sze
relemben nincs más. mint mások jogainak a sem
mibevevése. nemi kielégülés. játék mások érzel-
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meivel. önmagunk beteges hajhászása. egyéni ér
dekeink előtérbe helyezése. Mariene Dietrich tet
szetősen mondja az ilyen szerelemről a .. Kék An
gyalban": .. Tetőtől talpig csak a szerelemre va
gyok beállítva." De az ilyen szerelem feneketlen 
verem. halált hozó holló. Aki nem vigyáz magára. 
az könnyen ilyen szerelemnek lesz az áldozata. 
ahogy azt Carmen - az egyik legismertebb ártájá
ban - megsejti. és nekUnk is tudomásunkra hoz
za. Nem vitatható. hogy az. ami valamikor ellen
állhatatlan szerelemként vagy szeretetként kezdő
dött. megsemmisülhet. Az ilyen szerelemről vagy 
szeretetről bebtzonyosodhat, hogy csalás és ámí
tás volt. ahogyan azt Puskin a .. Kapitány lányá" -
ban elmeséli. hogy hőse a lánnyal alapjában véve 
nem esett szerelembe, hanem csak elcsábította. 
és utána faképnél hagyta. 

2 AZ egyház v41asza: a szeretet Mindazzal a 
szkepsztssel és szomorú ténnyel szemben. 
aminek legmélyebb alapja mégiscsak a szere

tet utáni vágy. az egyház ellenvéleménye az. hogy 
lehet igazán szeretni. van eredményes szeretet. s 
a szeretet valóban sikerülhet. hogyha az emberek 
annak a .. használati utasításai" szerint élnek. 
akitöl a szeretet származik. Ha valaki valamilyen 
szerszámot vesz. elöször a szerszám gyártójának 
használati utasításait kell ismemie, ami lehetövé 
teszi a használatot. 

Még fontosabb ez a bölcsesség az élö emberrel 
való kapcsolatunkban, akit sok esetben meggyó
gyíthatunk bánásmódunkkal. de nem cserélhet
jük ki benne az alkatrészeket tetszésünk szerint. 
Mindenki tudja. akinek állata van. hogy pontosan 
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figyelembe kell vennie annak élettörvényeit. ha 
azt akarja. hogy növekedjen és jól érezze magát. 
Hasonló módon kell eljárnunk a szeretettel is. Ez 
is élő valami. nővekszik. fejlődik. célirányos. bel
ső dinamikája van. s minden attól függ. hogy 
azok. akik gondját viselik. finom érzékükkel en
gedelmeskednek-e töfvényeinek. alávetik-e ma
gukat. hagyják-e. hogy az vezesse őket. A szeretet 
ugyanis csak akkor sikeres. ha az ember aláveti 
magát törvényeinek. 

Isten .. parancsolatai" pontosan ezek a .. szere
tetparancsok". Ezek a szeretet nyelvtani szabá
lyai. használati utasításai. Elvezetnek bennünket 
ahhoz. hogy a szeretet létezni, növekedni és min
den nehézség ellenére túlélni tudjon. Amikor az 
egyház hirdeti a .. hatodik parancsolatot", ezt és 
csak ezt akarja tenni: közölni akarja velünk, hogy 
mi a szeretet, hogyan vezet sikerre a szeretet, és 
hogy mitől kell az embemek tartózkodnia. Ez 
egyébként a tízparancsolat többi törvényére is vo
natkozik. Hadd mondjak el itt egy viccet, amit egy 
zsidó rabbitól hallottam. - Amikor Mózes meg
kapta a tízparancsolat kőtábláját a Hóreb hegyén 
Istentől, igen megörült. Nagy örömében ujjongva 
hozta le a hegyről. Lefelé jövet az úton találkozott 
egy némettel. .. Nézd, mondja neki, mit kaptam 
éppen most Istentől. Ez kell nektek, ez majd élet
ben tart benneteket." A német nézi, olvassa, mert 
közben már jól megtanult héberül, s elkomorodik 
az arca, amikor látja az egyik parancsot: .. Ne ölj!" 
Nem, ebből én nem kérek. Nem mintha kedvem 
lelném az ölés ben, mint ahogy mások sem, de ez 
nekem sok. Továbbmegy Mózes az úton s találko
zik egy franciával. Neki is ujjongva mondja, hogy 
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milyen ajándékot kapott Istentől. A francia is ki
betűzi valahogyan a héber betüket. betüzi, betű
zi. s ő is elszontyolodik. amikor megvtlágosodik 
előtte ez a törvény: .. Ne paráználkodj!" Út sem ér
dekli tovább a tízparancsolat. Mózes továbbmegy 
és útján találkozik egy orosszal. Neki is ugyanúgy 
u]ongva újságolja. hogy milyen nagy ajándékot 
kapott Istentől. Ha ezt betartják. nem lesz nekik 
sem szükségük Marxra. Engelsre. Leninre vagy 
Sztálinra. Az orosz is kibetüzi a cirill bet üknél is 
cifrább héber szöveget és a hetedik parancshoz 
(Ne lopj!) érve. neki is elkomorodik az arca. Út 
sem érdekli tovább az egész dolog. Nagyon elszo
morodik Mózes a sikertelenség láttán és kókadt 
fe]el bandukol tovább útján. amikor hirtelen 
meglát egy zsidót. Boldogan gyorsítja fel a lépteit. 
Neki is elmondja. hogy milyen nagy ajándékot ka
pott Istentől. A zsidónak nem kell se szótár. se 
szemüveg. Mindent gyorsan átolvas. megért és 
csak ennyit kérdez Mózestől: .. Mondja. mibe ke
rül?" - .. Semmibe" - jön Mózes válasza ... Na ak
kor. adjon belőle tizet. most tüstént. itt helyben!" 

E közbevetett vicc után. térjünk vissza a szere
tethez. - Ki kell itt rögtön azt is jelenteni. hogy 
nagyon kevés lenne csak azt meghatározni. hogy 
mi a szeretet. mint ezt föntebb tettem és még azt 
is megmondani. hogy mik a szeretet törvényei. 
Mindez fontos. de nem minden. mert az ember
nek nemcsak ismeretekre. tiszta látásra van 
szüksége. hanem erőre is. hogy szeretetlgényét 
megélhesse Annak az ellenvetésnek. hogy Isten 
törvényei egy ideált fejeznek csak ki. és túl nagy 
igényeket támasztanak az emberrel szemben. II. 
János Pál pápa az .. Igazság fénye" címú encikli-
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kájában megkérdezt .. Melyik emberről van itt 
szó? Arról, aki vágyai rabja. vagy arról. akit Krisz
tus megváltott?" S ahogyan a pápa tovább folytat
ja. nekünk az a feladatunk. hogy megértést tanú
sítsunk az emberi gyengeséggel és gyarlósággal 
szemben. de semmiképpen sem szabad megen
gednünk magunknak azt. hogy a jó és a rossz 
megítélésének mértékeként a világias gondolko
dást fogadjuk el, azt szabjuk hozzá képességeink
hez és gyengeségünk kritériumához. Isten kell. 
hogy legyen a mértékegységünk. mértékskálánk. 
semmi. de semmi más. 

3 Nem a hflzastársl szeretet a legfontosabb 
Számunkra. keresztények számára egészen 
világos. hogy a férfi és a nő közötti szerelem 

fontos. de nem a legfontosabb. Ez a szeretet is 
boldogító. de nem maga a boldogság. Értelmes. 
de nem ez az élet értelme. Sokak számára a sze
retet útja konkrét út. de nem végcél, mert a célok 
célja maga Isten. egyes-egyedül csak Ö. 

Ennek az igazságnak és örömhírnek nagy jelen
tősége van számunkra. mert ettől függ. hogy si
kerül-e az életünk. sikeres lesz-e vagy sem szere
tetünk. 

Elöször is fontos az örömhír azok számára. 
akiknek az élete többé vagy kevésbé rosszul sike
rült. akik házasságának boldogsága csak a kö
zépszerut érte el, vagy azok számára. akiknek a 
külső körülmények. pl. súlyos testi fogyatékosság 
örökre megmásíthatatlan valóság marad. Fontos 
ez az örömhír azok számára ls. akik elveszítették 
élettársukat. Mindannyiuknak szem elött kell tar-
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taniuk. hogy életük igazi szeretetének valósága 
Krisztus. Csak ebben az esetben nem zuhannak 
le a reménytelenség és kilátástalanság feneketlen 
mélységébe. Egyébként egy egész sor ragyogó 
egyéniséget tart számon soraiban az egyház. akik 
példát mutattak az életükkel. Annak ellenére. 
hogy boldogtalan házasságban éltek vagy elveszí
tették szeretett élettársukat. mégsem roppantak 
össze. mert az Isten iránti szeretet. az Istenhez 
való hűség és aJó lelkiismeret mindig megmaradt 
s mindig mindennél fontosabb tény volt az éle
tükben. Egy német közmondás szerint: .. Ein gu
tes Gewissen ist en sarútes Ruhekissen" - .. a jó 
lelkiismeret puha párna: aki azzal alszik el. szép 
lesz az álma!" 

Hogy egynéhányat megemlitsek. ott van a fiata
Ion megözvegyült Szent Erzsébet vagy Chantal 
Johanna példája. de gróf Ja.gersta.tter Ferencé és 
neJéé is. akik a náci terror áldozatai lettek. vagy 
például Szent Mónika története. és a boldogtalan 
házasságban élő Genuai Kataliné. akinek végili is 
sikerillt férjét Jobb belátásra bírnia. 

Néhány férfit is meg kell itt emlitenem. Mórus 
Szent Tamást például. aki szerette családját. és 
mégis - vértanúságot vállalva - búcsút vett tőle. 
mert hű akart maradni lelkiismeretéhez: Flill 
Szent Miklóst. aki azt a sajátos hivatást kapta. 
hogy otthagyja a családját. és mint remete. egye
dili Istennek éljen. 

Megható a története annak a férfinak. akitől 

Fatima helység neve származik. Ez a portugál 
tiszt nagy győzelmet aratott a királyért vívott 
egyik csatában. Jutalmul a szép mór hercegnőt 
kérte. akinek Fatima volt a neve s a portugálok 
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börtönében volt fogoly. A király azzal a feltétellel 
teljesíti az ifjú tiszt kérését. ha Fatima szabad 
akaratából felveszi a keresztséget és önként lesz 
a felesége. A szeretet diadalmaskodik a két nép 
ellenségeskedése fölött. Boldog életet élnek 
együtt. de Fatima fiatal éveinek teljében meghal. 
Ekkor a félj elhatározza. hogy még hátralévő éle
tét Istennek szenteli. kolostorba lép. 

Másodszor: Krisztus szeretete minden házas
társi szereteten túl. a boldog házasságokat megélt 
házastársak részére is a legfontosabb jelentőségű. 
mert e nélkül ők is veszélybe jutnak. Egymás 
iránti kapcsolatuk megfeneklik. leszükül a szex
re. valami titokzatos .. túljó"-ban megcsömörlik. 
Ha valaki ugyanis azt hiszi. hogy társának az 
egész életen át mindig a .. teljes boldogságot" kell 
számára jelentenie: hogy neki mindig a .. legna
gyobbnak" vagy a .. legszebbnek" kell lennie. aho
gyan ezt a különféle operettdalok szövegében 
mindig hallhatjuk. az nagyon téved. A kiábrándu
lás. vagyis az a tapasztalat. hogy a másik mindezt 
együtt nem tudja nyújtani. mert igazán nem is 
nyújthatja. elkerülhetetlenül bekövetkezik. Eb
ben az esetben azonban a szerelem (vagy az. amit 
valaki annak tart!) az eltúlzott követelmények mi

att tönkremegy. 
Ezzel szemben az egyház ezt vallja: Az 

embemek szeretnie kell társát. de nem szabad őt 
isterutenie. Az .. isterutés" szó csalárd. Valakit 
odahelyezni. ahol egyedül Istennek szabad 
uralkodnia. ez mindennek a vége. Erre a 
.. feladatra" senki sem született. senki sem tud 
oda felnőni. Ez a kísérlet még kísérletnek is 
hajmeresztő. végül is biztosan dugába dől. Ha 
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azonban egy házaspár életében Isten elfoglalhatja 
magának az őt megillető helyet. akkor száműzve 
lesz onnan minden ilyen igény vagy kísérlet. Az 
élet legmélyebb értelme. a boldogság 
legalapvetőbb oka a házasságban élő felek 
részére Isten. de mindkettőjük részére együttesen 
is Ö. Ez nem lehet ok arra. hogy trtgykedjenek 
egymásra. Ennek csak haszna lehet az. hogy 
megkőnnyíti a szeretet terhét. A legkedvesebb 
egyén is megmaradhat annak. ami: a férfi 
férfinak. a nő nőnek jótulajdonságaikkal és 
hibáikkal együtt. .. Adjátok meg az embemek. 
ami őt szeretetből megilleti. és Istennek is azt. 
ami Istent megilleti" - mondhatnók Jézus jól 
ismert szavait egy kicsit megmásítva. Ha 
megadjuk Istennek. ami neki jár. akkor 
megadhatja az ember élettársának is azt a 
szeretetet. ami neki jár. Ebben az értelemben 
valóban teljesen Istenéi lehetünk. ugyanakkor 
teljesen a .. férj ünké" vagy a .. feleségünké" . A 
szeretetnek ez a .. teljessége" nem mond ellent 
egymásnak. hanem főlfokozza. fölizzítja a 
szeretet tüzét. Ha ugyanis Isten jelen van a 
házastársak között. akkor a házastársak közötti 
szerelem nem legyengül vagy unalmassá lesz. 
hanem megnövekszik. és még jobban. mint eddig 
az örőm és boldogság forrásává válik. Az igazi 
vallásosság nem tompítja le a földi szeretetet 
vagy szerelmet. hanem megtisztitja a tudatos és 
öntudatlan önzéstől. Távol van attól. hogy 
megzavarná. inkább tökéletesebbé teszi. Ezért 
érvényes ez a szabály: minél nagyobb valakiben 
az istenszeretet. annál nagyobb a férfi és nő. a 
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gyermekek, söt az egész teremtett világ iránti 
szeretete is. 

Mindez tulajdonképpen katolikus szempontból 
magától értödik, de gyakran olyan ismeretlen, 
hogy újra meg újra kell hangsúlyoznunk! 
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IV. A szerelem csapdái, nevezetesen 
a tisztaság immunis rendszere 

Természetesen borzasztóan naiv dolog lenne azt 
hinni. hogy a házastársi és a szexuális szerelem 
valamiféle .. boldogságsziget" . ahol a bűnbeesés
nek semmiféle hatása nem észlelhető. Szomorú 
tapasztalat. hogy mUyen hamar kihül a házastár
sakban a szerelem. Következménye civakodás. 
hatalmi harc vagy elsáncolódás a másikkal szem
ben. 

Nagyon. de nagyon gyakran látott már az em
ber házassági jelenetábrázolásokat színházban. 
moziban (Ingmar Bergmann filmjeiben). Az Uyen 
elszomoritó házassági zátonyra futási lehetőségek 
miatt sok embemek megvan az oka a pesszimiz
musra. Gondoljunk pl. Tolsztoj .. Kreutzer-szoná
tá"-jára! 

Magától értődik. hogy a szeretet vagy szerelem 
halála a szexuális kapcsolatokra is kihat. Ez utá
na beteges. sőt bűnös formákat is ölthet. Azon
ban itt is ugyanaz a helyzet. mint más életterule
teken: Itt is vannak nemcsak halálos bűnök, ha
nem apró. mindennapi .. bocsánatos bűnök" is a 
házastársi szeretet ellen, amelyek a házasságot 
megnehezítik, s ezek is kihatnak a házasságra 
minden dimenziójukban. 

1 Vágy szeretet nélkül .. Közösülni koegzisz
tencia nélkül - ördögi aktus". mondja Karl 
Barth. az evangélikus teológus. s igaza van. 

A szexualitás egyes megnyilatkozási formáinak 
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semmi köze a szerelemhez. Ha eltekintünk is a 
tulajdonképpeni perverzitásoktól. a bibliai elbe
szélések éppúgy. mint a nagy művészek megren
dülve vetítik szemünk elé az ilyen szeretet nélküli 
vágyakat: 

- Amnon. Dávid egyik fia becsalogatja egyik fél
testvérét a szobájába. megerőszakolja. majd 
elűzi otthonról (2Sám 13. feJ.). 

- Két idősebb férfi ráveti a szemét a mit sem 
sejtve fürdő Zsuzsannára. s kényszeríteni 
akarják. hogy közösülj ön velük. Jellemtelen
ségük azonban hamarosan kiderül. Vissza 
akarnak élni a hatalmukkal. de Dávid éleslá
tása és bátorsága megmenti Zsuzsannát. akit 
emiatt megköveztek volna (Dán 13 fej.). 

- Wolfgang Amadeus Mozart operájában Don 
Giovanni. a nagy nőcsábász megkísérli. hogy 
minden nőt. aki tetszik neki. ágyba vigyen. s 
utána bejegyezze a füzetébe ezt a "győzel

mét" . anélkül. hogy a legkevésbé is komolyan 
érdekelné az. akivel együtt hált. Micsoda em
beri aljasság és tragédia az Uyesntl! 

- Dosztojevszkij ismert regényében. a "Kara
mazov testvérek"-ben az édesapa azzal hen
ceg. hogy a legnagyobb nyomorban élő nőt is 
élvezeti cikké tudja tenni. 

- III. Richárd személyében Shakespeare egy 
olyan férfit állit színpadra. aki a "szeretetet" 
hatalntl politikai eszköznek használja föl. s 
van mersze. hogy a meggyilkolt férjek özve
gyeit meghódítsa magának. - és ez ráadásul 
még sikerül is neki! 

Vannak nők is. akik visszaélnek a szerelemmel: 
- Carmen nem szereti a férfiakat. abban tetsze-
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leg csak. hogy mindegyiket különösebb ne
hézség nélkül meg tudja magának hódítani. 

- Delila a legkisebb lelkiismeret-furdalás nélkül 
elárulja Sámsont. éppen abban a pillanatban. 
amikor az ágyában kaI:Jai közt fekszik. 

- Heródiás lánya olyan szépen táncol. hogy He
ródes lefejezteti miatta Keresztelö Szent Já
nost. azt a Jánost. akiröl azt mondta az Úr 
Jézus. hogy nem volt nála nagyobb próféta 
(Mk. 6.17). 

De nemcsak a színpadon vagy a bibliai törté
netekben. hanem az egész világon nagyon sok a 
bűn mindennap. Okai a rendetlen. féktelen vá
gyak. amiket Mozart gyönyörű zenéje sem tud el
felejtetni. Ha már egyszer elkövették öket. nem
csak az elkövetőjükben. hanem azoknak az áldo
zatoknak a lelkében is bűntudat ébred. akik 
ezeknek az erőszakos emberi tetteknek áldozatai 
lettek. A szexuaUtásnak ezt az aljas. ellenszenves 
arculatát látjuk minden gyerekekkel való vissza
élésben. megeröszakolásban. leánykereskedelem
ben és szexturizmusban. S nemcsak azok vesz
nek benne részt. akik a társadalmon kívül élnek. 
Az úgynevezett .. kemény pornográfia" üzlet. bizo
nyíték arra. hogy ezért az áruclkkért nagyon sok 
és magas árat fizetnek a kuncsaftok. 

Egyébként emlékbe kel1tdéznünk mindazokat a 
nöket és férfiakat. akik mások házasságát meg
gondolatlanul összetörik. vagy azokat. akik vala
hova .. beházasodnak". S ezt nem .. szerelemböl" 
teszik. hanem a pénz. szenvedély. hatalom. hír
név miatt. Az ilyen házasságoknál mindez közre
játszik. de fő szempont a pénz. Minden más en
nek van alárendelve! 
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2 AZ önzés és gőg fenyegette szerelem Mint
hogy nincsen másmilyen ember. csak bűnös. 
minden szeretetet fenyeget a bün. Aki ezt ta

gadja. nem ismeri sem az életet. sem önmagát! 
Jóllehet a szexuális szerelem folyamata mindig 
.. ugyanaz". mégis egészen más akkor. ha élteti a 
szeretet. mint akkor. ha az átkarolást csak egy 
.. szexuális judáscsók" követi. ami mögött nincs 
semmi egyéb. mint önkeresés. saját magunk ön
kielégülése. figyelmetlen megkívánása. szokásos 
felhasználása a másiknak. kíváncsiság és öniga
zolási vágy. 

Vannak aztán olyan pillanatok. amelyekben a 
házasságban élö felek az átölelést valami borzasz
tó. szégyenletes. rendellenes tettnek tekintik. 
mert hiányzik nekik valami. igen!. az .. igazság". 
ahogyan azt Ingeborg Bachmann egyik flgurájá
val kifejezi (Gedichte. Erza.hlungen. Hörspiel. Es
says; München 1964.). 

Milyen igazságra gondolt? Kétségkívül arra. 
amely azt mondja. hogy minden szexuális közö
sülés szeretet. Mi. keresztények hozzátehetjük. 
hogy - ami a legtöbb a házasságban nincs meg -
az tökéletes szeretet. amit Krisztus hozott a világ
ba! 

Egy felnőtt, érett ember lelkiismeretéhez hozzá
tartozik. hogy a szexuális önzést megkülönböz
tesse a vágytól. s hogy valóban mintegy csatároz
zon önmagával. nem azért. hogy megfeddje önma
gát. hanem azért. hogy helyet teremtsen a szere
tetnek. mint amikor az ember egy virágot. amit a 
megfojtás veszélyeztet. kiszabadít a gyomok kö
zül. 

Azt a benső magatartást. amely a legkisebb sze-
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xuális visszaélés ellen is védekezik. mégha nem 
oly veszélyes is az. tisztaságnak nevezzük. Ez az 
erény. ebben a szexuálisan kizsákmányolt. kiszi
polyozott. kilúgozott világban - a szexuális visz
szaélésektől kezdve. a pornográflán át. egészen a 
szexuális megerőszakolásokig - minden ember 
számára. aki meg akaIja tartani embert méltósá
gát. életszükséglet! A tisztaság nem záIja ki a sze
relmet. csak védi és immunrendszert épít ki kö
réje. Tisztaság nélkül nincsen szerelem. A szere
lem enélkül előbb vagy utóbb tönkremegy! 

Hogy egy kicsit maibb szóhasználattal. és talán 
érthetőbben fejezzem ki magamat. ezt most így fo
galmazom meg újra: A tisztaság és szemérem a 
környezetvédelmi belterület aktív ágense. ami ál
tal a szerelem területe szép marad. A szűzies ma
gatartás meggátolja azokat a vétkes vágyakat. 
amelyeket a szerelem fölgeIjeszt. a szemérem pe
dig attól óvja meg az embert. hogy mások játék
szere. szextárgyalegyen. 
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v. A házasság elötti szeretet
szerelem és igent mondás 

.. Nem gondolok a holnapra. mert szeretlek." 
Némely szentimentális dalban találkozunk Uyen s 
hasoruó ömlengésekkel, amiknek az ostobasága 
és benső ellentmondásossága gyakran a napnál 
is világosabb. Hozzátartozik ugyanis a szere
tethez. hogy messzebb nézzen a pillanatnál és az 
örök jővőt is szemügyre vegye. 

Pláton. a görög illozófus mesélte egyszer a kö
vetkező történetet. Hefaisztosz. a kovácsmester
ség művésze találkozik két emberrel, akik szere
tik egymást. Megkérdezi őket: .. Jó emberek. mit 
tehetek értetek?" Minden habozás nélkül ezt a vá
laszt kapja tőlük? .. Kovácsolj bennünket úgy 
össze. hogy ne tudjunk egymástól elválni. örökre 
együtt maradjunk!" 

Amit Pláton ezzel a mesével kifejezésre akart 
juttatni. azt minden szerelmes ember akaIja: 
örökre együtt maradni a partnerrel. Ilyen isteni 
kovácsmester művészet nincs sehol a földön. ha
nem csak szabad akaratú. személyes elhatározás. 
amit az ember tesz vagy tehet: én vállalom mind
ezt a partneremért. a hűség. a végleges elkötele
zettség kedvéért. amíg a halál el nem választ min
ket. A biblia hozzáteszi: .. ez az elkötelezettség ér
vényes nemcsak Isten előtt. hanem Isten maga 
az. aki egy Uyen elhatározás megtevésében közre
működik." Ezért nem szabad azt. .. amit Isten egy
bekötött. embernek szétválasztania" . 

Ezért van az igen-nek olyan nagy jelentősége a 
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házasságban. Ez nem polgártársak közötti meg
egyezés. nem csak .. egy darab papír". ÜTes forma
Utás. Nem fölösleges szertartás. aminek a szere
tethez semmi köze! Épp az ellenkezője igaz: az 
igennek a szeretetből kell jönnie. mint ahogy a 
rügybőllesz a virág. A .. szabad szerelem" - találó
an jelenti ki Chesterton -. olyan. mint egy .. fehér
fekete" egyén. vagyis valami ellentmondásos vala
ki. ami vagy aki a valóságban nincs. Az az egyén. 
aki ezt az előbb idézett mondatot hozzá meri tenni 
a szeretet fogalmához és azt komolyan gondolja. az 
nem tudja és nem is akaIja magát elkötelezni. a 
másikhoz odakötözni. Az becsapja önmagát is. de 
egészen biztosan a partnerét. Ha valóban nem 
akarja magát így elkötelezni (ebben a szavunkban. 
nagyon helyesen és szemléletesen ott a k{jtél szö. 
ami sem férc. sem cérna. sem madzag. sem spárga. 
de lánc sem. hanem valami egészen más!). akkor 
még nem olyan a szeretete. hogy alkalmas lenne a 
közös életre. és mindenekelőtt a gyermeknemzés
re. amire neki okvetlen szüksége lenne. 

Valakivel együtt élni. anélkül. hogy vele össze 
akarnók kötni magunkat. szigoruan véve ugyan
az a tény. mint valakivel szerelem nélkül házas
ságot kötni. Szeretni az .. igen" kimondása nélkül 
és .. lgen"-t mondani szerelem nélkül. mindkettő 
melléfogás. a nő és férfi házassági viszonyának 
teljes félreértése vagy félremagyarázni akarása. 
Természetesen lehet alapos okunk rá. hogy még 
ne kössünk házasságot vagy hogy a házasságra 
egyáltalán ne is gondoljunk. Helyesen járnak el a 
szerelmesek akkor. amikor az eszüket nem teszik 
félre. hanem éppen ennek a döntésnek a megho
zatalára nagyon is igénybe veszik s elfogadják ezt 
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a kívülről jövő tanácsot. de természetesen nem 
mindegyiket! A probléma azonban az. hogy an
nak. aki valóban szeret, ez a magát viszatartanl 
akaró állásfoglalás nagyon nehezére esik. Lehet. 
hogy belátja. az "igen"-t mondás ugyancsak elsi
etett. szenved miatta. De ez a szeretet erő. amely 
egyesülésre ösztökél. 

Az elkötelezettség. a felelősségvállalás. a mási
kért hozott és szeretetből megtett döntés alapozza 
meg a .. szeretet kötelékét" . Ezáltal lesz a házas
ság a szeretet természetes betöltése. Azt hinni. 
hogy igaz szerelem csak a házasságon kívül van. 
és hogy a házassági kötelék a szerelem végét vagy 
halálát jelenti. mint ahogyan ezt egyes francia. 
angol, azaz egyes nyugati ír6k kiagyalták. és szel
lemeskedve teljesztgették összefércelt irománya
ikban. nem más. mint az igazság megcsúfolása. 
szemenszedett hazugság. emberellenes tévhit. Az 
igazság az. hogy a házasság életszükséglet. mert 
nem lehet elválasztani a szerelemtöl. Aki mást 
hirdet. az vagy az emberiség legjobb belátása el
len beszél, vagy még nem tudja. hogy igazában ml 

is a szerelem. Ez akkor is igaz. ha II. János Pál 
pápával együtt elismeljük (Fwniliarls consortlo 
81J. hogy azoknak a motívumai. akik partnerkap
csolatban élnek. nagyon különbözöek. Ha valaki 
ezt nem látja. nagy tévedésben ringatja magát. 
Azonkívül mivel az emberi életnek ez a témaköre 
nagyon érzékeny. arra int a pápa. hogy amikor a 
fiatalokkal erröl beszélgetünk. azt "diszkréten és 
tapintatosan" tegyük. Ez nem akadályozza öt meg 
abban. hogy kimondja a mai fiataloknak: Az az 
első férfi vagy nö. akivel szerelembe estek. kelle
ne. hogy a féljetek vagy a feleségetek legyen. 
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VI. Szerelem, gyengédség, 
nemi közösülés 

Csodálatos egység van az ember. a test és lélek 
szimbiózisában. Mindkettőnek szüksége van a 
másikra. hogy élni tudjon. és az legyen. ami: em
bert test és lélek összetartozása. Ez a feltétele 
mindannak. amit gyakran eUeledünk. ti. hogy a 
testünk is .lényeges része embervoltunknak. Te
hát" bármilyen nagy legyen is az embert lélek. az 
ember mégiscsak nagyobb. több mint a lelke" -
fejtegeti Joseph Seifert, a filozófus. aki - korunk 
más filozófusaitól eltérő módon -. újra mélyen át
gondolta az emberben titokzatosan Osszegyúrt 
lelket és testet. Ennek a testi-lelki egységnek kü
lönleges jelentősége van a férfi és nő közti vi

szonyra nézve. ami az egész embert veszi célba. a 
testből és lélekből álló embert. Ennek a szerelem
nek szerves része az átkarolás. a gyengédség és a 
testi egyesülés vagy közösülés. 

Természetesen van anyai és atyai-apai gyen
gédség. A barátok és testvérek átölelik egymást. 
az emberek kezet fognak. integetnek egymásnak. 
vagy valami más jeIét adják egymás iránti szim
pátiájuknak. Mindezek testi. érzékelhető. szem
mel látható jelei a szeretetnek és a test "nyelvé
nek". De - és erről van most itt szó! - a férfi s nő 
közötti szerelem mégis egészen más. és minden 
ember tudja. hogy ez így van. Mennyivel másképp 
ölelik és csókolják meg egymást a szerelmesek. 
mint a jó barátok és a család gyermekei. a test
vérek! Minthogy a szeretet messze űzi a nemi 
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visszaélés veszélyét. nincs szükség ugyanolyan 
minőségű szégyenérzetre ezek kőzött az utóbbi. 
különböző viszonyban élők között. Mindeneke
lőtt: azokban. akik erre képesek. a szerelem föl
gerjeszti a vágyat. hogy a legbensőségesebben 

egyesüljenek. Ezt nem tudjuk valami logikus le
vezetés végeredményeként "bizonyítani". de. szí
vük legmélyén az emberek mindig tudták és ma 
is tudják. hogy mit Jelent a test nyelvén a szexu
ális egyesülés: örunagunk teljes odaadásáU 

Ha lenne a test nyelvére nekünk is egy lexiko
nunk. mint az angoloknak vagy az oroszoknak. és 
ezt felütnénk ennél a kifejezésnél, hogy "nemi kö
zösülés". akkor kb. ezt találnánk ott magyarázat
ként: "szeretlek mindenestül. ahogy vagy. fenn
tartás nélkül neked adom magamat. elfogadlak a 
múltaddal. s aJövőddel. helyesebben a mijövőnk
kel. bármit hozzon is az. és azt a képességed et. 
hogy atya. illetve anya légy. úgy tekintem. mint 
ajándékot és föladatot mindkettőnk számára." 

Ezért mondja II. János Pál pápa: "Következés
képpen a nemiség. ami által férfi és nő a házas 
emberek számára fönntartott. sajátos módon egy
másnak ajándékozza magát. nem pusztán bioló
giai tényező. hanem az egész személyiség legben
sőbb magjáig hatoló valami. Ez az egyesülés. iga
zán embert módon csak akkor és csakis akkor 
történik meg. ha kapcsolódik a szerelemhez. 
amelyben a férfi és a nő fenntartás nélkül elköte
lezi magát egymásnak a halálig. A teljes fizikai 
odaadás hazugság lenne akkor. ha nem lenne Jele 
és gyümölcse a személyes odaadásnak. ami az 
egész személyt magába zárja" (FwniUwis consortio 
ll). 
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Nézzük meg napjaink korszellem ének a szeretet 
parancsára vonatkozó tÖIVényét: azoknak az em
bereknek. akik szeretik az egyházat. csak akkor 
kellene követnlük érthető vágyukat a teljes oda
adásig. amikor Isten rendelése szerint a teljes 
odaadás jeleként a szeretet fenntartás nélküli 
igenje már elhangzott: és a szabad döntés a má
sik fél elfogadása mellett megtörtént. A vágynak 
sosem lenne szabad .. lehagynta" a szívet. ami azt 
jelenti. hogy a test nem mondhat igent a vágynak. 
Konkrétan: az embereknek csak akkor lehetne 
szexuálisan közösülniük egymással. amikor eb
ben már döntöttek. és nem csak dönteni fognak! 

A népek tapasztalata azt mutatja. hogy ez a 
döntés Isten tÖIVényének nyilvánossága nélkül 
sok esetben nagyon is kérdéses. és sok szenvedés 
forrása. Ami azelőtt világos volt. és látszólag. 
semmi .. ha"-t és .. de"-t nem tűrt meg. egész más 
megvilágításban jelenik meg később .. utána". 

A remélt és várt boldogság szomorusággá válik! 
Ilyen és más. - éppúgy profán. mint vallásos -
okokból házassági szertartások alakultak ki. Így 
világos. hogy ki házas. és ki nem. A hit fényében 
nézve - igen. a hit valóban fény! - a keresztény 
ember számára világos. hogy házassága igazában 
csak az Isten előtt elhangzott .. igen" után kezdő
dik el. Mivel csak egyfajta erkölcs van a férfi és a 
nő részére. ebből az következik. hogy a férfinak és 
a nőnek csak az esküvő után szabad egyesülnie. 
Ebből az is magától értődő. hogy: minél kisebb 

a szerelem. és minél gyengébb az akarat az elkö
telezettségre. annál nagyobb a bűn. Másrészt az 
is. hogy minél mélyebb a szerelem és minél köze
lebb van mindkét fél (talán már jegyesek iS!) az 
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"igen" kimondásához, hogy a házasságukat meg
alapozzák és elkezdhessék, annál kisebb az erköl
csi problémája a nem házasságon belüli nemi kö
zösülésnek. 

Természetesen, ezen összefüggések együvétar
tozásának a belátása teljesen attól függ, hogy a 
nemi közösülés az-e, ami: a teljes odaadás jele. 
Az emberi konvencióktól megkülönböztetve, hogy 
pl. a piros lámpánál meg kell állnunk, a zöldnél 
továbbmehetünk, ezt a házassági erkölcsi tör
vényt nem lehet önkényesen megváltoztatni. A 
testnek megvan a maga nyelve. Megtehetjük azt, 
hogy nem figyelünk rá, nem lehet azonban azt új
ra meg újra definiálni. 
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VII. Szerelem és gyermek 

l Az á.1.1atok szaporodása és az emberi nem
zés különbsége Még ha a közösülés külső 
formája közös vonásokat mutat is az állatok 

párzásával. a nemzés egészen más az embernél. 
mégpedig azért. mert az ember szeret és tud dön
tést hoznL Szellemtségénél fogva nemzéskor nem 
csupán az ösztönök vezetik. mint az állatokat. 
"Ádám megismerte feleségét Évát. ez fogant és 
gyermeket szült. .... - olvassuk a teremtéstörténet
ben. a biblia első könyvében. Ostobaság lenne azt 
mondani: "A kandúr megismerte a macskát." 
Nem hiába fejlesztette ki az ember a nyelvben az 
állatok párzását megjelölő sajátos szókincset, fo
galmakat. Egy egész világ választja el az állatok 
párzását az ember szexuális "megismerésétöl" . A 
külsőleg nagyon hasonló gyakorlat nem ugyanaz 
az embernél és az állatnál. Amikor az állat tüzel. 
akkor kész arra. hogy pározzon anélkül. hogy 
tudná. hogyan történik ez nála. Persze sok tekin
tetben az állatoknál is érződik Isten csodálatos 
ereje. hatalma. aminek mindig megvan az értelme 
és bámulatos az összefüggéseiben. De amit meg
csodálunk. az mindig az állatokban lévő intelli -
gencia. nem az 'állatoknak az intelligenciája. Hogy 
a párzás az állatoknál teljesen ösztönszerú. azt 
talán már azzal a biológiai ténnyel is jelezni akar
ta az Alkotó. hogy szexuális szervük nem közpon
ti. bárhol megtalálható a testükön. lent. fönt. ol
dalt. elől. hátul. Az ember szexuális szervének a 
helye majdnemhogy centrális. és ami még fonto-
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sabb. a közösülés mindig személyes Jellegű. Nin
csen időhöz. fajhoz. kulturális különbségekhez 
kötve. Az ember minden alkalommal maga dönti 
el. hogy akar-e közösülnl vagy sem. az ember. a 
személyes ember. az Isten hasonlóságára terem
tett ember. a felelősséggel felruházott, lelkllsme
rettel rendelkező ember. Az állatoknál sosem látta 
még senki. hogy zavartnak érezték volna magu
kat valaki előtt. ha a párzás ideje rájuk tört. Ezt 
utánozni Párizs. Bécs. London. New York. Varsó. 
Prága. Moszkva vagy Budapest utcáin. teljes nyil
vánosság előtt semmiképpen sem vall valami 
nagy embert okosságra és igazi embervoltunk 
magasabb rendüségének a kifejezésére! 

Az ösztön. mondja D. von HUdebrand. mindig 
olyan erő. ami csak .. hátulról" haJt... Az ember 
tudatos és szabad cselekvési módja kapcsolódhat 
az ösztönhöz. de természeténél fogva egészen 
más. 

2 A szerelemaktus és az új élet eredete A 
modern autókban van egy kallantyú. ami 
többféle funkciót tölt be. Ez nagyon prakti

kus a kocsivezető részére. de ezen kívül nincs 
más szerepe. A szerelemben egész másként van. 
Hogy éppen a férfi és a nő legintimebb kapcsola
tából új élet forrásozzon. az nem egy Uyen sok 
funkciójú kallantyúval szabályozható és teremt
hető meg. Nem! Ez inkább a hit egyik Jelentős 
igazságára emlékeztet: Isten megteremti az em
bert. az egész világot. nem csak .. úgy". hanem 
szeretetből. Megrettenve állunk a világ megma
gyarázása előtt. A világ azért van. mert benne Is
ten minket és minden egyes teremtményt a saját 
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egyéni rendeltetésének megfelelően valóban sze
reti. Az egyház meg van róla győződve. hogy Isten
nek semmi más oka nem volt. hogy megteremtse 
a világot. mint a szeretet és a jóság. 

Az em ber azonban. akit Isten a saját képére te
remtett. sajátos módon hasonlít Teremtőjére. Az 
a természete. hogy szeressen. Egyedül ez tudja 
betölteni. Ez segíti abban. hogy meg tudja valósí
tani önmagát. hogy boldog legyen. Ahogy Isten az 
ember testét agyagból formálta. éppúgy a lelkét is 
valamiféle titokzatos .. anyagból" hozta létre. Ez 
képesíti. hatalmazza föl a szeretetre. A filozófusok 
ezt .. személyi. szellemi léleknek" nevezik. 

Itt hozzá kell füznünk. az a szeretet. amiről szó 
van: gyümölcsözö szeretet. Ahogy az ember Isten 
szeretetének köszönheti létét. s ezután Istentől 
függve és egy. bizonyos értelemben vele együtt
működve szülei szerető. egymás átkarolása révén 
ugyanúgy adja ezt a szeretetet tovább a szere
tetben egyesülve. Ez a szerető átölelés és nemzés 
mindenesetre nem történik meg önmagától. ha
nem az ember felelősségére van bízva. Megvan a 
maga belső. szükséges rendje-módja. Hogy a há
zassági. testi odaadás valóban embert és jó le
gyen. a partnerek motivációjának okvetlen felté
tele a szeretet kell. hogy legyen. Egy. még mindig 
nagyon elterjedt előítélettel szemben ez egyház el
utasítja azt a nézetet. hogy ha a házasfelek egye
sülnek. azt csak azért tehetik. mert embert akar
nak nemzeni. szülni. Az ilyen felfogás méltatlan. 
nemkeresztény és épp ezért erkölcstelen nézet az. 
hogy a házasfelek csak azért közösülnek. hogy 
gyermeket hozzanak a világra. Az a motívum. 
hogy .. szeretnénk most egy gyermeket nemzeni. 
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szülni" sokszor nem alkalmazható. és joggal. ha 
egy házaspár felelősségteljesen akar élni. Azon
ban mindig az kell legyen motívumuk: "Hagyd. 
hogy átölel jelek. mert szeretlek." Mert az. aki 
csak a nemzés miatt vagy még inkább csak az él
vezet miatt akar nemileg közösülnt, vétkezik! Ez 
az egyház igaz tanítása. 

Nem volt annak sem értelme. hogy a szeretet 
vagy a nemzés magasabb-alacsonyabb fokairól 
beszéltünk. vitáz tunk. Már 300 évvel ezelőtt a tri
denti zsinat határozatatban megta1álható az egy
ház tanítása: A szeretetet a házasság "első" cél
jának nevezhetjük. 1930-ban XI. Pius pápa emlé
keztet újra rá .. Casti connubii" című enciklikájá
ban. nyilván azért. mert enyruteni akarta a vele 
kapcsolatos konfrontációkat. 

Egész egyszeruen kifejezve: adva van egy kiváló 
sakkmester. egy síbajnok. és egy harmadik. nagy
szerű zseni a szónoklásban. Anélkül. hogy ne sar
kítanók ki. hogy ki miben specialista. egyikről 

sem mondhatjuk el, hogy ő "a legjobb". 
Ez a helyzet a házasságban is. Ha a házasság 

sikerét abból mérjük le. hogy a szeretet jelentösé
gét és a házastársak életszentségét tesszük meg 
benne a legfontosabbnak. akkor a szeretet sokkal 
fontosabb lesz. mint a nemzés. vagy a gyermek
szülés. és ebből a szempontból a szerelem a há
zasság "elsődleges" céljává válik. Itt termé
szetesen lelki szeretetről van szó. ahogy Mária és 
József is szerették egymást. de vallási okokból 
nem tettek eleget házassági feladatuknak. Így tga
zában hézagos volt a házasságuk. mert nem éltek 
házaséletet. 

A házastársi szeretet "koronájának" és bizo-
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nyos értelemben .. első céljának" tekinthető ugyan 
a gyermeknemzés. de csak akkor. ha az új ember 
nemzés ének. életfakadásának. vagy megszülésé
nek a tényét úgy tekintjük. mint valami csodát. 
amelynek eredményeként az új életet az örökké
valóságra is megszülnek a szülők. Minden ember. 
aki e világra jön. azért születik meg. mert megvan 
a reménye az örökkévalóságra (Gaudiwn et spes, 
48). Hogy a nemi közösülés biológiai lefolyásának 
nem új ember világrahozása az elsődleges felada
ta. erre nem kell több bizonyíték. Ebből a szem
pontból kell tekintenünk a szerelmet. vagy a gyer
meknemzést. és nem szabad az egyiket a másik 
ellen kijátszani. Ez ugyanúgy kevésbé értelmes 
valami. mint azt kérdezni. hogy melyik a .. fonto
sabb". a szem vagy a fiü? 

3 A szülői hivat4s A katolikus egyház fölfogá
sa és tanítása szerint a házassághoz hozzá
tartozik az is. hogy a szülők készek gyerme

ket nemzeni vagy szülni. elvállalják az apaságot 
és az anyaságot. Ez a nyíltság olyan jelentős az 
egyház szemében. hogy azt a házasságot. amely
ben a szülők eleve megtagadják az atyaság és 
anyaság vállalását, érvénytelennek tekintik. 
Ebből a szempontból nézve a gyermeknemzés a 

házasfelek számára bizonyos .. kötelesség". De 
sokkalta helyesebb. ha így mondjuk: szülőnek 
lenni Isten ajándéka. titokzatos részvétel az Ö te
remtő hatalmában. a férfi és a nő kiteljesedésé
nek megélése az egymásnak kijáró odaadásban. A 
gyermeknemzés. illetve szülés képtelensége nagy 
megpróbáltatás a házastársak részére. De sokkal 
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rosszabb az, ha megtagadják egymástól az apa
ság-anyaság jogát. 

B. Strauss rámutat erre az Igazságra egy gyer
mektelen asszony sértettségének a tükrében, akit 
ezért elhagyott a félje. Az író azt llja, hogy mély 
sebet vág az elhagyás annak a nőnek a lelkében, 
aki érezte, hogy hozzátartozik féIjéhez, de nem 
tud gyermeket szülni neki. "Ezt te nem tudod föl
fogni! De én, barátom, neked adtam az életemet, 
s most nincs senki de senki, akit a kaIjaimban 
tarthatnék. Egyáltalán nem kaptam tőled életet, 
ami túlnőtt volna az enyémen, ami megmarad t 
volna, ami engem betöltve szinte fölöslegessé tett 
volna. Olykor-olykor szinte ég az egész testem ki
teljesedésem lehetőségének ettől a borzalmas 
megtagadásától. Most úgy élem meg ezt. mint 
gaztettet, kitaszítottságot. Nem volt időnk gyer
mekre ... " Szülőnek lenni abban áll, hogy tisztelet
tel és szeretettel elfogadjuk az új embert teljesen 
olyannak, amilyen, s mindezt a születendő gyer
mek életének első pillanatától. Ebben a nő nor
mális körülmények között megelőzi a férfit. Neki 
bizonyos értelemben meg kell tanulnia az apasá
got az anyától. A férfi és nő szülő lesz. Magában 
a szülésben azonban a férfi csak külsőleg vesz 
részt. Az anyaságban a nőnek behozhatatlan el
sőbbsége van a férfival szemben. Ennek különle
ges következményei vannak a férfira nézve, 
egyenjogúságra hivatottságról az apaság teljes 
vállalásával tehet tanúságot (MuUerls dignitatem, 
18). 
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4 A család és annak jelentősége a gyermek 
fejlődésére nézve A tapasztalat mutatja. 
hogy mennyire szüksége van a gyermeknek 

szeretetre és védettségre. (S tulajdonképpen nem
csak a gyermeknek!) Tökéletes higiéniával láthat
juk el. mindent megadhatunk neki a táplálkozás
ban. bepólyázhatjuk a legszebb és legjobb pólyák
ba. egyszóval. mindent megadhatunk neki. amit 
szeme-szája csak megkíván. és amit a gyermekor
vos előír. - ha nem kap szeretetet. gyengédséget. 
szülői törődést és odaadást. beteg lesz. apatikus. 
szavakkal kifejezhetetlen módon kételkedni kezd 
létének értelmében és szó szerint tönkremegy tes
tileg és lelkileg. A szakértők a léleknek ezt az el
nyomorítását. gúzsbakötését. amit sosem tudnak 
utána egészen helyrehozni. kórházhozkötöttség
nek. vagy a legrosszabb esetben marazmusnak. 
lelki fásultságnak vagy tespedésnek nevezik. 

Aquinói Szent Tamás ezért beszél úgy a család
ról. mint valami .. lelki anyaméhről". 

Találó elnevezés és kép! Ahogy a növekvő mag
zat az anyaméhben védett és az anyaméhen kívül 
nem létezhet. hasonló a helyzet a családban lévő 
gyermekekkel. Szükségük van szüleik őket ba
busgató. védő-oltalmazó szeretetére. 

Jóllehet vannak fokozatai a házasság széthullá
sának. amelyek előre megsejtetik. hogy ez vagy az 
a házasság előbb-utóbb felbomlik. a szétválás a 
gyermekek számára kisebb rossz. mint a minden 
áron való együttmaradás. Nincsen pl. isteni pa
rancs arra. hogy egy iszákos féIjjel. aki a feleségét 
és a gyermekeit rendszeresen vert. és ami még 
rosszabb. állandóan fenyegeti. együtt kelljen élni. 
Hogy a házaspár részére a gyermekek java egy 
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ilyen krízisbe n magyarázó ok lehet arra. hogy a 
szétválást ne túl gyorsan hajtsuk végre. ez termé
szetesen itt nem vita tárgya. A gyermekeknek jo
guk van a szülök szeretetére. s mindent meg kel
lene tennünk. hogy azt a jogukat blztosítsuk. 
vagy. hogyha ez valamilyen oknál fogva lehetet
len. valami pótlólagos formában - örökbefogadás 
vagy pótszülök révén - ezt a jogot megteremtsük 
neltilc Mindenekelött akkor van szükség egy elke
rülhetetlenül .. hivatalos" család pótlás keresésére. 
mint utolsó szükségmegoldásra. ha a gyermekek 
kicsik még. abban az esetben is. ha ennek a pót
családnak a vezetése szerzetesre vagy apácára 
van bízva. 
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VIII. A szeretet és Isten törvényei 
az ember javának szolgálatában 

A szeretetnek ilyetén látszögéből. általában a 
barátságra. és különlegesen a szexuális kapcso
latokra. néhány fontos szabály adódik. amelyeket 
az egyház megkísérel az embereknek közvetíteni. 

1 Hogy is álla dolog a szerelemmel, és mi
lyennek kellene lennie? Mi a szerelem? A 
feleletek nagyon különbözőek. Rossz tapasz-

talatokra hivatkozva néha nagy emberek. mint pl. 
Lev Tolsztoj is. nagyon tévesen nyilatkoztak a sze
relemről (Kreutzer-szonátal. mások elfeledtek 
megkülönböztetést tenni a bün megjelenési for
mái és az igazi szerelem között. vagy rosszul ér
telmezték a szerelem fogalmát. különböző vallási. 
vagy filozófiai értékszemléletek alapján. mint pl. 
manicheusok. akik az anyago t a rossz elvének 
tartották. s ezért megvetették a házasságot is. Az 
ilyen téves felfogásokkal szemben katolikusok
ként ezt mondhatjuk: a szerelem Istentől jön. és 
ez az eredeti bün nélkül. ahogyan azt Szent Ta
más tanítja. még boldogítóbb lenne. mint így. 

Mi is hát valójában a szeretet? Nem lehet pon
tosan meghatározni. de meg tudjuk magyarázni. 
hogy mt tartozik hozzá és mi nem. 

Dietrich von Hildebrand szerint. akit barátai 
.. doctor amorts"-nak. a szeretet doktorának ne
veztek. a szeretet mindenekelőtt felelet mindarra. 
ami jó és szép. ami a másikat azzá teszi. ami Is
ten elgondolása. A szeretet válasz a szeretett 
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egyén sajátosságára. amivel Isten öt felruházta. 
megteremtette. Ez megegyezik Dosztojevszkij né
zetével. aki ezt mondja a szeretetről: .. Valakit sze
retni azt jelenti. hogy úgy tekintjük öt. núnt aho
gyan Isten vélekedik róla" - Josef Pieper. egy má
sik katolikus fIlozófus. a következő szavakba öl
tözteti szeretet-meghatározását: .. Aki szeret. az 
ezt mondja bensőségesen annak. akit szeret: Jól 
van. ez vagy te!" (Über die Liebe. München, 1972.) 
Artur Schnitzler megint másként szövegez1 meg a 
szeretet fogalmát: .. Valakit szeretni annyit jelent. 
mint valakiért a világon lenni" (Der elnswne Weg 
4.8). - Azt is mondhatnók. hogy minden nagy fi
lozófus. költő. teológus végeredményben meg
egyezik abban. hogy a szeretethez hozzátartozik 
egy állandó kapcsolat utáni vágy. mint olyan sze
retet-megnyilvánulási fonna. amely a másik javát 
akarja. A szeretet önmagunk odaadása annak. 
akit szeretünk. kiröpít bennünket saját érdekeink 
köréből és kinyitja szívünket a másik számára. 
Ezért tud másokat megsérteni is. A szeretet a bol
dogság forrása. A szeretetet le lehet írni a tulaj
donságai alapján is. mint ahogyan azt Szent Pál 
tette: .. A szeretet türelmes. a szeretet jóságos. a 
szeretet nem féltékeny. nem kérkedik. nem is ke
vély. Nem tapintatlan. nem keresi a maga javát. 
nem gerjed haragra. a rosszat nem rója fel. Nem 
örül a gonoszságnak. örömét az igazság győzel
mében leli. Mindent eltűr. mindent elhisz. min
dent remél. mindent elvisel. A szeretet nem szű
nik meg soha" (IKor 13,4 kk.). 

Szent Pál minden bizonnyal nem a házastársi 
szeretetre gondolt elsősorban. de núndaz. amit 
mond. vonatkoztatható arra is. Mindenesetre az a 
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fajta szeretet lebeg szeme előtt, amit az evangéli
um iskolájában tanult meg ő is. ami csak azok
nak az embereknek a számára lehetséges. akik 
imádkoznak. és Krisztussal bensőséges kapcso
latban élnek. 

2 A szeretet nem ismer alAvetettséget és ha
talmi felsőbbséget Az asszonynak nemcsak 
egyszeruen engedelmeskednie kell a férjének. 

hanem mindketten .. alá kell. hogy vessék magu
kat egymásnak". Ez az .. alávetettség" normális 
törvényszerusége a szeretetnek. aminek az a ha
tása. hogy a másikat meghallgatjuk. és a kéréseit 
figyelembe vesszük. vele kommunikációs viszony
ban élünk. II. János Pál pápa a nő méltóságáról 
közölt egyik írásában és egyik .. hétközi kihallga
táson elhangzó beszédében". amiben a test és 
szeretet teológiáJáról értekezik. két megrögzött. 
régi félreértésre tér ki. ami a történelem folyamán 
sok szenvedést okozott. mindenekelött a nőknek. 

Az egyik a bűnbeesés történetével kapcsolatos. 
amikor Isten előre megmondja Évának. hogy a 
bün következményeként félje uralkodni fog majd 
fölötte. A pápa azonban így magyarázza meg ezt: 
Isten nem azt mondja. hogy úgy kell Ádámnak a 
feleségén uralkodnia. mint a gazdája egy rabszol
ganőn. vagy ahogy egy édesapa .. uralkodik" még 
kiskorú gyermekén. Más szóval: a szentírási hely 
egyáltalán nem igazolása a férfi .. hatalmi felsőbb
ségének". Nem ad igazat azoknak a férfiaknak. 
akik ma is - spanyol szóval élve - .. macho" (má
csó) módra bánnak a nővel. Isten elöre látja és ki
Jelenti a bün szomorú következményét. A másik 
tévedés Szent Pál egyik írásával kapcsolatos. ahol 
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az apostol csakugyan a nő "alárendeltségéről" 
beszél. Ez az alárendeltség azonban. mondja a 
pápa - és ebben magát Szent Pált idézi -. "nem 
egyoldalú. hanem kölcsönös". Majd így folytatja: 
"Ennek a kölcsönösségnek a tudata kell. hogy 
megmutassa vagy kiépítse az utat a szívhez és a 
lelkiismerethez. a helyes erkölcsi magatartáshoz 
(Mulieris dignitatem 24). Ennek a véleményének 
igazolására Szent Ambrusra hivatkozik. aki ezt 
mondja: "Te nem úr vagy fölötte - írja ezt a szent 
püspök Krisztus után a IV. században -. hanem 
a férje; nem rabszolganőt kaptál benne. hanem 
egyenrangú élettárs at (Fwnillarts consortto 25). -
Mindenesetre: ez csak ebben az újfajta keresz~ény 
szeretetben lesz lehetséges. amelyben a házasfe
lek megtanulták. hogyan kell egymást szeretni. 
ahogyan Krisztus. az egyház feje is szerette az 
egyházat. és fordítva. az egyház is szereti Krisz
tust! Nagyon helyesen mondotta Krisztus. ő nem 
azért Jött. hogy uralkodjon. hanem hogy szolgál
jon. Szent Pál is. amikor figyelmezteti a férfiakat. 
arra kért őket. hogy úgy szeressék feleségüket. 
mint ahogy Krisztus szereti az egyházát. Krisztus 
odaadta magát az egyházért! Ebből a gondolatból 
azt következtetni. hogy Szent Pál a férfi nő feletti 
.. uralkodását" akarta vele igazolni. vagy megokol
ni. teljesen téves. tehát melléfogás (Ef 5.21). 

A férfi és a nő olyan viszonyban van vagy kelle
ne. hogy legyen egymással. mint Krisztus és az 
egyház. Aligha merne más valaki ilyen hasonlatot 
tenni. ha ez nem Szent Pál lenne. aki ezt írta. és
pedig úgy. ahogy a keresztények ezt vallják a 
Szentlélek befolyása alatt. Milyen csodálatos ha
sonlat! Lélekben csendesen elmélkedve kellene 
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Isten elött letérdelnünk. ülnünk. vagy állnunk. 
ahogy éppen tetszik. ugyanakkor az embemek 
mindig a házastársára kell gondolnia. és öntuda
tosan fennhangon mondania önmagának: Így kell 
nekem öt - a féIjemet. a feleségemet - szeretnem! 
Ez nem több és nem kevesebb követelés az ember 
számára. mint minden más bibliai kilúvás. pl. Jé
zusnak ez a kérése is: .. úgy szeressétek egymást. 
ahogy én is szerettelek titeket." - Ez nekünk csil
lag. amely a helyes irányt mutatja. ami után mi. 
tolókocsiba nyomorított bünösök bátran irányoz
hatjuk életünket. mert tudjuk. hogy ezt a tolóko
csit a Szentlélek tolja. a Szentlélek vezeti. 

3 Mlnden szexu.al.lb\s lelke a szeretet és 
gyengédség Az igazi szerelem gyengéd. és a 
gyengédség sokkal több valami. mint .. szexu

ális izgalom". vagy .. szexuális tapasztalat" egy 
szexuális partnerrel. Mi a csók? Ez sem az anató
miailag pontosan felsorolható aktiv izomrészek és 
nyálkamirigyek összességének a mozgása. vagy 
felfokozott tevékenysége! 

Én a csók alábbi leírását tudom inkább maga
ménak elfogadni: "A csók a vágy ajkakra helye
zett kicsordulása. lelke. melyben tökéletesen egy
másba ömlik a két egyén. hogy egyetlenegy lény
nyé forIjon össze." Mindenekelött és valóban csak 
a szexre. az élvezetre? Vagy mégiscsak nem em
beribb és találóbb a következö válasz. ha ilyetén 
megfogalmazása ma már nem is modem? .. Mikor 
ömlik át lelkem a szívedbe. mikor leszünk olyan 
összeforrtan és együtemben boldogok. hogy elvá
laszthatatlanul élünk majd mindig együtt?" 

Sokan meglepődnek. hogy a csóknak és vágy-
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nak. az intimitásnak. a melegségnek és a közel
ségnek ezt a leírását már 300 évvel ezelőtt papírra 
vetette egy nagy író és püspök. aki nem más volt. 
mint Szalézi Szent Ferenc. akinek az egyház az 
egyházdoktor címet adta (Szalézi Szent Ferenc. 
Théotime 1.9). Ami érvényes a csókra és más 
gyengédség kifejezésére. még sokkal érvényesebb 
a házastársak közötti ölelésre. Ami azt illeti. ben
ső megélése szerint elsősorban a .. gyengédség 
csúcs-pontjának" kellene lennie. vélt a katolikus 
filozófus. Dietrich von Hildebrand. aki. mint talán 
senki más nála behatóbban. foglalkozik a .. szere
tet csodájával" és a katolikus hit értelmezésének. 
magyarázatának a fejlődésében úttörő munkát 
végzett. 

Mit gondol tehát az egyház a házastársak kö
zötti egyesülésről? Bizalmatlan? Vissza akarja 
tartani az embereket ettől az örömtől? Egyáltalán 
nem! II. János Pál pápa ezt llja: .. Rátalál tehát a 
férfi az első boldogító találkozásban a nőre. és a 
nő a férfira. ny módon fogadja el őt bensőleg. El
fogadja. mert a Teremtő neki szánta. neki terem
tette. neki adta azzal. hogy lsten a nőt az ő isteni 
hasonlatosságára nővé formálta. s fordítva. elfo
gadja a nő a férfit azzal. hogy Isten a férfit. az ő 
isteni hasonlatosságára férfivá formálta" (Die 

menchliche Uebe. Vallendar. 1985. 128). 
A nemi közösülésben is megmarad a partner 

személynek és partnernek. Szó se lehet arról. 
hogy ez a személy valami kicserélhető. tárgyi cse
csebecse legyen. akinek a segítségével önző. ösz
tőn-szükségleteink kielégülést nyerhetnek. Fon
tos az. hogy a másikra mindig a szeretet szemével 
nézzünk. tapintatossággal. érzékenységgel flgyel-
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ve a másik fél reakcióit. érzés-megnyilvánulásait. 
szükségleteit és igényeit. A szeretet oldaláról tud
juk csak fölfogni Szent Pál érdekes. folyton-foly
vást visszatérő megfogalmazását a .. házastársi 
kötelességről". amit természetesen csak mint 
.. szeretetből fakadó kötelességet" lehet igazán he
lyesen értelmezni. Addig. amíg a szeretet a házas
sági ölelés és egyesülés rugója és .. lelke". nem 
kell különösebben beszélnünk .. házastársi köte
lességről". vagyis hogy a házasfelek testileg. azaz 
fizikailag egyesüljenek. Ez nem olyan kötelesség. 
mint az adófizetés vagy a pontos megjelenés az 
irodában munkánk kezdetekor. Végeredményben 
beszélhetnénk ugyanúgy az anyai vagy atyai kö
telességről is. hogy a gyermeküknek adjanak te
jet. játsszanak vele. - de melyik édesanya és 
édesapa nevezn é ezt kötelességnek abban a nyo
masztó értelemben. ahogy ennek a szónak ma az 
ízét érezzük. ha halljuk vagy kimondjuk. 

Minthogy a .. házas társi kötelességet" a szeretet 
diktálja. azonnal megszűnik. ha a házasfelek kö
zösülése csak az ösztön kielégítését szolgálja. A 
részeg férj. aki házastársi kötelességének akarva 
eleget tenni. azt feleségétől követeli. nem hivat
kozhat Szent Pálra. 

4 TUtott-e a gyönyör? Már Arisztotelész taní
totta: értelmetlen a .. gyönyör" értékéről vagy 
értéktelenségéről kérdéseket föltenni. Dön

tőbb az. hogy mitől lesz gyönyör a gyönyör. Gyö
nyörködni a jóban jó dolog. a rosszban rossz. Ha 
ezt a szexuális gyönyörre alkalmazzuk. akkor ez 
azt jelenti: jó az. ha a teremtés céljának megfelel. 
és a szeretet szolgálatában áll. Sok változatában 
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azonban rossz. mert nem azt szolgálja. Ahogy lát
tuk. nem beszélhetünk .. gyönyör-igenlésről'·. 
vagy .. gyönyör-iszonyról" anélkül. hogy ne kelle
ne figyelembe vennünk. miben gyönyörködik va
laki. Önmagában a tűzről sem lehet értékítéletet 
mondani. A tüz jó. amikor a kályhában ég. duru
zsol és melegít. De hajmeresztő. ha lángokban áll 
a ház. 

Szent Tamás szerint az édenkertt állapotban -
mint minden más - az érzéki gyönyör is még 
szebb volt. mint a valóságban létező és büntől be
mocskolt világban. Ennek az oka az. hogy ami az 
ember Isten elgondolása szerint lenni akart. az 
Édenkertben tökéletesebben megvalósult volna. 
Mindez érvényes lett volna a házastársi. egymást 
szerető ölelkezésre. a szív örömére és a testi gyö
nyörre is. Szent Tamás még egy lépéssel tovább 
megy. amikor ezt mondja: aki elutasítja a gyö
nyört. s valójában .. gyönyörtől iszonyodó" -vá lesz. 
az vétkezik. Ebből az következik. hogy az érzéki 
gyönyör a szeretett házastárssal kapcsolatban 
nemcsak hogy .. megengedett". hanem egyenesen 
az embert szerelem tartozéka. velejárója. Nem
csak hogy nem rossz. mint ahogyan ezt néha 
egyesek vélték. mondván. ez .. olyan rossz. amivel 
csak egyes előnyei miatt" élhetünk. mint pl. a 
gyenneknemzés célba vételekor. A szerelembe be
le van ágyazva az öröm. A szeretettől függ. ezért 
annak megengedett és szükséges járuléka is. 

Rossz csak az izolált. kéjes. gyönyört sóvárgó 
vágy. ami a másikat a saját önkielégítésünk tár
gyává degradálja! Ez a világ. egyrészt az önzés. a 
kéj sóvárgás. a minden áron való élvhajhászás. a 
másik partner utáni szomjazás. a .. dongiovanniz-
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mus" között. másrészt a Rómeók és Júliák között 
vajúdik és fetreng. és türelmetlenül válja. hogy a 
nászéjszaka végre-valahára fellebbentse fátylát és 
igent intsen a várva várt élvezeteknek! 

5SZÜZ1 tisztaság a házasságban . .Aztán mi
előtt egyesülnétek. előbb mindketten imád
kozzatok. KéIjétek az ég Urát. hogy ajándé

kozzon meg benneteket kegyelmével és oltalmá
val. Ne félj. hiszen öröktöl fogva neked szánták. 
neked kell ma megmentened. Veled tart majd. s 
biztosan tudom. hogy lesznek tőle gyermekeid ... " 
(Tób 6.18) - olvassuk ezt a hívő ember házastársa 
iránti magatartásáról szóló írást az szövetségben. 
Tóbiás könyvében. Bármennyire furcsának hang
zik is: a közösülésnek is életeleme.légköre a szűzi 
tisztaság. Ennek említettük már az okát: a szere
tetet. Ahogy II. János Pál pápa kifejti: bele van 
ágyazva az ember gyönyör utáni sóvárgásába. vá
gyódásaiba. álmaiba. A szeretetnek azt az erejét 
azonban. ami a szexuális testnyelviség meghami
sításának az antipódja. ellenlábasa ... szűzi tiszta
ságnak" (castltas) nevezi az egyház. Épp ezért kö
vetkezetesek vagyunk. ha azt mondjuk: a házas
társi szeretetnek szüksége van szűzi tisztaságra. 
mint valami védő és oltalmazó rendszerre. hogy a 
szeretet szeretet maradjon. vagy egyáltalán fönn 
tudjon maradni és vissza tudjon találni önmagá
hoz. ha netalán eltévedt volna. Az olyan nemi 
vágy. amely függetleníti magát a szeretettől és 
önállósul. mindig degradáló mindkét fél számára. 
Ennek az elfajulásnak és degredálásnak a leg
rosszabb. legkirívóbb esete az utcalány és a play
boy. vagy az eltartott fiú. Ebben az összefüggés-
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ben egyébként jól megmagyarázható. hogy mi a 
szégyenérzet. s annak szexuális szférája. Semmi 
köze a prüdértához. és ahhoz a zavart idegesség
hez. ahogyan egyesek saját testükhöz és mások 
testéhez is viszonyulnak. A szégyenérzet egyrészt 
inkább az ember figyelmessége. hogy védekezzék 
a rossz kívánságok ellen. nehogy mások kéjsóvár 
tekintetének áldozatául essen. másrészt tapinta
tosság. hogy másokban szükségtelenül érzéki vá
gyakat ne ébresszünk föl. Aki ezt megérti. az azt 
is fölfogja. hogy a szégyenérzet két oknál fogva 
többé-kevésbé fölösleges is lehet: egyrészt akkor. 
amikor a helyzet a vágyat tulajdonképpen auto
matikusan kikapcsolja. mint pl. az orvosi vizsgá
latnál. amikor természetes. hogy le kell vetkőz
nünk a kivizsgálás elvégzéséhez. másrészt akkor. 
amikor az embert kapcsolatban teljesen érvénye
sül a szeretet. A szemérem háttérbe szorulhat. és 
helyet adhat - és kell is. hogy helyet adjon - a 
magától értödö bizalomnak. A szerelem által a 
meztelenség revelációvá válik anélkül. hogy meg
alázó lemeztelenítéssé válna. Mindenesetre így 
vélte Shakespeare. aki többet megértett a szere
lemböl. mint legtöbbje azoknak. akik olyan sokat 
beszélnek manapság róla. 

A házastársi egyesüléshez hozzátartozik az is. 
hogy az ember úgy tekintse az embert nemi szer
vek szerepét. a férfi és nő szexuális szerveinek 
különbözőségét. hogy azokat Isten teremtette 
olyanoknak. amilyenek Az állítólagos "közösülés" 
egyéb formáinak lehet nemi vágyakat geIjesztő 
vonásuk. amit különösen - de nemcsak! - a nő 
esetében kritikusan kell megítélnünk. eltekintve 
azonban attól. hogy teljes sterilitásba fulladnak. 
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nem rendelkeznek az igazi. szerelem Jellegével és 
nyelvével. nem valódi egyesülések. Épp ezért. és 
nem valamiféle egészségügyi okok miatt. az egy
ház mindenestül elveti őket. 

6 HÜSég Annak. aki szeret. nincs nagyobb kí
vánsága. mint az. hogy el ne veszítse a sze
relmesét. Beethoven .. Fidelio" címü operáját 

a házastársi szeretet dicsőítésére komponálta 
meg. annak szentelte. Miután Leonóra nagy oda
adással és bátorsággal kiszabadította férjét. az 
megrendülve kérdi töle: .. Mit tettél értem?" le
onóra klasszikus módon ezt válaszolja rá: .. Sem
miU" . Mert annak. aki szeret. minden áldozat ke
vésnek tűnik. 

al A hűtlenség kínja 

A fölszarvazott férj. a megcsalt feleség egyaránt 
örök. vidámságot kiváltó témája a színházaknak. 
mozitermeknek. Az élet valóságában a hűtlenség 
egy bizonyos belső halál. és oka a legkegyetle
nebb lelki kínoknak. amelyek pszichikai és fizikai 
betegségekben nyilvánulnak meg és sokszor foly
tatódnak. Mi okozhatna több fájdalmat. mint az. 
hogy pontosan azon a téren csalatkozunk és seb
ződünk meg. ahol biztonságban éreztük magun
kat. Végre testileg-lelkileg úgy szerettek bennün
ket. mint soha sehol és semmikor. Nemcsak a re
gényekben. hanem a való életben is tönkremen
tek már lelkileg emberek ilyen .. széttört szerelem" 
miatt. és hónapokig gyötrödtek. kínlódtak foglal
kozva öngyilkosság gondolatával is. A nemek kö
zötti háború. vagyis az a szomorú tény. hogy a 
férfiak megvetlk a .. nőt". valamint az az agresszi-
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vitás, ahogyan sok "emancipált" nő harcol a fér
fiak ellen, gyakran nem más, mint reflexió egy 
abortált vagy elárult szerelemre. 

A szeretet olyan hatással van az emberre, mint 
a nővényre az átpalántálás. Nem lehet "mU bá
nom én" módon átültetgetni. Ha túléli is az átül
tetést, sokáig tart, amíg megsérült gyökerei újra 
beheggednek, ha ugyan egyáltalán sikerül ez 
majd neki. 

b) A hűtlenség okai 

Mindenesetre a hűtlenség nemcsak hűtlenség, 
mert az okai és ezzel a vétek súlya is egészen más 
és más. Lehet pl. egy "ostoba alkalom", amikor 
valaki egy társasutazáson megcsalja hitvesét, és 
az illető másnap már maga sem érti azt, ami meg
történt, és valóban szégyenkezik miatta. - A lehe
tőségek variációja között jelentkezik a nagy, szár
ba nem szökkent, félrecsúszott szerelem, mint 
Trisztán és Izolda történetében, vagy Paul Claudel 
Selyemcipőjében egy szerelmeskedés esetében, 
vagy Lev Tolsztoj Anna Kareninája és Flaubert 
Madame Bovary című regényében. Sok más, bo
nyodalmat kísérő motívum található az életben és 
az irodalomban egyaránt. 

- Két aggastyán férfi arra próbálja Zsuzsannát 
rávenn!, illetve arra kényszeriteni, hogy hál
jon velük. Motívumuk semmi egyéb, mint 
kéjsóvár gyönyör, hiúság, kevélység. 

- Az egyiptomi fáraó udvarában Putifár felesége 
el akarja csábítani Józsefet. Ö azonban bát
ran ellenáll a kisértőnek. Ezért Putifár felesé
ge vádat emel ellene, s Józsefnek, mivel meg-
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sértette az asszonyt hiúságában. börtönbe 
kell mennie (Ter 39). 

- Ezzel szemben Dávid király történetében ta
lán csak a szerelmi vágy volt a kezdet kezde
tén meghatározó jellegű. mely késöbb helyt 
adott a szeretetnek. A gyilkosság ellenére. 
amit elkövet házasságtörésének elpalástolá
sára. Dávid valóban szereti az asszonyt. Ha 
nem hozta volna nyilvánosságra bűnét. és 
nem tartott volna bűnbánatot miatta. aligha 
lett volna tartós a szeretete. 

Hogy igazi szerelem is lehet bűnre vezetö alka
lom - precízen kifejezve. csak alkalom és nem ok! 
-. azt az ember szívében ez a fénynek és ámynak 
felbonthatatlan egymásba folyása is mutatja. 
Hozzátartozik mindez az ember tragtkumához. és 
fájdalmas. szívet tépő élettapasztalatához. amit 
nem szabad elhallgatnunk. 

c) Két bibliai példa 

Az evangélium egyik legmegragadóbb helye az. 
amikor Jézus a házasságtörö növel találkozik (Jn. 
8.1-11). - A magyar fordításban és kiadásban 
szóról szóra idézziik az evangéliumi forrást. 
amely Jézus isteni bölcsességének egyik legcso
dálatosabb megnyilvánulása. Ellenfelei a zsidó 
írástudók és farizeusok. az emberiség kipusztít
hatatlan képmutatói törbe akarják csalni: ha sze
líden ítél. szembekerü1 a mózesi törvénnyel. ha 
szigorúan. izgat a róma1 törvény ellen. 

"Mester - mondták - ezt az asszonyt éppen 
most érték házasságtörésen. Mózes azt paran
csolta a törvényben. hogy az ilyent meg kell kö
vezni. Te mint mondasz?" Ezzel próbára akarták 

65 



tenni. hogy aztán vádolhassák. Jézus lehajolt és 
ujjával írni kezdett a földön. További faggatásuk
ra fölegyenesedett és így szólt hozzájuk: .. Aki bűn 
nélkül van közületek. az vesse rá az elsö követ." 
Aztán újra lehajolt és tovább írt a földön. Ennek 
hallatára azok egymás után eltávoztak. kezdve az 
idösebbeken úgy. hogy Jézus egyedü1 maradt az 
elötte álló asszonnyal. Akkor felegyenesedett: 
.. Asszony. szólt hozzá. hol vannak a vádlÓid? 
Senki sem ítélt el téged?" .. Senki. Uram!" - felelte 
az. Mire Jézus így szólt: .. Én sem ítéllek el. Menj. 
de többé ne vétkezzéU" 

A házasságtörö asszonyról így gondolkodom. Az 
asszony egyszeruen csak könnyelmű volt. pénz
éhes vagy kalandvágyó? Nem tudjuk. de így is 
érthető az esemény. Talán már régóta figyelembe 
sem vette a férjét. s valószínű. hogy öt is megcsal
ták. De most talált magának egy másik embert. 
Először érzi. hogy igazán szeretik. Nem tud tehát 
ellenállni a kísértésnek. Odaadja magát neki. de 
együttlétüket leleplezik azok. akik jól ismerik a 
kétféle erkölcsi felfogást és Jézus elé tuszkolják. 
Ö. az erkölcsben legnagyobb szakértö és a min
den agyafúrt kérdésre bölcs választ adni tudó 
mester. a messzeségbe réved tekintetével. Tipikus 
módon ez az asszony. egyedü1 áll ott az ajak
biggyesztve gúnyolódók között. Rettenetes félelem 
fogja el. hogy mi lesz most vele? Mindaddig a pil
lanatig. amikor a szeme ezeknek a férfiaknak -
akiknek már kövekkel tele a kezük -. Jézus tekin
tetével nem találkozik. s nemcsak. hogy rájuk 
néz. de a házasságtörésen ért asszony vádolói 
nem is bírják már többé elviselni tekintetét. egyik 
a másik után ejti ki a követ a kezéből és eloson. 
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Ez a nő sosem fogja többé elfeledni azt a mon
datot. ami megbénította ezeknek a férfiaknak a 
kezét: .. Aki közületek bün nélkül van. az vesse rá 
az első követt" Lehet. hogy volt közöttük olyan is. 
aki ezután megtért. Bárhogy is volt. Jézus végül 
egyedül marad a növel. s most e nélkül a vádló 
férfisereg nélkül beszélhet vele. szólhat hozzá. Ö 
azonban nem ítéli el a öt. ÓVatosan bátorítja. 
hogy kezdjen új életet a hüség alapján és szelle
mében. 

Hasonlóan. de kissé másként zajlik le Jézus ta
lálkozása egy másik nővel Jákob kútjánál. Szi
karban. Jákob kútjánál ül Jézus. hogy kissé meg
pihenjen és szomj át oltsa. Ezt az eseményt is. 
mint a házasságtörő asszonyét csak János evan
gélista örökíti meg (Jn. 4.7-26). 

J ézus megkéri a szamariai asszonyt. hogy mi
után merített a kútból. adjon neki vizet. Az evan
gélista elmondja. hogy a tanítványok elmentek a 
városba ennivalót venni. Az asszony elcsodálko
zott: .. Hogyan? Te zsidó létedre tőlem. szamariai 
asszonytól kérsz inni?" A zsidók ugyanis nem 
érintkeztek a szamariaiakkal. Jézus így felelt: 
.. Ha ismernéd Isten ajándékát és tudnád. ki 
mondja neked: adj innom. inkább te kérnéd őt. és 
ö élő vizet adna neked." - .. Uram. szólt az asz
szony. hiszen vödröd sincs. a kút pedig mély. 
Honnan veszed az élő vizet? Csak nem vagy na
gyobb Jákob atyánknál. aki nekünk ezt a kutat 
adta. amelyből ő maga is ivott. meg fiai és állatai 
is?" Jézus erre megjegyezte: .. Mindaz. aki e vízből 
iszik. ismét megszomjazik. De aki abból a vízből 
"iszik, melyet én adok. nem szomjazik soha többé! 
Az a víz, amelyet én adok. abban örök életre szö-
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kő vízforrás lesz." .. Uram. kérte az asszony. add 
nekem ezt a vizet. hogy ne szomjazzam és ne kell
jen ide járnom meríteni." .. Menj. szólt Jézus. hívd 
el féljedet és jö] ide." .. Nincs féljem". felelte az 
asszony. Jézus ráhagyta: .. Jól mondtad: Nincs 
férjed. Öt féljed volt. s aki most van. az sem fér
jed. Ezt helyesen mondtad." .. Uram. ismerte be 
az asszony. látom. próféta vagy. Atyáink ezen a 
hegyen imádták az Istent. ti pedig azt mondjátok. 
hogy Jeruzsálem az a hely. ahol imádni kell őt." 
Jézus így válaszolt: .. Hidd el nekem. asszony. el
jön az óra. mikor sem ezen a hegyen. sem Jeru
zsálemben nem fogják imádni az Atyát. TI isme
retlent imádtok. mi azt imádjuk. amit ismerünk. 
mert az üdvösség a zsidóktól való. De eljön az 
óra. sőt már itt is van. amikor az igazi imádók lé
lekben és igazságban imádják az Atyát. Az Atya 
ilyen imádókat kiván. Lélek az Isten. akik imád
ják. lélekben és igazságban kell imádniuk. " Az 

asszony így szólt: .. Tudom. hogy eljön a Messiás. 
vagyis a Fölkent. Mikor eljön. tudtunkra ad majd 
mindent." Jézus erre kijelentette: .. Én vagyok az. 
aki veled beszélek." 

Jézus tudja. hogy ez a nő nem a szó minden
napi értelmében tisztességes. hiszen már öt férfi
val volt dolga. s az akivel most együtt él. nem fér
je. Ebben az esetben sem tudunk semmit az éle
téről. Miért él így? Micsoda kiábrándulásokon és 
mennyi sértődöttségen mehetett át. amíg ide ju
tott! Honnét van az. hogy felbomlott minden kap
csolata a férfiakkal? Olyan nyugtalan volt. hogy 
nem tudott hü maradni hozzájuk. vagy ezek mind 
otthagyták? Mint mindig. Jézus ismert mindeze
ket a megsebzett pontokat az életében. de nem 
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alázza meg. hanem beszédbe elegyedik vele. Be
szél neki Istenről. aki sokkal fontosabb. mint 
azok az események. amik ezekkel a férfiakkal 
kapcsolatban történtek vele. Ha rendet akar te
remteni az életében. akkor Istenhez kell fordul
nia. és nem eltávolodnia tőle. 

Sok okuk van az embereknek arra. hogy hűtle
nek lesznek egymáshoz. A hűtlenség sosem ártal
matlan dolog. még akkor sem. ha az egyiknek 
vagy másiknak a hámból való kiugrását nem lep
lezi le senki. vagy ha ez alkalom is lesz egy - ha
bár fájdalmas. de mégiscsak új - kezdethez. A 
hűtlenség gyakran a vég kezdete. és ha a házas
ság helyre áll is. kikalapálódik valahogy. a nagy. 
boldogító szeretet. vagy szerelem ritkán tér vissza 
már. 

dl Óvás és védekezés 

Hogyan maradjon az ember hű. mit tehet azért. 
hogy a házassági egységen csorba ne essék? A 
legbiztonságosabb oltalom maga a szerelem. Amíg 
ez éber és élő. és nem engedik meg a házasfelek. 
hogy a szerelem élet jeiének sok-sok .. apró" fénye. 
ami mind nagyon fontos. el ne halványul j on. ki 
ne aludjon a szívben. a hűség egyáltalán nem lesz 
probléma. Ami veszélyes. az az üresség. a fruszt
ráció. a meg nem oldott konfliktusok sérelmeikkel 
együtt. az izoláció hidegsége és a szótlanság. ami

kor nincsen már kommunikáció. hanem csak 
gyanú. irigység. rátartiság. önfejűség és ábránd. 

Ha a szerelem azt jelenti. hogy .. milyen jó is. 
hogy te vagy!". akkor az ellenkezője is igaz ... Mily 
kár is. hogy te létezel!" vagy .. Te már nem vagy jó 
semmire!" - Az ilyen és hasonló gondolatok. még 
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ha nem is mondjuk ki őket. a szerelem madár
ijesztőivé lesznek. Ha egy kicsit régi módon akar
nám magamat kifejezni. akkor ezt így fogalmaz
nám meg: a szerelem feltétele mindenkori mély 
tisztelet Isten pecsétje előtt a másik homlokán! 
Nem marad tehát tartós a szerelem. vagy a szere
tet. ha elkezdi az ember Isten ajándékát a másik
ban lebecsülni. Egyszeruen kimondva így is le
hetne ezt megfogalmazni: egy tanítót. aki szíwel
lélekkel az. nem lehetne érzékenyebben megsér
teni. mint azzal. ha valaki azt mondaná neki. 
hogy rossz tanító! 

Ha tehát egy másik partner jön. aki melegséget. 
megértést és elismerést hoz. vagy ad. akkor meg
nő a veszély. hogy a hűtlenség fokozott arányban 
növekedjen. s akkor. ezt a szemmel látható vagy 
érzékelhető .. hűtlenség-veszélyt" már megelőzte 
egy másik lelki hűtlenség. s mindkét fél ludas 
lesz a hűtlenség konkrét kifejlődésében. vagy ki
alakulásában. még akkor is. ha csak az egyik fél
en múlott. hogy a hűtlenség valósággá lett. 

e) Isten, mint a hűség biztosítéka 

Ebben a tárgyalási pontban még bizonyosabb
nak vehetjük azt. hogy az istenszeretet fontos. Ki 
tud szeretet nélkül élni? De ha Isten a házastársi 
elmagányosodás bekövetkeztében is még mindig 
a legnagyobb és elsődleges szeretete az ember
nek. akkor az a házasság túl tudja élni a krízise
ket. még akkor is. ha kereszt lesz belőle. 

Ilyen helyzet. ha nem vigyázunk. mindkét 
irányban kialakulhat. kifejlődhet: annál. aki elve
szítette házastársa szívét. és annál is. aki másva
lakit szeret meg. Mélyen meghatóan ábrázolta a 
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libanoni költö. Khahil Gibran egy olyan asszony 
szenvedését. aki atyja parancsára ment hozzá egy 
férfihez. akit nem szeretett. .. Tisztelem a férjemet 
az eszemmel. épp úgy tisztelem öt a szívemmel és 
a lelkemmel is. azonban - folytatja az asszony -. 
van bennem valami. amit vissza kell tartanom. 
valami. ami nem a szabad akarat műve viszo
nyunkban." 

Olykor-olykor. ha nem ls mindig. megvan an
nak a lehetösége. hogy visszatalálunk még egy
máshoz. Ezt a lehetőséget akkor is meg kell ra
gadnunk. ha a másikat soha többé nem találjuk 
meg olyan állapotban. amilyenben volt. amikor 
szétváltunk. A szenteknek is (vegyük példának 
Szienai Szent Katalint) volt hasoruó esetük. Ezek 
a szentek a hősiességet választották útitársukul. 
s szeretetük erősebbnek bizonyult. mint élettár
suk hűtlensége. Az ilyen erős szeretet is Istenre 
emlékeztet. aki mindig megkönyörült .. házasság
törő népén". 

Isten a következő okból is biztosítéka a hűség
nek. Isten nélkül kín az élet. Dosztojevszkij llja: 
.. az ateista nyugtalan". Elég oka van neki. hogy 
az legyen! Nem lehetséges. hogy sok ember sze
xuális nyugtalansága és az a tény. hogy nemi ösz
töne. amely másokhoz hajtja. de sehogy sem tud 
kielégülnl. istentelenségbe fullad? 

Akárhogy van is a dolog. már a bűnbeesés tör
ténete mutatja. hogy Istenhez való viszonyunk 
megzavarodása rögtön Ád ám és Éva házasságá -
nak a megzavarodásához is vezetett. Meztelensé
güket most megalázónak találják. érzik annak a 
szükségességét. hogy be kell magukat takarniuk. 
S valami még rosszabb történik: kisvártatva az Is-
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tennel való beszélgetés után. azért. amit tettek. a 
férfi az asszonyt okolja. aki pedig annyi örömet 
nyújtott neki. 

fl Hűség a hűtlenségben - a háló története 

Nem minden hűtlenségnek kell katasztrófához 
vezetnie. Bármennyire fájdalmas és nehéz lelkileg 
túltenni magunkat a hűtlenségen. a szeretet gyö
zelmet hozhat a hűtlen partner harcában is. Ez 
sok idöt és energiát is vehet igénybe. - amint egy 
súlyosan beteg ember is küszködik egészsége 
visszanyerése érdekében -. de lehetséges. 

Wemer Bergengruen elmesél erröl a témáról 
egy történetet. amit nem felejthetünk el könnyen. 
mint valami .. épületes mesét". mondván. hogy 
optlmistává akar bennünket tenni. Egy férjes 
asszony idegen férfi karjaiba kerül. s népe törvé
nyének értelmében azt a büntetést kapja érte. 
hogy egy meredek szikláról a mélybe taszítsák. A 
férje azonban. aki még mindig szereti. a kegyetlen 
kivégzés előtt kifeszít egy hálót a szakadék alatt. 
ami majd fölfogja. Mivelhogy a törvényt betű sze
rint teljesítik. - a nőt letaszít ják annak rendje
módja szerint -. a halálraítélt életben maradhat. 
elkezdheti életének új fejezetét. Valószínű. hogy 
nem mindig van lehetőség ilyen megoldásra. de 
talán mégis többször. mint gondolhatnánk. Ha 
még jobban igyekeznénk. és még érzékenyebbek 
lennénk egymás iránt. föleg a megtévedettek és 
rossz útra tévedtek iránt. a .. háló" modem átté
telezésben és helyzetekben is betölthetné élet
mentő szerepét. 
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g) Az okosság tanácsai 

Akár kellemesen hangzik. akár nem: a bűnbee
sés óta minden embernek küzdenie kell a szeretet 
érdekében. Ezek a küzdelmek nagyon különböző
ek lehetnek. Annak. aki hű akar maradni. már a 
csata előtt figyelembe kell vennie néhány. néha 
nyomasztónak látszó szabályt. lehet. hogy csak 
azért. mert a háttérben ott lappang az ő szemé
lyes megkísérthetőségének a veszélye bizonyos 
helyzetekben. aminek csak most jutott teljesen a 
tudatába. Ilyen szabályokat tulajdonképpen min
den nép felállított. Ezekben a szabályokban min
dig voltak és vannak eItúlzások az egyik vagy a 
másik irányba. amelyeket a szexualitás szem
pontj ából. és külOnősen a nő álláspontjából nézve 
a társadalom tól tettek függővé. Gondoljunk pl. a 
divat kérdéseire. vagy a fürdőzésre vonatkozó eti
kai előírásokra. szokásokra a régi időkben és ma! 
Elég gyakran láthattunk és láthatunk ma is ben
nük kettős erkölcsi magatartást: van. amit a fér
fiak megengedhetnek maguknak. a nőknek azon
ban szigorúan tiltott. és fordítva. Ha azonban kri
tlkusan vizsgáljuk meg a dolgokat. az igazság az. 
hogy mégis csak van ezekben az előírásokban és 
szokásokban valami nagyon fontos mag. 

Fontosabb azonban minden külsö magatartási 
rendelkezésnél vagy előírásnál a szeretet belső 
törvénye és a józan ész vagy okosság. Mivelhogy 
a hűtlenség. mint minden más bűn. a szívben ve
szi kezdetét. számunkra elkerülhetetlenül szük
séges. hogy gondolatainkat fékezzük. és főleg te
kintetünk sose legyen frivol. Mert .. aki nőre néz 
azzal a gondolattal. hogy megkívánja őt. már há
zasságtörést követett el a szívében" - mondja Jé-
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zus, és mindenki tudja, hogy ez mennyire így van. 
Persze megfordítva is mondhatnók, hogy az a nő, 
aki férfIra néz, hogy megkívánja őt. már szintén 
házasságtörést követett el szívében. 

Közismert, hogy milyen sokan állitják még az 
államapparátusban közszerepet betöltő személyi
ségek is, felvilágosító programokra hivatkozva, 
hogy videofilmek vetítésekor mindent megnézhe
tünk, mindent kipróbálhatunk, ami kedvünkre 
van. Megokolásként és gondolataik elfogadása ér
dekében hozzá szokták még tenni, hogy főleg arra 
fIgyeljünk, ne nemzzünk vagy szüljünk olyan gye
reket. akiket magunk sem akarunk, ne szerez
zünk magunknak betegségeket. és ne tegyünk 
törvénybe ütköző vagy törvényt sértő cselekedete
ket. Az ilyen és hasonló csoportok azon fáradoz
nak csak, hogy a törvényt olyan liberálisan ma
gyarázzák' ahogy csak lehet. Mily megcsúfolása 
ez a felfogás a szabadság fenséges fogalmának! 

Az ilyen programok szöges ellentétben állnak 
magának az embemek legelemibb tapasz
talataival. Ha az ember nemi megerőszakolásról 
álmodik - hogy konkrét példát hozzak föl! -, és kí
váncsiságában ilyen vágyaktól hagyja magát ve
zettetni, akkor már csak az alkalomtól függ, hogy 
mikor követ el a gyakorlatban vagy ténylegesen is 
ilyen cselekedetet. 

7 Mlnden napunk újrakezdése és a bűnbánat 
szentsége Mindenesetre a szeretetet nem
csak a tulajdonképpeni hűtlenség fenyegeti, 

hanem sokkal előtte és függetlenül tőle, a napon
kénti csődök, sikertelenségek is. Itt egy kis figyel
metlenség, ott egy gonosz szó vagy ideges szóvál-
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tás, ismét máskor jéghideg hallgatás, vagy heves 
hatalmi harc ezért vagy amazért a valós, vagy va-
1ótlan ideálért a naponkénti közös életben! Rövi
den kifejezve: a pökhendiség, a hiúság, az önzés, 
és a többi rossz tulajdonság; mind-mind. amit az 
embert szív ismer. Ez mind jelen van a házasság
ban is. természetesen mumusként. elviselhetet
len teherként. De mindenekelőtt azért is. mert 
azoknak a szeretetlensége. akiket az ember sze
ret, kettős fájdalmat okoz. 

Ezért csak az a házasság sikeres. amelyben 
helyt adunk egyrészt a megbánásnak. a hiba be
vallásának. másrészt pedig valóban meg is bocsá
tunk egymásnak. amikor erre éppen szükség van. 
vagy alkalom adódik. A családban és a házas
életben különösképpen meg van rá a lehetőség. 
hogy minden tagja lehet egyszer gyónó. másszor 
lelki atya. vagy lelki anya. Ha nem is lesz ezekből 
.. gyóntatásokból" vagy .. gyónásokból" szentség a 
szó szoros értelmében. Isten nagyon meg fogja ezt 
jutalmazn!. 

A hívő embernek ez nem esik annyira nehezére. 
Maga is érzi és tapasztalatból tudja. hogy meny
nyire szüksége van neki is Isten kegyelmére. Ezt 
tudva. könnyebb neki másoknak is megbocsáta
ni. 

Hogy az ember ebben a nehéz. de szó szertnt 
szükséges feladatban segítséget kapjon. Isten 
megadta az egyháznak a bűnbocsánat szentségét. 
Aki a megújulásnak ezt az útját elfogadja és él ve
le. ahogyan azt az egyház előllja. nemcsak észre
veszi. hogy mennyire megfelel ez a módszer az 
embert természetnek. hanem közvetlenül megta-
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paszta1ja azt is. hogy mi is az igazi kiengesztelő
dés. 
Elsősorban minden embernek meg kell tanul

nia. hogy önmaga beismerje hibáit. és hogy a 
bűnbevaliásnak ezeket a keserű piru1áit be is 
merje venni. Be kell látnia: minden enyhítő ok el
lenére felelős voltam. és most is felelős vagyok a 
tettemiért, itt és itt hibáztam. 

Minden bizonnyal nehéz. de nagyon felszabadí
tó érzés is a második lépés. amit a gyónótól meg
követelnek: bűneire nemcsak titokban kell gon
dolnia. és nemcsak nagyjából és általában beval
lania őket egy élő személy előtt. hanem azt kell 
megtennie. hogy azokat konkrét formájukban el 
is mondja. amikor valóban meggyónja őket. 

ahogy a teológia nyelvén mondjuk. Nem elégsé
ges. hogy ilyen s hasoruó módon vádolja csak ma
gát: "Igen. igen én is ugyanolyan bűnös vagyok. 
mint sok más millió ember!" Hanem így: én ezt és 
ezt tettem valóban én. és senkit ezért nem teszek. 
s nem is tehetek felelössé. Bűneink ilyenfajta el
ismerése hasonlít ahhoz a kapcsolatkialakítás
hoz. amit a társadalmi életben is megfigyelhe
tünk. amikor hibáinkat sokszor ott is be kell val
lanunk. 

A bűnöket nyiltan bűnnek nevezni valóban azt 
jelenti. hogy "lemeztelenedünk" nemcsak ma
gunk előtt, hanem mások előtt is. és ezzel sebez
hetővé tesszük magunkat. A kiengesztelődés 

szentségével élve azonban ezt megteheti az ember 
a következő okból: a gyónásban megtapasztalhat
ja az ember. hogy mit jelent a szeretet. Bűneink 
megvaliása után jön a megbocsátás. a jóság. az 
irgalom szava. Ezért lesz ez a "lemeztelenítés" a 
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szentgyónásban éppolyan egészséges. jóleső vala
mi. mint amikor egy beteget az orvos magához 
enged és még ha fájdalmat okoz is a betegnek. 
annak egészsége javul meg vele. 

Valamikor réges-régen. a fogoly lábára súlyos 
vasgolyót láncoltak. amit vonszolnia kellett. bár
hova is ment. Így kell nekünk is bünérzetünket 
és bűntudatunkat mindenüvé magunkkal cipel
nünk. Saját erő nkre nem támaszkodhatunk. Sa
ját magunk nem tudjuk megmenteni magunkat. 
Amikor a pap megadja a feloldozást. nem tesz 
mást. mint azt. hogy leveszi a láncot alábunkról. 
Most már minden nehézség nélkül. szabadon j ár
hatunk-kelhetünk. Végre sikerül az embemek 
megszabadulnia a gyötrő tehertől, amely kínozta. 
marcangolta. akadályozta szabad mozgásában. A 
vasgolyó nem teher többé számára. eltűnőben 
van. és egyre kisebb lesz. ahogyan távolodunk tő
le. amíg végül teljesen eltünik a látóhatárról. A 
múltat ugyan nem tudja az ember teljesen kitö
rölni az életéből - (factum non erit lnfictum) -. azt 
ami megtörtént, nem lehet többé meg nem tör
téntté tenni! -. de legalább valamennyire behe
gednek. nem véreznek. nem gennyesek a sebek! 

Egyébként természetesen érvényes. amit az arsi 
plébános. Viennay Szent János mondott. akit va
lóban nem lehet laxlzmussal vádolni: .. Könnyebb 
a mennyországba bejutni. mint a pokolba. olyan 
nagy Isten irgalma. Hibáink és bűneink homok
szemcsék. ha összehasonlitjuk az isteni irgalom 
hatalmas hegyével." 
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8 FOgamZásSZabfllYOW - fogamwgátJás 
Már régóta tudjuk, hogy sok más területen 
milyen rettenetesen rossz és káros következ

ményei vannak annak, ha beavatkozunk a termé
szetbe, még akkor is, ha azt a kezdetkezdetén ta
lán haladásnak vettük. Mindenesetre, ami a nő 
testét és a nemzés területét illeti, nem egyházi kö
rökben jelenleg nem kevés ilyen, vagy ehhez ha
sonló kijelentést hall az ember: Vigyázzunk békás 
tavainkra, jól őrizzük és védjük őket! Miért kény
szerítjük a nőket, hogy naponta nagy adag kémiai 
preparátumokat nyeljenek le? 

Micsoda érdekeket követnek mindazok az em
berek és szervezetek, akik és amelyek már a fia
talokat arra akaIják rávenni, hogy fogamzásgátló 
szereket használj anak? Valóban ez a nők érdeke? 
Támogatják ezzel a házastársi szeretetet? Vagy 
ezek az óvszerek nem arra szolgálnak-e inkább, 
hogy a férfiak vágyainak még nagyobb teret te
rem tsenek, ahogy azt manapság néhány feminis
ta nyiltan is hangoztatja és hangoztatta már VI. 
Pál pápa idejében, akit akkoriban kinevettek és 
kigúnyoltak? 

A nagy hatású, de csak látszólag olyan korszel
lem ellenére, amelyben a mindenható pénzügyi 
eszközök mindent meg tudnak tenni, és a minde
nütt hallható és a még egyházi körökben is sok
szor hangoztatott ellenállás ellenére, a katolikus 
egyház megmaradt az ő "Nem és Nem"-jénél. 
ami ezeket a pirulákat és más egyéb óvszereket 
illeti. Az embemek bele kell ágyaznia a házastársi 
nemi aktust nemzőképességének abba a sajátos
ságába, hogy ezzel új életet keltsen, hogy ezt a ké
pességét se óvszerekkel, se egyéb más mestersé-
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ges módon ne csonkítsa meg. ne gyengítse le. 
vagy mesterséges megtermékenyítéssel pótolja. 
bármennyire meglennének is talán rá az okok és 
indítékok az egyik vagy másik esetben. 

Mindenesetre. jóllehet a média legtöbbje szinte 
egyetlen alkalmat sem szalaszt el. hogy az egyház 
ezen tanításán ne gúnyolódjon. mégis ez az. amit 
az egyház valóban gondol és tanít. mégha ezt a 
tanítását elvetik is. vagy sok helyen teljesen el 
akarják tussolnt. elhallgatni. 

al Készség a gyermek elfogadásflra 

Vannak érvényes és boldog. jóllehet gyermek
telen házasságok. mint pl. azok. amelyeknek va
lamilyen öröklött betegség miatt magzattalanok
nak kellett maradniuk. A gyermekvállalás alapve
tő készsége azonban hozzátartozik a házasság
hoz. 

Hogy mennyi gyermeket kell egy házaspárnak 
elvállalnia. s hogy mennyit képes is elvállalni. az. 
jóllehet nem teljesen tőlük függ. de mégiscsak a 
házasfelek egyéni lelkiismeretének kérdése. A kí
vülállók. - és ebben az esetben még a pap is .. kí
vülállóként" nyilatkozik! - szabadon kinyilvánít
hatják véleményüket. ha erre felkérik őket. ezt 
meg is oszthat ják velük. A döntést azonban ma
gának a házaspárnak kell meghoznia. Nekik nem 
szubjektív. hanem objektív szempontok mérlege
lésével kell ezt a döntést meghozniuk. Azt is 
mondhatnánk. hogy Isten és a saját lelklismere
tük előtt! A .. helyes" születési szám se nem az. 
hogy .. lehetőleg sok". se nem a hideg évszakok 
szülte .. egyke" ... Helyes" az a szám. amelyet min
den egyes házaspár kiválaszt. éspedig sajátos és 
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nem általános helyzetfelmérés alapján. ami még
sem zárja ki az objektív kritériumokat. 

A házaspár perspektívájából nézve nincsen 
csak egyetlenegy "helyes" és egyesegyedill fele
lősségteljes gyermekszám. Mindig megmarad egy 
bizonyos helyzetfölmérési játéktér. aminek a fi
gyelembevételével az egyház bátorítani akaIja a 
szülőket. hogy inkább több. mint kevesebb gyer
meknek adjanak életet. 

b) A nemkivAnatos gyermek feltétlen 
elfogadása 

Persze. ha egy nem várt. és nem teIVezett gyer
mek jelentkezik a továbbiakban. akkor a hívő ke
resztény ember számára a legkevesebb kétely sem 
fér ahhoz. hogy ennek a gyermeknek megadják az 
élethez való jogát. Bátran s "jó reménnyel" el kell 
őt fogadniuk, mert a hit azt mondja nekik: a nő 
nemcsak "terhes". hanem "áldott állapotában 
van"! 

Hogy mi ezt régies hangzású. szép kifejezésÜfl
ket már egy kicsit elfeledtük. söt a közhasználat
ból kiirtottuk. ez korunknak szomorú jele. Nincs 
magzatölés. amit méltányolni. igazolni lehetne. 
még ha azt az államtöIVény meg is engedné. mert 
nagy bün az. ha egy ártatlan életet kiirtunk. Ez a 
tétel akkor is éIVényes. ha a születendő gyermek 
testi fogyatékosságban szenved. Ezért veti el az 
egyház alapjában véve azokat a szülés előtti ki
vizsgálásokat is. amelyek egyesegyedill csak azt a 
célt szolgálják. hogy megfogant és élő gyermeket. 
ha az testi fogyatékossággal vagy fogyatékossá
gokkal rendelkezik. mielőtt megszületne. elve
gyék. "időben" eltegyék láb alól. 
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Ezenkívül - és ezt is tudnunk illene, s az egy
házban erről sosem szabadna vitának fölmeruI
me! - a magzatölés sokkal nagyobb bűn, mint a 
fogamzásgátlás. Más elbírálás alá esik tehát az, 
ha egyes kémiai preparátumok nemcsak fogam
zásgátlók' hanem ugyanakkor magzatelhajtók is. 

c) A szü1etésszab41yoz4s egyhúUag 
Dlegengedettige~ése 

Az egyház megengedi a születésszabályozás t és 
egyszersmind a felelős apaságot és anyaságot. A 
kényes kérdés az: hogy fest ez a valóságban? 
Örülve minden felfedezésnek, amely a női ciklus 
törvényszeruségét egyre jobban megérti, és abban 
reménykedve, hogy további sok ilyen és hasonló, 
segélyt nyújtó haladást ér el majd az orvostudo
mány, azt feleli erre az egyház: A házaspárok ne 
a techrukai és kémiai szerekhez meneküljenek, 
hanem felelősségtu,datukhoz forduljanak, amit 
teljesen érvényre tudnak juttatru és bűntudat 
mentesen használru, amikor a női ciklus termé
szetes folyamatát figyelembe véve élnek házassági 
jogaikkal. 

"Vessék alá egymást Krisztus előtti közös is
tenfélelm üknek" , - mondta Szent Pál. Amikor Pál 
ezt leírta, egészen bizonyos, hogy nem a szüle
tésszabályozásra gondolt. De manapság elmond
hatjuk: annak a magatartásnak, hogy egymásnak 
teljesen alávessék magukat, napjainkban igen 
megnőtt a jelentősége, és ez a tanács meglepően 
aktuálissá vált, mert ahogyan ezt felfedeztük, 
pontosan a szexuális kapcsolat terén lett mindez 
feltétlenül ajánlatos. A férfinak és a nőnek, -
mindkettőnek közösen, tehát nem egyedül - kell 

81 



döntenie abban. hogy a nő megtermékenyülésé
nek tényét és valóságát figyelembe véve feleljenek 
meg felelősségteljes hívatásuknak. A szükséges 
tudományos. biológiai ismereteket mindkettőJük
nek el kell sajátítaniuk. de ez ma már nem nehéz 
az olyan úttörő orvosi munkák tanulmányozása 
után. mint amilyet egy orvoscsoport. Josef Rötzer 
(Természetes fogamzás-szabályozás. Budapest 
1992) az ausztráliai Billings házaspárral együtt 
végzett: ők mint az .. NFP (NatürUche Familie Pla
nung) munkacsoport" ismertek. s a német püspö
ki konferencián is beszámoltak kutatásaik ered
ményéről. De vannak mások is. akik ezen a téren 
hasonló tanulmányokat végeztek. Egyébként té
ves és elavult azt állítan!. hogy a természetes fo
gamzás-szabályozás nem biztos. A széles körben 
ismert és köztiszteletnek örvendö angol nyelvü 
.. British Medical Journal" orvosi szakfolyóirat ezt 
írta: Az az állítás. hogy az úgynevezett .. katolikus 
módszer" fogamzás szabályozási eljárása egyenlő 
lenne a hatástalansággal. réges-régen túlhala
dott. Ez a módszer mindenekelőtt a harmadik vi

lágban élő emberek számára a legjobb. a legmeg
felelőbb! 

Konkrétan ez azt Jelenti: ha a szülők. teljes 
apai-anyai felelősségük tudatában nem tudják 
vagy nem akarják elvállalni. hogy még egy gyer
meknek adjanak életet. az alatt az idő alatt. ami
kor a nő fogamzásképes - és ez szigorú an véve 
havonként csak egy napot. vagyis 24 órát Jelent! 
- megtartóztatják magukat. nem élnek Jogaikkal. 
A házasságon belwi szükséges .. megtartóztatást" 
nem kell sem eltúlozni. sem értelmetlenül lebe
cswni. Egyrészt érvényes az. hogy lemondani 
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tudni valamiről. egyszeruen hozzátartozik az em
ber életéhez. Másrészt ezen a területen is vannak 
sokkal nehezebben elviselhető szenvedések. mint 
az időnkénti szexuális vágy ki nem elégí tése. Az a 
férfi. aki ezt valóban elviselhetetlennek tartja. 
gondolkozzék el egy kicsit azon. hogy a nászágyat 
néha egy pohár sör. vagy egy kártyaparti ls he
lyettesíteni tudja. és hogy a felesége is örülni fog. 
ha egy kicsit kipihenheti magát. 

Vannak azonban olyan nők is. akiknek a ciklu
sa nem számítható ki százszázalékos bizton
sággal. és a ciklus megfigyelésének módszere tel
jesen alkalmazhatatlan ná1uk az idő kivá1asztásá
ra. Azokról a házaspárokról sem szabad elfeled
keznünk. amelyek hIvatásukkal járó különféle 
okokból nem élhetnek rendszeres házaséletet. 
Úgy tűnik. hogy az ilyenek számára a megtartóz
tatás hösökre jellemző á1dozatot hozni tudást je
lent. Ezenkívül megfontolásra ad módot a Huma
nae vitae enciklika is. amely a házastársi szere
tettel is behatóan foglalkozik. és az Istenszeretet 
gazdag megnyilvánulásának egész ská1áját adja 
életünkhöz. megemlítve azt. hogy a házasságban 
is előfordulhat megerőszakolás. Ezt a problémát 
nem oldotta meg még az egyház sem. és eltelik 
egy bizonyos Idő. míg az egyház ls mindent beha
tóan tanulmányozni tud ebben a kérdésben. Ez 
azonban nem vá1toztatja meg azt a fontos tényt. 
hogy a helyes fogamzásgátlás Idöpontját a házas
társaknak maguknak kell megállapítaniuk. Ezzel 
kapcsolatban már van egy néhány világos sza
bá1y. amihez tarthat juk magunkat. Ilyenek példá
ul a következők. 

- Az ún ... Időleges megtartóztatás" mindkét 
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partner ügye és felelőssége. Ez megakadá
lyozza azt. hogy a férj a fogamzás problémáját 
feleségére hárítsa. és a döntést a feleségére 
hagyja. mondván. hogy ez elsősorban az ő 
ügye. 

- A dolgoknak az a lényege. hogy milyen isten
félelemben gyökerező alapmagatartást köves
senek a házasfelek. nem pedig arra. hogy 
"módszer"-e ez vagy sem. A férjnek nem sza
bad a feleségétől megkövetelnie. hogy hosz
szabb időre rendelkezésére álljon szexuális 
vágyainak a kiéléséhez. hanem alkalmazkod
nia kell felesége ciklus-rttmusához. Nem for
mája a szeretetnek az is. ha a nő megtermé
kenyülésének a szempontját is figyelembe ve
szi a férj? Ily módon a nő az maradhat. ami. 
és ahogyan éppen van. nem kell magát állan
dóan készenlétben tartania férje számára. 
Ilyen értelemben kell értenünk Peter Handke 
megfogalmazását. aki ezeket a szavakat adja 
egyik szereplőjének a szájába: "Amit én elvá
rok a férfitől, az az. hogy azért szeressen. ami 
vagyok. és ami leszek. vagyis anya!" 

- Azonkívül a megtartóztatás ideje mindig meg
enged egy bizonyos feszültséget. és olyan vá
gyak és jogos igények is előtérbe jöhetnek. 
amelyek a szerelemnek tesznek szolgálatot. 
azt mélyítik el. A szexuális megtartóztatás 
egyúttal "kényszeríti" a partnereket. hogy 
szeretetüket és gyengédségüket ne csak a há
zassági aktus idején gyakorolják. ne csak er
re az időre redukálják. Ez mindig visszahoz
hat valamit abból a gazdagságból és fényből, 
amivel szerelmük házaséletük kezdetén elin-
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dult. Próbája lehet annak a nagy igazságnak. 
hogy a szeretet több. mint szexuális kielégü
lés. 

- Ha valóban komolyan vesszük a test nyelvét. 
akkor el kell ismernünk: a fogamzásgátló 
technikák nemcsak. hogy "nem"-et monda
nak a nemzés lehetőségének. hanem a szere
tettel is ellenkezésben állnak. amit. mint 
mondani szokás. mégiscsak érintetlenül kel
lene hagyniuk. ugyanis. ha a férfinak a nő 
méhébe áradó ivarsejt je a férfi önátadásának 
a kifejezése. hogyan lehet akkor azt állítan!, 
hogy a szeretetnek ez a jele akkor is adva 
van. ha óvszert használnak? 

"Amit Isten egybekötött, azt embernek nem 
szabad szétválasztania!" Ez érvényes a házasság
ra. de érvényes a szexuális közösülésre is. Be
avatkozni ebbe nem azért rossz. mert mestersé
ges. mert nem természetes. Ha a "mesterséges
ség" a maga nemében erkölcstelenség lenne. ak
kor a fogorvoshoz sem mehetnénk el, és a techni
ka nagyon sok áldását sem szabadna elfogad
nunk. Sokkal inkább rossz a "mesterséges" fo
gamzásgátló beavatkozás azért. mert az ember 
szeretetének legintimebb és legcsodálatosabb 
szférájába tör be. A szerelmet úgy kell az ember
nek elfogadnia. ahogy van. 

g Legyen bátorságunk nemet mondani a 
mesterséges megtermékenyö1ésnek Ha ér
vényes az az elv. hogy az embemek azért nem 

szabad a nemzés lehetőségét megzavarnia. hogy a 
szerelem teljesen érvényesüljön a házasságban. 
akkor természetes. hogy a fordított ja is igaz: nem 
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lehet úgy nemzeni vagy életet foganni. hogy az ne 
a szeretetnek lenne a gyümölcse és eredménye. 
Az egyház ezt a nézetét és értékítéletét egy. Rómá
ban 1987-ben kiadott írásában tette közzé. ami
nek ez a címe: "Oktatás arról. hogy hogyan kell 
ügyelni a kezdődő embert életre és az élet továb
badásának méltóságára. " Két ok van rá. ami az 
egyházat arra kényszerítette. hogy az embert élet 
kémcsőben történő továbbadását elvesse. 

Először is. minden gyermeknek joga van arra. 
hogy szülei szerető kaIjai ölelésének eredménye
kéntjöJJön a világra és ne laboratóriumban gyárt
sák. Az ember nemcsak szellemiséggel rendelkező 
személy. hanem ivarmagból. petesejtből. húsból. 
vérből összegyúrt egyéniség is. és ezek nemcsak 
olyan anyagi valóságok. amiket erre a célra egy
szeruen csak fölhasználunk. hogy ember terem
tődjék és világra jöJJön. Nem elég az. hogy egysze
ruen csak akarunk egy gyereket. Azt meg kell 
nemzeni. annak meg kell fogannia. s ennek meg
valósítására a nő és a férfi egybeforr. Ez az egye
sülés igazi embert tevékenység. a test és lélek 
mindent egybefogó szeretetének kicsordulása. 
gyöngyharmata. 

Másodswr azt is meg kell fontolnunk. hogy sok 
embrió. melyet laboratórtumokban "gyártanak". 
a gyakorlatban nemcsak. hogy meghal. hanem 
meg kell. hogy haljon. mert egyetlen OIVOS sem 
akarja. hogy minden embrtó (négy vagy ötr). me
lyet beültetnek. be is ágyazódjék az anyaméhbe. 

Még rosszabb az eset, ha többszörös másálla
pot áll be. ilyenkor némelyik OIVOS már szelektív 
magzatelhajtást végez. amiben egyetlenegy kivé
telével minden gyermeket megöl. Mert az embriók 
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is gyermekek már! Hasonló a probléma. ha még 
marad néhány embrió. vagyis ha nem lehet öket 
beültetni. Mi történik ekkor? Befagyaszt ják őket? 
Ez csak elnapolja a problémát. mert valamikor 
mégiscsak el kell dönteni. hogy mi történjék ve
lük. 

Ezzel nincs abszolút kizárva. hogy valamikor 
majd sikerül egy olyan orvostechnikai nemzési 
segédeszközt gyártani. ami megfelel az egyház 
kritériumainak. De még ha az egyház ezen argu
mentá1ását le is tompít juk. akkor is marad két el
lenvetésünk ez ellen a két technikai kísérletezés 
ellen: 

- Az egyik a kutatás. ami természetesen égető
en érdeklődik az embrióval való kísérletezés 
iránt. Se szeri. se száma azoknak a kutatók
nak. akiket meginteIjúvoltak. s akik azt állí
tották. hogy csak a gyermektelen házaspá
roknak akartak segíteni. ma már nyiltan azt 
mondják. hogy tulajdonképpen kutatnak. és 
törvényeket követelnek. amelyek ezt biztosí
tják számukra. 

- A másik. az a szinte elkerülhetetlen kísértés. 
ahogyan az embriók szelektálása történik. 
Nincs az az orvos. aki kész lenne arra. hogy 
egy sejthetöen megsérült embriót az anya
méhbe ültessen. Időközben az emberek kifej
lesztették már azt a technikát. amivel elvé
gezhető ez. hogy egyes embriókat privilegizál
tan kezeljenek Beszélnek már .. embrió-szü
rés"-ről. Ez a fajta felelőtlen. erkölcsi .. züllés" 
kell ma már a .. szüléshez"! Ma még majdnem 
mindenki föl van rajta háborodva. de egy kis 
idő múlva senki sem beszél majd róla. Ez is 
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olyan lesz. mint a média hírszolgálatának va
lamUyen politikai botrányról elhangzott köz
leménye. Pár hétre rá. hogy vég1gcikázott a vi

lág-adók és vevők csatornáin vagy hullám
hosszain. senki sem beszél már róla! 

Feltételezni azt. hogy mindezt meg tudnók aka
dályozni. egyszeru oknál fogva naiv dolog. mert 
későbbi tanulmányok után ugyanazt csinálják 
majd a születés előtti diagnosztika segítségével. 
és minden gyermeket .. elhajtanak" . aki betegnek 
látszik. Miért is kellene nekünk kis embrtókat 
jobban kezelnünk. mint nagyobb méhmagzato
kat? Az erkölcstelenségnek is megvan a maga 
benső pokoli logikája! 

1 O A szexwUis orlentAlOch\s elhajlAsal és 
a bűn Ha a szeretet és a szerelem fényé
ben helyesen megértettük a nemiséget. 

amely egyúttal nemzés sé is válhat. akkor már 
tudjuk azt is. hogy minden más szexuális vágy és 
gyakorlat (fallatio. analis szexuális kielégülés). 
ami a szerelemmel nem egyeztethető össze. és 
amit a házaspár mint felelős személy nem gyako
rol. hamis. Konkrétan kifejezve: a fallatio. (száj
szex). analis szex (végbélnyiláson keresztül törté
nő szex). maszturbácio (kézzel végzett szexuális 
ingerlés) épp oly kevésbé testi kifejezései a szere
lemnek. mint az. hogy ha valamUyen artikulátlan 
hangokat adunk ki szavak helyett. 

Ezzel nem azt mondjuk. hogy a legcsekélyebb 
normától való elhajlás már katasztrófa lenne. Ez
zel is úgy áll a dolog. mint az egészséggel és a be
tegséggel: egyrészt. alig van olyan ember. aki 
minden tekintetben egészséges lenne. másrészt 
nem mindig lehet az .. egészséges" és .. beteg" kö-
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zött pontosan meghúzni a határt. "Betegnek len
ni" tehát sok mindent jelenthet. Jelentheti azt. 
hogy valaki tüsszent. de azt is. hogy AIDS-e van 
vagy rákja. 

Mindezt a szexuális kapcsolatokra alkalmazva. 
így áll a helyzet: 

- Szexuális területen annak a fogalomnak a 
meghatározása. hogy "szexuálisan peIVerz" 
és "normális" nem egészen egyszeru. 

- Hogyha a nemiséget nézem. akkor a kézzel 
végzett önkielégülés vagy bordélyház-látoga
tás is "abnormális". és nemcsak a fetisizmus. 
vagy más magatartás az. amit a társadalom 
peIVerznek nevez. Jobb ha az ember nem 
ilyen mértékegységet vagy szempontot vesz ft
gyelembe annak a megnevezés ére. hogy mi 
bűn és mi nem a szexnél. ha az ember önma
gában. néha-néha. bizonyos szexuális vágya
kat fedez föl. amiket tulajdonképpen szexuá
lis elhajlásokhoz sorolhat. ez még messzeme
nően nem tragédia. Ha ez a vágy nem jut erős 
kifejezésre. megvan rá a remény. hogy ezzel 
is. mint minden más kísértéssel. dűlőre lehet 
jutni. Némelyik csak a serdülőkorban buk
kan föl. és a házaséletben már el is tűnik 
vagy egészen. vagy még inkább így monda
nám. egész gyorsan. 

- Még akkor sincs ok a kétségbeesésre. ha va
lakinél ez a vágy vagy ezek a vágyak erősek 
és alig-alig lehet rajtuk uralkodni. ahogyan 
ezt a homoszexuális egyéneknél tapasztaljuk. 
Isten nem ismer "homoszexualitást" . "jelme
zes férfit-nöt". vagy "hermafroditát. hím
nÖst". csak embert. akit szeret. és akik kivé-
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tel nélkül mind a bűn következményei miatt 
szenvednek. mert minden rossz valamikép
pen a bűnnel van kapcsolatban! 

Egyébként nem diszkrimináció az. hogyha az 
ilyen egyéneket. akiknek más a szexuális orien
táltságuk. ..nonnálistól eltérőknek" nevezzük. Ez 
a fajta elnevezés tárgyi adottságon alapszik. nem 
sértő. éppúgy. mint ahogyan valakiről azt mond
juk. hogy .. nyúlajka" van. Én. aki ezeket a soro
kat írom. nyúlajkú voltam. de sosem gondoltam 
arra. hogy azt állítsam. a nyúlajkúság normális! 
A nyúlajkúság rendellenesség. torzulás. de azért 
én még nem vagyok torzszülött. Ugyanez érvé
nyes azokra az emberekre is. akik szexuális rend
ellenességgel jöttek a világra. Ezek is emberek. 
ugyanolyan emberi méltósággal és ugyanazzal az 
isteni világba szólitottsággal. mint mindenki más. 
És pontosan azért. mert embernek tekintjük őket. 
s szexuális orientáltságukat végül is másodran
gúnak tekintjük. beszélhetünk. és kell is. hogy 
beszéljünk szexuális másságukról. Valóban nehe
zükre esik az. hogyha problémáikat tabunak 
vesszük. és az is. hogyha görcsösen azt állít juk. -
amit úgy sem hisz el senki -. hogy normális az. 
ha a férfiak férfiakkal közösülnek vagy .. jelmezes 
nőnek" öltöznek fel. vagy fordítva a nők a nőkkel 
folytatnak nemi viszonyt és .. jelmezes férfi"-nak 
mutatják magukat a nyilvánosság előtt. 

Ha némelyadottságunkat génjeinkkel hoztuk 
magunkkal. még akkor is megmarad számunkra 
mindig a felelősség. hogy életvitelünkben bizo
nyosjózan észt és még inkább. tiszteletet tanúsít
sunk önmagunk és mások iránt. Aki azt állítja. 
hogy az ilyen extravagáns egyéneket csupán csak 
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ösztönük és a normális emberektöl elhajló vágya
ik vezetik. az az egyén nem nagyon toleráns. Ez
által valójában megalázza öket. Ha az embert az 
ö talán kissé beszűkült. megcsonkított. de mégis 
létezö szabadságára emlékeztet j ük. akkor öt min
dig komoly személynek vesszük. Ha valaki. vala
milyen természetellenes hajlamot fedez föl önma
gában. annak még nem kell a helyzetét vagy álla
potát sötétre festente! Gondoljon arra. hogy való
jában nincsen teljesen normális és tökéletes em
ber ezen a földön. Mindenkinek megvannak a sa
ját problémái. Az egyiknek ilyen. a másiknak 
olyan. Tehát az ilyen más ortentáltságú egyén 
sincs egyedül. 

Ami az ő személyes. erkölcsi magatartását és 
törekvését illeti az az. hogy ne hagyja magát egy
szerűen az ösztöneitöl vezettetni. Az a kötelesség. 
hogy ez ellen harcoljon. természetes és annál sür
getőbb. minél veszélyesebb kiugrása a hámból 
mások számára és önmaga számára is. mert az 
ember a .. lenni" és a .. valamivé lenni" közötti két 
pólus vetületében valósítja meg önmagát. A lét 
adott. ingyenes. a valamivé válás már személyes 
embert küzdelem eredménye. és határozott. meg 
nem szünö. soha föl nem adott együttmüködés az 
istent kegyelemmel. ahogyan Szent Ágoston mon
dotta: .. qui te creavit sine te. non te salvabit sine 
te - az. aki megteremtett téged. nélküled nem üd
vözít téged együttmüködésed nélkül". Mert az em
ber küzdésre született. 
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IX. A házasság mint szentség 

Ahhoz. hogy az ember más embert szeressen és 
vele házasságot kössön. nem kell Istenben hIn
nie. Nemiség. szerelem. házasság. gyermek -
mindez hozzátartozik a normális embert élethez. 
A hit szemszögéből nézve azonban a házasság is 
több. mint .. csak természetes valanú". A katoli
kus egyház tanítása szerint a házasság szentség. 
Ez azt jelenti. hogy Isten szeretetének valami ti
tokzatos. hathatós jele az ember számára. Sokan 
felteszik tehát a kérdést: Mi az a házasságban. 
ami hathatós jelszeruség? A felelet: Ahogyan a 
férfi és a nő a házasságban szétválaszthatatlanul 
egymáshoz kötődnek. úgy kötötte Krisztus elvá-
1aszthatatlanul magát hozzá az egyházhoz. vagyis 
hozzánk. emberekhez. Ha tehát a láthatatlan Is
tenről beszélünk. akkor a legjobban tesszük. ha 
keresünk egy boldog házaspárt a gyermekeikkel. 
és azt mondjuk: Ahogyan ez a házaspár szereti 
egymást. hasonló módon kell elképzelnünk azt a 
szeretetet. amellyel Krisztus is szeret minket. 
Mert ami fontos a házastársi kapcsolatban épp
úgy. mint Krisztus hozzánk való viszonyában. az 
a szeretet: az. hogy egymásért élnek. egymáshoz 
hüek maradnak. egymásnak odaadják magukat. 
hogy új életet teremtsenek. A szülők gyermekeket 
szülnek. az egyház pedig tovább gyarapszik az 
emberekkel. akik hívő kké lesznek. és a keresztség 
szentsége révén az egyház élő tagJaivá válnak. Az 
egyház még egy lépéssel tovább is megy. Isten 
azért létesítette a házasságot. hogy mi. emberek 
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jobban meg tudjuk értem Krisztus viszonyának 
titkát az egyházhoz. A házasság nem véletlenül 
lesz hát így szemléltető eszközzé. Ez Isten tudatos 
akarata volt. amikor az embert férfinak és nőnek 
teremtette! 

Tudjuk. hogy Lisieux-i kis Szent Teréz ezt a 
gondolatot. ahogy én is kifejtettem itt. va1óban 
felhasználta egyszer egy fiata1 házasulandó roko
na esetében. aki látogatóba jött hozzá. hogy leen
dő asszonyi hívatásáva1 jobban megértesse. Ket
tőjük kedves ta1á1kozásának az lett az eredmé
nye. hogy mindketten jobban szerették jegyesü
ket. Teréz Krisztust. a fiata1 leány pedig leendő 
férjét. 

Az egyházban meglévő papi nőtlenséget is csak 
a szeretet kifejezési formájának Jeleként tudjuk 
helyesen megértem és megé1n1. Minden más az 
embert élet elszegényedésének. leszűkülésének 

lenne csak az eredménye. A személy megcsonkul
na. és semmi köze sem lenne ahhoz. hogy "Isten
nek tetsző áldozattá" váljon. A házasság "szent
ségi jele" azonban nem üres. nem semmitmondó. 
Közelebb hozza az emberhez azt. amit Jelent: Is
ten szeretetét. Az emblémát. amit a pék kiakaszt. 
nem lehet megenni. Az csak azt mutatja. hogy hol 
van az az üzlet. ahol kenyeret lehet venni. Egy 
élelmiszerrel megtöltött zacskó vagy táska azon
ban. amit az ember egy éhezőnek ad. már nem 
csak azt fejezi ki. hogy segítem akarunk neki. Ez 
már igazi. konkrét segítség! Így van a házasságga1 
is: nemcsak Isten szeretetéről mond el nekünk 
va1amit. hanem annak egy darabkája. ajándék Is
tentől. Aquinói Szent Tamás mondja: A házasság 
szentsége va1amit abból a szeretetből közvetít a 
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házastársaknak. amivel Krisztus szenvedett az 
egyházért. Ez a segítség mindenesetre nem mági
kus hatású. hanem azért adott segítség. hogy ön
magunkon tudjunk vele segíteni. Ezt jelenti: Lat
ba kell vetnünk a saját erőnket. saját okosságun
kat. saját érzékenységünket és szeretetünket. 
mert csak akkor lesz valamilyen titokzatos mó
don igazán segítség számunkra. hogy a hosszú 
házasélet során hajótörést ne szenvedjünk. Isten 
nem hagyhat el bennünket soha. ..Segíts maga
don. akkor majd Isten is megsegiU" Nála mindig 
kiskorúak maradunk. az Ö segítségére mindig rá
szorulunk. akár rosszat teszünk. akár jót. Ha a 
házasság szentségének jegyében helyesen élünk. 
ez a szentség. mint minden más szentség. gyógy
szer lesz számunkra. balzsam sebeinkre. amelye
ket akár mások vágnak rajtunk. akár mi okozunk 
magunknak. Akárhogy is vesszük. tény az. hogy 
a kegyelem az emberit. amit bennünk talál. még 
szebbé teszi. fölemeli a természetesen lehetséges 
fölé. 
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X. Hogyan kell egyházilag 
házasságot kötni? 

Vannak emberek. akik csak azért mennek 
templomba házasságot kötni. mert ott ünnepélye
sebb a házassági szertartás. mint a polgárt eske
töteremben. Az Uyen házasságot nem tudja az 
egyház igazi házasságként elkönyvelni. Aki temp
lomban akar házasságot kötni. az legyen tudatá
ban annak. hogy az egyházi esküvő lényege nem 
a szép külső keret. Megházasodni nagy döntést 
jelent Isten színe előtt. olyan lépést. amiből nin
csen visszalépés. amiből nincs kiugrásl "Amit Is
ten egybekötött. nem szabad az embemek szétvá
lasztania!" - mondja Jézus. Milyen feltételeket 
kell a házaspárnak teljesítenie. ha egyházilag 
akar megesküdni? A felelet tulajdonképpen na
gyon egyszerű: keresztény katolikusoknak kell 
lenniük. és valóban meg kell lennie bennük a 
szándéknak. hogy házasságot akarnak kötni. és
pedig abban az értelemben. ahogy az egyház a 
"házasság" szót érti. Ez a következőt jelenti: 

1 Egyhllzl eskövöt csak az egyhllz tagjai 
köthetnek Normális körülmények között 
mindkét házasulandónak katolikus temp-

lomban megkeresztelt katolikusnak kell lennie. 
Ha ez nem áll fönn az egyik partnernél, akkor 
speciális engedélyt kell kérnie. 
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2 Mindkét félnek házasságra alkalmas 
egyénnek kell lennie Mindkét félnek abban 
és olyan helyzetben kell lennie. hogy házas

ságot köthessenek. Ez azt jelenti. hogy tisztázni 
kell előtte. hogy az éIVényes és megengedett há
zasságnak semmi sem áll az útjában. 

3 A v4h\s problémlja és a múodik hlzassAg 
A megkeresztelt katolikus egyének éIVényes 
és megélt - szakkifejezéssel .. elhált" - házas

ságát. semmilyen okból nem lehet fölbontanL Egy 
ilyen házasság a halálig tart. A katolikus egyház
nak ez a tőmondata érezteti és láttatja veliink. 
hogy mikor. milyen esetben ismer el az egyház 
valós. vagy látszólag második házasságot: 

Először is az egyház csak akkor bonthat föl egy 
házasságot. ha egy ilyen házastársi közösség so
sem jött létre. vagyis a házasságot sosem .. hálták 
el". 

Másodszor: A házasságok csak akkor abszolút 
fölbonthatatlanok. ha azokat katolikus keresz
tények kötötték templom ban. Más a helyzet két 
meg nem keresztelt házastárs esetében. Ha az 
egyik katolizál. és a másik nem akaIja tovább 
fönntartani a házasságot. ezt a házasságot a .. ka
tolikus fél érdekében" föl lehet oldani. Mivel eb
ben az esetben Szent Pált követi az egyház. az 
ilyen házasság-föloldást .. Pál-privilégiumos" há
zasságbontásnak nevezik. 

Harmadszor: Ismeri az egyház is a házasság
fölbontást. vagy nullifikációt. Ezen azt értjük. 
hogy előfordul. hogy megházasodnak emberek. de 
anélkül. hogy valódi házasságra gondolnának. 
vagy azt értenék ezen a szón. amit az egyház. Pél-
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dának okáért. a házasulandók kizárják teljesen a 
gyennekáldást. vagy már eleve .. nyitva" hagyják 
azt. ugyanis az a tervük. hogy úgyis elválnak 
majd. nem maradnak hűek egymáshoz. Van 
olyan eset is. amikor vagy a férfi. vagy a nő - ne
mileg! - nem képes rá. hogy "elhálja" a házas
ságot. Ha ilyen (és egyéb más) házassági akadály 
előfordul. vagy fönnáll. és ezt egy házassági per
döntésben igazolni lehet. akkor az egyház kijelen
ti: ez a házasság sosem volt érvényes. épp ezért a 
két fél az egyház szemében sosem volt valójában 
házas - ezek után tehát "újra" megházasodhat
nak. egyházilag érvényes házasságot köthetnek. 
Ez a házasság ebben az esetben .. első" házasság
nak számít. Csak szakember tudja egyes-egyes 
esetekben igazán eldönteni. hogy az egyház ér
vényben lévő házassági törvényei értelmében 
ilyenfajta nullifikáció létrejöhet-e. vagy sem. Ha 
válás után fölmerűlne valami probléma az újra
házasodás terén. akkor az illető egyénnek egy
házmegyés püspökének a házasság ügyeivel fog
lalkozó hatóságához kell fordulnia. 

Hogy egy ilyen nulliflkáció lehetséges-e. vagy 
sem. azt minden esetben fölül kell vizsgálni. de 
nem szabad semmiféle illúztóba esni. Gyakran 
nem lehetséges. és ennek az a következménye. 
hogy napjainkban sok olyan érvényes házassá
got. ami zátonyra futott. nem lehet többé rendez
ni vagy egyenesbe hozni. Ezeknek a házassági 
akadályoknak az ismerete nagyon sók fájdalmat 
enyhíthetne. föloldhatna. megsZÜDtethetne. Az 
ilyen megoldhatatlan házasságok esetében meg 
kell értenünk Jézus szavát. amit a házasság föl
bonthatatlanságáról mondott. Az egyháznak nem 
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adott az Úr fölhatalmazást arra, hogy ezt megvál
toztassa. Addig amíg az érvényes házasságot kö
tött másik partner él, nem lehet segíteni. Fontos 
megjegyzés: Lehetnek rá okok, hogy egy államilag 
hitelesített válást. vagy ágytól-asztaltól való elkü
lönülést helyesnek, sőt szükségesnek is tartunk. 
A megoldhatatlan, Igazán nehéz probléma a má
sodik házasság! ugyanis sok elváltnak az a kíván
sága, hogy egy második házasság érdekében meg
kísérelje a válást. nagyon is érthető. Isten azon
ban nemet mond a válásra. Ha valaki polgárt es
küvőt köt, hogy legalább ott legyen rendezve a 
házassága, akkor az egyház nem engedi meg ne
ki, hogy a szentségekhez járuljon. Ez az egyház
nak is fáj, de ezzel nem ítéli el az illetőt. Ezzel 
nem végez az egyház "diszkriminációt", külOnO
sen nem jelenti ez azt, hogy az egyház kizá.Ija őt 
az egyházból. A válás ellen nyomós vallási okok 
szólnak, és ha valaki alázatosan elfogadja ezeket 
a vallási okokat, Istennel szorosabb kapcsolatba 
kerül, mint az, aki a saját szakállára azt teszi, 
ami neki tetszik, s mindennek fittyet hány. 

4 A Jegyesoktatás A házasság sikere és érvé
nyessége szempontjából fontos, hogy mind
két partner valóban azt akruja, amit az egy

ház a "házasság" fogalmán ért. Mindenek előtt 
van három pont, amit az ún. "jegyesoktatás" 
alatt tisztázni kell, és amit a jegyesoktatáson 
részvetteknek alá is kell írniuk. 

a) A házasság fölbonthatatlansAga: 
"Amíg a hah\! el nem vfllaszt benneteket!" 

Az egyház házasságon egy, az élet végéig tartó 
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életközösséget ért. amíg a halál el nem választja 
a házasulandó feleket. Csak azok házasodhatnak 
meg. akik valóban fölbonthatatlan kötelékben 
akarnak élni életük végéig. 

bl A házasság "egysége" a "nyitott 
házasság" helyett. 

Az egyház nem ismeri el a .. nyitott házasságot". 
amelyben teljes a szexuális szabadság. Még akkor 
sem fogadja el. ha a házastársak egymást erre ta
lán föl is hatalmazták volna. Az egyház megköve
teli. hogy a házasság csak egy férfi és csak egy nő 
kizárólagos közös szövetsége legyen. Ez azt Jelen
ti. hogy a házasulandóknak nemet kell mondani
uk a poligámiára és arra a megalázó szerepre. 
amit ez a nönekJelent. Ahol a fennálló struktúrá
kat a házasság szónak keresztény értelmé ben 
meg lehet változtatni. anélkül. hogy ezzel tragédi
át okoznánk. ott természetesen mindig használ
nunk kell az okosságot és a türelmet is. De mint 
cél. a monogámia. ahol mind a férfi. mind a nő 
méltósága tiszteletben marad. vitán felül áll. 

cl Készség a gyermekáldás elfogadfls4ra. 

Alapjában véve minden házaspárnak nyíltnak 
és készségesnek kell lennie arra. hogy gyermeket 
vállaljon. Természetesen némely házasságban 
már eleve világos. hogy nem tudnak (több) gyer
meket vállalni. vagy nagy a valószínűsége annak. 
hogy a gyermekek súlyos. fizikai hiányosságokkal 
Jönnének a világra. és ezért Jobb. ha nem is nem
zik vagy szülik meg öket. 

A házasság akkor lesz érvénytelen. ha a házas
társak (vagy akárcsak az egyikük iS) kijelentik: 
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számunkra egyszer s mindenkorra szó sem lehet 
gyermekről. Hogy mennyi gyermeket akarnak 
nemzeni vagy szülni a házasfelek. ezt mindene
setre a lelkiismeretüknek kell eldöntenie. 

5Vallls1 beállitottsllg a hAzassllgra Az egyház 
nemcsak azt szabja meg híveinek. hogy érvé
nyesen kössenek házasságot. hanem azt is 

ajánlja. hogy minden tekintetben figyeljenek arra. 
hogy jó is legyen a házasságuk. 
Ebből az alkalomból nagyon jól teszik a háza

sulandók, ha (újra) meggyónnak és szentáldozás
hoz járulnak. Isten ugyanis nem úgy adja ajándé
kait. mint ahogyan a postás oda adja nekünk az 
ajándékcsomagot. Csak azok a házaspárok ta
pasztalják meg Istent életükben. és egymás iránti 
szeretetükben. akik imádkoznak és arra töreksze
nek. hogy az evangélium szerint éljenek. 
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XI. Az Isten országáért vállalt papi, 
szerzetesi nőtlenség, szüzesség 

A házastársak Krisztus szeretetének jelei az 
egyház iránt. szemléltető. oktatási eszközei an
nak. hogyan adta oda magát Krisztus szeretetböl 
értünk. De fordítva is így van: a papi vagy szerze
tesi nőtlenség is jel mások számára. Üzenete an
nak. hogy egyedü1 Isten az. aki teljesen be tudja 
tölteni az ember szívét. és hogy Istenért. Istennel 
és Istennek élni lehetséges. 

Félreérthetetlenül világos. hogy ebben különbö
zik a keresztény papi vagy szerzetesi nőtlenség az 
agglegénységtől vagy a keserű vénkisasszonyság
tól. ami. mint ahogyan azt André Heller megfogal
mazta: .. A kísértésekben megtartotta ártatlansá
gát. és csak túl későn fogta föl hogy. amikor a kí
sértéseknek ellenállt. saját személyes boldog
ságának is gyilkosa lett." Hogy az ilyen és hason
ló megfogalmazások sok férfit és nőt érintenek. 
akik nem nősültek meg. vagy nem mentek férj
hez. és. hogy ebben a kijelentésben nevetségessé 
igyekszik tenni őket az író. az magától értetődik. 
ezt nem kell kommentálni. Itt csak arról a maga
tartásról van szó. aminek alapján egyesek. büsz
keségből vagy prűdériából - az most itt nem szá
mít -. visszautasítják a szeretetet. 

Egészen másféle az a nőtlen ember. aki .. Isten 
országáért" nem nősül. vagy nem házasodik meg. 
Az ilyen ember egész életét ebben a Jézustól meg
követelt életformában éli le. vagyis nőtlen. haja
don marad a mennyek országa miatt ... Fölégetl a 
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hidat maga mögött". ahogyan mondani szokás. s 
megmutatja másoknak. hogy mennyire biztos ab
ban. hogy Isten ígéretei megbízhatók. lehet rájuk 
számítani. Úgy áll a dolog ezzel. mint a földbe reJ
tett kinccsel Jézus példabeszédében: Míg a kör
nyező világ csupán a földterületet tekinti és nem 
tudja. hogy abban drágagyöngy van. csóválja 
csak a fejét s nem érti. miért adja oda egész va
gyonát. Aki megvásárolJa a földet. teljes bizonyos
sággal tudja. hogy nem őrült. 

A legfontosabb. amit minden hívőnek tudnia 
kell a Krisztusért vállalt papi és szerzetesi nőtlen
ségről az. hogy a nőtlenség önmagában nem ér
ték. Ha valaki senkit sem szeret. attól még nem 
szereti Istent. A házasélet is csak akkor lehetsé
ges és akkor értékes. ha az ember úgy fogja azt 
föl. mint önmagunk fölá1dozását szeretetből má
sokért. Szeretet nélkül önbecsapás. öncsonkítás. 
önmagunk leszűkítése. kicsontozása volna a há
zasélet. - és sajnos az is egyese knél! Kü1önösen 
kényelmetlen a dolog. ha azok. akik ezt az utat 
választották. mindenfelé pótlékokat keresnek. 
hogy mégis valami kis .. vigaszt" találjanak életük
ben. 

Az Isten országáért vállalt nőtlenség lényegét 
Szent Ágoston fogalmazta meg legvilágosabban 
ezekkel a szavakkal: .. Mennyire kell nekünk Is
tent szeretnünk. ha miatta lemondtunk a családi 
szeretetről! .. 
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XII. Az AIDS 

A XX. századnak ez a pestisJáIványa kettős 
szempontból sajátságos "betegség". Orvosilag 
nézve, az AIDS bizonyos értelemben nem beteg
ség, hanem állapot, amely azt eredményezi, hogy 
a test mindenféle betegséggel szemben elveszíti 
védekező képességét. 

Az AIDS azonban egy másik okból kavarja fel az 
érzéseket: a betegség halálos átadása másoknak 
leggyakrabban a homoszexuális nemi kapcsolat 
által, azaz azonos nemü egyének szexuális érint
kezése által történik (promiszkuitás), amit az egy
ház egyszeruen bünös cselekedetnek nevez. Vilá
gos tehát, hogy az AIDS megsZÜflne, kihalna, ha 
az emberek a keresztény erkölcsi normák szerint 
élnének. Azonban egyetlenegy ideológus sem 
akarja föladni a véleményét, akinek szexuális er
kölcsi beállítottsága az AIDS által egyszerre ab
szurdummá lett! Ezért akarják egyrészt minden 
áron bizonyítani azt. hogy az AIDS nemcsak a ho
moszexuálisokra jelent veszélyt, - az AIDS-nek 
mindenki ki van téve, hangoztatják! -, másrészt a 
homoszexualitás t minden erejüket latba vetve 
társadalomszeruvé és elfogadhatóvá akarják át
festeni. Épp ezért nem a ragály veszélyességét 
vonják kérdőre, hanem "biztos szexre" fáj a foguk 
az óvszerek használatának ajánlásával együtt. 

Mit szól az egyház az AIDS-hez? - Alapvető ál
lásfoglalását tekintve a következőket feleli: 

- Hiszi és reméli, hogy az orvosok ezen a beteg
ségen is győzedelmeskedni fognak. 
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- Elkísért a betegeket és haldoklókat fájdalmas 
útjukon. 

- Hiszi. hogy ezen a világon minden szenvedés 
kapcsolatban van a bünnel. 

- Meg van róla győződve. hogy minden szenve
dés. amit az ember. mint keresztet elfogad. 
hozzájárul a világ üdvözítéséhez. - még az 
AIDS-esek szenvedése is! 

- Elveti azt a felületes büntetési eljárás-teórtát. 
amit sokan Istennel kapcsolatban emleget
nek. azt mondva. hogy .. milyen súlyosnak 
kell lennie annak a bünnek. amiért Isten 
ilyen kemény büntetést ad?" - Hogy nem sza
bad így gondolkodnunk. azt láthatjuk abból a 
példabeszédből. amit Jézus a vakon szüle
tettről mond (Jn 9.1 kk.). 

- Az egyház a homoszexuális magatartást bún
nek nevezi. függetlenül attól. hogy az embe
rek általa betegek lesznek-e vagy sem. 

- Hiszi. hogy az AIDS csak felelősségtudattal és 
az ember magatartásának megváltoztatásával 
győzhető le. Ezt annál inkább is vallja. mert 
az óvszer a gyakorlatban egyáltalán nem ad 
olyan biztonságot. mint amilyennek azt agya
fúrt üzletemberek reklámozzák. S még akkor 
is. ha a gumióvszereknek első látásra van bi
zonyos hasznuk. teIjesztésük biztosan csödre 
van ítélve. 
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XIII. Mit mond az egyház 
a túlszaporodásról? 

Ha hiszünk a közvéleménynek, akkor az embe
riség túlszaporodása a világon komoly fenyegetést 
jelent. Hogy van túlszaporodási veszély, azt min
denki tudja. S hogy az embemek tennie kell va
lamit ellene, az is világos. Az egyház ellenségei te
hát fogcsikorgatva rázzák az öklüket, összevissza 
kiabálnak, hogy minél több embert megnyerjenek 
az ügyüknek. Sokan ezért tanácstalanok lesznek, 
vagy a pápát okolják, hogy nem tesz semmit a vi
lág megmentéséért, ami természetesen nem 
könnyű dolog, de - ahogy ők mondják! - lehetsé
ges akkor lenne, ha ezt a pápa maga is belátná! 

Van másik nézet is. Az Egyesült Nemzetek Szer
vezete, a világbank, a tervezett Szülői Felelősség 
nevű szervezet állítólagos jótékonysági program
jai, amelyeknek a lelki gyökerei bebtzonyíthatóan 
a rasszizmusba nyúlnak, nemcsak hogy nem se
gítenek az emberiségnek, hanem megcsúfolják 
alapjogait és tulajdonképpen messze visznek a 
problémától, mert a fogamzásgátló szerekhez 
semmi közük. Mindegy az most itt, hogy ezt er
kölcsösnek vagy erkölcstelennek tartjuk-e? 

A dolog e nézet szerint tehát el van intézve. 
Nincs semmi értelme, hogy az egyház kritikus 
prófétai megfontolással átgondolja az ENSZ-nek 
ezen pontjait, mert az egész dolog egy helyben to
pogás csak, semmi értelme: erre az izgató kérdés
re nem kapunk semmi más választ, minthogy 
semmiféle mesterséges fogamzásgátló óvszer nem 
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jöhet soha számításba. mert a probléma megoldá
sának arany kulcsát eldugták. Óvakodjatok tehát 
a pápától, mint a mesebeli hétfejü sárkánytól! 

Ezt a fajta "zárlatos" argumentálást azonban 
azonnal megtört núnden kérdés. amit ezzel kap
csolatban komolyan felteszünk. Az egyház - jeles 
tudósok tanácsait elfogadva - ezt a választ adja: 

- A túlszaporodás problémája -logikusan gon
dolkodva - feltételez egy vonatkoztatási pon
tot: MUyen szempontból van túlszaporodási 
veszély? Hogyan tudnók ezt meghatározni? -
Az élelmiszer-ellátás szempontjából, ahogyan 
ezt Thomas Malthus angol közgazdász hitte? 
vagy a csekély anyagi források szempontjá
ból, ahogyan ezt az ún. "Római Klub" hozta 
föl ma már megcáfolt ellenérvként? Vagy a vi

lágvédelem szempontjából nézve. amely annyi 
kárt okozott már és fog még. amikor erdők. 
folyók pusztulnak el, és az ózongyűru egyre 
szélesebb tágulása megemeli a levegő hőmér
sékletét? Nem lett-e mérges gomba. mérges 
galóca az ember szegény földünkön. aki min
dent megmérgez. tönkretesz. elfuserál nagy 
igyekezetében? 

- Van túlszaporodási veszély. jó. de hol? És hol 
nincsen? Hol probléma az. hogy nincs elég 
ember? Hol probléma a túlszaporodás. me
lyik kontinensen? Nem kellene-e az európai
aknak vagy az amerikaiaknak. akiknek nin
csen Uyen problémájuk. inkább a saját prob
lémáikkal foglalkozniuk? Nem adhatnák-e 
legalább az utolsó szót azoknak. akiket ez a 
probléma közvetlenül érint? 

- Mik az okai a túlszaporodásnak? Van-e neki 
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több oka is, vagy csak egy? Kinek van igaza? 
Azoknak, akik azt állitják, hogy a túlszaporo
dás szegénységbe visz, vagy azoknak, akik az 
ellenkezőjét állitják, hogy a szegénység visz a 
túlszaporulathoz, és az egyetlen, igazi, hatá
sos "pirula" a következetes fejlődés és a sze
génység legyőzése? 

- Milyen eszközök állnak rendelkezésünkre, 
hogy túl ne népesedjen a világ? S azok az esz
közök, amelyeknek az alkalmazását manap
ság jónak hisszük, meghozták a várva-várt 
eredményt? Csökkentették-e a szegénységet, 
vagy csak a szegényeket? Nem kátyúba 
süllyedés-e a népekre kényszerített magzatö
lés (pl. Kínában, ahol egy családnak csak egy 
gyenneket szabad a világra hoznia!), vagy az 
ehhez hasoruó intézkedés, a sterilizáció (In

diában 6 millióra teszik a steril1zá1tak szá
mát!)? Hiszen - mondhatná az ember - ezek
nek a programoknak célja nem is olyan rossz 
önmagában! vagy ezek a programok is 
ugyanabból az ideológiai elgondolásból ered
nek, mint az ENSZ-ben alkalmazott módsze
reké? 
De akkor hogy van az, hogy ezekből a prog
ramokból százszázalékosan sikeres magzat
gyilkos embertrtás lett. amit nyugodtan lehet
ne hóhénnunkának is nevezni? 

- Milyen körökben alkalmazzák a lakosság
kontrollálás programjait? Csak a "fehér" fel
ső rétegekben, vagy csak a ,.feketék", és a 
szegény asszonyok között? Valószínü-e az, 
hogy az ipart országok dollánnilliárdjait csak 
emberbaráti szeretetből akarják elosztani a 
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szegények között ugyanazok a gazdagok. akik 
piacaikat istenigazában nem nyitják meg a 
fejlődő országok számára. annak ellenére. 
hogy a szabadpiacot dicsérik? 
Milyen motívumai lehetnek váratlan nagylel
küségüknek? Nem furcsa. hogy az állítólagos 
önzetlen segítség haszna nagy részben a gaz
dag országok óvszeripar-kasszáiba ömlik 
vissza? Nagyon nehéz megbízni egy sebészor
vosban. aki állandóan változó argumentáció
val szüntelen az amputációt javasolja. s 
ugyanakkor tulajdonosa az egyetlen protéz1s
gyárnak. és a betegeit azzal fenyegeti. hogy 
minden más terápiát besruntet. ha azok vé
gül is. nem engedik amputáltatnt a lábukat! 

- Ki döntsön abban. hogy mennyi gyereket vál
laljanak a szülők? A család. vagy az egyes hi
vatalok. amelyeket az ENSZ különbözö he
lyen felállított irodái irányitank? A családter
vezés gazdasági ága minden tekintetben 
használhatatlannak és embergyűlölönek mu
tatta magát. - most ugyanez a szervezet akar 
a család intim szféráiba behatolni. és ott bol
dog körülmények között ünnepelni? Kinek 
szeretne boldogságot szerezni? 

Természetesen. vannak okok rá. hogy a gyer
mekek számát csökkentsük. Azt azonban nem 
tűrheti el az egyház. hogy a szülöket erre vonat
kozólag meg sem kérdezik. Nekik mindent úgy 
kell tenniük. ahogyan azt diktálják nekik a poli
tikusok és .. szakemberek". akik tőlük távol élnek. 
és az emberek konkrét problémáit figyelmen kívül 
hagyják. Ezenkívül azt. amit másokra ráerősza
kolnak. nekik maguknak nem kell megtenn1ük. -
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sem nekik. sem a feleségüknek. Ténynek mond
hatJuk azt is. hogy .. számon" felülieknek csak 
mások tűnnek. semmi esetre sem a gazdagok és 
a fehérek! 

Ellenvethetnénk: De hogyan dönthetnek fele
lősséggel olyan emberek. akiknek nincsen sem
miféle eszkőzük a felvetett probléma megoldásá
ra. nem is beszélve arról. hogy ezt még akkor sem 
tudnák megtenni. hogyha rendelkezésükre állná
nak ezek az eszközök? 

Nagyon helyes! Ezeken a kérdéseken áll tehát a 
vásár! 

De mint mindig. amikor kritikusan kell az ilyen 
dolgokat nézni. háromféleképpen tud az egyház 
minden pontra reagálni. 

A természetes fogamzásgátlás nem a gazdago
kat teszi gazdagabbá. nem teremt gazdasági füg
gőviszonyt. Az is biztos. hogy nem árt az egész
ségnek. Ez a módszer megfelel a nő Jellemének. 
egyéniségének. Jó lelkiismeretének és az embert 
Jogok tiszteletben tartásának. Az ember - főleg a 
férfi! - szexuális vágyát alárendeli a törvénynek. 
Alkalmazása figyelembe veszi a női ciklust. 
ugyanakkor segít a nőnek. hogy megtartsa női 
méltóságát. 

De ha valaki mégis azt merné állítani. hogy a 
természetes fogamzásgátlás nem kivitelezhető. 

nem elég biztonságos. az nem ismert a tényeket. 
Még a British Medical Jownalis állítja. hogy a ka
tolikus egyház ezen módszere kiváló. és nagyon 
Jól alkalmazható. főleg a harmadik világban. 

Más szóval. még akkor sem szabad azt a követ
keztetést levonni. hogy az ENSZ programjai Jók. 
ha a pápának nem lenne igaza abban. hogy erköl-
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csUeg nem engedheti meg az óvszerek használa
tát. semmiképpen sem úgy. ahogy mostanáig al
kalmazzák őket. 

Nestroy után azonban így mondanám szaba
don: Tengernyi ész sem tud semmit tenni akkor. 
ha valakiben az előítéletek emelnek gátat. Az egy
ház állásfoglalásáról csak akkor lehet ítéletet 
mondani. ha a kérdésekre úgy felelünk. hogy 
minden lehetséges választ megvizsgálunk. és 
azok közül választJ uk ki a helyeset és a legmegfe
lelőebbet. 

Ha valaki azt véli. hogy ez könnyű. az nem tud
Ja. hogy mit beszél. Amit tennünk kell. az az. 
hogy tárgyilagosan beszéljünk egy Uyen kérdés
ről. ami mindannyiunk égető problémája vagy 
így. vagy úgy. Ha azonban félre akarunk nézni. 
vagy csak fél szívvel szerezzük meg az információ
inkat. akkor bŰTIrészesek leszünk történelmünk 
egyik legnagyobb és legégetőbb törvényének a 
megsértésében. Az európai keresztényeknek húsz 
évszázad tapaszta1atából tudniuk kell. hogy mi
lyen veszélyes az. ha a hamis ideolÓgiákat és azo
kat. akik ezeket kiagyalják. nem vesszük komo
lyan. 
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XIV. A katolikus szexuális erkölcs 
történetéhez 

Gyakran állitják. hogy a katolikus egyház való
Jában mindent elvet mind a mal napig. ami a sze
xualitást illeti. és a szexuális kihágásokat tekinti 
minden bün között a legnagyobbnak. és hogy 
bárhol. ahol csak teheti. mindenütt harcol a sze
xuális gyönyörök ellen. Két választ kell adnom er
re a kérdésre. 

1 Tévedés és 19azs4g az egylu\zban Ahogy a 
szentegyházban van bűn. és az egyház bünö
sökből áll. úgy viszonyul az egyház a búnhöz 

és az igazsághoz. 
Abban a formában mindig volt és lesz is tévedés 

az egyházban. ahogy az egyes hívek vagy bizonyos 
csoportok az egyházban hamis dolgokat gondol
tak. hittek. védtek vagy az egyház tanításának tar
tották. Csak egyházi folyóiratokat kell olvasnunk. 
és egyes keresztény katolikus hívekkel beszélget
nünk. máris láthatjuk. hogy mennyi tévedés van 
köztünk. még akkor is. ha az egyház tulaJdonkép
peni tanítása mindenféle kétséget kizár a jól felké
szült. hitüket jól ismerő hívek lelkében. vagy így is 
megfogalmazhatnám. az igazán .. felnőtt" hívek lel
kében. De vannak tévedések is az egyházban. mert 
az egyház tanítóhivatala egy bizonyos kérdéskörrel 
nem tud vagy kevésbé tud megbirkózni. A hittéte
leknek ebben a vákuumában természetesen kelet
kezhetnek tévedések. az egyes hívek többé-kevés
bé magukra vannak hagyatva. 
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Az egyház nagy és sajátos ereje azonban abban 
van. hogy amikor a kérdések nagyon égetőek lesz
nek. - és egyik botrány a másik után jön a mvek 
szégyenére. mondják néha a kívülállók -. akkor az 
egyház szinte rávetíti titokzatos tudáshatalmának 
fénysugarát a témára. s megadja megszabadító. 
görcsoldó és útbaigazító válaszát. Teszi ezt egy
részt filozófiai és teológiai erőfeszítések révén. 
másrészt pedig azzal a tudattal is. hogy öntudato
san meg van róla győzödve: a Szentlélek. az Igazság 
Lelke. akit Jézus megígért. vezeti ebben. 

Mindezt a szerelem. a házasság és a család té
májára alkalmazva. elmondhatj uk. hogy az egy
ház 2000 éves történelmében ezzel a témával 
kapcsolatosan sok anyago t találhatunk. sok jó és 
világos állásfoglalást. amelyek mindig segítettek 
útbaigazításra. jó tanácsra szorult szorongásá
ban. sokszor kilátástalannak tűnő töprengései
ben. De ugyanakkor találunk nagyon sok ostoba. 
hamis és sok szenvedést okozó kijelentést és ma
gyarázatot is. Hadd jegyezzem itt meg. ezek a té
vedések. amelyeknek sokszor megmagyarázhatat
lan. rejtélyes következményei voltak. sok ember
től vagy embercsoporttól származtak: fllozófusok
tól. heretlkusoktóI. szakadároktól. költőktől. or
vosoktól. semmiképpen sem az egyház mveitől és 
teológusaitól. Ilyen tragikus példa erre az. amit az 
orvosok a XVIII. században a maszturbációval 
kapcsolatban mOndtak. Micsoda hisztériát váltott 
ki ez a felvilágosodás idején! 

Ezeket a tévedéseket nagy emberek ls képvisel
ték. mint pl. Szent Ágoston. Ezek a hibás nézetek 
könnyen érthető okból kétszeresen is veszélye
seknek bizonyultak. 
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Korunk emberei hajlamosak arra. hogy az egy
ház parancsait. magyarázatait és tanácsait a XIX. 
század prüdértájának és a XX. század elejének a 
felfogásában szemlélj ék és ítéljék meg. De mind
az. aki foglalkozott már egyszer a történelemmel, 
tudja. hogy mennyi tanulást igényel egy-egy tör
ténelmi korszak. és milyen óvatosaknak kell len
nünk. hogy történelmileg helyes és elfogadható 
választ adjunk. vagy ítéletet mondjunk. 

2 A szeretet erkölcsének új magyarizata a 
XX. században A szexuális szemlélet megvál
tozása Sokkal fontosabb mindenekelőtt azt a 

kérdést feltenni. mi a helyzet a házastársi szere
tettel kapcsolatban? Mit mond erröl az egyház? 
Tud-e még valami újat mondani az egyház ezen a 
téren? Van-e még az egyháznak korunk embere 
számára erre vonatkozólag jóhíre? 

E század elején volt néhány prófétai tehetség az 
egyházban. mint pl. Dietrich von Hildebrand és 
Alfons Adam. akik nagy lendületet. új szemléletet 
hoztak az egyház berkeibe a szexuális ismerete
ket illetően. Újra átgondol ták. hogy mi a házas
ság. a szerelem. a szexualitás. Ezeket a tanokat 
az egyház a II. Vatikáni Zsinatban visszavonha
tatlanul újra megerősítette. Valószínű. hogy ko
rábban volt egynéhány kérdés. amelyet nem tisz
táztak. nem fogalmaztak meg eléggé világosan. a 
zsinat után azonban már más lett a helyzet. Ma 
már nincsen visszalépés. a test megvetését senki 
sem hirdetheti. Ezt ma már mindenki tévedésnek 
nyilvánítja. 

De ez még nem volt elég. A zsinat megfogalmazá -
salra és VI. Pál pápa enctklikáinak a szövegeire tá-
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maszkodva ll. János Pál pápa az embert szeretetre 
vonatkozó egyházi tanítást - szinte azt lehetne 
mondani - lélegzetelállító módon a továbbiakban 
kifejtette. új megvUágításba helyezte. és a bibliai 
szövegek gondos tanulmányozása után a Teremtés 
történetének a könyvétől egészen az Énekek Éne
kéig. sőt a nyolc boldogságig úgy elmélyítette. hogy 
most már elmondhatjuk: ez a fejlődés a katolikus 
hittan magyarázatában tisztázta mindazt. ami a 
húsz évszázad alatt a szexualitás terWetén az egy
háztörténelemben nem volt világos. 

Eltekintve egynéhány kisiklástól. az egyháztör
ténelem folyamán csak azoknak a kutatására kel
lett valakinek elszánnia magát. akiket az egyház 
a keresztény szeretet koronatanúiként könyvelhet 
el magának. Hasonlítsa csak össze valaki a leg
szebb és legautentlkusabb szövegeket azokkal a 
szövegekkel, amelyeket a mostani pápa ezzel a té
mával kapcsolatban mondani akart és tudott. s 
majd meg fogja látni. hogy egy lelki úllászü1etés
nek és áttörésnek vagyunk a szemtanúi ezekben 
a mostani. Isten áldotta órákban. Mindezt össze 
lehetne hasonlítani a más korokban lejátszódott 
azon dogmafejlődési történelmi pillanatokkal. 
amelyek az egyházat befolyásolták. egész más 
irányba vitték. Minden öndicsérő túlzás nélkül el
mondhatjuk: az utolsó századokban még sosem 
fejezte ki magát az egyházi főhatóság ilyen diffe
renciáltan. és ilyen beleérzéssel a házastársi sze
relemről. a házastársak öleléséről. és egyedülálló, 
sajátos. szinte azt mondhatnók. a házastársak 
kapcsolatának, ,speciális vagy rendkívüli jelentő
ségéről" mind a férfi. mind a nő számára. 
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XV. Magzatölés 

l A mal helyzet A magzatölés olyan idös, mint 
az emberiség maga. Különböző okokból a nők 
megpróbálták a nem kívánatos gyermekeket 

.. láb alól eltenni", s ebben segítettek nekik az or
vosok, a kuruzslók, a bábaasszonyok. Orvosi 
szempontból nézve korunkban Javultak a mód
szerek, s egyúttal a magzatölés és fogamzásgátlás 
között elmosódott a határ - pedig erkölcsi szem
pontból nagyon nagy a különbség a kettő között, 
ahogyan azt II. János Pál pápa világosan kifejezte 
(Evangeltwn vitae, 13). Ezt még azok is elismerik, 
akik az idö meghosszabbításában bíznak, mert az 
sem mindig igaz, hogy .. aki időt nyer, az életet 
nyer". 

Némely óvszernél csak azt tudjuk. hogy .. nem 
lesz gyerek". de nem azt. hogy a fogamzást. vagyis 
a megfogant magzat anyaméhbe befészkelödését 
megakadályozza. Azonban nemcsak az ölés tech
nikáJa lett más. hanem. ami - sokkal rosszabb -
a magzatölés értéke és a vele kapcsolatos maga
tartás. Már évekkel ezelött elkezdödött a propa
ganda tragikus egyedi esetek felsorakoztatásával. 
Például. ha egy elmebeteg kiskorú leányt megerö
szakolnak. s gyermeket vár. az minden valószíml
ség szerint szintén elmebeteg lesz ... Ezt mégis
csak meg kell érteni! - így érvelnek. 

Késöbb .. értelmes" viták sora következett. A vi

ta akörül folyt. hogy Jobb lenne. ha segítenénk. 
ahelyett. hogy büntetünk. Az angyalcsinálók a 
konyhaasztalon mégsem kívánhatják senkinek a 
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büntetést. A büntetöjognak nincs gyakorlati ha
tása. Ezért jobb lenne. ha rendezett körülmények 
között folyhatnának le ezek a magzatölések. Csak 
így lehetne a magas. fájdalmasan magas számo
kat csökkenteIÚ. Idöközben tudomást szereztünk 
dr. Bernard Nathanson OlVOS egyetemi tanárról, 
erröl· a magzatölö amerikai Saulról, aki azóta a 
magzatölés-ellenes Pál lett. s azt írta. hogy az 
USA-ban szégyenteljesen hazudtak. 

A magzatölés szorgalmazói mára azonban meg
nyerték a csatát. A közvélemény nyomására bizo
nyos feltételek mellett sok országban legalJzálták 
a magzatölést. Jelenleg ez a borzalom legször
nyűbb virágait bontogat ja: 

- Kínából jön a hír. hogy minden családban kö
telező a magzatölés. mert csak egy gyermeket 
szabad világra hoZIÚ. és hogy az embriókat 
kozmetikum-alapanyagként árusít ják (Pur

Magazin 1995. évfolyam 15. száma). 
- A szülés elötti diagnosztika segítségével Eu

rópában és másutt a világon .. elteszik láb 
alól" mindazokat a gyermekeket. akiknél fel
merül a gyanú. hogy az .. egészséges" minősÍ
tés követelményeit nem érik el. 

- Embrió-szöveteket arra használnak föl. hogy 
kozmetikai szereket készítsenek és új gyógy
szereket gyártsanak belőlük. AkIk az ember 
élethez való jogát védik. ezt kannibalizmus
nak. emberevésnek nevezik. 

- Az embrióval való nemzetközi kutatást tovább 
folytatják. és az ehhez .. védelmet nyújtó tör
vényeket" úgy próbálják magyarázrú. hogy 
ezek a tÖlVények mindenképpen biztosítják a 
szükséges kutatási szabadságot. 
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- A látszólagos mesterséges megtermékenyítés 
életvédő szolgálata sem tud semmit az emberi 
élet sérthetetlenségéről. szentségéről. Az 
olyan megrtermékenyített petesejteket. ame
lyekre runcsen már szükség. elpusztítják. 
megmérgezik. elégetik. 

- A világ nagyhatalmai a kairói világkonferen
cián (1994). amelyen a világ lakosságáról tár
gyaltak. úgy döntöttek. hogy nyomást gyako
rolnak olyan irányba. hogy a magzatölés 
.. biztosított" jogát a világ többi részén is szor
galmazzák. sőt érvényesítik. Hogy a nemzeti 
szocialisták ugyanezeket a programokat 
használták föl majdnem hasonló érvekkel a 
szláv népek leigázására. nem érdekelte seme
lyik íróasztal-politikust. 

- A feminista mozgalom nyomására a nagy 
nyilvánosság .. beveszi" azt a maszlagos véle
ményt. hogy a nő emberi jogához tartozik 
szabad eldöntése annak. akar-e gyereket 
vagy sem. Ebbe senkinek nincs joga beleszól
ru. még a legközelebbi környezetében élő élet
társának. vagy családtagJainak sem. nekik 
ezt csak .. respektáln1uk" szabad. Sikerült ne
kik az eddig még valamennyire elfogadott lel
kiismereti döntést megszüntetn1ük. amennyi
ben a még embrió-gyermek megölését .. objek
tív magzatölésnek" tarthatják. ami ugyan 
.. nem nagyon szép - ahogyan ők megpróbál
ják magukat kivédeni! -. de néha szükséges. 
és csak a nő szabad döntése a meghatározó 
abban. hogy megteszi-e vagy sem". 

A hitleri gázkamrákban megölt áldozatok szá
mát tekintve a holocaust volt a xx. század első 
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legnagyobb gaztette. a második legnagyobb az 
anyaméhben megfogant gyermekek tömkelegé
nek meggyilkolása. Ezt a hasonlatot még II. Já
nos Pál pápa is meg merte kockáztatni. E gyilkos
ságok száma már réges-rég túlhalad ta a század 
első gaztette áldozatainak számát. és iszonyatos 
méreteket öltött. 

2 Harc a magzatölés ellen Az egyetlen emlí
tésre méltó erő. amely a gyilkosságnak és 
embermészárolásnak brutalltása ellen har

col, a katolikus egyház és a vele szövetségben lé
vők. Az alábbiakban kifejtendő munkájuk révén 
szolgálják az Igazságot. élnek a gyógyítás eszkö
zeivel és minden segítséget megadnak. ahol erre 
szükség van. 

a) Az igazs4g szo1g41ata 

Az egyháznak. akár tetszik. akár nem - mint 
István diakónus tette megkövezése előtt -. kl kell 
mondania az igazságot arról, hogy az ember már 
a fogantatáskor él. Nem az embert élet. mert az is 
sejtből keletkezik. 

- Az igazságot kl kell mondani. hogy az embert 
élet kezdettől fogva szent és nem szabad hoz
zányúlni. A magzatölést védelmezök állás
pontja - hogy a nő saját egyedi Joga. sőt kö
telessége a gyermeket elvetetni. ha az nem kí
vánatos - mindig két érvre támaszkodik. Az 
egyik az az állítás. hogy az embrtó még nem 
ember. a másik pedig vitatja az ember ártat
lanságát és sérthetetlenségét és így téves íté
leteknek veU magát alá. Ez is kedvezőtlen 
fényt vet arra. aki Ilyen véleményt hangoztat. 
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- Hangsúlyozzuk az igazságot. hogy Isten ma
gának teremtette az embert. Hogyan tévedhet 
tehát ekkorát az ember? II. János Pál pápa 
arra emlékeztet a Hwnanae Vitae című encik
likájában. hogy ha az ember .. elfelejti Istent". 
akkor az emberi élet érthetetlen lesz. Abból 
az istenképböl, aminek a mintájára teremtet
te öt Isten. nem marad más. mint egy életkép 
a sok többi között. egy .. tárgy". amivel min
denki szabadon rendelkezhet (Evangelium vi
tae.22). 

- Korunk magzatölési járványa annak a követ
kezménye. hogy elfeledtük Istent. hogy jéghi
deg viszonyt alakítottunk ki Isten és magunk 
között. Ez az az istenkép. amit Friedrich Ni
etzsche is alkotott magának. olyan. mintha a 
földtől elvennénk a napot. aminek a sugarai 
nyolc perc alatt érik el a földet. Ha erre a pár 
percre a nap fölfüggesztené sugarainak lövel
lését. minden élet azonnal jégbe fagyna. Ez 
az. amit az ateizmus lelki. morális síkon ter
jeszt. Ebben az élethalálharcban semmi sem 
segít annyit. mint a hit Krisztusban. aki azért 
jött. hogy életünk legyen. és ne csak életünk. 
hanem az élet teljessége (vö. Jn 10.10). 

- Az igazság Isten parancsáról így hangzik: So
ha nincs megengedve. hogy egy ártatlan em
bert megöljünk (Evangelium vitae, 58). Ez az 
5. parancs pontos értelme és magyarázata. 

- Az igazságot arról. hogy mi a magzatölés a va-
1óságban. Jól tudjuk. hogy milyen ügyesen 
misztlfikálja és manipulálja napjaink média
világa a magzatölésnek ezt a sötét. hátbor
zongató oldalát. 
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- A magzatölésről szóló igazságot Isten paran
csalnak fényében. Tárgyilagosan nézve a dol
got. semmi más nem történik itt. mint tuda
tos meggyilkolása egy ártatlan embemek. 
Ezért súlyos bűn a magzatelhajtás. illetve a 
magzatölés. Hogy egyénileg ki milyen súlyos 
bűnt követ el. arról lehet vitatkozni. Szubjek
tíven nézve e téren vannak fokozatok. sokszor 
egészen más az ilyen bűnnek a súlya. mint 
ahogyan azt fiÚ gondolnánk. Nemegyszer ér
vényben van az. anút II. János Pál pápa 
mond. hogy a magzatölés. főleg ha a magzat 
megeröszakolt nönek a gyermeke. valójában 
.. gonosztett". amiért a férfi felelős. nem a nö. 
aki egy ilyen brutális tettnek az áldozata lett. 

- Az igazságot a magzatölés súlyos következ
ményeiről. ami a nőt második áldozattá teszi. 
Hadd jegyezzem itt meg. hogy azok a nők. 
akik az ilyen megerőszakolásokat a hatósá
goknak jelentik. jobban kl tudnak evickélnl a 
bajból. mint azok. akik mindenröl hallgat
nak. mintha fiÚ sem történt volna. Ezeknek 
az utóbbiaknak a sebe sokkal las sab ban gyó
gyul be. Hogy núlyen erösek tudnak lenni az 
elvakító ideológiák. mutatják azok a viták. 
antlket OIvostudományi konferenciákon. 
kongresszusokon folytatnak a fogamzásgátló 
vagy magzatirtó szerektöl. Ismételten kl me
rem jelenteni. hogy semmi sem olyan káros. 
mint az. ha az ilyen nök teljesen eltussol ják 
vagy elhallgatják az ilyen eseteke t. Ezeknek a 
következményeit egyszeruen nem lehet le
mérni! 

- Az igazságot arról. hogy milyen veszélyt jelent 
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a magzatölés globalizálása. Teréz anya mIn
dig és újfent mondogatta: "A magzatok halá
la az anyaméhben a békétlenség. az ellensé
geskedés szülője manapság a világon." Teréz 
anya logikája megcáfolhatatlan: "Ha egy 
édesanya képes arra. hogy a saját gyermekét 
megölje. mi tart vissza téged és engem. hogy 
ne öljük meg mi is egymást?" 

b) A gy6gyitfls szolgálatiban 

Még az ateista Simone de Beauvoir is azt mond
ja: "HAny nőt gyötör annak az emléke. hogy 
nem szülte meg gyermekét?" - A magzatölés 
utáni gyötrődés az egész nőt igénybe veszi. ezért 
van szükség rá. hogy a gyógykezelésben. vagy 
ahogy szaknyelven mondják a PAS-ban (Posta
bortlon syndrom - magzatelhajtás! tünet) vegye
nek részt hárman: a pap. az orvos és apszichiá -
ter. Az egyház magzatölést megelőző munkája ab
ban áll. hogy a nöknek. de rajtuk kívül az orvo
soknak és a férfiaknak is. ne csak a bünök meg
bocsátásáról beszéljen. hanem azt is közölje ve
lük. hogy rendelkezik a megbocsátás szentségé
vel, amellyel ez alól a bün alól is tud föloldozást 
adni. Mesélte nekem egy Oroszországban dolgozó 
katolikus pap. hogy ortodox vallású nők jönnek 
hozzá gyónni nap nap után. és sokszor húsz-har
minc magzatölésről is vádolják magukat. Ezek 
valóban tudják és átérzik. mit jelent ettől a teher
töl megszabadulni! Minél hamarabb meg tud va
laki szabadulni a magzatölés utáni lelkiismeret
furdalástól, annál könnyebb lesz őt visszatériteni 
a helyes útra. annál tartósabban behegednek a 
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sebei. Az egyháznak meg kell nyiltan mondania a 
nőknek: 

1) "Istennél mindig van irgalom." 
2) .. Ha skarlátpirosak ls voltak bűneitek. a bá

nat után fehérebbek lettek. mint a hó." 
3) .. Még ha egy édesanya elfelejtené ls a gyer

mekét. én a ti Istenetek. sosem feledlek el titeket. 
Nézd! Bejegyeztelek a tenyerembe." 

4) Gyermekeitek Istennél vannak. imádkoznak 
értetek. mondja Marthe Robin. mert a gyermek 
mondhatja magának: .. Ha atyám és anyám elha
gyott ls. az Úr magához fogad." 

c) Szolgfllatkészség - aj4nl4s a krizisben 

Az egyháznak mindent latba kell vetnie. hogy a 
veszélyeztetett nőknek a szükséges segítséget föl
aJánlja. Tanácsokat kell adnia. lelkigyakorlatokat 
tartania és mindenféle anyagi segítséggel ls hozzá 
kell járulnia. hogy az ilyen anyákon segítsen. 

Ebben a fáradozásában nem szabad kímélnte 
magát: demonstrációkat kell szerveznie az abor
tusz ellen. nyilvánosan meg kell cáfolnta az ilyen 
tárgyú cikkeket. melyek megjelennek újságok
ban. folyóiratokban. magazlnokban. Személyesen 
el kell az ilyen nőkkel beszélgetnle. és bátoIitania 
kell őket. Pénzbeli segítséget is kell nyújtania. 
ahol erre szükség van. Biztosítani kell azt ls. hogy 
az ilyen nőknek legyen hol laknluk. El kell őket 
helyezni jó családokban. ahogyan a szükség ép
pen megkívánja. Ebböl a munkából senkinek sem 
szabad magát klvonnla. Amilyen fontos az. hogy 
szervezetten végezze az egyház ezt a munkát. 
ugyanolyan fontos. vagy még fontosabb talán. 
hogy minden nő számára legyen egy olyan "men-
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tööv". amely könnyen elérhető. Ha egy gyermeket 
váró nő átvészeli a krízist és a gyermek mellett 
dönt. akkor a munkának megvolt ugyan az ered
ménye. de ezzel még korán sincs vége. Fel kell 
ilyenkor tenni a kérdést: Mi kell ahhoz. hogy a nő 
a gyermekét felnevelhesse? Különösen is fontos. 
hogy olyan családokat keressen. ahol segítőkész
ségben nincs hiány. megvan a tudás és tapasz
talat. és mindenekelőtt a diszkréció. így lesz majd 
lehetséges. hogy az ilyen nő nyugodtan dönteni 
tudjon mind gyermeke. mind saját lelke üdvének 
legjobb érdekében. 

3 A pápa üzenete azoknak a nőknek. akik mag
zatölést végeztettek A magzatölés gyilkosság. 
de paradoxul hangzana. ha az ilyen nőket 

.. gyilkosoknak" neveznénk. (Akkor inkább az or
vosokat nevezzük így. akik Jó pénzért vállalkoz
nak arra. hogy közreműködjenek. de még ezt a 
kifejezést is el kell kerülni. mert nem a mi dol
gunk a bíráskodás és főleg nem a bosszú!) 

II. János Pál pápa szavai a magzatgyilkos nők
höz legjobban tükrözik azt. amit az egyház mon
dani tud nekik: 

.. Az egyház tudja. hányféle körülmény gyako
rolt hatást rátok. hogy ilyen döntést hoztatok. 
Nem kételkedik abban. hogy sok esetben fáJdal
mas. és talán drámai elhatározás facsarta ki be
lőletek ezt a tettet. Valószínű. hogy a seb nem he
gedt még be szívetekben. Ami megtörtént. az a 
végsőkig Jogtalan volt. és az is marad. De ne 
csüggedjetek el mégse! Ne adjátok föl a reményt! 
Sokkal inkább gondolkozzatok el azon. hogy ami 
megtörtént. azt meg is értsétek és értelmezni tud-

125 



játok a maga igaz voltában. Ha még nem tettétek 
volna meg. nyissátok ki szíveteket alázatosan és 
bizalommal a megbánásnak. A minden irgalom 
Atyja vár benneteket. hogy a bűnbánat szentsé
gében kibékü1hessetek vele. és fölajánlhassa nek
tek a megbékülést. Meg fogjátok látni. hogy sem
mi sem veszett el, és gyermeketek is. aki most az 
Úrral él, imádkozni fog a megbocsátás kegyelmé
ért. Segítő szándékú tanácsokkal és közeledéssel 
támogatnak majd benneteket barátaitok. Élő ta
núságot tehettek Isten irgalmáról, s hirdethetltek. 
hogy minden embemek joga van az élethez. főleg 
azoknak. akik saját maguk nem tudják még ma
guknak ezt a jogot kiharcolni. Tanácsadói lehet
tek másoknak. akik hasonló problémákkal küz
denek. és nem látnak tisztán az életnek ebben a 
borzasztó útvesztőjében" (Evangeltwn vitae. 99). 
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XVI. Nők elleni erőszak 

Aminek a tiszta szerelem fenséges kifejezésének 
kellene lennie. azt erőszakkal kikényszeriteni és 
durvasággal kifejezésre juttatni. a szeretettel szö
ges ellentétben van. azt semmiféle tradició. vagy 
évszázados szokás nem tudja igazolni. és a szép
tevéssel egy kalap alá venni. Ez a krttlkai meg
jegyzés nem szorul további fejtegetésre. De mi vi
szi rá a férfiakat. hogy a nők ellen erőszakot al
kalmazzanak? Ennek többféle oka van. Egyes 
esetekben a perverz gyönyör. más esetekben az. 
hogy megpróbálnak kisebbségi érzésüktől meg
szabadulni. és önmagukat akarják igazolni. Né
mely férfi zsákmánynak tekinti csak a nőt. akire 
vadásznia kell. akit el kell ejtenie. Ha nemet 
mond neki a nő. azt személyes sértésnek veszi. S 
ezt - egyes férfiak legalábbis igy gondolják! - ne
kik mindenképpen meg kell bosszulniuk ezt a 
sértést. Néha a tradíciók még mindig ható ereje 
az. ami erőszakoskodásra viszi rá az embert. Ezt 
csak strukturális bűnnek tekinthetjük. és ez el
len harcolnunk kell. 

1 MegeröszakolAs Eltekintve az erőszakos sza
dista tettektől. a nők megerőszakolása az 
egyik leggyakoribb formája a már emlitett. 

specifikus. szexuálisan motlvált cselekedeteknek 
a nők ellen. Eltekintve a már előbb említett moti
vumoktól. egyes népek azért ls erőszakolnak meg 
nőket. hogy ezzel bosszút álljanak az ellenségen. 
vagy az egész nép- esetleg valIáscsoporton. Hogy 
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csak a legfrissebb hírekben hallottakat említsem 
meg: Boszniában. Bangladesben történtek napJa
inkban ilyen megerőszakolások. Ami még bor
zasztóbbá teszi ezeket a tetteket. hogy ezek a 
.. mácsó" tipusú férfiak a megerőszakolás után 
még el is taszítják maguktól áldozataikat. A hit 
fényéből nézve a következőket kell ezzel kapcso
latban mondanom: 

- A megerőszakolás egyike a leggonoszabb bű
nöknek. ami csak létezik. A házasság sem Jo
gosít fel senkit nemi erőszakra. Már említet
tem előzőleg. de még egyszer mondom: ezek a 
megerőszakolások a házasságban mutatják 
azt. hogy a házasságban is vannak a szexuá
lis közösülésnek bűnös formál. 

- A megerőszakolt nő nem veszíti el méltóságát 
Isten előtt. Nem szennyezték be. semmit sem 
veszített értékéből. 

- Ha a nő másállapotos lesz a megerőszakolás 
következményeként. gyermekének akkor is 
szent Joga van az élethez. és az a gondolat. 
hogy az ilyen gyermeket el lehet vetetni. egy 
úJabb trauma lenne annak a nőnek az életé
ben. mert hogy ezzel segítenénk a dolgon. fe
lületesen nézve talán érthető. a valóságban 
azonban abszurd és erkölcsileg elfogadhatat
lan. 

- Azok a nők. akiket egyszer vagy többszörösen 
megerőszakoltak. a poklot állták ki. Súlyos 
traumában szenvednek. s minden tekintet
ben és vonatkozásban a legnagyobb segítség
re szorulnak. 

Ahogy mondtam azonban. az ilyen esetekben a 
hit tudja a legnagyobb erőt adni. amit semmiféle 
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pszichiátert kezelés nem tud pótolni. Ezt mutatja 
a következö levél. amit 1994-ben egy megerősza
kolt újoncnő írt a főnőknőjének. (Kirche heute. 
1996. február 16). 

"Kedves Általános Főnöknő! Luda V. vagyok. 
egy azok közül a novíciák közül. akiket a szerb 
milicisták megerőszakoltak. Már másnap írom 
Önnek ezt a levelet. minthogy még két noviciatár
sammal T.-vel és S.-elis ugyanez történt. Kérem. 
legyen megértéssel az iránt. hogy nem írom le 
esetünket részletesen. Ezek olyan borzasztó élet
tapasztalatok. amit senkivel sem lehet közölni. 
hanem csak elviselni. Egyesegyedül a jó Isten tud 
csak az ember mellett állni. Tragédiám nemcsak 
abból áll. hogy mint nőt meggyaláztak. Nem is 
csak úgy ért gyógyíthatatlan becsületsértés. ami 
nagyon nyomasztólag hat most reám. hogy vá
lasszak élet és halál között. hanem inkább az a 
gondolat. hogy képes legyek ezt hitem keretébe 
majd valahogyan beépíteni: amit Ö. akit az én 
örök. istenl jegyesemnek választhattam. engedett 
megtörténnl. Néhány nappal az elött. hogy ez 
megtörtént. olvastam Bernanos . .A karmeUták 
párbeszéde" címú drámáját. s olvasás közben az 
a gondo-latom támadt. hogy arra kéIjem az Urat. 
én is vértanúként halhassak meg. Szavamon fo
gott. de ilyen módon! Aggasztó. belső sötétségbe 
zuhantam. Az Úr megsemmisítette élettervemet. 
amit véglegesnek és egyedül boldogítónak hittem 
magamnak. Nagy kínnal tudok csak fölállni. mi
közben Jozeftne nővér támogat. Az augusztlnu
sok kolostorából. ami nem messze van tőlünk. ide 
hangzott a reggeU zsolozsmára hívó harang búgá
sa. Keresztet vetettem magamra és lélekben csat-
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lakoztam a liturgia himnuszához: "Most fizeti 
meg Krisztus. az igazi Bárány a megváltás díját a 
Golgotán üdvösségünkért." 

Főtisztelendő Főnökasszony! Mi az én szenve
désem és szégyenem. amit most saját testemben 
megtapasztaltam. az övével szemben. akinek 
ezerszer megígértem. hogy azt neki adom? Alig
alig szótagolva mondogattam: "Legyen meg a te 
akaratod! Kü1önösen most. amikor semmi egyéb 
más biztosítékkal nem rendelkezem. mint veled. 
Uram. aki velem vagy." 

Főtisztelendő Főnökasszony! Nem azért írok 
önnek. hogy megvigasztaljon. hanem azért. hogy 
segítsen. hogy megköszönhessem az Úristennek. 
hogy engem is bevett a közé az ezer és ezer más 
fiatal honfitársnőm közé. akiket megszégyenítet
tek. és rákényszerítettek arra. hogy anyák legye
nek. amit egyáltalán nem kívántak maguknak. 
Megalázottságom csatlakozik az övékéhez. mert 
nekem nem áll más a rendelkezésemre. amit a 
bűnök kiengesztelésére fölajánlhatnék a számta
lan sok erőszakos tettől kezdve minden más bű
nért. amit testvérharcot vívó hazánkban és más 
országokban elkövetnek. Elfogadom szenvedése
met és az irgalmas Isten kezébe teszem. Az utolsó 
hónapokban sokat sírtam két megölt testvérem 
miatt. akik ugyanezeknek az embereknek estek 
áldozatul. Eszembe sem jutott volna. hogy még 
ennél nagyobb áldozatot is kíván tőlem majd az 
Úr. Kolostorunk ajtaján naponta százával kopog
tattak. akik az éhhalál küszöbén voltak. vacogtak 
a hidegtől. reményvesztetten. kétségbeesetten 
néztek ránk. Emlékszem rá. hogy egy héttel eze
lőtt egy 18 éves lány ezt mondta nekem: "Ti mi-
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lyen szerencsések vagytok. hogy olyan helyet vá
lasztottatok magatoknak. ahol nincs gonoszság!" 
A szentolvasót tartotta a kezében és halkan hoz
záfűzte: .. Nem tudjátok. hogy milyen megalázta
tást jelent. ha megeröszakolnak egy nöU" Sokáig 
gondoltam erre a lányra. és arra a következtetés
re jutottam. hogy minket még megkíméltek a leg
nehezebb szenvedésektöl, amiröl honfitársaink 
már annyit beszéltek. s egy kicsit szégyelltem is 
magamat. hogy engem ebböl a megszégyenítésböl 
k1zártak. Most én is egy vagyok már közülük. egy 
azok közül a névtelen nök közül. akiknek a testét 
így meggyalázták. lelkét így földúlták és klfosztot
ták. Az Úr megengedte nekem. mint szerzetesnö
nek. hogy részt vehetek az ő megszégyenü1ésük
ben s megértsem. milyen ördögi hatalma van a 
gonoszságnak! Tudom. hogy ezek a nők a mai 
naptól fogva hisznek majd az én bátorító. vigasz
taló szavaimnak. mert az én történetem az ő tör
ténetük is. Isten kiválasztott. - bocsássa meg ne
kem O. hogy ezt én kiválasztásnak merem mon
dani -. hogy népünk legmegalázottabb részébe 
tartozzam. és az embereket én is a megvAltott 
ember szabadságának hajnalához vezessem. 
Nem hiszem. hogy kételkedne szavaim igaz voltá
ban. mert én is. éppúgy mint ön. a szörnyűségek 
szörnyűségeinek földjéről jövök. Emlékszem rá. 
hogy amikor Rómában az egyetemre jártam. az 
egyik tanárom A. Mislovic költő szavait idézte: 
.. Nem szabad meghalnod. mert azt választottad 
magadnak. hogy azok mellett állj. akik az élök 
mellett állnak." Azon az éjszakán. amikor a szer
bek egész éjjel gyötörtek. ezeket a szavakat ismé
telgettem magamnak. s balzsam voltak lelkemnek 
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a végsö kétségbeesés legvégsö pontjáig. Most már 
mindennek vége. S ha visszagondolok. az a be
nyomásom. hogy csak egy borzasztó álom volt 
mindez. 

Fönöknöm. mindennek vége. s csak most kez
dödik el minden. A telefonban vigasztaló szavakat 
mondott nekem. amiért egész életemben hálás le
szek önnek. de a beszélgetésünk végén. egészen 
világosan és érthetően feltette nekem a kérdést: 
"Mit kezdel majd azzal az induló élettel, amit erő
szakkal az öledbe tettek?" Éreztem. Tisztelendő 
Fönökasszony. hogy remegett a hangja. amikor 
ezt a kérdést hozzám intézte. Nem tartom helyes
nek. hogy erre a kérdésre most rögtön feleletet 
adjak. Nem azért. mert nem gondolkoztam el róla. 
hogy hogyan is döntsek. hanem azért. hogy a ve
lem kapcsolatos esetleges terveit ne befolyásol
jam. De megvan már a döntésem: Ha anya leszek. 
akkor a gyermek csak az enyém lehet, senki má
sé. Tudom. hogy másokra is rábízhatnám őt. de 
szüksége van az én anyai szeretetemre. amit én 
sem nem vártam. sem nem kívántam. Egy nö
vényt nem szabad gyökerestül kitépni. A földbe 
hullott magnak ott kell felnőnie vUágrajöveteléig. 
ahova az az ismeretlen bitang vetette. Szerzetesi 
mvatásomat tehát egész másképp vaIósítom majd 
meg. A szerzetesi közösségünktől nem kérek sem
mit. Nekem az már mindent megadott. Hálás va
gyok azért a szolidarttásért. amiről nővértársaim 
tanúságot tettek. Ezekben a napokban elárasztot
tak gyengéd figyelmességükkel, különösen azzal. 
hogy nem faggattak és nem kérdezősködtek. A 
gyermekemmel elmegyek. Nem tudom még. hogy 
hova. Isten azonban. aki legnagyobb boldog-
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ságomat hirtelen összetörte. megmutatja majd 
nekem az utat. ahol akaratát teljesíthetem. Sze
gény maradok. s ott folytatom. ahol abbahagy
tam ... Újra régi ruhámat veszem fel. abban járok. 
amit nálunk a nők mindennap hordanak. Édesa
nyámmal békésen eljárok majd dolgozni. hogy 
megélhessek. Kell. hogy legyen valaki. aki össze
töri a gyűlölet láncát. ami most egész országun
kat szolgasorban tartja. Jövendő gyermekemet a 
szeretetre. és csak a szeretetre tanítom. Jóllehet 
erőszak eredményeként jött a világra. arról kell 
neki tanúságot tennie. hogy az embert csak a 
megbocsátás teszi naggyá. Engedelmes tisztelet
tel az ön Luciája." 

2 Nők elleni erőszak. mint a bűn struktárAja 

a) Van-e joga a férjnek megveml a feleségét? 

A nők elleni erőszak gyakran .. jogalapot" nyert 
népi szokásokban és elképzelésekben is. Sokan 
elfogadják pl. azt a nézetet. hogy a férjnek joga. 
sőt kötelessége is elvemi a feleségét. ha nem en
gedelmeskedik neki. A következöket meséli Szent 
Ágoston az édesanyjáról: .. Sok olyan nő volt. aki
nek a férje csendes természetű volt ugyan. de fe
leségük testén mégis látszottak az ütések nyomai. 
sőt még az arcán is. ahol vonásai el voltak torzul
va. Amikor ezek barátnöikkel való beszélgetés 
közben férjüket vádolták. édesanyám a nyelvüket 
vádolta. s látszólag viccelödve hozzáfüzte ezt a ko
moly figyelmeztetést: Attól a pillanattól fogva. 
hogy felolvasták nekik az ún. házassági szerző
dést. tudomásul kellett venniük. hogy ezentúl 
szolgálólányok lettek. Ennélfogva tehát állapo-
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tukra való tekintettel már nem helyezkedhettek 
szembe féljeikkel (Vallomások 9.9). Szent Mónlka 
minden tiszteletet megérdemel. Fia közlése tud
tunkra adja. hogy mai szempontból nézve. a félj 
és feleség közötti kapcsolat Szent Mónlka idejé
ben hamis tekintélytlszteleten alapult. mert az 
tűnik ki belőle. hogy abban az időben a férfiak jo
got fonnálhattak maguknak feleségük megverésé
re. II. János Pál pápának egyik érdeme a sok kö
zül. hogy az ilyen nem igazolt tanokat. amelyeket 
sokszor az egyházon belül is elfogadtak és bevett 
szokássá váltak. egyszer s mindenkorra onnét ki
söpörte. Ezeket le kellleplezni. s meg kell nyiltan 
mondani. hogy ezek az eltévelyedések a bün fo
galmi körébe tartoznak. folyamatos tévedések! 
Ezek bűnök. s a bünök csak további bűnöket 
tudnak szülni. semmi egyebet. 

b) StruktunUls erőszak a nök ellen. alAnyok 
"körülmetélése" 

Sokféle strukturális erőszak létezik a nők ellen. 
pl. a többnejűség. vagy olyan törvények. amelyek 
lehetővé teszik a nők megcsonkítását. és ezzel 
büntetik őket. mert tüntettek a férfiak hatalma 
ellen. Ez a szokás egyes mohamedán vallású tár
sadalmakban mind a mai napig megmaradt! 

Egy másféle. különösen is hajmeresztő és bor
zasztó fonnája a nők elleni eröszaknak a lányok 
körülmetélése. Európában. hála Istennek. ez 
egyelőre nem probléma. de becsempészhetik ide 
is. Az embert jogok ilyen figyelmen kívül hagyása 
már majdnem minden határon túllép. Hogy 
mennyire aktuális ez. azt mutatja a következö 
példa is. 1997-ben az osztrák televízió az esti hí-
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radóban bemutatott egy egyiptomi férfit, aki uj
jongott örömében, mert azt a jogszabályt, 
amellyel Egyiptomban törvény tiltotta a női körül
metélést, felsö fokon újra felfüggesztették, illetve 
hatályon kívül helyezték. És ezt éppen Kairóban 
tették, abban a városban, ahol egy nemzetközi ál
lamszövetség kongresszusa ülésezett a népszapo
rulat kérdésében. A három évvel korábban egy
hangúlag megszavazott törvény hatálya eddig tar
tott csak. 

Ha ennek a kegyetlen, barbár szokásnak az 
eredetét nem is ismeIjük, egy biztos: a hátterében 
zagyva pogány elképzelés lappang a nő szexuali
tását illetőleg. Ez nem más, mint brutális férfi
alapállás. És ehhez a szörnyű tradícióhoz az ala
pot maguk a legszemélyesebb joguktól megfosz
tott édesanyák szolgáltatják, akik úgy látszik, tel
jesen elfelejtették, hogy ők lánykorukban min 
mentek keresztül, amikor csiklójuknak ezt a 
megcsonkítását és kiirtását elvégezték rajtuk, 
mégis körömszakadtáig ragaszkodnak ehhez a 
szokáshoz. Észbontó ostobaság! 

A fiatal lányok részére nem jelent ez mást, mint 
elképzelhetetlenül súlyos traumát és nem mind
egyik éli túl. A következményeit egész életükön át 
nem tudják kiheverni. A becslések szerint évente 
2 OOO OOO kislányt csonkítanak meg 28 afrikai és 
arab országban. 
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XVII. Mit gondol az egyház 
a gumióvszerröl? 

Bizonyos körökben és a hírszolgálat szakem
berei között újra meg újra fölmerül a gumióvszer 
kérdése. egyrészt az AIDS. másrészt pedig az em
beriség túlszaporodásának a veszélye miatt. 
Rendszerint mindjárt hozzáteszik: a gumióvszer 
jobb lenne. mint a magzatölés és a halálos AIDS 
fertőzés. Hogy mikor. milyen körülmények között 
jelent a gumióvszer használata veszélyt az egész
ségre. ezzel a magyarázattal még tartoznak az or
vosok. Az egyház ezzel kapcsolatos kérdéseit tíz 
pontban lehetne talán összefoglalni. 

1. Hidegen hagyja-e a híveket az. hogy az em
berek megJertóz6dnek az AIDS-szel? 

Természetes. hogy nem. Az egyház tanításával 
segít ennek a járványnak az elteIjedését akadá
lyozni. Ápolja a betegeket. megvtgaszta1ja a világ
szerte mind számosabb haldoklókat. 

2. Bún-e az. ha valakit kiteszünk a megJert6z6-
dés veszélyének? 

Igen. mert a Tizparancsolatban ez 411: "Ne 
ölj!" 

3. Szabad-e házasságon kívül vagy homoszexu
ális módon gwnlóvszerrel közösülnl? 

Nem. mindkétfajta közösülés bün mind gumi
óvszerrel. mind a nélkül. 

4. Bűnnek nevezte-e VI. Pál pápa a "Hwnanae 
vitae" cúnü encikUkáJában a gwntóvszer haszná
latát? 

Nem. VI. Pál pápa a gumióvszer házasságon be-
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lüll használatáról beszélt, nem a házasságon kí
vül1ről, és egyáltalán nem a homoszexuálisok kö
zöttiről. VI. pál pápa azonban ezt tanítja: Még 
olyankor sincs megengedve a gumióvszer haszná-
1ata' ha a cél jó, pl. egy okos születésszabályozás 
estén, amikor a születésszabályozást az egyház is 
helyesnek ítéli meg (a család számának csökken
tése érdekében vagy a túlzott népszaporulat mi
att), de még akkor sem szabad rossz eszközöket, 
mint pl. gumióvszert használni. Egyébként is lát
tuk már, hogy a fejlődő országokban a termé
szetes szaporulatszabályzó módszer kwönösen 
kívánatos éppen a nő érdekében. Ennek a mód
szernek az alkalmazásakor a férj feladata, hogy a 
feleség ciklusának ütemét figyelembe vegye. 

5. Ha valaki Isten parW1Csa eUen mégis vétkez
nék. nem csökkenne-e legalább a rizikó sqJát ma
ga és a partnere számára? 

De igen, legalább az csökkenne. Az egyház 
azonban nem adhat tanácsot arra, hogy valaki 
hogyan vétkezzen veszélytelenw. 

6. Ha a gwnióvszer csökkenti a veszélyt: nem 
kellene-e a használatát szorgalmazni? 

Nem, mert egy olyan árunak a szorgalmazása, 
amitől egyúttal óvni kell valakit, ellentmondás. 
"Vegyetek gumióvszert, de óvakodjatok előírás 
szerinti használatától, mert nem biztonságos." 

7. Thlajdonképpen miért ellenzi az egyház a gu
mióvszer használatát? 

Mert a kis bün is bün. És azért is, mert a gu
mióvszer a rizikót csak csökkenti, de nem ad biz
tonságot. A "biztonságosabb szex" téves fölfogá
son alapszik. Marad mindig egy bizonyos mérté-

138 



kű rizikó. ami egyébként sokkal nagyobb a nő. 
mint a férfi részére. 

8. Szabad-e a házasoknak. akik közül az egyik 
AIDS-es, gwnióvszert használni? 

Sajnos. nem. A gyakori közösülés révén drámai 
módon megnövekszik a rizikó. Az Egyesult Álla
mokban egy Uyen - házaspárokkal végzett - kísér
letet föl kellett függesztem. Kb. 15 hónap múlva 
az annak előtte még egészségeseknek 10 %-a már 
fertőzött volt. 

9. Az ilyen házaspároknak nem szabad többé 
szerelemben élniük? 

De igen! De az AIDS veszélye miatt a szerelmet 
nem lehet fizikai kapcsolatban kifejezni. Az olyan 
.. szerelem". ami halált hozhat a másiknak. nem 
igazi szerelem. 

10. Mit tegyünk az AlDS ellen? 
Kenyában már az állam surgeti az embereket. 

hogy ne érintkezzenek házasság előtt. a házas
ságban pedig maradjanak hűek egymáshoz. hogy 
ne kapják meg az AIDS-t. Eltekintve néhány ritka 
esettöl (például amikor vérvételnél kapták meg 
egyesek az AIDS-t) az ember teljesen védve van az 
AIDS-től, ha megtartja Isten parancsait. 
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XVIll. A szemérem mint veszély 

Európában a szeméremnek kétségkívül nem 
nagy a becsülete napjainkban. Inkább a korlátlan 
szexuális élvezet uralkodik mindenütt. amely 
minden erkölcsi normának fittyet hány. Mindenld. 
szexuális önrendelkezési jogot akar. és csak 
olyan nemi kapcsolatot vagy magatartást tarta
nak az emberek rossznak. amelyek beteggé tesz
nek. nemkívánatos gyermekeket hagynak világra 
jönni. vagy másoknak kárt okoznak. ezért bünte
tést vonnak maguk után. 

1 Lehets~ges kllengés a szabado&&4gt61 a 
sokszor f~lre~rtett szem~rm.e&&~glg A vég
leteknek vannak érintkezési pont jaik! Elkép-

zelhetö. hogy a test és szemérem megvetése ko
rábban visszatér. mint gondolhatnánk. éspedig a 
következő okokból: 

Ha fiatalemberek nemiségüket úgy élik meg 
csak. hogy az állítólag gyönyört okoz. a valóság
ban csak frusztráló technika lesz belöle. és ismé
telten a legcsúnyább formában érzékelik és ta
pasztalják azt meg. Biztos. hogy a csömör mint 
reakció nem marad el náluk. ny módon a nemi 
megszállottság könnyen a nemiség tagadásába 
csaphat át. ahogyan ez már - minden keresztény 
befolyás nélkül -. más kultúrákban megtörtént. 
Ezt érzékelhetjük pl. Georges Bernanosnak. a 
francia katolikus írónak egyik regényében. Ezt ír
ja: 

"Mi történik majd akkor. ha az emberek elfelej-
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tik, hogy különbséget lehet és kell is tenni tiszta 
és szennyes között? Tegyük föl, hogy egy napon a 
forradalom művészete, amit a fiatalok és a bioló
gia hoznak létre, már megvalósult, s ha a szük
ségletek minden hierarchiáját megsemmisítjük, 
ha a nemi vágyak az altest kívánságaiként a többi 
más vággyal egyenlő rangot nyernek, s egyedül 
csak a higiénia lesz mérvadó akielégítésükben, 
mi lesz az eredménye? - Akkor majd meglátjuk, 
hogy a vágyak az ember ellen törnek. A nemiség 
az ember saját teste pusztulásának lesz a sírásó
ja. Az ember ekkor már csak gyűlölni tudja majd 
saját testét, mert ezeknek a testi gyönyöröknek az 
okai az ember emlékezetének legsötétebb, legna
gyobb csömört keltő szférájába fészkelték be ma
gukat! Ha a hálójukba kerülünk, azt éljük el 
csak, hogy nyomorult rabszolgákká tesznek min
ket. mert elveszítjük benső békénket. s utána 
könnyen az öngyilkosság kelepcéjébe kerülhe
tünk, amiből már aligha tudjuk magunkat kisza
badítani, mert az emberben sokkal nagyobb a 
vágy a tisztaság után, mint a tisztátalanságban 
való megszá11ottság." 

A szeretet erkölcse embertársunk testét. szemé
ly1ségét tartja tiszteletben és az embert nem dobja 
prédájául a minden formában jelentkező ingyenes 
és állandó prostltúciónak, amely egyrészt a tele
vízió képernyőjén, újságok képanyagán, videoka
zettákon, a komputer virtuális játékában, más
részt a nyers valóság erkölcstelen brutalitásában 
mutatkozik. Az osztrák egyházellenes pedagógiá
nak álma: a nem kívánt gyermekek, az egész
ségyügyi károk és károsodások, valamint a bün
tetőjogi következmények nélküli társadalom képe. 
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2 Vallllsi tényezök - Fatima Egy speclflkusan 
vallási motívum is segíthet nekünk ennek a 
fizikai vágynak jó mederbe terelésére. Egyes 

körökben azt mondják: A legtöbb ember. aki a po
kolba kerül. a tisztaság elleni bűn miatt kerül 
oda. vagy így fogalmaznak: Azok a bűnök. ame
lyek Istent .. legjobban sértik". a test bűnei. 

Ennek az tgazolására sokszor sokan hivatkoz
nak. többek között Jácintára. az 1917 -es fatimai 
események egyik kis látnokára. és ezzel együtt 
nem is mindig egészen világosan. a Szűzanya te
kintélyére. 

3 Mit mondott valójában Jicinta? Elöször is. 
hol és hogyan mondotta Jácinta. hogy a tisz
taság elleni bűnök azok. amelyek Istent a 

.. legjobban sértik"? Valóban mondotta volna azt. 
hogy a legtöbb kárhozatba került ember e miatt a 
bűn miatt került a pokolba? Lucia. aki karmelita 
apáca lett és Jácintával együtt koronatanúja az 
eseményeknek. még mindig él. a következöket 
mondja el ezzel kapcsolatban: .. Gyakran megkér
deztem magamtól. hogy igazán utalt-e valamelyik 
megjelenésekor a Szűzanya arra. hogy milyen bú
nök sértik legjobban Istent? Jácinta ugyanis 
Lisszabonban állítólag a testi bűnt nevezte volna 
meg. Gyakran feltette nekem a kérdést. Nos. én 
azt gondolom. az talán Lisszabonban jutott eszé
be. hogy megkérdezze az Istenanyát. és ekkor ezt 
a búnt nevezte meg neki a Szúzanya." 

A magyar Kondor Lajos verbita atya a jelen 
könyv fordítójával. dr. Zsoldos Imrével együtt vé
gezte hittudományi tanulmányait a Bécs melletti 
St. Gabrtelben. Kondor atya három évtizede posz-
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tulátora Jácinta és Ferenc boldoggá avatási peré
nek. Talán ő a leghitelesebb Fatima -szakértője a 
világnak ... Fatimáról beszél Lucia nővér" című 
emlékezését portugál eredetiből ő fordította ma
gyarra és sajtó alá is ő rendezte az írást (POSnJ
LAÁAo - Fatúna 1979.). 

Kondor atya a testiség bűnével kapcsolatban el
mondJa. hogy a még tizedik évét sem betöltő Já
cinta. kora miatt nem értette. hogy mit is Jelent 
ez a bűn. De ezzel nem azt akaIjuk mondani. 
hogy mélyenlátásával nem értette volna meg e 
bűn nagyságát. Jácintának Mária Szeplőtelen 

Szíve iránti szeretete .. beléöntött adomány" volt. 
amint Lucia beszámol erről. Ezt csak azzal a ma
gas fokú misztlkus kegyelemmel tudjuk magya
rázni. amelyet megkapott. 

Meg kell gondolnunk azt is. hogy közfelfogás 
volt akkoriban az. hogy a nemiség elle nl bűnök 

különösen súlyos bűnöknek számítottak. és mind 
a két gyermek. Lucia és Jácinta bizonyára nem 
nagyon sokszor hallott erről. Mindenekelőtt Já
cinta. aki akkor még nagyon messze volt a serdü
lőkortól. nem is hallhatta ezt másként a papjuk
tól. Ugyanebből az okból Lucia is elképzelhette 
magának. hogy az Istenanya ezt mondhatta Já
cintának. 

Ez azt jelenti: ha Jácinta mondott is volna va
lamit a fentebb emlitett módon. akkor azt mint 
korának gyermeke mondotta. A .. gyermek" foga
lomnak itt kettős értelme van. Nincs rá azonban 
semmi bizonyítékunk. hogy ezt mint látnoknő 
mondotta volna. Aki mást mond. beárnyékolja. 
letompít ja a ragyogó fényt Fatima annyira fontos 
üzenetérÖl. 
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4 AZ egyhiz tanítása Van még egy másik. mé
lyebb ok is. hogy az idézett mondat igaz vol
tában kételkedjünk. Ez pedig az egyház taru

tása. ami a magánkinyilatkoztatások legmaga -
sabb kritériumával rendelkezik. Már több mint 
50 éve a híres teológus. Alfons Adam a követke
zőket írta: .. Sok ember aggodalma megnőtt azzal 
az állítással kapcsolatban. amely minden prédi
kációs sorozatban újra meg újra visszatér. s anti 
mindenesetre olyan nagy tekintélyre megy vissza. 
mint Szent Alfonz. ti. az az állítás. hogy a nemi 
tisztaság elvesztése miatt az emberiség Jó része a 
pokolba kerül. örökre elkárhozik. A szent azt írja 
egyik értekezésében és breviáriumi zsoltármagya
rázatában. hogy a lelkek többsége (maior anima
rum numerus) a tisztátalanság búne miatt a po
kolba kerül. Igen Szent Alfonz ezt mondja: .. Me
rem állítani, hogy a szemérmetlenség bűne miatt. 
vagy legalább is nem nélküle mindenki elkárho
zik." A legtöbb szónok megismétli ezt a mondatot 
a szentre hivatkozva. Kevés olyan szónok van. aki 
ugyanezt az állítást retorikai átütő erővel ne han
goztatta volna valaha szószékéről. A. Adam meg
említ egy szónokot. aki még messzebbre ment 
nagy szónoki hevében. amikor ezt mondta: .. Ép
pen ez az a bűn. ami benépesíti a poklot. Elte
kintve az ártatlanul elhunyt kisgyermekektől -
mondja egy egyháztanító -. a tisztátalanság bűne 
miatt kevés felnőtt menekül csak meg a pokoltól. 
Az emberiség kétharmada elvész a tisztátalanság 
bűne miatt." Van olyan szerző is. aki le merte írni 
ezt az egyik könyvében: .. Száz emberből kilenc
venkilenc az olyan. aki kizárólag emiatt a bűn mi
att kerül a pokolba." - Ezekkel a hajdani lelki 
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pasztorációban elkövetett ostobaságokkal és ha
mis állításokkal szemben A. Adam a következöket 
hja: 

"Nagyon nagy érdeklödésre tenne szert. söt egy 
egész sor tanulmányt igényelne. ha az ember fel 
akarná teljesen támi. hogy Ligouri Szent Alfonz 
honnan vette ezt a tant. Mindenesetre sem a 
szentírásban. sem az atyák tanításában nem ta
lálunk erre vonatkozólag semmi alapot. Ha ez a 
tan helyes lenne. akkor nem lehetne megmagya -
rázni. hogy az Üdvözítö azt a bűnt. ami örök kár
hozatot vonna maga után. olyan enyhén kezelte. 
hogy az elkárhozottakról meghirdetett ítéletében 
(Mt 25.35) a bűnöknek pontosan ezt a legtitokza
tosabb fajtáját nem említi meg. hanem csak a 
szeretet elleni vétkeket sorolja föl. és hogy az egy
házatyák és teológusok egy ilyen bűnnek. ami 

"az örök kárhozatot vonja maga után". s ami mi
att több ember kerül a pokolba. mint egyéb más 
bűn miatt. aránylag kevesebb figyelmet szentel
nek. mint minden más bűnnek. A dogmatlkusok
nak fel kellene tenniük azt a kérdést is. hogy 
honnan vette Szent Alfonz ezt a tant. Minden gya
korlati tapasztalat. ami ennek a buzgó püspök
nek és nagy lelkipásztornak kétségtelenül rendel
kezésére állt. elégtelen ennek a megmagyarázásá
ra. Konkrét szüksége lett volna arra. hogy Isten 
ezt személyesen kinyilatkoztassa számára. ahhoz. 
hogy azt állítsa: Isten milliók és százmillió k lelké
nek örök sorsáról így rendelkezik. Az általános ki
nyilatkoztatásban nem találunk erröl semmit. így 
hát csak magánkinytlatkoztatásból tudhatta meg 
ezt. amiről semmiféle tanúsággal és bizonyítékkal 
nem rendelkezünk. Mivelhogy ez a véleménye. és 

146 



ez elég késön alakul ki. a korábbi egyházatyáknál 
pedig teljesen lúányzik. nem lehet arról sem szó. 
hogy ez az .. egyháztanítók egyöntetű véleménye" 
lenne. Azt kell tehát mondanunk. ebben az eset
ben egészen biztosan meg van engedve. hogy fon
tos okokból egyetlenegy egyháztanító véleményét 
se fogadjuk el. Ez olyan szabadság. amit minden 
tekintélyes egyháztanítóval szemben is gyakorol
hatunk. még Szent Tamással és Szent Ágostonnal 
szemben is. ha véleményük nem egyezik meg a 
többi egyháztanító egyöntetű véleményével vagy 
tanításával ... - Adam arra gyanakszik. hogy Szent 
Alfonz. ebben a pontban .. janzenista" és egyúttal 
.. túlszigorú" forrásokból merített (A. Adam: Der 
Prtmat der Liebe. Kevelear 1940. 169.). 
Fűzzük hozzá Adam ellenvetéseihez még kiegé

szítésül: Ez a tézis azért is értelmetlen. mert sen
ki sem fogadhatja el ezt értelmével úgy. hogy va
laki a pokolba jutna a tisztátalanság bűne miatt. 
ha egyébként alázatos. szeretetteljes. becsületes. 
egyenes és rendes ember volt. Épp ezért mond
hatnánk ugyanúgy azt ls. ha erröl éppen szó es
ne. hogy mindenki. aki a pokolba került. azért ke
rült oda. mert gőgös. szeretetlen. kapzsi volt. Ter
mészetes. hogy érvényes ez az állítás: Ha valaki 
gögösen megmakacsolja magát Istennel szemben. 
az nem érzi. a szükségességét annak. hogy tisztán 
éljen. Ezért mindenki. aki a kárhozatra jutott. a 
6. parancs ellen ls vétkezett. De hogy a 6. paran
csolat elleni búnnek ilyen kizárólagosságot tulaj
donítsunk. annak nincsen semmi szentírási és 
teológiai alapja. Sokkal világosabb. ha ezt így 
mondjuk: Szent Alfonznak ez a ma ósdi. de saját 
korában talán modernül hangzó állítása. amely 
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túlhangsúlyozza a 6. parancs jelentőségét üdvös
ségünkben. egyszeruen nem katolikus. hanem 
heretikus forrásokból ered. az egyház ugyanis 
minden erénynél jobban hangsúlyozza a szeretet 
elsőbbségét. 

Adam könyvének megjelenése óta közben az 
egyház tanítóhivatala is állást foglalt. Az egyház 
döntése világos és egyértelmű: nem a túlontúl szi
gorú és túlprud magatartás a katolikus. hanem 
azoknak a prófétalelkű férfiaknak a tanítása. 
mint Alfons Adaméi vagy HUdebrandéi. akik már 
a maguk idejében kijelentették. hogy mindennél 
nagyobb szerepe van üdvösségünkben a szere
tetnek. ami nem független ugyan nemiségünktől. 

5AZ 41szemérem ellen Teljesen elhibázott do
log lenne. ha az előbb tárgyalt állítást a min
den bizonnyal sajnálatos szabadossággal 

szembe akarnók állítani a szexualitás területén. 
Tény. hogy ma ez újra égetö probléma lett. Van 
egynéhány hamis teológiai állítás is. ami a múlt
ban sok aggodalomnak. beszükült látásmódnak. 
sőt sok kínnak. gyötrelemnek volt a szülöje. Kín
nak. mert sok házasság zátonyra futott az ilyen 
zagyva. zavaros szemléletek miatt. Sok házastárs 
nem látott tisztán ezekben a kérdésekben. s bör
tönné tette házastársa életét. Az egyházi szóno
kok túlzásai sokszor nagyon sok kárt okoztak ru
veik lelkében. s voltak. akik elhagyták miattuk az 
egyházat. A régi hibák és a mostani hibák közti 
alternatíva csak az igazság lehet. A katolikus egy
ház tudja. hogy nincs szerelem szexualitás nél
kül. de azt is. hogy a szerelem kifejezésének csak 
egyik módja a nemi közösülés. A szexualitás meg-
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vetése éppen olyan rossz. mint armak magaszta
lása és kizárólagos hangoztatása. Jóllehet az em
bernél nagyon fontos helye van a nemiségnek. az 
egyház mégis hangoztatja. hogy nemiségünk a 
test egészéhez viszonyítva mégis csak minimális
nak mondható. 

Ak! tehát azt merné állítan! vagy hangoztatni. 
hogy a szexualitás rossz. az nemcsak szubjektív. 
hanem objektív bűnt is követ el. A prüdériának 
nem szabad alternatívának lennie. még azon a cí
men sem. hogy kisebb rossz. A prüdéria másféle 
rossz. ami sajátosan és a maga módján ugyan. de 
mégiscsak elvezet Istentől. 
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XIX. A nőmozgalom mint koIjelenség 

Minden kor .. félreértette a nőt méltóságában. 
megrövidítette jótulajdonságaiban. s gyakran ki
zárta. rabszolgává tette." Aki így szól, nem más. 
mint II. János Pál pápa. aki ismeri az egyház szá
mos gyermekének a nőkkel szemben a történelem 
során elkövetett sok bünét. és ő természetesen 
mindent megtesz. hogy ezt a tévedést most kiirtsa. 

l A nök dlszkrlminAcl6ja az egyhiz törté
netében Gyakorlatilag a nőket minden kul
túrában és minden vallásban. így vagy úgy. 

de mégiscsak háttérbe szorították és elnyom ták. 
Egyébként. ez éppen a felvilágosodás korában. a 
XVIII. században volt talán a legerősebb. 

Ez természetesen nem változtat semmit azon. 
hogy a keresztény katolikus egyház hibát követett 
el a múltban. Hiszen az egyház berkeiben is volt 
elég sok férfi-pökhendiség. férfikényelem. férfi
kéj. férfi-úrhatnámság a nök diszkrtminációjának 
bűnösségében. Oka ennek egyrészt a korszellem
ben lappangó és az azzal együtt járó lelkiismereti 
vakság. másrészt pedig a szentírási szövegek 
egyes helyeinek szó szerinti értelmezése. ahol a 
férfiak nö feletti elsőbbségét természetes alapok
kal próbálták értelmezni. vagy mint az isteni aka
rat megnyilvánulását. vagy mint a bünbeesés tör
ténetében az első bün elkövetőjének eredeztetöjét. 
aki rászedte Ádámot. hogy engedetlen legyen Is
ten parancsával szemben. Valóban vannak prob
lematikus szentírási helyek. amelyeknek a helyte-
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len magyarázata. kifejtése vagy lefordítása köny
nyen megsértheti a nőket. és gyakran meg is sér
tette már ... A férfi uralkodni fog rajtad". - mondja 
Isten a nőnek a bibliában a bűnbeesés után. So
kan itt a jövő időben használt igéből parancsoló 
módot alkottak. és így fordították le a maguk szá
mára: A nőn uralkodn od kell! Isten ténymegálla
pítása parancs lett az ember számára. A pápa 
nem vonakodik kifejezésre juttatni. hogy a férfi
aknak nincs joguk ahhoz. hogy a nők jogos ellen
állását ne vegyék figyelembe. és a férfi-felsőbbség 
és -uralom nem felel meg az Isten elgondolásá
nak. hanem a bűn következménye. amit ki kell ir

tant és nem szabad tűrni. Mindenesetre a nők 
mindenféle diszkrtm1nációja ellentétben áll az 
evangéliumi tanítással és a katolikus egyház szel
lemével. 

2 A nömozgalom klalakulúa A kezdet kezde
tén a nőmozgalom a nők hátrányos helyzete 
és elnyomottsága ellen küzdött. II. János Pál 

pápa igen méltányolja ennek az évszázados kez
deményezésnek a teljesítményét. amennyiben 
.. nagyszeru felszabadító fejleménynek" nevezi. De 
az utolsó 60 évben a nömozgalom egészen más 
lett. mint aminek eredetileg indult. mert különbö
ző áramlatok befolyása alá került. 

a) A mal nömozgalom keresztényellenes. 
mandsta mozgaloDllDA alakult At 

Arra a kérdésre. tudja-e. hogy milyen nemű 
lesz a gyermeke. az egyik férft ezt felelte: .. Azt 
majd később dönti el saját maga!" Vicc akart ez 
lenni. vagy valami más? Akár igen. akár nem. ez 

152 



egy amertkai újságban jelent meg. és teljesen 
megfelel annak a feminista ideológiának. ahogyan 
a marxizmus a férfi és nő kapcsolatát szemléli. 

A mandzmus szerint a nők uralkodó szerepet 
töltenek be a családban. Számukra biztosítan! 
kell azokat a jogokat. amelyek lehetővé teszik 
mind a fogamzásgátlást. mind a magzatelhajtást. 
Ez jelenti a nő számára az egyenjogúságot és azt 
a szabadságot. hogy gyermeke nemiségét megis
merve ő maga döntsön annak sorsáról a magzat
elhajlás segítségével. 

Nevetséges ez és természetellenes. A feministák 
arra gondolnak. hogy fiú és leány-gyermekeiket 
megcsonkítsák. nem nélkülivé tegyék. Ök azt 
mondják. hogy különbséget kell tenni a biológiai 
nemiség (szexualitáS) és a társadalmi nemiség kö
zött (latinul genus. angolul gender). Ennek az 
utóbbi fajta .. nemiségnek" az az értelme. hogy az 
ilyen egyén betöltheti a férfi vagy a nő szerepét is 
a társadalomban. Ahogyan ezt Simone de Beau
voir megfogalmazta: .. Nem nőkként jövünk a vi

lágra. hanem nőkké leszünk." Ebből következik 
az is. hogy a feministák annyira intenzíven érdek
lődnek a homoszexuálisok iránt. mert ebben lát
ják álmuk megva1ósulását. A feminista .. ideoló
gusok" részére nemiségünk nincsen adva a szü
letésunkkel. annak csak mint szerepnek van szá
munkra jelentősége. Dale O·Leary. az egyikjelen
tősebb amertkai feminista arra a kérdésre. hogy 
mit gondol az anyaságról. ezt a villámszeru vá
laszt adta: .. Nem játszom meg az anya szerepét. 
anya vagyok!" 

Egyébként. hogy milyen erős a feminista ideoló
gia. az a tény is mutatja. hogy a pekingi nőkonfe-
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rencián követelték: a .. nők azon jogát. hogy maguk 
dönthessék el individuális szexuális identltásu
kat". mint emberi jogot vegyék tÖIVénybe. 

Hogy ezek az ideológusok a katolikus egyház
ban legnagyobb ősellenségüket látják. azt ugyan
úgy meg tudjuk érteni. mint azt. hogy ezeknek a 
nőknek igazi érdeke semmi más. mint politikai 
eszméik minden áron való megvalósítása. 

b) A nöre összpontosított mozgalom 

Amíg a nömozgalomnak az itt említett irányvo
nala azt veszi. célba. hogy a nőket és férfiakat 
egyenlö jogúvá tegye. addig nincs probléma. de 
amikor csak a nöt magasztalja egy kizárólag nö
központú mozgalomban. akkor már kételkedünk 
az egyenjogúságban. Christa Mulacknak. a nő
mozgalom egyik előfutárának tételeiböl világosan 
kifejezésre jut a mozgalom fonáksága. Magyaráz
kodása és meggyőződése szerint bizonyos érte
lemben a nő sokkal magasabb rendű teremt
mény. mint a férfi: a nö tud gyermeket szülni. na
gyobb elvárásai vannak az élettel szemben. sok
kal ellenállóképesebb. Lelki síkon a nő érzéke
nyebb. intuitivabb. megvan a képessége. hogy a 
világot teljességében. összefogottabban szemIélje. 
Más emberekkel való kapcsolataiban a nö sokkal 
békésebb. ftgyelmesebb és készségesebb. Köny
nyebben együtt tud dolgozni másokkal. 

A nő egyenlö a férfival? Egyáltalán nem -
mondja Christa Mulack -. a nők a férfiak fölött 
állnak. Azt tartja. hogy a férfiak mindenben elm a -
radnak a nöktöl. A nömozgalomban tipikus az az 
állítás is. hogy a felismerés forrása a .. női tapasz
talat". amivel a férfiak temészetesen nem rendel-
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keznek. és ezért nem is tudják azt megcáfolni. 
Épp ezért a férfi és nő közötti párbeszédre már 
eleve nincs is meg a szükséges alap. 

c) A feminista teol6gia 

Időközben kifejlődött a feminista teológia is. 
Természetesen jó az. ha a nők a hit fényében pró
bálják megítélni saját magukat. S ugyanúgy ör
vendetes az is. hogy a nők teológiát tanulnak. s 
ez nem csak a férfiak kiváltsága marad. - Ha ez 
az értelme a .. feminista teológiának". akkor 
mindezt csak üdvözölni lehet. Mindez nagyon he
lyes. De mindjárt megváltozik a kép. ha azokra a 
nézetekre gondolunk. amikről ma a .. feminista 
teológiai" folyóiratokban hallhatunk vagy olvas
hatunk. Mert eltekintve néhány híres kivételtől. 
ennek a teológiának nagyon sok vadvirága. vagy 
- precízebben kifejezve magamat. - tengernyi vad
hajtása van. 1976-ban Bostonban az első .. Nem
zeti konferencia a női lelkiségről" elnevezés ü 
összejővetelen ez volt a kongresszus mottója: .. Az 
istennö éU". és .. Nőiesnek lenni isteni!" A konfe
rencia azt ajánlotta azoknak a nőknek. akik részt 
vettek rajta. hogy odahaza állítsanak fől maguk
nak egy oltárt és egy tükröt. amivel állandóan 
emlékeztethetlk magukat. ha belenéznek. hogy 
istennök. Ahelyett. hogy Istenről gondolkodná
nak. ezek a feministák azt állít ják. hogy a keresz
tény istenfogalom vagy istenkép a nők elnyomá
sának eszköze. és ezért ezt radikálisan el kell vet
niük. Sok .. feminista teológus" esetében egysze
ruen nem tudja az ember. hogy miért nevezik 
mozgalmukat .. feminista teológiának". hiszen 
már réges-régen elveszítették hitüket. 
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3 AZ új nömozgalom értéke II. János PAl pA
pa szerint A radikális nőmozgalom Uyen krl
tikájának egyáltalán nem szabad odavezet

nie. hogy a nők jogos követeléseit. amelyeket az 
egyház is elismer. elvetjük. meg sem hallgatjuk. 
.. Jön az óra. és az óra már itt is van. amikor a nő 
hivatása teljesen kialakul. az óra. amikor a nő a 
társadalomban befolyáshoz jut. mert sugározhat
ja tudását. gyümölcsöztetheti képességeit. kibon
takoztathatja ötleteit. akaratát. és ezzel olyan po
ziciót érhet el magának. mint soha eddig" - fogal
mazták meg a II. Vatikáni Zsinaton részt vevő 
atyák. Mi tehát a tennivaló? 

A keresztényellenes és egyúttal nőellenes nő
mozgalommal szembe kell állítanunk a kereszté
nyeknek az evangélium valódi menetét a nők ré
szére. Arra kell törekedniük. hogy ne csak szép 
szavakkal kecsegtessék magukat. Fontos az. hogy 
egy autentikus. valódi .. új feminista" katolikus 
mozgalmat fejlesszenek ki. 

II. János Pál pápa azt követelte EvangeUwn vi
tae enciklikájában: A nőknek minden területen 
nőkként kell viselkedniük azokkal a különleges 
kartzmákkal. amikkel rendelkeznek. anélkül hogy 
ezeket a férfiaktól kölcsönöznék. 

Ha a katolikusok helyesen fogják föl mindezt. 
ebben az értelemben éppúgy egyetérthetnek a fe
minista eszmékkel mint azok. akik a meg nem 
született gyermekekért szállnak síkra. - Az egyik 
magatartás egy harcos kritikus katolikus maga
tartás. a másik egy tipikusan konzervatív. Sokkal 
fontosabb azonban. hogy az a katolikus. aki iga
zán ismeri vallását. az igazság mellett álljon ki. 
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xx. Mikor beszélhetünk családról? 
Megházasodhatnak-e 
a homoszexuálisok? 

Korunkban kérdéses lett a család fogalma is. 
Egyesek ezt mondják: Van az együttélésnek más 
formája is. amit el kell ismerni. A család fogalma 
nem világos. Mások pedig ezt mondják: A család 
mint olyan már egyáltalán nem létezik. elveszítet
te jelentőségét. Most arról folyik a vita. hogy a ho
moszexuálisok is összeházasodhatnak-e. A csa
lád fogalom mint ideál már nem vitán felüU kér
dés. 

I MI a család? Van család. ez az igazság. Be
szélünk "családról" tágabb értelemben is. 
Család az összemberiség is. vagy a szerzetesi 

közösség is. Azok. akik egy cégnél dolgoznak. 
szintén családnak tekinthetők. Azt az érzést 
akarják ezzel kifejezni. hogy egy közös cél érdeké
ben együtt dolgoznak. mint egy család. 

Beszélünk még kiscsaládról, nagycsaládról stb. 
Ezek a kifejezések azonban nemcsak. hogy nem 
teszik a családot kérdésessé. hanem ellenkezőleg 
feltételezik. hogy minden ember tudja. mi a csa
lád. s mindig erre az ismeretre hivatkoznak. 

Pedig az. hogy az emberek együtt élnek. még 
egyáltalán nem kritériuma a családnak. Börtö
nökben. laktanyákban. penziókban. hotelekben 
is együtt élnek az emberek. de ezért még nem 
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lesznek .. család", bármennyire kívánatos is lenne 
ez esetleg. 

Ha valaki komolyan azt állítja, hogy végül is 
vannak az együttélésnek más formál is, elég, ha 
megkérdezzük tőle, hogy konkrétan mit ért ezen, 
és mondjon rá néhány példát. A tapasztalat azt 
mutatja, ilyenkor mindig a homoszexuálisokat 
emlitik meg; olykor azokat hozzák példának, akik 
együtt élnek, anélkül, hogy valaha is megesküd
tek volna, és sosem értenek ezen a kifejezésen 
többnejűséget. És még hányféle más együttélést 
lehetne legalábbis elméletUeg felsorolÍ1i. 

De ha azt mondják, hogy ezek alternatív formál 
az együttélésnek, mi következik ebből? 

Nevezzük ezeket együttélésnek, ha úgy tetszik. 
Mindegy, a szavak olyan keveset mondanak, cím
kék csak az üvegen; azt Jelzik csak, hogy annak 
az üvegnek mi a tartalma. De ha manapság vala
ki azt állítja, hogy a család fogalma nem világos, 
akkor kérdezze meg azokat a mozgássérült gyer
mekeket, akik szüleiket és családi otthonaikat 
helyettesítő otthonokban élnek, és akkor majd 
megtudja, hogy mi a család, mert ezek valóban 
tudják. Ok sem vágyódnak másra, mint igazi csa
ládi otthonra. Ezek is ugyanazt mondják, amit a 
pápa: .. A szeretetből megalapított és szeretettől 
áthatott család emberek közössége: a féIjé és fele
ségé, a szülőké, a gyermekeké és rokonoké. En
nek a családnak elsődleges feladata, hogy hű ma
radjon az igazi egységhez, miközben állandóan 
arra törekszik, hogy valódi személyes közősséget 
alakítson ki" (Evangelium vitae). - Egyszóval, .. al
ternatív életformáról" beszélni nem más, mint egy 
nagy hum bug, ami csak addig mond valamit, 
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amíg az ember rá nem kérdez. hogy mit is értenek 
tulajdonképpen rajta. Csak egy célt szolgál: a 
családot gazdaságpoUtlkailag .. baloldaUvá" tenni. 

2 Dlvatjamúlt-e a család? Az az állítás. hogy 
a család fogalma kiment a divatból. ugyan
olyan abszurd és olcsó kijelentés. mint a ra

dikális nőmozgalom híveinek az igyekezete. ami
kor a férfit és a nőt önkényesen akaIják egymás 
ellen kijátszani és ezzel tulajdonképpen nem is 
tesznek mást. mint lejáratják magukat. Annyira 
azért nem mennek. hogy magukat a biológiai té
nyeket is tagadják. Szerintük férfi az. akinek he
réJe. nő az. akinek méhe van. Ezt ha fogcsikorgat
va vagy fogvicsorgatva is. de kénytelenek eUsmer
nl. A feministák ezen harca szélmalom elleni 
harc. Amíg ember lesz a világon. addig lesznek 
férfiak és nők. azok beleszeretnek egymásba. férj
hez mennek vagy megnősillnek. gyermekeket 
nemzenek. szülnek. G.K. Chesterton fején találta 
a szöget. amikor így fogalmazott: .. Aki azt mond
Ja. hogy a házasság nem illik bele a mai időkbe. 
olyan valakire hasonlít. mint aki azt állítja. az 
emberek feje nem illik bele a modem kalapokba. " 

3 A család "klvá1tdgossága" Egy jogállam
ban nincsenek oktalan és alaptalan kiváltsá
gok. mert senki sem .. egyenlőbb" a másiknál. 

Ha azonban valaki mégis jogot szerez. vagy olyan 
elöJogot szerez magának. ami másoknak nincs. 
azt csak valami többletteljesítmény révén tehett 
meg. Vagy pedig azért. mert egyszeruen ügyeske
déssei Jut kiváltsághoz. Eszerint látszólag minden 
rendben van. - A család nagyon fontos szerepet 

159 



tölt be. A gyermekek biztosítják az állam fennma
radását és jövőjét. De a nyugdíjasoknak is nagy a 
jelentősége. MegteremtődIk az a helyzet, amely
ben egy állam és egy nép identitása fönnmarad. 

Ezért kell az államnak a családot mint a társa
dalom sejtjét elismernie. Jegyezzük jól meg: "Az 
az elismerés, ami egy személynek kijár, alapjában 
véve minden egyes embert megillet, függetlenül 
attól. hogy milyen életkörülmények között él." Itt 
most arról az "elismerésről" van szó, amit az ál
lam életkörülményként meghatároz, és nem más
ról van szó, mint a családról. mert nincs még egy 
másik olyan életforma, ami hasonló teljesítményt 
tudna fölmutatni a közösség számára. Ez persze 
nem hátrrutatja a törvényhozót abban, hogy tör
vényt alkosson más embert kapcsolatokra vonat
kozólag is, amelyek mindenekelőtt anyagi vona
Ion egyenlőtlenségeket termelnek ki vagy teremte
nek. Klasszikus példa erre az olyan pár, amelyik 
nem házasodott össze. Ha az egyik fél meghal 
anélkül, hogy jogilag intézkedett volna, kit illet 
meg vagyonának az öröklés e? A rokonokat vagy a 
partnert, aki talán évekig ápolta őt? Joggal kell a 
törvényhozónak erre vonatkozólag törvényt hoz
nia, és azt is világosan törvénybe kell Iktatnia, 
hogy mi jár a családnak. 

4 A homoszexuállsok nem eskiidhetnek 
meg, mert képtelenek a b4za.s4gra Egyes 
országokban már törvénybe van lktatva, hogy 

homoszexuálisok megesküdhetnek, házasságot 
köthetnek, másutt a "melegek" hevesen követe
lik, hogy ezt nekik is engedjék meg. ilyen "házas
ságokkal" kapcsolatos híreket egyre gyakrabban 
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lát vagy hall az ember a televízióban és a rádió
ban. De ezekre a hirekre az emberek többsége 
többnyire csak rázza még a fejét. 

Mindazonáltal sajnos elképzelhető. hogy a 
rosszul értelmezett egyenlőség nevében az eddig 
még nem érintett országokban is hoznak majd 
ilyen törvényeket. s búcsút inthetünk a klasszi
kus értelemben vett házasságra vonatkozó fölfo
gásunknak. 

A homoszexuállsok (és természetesen a leszbi
kusok) házasságának követelése a legfeltűnőbb. 
Tulajdonképpen arra törekszenek. hogy minden
féle diszkrimináció ellen harcolhassanak. hogy az 
ún. ..elnyomott kisebbség" -nek hangot adjanak. 
és erről a kérdésről vitázzanak. Föltételezett tézi
sük az. hogy a homoszexualitás csak egy másik. 
ritkább formája a nemiségünknek. semmiképpen 
sem rosszabb, mint a heteroszexualitás. Arról be
szélni. hogy ez .. betegség". abnormális állapot. 
vagy .. perverzió". már diszkrimináció lenne és a 
kezdete minden másféle diszkriminációnak. 

Gondoljunk csak arra. hogy a történelem folya
mán mennyit szenvedtek homoszexuállsok .. más 
Jellegű orientáltságuk" miatt. és hogy milyen va
dul üldözték őket pl. a nácizmus ideje alatt. Meg 
kell engednünk. hogy ezek az emberek is elismer
hessék .. másságukat'" . és komolyan kell vennünk 
őket. Különböző em berek vagyunk. Csak differen
ctált felelet tudja ezt a összetett problémát megol
dani. 
Mindenekelőtt azt a kérdést kell most itt 

tisztáznunk. hogy mi a szexualitás? Ennek a 
kérdésnek a megválaszolásakor emlékeztetnünk 
kell magunkat arra. hogy az emberiség nagyon 
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sok tévutat járt be történelme folyamán. míg 
végül is a zsidó-keresztény fölfogást és feleletet 
elfogadta a világ. A szexualitás a férfi és a nő 
szeretetének termékeny. testi nyelve. E testi 
nyelv használatának és gyakorlati kivitelezésének 
sajátos helye a házasság. 

E meghatározás alapján mindenesetre már úgy 
tűnik. hogy a homoszexualitás nemcsak valami
lyen variánsa a természetnek. hanem valamiféle 
beteges elhajlás. A homoszexuális kapcsolatok 
ugyanis sterilek. magtalanok. ezenkívül az emberi 
test nem engedi meg. hogy két azonos nemű szere
lemben egyesülj ön. Hogy a "melegek szerelme" 
magtalan. azt mindenki tudja. senki nem vitatja. 
De - ellenvetik egyesek -vajon az általuk kifejezett 
szexuális aktus nem tudja-e "ugyanúgy" kifejezni 
a szerelmet. mint a heteroszexuálisoké? 

A kérdés az emberi testnek egy titokzatos as
pektusára utal: a testi nyelv grammatikáját nem 
lehet önkényesen át- meg átdeflniálni. Nem min
den szexuális aktus engedi meg. hogy szerelem
nek nevezzük. és még a természetes közösö.lés 
sem szükségszerű kifejezése a szerelemnek. 
Ha két egyén kölcsönösen kielégíti egyuu\st 
szexuálls módon. ez valami más. mint egyesülés 
a szerelemben. Konkrétan szólva ez azt jelenti. 
hogy a végbélnyíláson keresztül történő közösülés 
(vagy bármilyen más nem természetes szexuális 
aktus) semmUyenjószándék és semmilyen szexu
ális vágy folytán sem lesz testi kifejezése a szere
lemnek. akár heteroszexuális. akár homoszexuá
lis egyének csinálják. még akkor sem. ha szeretik 
egymást. Az a görcsös igyekezet. hogy a valóságot 
alávessük az ideológiának. az emberiség történel-
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mében mindig végzetesnek bizonyult, és csak 
kínt szült. 

Ezeknek a feltételeknek a figyelembevételével 
lehet egyrészt értelmesen igazolni, mérlegelni, el
lenezni vagy helyeselni azokat az ítéleteket, ame
lyeket egy-egy országban a homoszexualitás ter
jesztése ellen hoznak, és amellyel oly sok fiatalt 
homoszexuális cselekedetekre vesznek rá, más
részt a homoszexuálisok házassága ellem tör
vényről vitatkoznak. 

Éppúgy lehet később azt a kérdést tisztázni, 
hogy a homoszexuálisokat "még mindig diszkrt
minálják-e?" Előbb azonban a "diszkrimináció" 
fogalm át kell tisztáznunk, csak azután lehet majd 
erről is értelmesen értekezni. Mivel ez a fogalom 
minden esetben valami helytelent jelent, az üres 
fecsegés elkerülése érdekében azt kell először is 
megkérdeznünk, hogy miben diszkr1minálJuk 
őket, mitől érzik ők azt, hogy diszkrtmináltak. 

Az ugyanis, hogy senkit sem szabad diszkrtmi
nálnunk, mindenki megérti. Ebbe a "senki" kate
góriába a homoszexuálisok ugyanúgy beletartoz
nak, mint a heteroszexuálisok. Ezen a téren teljes 
az egyenlőség. A kérdés mindig az, ki diszkrtmi
nál kit és mi által? A törvényhozó? Az egyház az 
ő erkölcsi fölfogásával és tanításával? vagy azok, 
akik a homoszexuálisokat valamiképpen "rosszul 
orientáltaknak" tartják? vagy talán azok, akik a 
gyermekeiket egy ilyen homoszexuális tanítótól 
vagy tanártól távoltartják és féltik? vagy azért ér
zik a homo-szexuálisok, hogy diszkrimináltakká 
lesznek, mert nem házasodhatnak meg? 

Ha ezekre a kérdésekre igennel akarnánk vála
szolni, ez azt Jelentené, hogy a fentebb vázolt 
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igazságokat nem akarjuk tudomásul venni. és 
nem akaIjuk levonni belőlük a következtetéseket. 
De vizsgáljunk meg még egy-két kérdést az ún . 
. . meleg-házasságokkal" kapcsolatban. 

5 ürügyek a homoszexuálls házasságokra A 
homoszexuális házasságok követelését sokan 
kifejezték. A követelés megfontolása különle

ges türelmet igényel. Úgy látszik. hogy van három 
jó okuk erre. 

- Elsőnek a jog előtti egyenlőséget kell emliteni. 
Ha egy-egy államban minden polgár valóban 
egyenlő. és úgy is tekintik őket. akkor meg 
kell adni a jogokat a homoszexuálisoknak is. 
Lehetőségeik mértéke szerint nekik is joguk 
van erre. 

- A homoszexuális házasságot ajánlatosnak 
tartják azért is. mert a kutatások tapasz
talata szerint úgy látszik. a homoszexuális 
promiszkuitás több problémát okoz. mint az. 
hogy megköveteljük tőlük. hogy monogám 
módon éljenek. Ha párosan élnének. akkor 
sokkal könnyebb lenne az államnak is rendet 
tartani köztük. 

- Az AIDS új problémák elé állítja az embert és 
a társadalmat. Ideiglenes. gyakran változó 
kapcsolatok nagyobb fertőzési veszélyt jelen
tenek. mint ha párosan élnek az emberek. 
amint ezt az egymáshoz hű heteroszexuális 
házasságokban is láthatjuk. Ha ily módon 
meg tudnánk akadályozni az AIDS terjedését. 
az önmagában is jó lenne. de jó lenne a tár
sadalomnak is. mert sok pénzt meg tudna ta
karítani. 
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6 Meg kell-e engedni a homoszexwUlsoknak 
a házasságot? AJd homoszexuállsok közötti 
házasságról beszél. annak tudnia kell előbb 

megmondani. hogy mit jelent egyáltalán a házas
ság. 

A házasság ugyanis jelentheti azt a specifikus 
köteléket. ami egy férfi és egy nő között létrejött. 
vagy azt az egységet. aminek jogi következményei 
vannak. Ezt eleddig csak a házastársak közötti. 
családalapítás végett létrejött különleges értéke 
miatt ismerte el a törvény. A házasságkötés jogi 
következményeivel járó feladatokban olyan jogi 
jellegűek is lehetnek. amelyekhez tulajdonképpen 
nincs szükség házasságra. mert csak egy jogilag 
erre fölhatalmazott egyén aláírása kell hozzá (no
tary public). 

A máslkfajta házasság az. aminek a megkötési 
jogát a törvényhozó fönntartotta magának. Ezek
nek az előrebocsátott ismereteknek az alapján a 
kérdésről az alábbiakban szólunk. 

a) A homoszexwUls "hAzassAg" önmagAban 
ls képtelenség, a há.zassAg fogalmának 
pontosan az ellentéte! 

Az egy férfi és egy nő kapcsolatábóllétrejött há
zasság nem lehetséges a homoszexuálls számára. 
épp azért. mert nem férfi és nő közötti egyesülés. 
Ez nem vallási. világnézeti vagy jogi fogalom. amit 
a homoszexuállsok ellen ki találtak. hanem való
ság. Ha egy államnak vagy kormánynak az az öt-
1ete támadna. hogy törvényesen kötelezővé tegye 
a férfiaknak jogi alapon. hogy gyermeket foganja
nak. szüljenek. attól még nem lenne gyermeke 
egyiknek sem. Ugyanez a helyzet a homoszexuá-
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lis ok házasságával kapcsolatban is. A parlament 
megengedheti ugyan. hogy a homoszexuálisok 
együtt éljenek. és ezzel. hogy úgy mondjam. egy 
szintre hozza az ilyen kapcsolatokat a férfi és nő 
közötti monogám házassággal. ám a valóságban 
ezzel semmi sem változna. Egy homoszexuális 
kapcsolat az homoszexuális kapcsolat. és az is 
marad. semmilyen tÖIVény nem tudja azt házas
sággá tenni. mert a házasság egy férfi és egy nő 
kapcsolata. aminek az a célja. hogy gyermeket 
nemzzenek és szüljenek. és azokat fölneveljék. 
Semmilyen parlamentnek nincs hatalma. hogy e 
fölött a valóság fölött intézkedjen. Valakinek a vé
leményétől tenni függővé. hogy mi a helyes és mi 
a helytelen. mi a jó és mi a rossz. arról már Ciceró 
megmondotta. hogy .. őrültség"! 

Más szóval: homoszexuálisok nem tudnak meg
házasodni éppen azért. mert nem képesek rá! 
Ezért céltalan annak a kérdésnek még csak a fel
tétele is. hogy meg kell-e ezt nekik engedni. 

Egyébként ugyanennél az oknál fogva nem le
hetnek .. szülők" sem. S ez egy teljesen új. róka 
ravaszságú formája a gyermekek megerőszakolá
sának. Az hogy megengedjék a homoszexuálisok
nak gyermekek örőkbe fogadását. az USA-ban 
már megtörtént. abszolút ostobaságra és zagyva
ságra vall. Semmilyen ideológiai vagy tÖIVényUeg 
helyesnek látszó okból nem lehet. nem szabad ezt 
megtenni. 

Azt mesélik. hogy Abraham Lincoln egyszer 
megkérdezte munkatársait: .. Hány lába van egy 
blrkának. ha a farkát is a lábhoz számolj uk?" 
Amikor az egyik alkalmazottja ezt akarta felelni. 
hogy 5, akkor Lincoln félbeszakította és nagy 
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hévvel ezt mondta: .. Nem! Még ha a farkát a láb
hoz teszi is. az akkor is farok marad. a birkának 
csak négy lába van!" Épp így lehet a homoszexu
álisokat házasoknak nevezni. de azok akkor is 
házassigra képtelen homoszexuális egyének 
maradnak! Ugyanez áll persze a leszbikus okra is. 
A nőnél nagyobb ugyan az anyaság ösztönének az 
ereje. mint az atyaságé a férfiakban. de ha egy nő 
igazán leszbikus. akkor talán neki is jobb. hogy
ha nem lesz anyává. mert gyermekét valószínűleg 
ő sem tudná olyannak nevelni. mint amilyennek 
Isten elvárná tőle. A nevelésről szólva ki kell itt 
azt is világosan jelenteni. hogy a legtöbb hetero
szexuális szülő sem tudja elfogadni azt a tényt. 
hogy tulajdonképpen nem magának nemzi és 
szült a gyermekeit. hanem az életnek. Ha egy ki
csU jobban elgondolkoznának ezen. nem lenne 
annyi "majomszeretet" a világon. a szülők több 
pszichikai figyelemmel kisérnék gyermekeik fejlő
dését, és nem erőszakolnák magukat rájuk eltúl
zott dédelgetéseikkel. vagy mazochista. önmar
cangoló. önmagukat mtndenáron megvalósítani 
akaró. gyermekeiket két vállra fektető akaratuk
kal. 

Még sok más okból egyre több jogot akarnak 
adni napjainkban a homoszexuálisoknak. de az 
ember nem tudja belátni. hogy miért akarnak két 
különbözö dolgot egy szóval megjelölni. A homo
szexuális kapcsolat "nem házastársi" kapcsolat. 
Teljesen elhibázott dolog házasságnak nevezni az 
ilyen kapcsolatot. Ez állandó zürzavart okozna. 
Ennek a zürzavarnak az elkerülésére csak egy 
dolgot lehet tenni: Gondosan meg kell külön
böztetnünk a dolgokat egymástól. Ebből követ-
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kezik az én esengő követelményem: A különféle 
fogalmakat a jövőben is jelöljük meg különféle ki
fejezésekkeL 

b) A "homoszexuAlls házasságok" 
társadalompolltlkAt robbant6 ereje 

A homoszexuális házasságok tÖIVényes megen
gedése nemcsak ellentmondás lenne önmagában. 
hanem mindenekelőtt beavatkozás a nagy horde
rejű kultúra alap-á11ásfoglalásába is. Ha ugyanis 
a homoszexuálisok tÖIVényesen megházasodhat
nak. akkor ezt a zsidó-keresztény tradíciót és ez
zel az egész világon elismert tÖIVényes házasság 
fogalmát is teljesen kiiktatnók fogalmaink közül. 
A házasság szónak nem lenne többé fogalmi tar
talma. s egyszeruen kihalna a nyelvünkből. Ha a 
nyelvünkből kivetjük. akkor tudatunkból vetjük 
ki. Nem lenne ez más. mint egy modem "damna
Uo memoriae". - modem kárhozatra ítélése emlé
kezőtehetségünknek. 

A házasság fogalmának ez az elűzése tudatunk
ból Isten szeretetének szent székhelyét egyszeru 
szexuális orgia tanyájává sü11yesztené le. Merni 
ezt a természetellenességet Isten legszebb ajándé
kával. a házassággal egyenlővé tenni. minden jó
zan ész megcsúfolása lenne. "Naturam expellas 
furca. tamen usque recurret" (Űzd el a termé
szetet vasvillával. az mindig vissza fog térni) - tar
tották már a latinok. A természettel nem lehet ját
szan!. az mindig megbosszulja magát. Ha "kiűz
zük az ajtón. visszajön majd az ablakon". mond
ják az angolszászok. Persze. azért nem kell attól 
megijednünk. ha Uyen tÖIVényt léptetnének is 
életbe. mert az emberiség így sem halna ki. De 
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egészen bizonyos. hogy egy ilyen társadalm1-er
kölesi lélekszennyezödésnek késöbb meglesz a 
hatása a társadalomra. S talán csak hosszú évek 
során derül majd ki. hogy mennyire szúk látókör
ben mozgott ez a paradox gondolattársítás. 
mennyire katasztrofális nyomokat hagyott hátra. 

c) Kjros maguknak a homoszexwUisoknak ls 

Az a törvény. amely megengedi a homoszexuá
lis ok házasságát. maguknak a homoszexuálisok
nak is káros. éspedig azért. mert kedvező színben 
tünteti föl a valóság meghamisítását ahelyett. 
hogy valamit is tenne az igazság érdekében. Az 
igazság megszabadít. épp ezért fontos lenne az. 
hogy akiket a homoszexualitás érint. álljanak elő 
problémáikkal. Ha be merné k vallani. hogy a ho
moszexualitás az ember szexualitásának eltorzu
lása. akkor mtndJártJobb lenne a helyzet. Strucc
politikával nem lehet sokra menni a társada
lomban. Bátran szembe kell nézni a tényekkel. ez 
vezet Jó megoldásokhoz. ez viszi elöre az ember
séget a Jó irányba. Tudatunkba kell vésni az igaz
ságot. hogy az ember értéke és méltósága nem 
abszolút függvénye szexuális orientáltságának. 
Isten elött nincsenek heteroszexuálisok. homo
szexuálisok. leszbikusok stb.. stb.. hanem csak 
emberek. akik sok Jó és rossz tulaJdonsággal ren
delkeznek. Ezek a Jó és rossz tulajdonságok a 
szexualitásukban is megnyilvánulnak. rendel
lenességeket. különbözöségeket mutatnak föl. de 
féktelen kiélésük és zabolátlan gáttalanságuk a 
kárhozat útjára vihet. ami senkinek sem lehet 
végcélja. 
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d) Lehet-e a homoszexuáUsok jogait törvény
esen biztositani 

Minthogy tÖIVényileg nem lehet a homoszexuá
lisok házasságát jóváhagyni és tÖIVénybe iktatni. 
megmarad a kérdés: lehet -e mégis valamit tenni 
tÖIVényileg az érdekükben? 

- Szerződéses jogbiztosítást lehet készíteni a 
homoszexuálisok részére. Ha az az igény. hogy a 
homoszexuálisok házasságot köthessenek. tartal
mánál fogva arra megy ki. hogy kapcsolataik va
lamiféle valós és kívánatos jogbiztosítást kapja
nak. akkor a válasz így hangzik: Sokféle jogot le
het nekik biztosítani. Az örökléstől kezdve a kór
házi ellátásig az emberek jogilag megteremthetik 
maguknak annak a lehetőségét. hogy ezt megte
hessék. Senkinek sem szabad ebben meggátolnia 
őket. Ezek a törvényes eljárások nagyon sokat se
gíthetnek nekik. de ezenfelül védik őket az AIDS 
ellen. Az ilyen tÖIVényeket csak üdvözölni lehet. 

- Lehetnek-e házassági kiváltságaik a homosze
xuálisoknak? 

Egészen más kérdés persze az. hogy a tÖIVény
hozó elismert-e: azok a jogok amelyek eddig a he
teroszexuális házaspárokat megillették. a homo
szexuálisokat is megilletik? A felelet erre a kér
désre abból a feltételezésből indul ki. amellyel a 
homoszexuálist a témába bevezetik. vagyis az 
egyenlőség alapgondolatából, és ez így hangzik: 
Azt akartuk-e. hogy a homoszexuális házassági 
kapcsolatokat jogi következményeire való tekin
tettel a heteroszexuális házasságokkal egy szintre 
helyezzék? Ebben az esetben azt. ami nem egyen
lő. egyenlőként kezelnénk. Ezt nem szabad meg
tenni. ellene van az egyenlőség alapgondolatának. 
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Pontosan a szociálpolitikai jogtalanság meghatá
rozása az. ha valaki vagy egy csoport társadalmi 
teljesítményét ellenteljesítés nélkül magának ki
sajátítja. A házasság és a család nem azért kerül 
jobb megvilágításba. hogy ravasz politikai kivált
ságokat élvezhessen. aminek az alapját senki sem 
ismeri el többé. hanem a közjó érdekében végzett 
pótolhatatlan teljesítménye miatt. Ez a teljesít
mény oly nagy. hogy azt senki sem tudja teljesen 
elérni. a homoszexuálisok pedig éppen nem. 

- Igen. a homoszexuálisokat egyenlő értékúek
ként kell kezelni. de ez azt jelenti. hogy másként 
kell bánni velük. mint a .. házastársakkal" . és úgy 
kell kezelni őket. mint minden más nem házas ál
lampolgárt. Akkor az egyes országokban félresi
került házasságok családjogi előnyeit csak az ve
heti igénybe. aki házas. Ebben az esetben a tör
vényhozó az egyenlőség elve miatt a gyermektelen 
és sokgyermekes házaspárokat egyenlőtlenw ke
zelné. 

- Mivelhogy a homoszexuálisok sajnos. nincse
nek abban a helyzetben. hogy házasságot kösse
nek. ezenkívü1 ingatag jellemük. és magasabb 
AIDS-rátájuk miatt a társadalom többi tagjára 
amúgy is nagy megterhelést jelentenek. nem 
könnyú belátni. miért kellene az államnak el
őnyöket nyújtania nekik. olyan előnyöket, ame
lyeket más embereknek. akik bármilyen okból 
egy háztartásban élnek. nem ad meg. Feladata-e 
az államnak. hogy homoszexuális egyéneket min
denki más költségére csak azért .. megJutalmaz
zon". mert azonos nemú kapcsolatokat tartanak 
fönn? Ebben az esetben a homoszexuális partne
rek botrányosan igazságtalan módon olyan el-
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őnyöket élvezn ének másokkal szemben. akik sze
xuális indítóokok nélkül együtt élnek. Ezzel az ál
lam valóban a legnagyobb igazságtalanságot kö
vetné el. Az egyenlőket egyenl ö módon. a nem 
egyenlöket eltérő módon kell kezelni. 

- Ez az elv különben alkalmazható arra a kér
désre is. hogy az egyenlő korú fiatalokat normális 
adottságú és homoszexuális adottságú fiatalok
ként kell-e kezelnünk. a törvényhozónak valóban 
óvnia kellene a fiatalokat hosszabb homoszexuá
lis érintkezésektől, és másként kell kezelni e a fi
úkat és a lányokat. A homoszexuális érintkezést 
ugyanis nem lehet a heteroszexuális érintkezéssel 
egy kalap alá venni. ezért nem is szabad öket ha
sonló módon kezelni. Ezt persze csak akkor ért
jük meg. ha konkrétan tisztázzuk magunk szá
mára. hogy az egyik vagy másik esetben valóban 
hogyan mutatkozik meg a szexualitás a fiúknál és 
a lányo knál. 

Egy kalap alá venni a homoszexuálisokat a he
teroszexuálisokkal. ahogy ezt ök követelik. nem 
egyenlőség lenne. hanem egy semmilyen alappal 
nem rendelkező jobb helyzetbe állítása a homo
szexuálisoknak. Ezt maguknak a homoszexuáli
soknak sem szabadna figyelmen kívül hagyniuk. 
a megalapozatlan kiváltságok ugyanis kihívások
ra szólítanak föl, s éppen a homoszexualitással 
kapcsolatban olyan reakciókat válthatnának ki. 
amelyeket senki sem kíván magának. 

A homoszex:uálisoknak mindazon jogoknak 
meg kellene lenniük. amelyek más polgároknak is 
megvannak. de nem azért. mert homoszexuáli
sok. hanem - és ezt fontos kijelenteni - ezek aJo
gokfüggetlenek az ó homoszexuaUtásuktóU Ezek-
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nek az embereknek nem szabad. hogy több joguk 
legyen. csak azért mert melegek. Sokkal helye
sebb azt mondani. hogy a nem homoszexuálisok 
tudnak valamit. amit a homoszexuálisok (és né
hányan mások) sajnálatos módon nem tudnak: 
megházasodni. Itt is úgy van. mint más ten1lete
ken: a vakok nem tudnak kocsit vezetni. Nem 
azért. mert nekik kevesebb joguk van hozzá. mint 
azoknak. akiknek ép a szemük. hanem mert egy
szeruen nem képesek rá. Ha a homoszexuálisok 
ezt ellsmernék. akkor jó alapunk lenne a diszkrt -
mináció kérdését a homoszexuálisokkal kapcso
latban békén hagyni. Ebben az esetben tudnánk 
velük agresszió nélkül tárgyalni. és meg tudnánk 
együtt beszélni közös ügyeinket. 
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XXI. A házasság krizisének orvoslása 

L János Pál pápa. aki már mosolyával is elbű
völte a világot. egy római írót idéz ezzel a mondat
tal: .. Látjátok. kövér vagyok. és a feleségem még 
kövérebb. S mégis. amikor jól megértjük egymást. 
elég nekünk egyetlen ágy. Amikor azonban vitat
kozunk. veszekszünk. úgy tűnik. hogy az egész 
ház kicsi." - Ilyen tapasztalatban szinte minden 
házaspárnak része van. Még akkor is. ha nem 
igaz. hogy minden jó házasságban van vita. és 
hogy minden házasságban kell kríziseknek jönni
ük. mert különben az a gyanú merülhet föl. hogy 
a házastársak nem egészségesek. De valamennyi
re mégiscsak igaz. hogy földünkön a legnagyobb 
szeretet is harcban van saját bőkezűségével. hIú
ságával. és az uralkodni akarás vágyával. Ezek 
néha veszekedésekben. vitákban jutnak kifeJezés
re. Különleges Jellemvonások és külső körülmé
nyek is elő tudnak néha idézni Uyesmiket. 

1 KJjutnl a krízisből Mit lehet tenni? A felelet 
sokrétű. A keresztények először is és minde
nekelőtt imádkoznak. és gondjaikat Isten 

elé. házasságuk első tanúj a elé viszik. Amikor 
ezt teszik. akkor újból tisztázniuk kell. hogy mi 
a házasság. és hogy az felbonthatatlan. Ebböl 
már ki fog krtstályosodni. hogy bensöleg készek 
Isten előtt egy jó gyónást végezni. Mielőtt mások 
hibáit keresnék. már a saját hIbáikra gondolnak. 
és megbánják őket esengve Istenhez. hogy legyen 
irgalmas hozzájuk. mert tudják. hogy a szeretet 
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mérge a bün. Ezt a fajta kiengesztelést nem lehet 
semmiféle jó tanáccsal vagy pszichológiai terápi
ával elérni. 

Miután így már felkészültek. kezdhetnek lépést 
tenni a végső cél felé. és miután idáig már elju
tottak. egy kívülálló tanácsát is kérhetik. Egy 
okos tanács. vagy pszichológiai javallat sokat tud 
segíteni. 

Krisztus minden esetben segítséget tud nyújta
ni a házasfeleknek abban. hogy ne a válás alter
nativáját válas szák. mint egyedül járható utat. 
Sok esetben szükséges ennek a házasságnak 
nem egészen boldogító keresztjét is elfogadni és 
hordozni. Gyakran a türelem az. ami gyógyulást 
hoz. 

2 EGY igaz történet Sokkal tanulságosabb le
het egy igaz történet. mint néhány jól kigon
dolt teória vagy eszmélkedés. Íme tehát a kö

vetkező eset: 
Egy férfi házassága krízisbe fulladt. Ebben pe

dig apostoli buzgósága volt a hibás. Megtérése 
után elhatározta. hogy minden erejét latba vetve 
dolgozik Isten országáért. Amennyire ezt munka
köre megengedte. elkezdte megvalósítani elhatá
rozását. Egyre több munkát vállalt. és ennek kö
vetkeztében sokszor nem volt odahaza. A felesége 
nem mutatott semmiféle fájdalmat. rosszérzést 
emiatt. fájlalta ugyan. de nem csinált belőle na
gyobb problémát. Ö protestáns. neki nem adatott 
meg ugyanez a kegyelem. - gondolta a félj. Egy 
darabig jól ment a dolog. legalábbis azt hitte. de 
valójában egyre jobban elhidegült a feleségétől. s 
a házasságuk krízisbe került. 
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Ekkor találkozott egy pappal, aki nagy hatással 
lett rá. Elhatározta, hogy rábízza magát. s lelkive
zetőjéül választotta. Arra a kérdésre, hogy kész 
lenne-e ezen a téren engedelmeskedni neki, igen
nel válaszolt. De már az első feladat végrehajtá
sánál nehézségekbe ütközött. Lelkivezetője na
gyon meghökkentette, mert azt javasolta neki: 
"Ne tegyen semmit anélkül, hogy a felesége bele 
ne egyezne!" Igencsak fejbe kólintotta ez a tanács. 
Istenért és az egyházért akart valamit tenni, s 
most éppen az egyház papja gördített eléje ebben 
akadályt. Bátorítást várt ugyanis tőle, nem ellen
kezést. Mivel azonban megígérte, hogy engedel
meskedni fog lelkivezetőjének, ezt mondta magá
ban: "Jó, akkor ehhez tartom magamat!" 

A következő munkaajánlat előtt kérte tehát fe
lesége beleegyezését. Nyomott volt egy kicsit a 
hangulata, mert sejtette, hogy mit fog válaszolni 
neki. S valóban, a felesége kerek-perec nemet 
mondott neki. 

Ezt a nemet több napon át ismételgette magá
nak mindaddig, amíg a felesége rá nem kérdezett: 
"Na, és mit teszel te tulajdonképpen ott?" - Ebből 

a kérdésből kialakult egy beszélgetés arról, hogy 
milyen értelmet talál ebben a tevékenységben. 
Telt-múlt az idő. Felesége néha nemet mondott 
neki, de mindinkább igent. s így a félj munkába 
járása kettőjük közös ügye-baja lett. Észrevétle
nül megoldódott a házasság krízise. Sőt néhány 
év múlva a felesége is katolikussá lett. 

Ma boldog házasok. De mi lett volna akkor, ha 
nem oldódott volna meg a problémájuk? Lehet, 
hogy egyesek vállukat rángatva azt mondták vol
na rá: "Nem illettek egymáshoz!" Valójában azon-
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ban az történt volna. hogy nemcsak a nászágyuk
tól váltak volna el, hanem attól is. hogy házasok
ként éljék meg életüket. s annak értelmét. hogy 
mint házasok teljesítették volna Isten hívását. kö
zösen vitték volna tovább a terheket. Mert ez a lé
nyeg! A krízis jöttekor újra elszánták magukat a 
probléma megoldására. ezzel megmentették há
zasságukat. Istent sem bántották meg semmivel, 
és még egyházért is dolgozhattak. Az ilyen embe
reket nevezi az evangélium .. okos szolgáknak". 

Minden házasság és minden krízis is más és 
más. De mégis van valami lényeges minden há
zasságban. ami mindig megmarad. és vannak ti
pikus krízist gyógyító elemek. Ez érvényes a meg
oldásukra is: ima. gyónás. beszélgetés. tanácské
rés. a körülmények megvá1toztatása. 
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XXII. Boldogtalan házasság -
kereszt és bűn a házasságban 

BármUyen szép is a megvalósult szerelem, nem 
szabad elfelednünk: a házasság szenvedést is je
lent. gyötrelemmé is válhat. 

1 Szenvedések - a szeretet próbakövei Szen
vedés forrása sok minden lehet a házasság
ban, külső és belső okok egyaránt. Külső 

oko k pl. gyermektelenség, betegség, szegénység. 
De bármi legyen is az oka, az egymást szerető há
zaspár "minket ért megpróbáltatásról" beszél, és 
sosem mondja: "Boldogtalanok vagyunk, mert 
megházasodtunk." De külső okok ls nyomasztó
lag tudnak hatni a házasságban remélt boldog
ságra, s próbára tudják azt tenni, ahhoz a példa
beszédhez hasonlóan, amit Jézus mond el a jó 
földbe vetett magról. Szól arról, hogy egyes magok 
köves talajra hulltak, ezért nem tudtak meggyö
kerezni, másokat a nap hősége szárított el, de, 
hála Istennek sokjó mag szerencsésen termőföld
be esett. Kl tudott csíráznl, fejlődni, sokszoros 
termést tudott hozni. A házaséletben látja legjob
ban az ember. hogy mUy nagyon nagy dolog az 
igazi szeretet, amely megmutatja, hogy a mag jó 
földbe hullt... Előfordulhat. hogy a férj lebénul, 
egész életére mozgássérült marad. Hűséges ma
rad -e hozzá felesége élete végéig? Az asszony 
mozgássérült gyermeket hoz a vUágra, mert nem 
hagyta elvetetni. Elhagyja a férje, mert ó nem 
Uyen gyermeket akart, nem így képzelte a dolgot? 
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2 MegbetegSZik a szeretet A szeretet beteggé 
tud válni bensőleg is. Ismerjük ennek is tü
neteit. Nem értik meg egymást a házasfelek, 

állandóan gáncsoskodnak, a kákán is csomót ke
resnek. Lesik, hogy mit mond a másik, amibe be
leköthetnek, s ezzel állandóan védekezésre kény
szerítik házastársukat, pontosan azon a terüle
ten, ami neki a legfájóbb, megalázzák egymást kí
vülállók előtt is stb. Egyik sem tud a másiknak 
többé kedvére tenni. A közösülés semmi több, 
mint kötelesség. Ha valahova elmennek, már 
csak egyedru teszik: kruön baráti társaságuk van. 
Van, hogy újra előkerülnek régi barátok, akik 
egyre jobban behálózzák őket. S az a szerelem, 
ami eredetileg olyan szépnek Indult, zátonyra fut, 
megfeneklik, megreked, lebénul., ktfakul, elsat
nyul. A házasfelek mindegyike magányosan hor
dozza, külön-kruön cipeli - a továbbélés lehetősé
gének reményében - a szenvedés keresztjét, mert 
azt érzi, hogy házastársa minden iránt közömbös 
lett, nem talál már semmi érdekese t kapcsolatuk
ban. Sokszor lesz később az ilyen házasságból 
hatalmi harc is. 

Mit tegyen a keresztény hívő, aki boldogtalan 
lett házasságában? Milyen tanácsot adhatunk 
neki? Az első és legfontosabb feladat, hogy a 
"boldogtalan házas" viselje keresztjét. Ezt szeret
ném igazolni két ember történetével. 

3 BOldOgta1an hAzaspárok Külföldről jött ba
rátaim mesélték el nekem a következö törté
netet egy férfiról. akinek boldogtalan volt a 

házassága. Boldogtalanságát a kOvetkezőkben le
het röviden összefoglalni: boldogtalanságának 
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okát felesége .. korlátoltságának" mondja. és nem 
veszi észre. hogy feleségét akkor bírálja. amikor 
annak egyébként is sok a gondja: pl. gyermekei 
betegek. vagy édesanyja meghalt. 

- Boldogtalan felesége megjavulási szándéká
nak a hiánya miatt. Mivel hivő ember. jól tud
ja. hogy felesége egyáltalán nem az életszent -
ség útján halad. Alkalomadtán nyíltan a sze
mébe vágja. hogy veszélyezteti az üdvösségét. 

- Boldogtalan. mert elképzelése szerint felesé
gének meg kellene tanulnia. hogy felajánlja 
magát és másoknak szolgálatára legyen. De a 
.. másokon" főleg önmagát érti. Munkájával 
kapcsolatosan gyakrabban utazik. mint 
szükséges. és sokszor éppen hobbija miatt 
van távolotthonától. 

- Boldogtalan. mert csak négy gyereket szült 
neki. Ö több gyereket szeretett volna. Tudja 
ugyan. hogy a másállapot felesége számára 
fájdalmat jelent. de szerinte azért nő. hogy 
szüljön. 

- Boldogtalan. ha a felesége úgy érzi. elfogyott 
minden ereje. ilyenkor figyelmezteti. hogy ne 
nyafogjon. Különben is. gyakran inti a köte
lességére. s úgy vélt. hogy a szenvedése rész
ben beképzelés. részben a saját hibája. 

- Boldogtalan. mert a felesége .. túlérzékenyen" 
reagál. mikor ráordít. vagy a gyermekei és a 
kívülállók előtt lepiritja. rendreutasít ja ... Tú
lontúl érzékenynek" tartja azért is. mert ami

kor viccet mond neki. a felesége nem találja 
azt komikusnak. sőt sértőnek. tapintatlan
nak tartja. 

- Boldogtalan. amikor a felesége a gyerekek ne-
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velésének problémájáról szeretne vele beszél
getni. Ö ugyanis azon a véleményen van. 
hogy felesége jobban tenné. ha a saját hibái 
ellen harcolna. 

- Boldogtalan. mert a felesége néha úgy dönt -
jelentéktelenebb eseményekben ugyan -. 
hogy őt meg sem kérdezi. Ilyenkor feljogosítva 
érzi magát. hogy a gyerekek elött durva szem
rehányásokat tegyen neki és kérdőre vonja: 
.. Nem kellett volna engem megkérdezned? 
Hülye vagyok talán? vagy talán te vagy az?" 
Hogy a félj egyedül dönt a legtöbb esetben. ez 
magától értetődik. Végül is a ház urának tart
ja magát. Ezt a bibliával is igazolni tudja. 

- Boldogtalan. amikor a felesége szolgálatot kér 
tőle. Ez neki olyan nagy fáradságába kerül. 
hogy a felesége alig tudja rávenni. hogy meg
tegye. Ilyenkor neki magának kell azt elvégez
nie. vagy másvalakit kell neki megkérnie. 
mert ez gyorsabb és kevésbé megerőltető. 

- Boldogtalan. mert a felesége néha rendbe 
akaIja tenni a szobáját. Takarítás után nem 
találja meg a dolgait. Ilyenkor rákiabál: .. Mi 
jutott eszedbe? Hova raktál el mindent?" 

- Boldogtalan. mert a feleségének jó az emléke
zőtehetsége. és nem ad neki mindenben iga
zat. amikor az eredményeit kedvező fényben 
szeretné beállítani. Így hát csak boldogtalan 
a házasságában. s szomoruan veszi tudomá
sul. hogy feleségéből szembeszökően hiá
nyoznak azok a jó tulajdonságok. amelyeket 
más asszonyokban észrevesz. Ha valaki a fe
leségét dicséri. hallgatva figyel. pusmog csak 
valamit. hogy magában elrejtse az irigységét. 
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"Ha tudná ez a pasas. hogy ő milyen boldog
talan házas. I1Úcsoda házisárkány a felesége. 
biztos. hogy nem mondana ennyi sok Jót ró
la." Bensőleg már réges-régen messze vannak 
egymástól. Csak azért nem hagyta még el, 
mert "túl akaIja valahogy ezt is élni!" Fontos 
hát a túlélés. no meg a gyerekek. mert hát 
nekik mégiscsak fontos a családapa is. Sok 
mindent. arrút tesz. csak azért teszi. mert 
"benső kétkedésében" már nem tehet mást. 
Néha azonban már önmagában is kételkedik. 
A felesége is hisz ugyan. de nem úgy. mint ö. 
Neki a hit inkább csak arra Jó. hogy öngyilkos 
ne legyen. férje el ne hagyja őt és gyerekeit. 
Ilyen kínjaival küzdve felesége egyszer azt 
merte írni barátnőjének: "Nem a férjem. ha
nem Isten a bírám! Végtelen irgalmában ő 
majd megbocsátja minden hibámat és bűnö
met. Ó majd észreveszi a szeretetemet. amit a 
férjem nem lát már meg. és szeretetében Is
ten magához ölel." Két boldogtalan házas! 
Mekkora különbség van a két boldogtalan 
házasfél szeretetének a minősége között! 

4 "Keresztek " . amiket nem szabad hordani. 
és amIk a megtéréskor eltűnnek Az előbb 
emlitett férfi történetére érvényes az. hogy 

példaképei nem azok a szentek. akik "boldogta -
lan házasok" voltak. mert figyelmetlen. durva. 
hűtlen volt a házastársuk. 

Ha valaki ilyen félj vagy házastárs mellett ki 
akarna tartani. az az önámítás egyik fajtája len
ne. 

Az ilyen házastársnak azt kellene mondania. 

183 



amit egyik közmondásunk így fogalmazott meg: 
.. Boldogtalanságodért keresd magadban a hibát. 
a többit bízd Istenre. aki türelmet ad." 

Más szóval. vannak képzelt .. keresztek". ame
lyeknek a hordozása Isten szemében borzalom . 
.. Keresztnek" nevezni memi az effajta szenvedé
seket. szinte egyenlő az istenkáromlással. Az 

ilyen keresztek nem mások. mint saját büneink 
tükörképei. s ezektől, amelyen gyorsan csak le
het. meg kell szabadulnunk. Isten maga akarja 
ezt a szabadulást. s ez segít életszenségünkhöz. 
ami alapjában véve nem más. mint visszatérés a 
boldogító szeretethez. 

Az az állítás. hogy .. boldogtalan házas" vagyok. 
ebben az esetben éppoly hamis. mint amikor egy 
fösvény ember sajnálja magát. hogy kevés pénze 
van. vagy mint az a valaki. aki bár a lelki életben 
Krisztus szolgálatába szegődött. állandóan so
pánkodik. hogy a földi élet örömeiben megrövi
dült, azt hangoztatva. hogy nek1ilyen örömei már 
nincsenek. 

Mint minden más bün esetében. az ember a há
zasság elleni bünben is hajlik afelé. hogy elnyom
ja a szeretetet, s az ebből eredő vakság nehézzé 
teszi számára. hogy a boldogtalanság állapotából 
kiszabaduljon. Különösen is nehéz ez a bünös 
szenvelgés azoknál a híveknél, akik egyébként 
öntudatosan gyakorolják a vallásukat. Ennek ért
hető okai. hogy a számukra magától értődő há
zassághoz való hozzáállásuk olyan vélemény elfo
gadására vezeti őket. hogy minden rendben van 
az életben. csak. sajnos. Isten megengedte. hogy 
boldogtalan házasok legyenek. és most .. viselniük 
kell a keresztet". Jobb lenne. ha belátnák. hogy 
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rossz hozzáállásuk lett szenvedés ük okává. és 
nem Isten intézkedése. vagy mások hibái. Hány 
boldogtalan házasság boldog lehetne. ha a házas
felek valóban visszatérnének a szeretethez. 

5 NáÜD példája és vakságunk gy6gyu1ása 
Hogy hadvezére. Uriás feleségét. Batsebát 
Dávid király megszerezze. tervet szött. hogy 

Uriást eltegye láb alól. Terve sikerült. és úgy túnt. 
hogy minden rendben van. Dávid megengedhette 
ezt magának. és úgy tűnt neki. hogy elfelejtödik 
az egész ügy. Egyik nap azonban elébe kerül Ná
tán próféta. Batseba elcsábításáért és férjének. 
Uriásnak megöléséért úgy feddi meg a királyt. 
hogy elmond neki egy történetet egy gazdag em
berről. aki elvette egy szegény em ber egyetlen bir
káját is. hogy vendégének finom. de költségmen
tes ebédet készíUethessen belőle. A király fölhá
borodik. és kéri a prófétát. hogy mondja meg neki 
annak a gonosz gazdag embemek a nevét. hogy 
megbüntethesse. Erre ezt mondja neki a próféta: 
"Te vagy ez az ember!" Bármilyen súlyos volt is 
azonban Dávid vétke. megvolt hozzá a bátorsága. 
hogy beismerje a hibáját. megbánja azt. és vezek
lésbe kezdjen érte. 

M! köze ennek a történetnek a boldogtalan há
zasságot okozó bűnhöz. vagy büntudathoz? Na
gyon sok. mert minden embemek kérnie kellene 
az ö egyéni. személyes "Nátánját" • nyissa ki a 
szemét. hogy tisztán lássa azt a maga okozta 
szenvedést. amit Isten is gyűlöl. - E páratlanul 
mély történetben közvetitette a bölcs Nátán pró
féta Jahve üzenetét. 
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6 Va16d1 kereszt a hAzasság'ban Még a boldog
talan házasság is lehet út az életszentséghez. 
Ezt bizonyítja Genuai Szent Katalin házassá

ga. valamint Szent Mónikáé. Kezdetben egyikük 
házassága sem volt boldog. Az ószövetségben 
Ózeás próféta házasságának történetéből az a kép 
rajzolódik elénk. hogy feleségül vesz egy könnyű
vérű nőt. aki megcsalja. elhagyja. rabszolganő 
lesz. de a próféta kiváltja. és házasságtörését 
megbocsátja. 

A szeretethez két ember kell. és ha az egyik 
megtagadja a szeretetet. a másik tehetetlen lesz. 
a szenvedély. a durvaság. a megaláztatás kiszol
gáltatottja. ahogyan ezt J. Spielberg A lila szín cí
mú filmjében bemutatja. Az ilyen szenvedésre ér
vényes. amit minden szenvedésről elmondha
tunk: A keresztény embemek igyekeznie kell. 
hogy megváltoztassa helyzetét. ugyanakkor el kell 
vállalnia a keresztet. és Krisztus nyomán vinnie 
kell a maga egyéni kálváriája felé. Ha szenved is 
a szétzúzott. elvesztett szeretet miatt. még akkor 
is tudja. hogy minden szenvedés a földön. tehát 
az ő mostani szenvedése is. semmi az örökkéva
lósághoz képest. Ezen az úton jártak szentek. 
nagy szentek: ők azok. akik utat mutatnak ne
künk. 
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XXIII. Kapcsolatkeresés 
és önmagunk megta1á1ása 

Senki sem tudja megmondani. hogy mennyi 
csodás történetet mondtak el már a szeretetről az 
irodalomban és filmekben. Mindenki ismeri saját 
élményeit és azokat a szeretettel és a szerelemmel 
kapcsolatos történeteket. amelyeket családi vagy 
baráti körben hallott. Emellett azonban van egy 
másik oldala is a szerelemnek vagy szeretetnek: 
az a vágy. hogy a helyeset találja meg az ember. 
Ismeretes az a legenda. hogy az istenek kettévág
Ják az almákat. s minden szerelmes keresi azt a 
másik felet. ami illik az Ő almájához. Vannak. 
akik megtalálják. de sokan vannak. akik nem. 

Megtalálni a helyeset nagyon nagy ajándék. s 
mindenki. aki egyszer szerelmes volt. tudja. hogy 
milyen mélyen tud valaki egy másikat szeretni. és 
mennyire ki nem érdemelt ajándék az ilyen sze
relem. S mégis azt kell mondani. hogy bár a sze
relmet nem lehet erőltetni. nem lehet pénzen sem 
megvenni. lehet tenni valamit érte. 

Éppen ezért fontos. hogy ezt az annyira emberi 
vágyat a hit fényébe állitsuk és Istenre bízzuk. 
Néhány történet. amit az életből vettem. szemlél
tetövé teszi. hogy mit akarok ezzel mondani. 

1 
RfltaWAs EDlilli1ra égből jött sugallat nyo
min Egy kedves. édesapám korához közel ál
ló magyar barátom mesélte el nekem a követ-

kezö esetet az életéből. 
.. 28 éves voltam ösztöndíjas tanulmányaim be-
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fejezése után. és mint újságíró-szerkesztő dolgoz
tam Budapesten. Jogetikai és szodológlai tanul
mányaim mellett mindig találtam időt arra. hogy 
egyházpolitikai kérdésekről dr. Bangha Béla. a 
XX. századi kiemelkedő jezsuita atya folyóiratá
ban. a Magyar Kultúrában publikáljak. - A lá
nyokra nem volt nagyon időm gondolni sem. 
annyira el voltam foglalva. Közelükbe sem nagyon 
mentem. mert az a gondolat is foglalkoztatott. 
hogy pap vagy szerzetes leszek. Egy orgonavirág
zásos májusi nap reggelén nagyon különös él
ményben volt részem. 

Reggeliztem és olvastam az újságot. Arra figyel
tem fel, hogy volt benne egy hirdetés egy előadás
ról. amit Sz. Emi. a Katolikus Lányok Országos 
Szövetségének elnöke tartott. beszámolva XII. Pi
usz pápa római fogadásának világegyház! és ma
gyar vonatkozású eseményéről. A hír olvasásakor 
belső. de felhívásszerü hangot hallottam: "Menj 
el erre az előadásra. mert ez a lány lesz a felesé
ged." Semmit sem tudtam erről a fiatal közéleti 
hőlgyről. nevét sem hallottam korábban. Milyen 
lehet? Magas. alacsony. csinos. szöke. barna? 
Gondolataim összevissza kavarogtak. Szabaddá 
tettem magam. mert a korábban át nem élt nyug
talanság olyan belső feszültséget okozott. hogy 
munkám közben is - még mielőtt a Szent István 
Akadémia nagytermébe léptem volna - lélekben 
lestem a szólásra emelkedő női szónokot. 

Reggelimet be sem fejeztem. Édesanyám kérdé
sére: "Fiam. hová sietsz?" csak annyit válaszol
tam . hogy a szerkesztőségben egy kora reggeli 
megbeszélésre jövünk össze. de ebédre. rendes 
időben hazaérkezem. - Kora délelőtt egy kedves 
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jogász barátomat megkértem arra. hogy a Szent 
István Akadémia nagytermében tartandó nőilfjú
sági kőzgyülésre jöjjön el, mert a lánytengerben 
szükségem van arra. hogy legalább egyik oldala
mon férfiember legyen. - A tulajdonképpeni okot 
azonban nem mondtam meg neki. 

A természetfelettiségnek. tehát a misztika jelen
ségének világába kapcsolódó égi. istenanyai vagy 
jézusi üzenet "ellenőrzésének" órája elkövetke
zett. - A teremben szinte csak 18-24 év körüli fia
tal lányok voltak. kisebbségben fiatal édesanyák 
is. Az emelvényen középütt a rozsnyói püspök ült. 
Az üdvözlő elnökl bejelentés után. átadta a szót a 
Rómában járt magyar küldöttség vezetőjének. 
"leendő feleségemnek". Meglepetést hozó. rendkí
vül megnyerő jelenség állt előttem. Igényessége
met messze kielégítő és a mennyei ízlést dicsérő 
volt szívem boldog reakciója. 

Barátomat oldalba böktem és odasúgtam neki: 
"Gézám. ez lesz a feleségem." ÓVott a viccelés és 
kuncogás okozta társasági botránytól, mert köz
lésemet - előéletem és óvatosságom ismeretében 
- nem vehette komolyan. 

A beszámoló után elrendelt szünetben sikerült 
tisztázni a legfontosabb kérdést: szabad-e az égi 
feleségjelölt szíve. Ezután peregtek az események. 
Az eljegyzési időt egy franciaországi ösztöndíj és 
kiküldetés színesítette és késleltette. Múltak az 
évek. kölcsönös megbecsülésben és egyházpoliti
kai szorongásban. majd az ötvenéves házassági 
jubileum pápai áldását Sodano bíboros államtit
kár közvetítette. Ez volt házasságunk római koro
nája - félszázad után. 

Lehetséges. hogy a házasságok kegyelmi rend-
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jében egy. a misztika roppant jelentőségére muta
tó jellel. esettel állunk szemben kedves barátom 
vallomásában. akit nem egyszer munkatársam
ként ma is köszönthetek salzburgi rezidenciá
mon. 

Bár hivatásról akkor beszélünk inkább. amikor 
valaki szerzetbe. vagy papi pályára lép. a szentek 
életében szoktunk ilyen és hasoruó történeteket 
olvasni. Íme. az idők jelei. P. Lorenz Hora OSB. 
neves osztrák if)úsági lelkigyakorlatvezetö az 50-
es években előadásaiban sokszor mondta: .. Le
gyen áldott és fölmagasztalt a házasság szentsé
ge!" 

2 EGY egészen mindennapi. mégis modell ér
tékű szerelem-történet Az előbb leírt törté
netet egyszer már közöltem egy folyóiratban. 

és utána levelet kaptam . 
.. A története mélyen érintett. mert én majdnem 

ehhez hasonló módon lettem szerelmes. Én is 
megláttam egy előadás alatt egy lányt. aki való
sággal elbűvölt egész lényével. mert maga volt a 
megtesteswt jóság. s bennem is rögtön föltámadt 
a gondolat. ő kell hogy a feleségem legyen. A le
ány azonban eltűnt. és csak évek múlva találkoz
tunk egy katonatlsztek részére tartott szeminári
umon. Újra elfogott ugyanaz az érzés. s úgy érez
tem. mintha villámcsapás ért volna. Ennek a nő
nek kell életsorsoddá lennie. Barátok lettünk. 
majd újra szétváltunk. őt a legmesszebb lévő vár
megyébe helyezték. nekem pedig be kellett vonu1-
nom. Sok levelet váltottunk egymással. s amikor 
a fogságból visszajöttem. már 1946-ot írtunk. Vé
gül is sikerült megesküdnünk. Két gyermeket ne-
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veltünk föl. Közülük az egyik 17 éves korában 
meghalt. Majdnem 50 évig éltünk együtt veszeke
dés nélkül. és anélkül, hogy valaha is szóltunk 
volna egy rossz szót egymásnak. A feleségem né
hány évvel ezelőtt meghalt. Élete utolsó pillanatá
ig össze voltunk kötve a szeretet és szerelem kö
telékével. Miért mesélem el Önnek ezt a törté
netet? Nem azért, hogy egy jó cikkhez anyagot 
szolgáltassak vele, és nem is azért, hogy bizony
ságot tegyek arról. hogy az igazi kölcsönös szere
tet. hosszú évek során sem hal ki a szívekben, 
hanem azért, mert még ma is úgy érzem, hogy ki
tépték a szívemet a mellkasomból. amikor kopor
sóját a földbe eresztették. Meg akartam mutatni, 
hogy ebben az állítólag oly istentelen Ausztriában 
is van még sok szeretet." 

3 Életszentség a házasságon belül Egy má
sik, megjegyzésre méltó történetet mesél el II. 
János Pál pápa. "Sosem fogom elfelejteni azt 

a fiatalembert - aki egy krakkói politechnikum
ban tanult. és akiröl mindenki tudta, hogy - me
séli - az életszentségre való törekvés volt életter
ve. Tudta, hogy Ő, Kosztka Szent Szaniszló szava
ival élve "ad majorem natus est - nagyobb dol
gokra született". Egyszersmind arról is meg volt 
győződve, hogy nincs hivatása sem a papi, sem a 
szerzetesi pályára. Tudta, hogy civllnek kell ma
radnia. Lelkesedett a munkájáért, a mérnöki fa
kultáson végzett tanulmányaiért. Keresett élettár
sat magának. Sokszor térdre hullva, Istenhez 
imádkozva. Sosem fogom elfeledni a vele való be
szélgetést, azt, amit nekem egy napon félrevonva 
mondott: Azt gondolom, hogy ennek a lánynak 
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kell a feleségemmé lennie. és hogy Isten nekem 
szánta öt. Éppúgy mondta ezt. mintha nem is a 
saját ízlését akarta volna ecsetelni. hanem Isten 
hangját. Tudta. hogy minden a jó Istentöl jön. és 
jól választott ... A pápa megemlíti még. hogy ez a 
férfi meghalt már. és hozzáteszi: .. Már el is kezd
tük boldoggáavatásának perét." 

4 AZ Istentől kikönyörgött hAzassAg Egy ba
ráti körben arról esett szó. ki milyen módon. 
és hogyan találta meg házastársát. A házi

asszony a következö történetet mesélte el. 
.. Boldogtalan voltam. mert nem tudtam. hogy 

mi is legyek. Néhanapján az a gondolat Járt a fe
jemben. hogy kolostorba lépek. de anúkor erre 
gondoltam. akkor mindig elfogott a sírás. Nem 
volt azonban egyetlen férfi sem a láthatáron. és 
azt mondtam Istennek: .. Nézd. nem élhetek így 
tovább. Segítened kell rajtam!" - Elkezdtem hát 
egy kilenced et. Mosolyogva nézett körül az asz
szony a megjelent baráti társaságban ... A novéna 
kilencedik napján megkérde:zett a mostani férjem. 
hogy nem akarok-e a felesége lenni?" 

5 EGY hAzassAg Fatima fényében Ismét egy 
másik történet Lucia nővér elbeszéléséböl. 
Egy fiatalember engedélyt kért az édesanyjá

tól. hogy a kis Luciával a jelenések helyére me
hessen. . .Ahogy odaérkeztünk. letérdelt és kért. 
hogy vele együtt imádkozzam a szentolvasót. és 
kérjük az Istenanya közbenjárását az ö szándéká
ra. hogy egy lány vele szentségi házasságra lép
Jen." Sajnos. Lucia nővér nem mond el semmi 
részletesebbet a dologról. Csak az a biztos. hogy 
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a kérés meghallgatást nyert. az óhajtott leány 
igent mondott az UJúnak. és félj és feleség lettek. 

Mi a tanúság ezekb öl a történetekböl? - A maga 
módján mindegyik bizonyíték arra. hogy az isteni 
gondviselés természetesen szívén viseli ezt a fon
tos földi vágyunkat is. Ahogy az ember a minden
napi kenyérért imádkozik. úgy kellene mindenki
nek. aki úgy érzi. hogy Isten a házasságot adta 
neki hivatásul. naponta térdre hullva kérnie Öt, 
hogy vezesse az útjába azt a valakit. akivel egész 
életén át megoszthatja szerelmét. Szépen mondja 
a magyar közmondás: .. A megosztott öröm (szere
tet) dupla öröm. a megosztott fájdalom fél fájda
lom." 
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XXIV. Házasság -
út az életszentséghez 

1 Szent életű házasemberek - Egy elhanya
golt téma az egyháztörténelemben A mise
könyvben a múltban is és a jelenben is leg-

több esetben még mindig olyan szentekről van 
csak szó. akik vagy püspökök. vagy hitvallók. 
szent szüzek. szent rendalapítók. vértanúk vol
tak. Szent házasembert szinte hiába keres benne 
az ember. A pápa nagyon hiányolja ezt. és az a 
kívánsága. hogy ajánljanak neki házasembereket 
is szentté avatásra. 
Kézenfekvő lenne annak felülvizsgálása. hogy 

vajon a történelem folyamán nem volt-e az egy
házban nagyon sok szentéletű házasember. aki
ket szentté kellett volna vagy szentté lehetne még 
most is avatni. Valójában sok ilyen van. mint F. 
Holböck "Szent házasemberek" cimű könyve is 
igazolja. Mindenesetre az az öröm. amit ezek ben
nünk kiváltanak. nem felhőtlen. mert ezek a há
zasok. ha hihetünk a tanúknak. szinte mind az 
által lettek szentekké. hogy megözvegyü1tek. Pl. 
Chantal Szent Johanna Franciska. a viz1tációs 
nöszerzet alapítója. Férjét. Chantal Kristóf bárót 
1601-ben vadászszerencsétlenség következtében 
elvesztette. A hős lelkű özvegy elöbb négy gyer
mekét felnevelte. majd az imádság és a felebaráti 
szeretet gyakorlására szentelte életét. - Itt említ
hetjük a vértanú Morus Szent Tamást is. 

Mások azután lettek szentekké. hogy elképzel
hetetlenül boldogtalan házasságuk keresztjét hö-
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siesen hordozták. és életszentségüket a türelem
mel érdemelték ki maguknak. mint pl. Genuai 
Szent Katalin. Ismét mások külsőleg ugyan háza
sok voltak. a valóságban azonban szűzi módon él
tek a házasságuk után is (pl. Szent József). Az 

ilyen házasságokat az ő nyomán "József-házas
ságnak" is nevezzük. ami szinte majdnem egyenlő 
a szerzetesi közösségekben és apácakolostorok
ban megélt. Istennek szentelt. szerzetesi élettel. 
Ezeken az emlitett példákon kívül van még egy 
csodálatos házasember is. Flüi Szent Miklós. 
Svájc apostola. akinek nagyon sajátos az életpá
lyája és hivatása: a középkor alkonyán ak a tős
gyökeres svájci parasztok világából kiemelkedő 
szentje és misztlkusa és a szenvedés misztlkájá
nak egyik legnagyobb európai alakja. Az jellemez
te családi. közigazgatásban töltött éveit és az or
szág szövetségi gyülésén vállalt szerepét. ami az 
európai és a kontinensek diplomatáinak és ál
lamférfiainak életéböl leginkább hiányzik: az 
egyenesség. a megvesztegethetetlenség és az igaz
ságosság. Belső hívásra otthagyta a családját. jól
lehet akkor már 10 gyermeke volt. hogy remete
ként éljen. 

Egyszóval. ha a szentté avatott házasembereket 
a maguk valóságában megvizsgáljuk. akkor azt 
látjuk. hogy túlnyomó többségükben nem az át
lagos mértékkel mért házasok voltak. Egyesek 
boldogtalanok voltak a házasságukban. mások 
nem éltek házasokként. hanem kolostorban. is
mét mások már túl voltak a házasságon. vérta
núkká lettek vagy kiléptek a házassági kötelékből 
azon a címen. hogy különleges karizmájuk vagy 
küldetésük van. Egészen bizonyos. hogy nem jog-
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talanul mondhatjuk: Mivel a házasság szentségi 
volta ellenére a keresztények körében nem kapott 
olyan tiszteletet és megbecsülést. mint amit ob
jektívan kapnia kellett volna. és mivel nem tanul
ták meg .. szeretni az emberi szeretetet" (Il. János 
Pál pápa). a számos szentéletü házasembert egy
szerüen nem is vettük figyelembe. 

A hamis okok egyike biztosan a .. Krisztusnak 
szentelt szüzesség elsőbbségéről" szóló tanítás 
helytelen értelmezése. Ez ellen a Il. Vatikáni Zsi
naton részt vevő atyák is felszólaltak. A kérdést 
folytatni kellett volna: Elsőbbség - Milyen érte
lemben? Gyakran a következő módon magyaráz
ták ezt: Minden keresztény ember bejuthat a 
mennybe. De. hogy valaki szent legyen. kolostor
ba kell lépnie. S azt gondolták az emberek. hogy 
a szerzetes és a civil vagy laikus hívő között kö
rülbelül az a különbség. mint a sportban az ama
tőr és a profi között. 

Pedig csak az okos Szent Ágoston-i megfogal
mazásra kellett volna gondolnunk. aki ezt mon
dotta: .. A szüzesség magasabb tekintélynek ör
vend. mint a házasság. de én. aki nőtlenül élek. 
nem vagyok nagyobb. mint a nős Ábrahám." 
Szent Ágoston azt akaIja ezzel mondani. hogy: 
Ábrahám hittel megélt életszentsége .. nagyobb". 
mint az övé. Ágostoné. jóllehet igaz. hogy az Isten 
országa érdekében vállalt nőtlenségnek bizonyos 
értelemben elsőbbsége van. 

De milyen .. elsőbbsége" van a nőtlenségnek? 
Többszörös. 

- Értelmet ad annak a ténynek. hogy a keresz
tények számára a Krisztussal való egybekap-
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csolódás minden más földi kapcsolatnál el
sődlegesebb. 

- Életfonnája azoknak az embereknek. akik 
már itt a földön "teljesen" és "osztatlanul" 
Krisztusért akarnak élni - egy olyan lélektani 
"telJességben". amely "ilyen formában" a 
megházasodott hívek számára lehetetlen. 

- Megteremtl annak a lehetőségét. hogy Isten 
országáért az ember magát az egyház rendel
kezésére bocsáthassa. Mivel mindez így igaz. 
szükségesnek látszik. hogy kiegészítsük az 
igazságot úgy. hogy a nőtlenség mellett a há
zasélet fontosságáról is nyilatkozunk. Ezt 
sem vetjük meg. 

- A házasság Krisztus és egyháza szeretetének 
ajele és képe (lásd II. Vatikáni Zsinat). Ha egy 
jó házasságot látunk. akkor segítséget ka
punk ahhoz. hogy megértsük az egyházat is. 

- A házasság értelmet ad. megvUágít minden 
lelki tanácsadást és javaslatot. Ha ugyanis az 
ember kapcsolata Istennel, mint ahogyan azt 
a misztikusok egyértelmúen mondják. a vőle
gény-menyasszony kapcsolatra hasonlít. ak
kor a lelkiségnek nincs más vetülete. mint az. 
hogy ehhez a vőlegény-menyasszony kapcso
lat kialakításához vezessen. Lisieux-i Szent 
Teréz életében van egy egészen gyermekded. 
de nagyon találó jelenet. ami megvUágítja ezt 
a véleményemet. Jóllehet Teréz kolostorban 
él, megismeri egyik rokonának rügyező szerel
mét jegyese iránt. Ezt hja naplójában: "Most 
tudom igazán. hogyan kell Jézust szeretnem." 

- A házastársi életszentség nem engedi meg az 
önámítást. ahogy a szerzetesi élet sem. S nem 
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lesz erényeire sem olyan könnyen büszke a 
házastársi szentségben élő egyén. mint a 
szerzetes. aki ha jól megtartja a fogadalmait. 
könnyen abban a gondolatban tetszeleg. hogy 
ő a .. jobb keresztény". 

Ide illik egy életből vett történet Genuai Szent 
Katalinról. aki megtéréséig boldogtalan házasság
ban élt féIjével. Egy domonkos szerzetes eldicseke
dett neki a maga vele szembeni .. nagyobb tökéle
tességével". amit ő szerzetesi állapotával magyará
zott. De miután hosszasan kifejtette Szent Katalin
nak. hogy ő milyen magas életszentségre jutott. -
mondja tovább a szöveg -. Katalin nem tudott már 
tovább hallgatni. s lángoló. tiszta szeretettől elra
gadtatva. olyan hevességgel ugrott föl. mintha el
vesztette volna az eszméletét. Ezt mondta: 

.. Ha hinni tudnám. hogy szerzetesi ruhátoknak 
ilyen nagy a tekintélye. gondolkodás nélkül letép
ném azt testetekről. ha másként az életszentséget 
én nem kaphatnám meg. Lehetséges. hogy ti ér
demszerzőbb életet éltek. mint én. Ez akkor sem 
érdekes. De. hogy én Öt nem tudnám annyira 
szeretni. mint ti. erről nem tudtok meggyőzni." -
Ezt (Katalin) olyan hangsúllyal és lelkesedéssel 
mondotta. hogy kibomlott a haja és a vállára hul
lott. Határozott és szinte magán kívül volt. mégis 
megőrizte báját és méltóságát. - A szeretetet sem
mi sem tudja meggátolni. Ha valami mégis meg
gátolja. akkor az nem tiszta. nem őszinte isten
szeretet. Amikor hazatért. és egyedü1 volt a laká
sában. így kiáltott fel hangos imájában: .. Óh. sze
relmem. ki gátolhatna meg engem abban. hogy 
szeresselek? Akár féIjezett lennék. akár katonatá
borban élnék. senki sem tudna engem a szere-
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tetemben megzavarni. Ha a világ vagy a férjem 
meg tudna akadályozni ebben. mit érne akkor a 
szeretet?" 

Mindenesetre. a nőtlenség vagy a szüzesség el
sőbbségéből nem következik még. hogy az az élet
szentség. amire a házasemberek hivatottak. "ki
sebb" vagy "könnyebben elérhető". Sokkallnkább 
ezt kell mondanunk: A szüzességnek elsőbbsége 
van a házassággal szemben. a házasságnak pedig 
a szüzességgel szemben. A kettő nem áll verseny
ben egymással. hanem együvé tartozik. 

2 Kü1önbÖZÖ utak az életszentséghez Nyo
matékosan taIútJa a II. Vatikáni Zsinat. hogy 
minden embemek a ,.neki adott ajándékok 

és kegyelmek" segítségével kell az életszentség út
Ján Járnia. és a tökéletes szeretet útján haladnia. 

A házastársak részére megismétli a zsinat 
szövege: Nekik "saját útjukat" (propriam viam) 
kell Járniuk! Ez azt Jelenti: nem kell 
megkísérelniük. hogy mlniatfu-szerezetesek vagy 
mlniatűr-apácák legyenek. hanem azoknak kell 
lenniük, amik. azaz házasembereknek. akik 
"egész életükön át támogatják és segítik 
egymást. hűséges szeretetben és örömmel 
fogadják azokat a gyermekeket. akiket Isten ad 
nekik. s azokat keresztény hitben és az 
evangélium szellemében fölnevelik" . 

Tanulhatnak a szerze tes ektől? - Biztosan. 
Éppúgy. mint ahogyan a szerzetesek vagy 
szerzetesnők is tanulhatnak a házasemberektöl. 
mindenekelőtt a másik kartzmájára való 
tekintettel. Valakitől valamit tanulni Jó dolog és 
nagy dolog. Azon az úton Járni. amin mások 
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járnak. rossz! Frank Sinatra is erről énekelt. 
amikor elbűvölő hangja többnyire megszólalt a 
rádió és televízió hullámhosszán: .. I go my way! A 
magam útján járok." 

Ez a tan persze nem olyan új. mint amilyennek 
tűnik. s vigaszként hozzá.füzhetnők: Hála Isten
nek! Klasszikus módon ezt már Szalézi Szent 
Ferenc is így tanította. aki a XVI. században élt. 
vagyis már jóval korunk zseniális Opus Dei-jének 
megalapítása előtt. ..A jámborságot - iIja Szent 
Ferenc híres könyvének. a FIloteának bevezetőjé
ben - másként kell gyakorolniuk a nemeseknek. a 
kézműveseknek. a szolgáknak vagy grófoknak. 
másként az özvegyeknek. a lányoknak. a háza
soknak. Sőt mi több. a jámborsági gyakorlatokat 
mindenkinek hozzá kell tgazítania köteles
ségéhez. foglalkozásához és erejéhez." Majd így 
folytatja: .. Rendben volna-e az. ha egy püspök 
úgy akarna élni. mint egy karthausi szerzetes? 
Vagy ha a házasfelek annyira vagy oly kevéssé tö
rődnének csak a pénzzel. mint egy kapucinus 
barát? A kézműves ülhet-e egész nap a templom
ban. mint a szerzetesek? 

Másrészt megtehetlk-e egy szemlélődő rend 
szerzetesei. hogy mindenkinek a szolgálatára áll
janak. mint ahogy ezt egy püspöknek köteles
ségből meg kell tennie? A kérdések feltevésében 
már ott is a felelet: .Az ilyen jámborság nem he
lyén való. nevetséges lenne. sőt elviselhetetlen!. 
(FIlotea) 
Ebből következik. hogy a házasfeleknek töre

kedniük kell tökéletességre. de a házasságukon 
belül. - nem egyebütt. S ebben a házasságban 
megélt életszentségben éppen nem akadály az. ha 
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a házasságuk boldog. Senki sem tagadhatja. hogy 
egy boldogtalan házasság keresztje életszentség
hez vivő út lehet. Igazában. annak is kell lennie! 
De hamis megállapítás lenne az. hogy a jól sike
roJt. boldog. átélt szerelem a házasságban aka
dályfutás. 

Erre vonatkozólag van Aquinói Szent Tamás
nak egy csodálatos ideillő felelete. - s itt most a 
.. csodálatos" szó teljes mértékben fedi a valósá
got. Fölteszi ugyanis a kérdést. hogy a házasság 
valóban szentség-e. S maga fogalmazza meg 
mindjárt azt az ellenvetést. hogy a .. szentségek 
Krisztus szenvedésének az erejéből érik el hatá
sukat". - A házasság azonban nem Krisztus szen
vedéséhez viszi az embert (conformatur) . - hanem 
teljesen ellenkező irányba. az öröm forrásához 
(delectatio) . 

Szent Tamás tisztázza az előbbiekben föltett 
kérdést. A házasság nehézsége nem hasonlítható 
Krisztus szenvedéséhez. de azt a szeretetet veszi 
célba ... amivel Krisztus szerette egyházát. amikor 
érte szenvedett. és vele mint jegyes magát örökre 
eljegyezte" (Szent Tamás. Suppl. 42). 

De mivel - ahogyan azt Szent Tamás. a kérdés
re föltett válaszában is kifejti -. az egyes embert 
cselekedetek értéke nem attól függ. hogy egy cse
lekedetet nehéz-e megtenni vagy sem. hanem vé
gül is csak a szeretettől. amivel azt megtesszű.k. 
A végkövetkeztetésÜllk tehát ez: A jól megélt bol
dogító szerelem az. ami a házas keresztények szá
mára a járható utat jelenti az ő specifikus élet
szentségükhöz. Hogy a szeretet a keresztet is ma
gában foglalja. és a kereszt tartalmát is jelentheti. 
formáját is fölveheti. ezt nem vitat juk el. 
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3 Krlsztus kegyelme vezeti el a h4zastArsak 
szerelmét a beteljesüléshez A szeretet és a 
szerelem természetes adomány. Hozzátarto

zik a teremtéshez. Hogy a házasságban mJlyen 
boldog lehet két ember. arra szép példa egy kaba
részerző. aki így tesz vallomást a házasságáról: 
"Házasságunk a 44 év folyamán sem az én szá
momra. sem a feleségem számára nem vált soha 
unalmassá. Szinte azt merném mondani. hogy az 
évek folyamán mindketten egy személlyé váltunk. 
Ez annyira igaz. hogy ha a feleségem nem érzi Jól 
magát. én sem érzem magam Jól. Mindig ponto
san tudjuk egymásról, hogy mit gondol. mit érez. 
mit tesz a másik. Ezért ismerjük pontosan egy
más gyengéit is. és el tudjuk öket kerülni. De a 
legszebb talán az. hogy mindketten tudjuk. a má
sikban olyan valakire találtunk. akire 100 %-ban 
ráhagyatkozhatunk. " 

Ezt Jó azért is szem elött tartani: még egy nem 
az egyházhoz tartozók házassága is lehet üdvös
ségre vivő út. Mert a házassági ígéretben minden
képpen benne van az a "mély. engedelmes maga
tartás Isten akarata iránt. amit az ő kegyelmi se
gítsége nélkül nem lehetne megtenni". Ezt mond
Ja II. János Pál pápa is. hogy ezért Járnak "sike
res üdvösség útján még ezek a házasfelek is" (Fa

mtllaris consortto. 68). 
Világosan azt is meg kell mondani. a hit a há

zasság szentségében új távlatokat nyit meg a há
zasulandók előtt. Van az emberekben valami os
toba. csalóka tévedés a házasságban megnyilvá
nuló szerelemmel szem ben. Azt hiszik. hogy az 
evangélium szelleme a házassági-szexuális szerel
met gyengíteni akarja. unalmassá. nehezebbé te-
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szl. fékező hatással van rá! Aki ezen a véleményen 
van. nem értett meg semmit a katolikus egyház 
lelkületéből. Az egyház egyik legfennköltebb taní
tása mindig ez volt. és ma is az: a kegyelem nem 
rombolja le a természetet, hanem meggyógyítja. 
tökéletesíti és fölemeli! 

A házasságra vonatkoztatva ez azt jelenti. hogy 
Krisztus szelleme által a szeretet nemcsak. hogy 
nem gyengül le. hanem megtisztul az önzés ele
meitől. megszépül. felerősödik. boldogítóbb lesz. 
Ez a gondolata megvolt már Aquinói Szent Ta
másnak is. aki állította. hogy a házastársak sze
xuális aktusa növeU a szerelmet (Szent Tamás. 
S.Th.I.982-3). 

A keresztény házasságokban több a kreatív és 
kohéziós erő. mint a nem keresztény házasságok
ban. Bensőségesebb. több őrömet ad. A megke
resztelt ember Krisztus szeretetében megkötött. 
megerősített házasságának szépségét a meg nem 
keresztelt ember el sem tudja képzelni! 

Ha netalán mégis látunk olyan könyveket. fil
meket, amelyekben ezeket a nem keresztény há
zasságokat néhanapján boldogítóbbaknak. öröm
teUbbeknek. sikerü1tebbeknek mutatják be. mint 
a keresztény házasságokat. ezzel még nem dől 
meg az a tétel. hogy a keresztény házasság az iga
zi. Isten akarta szövetség egy férfi és egy nő kö
zött. Be kell azonban vallani azt is. hogy némelyik 
keresztény házasság nem mindig olyan. amilyen 
lehetett volna vagy lehetne. ha a házasfelek job
ban odafigyeltek volna. vagy jobban odafigyelné
nek ma is Krisztusra. 

Krisztus maga mondta. hogy azért jött, hogy 
életünk legyen. Sőt nemcsak. hogy életünk le-
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gyen. hanem hogy olyan bőségben legyen. amilyet 
igazában el sem tudunk magunknak képzelni. 
Vegyük azt is szemügyre. hogy a házasság igazi 
szépségéről és mindennél boldogítóbb valóságáról 
végeredményben végső ítéletet senki sem tud 
mondani. A legügyesebb operatőr sem tudja. 
hogy milyen sikere lesz a filmjének. amikor még 
forgatja. Pedig minden filmben lehet egy sor iga
zán megtörtént valóság. de talán még több áb
ránd. álom. utópia. 

Egy valami biztos: A Krisztusban megkötött és 
megélt házasság az igazi. Ö az út. az igazság. az 
élet. ahogyan ő mondta saját magáról. Út az igazi 
házassági boldogsághoz. a húségben és becsü
letben megélt igazsághoz. ami nélkülözhetetlen 
feltétele az életnek. főleg a boldog. békés. szere
lemben megélt életnek! 

Ehhez persze szükséges magának az embemek 
a közreműködése is. A házastársaknak nem sza
bad tehát ölbe tett kézzel várniuk a sült galam
bot. miután kimondották az életet. boldogságot 
ígérö és adó igenjüket esküvöjük napján. Isten 
nélkül belefogni akarni ebbe a komoly. felelős

ségteljes vállalkozásba a legnagyobb rizikó. söt 
talán döreség is. 

Szalézi Szent Ferenc az elöbb emlitett könyvé
ben sok praktikus tanácsot ad. Íme néhány belö
le: Miután egy férjhez menni készülö leány meg
ígéri. hogy Isten parancsa szerint akar majd élni 
a férjével. Szent Ferenc ezt ajánlja neki: 

.. Mindenek elött arra ügyeljen. hogy férjét ne 
botránkoztassa meg azzal. hogy sokáig a temp
lomban marad. visszavonul a magányba. és nem 
látja el a háztartást. mert ezzel gondot okoz neki. 
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Ne csak jámbor legyen. és ne csak ajámborságot 
szeresse. hanem arra törekedjen. hogy hozzá 
mindenki kedves legyen. Ezt akkor ért el. ha má
soknak segít és ő is kedves másokhoz. A betegek 
szeretni fogják. ha szelíd és jóságos. s ha megvi
gaszta1Ja őket. Családja hálás lesz majd érte. ha 
sokat tőrődik velük. ha üzleti ügyekben gyengéd 
és udvarias. ha dorgálni kell valakit. mérsékelt. 
csendes a hanghordozásban. Félje örömmel fogja 
majd fogadni azt. ha látja. hogy egyre kedvesebb 
és gyengédebb. Ne feledje el. hogy a félj ével való 
törődés még a türelemnél is fontosabb. Amikor 
családja boldogulását szolgálja és azon fáradozik. 
hogy az minél békésebben élhessen. akkor Isten 
ügyéért dolgozik a földön. aki azért teremtett ben
nünket. hogy boldogok legyünk. s nem azért. 
hogy kín. aggódás. gyötrelem legyen az életünk. 
Az igazi szelídség mindig kedves. nem sértó. nem 
bántó. barátságos. békét hozó a környezet számá-
ra." 

Egy féljezett asszonynak Szalézi Szent Ferenc 
ezt írta: .. Legyen előzékeny mások iránt. minde
nekelőtt a félje iránt. hogy mindig vOllZÓdjék ön
höz. és hogy az életnek. amit a családban teremt. 
örülni tudjanak. A kettesben megtett életút így 
lesz a boldogság útja a még boldogabb örökkéva
lóságba." A házastársi szeretet Isten kívánta út az 
életszentségez. Ahhoz azonban. hogy a boldog
ságnak igazi forrása Isten legyen. magából a min
den boldogság forrásából kell állandóan merítenie 
és táplálkoznia. Azt sem szabad azonban elfeled
nünk. hogy a boldog házasság sem tud tökélete
sen boldog lenni. 
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4 A hAzassAgban elérhető életszentség és 
boldogség Lehet. hogy vannak szentéletű há
zasok. akik úgy érzik. hogy házasságuk kü

lömeges körülmények miatt nyomasztó. de más
különben érvényes. a szentül megélt házasságok 
ugyanis boldog házasságok! A kegyelem tökélete
síti a természetet. s a házasság természeténél fog
va a boldogságra van alapozva. célja a boldogság. 

A történelemben sok nő és férfi élete bizonyíték 
erre. Az olyan házasságok. mint Chantal Johan
náé és Szalézi Szent Ferencé és különösképpen 
Szent Józsefé és Szűz Máriáé - akik Mária külön
leges. istenanyai ruvatásánál fogva önmegtartóz
tatásban éltek, de mélyen egyek voltak a szere
tetben. mert Szent József Mária egészen különös 
útját el tudta fogadni a hitben -. kivételes. egye
dülálló jelenségek. - Azt elképzelni. hogy nem vol
tak .. boldog házasok", teljes képtelenség. 

A házasságokat az égben kötik. de aki csak a 
felhőkben érzi magát. lezuhan - mondja Nestroy. 
Valóban Isten különös ajándéka. hogy az övéit 
megvédi. még ha lezuhannak is a felhőkből, meg
engedi nekik. hogy a szeretet mennyei előcsarno
kában tartózkodhassanak. 

Az Isten országáért való nőtlenség vagy szüzes
ség. tanítja az egyház. az örökélet elővétele. mert 
házassági szexuális szerelem ott már nem létezik. 
De a maga módján a házasság is ilyen elővétele
zés a szeretet és a boldogság révén. ami halvány 
vetülete csak az örök boldogság ragyogó fényé
nek. 
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Záró megjegyzések 

Két elemi ellenvetésről kell még szólnunk az 
egyháznak a szerelemről szóló tanával kapcsolat
ban. 

Az első. hogy sok emberrel megtörténik az. amit 
Szent Ágostonnak az édesanyjától kapott figyel
meztetésében látunk. Vallomásaiban ezt olvas
suk: .. Még jól emlékszem rá. egy négyszemközti 
beszélgetésben megkért - mert nagy gondban volt 
miattam -. hogy ne paráználkodjam. és főleg hogy 
ne kövessek el házasságtörést. Az ilyen figyelmez
tetések tipikus nöi dolgoknak tüntek nekem. s 
szégyenlettem volna magamat. ha elfogadtam vol
na öket." Hasonló érzések ösztökélték Félix hely
tartót az Apostolok Cselekedetei szerint (24.24). 
Abban a pillanatban. amikor Szent Pál apostol a 
keresztény házassági erkölcsről kezd beszélni ve
le. zavarba jön. A téma ugyanis annyira elevenébe 
vágott. hogy a beszélgetést az apostollal hirtelen 
megszakította. Az ilyen emberekkel szemben -
mint minden etikai kérdés boncolgatásáná1 -
csak egyet lehet tenni: megkeresni az összhangot 
a tanácsot kérővel. Lehetséges. hogy egyénl életé
ben ő is megtapaszta1ta már egyszer: .. azt a bol
dogságot. ami csak egyszer érintheti meg az em
beri szívet". 

A második annak lehetőségével van kapcsolat
ban. ahogy az ember megélhet egy ilyen ideált. 
Egyszer. amikor Jézus a házasságról beszélt. na
gyon megrökönyödve mondták neki az apostolok: 
.. Ha ez a helyzet a házassággal. akkor jobban ten-
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né az ember. ha egyáltalán nem házasodna meg!" 
Egy másik alkalommal úgy tűnik nekik. hogy Is
ten túl sokat követel. Ha igaz az. amit Jézus 
mond. ki menekülhet meg? Erre azt válaszolja 
nekik az Úr Jézus: "Az ember számára lehetetlen. 
de Istennél minden lehetséges." 

A szerelem. a házasság és a család bibliai képe 
valóban fenséges. Néhányan azt mondják. hogy 
túlzottan magas. életidegen és megvalósíthatat
lan ideál. Ez helyes. de mégsem ez a teljes igaz
ság. Két dolog meggondolandó. Minden. amit Jé
zus kijelent - és nemcsak a házasság témájával 
kapcsolatban -. úgy látszik. meghaladják az em
ber erejét. De az utat mutató csillag akkor is fon
tos az életünkben. ha önmaga elérhetetlen. 
Egyébként érvényes ez a hegyi beszéd minden 
mondatára. nemcsak a házastársi szeretetre. 

- Még ha bűnösök maradunk is. Isten állandó
an ad nekünk erÖt. hogy egészen a szeretet 
törvénye szerint éljünk. 

- Mindenesetre. egy kis jóakarat nem elég. 
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Nem véletlenül beszél a biblia sok helyen a 
bűn "rabszolgaságáról". Amint a rabszolga 
kényszerhelyzetben van. éppúgy van kiszol
gáltatva az ember a gonosz hatalmaknak ad
dig. amíg saját erejére támaszkodik csak. Egy 
olyan valakinek. aki félig le van bénulva. be 
lehet mutatni a hegymászás technikáját. de 
attól még nem tanulja meg. hogyan kell he
gyet mászni. Ugyanígy van a szeretettel is. 
Ezeknek a keresztény ideáloknak a megértése 
messze van még a gyakorlati kivttelezéstöl. 
Szent Agostonnak egyik imája nekünk is se
gítségünkre lehet a szeretet gyakorlati meg-



valósításában: .. Vágyódsz a szeretetre? - Ad
Jál szeretetet. amire vágyódsz. utána majd vá-
gyódhatsz arra. amit akarsz!" . 

Az embemek segítségre és erőre van szükséges 
Istentől. hogy a szeretet ideálját meg tudja valósí
tani. Hogy ezt a segítséget megkapja. szüksége 
van az imára. és az ima megvalósítása révén az 
Istennel való bensőséges kapcsolatra. Akkor a 
.. szeretet majd erősebbnek bizonyul a halálnál" -
mondja II. János Pál pápa. 

A szeretet megvalósítása lehetséges. Megmarad 
a világ végéig. A pesszimistáknak Chestertonnal 
szeretném mondani: . .Aki azt mondja. hogy a há
zasság nem illik bele a mai korba. olyan valakire 
hasonlít. aki azt mondja. hogy a mai ember feje 
nem illik bele a modem kalapokba. " 
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