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Ön a témát átfogó, egyfajta párbeszédes jegyesok
tatási anyagot tart a kezében. Megjelentetése a Csa
ládévben növeli aktualitását, hiszen a házasságra való 
felkészltésnek már jókor a családban kell megkezdOd
nie. Ezért a szülOk számára is nevelési segédeszköz 
lehet ez a könyv. Anyaga 30 év lelkipásztori, számta
lan jegyesoktatási és családpasztorációs megfigyelés 
tapasztalata, valamint hitüket gyakorló házaspárok 
hozzászólása révén állt össze. Köszönet illet minden 
közremúködOt. 

Jelentöségét nem csökkentették az egyre szaporodó 
csoportos jegyesoktatási kurzusok a plébániákon, mert 
azokon néhány kényesebb téma nem tárgyalható. 
Ezért a hatszemközti jegyesoktatás nem mellözhetO. 
Ezt pap, orvos, pszichológus, keresztény házaspárok 
felváltva végezhetnék. Fontosnak tartjuk ezeket a be
szélgetéseket, hiszen a kurzusokon tárgyalt általános 
témákon túl, sajátos, egyéni problémák is jelentkezhet
nek. 

E hosszú éveken át, gépelt jegyzetként használt je
gyesoktatási anyagból talán sohasem született volna 
könyv, ha 1993. tavaszán egy orvosi csoport leányfalui 
lelkigyakorlatán a résztvev Ok kezébe nem akad ez a 
jegyzet. Felismerték az ilyen természetú Irás "hiány
cikk" voltát. Arra ösztönöztek, hogy gondoskodjam 
könyvalakban mihamarabbi megjelentetésérOI. 

Ezért a kézirat rendi lektorokhoz került. Néhány rövid 
idézet véleményükrOl: 

"Ez a mú hézagpótló". (P. Rózsa Elemér S. J.) 
"A téma idöszerú - nagyon hasznos -, nemcsak je

gyesek házasságra való felkészltéséhez, hanem ké-
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sőbb is, amennyiben a házasság első éveiben problé
mák jelentkeznének ... " (P. Horváth Kálmán S. J.) 

Köszönetet mondok az emlitett orvosi lelkigyakorla
tos csoport résztvevői nek. Buzdftásuk nélkül aligha je
lenik meg ez az anyag hozzáférhető könyv alakban. 

Köszönetet mondok dr. Fejes Mária belgyógyász 
szakorvosnak, társszerzőnek, munkatársamnak a 
könyv megfrásában. 

Bár sok házasságra készülő fiatalt segftene boldog 
családi életük megalapozásában, segftené a már meg
kötött házasságok jelentkező problémáinak megoldá
sában. 

Makkosmária, 1994. május 1. 

Morlin Imre S. J. 
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Szempontok a jegyesoktatáshoz 

A jegyesoktatás sajátos múfaj. 
Nagyon összetett ismereteket kell közölni, illetve fel

eleveniteni - tehát tan/tás. 
Hamis nézeteket, téves felfogásokat kell tisztázni -

tehát dialógus. . 
A hitigazságokat kell megvédeni - tehát apológia. 
Szexuális felvilágosltást kell adni (mert a jegyese k 

vagy nem kaptak eddig, vagy rosszul kapták) - tehát 
szexuális felvilágos/tás. 

Keresztény lelkiségOket kell felszltani (hit, remény, 
szeretet, imaélet, szentségi élet...) - tehát "lelkizés". 

Rá kell birni őket, hogy a hallott igazságokat ne csak 
helyeseljék, igaznak tartsák, hanem gyakorlattá is vált
sák - tehát lelki gyakorlat. 

És mindez a Szentirásra támaszkodva történjék - te
hát bibliaóra. 

Mindennek megvalósltására legalkalmasabbnak tú
nik a kötetlen baráti beszélgetés. Az átadandó anyag 
természetesen kötött, de ez csak azt köti, aki a beszél
getést vezeti. 

Barátságossá teszi a beszélgetést, ha a helyiség, 
amelyikben folyik otthonias, barátságos és nem egy ri
deg iroda, fOtetlen szoba télen, vagy fOlledt levegőj ú 
forró szoba nyáron stb. 

A beszélgetéseket vegyOk magnóra és a szalagot az 
egyes beszélgetések után adjuk oda a jegyeseknek, 
hogy a következő találkozásig (általában egy hét múl
va) meghallgathassák, elgondolkozhassanak rajta, 
egymással megbeszélhessék, problémáikat az újabb 
megbeszélésre elhozhassák. 
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A szexuális felvilágosrtás problémájára külön ki aka
rok térni, mert "ez igazán nem a papok dolga". Ez 
igaz, de az Egyház mindig ott nyújtott segitséget, ahol 
más nem segitett. A történelem folyamán az Egyház 
tanitotta a népet Irni, olvasni, még földmOvelésre is 
(bencések), vezetett iskolákat, kórházakat, árvaháza
kat stb. Most sok helyen ezeket az állam vette át. Sze
xuális felvilágosltás ma, alkalmas módon nem történik. 
Több jegyest megkérdeztem: A szüiOk? - Nem! 

Az iskola? - Nem! Vagy ha igen, az se volt megfe
lelO. 

Dehát egyáltalán fontos errOl a témáról beszélni? 
Egy hivO és gyakorló, többgyermekes házaspár -

akik az életet jól ismerik - mondták el nekem, higgyem 
el, hogya házasságok felbomlásának az igazi oka leg
több esetben a szexuális probléma férj és feleség kö
zött. Persze a válóperben ezt ők nem hozzák elO, ha
nem más okokat emlegetnek. 

P. Révay jezsuita atya, aki hosszú éveken át házas
sági ügyeket intézett és nagy tapasztalatra tett szert, 
Igy nyilatkozott: "A házasságok sorsa 98%-ban a sze
xuális kapcsolaton dOI el." 

Ha ez Igy van, és a házastársi nemi életre senki sem 
késziti fel a fiatalokat - és nekünk papoknak köteles
ségünk az elOrelátott bajokat, vagyis a válásokat meg
elOzni, akkor világos, hogy ezzel a témával foglalkoz
nunk kell. 

Erre azt mondják, hogy találni kell hivO és megbiz
ható orvosokat, akik ezt adott esetben elvégzik. - Va
lóban ez Igy volna jó. De hol vannak a plébániákon, 
vagy akár esperesi kerületekben ilyen hivO és megbiz
ható orvosok, akik az egyház tanitása szerint tálalják 
a szexuális kérdést? És ha vannak, is rendelkezésre 
állnak-e mindenkor, amikor szükség van rájuk? 

Az itt következő jegyesoktatási anyagot két idOsebb 
és a lelkipásztorkodásban, emberekkel való érintke-
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zésben nagyon otthonos paptestvérnek magnószala
gon bemutattam, több fiatal hívő és gyakorló katolikus 
háiaspárnak odaadtam, mert magam sem voltam biz
tos abban, hogy nem okoz-e botrányt, vagy legalábbis 
megütközést az ilyen jegyesoktatás? 

A válasz egyöntetű volt: Jó, csinálni kell. 
És végül egy fi ataloktó I elhangzó ellenvetés: Régen 

is megvolt ez a probléma, akkor miért nem kellett fel
világosítás? A felelet egyszerű. Még nagyanyám korá
ban is egy elvált asszony nem volt társaságképes. Fa
lun meg lehetetlen volt a válás. Akár hogyan is alakult 
a házastársak viszonya, ki kellett egymást bírniuk. 
Megvolt tehát akkor is ez a probléma? Bizonyára. De 
nem került felszínre, mert nem úgy jelentkezett, mint a 
családot bomlasztó ok. 



Jegyesekkel beszélgetünk 

1. Els6 beszélgetés: A család lsten teremtO tervében 

Kedves Jegyespár (de jobb, ha mindjárt keresztne
vükön szólltjuk Oket, ezt az adatfelvételnél megtudhat
juk, és tegezO formát alakftunk ki), elmondom nektek, 
mit mondanak, tanItanak a jogászok a házasságról. 

Jogi fogalmazás 

Ezt mondják: "A házasság egy férfinak és egy nő
nek olyan önkéntes életszövetsége, melyben egymás
nak átadják testüket utódok nemzésére. " A katolikus 
felfogás szerint ez az életszövetség felbonthatatlan. 

No, gondoljátok magatokban, ez nagyon szép, a ja
gászoknak biztosan tetszik is, de hol maradt ebbOl a 
szeretet, például a mi szerelmünk? 

lsten fogalmazása 

Szerencsére az lsten sokkal jobb pedagógus, mint 
az egyházjogászok. Ó mondanivalóját események, tör
ténések sorában mondja el nekünk. És úgy látszik 
szürgOs volt számára, hogy a házasságról mindjárt a 
Biblia elején nyilatkozzék. 

Persze, ha a Bibliát, a SzentIrást olvassuk, tudnunk 
kell, hogy az nem kozmonógiai, kozmológiai, csillag
ászati, biológiai szakkönyv. Nem ilyen ismereteket 
akar velünk közölni, hanem vallási ismereteket. És 
ezeket is olyan formában, hogy minden idők minden 
embere megérthesse. Még a legprimitIvebbek is. 
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Nem is akarunk most az egész teremtéstörténetről 
beszélgetni, elég ha csak az ember teremtésének el
beszélését olvassuk el. Ez Igy hangzik: 

Férfinak és n()nek teremtette 

"Isten szólt: Teremtsünk embert képmásunkra, ma
gunkhoz hasonlóvá. Ok uralkodjanak a tenger halain, 
az ég madarain, a háziállatok, a mezei vadak és az 
összes csúszómászó fölött, amely a földön mozog. -
lsten megteremtette az embert, saját képmására alkot
ta, férfinek és nőnek teremtette. Isten megáldotta őket, 
lsten szólt hozzájuk: Legyetek termékenyek, szaporod
jatok, töltsétek be a földet és vonjátok uralmatok alá." 
(Ter. 1,26-28/a). 

Ebben a néhány mondatban sok érdekesség van, de 
a legmeghökkentöbb az a megállapltás, hogy lsten az 
embert saját képére és hasonlatosságára teremtette, 
férfinek és nönek teremtette. - Hát az Istenben nemek 
vannak? Van hlmnemO és nőnemO lsten? 

Miért teremtett? 

MielOtt errOl a témáról beszélgetnénk, eszembe jut 
egy jegyesoktatás, amelyen a kis menyasszony - még 
a nevére is emlékszem, Marikának hlvták -, megkér
dezte: Egyáltalán minek teremtett az lsten? Mi úgy tud
juk, hogy O tökéletesen boldog, mi nem hiányzunk 
egyáltalán az O boldogságához. 

Marikának ez a kérdése okos is volt, jogos is volt. Ti 
mit felelnétek neki? 

Amit mondtatok, mindegyikben van valami, de én 
úgy gondolom a megnyugtató felelet ez: Mi emberek 
olyanok vagyunk, hogyha öröm ér bennünket nyomban 
elmondjuk minden ismerOsnek, akivel csak találko
zunk. - Öregem ötös találatom van a lottó n , 1 millió 
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forint! - Fölvettek az egyetemre! - Kisfiam született! 
stb. 

így mondja a közmondás is: Megosztott öröm, dupla 
öröm. Nos, lsten akart olyan létezőket teremteni, akik
kel az Ó belső örömét, boldogságát közölni tudja. 

Elfogadható ez? 
Marika elfogadta, gondolom ti is belá~átok, hogy ez 

valóban így lehet. 
De akkor én tettem fel egy kérdést a kis menyasz

szonynak - mert valóban kistermetú volt -: Rendben 
van, lsten megteremti az angyalokat - ezek tiszta szel
lemi létezők -, közli velük belső boldogságát s Igy 
rendben is van a dolog. Hát akkor minek teremtett em
bert, sárból napsugárból összegyúrva, mint Madách 
mondja? 

Ti mit gondoltok? 
Marika sem tudott erre a kérdésre felelni, hát Igy in

kább megfelelek én rá, de ez a felelet újabb érdekes 
kérdéshez vezet: Istennek van egy olyan belső boldog
sága, amelyet tiszta teremtett szellemi létezővel nem 
tud közölni. Melyik lenne az? 

Az Istennek Fia van! Ez a második isteni Személy, 
a Fiúisten. 

A teremtett tiszta szellemi létezőnek - minthogy egy
szerú, részekbOl nem álló létező -, nem lehet saját ter
mészetéből fakadó fia. 

És itt jelentkezik az lsten nagyszerú bölcsessége: 
megteremti az embert szellemből, anyagból, s Igy mint 
szellemi létező értelme és szabadakarata van és mint 
élő anyagi valóság tud gyermeket nemzetni és világra 
hozni, részesülhet Istennek ama belső boldogságában, 
hogy az örök jelenben nemzi és szüli a második isteni 
Személyt, a Fiúistent. 

Elfogadjátok ezt? 
Marika elfogadta ezt a feleletet. 
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De hadd mondjam el még azt is, hogy lsten ezzel 
úgy adta át a férfinek és nOnek a nemzOképességet, 
hogy Ok is saját képükre és hasonlatosságukra nemzik 
gyermeküket, hiszen az újszülött körül nem egyszer ki
alakul vita, mikor az egyik nagymama azt mondja: Egé
szen az apja! És a másik nagymama meg úgy találja, 
hogy egészen az anyja ... És a hasonlóságnak ez a fel
fedezése édesapa és édesanya számára egyaránt 
öröm. 

Földi szeretetközösség 

Most, hogy ezt tisztáztuk, té~ünk vissza alapvetO 
kérdésünkre: Hátha lsten saját képére és hasonlatos
ságára, férfinek és nőnek teremtette az embert, akkor 
az Istenben is nemek vannak? 

János apostol elsó levelében kétszer is kijelenti: "Az 
lsten szeretet" (1 Jn. 4, 7.16). Nem valaki, aki szeret, 
mert az tud nem szeretni, tud gyűlölni is. De lsten ma
ga a szeretet. Olyan kijelentés ez, mint lsten bemutat
kozása Mózesnek a csipkebokorban: "Én az vagyok, 
aki van." (Kiv. 3, 13-15). Istennek tehát az a lényege, 
hogy van, hogy létezik és az is, hogy Ö a szeretet. Is
ten tehát nem tud nem lenni és nem szeretni. (Ez a mi 
szerencsénk, mert mi igazán nem vagyunk mindig sze
retetreméltók!) MindebbOl megsejthe~ük, hogy a lét és 
szeretet fedO fogalmak. Az létezik igazán, aki szeret, 
örül létének, életének. Azt hiszem ezt szerelmeseknek 
nem kell külön bizonyitani. 

Az lsten azonban úgy "SZERETET", hogy szere
tetközösség. A tökéletes szeretetközösséghez leg
alább három személy kell. Ha valaki csak egyedül van, 
csupán önmagát szeretheti és ez a legnagyobb önzés. 
Ha ketten vannak, és szeretik egymást, akkor mind
egyiküknek szeretet-aktusa a másik felé irányul, de 
még nincs közös szeretet-aktusuk, ami a szeretet tel
jességét adná meg. De lsten szentháromságos töké-
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letes szeretetközösség. Az Atya szereti a Fiút, a Fiú 
szereti az Atyát, teljesen és tökéletesen odaajándékoz
zák magukat egymásnak. S kettőjükből kölcsönös sze
retetéből lobban ki, származik a harmadik isteni Sze
mély, a Szentlélek, aki a szeretet lelke. 

Hitvesi szeretet - szü/()i szeretet 

Az lsten képére alkotott férfi és nő együttese alakít
hatja ki az égi tökéletes szeretetközösségének földi 
mását, a családot. Ha csak ketten vannak, férj és fe
leség, akkor közöttük milyen szeretetről beszélünk? 

Helyes, jól mondjátok: hitvesi szeretetről van szó. 
És ha megjelenik a harmadik, ha majd lsten meg

áldja a házasságtokat és megszületik első gyermeke
tek, feléje sugárzó közös szereteteteket, hogyan hlv
ják? 

Igen, ez a szülői szeretet. 
Hadd mondjam el itt, hogy ne várjatok az első gyer

mekkel. Minél hamarabb jön, annál jobb, annál hama
rabb lesz tökéletes szeretetközösség a csalédotok. 
Megismeritek a boldogságnak újabb forrását: a szülői 
szeretet örömét. Miért fosztanátok meg magatokat ettől 
a boldogságtól. Egy gyermeket még egy mosókonyhá
ban is, albérletben, padlásszobában is lehet nevelni és 
az ő jelenléte az esetleges nehéz, vagy sivár lakásvi
szonyotokat is örömmel képes kibélelni. 

A szexualffás je/ent()sége 

Mindebből láthaijátok, hogy a gyermek nemzése, 
megjelenése a családban központi kérdés. És mint
hogy ez a nemi ösztön működésének eredménye, a 
házastársak nemi élete is központi kérdés a házasság
ban. 
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Ezért sejthető, hogya házasságok elromlásának 
gyakori oka a házastársak között felmerülő szexuális 
probléma lehet. 

Nemrég valaki erre megjegyezte: Egy stupid nőt is 
el lehet viselni, ha ez rendben van, hasonlóképpen egy 
fafejú fé~et is. És mostanában elmondta valaki, hogy 
többévi házasság után váló fé~ a feltett kérdésre kije
lentette, köztük semmi sem volt rendben csak a szex
kapcsolat. E feleletből látható, hogyaszexkapcsolat 
egyáltalán nem lehetett rendben, ha semmi más sem 
volt rendben közöttük. Hiszen a férj és feleség nemi 
egyesülése a szeretet maximális kifejeződése. Legfel
jebb arról lehetett szó, hogy mindketten biológiailag ki
elégültek. De ezt akármilyen szexpartnernél is meg
kaphatja valaki, igazi szerelem, szeretet nélkül is. A 
házastárs pedig nem utcáról felszedett szexpartner. 

A tudatlanság, kellő szexuális tájékozatlanság miatt, 
a házastársi nemi egyesülésben az asszonyoknak kb. 
30%-a éli csak át a teljes kielégülést (az orgazmust). 
így pl. egy háromgyermekes hívő és hitét gyakorló 
édesanya elmondta nekem, hogy ő csak a harmadik 
gyermek nemzésekor tudta meg, tapasztalta meg, 
hogya nemi egyesülés a nőnek is örömöt, gyönyört je
lent. 

A szexuális töltöttség szerint általában a házastár
sak hetenként többször egyesülnek. Ha a számítás 
egyszerúsítése kedvéért évi ötven hetet veszünk és 
heti két nemi egyesülést, akkor ez évi száz alkalmat 
jelent. Ez húsztól hatvanéves korig (megint csak az 
egyszerúség kedvéért számítunk így) 4000 alkalom. 
Gondoljuk el, hogyha ez a kapcsolat nem rendezett, 
valamelyik házasfélnek terhes, fájdalmat okoz, köny
nyen megérthető: váláshoz vezethet. Belátható tehát, 
hogy erről beszélni kell. 

Ki beszéljen róla? 
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Igen ám, de ki beszéljen róla? 
Hát persze elsOsorban a szülOknek kellene... De 

most megkérdezlek titeket: szüleitek beszéltek veletek 
errOl? 

Tehát nem. Sok jegyest megkérdeztem már efelOl, 
két eset kivételével mindig tagadó választ kaptam. 

UgyanIgy jártam, ha az iskolai felvilágosításról ér
deklOdtem. ValószInűleg ti is Igy jártatok ezzel, mint a 
már eddig megkérdezett jegyesek. De ha nem Igy vol
na, mondjátok elo .. 

így aztán a végsO fórum, ahol errOl még hallhattok 
és hallanotok kell, az egyházi jegyesoktatás. Persze 
gondolhat játok magatokban: Honnan érthet ehhez egy 
pap? Hiszen nincs felesége, nem él nemi életet. 

Erre azt felelem: Ez Igy igaz. Csakhogy az orvosnak 
sem kell minden betegségen átesnie, hogy gyógyItani 
tudjon. Elég, ha tanulta mindazt, amit egy orvosnak 
tudnia kell a sikeres gyógyltáshoz. AzonkIvül neki is 
megbetegedésre hajlamos és fájdalomra érzékeny tes
te van. 

így a pap esetében. is elég, ha a szexuális élettel 
kapcsolatos dolgokat tanulta - és a teológián tanulta 
is -, és O is rendelkezik nemi ösztönnel - és valóban 
rendelkezik is -, ismeri megmozdulásait, a belOle fa
kadó kísértéseket, melyek fogadott tiszta életét veszé
lyeztetik és lsten segítségével megküzd velük. 

Képmutatás volna ezekről álszemérem vagy farize
usi képmutatás miatt nem beszélni és a katolikus há
zasságot kötni szándékozó jegyeseket tudatlanság
ban, illetve hamis elképzelésekben hagyni. 

A teremtés jó, a szexualitás is 

Az lsten nem teremt csúnya dolgokat, nem ad pa
rancsot csúnya dolgokra. Hiszen az ember teremtése 
után - akit férfinek és nőnek teremtett - parancsot 
adott a szaporodásra - tehát nemiséggel és nemi szer-
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vekkel teremtette az embert -, ezt olvassuk a Bibliá
ban: "Isten látta, hogy mindaz nagyon jó, amit alko
tott." (Ter. 1,31) 

Fogadjátok el tehát magatokat és egymást is ilyen 
nagyon jónak, illetve ilyen nagyon jóra alkotottnak, mint 
lehetőséget, amit majd kettőtök együttes életstflusával 
kell megvalósítanotok. 

Most itt a magnószalag, vigyétek magatokkal, hall
gassátok meg, beszéljétek meg. Egy hét múlva folytat
juk. Viszontlátásra! 



2. Második beszélgetés: Férfinek és nőnek teremtette 

Kedves ... és ... , bizonyára emlékeztek még múltkori 
beszélgetésünkre. Gondolom, a szalagot is végighall
gattátok. Volt-e, van-e valami problémátok a témával 
kapcsolatban? 

Teremtmények vagyunk 

Most folytassuk tovább eszmélődésünket. 
Azt olvastuk a Szentlrásban, hogy az embert - férfit 

és nőt -, lsten teremtette. Ha ezt így halljuk, nemigen 
gondolunk arra, hogy mi is lsten teremtményei va
gyunk, és hogy mit is jelent ez. Pedig ezt fontos tuda
tosítanunk, mert ez a realitás. Senki nem bújhat ki a 
bőréből. .. 

Hát nézzük csak ... Hány évesek is vagytok? -
Adjatok éveitek számához néhány hónapot, de ke

vesebbet, mint kilencet. 
Hol voltatok akkor? 
Édesanyátok méhében, mint fejlődő embrió, kiszol

gáltatva édesanyátoknak. Az ő testével összekötő köl
dökzsinór jelentette számodra az életbenmaradást. Ha 
ő akkor meghal, te is vele halsz. Ha ő megbetegszik, 
például rubeólás lesz, te esetleg nyomorékként szület
tél volna. Ha ő nem akart volna téged, megszaklttatja 
terhességét. 

Micsoda függés, micsoda kiszolgáltatottság! 
Most tegyetek éveitekhez egy kerek esztendőt, és 

menjetek ennyi évvel vissza a múltba. Hol voltatok ak
kor? Hol voltatok tulajdon személyiségetekben? 

Sehol. 
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És lám, a világ éppúgy megvolt nélkületek, mint aho
gyan meglesz száz év múlva, amikor ti már elköltöztök 
az élők sorából. Nem szükségképpen létezünk. A világ 
nélkülünk is világ volt és nélkülünk is világ marad. 

Gondold meg azt is, hogy milyen kicsi a valószínű
sége annak, hogy létezel. Ha édesanyád nem ahhoz 
megy fé~hez, aki a te édesapád, hanem máshoz, már 
nem te léteznél. Szüleid szabadon választották egy
mást. Választhattak volna másvalakit is. 

És ha egymást választották is, akkor is milyen kicsi 
a valószínűsége annak, hogy te létezel. Ha házastársi 
egyesülésükkor nem azok a génjeik kapcsolódtak vol
na össze, amelyek téged határoznak meg, hanem má
sik géncsoportok, akkor már nem te létezel, hanem egy 
más valaki. 

És ha édesanyád méhében meg is kezdted életedet, 
de ő úgy dönt - persze mindig bűnös módon -, hogy 
nem tart meg, akkor most nem ülnél, nem Olnétek itt 
előttem és nem készülnétek boldog házasságkötésre. 

Valóban: micsoda függés, micsoda kiszolgáltatott
ság! 

lsten szeretetMI teremtett titeket 

Mindez jelenti azt, hogy teremtmény vagy. 
És mégis vagy! 
Mert lsten akart és azért akart, mert szeretett, mielőtt 

még lettél volna. 
Léted szüleiden keresztül végsO soron Istentől függ. 

Ö alkotta az embert az élet továbbadására alkalmas 
lénynek. 

Egyikünk se akarta, hogy legyünk vagy ne legyünk. 
Mások akaratából lettünk. 

Egyikünk sem választhatta meg, hogy fiúnak vagy 
leánynak szülessék. Egyikünk sem adta önmagának a 
képességet, hogy az életet tovább tudja adni, hogy 
gyermekeket nemzzen. 
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Felel6sségtek az élettel szemben 

Ebből a mástól-valóságunkból és létünkben mástól
való függőségünkből megsejthe~ük, hogy nem rendel
kezünk önmagunk teste-Ielke fölött önhatalmúan. Nem 
tehetem magammal azt, amit akarok. Nem használha
tom képességeimet tetszésem szerint. Nemző képes
ségemet legkevésbé, hiszen használatával egy harma
dik lehetőségei, jogai vannak összekötve. 

Innen a házastársak nagy felelőssége az élet továb
badásával kapcsolatban. 

Még azt is meg kell gondolnunk, hogy a szülők em
bert nemzenek, emberi személy születik majd az éde
sanyátó!. Igaz, szellemi lelke nem a szülők biologiku
mából származik, de lsten örök tervében elhatározta, 
hogya szülők nemző aktusával, ha megtermékenyülés 
történik, már a szellemi lélek is ott van, hiszen embert 
nemzettek. A szülők tehát lsten munkatársai örök em
bert teremtő szándékának megvalósitásában. 

Gyermeketetk tehát majd éppannyi ra Istené lesz, 
mint a tiétek. Sőt inkább az Övé, akit ajándékba kap
tatok tőle! 

A férfi és n6 alapvet6 viszonya 

Most faggassuk tovább a Szentirást, mire tanit még 
bennünket a házasságra vonatkozólag. Ebből a szem
pontból- mint mindjárt látni fogjátok -, nagyon jelentős 
a nő teremtésének biblikus leirása. 

A Ter. 2-ben erről ezt olvassuk: 
" ... szólt az Úristen: nem jó az embernek egyedül 

lennie. Alkotok neki segitőtársat, aki hozzá hasonló. -
Az lsten megteremtette még a földből a mező minden 
állatát, s az ég minden madarát. Az emberhez vezette 
őket..., de az ember a maga számára nem talált segi
tőtársat, aki hasonló lett volna hozzá. Ezért az Úristen 
álmot bocsátott rá, s amikor elaludt, kivette egyik 01-
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dalcsontját, s a helyét hússal töltötte ki. Azután az Úr
isten az emberből kivett oldalcsontból megalkotta az 
asszonyt és az emberhez vezette. Az ember Igy szólt: 
Ez már csont a csontomból és hús a húsomból. 
Asszony a neve, mert a férfiból lett. - 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 egymás előtt." (Ter. 2,18-25). 

Ezt az eseménysorozatot természetesen nem szó 
szerint kell venni. Az lsten nem altatóorvos, majd se
bész, szobrász, s végül varázsló, aki az oldalcsontból 
kifaragott női alakra ráfúj és abból egy élő, igazi nagy 
nő lesz. Az lsten olyan formába öltözteti a számunkra 
fontos tanltását, hogy azt - mint már mondottuk -, min
den kor minden embere, a legprimitivebb is megértse. 

Miről van tehát szó? 

KOlcsOnOs segftés 

lsten segItőtársat ad az embernek. íme megjelenik 
a fajfenntartás mellett a házasság másik célja: a köl
csönös segítés a közös életben. 

N6i egyenjogúság 

És ez a segítő nem olyan segItő, mint a háziállatok, 
hiszen azok is segítségére vannak az embernek, ha
nem a férfivel egyenrangú ember: csont a csontomból, 
hús a húsomból! 

A női egyenjogúságot tehát nem a XX. Század találta 
ki, hanem a mindenható 'Isten rendelte teremtő terve 
szerint. 

(Közbevetőleg: ez a mondat "Asszonya neve, mert 
a férfiből lett" Igy magyarul nem értelmes. A héberben 
van hlm- és nőnem, és a hlmnemú is-ből lett az isa, 
vagyis a hlmnemú emberből lett a nőnemű ember. Ma-
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gyarban igy lehetne mondani: nOember lett, mert az 
emberből vették, és ha a nOember kifejezést a magyar
ban használatos módon összevonjuk és azt mondjuk 
"némber", akkor tudjuk, hogy ennek rossz értelme van 
a mi nyelvünkön.) 

Házasság, de milyen? - Felbonthatatlan 

A következO mondat szinte mindent elmond a házas
ságról, amit lsten tudtunkra akar hozni. 

"Feleségéhez ragaszkodik", tehát nem hagyja fa
képnél, nem szabad tehát a házastársat csereberélni. 
Nincs válás! 

Monogám 

A kettő egy test lesz: nem lehet mellékfeleségeket, 
vagy férjpótlékot alkalmazni. Nem lehet csoportos há
zasságot kötni. (Minden férfi a csoportban egy nóvel 
köt ugyan házasságot, de meghatározott idOközönként 
az asszonyokat egymás között kicserélik.) 

A felbonthatatlanság gyökere 

Egy másik mai jelenséget is meg kell emliteni: sok 
nO úgy gondolkodik, hogy gyerek kell, de férj nem. -
így nem valósul meg a "ragaszkodás" és az sem, hogy 
lesznek "ketten egy testté", ami tartós egységet téte
lez fel. 

A házasság felbonthatatlansága már a múltkori 
szentlrási szövegbOI is kiolvasható. Ha ugyanis a földi 
szeretetközösség, a család, az éginek mása, ez azt je
lenti, hogy igazán akkor mása, ha felbonthatatlan. A 
Szentháromságos szeretetközösség ugyanis felbont
hatatlan. 

Miért? 
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Talán emlékeztek még erre a kérdésre: az Istenben 
mi a három és mi az egy? Mert úgy tanultuk valamikor, 
hogy csak egy lsten van, de három isteni személy. 

Nagyon jó ... tehát egy az isteni természet és ez az 
egy és egyetlen isteni természet valósul meg három 
személyben. Ezek, ugye, az Atya, a Fiú és a Szentlé
lek. Miután egyetlen közös természetük van, egymás
ban élnek és ellentmondás az, hogy szétválhatnak 
egymástól. 

Nekünk mindhármunknak embertermészetünk van 
és mind külön személyek vagyunk. És mindegyikünk
nek saját emberi természete van. De Istenben az úgy 
van, mintha, mondjuk csak az egyikőtök természete 
lenne, s az egyben ő is volna, meg a másik is, meg 
én is. 

Hát persze ez nálunk lehetetlen, de a Szenthárom
ságban éppen ez a misztérium, hogy egyetlen termé
szet valósul meg három személyben. Éppen ezért ez 
a szeretetközösség felbonthatatlan, akkor földi mása is 
ilyen legyen. 

Különben is milyen szeretet az, amelyik arra speku
lál, ha nem tetszik ez a közösködés, majd otthagylak. 

Rád mondtam IGENT 

Ezért nem elég ha a jegyesek egymásnak monda
nak IGENT. Az egyik azt mondja a másiknak: IGENT 
mondok neked, s igy mondja a másik is. 

NEM! - Én nem neked mondok IGENT, hanem RÁD 
mondom ki az IGEN-emet. 

Mit jelent ez? 
Azt hogyelfogadlak téged - amint mondani szokás 

-, szőröstOI-bőröstOI, vagyis elfogadlak olyannak, ami
lyen most vagy, amilyennek megismertelek és meg
szerettelek. DE ELFOGAD LAK OLYANNAK IS, AMI
LYENNEK MAJD HÁZASÉLETÜNK FOLYAMÁN MEG 
FOGLAK ISMERNI, hiszen a közmondás is úgy tartja, 
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hogy lakva isme~ük meg egymást igazá,n, ÉS BIZO
NYARA LESZNEK OLYAN TULAJDONSAGAID, SZO
KÁSAID, AMIK NEKEM AKKOR NEM FOGNAK TET
SZENI. 

Ha ezt nem tudjátok Oszintén Igy kimondani egymás 
felé, akkor már fenntartásokkal vagytok egymás iránt, 
s kár összeházasodnotok. 

Körülbelül ezek a megfogalmazások jók: 
"Nagyon fontos vagy nekem. Magamban hordom, 

lelkem legmélyén felcserélhetetlenséged bizonyossá
gát, azt, hogy egy másik férfi vagy nO nem pótolhat TÉ
GED." 

"Tudom már RÓLAD, hogy közös céljaink vannak és 
azt is, hogy a közös célok, közös ideálok elengedhe
tetlenek a szerelem mellett." 

"Azt is hallottam már, hogy a szerelem nem alakul 
át szeretetté. A szeretetnek már előbb meg kell len
nie." És: "A szeretet nem ösztön, hanem tanult tulaj
donság. És én meg akarom tanulni!" 

(Dr. Csizmadia Mariann pszichológus, ideggyógyász 
gondolataiból kissé átfogalmazva.) 

Itt azonban tudnotok kell azt, hogy lehetnek olyan 
rossz szokások, amin lehet és kell is javltani. PI. a fér
jemuram nem törli le a lábát, hanem behozza a sarat 
a lakásba. Az asszony meg mindig hidegen tálalja a 
levest stb. 

A pszichés struktúrákat már nehezebb formálni. De 
lassú, türelmes munkával, lsten kegyelmével ez is hoz
hat eredményt. PI. az indulatos férj szeliddé, türelmes
sé legyen, hogy az asszony szóáradatába zsilipet éplt
sen be ... 

Jézus a felbonthatatlanságról 

Szóval lsten akarata a házasság felbonthatatlansá
ga. Jézus ezt ki is jelenti. Mt, 19-ben ezt olvassuk: 
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.. Odamentek hozzá a farizeusok, hogy próbára te
gyék. Ezt kérdezték: Szabad-e az embernek valami
lyen okból feleségét elbocsátania? - így felelt: Nem 01-
vastátok, hogy a Teremtő kezdetben férfinek és nőnek 
teremtette az embert és azt mondta: Ezért a férfi el
hagyja apját és anyját, a feleségéhez ragaszkodik és 
egy test lesz a kettő. Most már többé nem két test, ha
nem csak egy. Amit tehát lsten egybekötött, azt ember 
szét ne válassza." (Mt. 19,3-6) 

Gondolom ez elég világos és egyértelmű beszéd. 
Ezért nem szabad hebehurgya módon házasságot 

kötni. Jött egyszer egy jegyespár. Házasságot akartak 
kötni. Kérdeztem, hogy mióta ismerik egymást? - A vá
lasz: Két hete. A templomi esküvőre kitűzött napon és 
órában a plébánia felkészülve várta öket teljes parádé
ban. De csak nem jöttek. Kb. 3/4 óra múlva megjelent 
a völegény nőrokona és elnézést kért, de a vőlegény 
úgy berúgott a legénybúcsún, hogy már a tanácsi es
küvőre sem tudott elmenni. Nem tudom mi lett velük, 
többé nálunk nem jelentkeztek. Ez már régen történt, 
talán az ötvenes évek végén, vagy a hatvanas évek 
elején. 

Tudom, ez nálatok nem Igy volt. Hiszen, mikor első 
találkozásunkkor megkérdeztem, hogy mióta ismeritek 
egymást ... évet mondtatok. Ennyi idő általában jó és 
elég. De egy évnél ne legyen kevesebb. Általában egy
két év a jó. A túl hosszú udvarlás (4-5 év) után olykor 
bizony rossz házasság következik. 

Remélem most is sikerült a magnófelvétel. Vigyétek 
magatokkal a tekercset. Gondolom, egy-két jó eligazltó 
elvet, tanácsot ezúttal is kaptatok. Beszéljétek meg. Vi
szontlátásra! 



3. Harmadik beszélgetés: A férfi és nO kapcsolata. 

Emékeztek bizonyára a múltkori szentirási elbeszé
lésre. 

Ez az asszony teremtésérOI szólt és lsten sok min
dent tudtul adott nekünk arról, hogy milyennek akarja 
a házasságot. Ennek kapcsán beszéltünk a nOi egyen
jogúságrói, a kölcsönös segitésrOl, az egynejúségrOl, 
felbonthatatlanságról és kizárólagosságról. .. 

Minderre emlékeztek, ugye ... Nem merült-e fel vala
mi probléma, nincsen valami kérdeznivaiOtok? 

Hogy nem tárgyaltunk ki mindent? - Ez igaz. Éppen 
erről szeretnénk ma beszélgetni. Azt is megmondom, 
hogya szent/rási szöveggel kapcsolatban három témá
ról lenne szó. 

Mit gondoltok, melyek lennének azok? 
"Lesznek ketten egy test" - igen ez volna az egyik. 

És a másik kettO? 
Igen, valóban, arról is szót kell ejtenünk, hogy 

"mindketten meztelenek voltak, de nem szégyenkez
tek egymás elOtt". 

És a harmadik? 
Nem jut eszetekbe semmi? 
No majd megmondom én. Arról a furcsa képrOI van 

szó, hogy lsten kivett az elsO ember oldalából egy da
rabot és abból alkotta a nOt. Talán kezdjük ezzel. 

A férfi és n~ különböz~sége 

Ez a le irás azt érteti meg velünk, hogy amit lsten a 
férfiból "kivett", az ott hiányzik. És ami a férfiban 
visszamaradt, tehát nem került át a nóbe, az meg a 
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nőben hiányzik. Ez a mindkettőben jelentkező hiányér
zet oka a nemek kölcsönös vonzódásának, a másikkal 
való kiegészülés vágyának. Innen van, hogy fiúk és lá
nyok szivesen vannak egymás társaságában, persze 
a serdülőkor után. 

A kiegészülés vágya 

A fordítás szerint a férfiből kivett testrész az oldal
borda. Ezt a görög fordftás hozza Igy, de az eredeti hé
ber szövegben alkalmazott szó (céla) jelentését nem 
tudjuk. Mindenesetre valamit az ember szive tájékáról 
vett ki, jelezve, hogya kölcsönös kiegészülés vágya a 
szeretet vonalán keresi kielégülését. 

KOlcsOnOs vonzalom 

Ha most ez a nemek közötti általános vonzódás egy 
konkrét személyre irányul és viszonzásra talál, akkor 
jelentkezik a szerelem. Ez a rendkivüli vonzalom, ami 
nem testiség, hanem az egymásra talált személyisé
gek mély vonzalma, hordozza magában azt a boldogító 
felismerést, hogy te vagy az, aki az én hiányérzetemet 
be tudod tölteni éspedig teljesen. Rád állftódtam telje
sen, rád hangolódtam egész valómmal mindenestül. 

Téged akarlak boldogftani 

Beszélgettünk már arról, hogy ez ilyenkor így fogal
mazódik meg: "Rád mondok igent. Elfogadlak olyan
nak, amilyen vagy és amilyennek még meg foglak is
merni." - Ezzel a sodró élménnyel együttesen jelent
kezik az a vágy, hogya másikat boldoggá tegyem. Ha 
tehát Igy gondolkoznátok: "Ha összeházasodunk, ne
ked, Kati, az lesz a dolgod, hogy engem boldoggá 
tégy", és fordltva: "Neked András, meg az lesz a dol
god, hogy engem boldogits" -, akkor ne fogjatok hoz
zá, mert nem szeretitek egymást igazán. 
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A helyes törekvés ez: "Nekem az lesz a dolgom 
hogy téged boldoggá tegyelek", és a másik is Igy gon
dolkodik, ha igazán szeret. Ezzel kiszolgáltatom maga
mat a másiknak, de egyben jelzem, hogy teljesen meg
bízom benne: ő is el fog követni mindent, hogy engem 
boldoggá tegyen. 

Szabó Lőrinc "Semmiért Egészen" c. költeménye jól 
rávilágít, hogy miről is van szó: 

Nem vagy enyém, míg magadé vagy: 
még nem szeretsz. 
Mig cserébe a magadénak 
szeretnél, teher is lehetsz. 
Alku, ha szent is, alku: nékem 
más kell már: Semmiért Egészen! 
Két önzés titkos párbaj a 
minden egyéb; 
én többet kérek: azt, hogy a 
sorsomnak alkatrésze légy ... 

Szabó Ferenc "A szeretet hullámhosszán" c. köny
vében hozzáfűzi: "Ha valaki igazán szeret, nem azt kö
veteli: 

"sorsomnak alkatrésze légy!", hanem azt mondja: 
"Légy!" Tiszteli a másikban a mást is, és főleg tisz

teli annak szabadságát, személyiségét." (39. Iap) 

A személyiség kibontakozása 

A modern pszichológia kimutatta, hogy az ember 
személyisége a másikon keresztül bontakozhat ki. Az 
előző felfogás szerint mindkét fél becsukódik önmagá
ba, bezárkózik önzésébe és mint ember torz lesz. Ha 
azonban egészen a másikra, a másik boldogitására va
gyok ráállltva, akkor magam is kibontakozom és ma
gam is boldoggá leszek. Gondolom, ezt megértettétek, 
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és a gyakorlati következtetéseket magatok is le tudjá
tok vonni. 

A tennivalók kb. Igy fogalmazódnak meg: Mivel sze
rezhetnék neki örömet? Mivel előzhetném meg ezt a 
kellemetlenséget? Hogyan adjam be neki ezt a "kese
rű piruláf', hogy édesnek érezze, vagy legalábbis ne 
olyan keserűnek? Hogyan tudnám jobban kimutatni, 
hogy igazán szeretem? Legyetek találékonyak ezen a 
téren, a hétköznapok taposómalmában is. 

Pszichológiai külőnböz"ség 

Gondolom, hogy megsejtettétek, hogyanemiségből 
fakadó különbözöség, "másság", pszichológiai téren is 
megmutatkozik. Pszichológiailag a férfi egészen más, 
mint a nő. Leegyszerusltve Igy szokták mondani: a férfi 
értelmi, a nő érzelmi tipus. A férfi következtető, a nő 
intuitiv, ráérzÖ. Ezt tudnotok kell. EbbOl is származhat
nak a házasságban feszültségek. Nem biztos, hogy 
amivel a másiknak örömet akarok szerezni, az neki 
tényleg örömet is fog okozni. Két fiatalasszony is pa
naszkodott - mindkettő férje műszaki képzettségű, -
hogy amint az egyik kifejezte magát: "azért néha egy 
kis romantikára is vágynék" . - A családi élet nem ma
tematika, előre kiszárnitott pontos tervezés, sematikus 
napirend, hanem ÉLET. És az élet szines és sokoldalú. 
A pszichés ütközések, problémák miatt fogalmazta 
meg kissé cinikusan egy hivő és gyakorló férj: "A há
zasság egy férfi és egy nő hülyeségeinek a csomóso
dása." Hát a tiétekben ne legyenek ilyen csomósodá
sok! 

Azért fontos a kölcsönös, őszinte megbeszélés. Hi
szen egymás pszichés alkatát csak a hosszabb együtt
élés során fogjátok igazán megismerni. 
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A test jelenttJsége 

Most vegyünk egy másik témát. Lesznek ketten egy 
test. Azt már tudjuk, hogy a testnek a házasságban 
központi szerepe van. Hiszen a jogi megfogalmazás is 
a kölcsönös szövetség tárgyának a testet emlIti, melyet 
a házastársak egymásnak átadnak gyermekek nemzé
sére. 

Erre tanít a Biblia is: ... férfinek és nőnek teremtet
te ... szaporodjatok és 'sokasodjatok ... És most megint: 
Lesznek ketten egy test. - így hát most testünkről is 
kell néhány gondolatot adnunk, hogy a férfi és nő kap
csolatában elhelyezzük szerepét. 

Mindkettőnek emberi teste van 

Először is: mind a férfi, mind a női test, emberi test. 
Életfunkcióik és ezek szervei azonosak. (Sziv, máj, tü
dő, gyomor, epe, stb.) Amiben különböznek, azt éppen 
nemiségük határozza meg. És éppen ez teszi az egy
máshoz rendeltség et és a kiegészülést a teljességhez, 
a teljes evilági élethez és a boldog lehetőséget ennek 
az életnek továbbadás ához. 

A megajándékozottság élménye 

Ezért érzi magát minden szerelmes a másik testével 
is megajándékozottnak. De ez a bibliai kijelentés: lesz 
a kettő egy test, nemcsak a nemi kapcsolattal való testi 
átadást jelenti. Hiszen, ha a kettő egy test, akkor nem 
elég a házastársnak, hogy a másik testével megaján
dékozott vagyok, vagyis az ő teste az enyém és az én 
testem az övé, hanem - éppen, mert az ő teste és az 
én testem a Biblia tanitása szerint már egy test - in
kább így kell mondanom kettőnk egy teste: a mi tes
tünk. Két személy egy közös testben és egy közös tes
tért él. 
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Ezért mondja Szent Pál: "Szeresse a férj feleségét, 
mint saját testét. Aki feleségét szereti, önmagát szereti. 
Hiszen saját testét senki sem gyűlöli, hanem táplálja, 
gondozza, akár Krisztus áz Egyházat." (Ef. 5, 28k). 

A férjnek és feleségnek tehát nemcsak szexuális 
szempontból kell megismerniük egymást, hanem tes
tük más szemponijai szerint is. (PI. teherbíróképesség, 
idegrendszeri adottság, valamilyen betegségre való 
hajlam stb.) Hiszen a kettO egy test és aki házastársa 
testét gondozza, önmagát gondozza. Mekkora tagadá
sa tehát a házastársi szeretetnek, és mekkora jellem
telenség, ha a fé~ a feleségét faképnél hagyja, vala
milyen súlyos, vagy gyógyíthatatlan betegség idején, 
éppen akkor, amikor legjobban rászorulna arra a bizo
nyos "segítésre". Ez fordítva is Igy áll. 

A Szentlélek temploma 

Természetesen a másik testének megajándékozott
ságából az "egy-test"-bOI fakadó öröm boldogftó tuda
ta leginkább a nemi kapcsolatban fejezOdik ki. De ez 
sohase alacsonyodhat le a puszta kéjelgés szintjére. 
Néhány éve egy asszony elmondta nekem, hogy mun
kából hazamenet mindig betért valahová és felhajtott 
egy kupica pálinkát, hogy el tudja viselni, amit a férje 
szexuálisan művel. Persze el is vált tOle. 

így érthetO Szent Pál figyelmeztetése a tesszaloniki 
hívekhez: "Mindenki szentül és tisztességesen éljen 
feleségével és ne szenvedélyes érzékiségben, mint a 
pogányok, akik nem ismerik Istent." (Hessz. 4, 4k.) 

- Szent Pál ezt is tanítja: "A test nem a paráznasá
gért van, hanem az Úrért, az Úr pedig a testért. Isten 
az Urat föltámasztotta és minket is föl fog támasztani 
hatalmával... Kerüljétek a paráznaságot! Minden bún, 
amit az ember elkövet, a testén kivül van, a parázna 
azonban tulajdon teste ellen vét. Nem tudjátok, hogy 
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testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, akit Is
tentOl kaptatok?" (1 Kor. 6, 13k). 

De gondold meg, hogy házastársad teste is, s Igy 
mindkettOtök egy-teste valóban a Szentlélek templo
ma. Ezért a házastársak sexuális egyesülésébOl faka
dó boldogltó öröm, mint az igaz hitvesi szeretet kifeje
zOje nemhogy "csak megengedett", hanem a szeretet 
feltétele, jele és megvalósltója. És éppen a Szentlélek 
kegyelmi jelenléte miatt a házastársak nemi egyesülé
se szent és megszentelt cselekmény. 

De a puszta kéjvágyból végrehajtott nemi aktusra, 
amely nem a hitvesi szeretet kifejezése, hanem az ön
zO és egyoldalú élvezetkeresésre állnak Szent Pálszi
gorú szavai: 

"Nem tudjátok, hogy lsten temploma vagytok és Is
ten Lelke lakik bennetek? Aki pedig lsten templomát 
leronija, azt elpusztltja lsten. Hiszen lsten temploma 
szent és ti vagytok azok." (1 Kor. 3, 16) 

Miért is rontanátok le az egy-közös-test bűnös ki
használásával boldogságtokat, mikor büntetlenül ezt a 
boldogságot fokozni lehet, hiszen a bennetek lakó 
Szentlélek öröme járul a ti szeretetben fogant örömö
tökhöz? 

A f~parancs és a szexualitás 

Lesznek ketten egy test. .. Mint emlItettem nektek, 
ezt a valóságot legjobban a nemi egyesülésben élik 
meg a házastársak. A szeretet fokozataiban a legma
gasabb fokon áll az egyesülO szeretet. A házastársak 
tehát tudják és tudatosltsák, hogy nemi egyesülésük
ben a fOparancsnak magasztos megvalósltásáról van 
szó. 

Emlékeztek még arra, hogyan szól a fOparancs? 
Igen, jól mondjátok: "Szeresd Uradat Istenedet tel

jes szivedbOI, teljes elmédbOl és minden erOdbOI, fele
barátodat pedig mint önmagadat." De Jézus az Új szö-
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vetségben még finom ított ezen a parancs on. Azt 
monc:tta az utolsó vacsorán: "szeressétek egymást, 
amint én szeretlek benneteket. Nincs nagyobb szeretet 
annál, mintha valaki életét adja barátaiért." (Jn. 15,12 
k) Szóval ez az új parancs (Jn. 13,34) végsO döfés az 
önszeretet számára. Jobban kell szeretni a másikat ön
magunknál. Ennek a jézusi parancsnak, mint látni fog
juk, a házastársak nemi egyesülő szeretetében is sze
repe van. 

A házastársak nemi egyesülésében kifejezOdO sze
retete akkor a legteljesebb élményszerűen is, ha a tes
ti-pszichikai gyönyörélmény maximuma egyidejűleg 
következik be mindkettOjüknél. Ekkor élik meg legin
kább az egyesülO, az egymást birtokló, egymást kiegé
szitO, egymást kielégrteni tudó szeretetet. És élvezik 
ennek gyümölcsét, a tartós szeretet állapotát a család
ban. 

Egy alkalmas párhuzam 

Nagyon alkalmas, ha párhuzamot vonunk az Oske
resztények szentmiséjét követO szeretet lakomával, az 
agapéval. Az Oskeresztények amikor még nem volt 
templomuk, házaknál gyűltek össze esténként, hogy 
megünnepeljék az eukarisztiát, vagyis bemutassák a 
szentmisét és utána következett a szeretetlakoma, az 
agapé. A misén mindnyájan egyesültek Krisztussal, 
vagyis megáldoztak. 

Fel kell tennünk a kérdést - amit többen szemünkre 
is hánynak -, hogy lehet az, hogya hivek naponta mi
sére járnak, naponta áldoznak is, de életük - mint 
mondják - rosszabb a hitetlenekénél. Hátha nem is 
igaz ilyen általánosságban, de sajnos van rá eset, 
hogy Igy van. SOt, azt is el kell ismernünk, hogya sze
retetben egyesülve Krisztussal a szentáldozásban, a 
hiveknél nem jelentkezik az a hatás, nem érleiOdnek 
azok a gyümölcsök, amik az Oskeresztényeknél meg-
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voltak. Úgy beszéltek róluk, úgy mutogattak rájuk, hogy 
"nézzétek, mint szeretik egymást". Valóra vált bennük 
az Úr kIvánsága: .. Arról ismerje meg mindenki, hogy 
tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagyok egymás 
iránt." (Jn. 13,35) 

Úgy gondolom, hogy azért "nem alakul ki" hIveink
nél az a bizonyos agapés állapot, a szeretet napköz
beni tartósItott állapota, mert a Jézussal való egyesü
lésük sem volt szeretetben fogant. Csak odaálltak a 
sorba és - bocsánat a kifejezésért - bekapták a "szen
tostyáf'. És ez azért volt enn:;ire profán, megszokott 
cselekedet, mert a hozzá való felkészülés is hiányzott. 
Lehet, hogyelhadarták az áldozás előtti imát. meg va
lami bánatimát, de hol maradt a hit, remény, szeretet 
feiindItása, az őszinte bánat és megalázkodás, a vá
gyakozás és szeretet az Úr iránt? - Érthető, hogy ké
születlen szentáldozás nem hozhaija meg a kIvánt 

. gyümölcsöket, nem sugározza be a hIvek egész nap
ját. 

Ez valóban Igy van. És most vonjuk meg a párhuza
mot. Hiszen a házastársak esetében is egyesülő sze
retetről van szó. Ha az valóban szeretetben fogant és 
együtt átélt szeretetaktus, akkor bizonyára követni fog
ja a szeretet tartósitott állapota, az agapés állapot a kö
vetkező napon. 

Az egyesülés sikeréhez, hogy mindketten egyidOben 
éljék át a maximális gyönyört és örömet ahhoz a sze
xuális ösztönnek, a libidónak ke" egyidOben kielégü
lésre törnie. Ez viszont csak úgy következhet be, ha 
mindketten a kieglégüléshez a szexuális begerjedtség 
szükséges fokát elérték. Ehhez a szexuális érzékeny
ség fokának megfelelően rövidebb-hosszabb idO ke" 
és ehhez tartoznak azok az intimitások (simogatás, 
csókolgatás stb.), amelyek a libidót mozgósliják. Az in
timitások az erosz szférájába tartoznak és ebben fő
szerep jut érzékszerveinknek. 
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Az érzékszervek és nemiség 

öt érzékszervünk van, ezekkel veszünk tudomást, il
Ietve lépünk kapcsolatba az anyagvilággal, adjuk tudo
mására az érzékelő anyagi létezőnek létünket. törek
véseinket. érzelmeinket, vágyainkat. Az öt érzékszerv: 
a látás, a hallás, az Izlelés, a szaglás és a tapintás. 

A házastársak is az öt érzékelő képességükkel jut
nak kapcsolatba a szeretett partnerrel: férjükkel, fel
eségükkel - és majd gyermekükkel is. Ezek igénye, 
közvetltése révén érti meg a házastárs (gyermek), 
hogy szeretik, szeretetből kivánják őt. Ezért szivesen 
fogadja el és engedi át testét és egész önmagát az ér
zéki közeledésnek és viszonozza azt. 

Persze az öt érzék nem mindig egyszerre és egyfor
ma intenzitással és nem mindig ugyanúgy kiván részt
venni a partner birtoklásának élvezetében, örömében. 
De szerepük a sikeres egyesüléS elökészltésében, az 
erosz átélés ében fontos. Erosz átélése nélkül a libidó 
(szexuális kielégülés vágya és e vágy aktiv kielégülé
sére való törekvés) nem, vagy csak halványan jelent
kezik s Igya szeretet tartósitott napközbeni agapés ál
lapota is a kielégületlen libidó miatt, gyenge intenzitá
SÚ, s ezért könnyen el is párolog a napi élet zűrzava
rában, problémái közepette. Nem táplálkozhatnak be
lőle a házastársak gondolatai, szavai, érzései, tettei. 
Egyszóval hiányozni fog a családból a szeretet hétköz
napi légköre. 

Látás 

Ezért ajánlja a "Felette nagy titok" néggyermekes 
orvosszerzője, hogy az egyesülés idején legyen bizo
nyos tompa világitás, hogy a házastársak lássák egy
más arcát és örüljenek a másik örömének, megszépü
lésének. 
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A többi érzékszerv 

Ezért fontos a test tisztántartása, ápolása, hogy az 
erosz szempontjából - tehát a látás, ízlelés, szaglás, 
tapintás szempontjából is - kivánatos legyen. Erre a 
nőnek napközben is gondot kell fordítania, nem hiúság
ból, hanem hogy férjének tetszésére legyen. A férjnek 
viszont észre kell vennie és feleségének tudomására 
kell hoznia ezt. Ez egyben távoli előkészület a sikeres 
szexuális egyesüléshez. 

Néhány példa 

Egy ismerős fiatal házaspárt megkérdeztem erre vo
natkozólag. Az asszony elmondta, hogy ö igyeikszik, 
de a férje sohasem veszi észre. Mire a férj: "Észreve
szem, de nem szólok." - Mire jó ez a fölényesség? 
Csak arra, hogy elkedvetlenlti az asszonyt és lassacs
kán majd elhanyagolja esetleg majd más kedvéért kez
di csinosítani magát, ak~észreveszi és szóvá is teszi. .. 

A másik eset, egy asszony sírva mondta el, hogy fér
je olyan beosztásban van, hogy ebédre mindig haza
jöhet. Ó mindent szépen előkészit, kicsinosít ja magát, 
úgy várja a férjét. Az meg hazajön és sohase aka~a a 
feleségét, mint feleséget, mint nőt észrevenni. 

Egy édesanya öt gyereket nevelt és nem dolgozott. 
A fé~e, ha nehezen is, de el tudta tartani a családját, 
sőt, a gyerekek közül négy egyetemet végzett, egy pe
dig főiskolát. Mikor már a gyerekek egyenesben voltak 
és hárman kiröppentek a családi fészekből, az asszony 
négyórás munkát vállalva elment dolgozni. - Miért? 
Most, mikor már könnyebb az anyagi helyzet, akkor 
vállal munk~t? - De ő okos asszony. Azt mondta azért 
megy, hogy el ne lomposodjon. Persze, hiszen napon
ta rendesen fel kell öltözni, utcán, munkahelyen nem 
lehet akárhogyan megjelenni. 
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Valóban az asszonyoknak vigyázniuk kell, hogy, tő
leg idősebb korban, el ne lomposodjanak. Férjük akkor 
is örüljön csinosságuknak. 

Ez a beszélgetés kissé hosszúra nyúlt, de talán nem 
volt érdektelen ezen a témán elidőzni. Pedig még adós 
vagyok az egy közös testről való további tanitással és 
arról a mondatról sem szabad megfeledkeznem, ami
nek értelméről ti faggattatok: "Mindketten meztelenek 
voltak, de nem szégyelték magukat." 

Hát minderről majd legközelebb. 
Az elhangzottakkal kapcsolatban van-e valami kér

dezni vagy mondani valótok? - Tessék itt a magnósza
lag. Viszontlátásra egy hét múlva. - De még egy kér
dést! Szoktatok-e naponta imádkozni és főleg egymá
sért? 



4. beszélgetés: A szeretet tartósitott állapota 

Szeretném véleményeteket hallani arrÓl, amit a múlt
kor beszélgettünk. Nem merült fel semmi probléma? 

Szóval nem, de várjátok a folytatást... Igen, azt kér
deztétek, hogy mikor nevezhető a házastársak között 
sikerültnek a nemi egyesülés, olyannak, amely igazán 
magával hozza a családba a szeretet tartósitott, aga
pés állapotát? 

Magam is erről akartam ma beszélni veletek. 

Anyagi mivoltunk mint akadály 

Érdekes meggondolni, hogy az anyagi valóság kizár
ja az egyesülést. Ahol én ülök oda más nem ülhet. 
Vagy: a viz nincs a fazékban - csodálkoztok ugye -, 
hanem csak a fazék anyaga által körülhatárolt úrtarta
lomban ... És mégis, lsten teremtő bölcsessége úgy al
kotta a szellembOl, anyagból összegyúrt embert, olyan
ná formálta idegrendszerét, pszichéjét. úgy hangolta 
össze ezeket a nemi ösztönnel, hogya nemi egyesülés 
magával hozza a szeretett házastárssal való bensősé
ges egyesülés élményét. 

Az élet továbbadása szeretetben 

Ehhez az élményhez - mint a szeretet parancsának 
maximális kifejezOdése és megvalósltása -, rendkívül 
boldogItó és az együttes nemi kielégülés extázisszerú 
állapotához kötötte lsten egyik istenihez hasonló ké
pességünket: a gyermek nemzését. 
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A Szentháromságban ez nem egyes, egymásutáni 
aktusokhoz van kötve, hiszen benne nincs idO, hanem 
örök jelen, s Igy az Atya az örök jelenben nemzi, szüli 
a Fiút és kettőjük egymásiránt áradó szeretetéből szár
mazik ugyancsak az örök jelenben a Szeretet Lelke, a 
Szentlélek. 

A szentháromságos Egyisten a szeretet örök extázi
sában boldog. Benne örök a szeretet tartósitott, aga
pés állapota. 

A házastársak között ez nem Igy van. Ezért a nemi 
egyesülésüknek nemcsak az utódnemzés a szerepe, 
hanem az, hogya földi szeretetközösségben, mely az 
égi nek mása, tartós legyen az agapés állapot. Ezt az 
ismétlődő nemi aktussal tartják ébren. Rögtön láthatjá
tok tehát, hogya házastársak nemi élete kölcsönös 
szeretetük ápolására, ébrentartására is fontos. Olyan 
legyen tehát, hogy ennek a célnak is megfeleljen. 

A szexuális egyesülés biolOgiai folyamatát termé
szetesen ismeritek. Mégis leendő házastársad egyéni 
szexualitása előtted egyelőre titok. Nem ismered sajá
tos nemi egyéniségét: szexuális érzékenységét, vá
gyait, elvárásait. Persze ő is Igy van veled. E kölcsönös 
titok kölcsönös megismerése apránként tárul fel majd 
előttetek, éppen szexuális életetek gyakorlata folya
mán. De házastársad ilyen irányú megismerése, meg
értése és elfogadása - éppen az iránta való szeretet 
miatt - nagyon fontos. Ehhez segit a kölcsönös őszin
teség ezen a téren. 

Akkor megvalósítható lesz az a helyes magatartás, 
hogy a szexuális kapcsolat során, nem azzal foglalko
zol, hogya magad minél nagyobb örömét és gyönyörét 
keressed, hanem arra figyelsz, hogy házastársadnak 
szerezd meg azt az örömöt és gyönyört, tehát boldog
ságélményt, melyet ő vár. Hiszen az önzetlen szeretet 
ezt kivánja tőled. 
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De, mert házastársad az irántad való szeretet miatt 
hasonlóan gondolkodik, törekszik, hogy neked szerez
ze meg a kívánt örömöt, gyönyört, tehát boldogságot, 
s így mindketten a kölcsönös szeretet boldogltó bol
dogságában egyesültök. 

Ez a lelki beállftottság és az ebből fakadó szexuális 
gyakorlat nem automatikusan következik be. Ezt tuda
tosan ki kell magatokban alakítanotok. A házasság 
szentsége biztosit ja azokat a kegyelmeket, amelyekkel 
együttműködve, a főparancs nak, a szeretet parancsá
nak maximális kiteljesedését, az egyesülő szeretetben 
megvalósftha~átok. 

Említettem már, hogya szeretetben való nemi egye
sülés akkor a legteljesebb, ha a férfi és a nő egyszerre 
élik át az egyesülés örömét, gyönyörét, együttesen él
vezik azt. Ehhez viszont - mint ahogyan volt róla már 
szó -, a nemi gerjedtség bizonyos állapota szükséges. 
A férfinél ez nem jelent különösebb problémá.t, mert az 
ondósejtek kiömlésekor a gyönyörérzet jelentkezik. A 
női szervezetben ez nem jelentkezik ilyen spontán. Ná
la a gyönyörérzetet a hüvelyi sikosltó váladék kiválasz
tódása hozza meg. Ehhez az állapothoz a nőnél álta
lában több időre van szükség. Ezért az egyesülést el
őkészítő intimitásoknak fontos szerepük van. 

Egy többgyermekes hívő és gyakorló katolikus édes
anya így Ir erről: " ... miként egy gyermek arcocskája a 
szelid simogatásra ellágyul, szeretetteijessé lesz, ha
sonlóan a felnőtt is érzékenyebb testrészein, sőt legér
zékenyebb börfelületein többször finoman érintve 
"transzba esik". Én Igy nevezem az élvezet állapotát. 
Érzékeny bőrrészek az arcon, nyakon, női mellen, fő
leg nemi szerveken találhatók." (Csikló). 

A férfi tehát legyen türelmes és várja meg míg az in
timitások során a nő eléri szexuális ge~edtségének 
szükséges fokát és ő jelezze akkor az egyesülésre va
ló alkalmasságát. Persze előfordulhat, hogy az intimi-
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tások során mielőtt a feleség jelezné, a fé~nél az on
dó sejtek kitörni készülnek. Ilyenkor végre kell hajtani 
az egyesülést. Ezt az asszonynak is tudnia kell. de azt 
is, ha az ilyen - az ő szempon~ából elsietett egyesülés 
során nem elégülne ki, utána kielégitheti magát, hiszen 
mindent a természet rendje szerint szabályosan vég
rehajtott. 

Az egyesülés után a férfi ne hagyja nyomban magá
ra feleségét. Az asszony ugyanis, amint lassabban 
gerjed be, úgy lassabban is csillapodik és az egyesü
lés után is igényli még a gyengéd, szerető együttlétet. 
A férfiaknál ez nincs így. Hajlamosak arra, hogy az 
egyesülés után nyomban visszavonuljanak és máris jó
Izűen álomba merüljenek, magára hagyva a szexuáli
san felizgatott asszonyt. Egy fiatalasszony elmondta, 
hogy férje az egyesülés után rágyújtott cigarettára ... 

A szeretet tartósftása 

Az előbb említett és idézett többgyermekes édes
anya és feleség még Igy Ir: 

"Fontos tényező a házas nemi életben, hogy mind
két fél biológiailag kielégüljön, s a nemi élvezetnek bir
tokosa legyen, ami a nők esetében nagy többségben 
elmarad." (Nyilván a férjek tudatlansága vagy önzése 
miatt.) így folytatja: "Szükséges pedig, mert a nemi ta
lálkozás az idegrendszerre kihatással van, előnyös -
negativ esetben hátrányos - formában. Mindkét házas
társ nemi élvezettel történő kielégülése egy nyugodt 
idegrendszer kialakltását eredményezi. Esetenként pe
dig egész napra kiható nyugalmat, harmóniát kölcsön
öz. (Agapés állapot). Elég ha az egyik fél nem találja 
meg a kielégítő élvezetet, jóvátehetetlen eseményeket 
vonhat maga után." 

Majd Igy zá~a Irását: "Gyakorlati tapasztalásból tu
dom, ha a nemi érintkezést, közösülést, mint Istennek 
tetsző tevékenységet élem, a házasság szentsége ré-
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vén érdemszerzővé válik és a léleknek békét, örömöt, 
boldogságot ad, a családnak pedig az ezer gond, ne
hézség és baj közepette nyugodt harmóniát szerez." 

Nemi egyesülés szeretetben 

A házastársak jól sikerült szerelmi egyesülésében -
amikor mindketten egyidőben élik át a nemi öröm és 
gyönyör maximumát - boldogltó módon megtapasztal
ják egész valÓjuk hiányérzetének kiegészülését. Ez az 
élmény személyiségük gyökeréig ragadja meg őket. A 
szerelemnek ez extázisában tudják, hogy boldog
ságukat a másik boldogító odaadásának köszönhetik, 
s ezért szeretnék magukat is úgy átadni partnerüknek, 
hogy személyiségük beléje olvadjon, sőt a másikban 
mintegy megsemmisüljön. Élek én, de már nem én, ha
nem Ő él bennem és én őbenne ... Valahogyan úgy, 
amint a lobogó ruzből kipattanó szikra újra belehull a 
tűztengerbe, s abban megsemmisülni látszik. 

Ez a csodálatos szeretetélmény átsugárzik másnap
jukra, s jól lehet az idegrendszer szexuális igénybevé
tele miatt bizonyos bágyadtság jelentkezhet, boldog
sággal, belső megbékéltséggel sugározza be hétköz
napjaikat. (A szeretet agapés állapotáról van szó.) 

Tudják, hogy akiket a szeretet Igy egyesit, azok Is
tenben élnek és lsten őbennük, mert az lsten szeretet 
(V. ö. 1 Jn 4,16), és hálával telnek el lsten iránt. 

így következő szentáldozásukkor nemi életük miatt, 
lelkükben nem lesz valami, ha mégoly csekély is -
nyugtalanság, vagy lelkiismeretfurdalás-féle -, hanem 
ellenkezőleg: hála és szeretet lsten iránt, aki a szere
tetnek és a boldogságnak ilyen nagyszeru lehetöségé
vel ajándékozta meg öket. Es a szentáldozásban nyert 
kegyelem újabb eröt ad nekik a házastársi szeretetben 
való élet elkerülhetetlen áldozatainak készséges válla
lására. A szeretetből hozott áldozat viszont növeli a 
szeretetet. 
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Illusztráció, ha aka~átok elrettentő példa, egy régeb
ben történt eset: 

Egy férj aránylag fiatalon meghalt. A család ismerő
se kondoleált az asszonynak. Ezt mondta: "Tulajdon
képpen nem is tudok bánkódni, hogy elment. Éveken 
át ez az ember folyton felizgatott, de kielégülni nem 
tudtam." - Ez természetesen idegileg is nagyon meg
viselte ezt a szerencsétlen asszonyt. 

Ki volt a hibás? - Legvégső soron az, aki a jegyes
oktatást végezte. A férj nem tudta azt, amit az imént 
az asszony türelmes felkészltéséről elmondtam. Az 
asszony meg azt nem tudta, hogyha a férje kielégülése 
előtt visszavonul, kielégitheti magát és ez nem bűn. 
Lám, hová vezethet a tudatlanság ezen a téren. Ami
nek csupa örömet és boldogságot kellett volna hozni 
a házasságba, kint és idegességet eredményezett ... 

Őszinteség a nemi kapcsolatban 

Mindebből látható, hogya házasoknak nagyon 
őszintének kell lenniük ebben a dologban. Mindenben, 
de ebben különösen, hogy közösen tudják kialakítani 
azokat a szexuális formákat, amelyek számukra a leg
boldogabb élményt jelentik. 

Próbaházasság? 

De ne gondoljátok, hogy a csalódás elkerülése vé
gett jobb elöbb próbaházasságot kötni. 

Elöször is a házasság elötti nemi élet súlyos bűn. De 
nem is hoz biztos megoldást. - Néhány éve elökészl
tettem egy menyasszonyt elsőáldozásra. A vőlegénye 
is el szokott vele jönni. A jegyesoktatás és esküvő má
sutt volt. Egy alkalommal a völegény kibökte, hogy ők 
már szexuálisan kiprÓbálták egymást és úgy találták, 
hogy nagyon összeillenek. Meg is volt az egyházi es-
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küvO, aztán - talán egy év se tellett bele és - a sze
xuálisan nagyon összeilIO partnerek elváltak. 

Lehet, hogy házasságotok elsO heteiben nem fog 
minden nagyszerOen sikerülni ezen a téren, de már az 
maga, hogy - mint eml/tettem - ti ketten alakit játok ki 
magatoknak azokat a szexuális formákat, amelyek 
számotokra a legboldogltóbbak, már ez maga is bol
dogság forrása lesz számotokra, de éppen ezért újból 
hangsúlyozni kell az Oszinteséget ezen a téren és a kö
zös megbeszélést. 

Hátra van még, hogy arról a mondatról beszélges
sünk, amivel a szent Iró a Bibliában lezárja az asszony 
teremtését: "Mindketten meztelenek voltak, de nem 
szégyenkeztek egymás előtt." 

lsten ezzel az egy mondattal jelzi a Teremtő kezébOI 
kikerült első emberpár Osi ártatlanságát. Minden, amit 
lsten alkotott "nagyon jó" volt. Az ember harmonikus 
lény volt. Mi nem ilyennek tapasztaljuk magunkat. Az 
ember sokszor olyan, hogy maga se szereti, hogy miért 
ilyen. Dühös, türelmetlen, kapzsi, mértéktelen, bekép
zelt stb. - Gondolom, ti is tapasztaltatok már ilyesfélé
ket magatokban. Szent Pál is megtapasztalta ezt: "Bár 
a jót szeretném tenni, a rosszra vagyok kész ... Én sze
rencsétlen ember! (Róm. 7.21-24) kiált fel, szinte két
ségbeesetten. 

Hogy a szent fró miért csak a szexuális ösztönön 
muta~a be az Osi harmonikus állapotot? - Bizonyára 
azért, mert a bukás után sok ösztönünk közül ez okoz
za a legtöbb gondot minden embernek. 

Van-e, volna-e valami kérdésetek? 
Igen ez a kérdés fontos, vártam is, de ha nem jöttök 

elO vele, akkor is kitértem volna rá. 
Mi megengedett, és mi nem a házasok között sze

xuális téren? 
A felelet rövid és világos: A házasfelek között sze

xuális téren minden megengedett, ami az egyesülést 
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előkésziti, bevezeti és utána kiegészlti. Hiszen bármit 
is tesznek ilyenkor a házasfelek az mind kevesebb a 
teljes egyesülésnél. 

Egyenlőre csak ennyit. de erről még részletesen fo
gunk beszélni. Viszontlátásra egy hét múlva! 



5. ötödik beszélgetés: A szeretet megrontása 

Miért vagyunk diszharmonikusak 

Kedves jegyesek, beszélgettünk már arról az ellen
tétről, mely a Biblia szava és a megtapasztalt valóság 
között van. Bizonyára emlékeztek az Úr szavára az 
ember teremtése után: Látta az lsten, hogy minden na
gyon jó, amit alkotott. (Ter. 1, 31.) 

És mi nem tapasztaljuk meg magunkat nagyon jó
nak. SŐt, olykor még jónak sem. Úgy éljük meg ma
gunkat, hogy van bennünk jó is, rossz is. 

Valóban ez a realitás. Mond-e erről valamit a Biblia? 
A történetet bizonyára ismeritek, de nem árt újból a 

maga frissességében hallani. A már ismert mondat, 
mellyel az asszony teremtése és ezzel a Biblia 2. fe
jezete zárul igy hangzik: 

"Mind az ember, mind az asszony meztelen volt, de 
nem szégyenkeztek egymás előtt." (Ter. 2, 25.) Ez a 
mondat jelzi az ősi ártatlanság állapotát, az ember har
monikus "nagyon jó" lény volt. 

Az els6 kísértés 

"A kígyó ravaszabb volt a föld minden állatánál, amit 
az Úristen teremtett. Ezt mondta az asszonynak: "Va
lóban mondta lsten, hogy nem ehettek a kert vala
mennyi fájáról?" 

Milyen kertről és milyen fákról is van itt szó? 
Vissza kell lapoznunk a 2. fejezethez, ahol a 8. vers

tól ezt olvassuk: 
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"Az Úristen kertet telepített Édenben, keleten és oda 
helyezte az embert, akit teremtett. És az Úristen a föld
ből mindenféle fát sarjasztott, ami tekintetre szép és 
táplálkozásra alkalmas; azután kisarjasztotta az élet 
fáját, meg a jÓ és rossz tudásának fáját a kert köze
pén ... 

Az Úristen vette az embert és az Éden kertjébe he
lyezte, hogy művelje és őrizze. Az Úristen parancsot 
adott az embernek: A kert minden fájárÓl ehetsz. De a 
jÓ és rossz tudás fájárÓl ne egyél, mert amely napon 
eszel róla, meghalsz." (Ter. 2. 8-17.) 

A kígyó képének felhasználásával a kisértő bukott 
angyal ravasz taktikával áll elő. Kérdez: "ValÓban 
mondta ... ?" Aztán úgy túloz, hogya megszólftott, a 
könnyebben rávehető asszony, kötelességének érzi, 
hogy megvédje az Urat: " ... nem ehettek a kert vala
mennyi fájáról?" 

Az első asszony sajnos szÓ ba áll a kísértővel, de női 
módra - elnézést a női nem elmarasztalásáért -
hosszabba n felel, mint szükséges volna: 

"A kert fáinak gyümölcséből ehetünk. Isten csak a 
kert közepén álló fa gyümölcséről mondta: ne egyetek 
belőle, ne is érintsétek, nehogy meghaljatok." 

A kísértőnek elég, hogy szóba álltak vele, a beszél
getést ravaszul fűzi tovább: 

"Semmi esetre; nem fogtok meghalni. Isten jól tudja, 
hogy amely napon abból esztek, szemetek fel nyílik, 
olyanok lesztek mint az istenek, akik ismerik a jót és 
a rosszat." 

Tehát: lsten csak ijesztget a halállal, mert félti min
denttudását. .. milyen is lehet, oly okosnak lenni, mint 
az lsten ... ? tudni a jót és rosszat. .. mi lehet az, mi le
het a különbség a kettő között. Milyen lehet az, ha az 
embernek felnyílik a szeme és olyan újdonságokat is 
megtudhat, amiket eddig nem ismert? Ez a kisértés az 
értelmes embert gyökerében támadja meg. S minthogy 
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szabad akarata van, megéli, hogy dönthet lsten ellen 
is, és nem lesz abból semmi baj, csak fenyegetett. 

Az els~ bún 

A kísértés most átterjed az érzékszervekre is: 
"Az asszony látta, hogy a fa élvezhetO, tekintetre 

szép és csábit a tudás megszerzésére. Vett tehát gyü
mölcséből, megette, adott férjének, aki vele volt, és az 
is evett belOle. Erre felnyilt a szemük, észrevették, 
hogy meztelenek. Fügefa leveleket fúztek össze és kö
tényt csináltak maguknak." 

K(jvetkezményei 

"Azután meghallották az Úristen lépteit, aki a nap
pali szellőben a kertben járkált. Az ember és az asz
szony elrejtőztek az Úristen elOI a kert fái között. De 
az Úristen hivta az embert és így szólt hozzá: Hol 
vagy? Ó igy válaszolt: Hallottam lépteidet a kertben, s 
féltem, mert meztelen vagyok, tehát elrejtOnem. De Ó 
így szólt: Ki adta tudtodra, hogy meztelen vagy? Ettél 
a fáról, amelyrOI megtiltottam, hogy egyél? Az ember 
így válaszolt: Az asszony adott a fáról, akit mellém ren
deltél, azért ettem. Az Úristen megkérdezte az asz
szonyt: Mit tettél? Az asszony igy felelt: A kígyó veze
tett félre, ezért ettem." (Ter. 3, 1-13.) 

íme az elsO bún, az elsO szembehelyezkedés Isten
nel, és annak következményei. 

Észrevették, hogy meztelenek. A szentíró megint a 
legtöbb gondot okozÓ ösztönnél mutatja meg a bukás 
következményeit: az ösztönös természet harmóniájá
nak megbomlását. 

Azután jelentkezik a félelem, a lelkiismeretfurdalás, 
a szorongás .... Az értelem elhomályosodása: azt gon
dolták, hogy lsten elől egy fa mögé el lehet bújni! 
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Az akarat elgyöngülése: Az első ember rákeni az 
egészet az asszonyra, sőt magát Istent okolja: Az 
asszony, akit te rendeltél mellém. Miért alkottál ilyen 
asszonyt? Te vagy az oka! 

Az asszony legalább egyszerűen beismerte, hogya 
kisértő becsapta. 

A leírás irodalmi műfaja parabola. Ma sokan megmo
solyogják, és a mítoszok sorába utalják, pedig mélysé
ges tanítást tartalmaz, lélektanilag is tökéletesen föl
épített alkotás, méghozzá úgy, hogya legprimitivebb 
ember is megérti, hogy miért van az emberben most 
jÓ és rossz vegyesen. Az ősszülők bűne, engedetlen
sége az eredeti bűn, melyben megrokkant, diszharmo
nikus természetet örökítik át a szülők. Ilyen termé
szetet örököltünk mi is, ilyet fogtok ti is átöröklteni. Ez 
a realitás. De ez a tény már előre mutat a gyermekne
velés felelősségteljes kötelességére. 

A bibliai történet azután Igy folytatódik: 
"Az Úristen Igy szólt a kigyóhoz: Mivel ezt tetted, át

kozott leszel minden állat és a mező minden vadja kö
zött. Hasadon csúszol és a föld porát eszed életed 
minden napján. - (Ez primitiv emberi megfigyelés és 
korabeli véleményen alapuló népies leírás) - Ellenke
zést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod 
és az ő ivadéka közé. Ó széttiporja fejedet, te meg a 
sarkát veszed célba." lsten tehát nem hagyja az em
bert bukott állapotának reménytelenségében, hanem 
reményt kelt benne a Messiás, a megváltó megIgéré
séveI. Nem a gonosz fog uralkodni végleg az ember 
fölött. 

Az e/56 bún további következményei 

Az asszonyhoz pedig így szólt: Megsokasítom ter
hességed kínjait. Fájdalmak közepette szülöd gyer
mekeidet. Vágyakozni fogsz férjed után, ő azonban 
uralkodni fog rajtad." 
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- Megjelenik a testi szenvedés, a nO szexuális ki
zsákmányolásának IehetOsége. 

Megjelenik a bűn következménye a munka sikerte
lenségében és büntetés jellegű fáradságában: "Mivel 
hallgattál az asszony szavára és ettél a fáról, jóllehet 
megtiltottam, hogy egyél róla, a föld átkozott lesz mi
attad. Fáradsággal szerzed meg rajta táplálékodat éle
ted minden napján. Tövist és bojto~ánt terem számod
ra. A mezö füvét kell enned. Arcod verejtékével eszed 
kenyeredet, amíg vissza nem térsz a földbe, amibölIet
tél. Mert por vagy és a porba térsz vissza." (Ter. 3,19.) 

A munka fáradságos voltához, sikertelenségéhez 
végül a legkeserűbb figyelmeztetés teremtmény vol
tunkra a halál. Ennek tudatosítása is életünk realitásá
hoz tartozik. Minden édesanya halálra szánt életet tud 
csak továbbadni. Minden édesapa halálraszánt élet 
nemzésére képes csupán. Ennek megoldása csak a 
krisztusi megváltás fényében várható. ErrOl még fo
gunk beszélgetni. 

A bűnnel tehát elveszett az istengyermekség kegyel
me, a megszentelO kegyelem. így minden gyermek ez
zel a hiánnyal születik a világra. Mikor azt mondjuk, 
hogy eredeti bűnnel születünk, nem azt jelenti, hogy 
valami pozitív bűnnel terhelt az újszülött lelke, hanem 
azt, hogy nem úgy lép a világba, ahogyan lsten akarta, 
tehát a kegyelem állapotában, hanem ennek hiányá
val. 

A megszentelO kegyelmet, az istengyermekség mél
tóságát a keresztség révén kapjuk meg. 

A bún a legnagyobb rossz 

Persze személyes bűneinkkel újból el is veszíthetjük. 
A bűn valami olyan rossz, olyan hátatfordítás Istennek, 
olyan engedetlenség, aminek hatása nem jelentkezik 
azonnal. Ha valaki káromkodik, éppúgy süt rá a nap, 
mint elótte, éppúgy megissza a sörét a sarki italboltban 
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stb. A bűn nagy rosszasága, egzisztenciális rosszasá
ga csak következményei bOI tudható meg. A bűn olyan 
nagy rossz, olyan nagy sértés Istennel szemben, hogy 
jóvátételéhez a Második Isteni Személynek kellett em
berré lenni, és sok kInzás után a kereszten meghalni, 
hogy el ne vesszünk. - A bűn olyan nagy rossz, hogy 
aki Krisztus bűneinkért elegettevO áldozatának kegyel
meit visszautasItva hal meg, örökre elkárhozik. Olyan 
rossz, melynek következményeit magunk tapasztaljuk, 
hiszen az egész emberi élet sok nyomorúságának az 
elsO és az azt követO sok bűn az oka. Ezért a testi 
szenvedés, a kórházak, a börtönök, az Orültek háza, a 
nyomor, éhinség stb. s végül a testi haláL .. Ezért a 
bűnt, mint a legnagyobb rosszat ki kell küszöbölnünk 
életünkből. Igaz, ezt nem lehet mindig úgy, hogy so
hase követünk el bűnt, de úgy igen, hogy komolyan 
igyekszünk kerOlni, s ha már elkövettük, a bűnbánat 
szentségének segItségével szabadulunk belőle. 

Bizony a házastársak felelnek lsten előtt egymás üd
vösségéért. De ez is örömöthozó kötelesség. Hiszen 
ha szeretetbOI mindenképpen akarják egymást itt a föl
dön boldogItani, vajon közömbösek lehetnek házastár
suk örök boldogságával, üdvösségével szemben?! És 
ha már itt egyesülni akarnak a szeretetben, akkor vajon 
nem akarnak a szeretet örök egyesültségében élni a 
szentháromságos lsten Szeretetközösségében? 

Búnáradat az emberiség történetében 

Ha az emberek az ószövetségi SzentIrást olvassák, 
sokszor megbotránkoznak. Hát ez az a szent könyv? 
Ez az lsten szava? Hiszen tele van a legaljasabb bű
nökkel! 

Valóban Igy van. Isten bemutatja a bűn következmé
nyeit, hogy miként árad szét nyomában a gonoszság 
az egész földön, az egész emberiségre, az egész tör-
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ténelemre. Hiszen éppen az a célja, hogy belássuk: rá
szorulunk a megváltásra, rászorulunk irgalmára. 

Néhány bibliai példa 

Ragadjunk ki néhány ilyen gonoszságot. Itt van 
mindjárt Káin és Ábel esete, a testvérgyilkosság. Vagy 
Támáré, aki apósával közösül és gyermekeket fogan 
tőle. Itt vannak Lót lányai, akik apjukat kérik, hogy kö
zösüljön velük, hogy gyermekeik legyenek. - Valóban 
elborzadunk ezektől a bűnöktől. Vagy nézzük Dávid ki
rály esetét, aki elcsábitja egyik harctéren levő katoná
jának feleségét. Betsabét és amikor az fogan, akkor 
megöleti Uriást, méghozzá aljas mÓdon, meghagyva 
serege vezérének, hogy állItsák őt a csata legveszé
lyesebb helyére, és hagyják magára, hogy elpusztul
jon. Ezt az aljasságot még növeli, hogy miután Dávid 
megtudta; Betsabé fogant, hazarendeli Uriást. mintha 
tájékozÓdni kivánna a harcok állásáról és utána hiába 
prÓbálja rávenni, hogy térjen haza feleségéhez, ez a 
becsületes katona azzal hári~a el a felkínált lehetősé
get. hogy nem ta~a becsületes dolognak bajtársaival 
szemben, akik harcban állnak, kemény tábori életet éi
nek, hogy ő meg feleségével háljon. És Dávid ráadásul 
a levelet, melyben Uriás elvesztését elrendeli vele kül
deti a fővezérhez. (Ter. 4, 1-8; Ter. 19, 30-38; Ter. 
38.15-19; Sám. 11, 1-21.) 

Mai példák 

Lehet, hogy hasonló bűnökről mai társadalmunkban 
is hallottatok. Már emlftettem - igaz csak úgy zárÓjel
ben - a cserebere házasságot, amikor több házaspár 
megegyezik abban, hogy az asszonyokat időnként 
váltják egymás közt. Egy plébános mondta el nekem, 
hogy az Ö falujában is egy fiatalasszony, aki más falu
ba ment férjhez, a házasságkötés után néhány héttel 
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megjelent, otthagyta a fé~ét. Tőle is ezt a cserebere 
feleségeskedést akarták kivánni. 
Megdöbbentő az az eset is, amit nem rég mondtak 

el nekem. Egy apa lányával tartott fent nemi kapcso
latot. 13 éves korában, fogant és szült. A felesége ott
hagyta, erre megleste őt és összekéselte. 

Mikor ezt egy vidéki ismerősömnek elmondtam, el
mesélte, hogy falujuk határában egy testvérpár él, fiú 
és lány, akik nemi kapcsolatot tartanak fent egymással. 

Hát va 16 ban látha~uk, hogy Juda és Támár, L6t és 
lányai, Dávid és Betsabé 6ta, végső soron az első bún 
6ta, hogyan árad tovább ez a rettenetes búnfolyam. 

Most ezzel be is fejezzük. És következő alkalommal 
néhány példán szeretném bemutatni, hogya házastár
sak szexuális kapcsolatába mennyi rendetlenség és 
probléma csúszhat be, legtöbbször a tudatlanság, a 
hanyag és felületes jegyesoktatás miatt. 

Viszontlátásra. 



6. Hatodik beszélgetés: A bűn rontása a nemi kapcso
latban 

Emlékeztek arra, hogy az első bűnről és következ
ményeiről beszélgettünk múltkor. Azt ígértem, hogy né
hány életből vett mai példát fogok elmondani tanulsá
gui és okulásul a házastársak nemi életével kapcsolat
ban. 

Nemrég elmondtam őket egy jegyespárnak. Mind
ketten hIvők, gyakorlók. A vőlegény elcsodálkozott: Azt 
gondoltam, hogy ilyenek csak régen voltak, most már 
nem fordulnak elő. Minthogy, sajnos előfordulnak, oku
lásul és, hogy adott esetben másoknak is eligazltást, 
tanácsot tudjatok adni - hiszen ez keresztény köteles
ségünk - elmondom őket. Egyik-másikáról már beszél
tem, de azokat sem akarom ebbOl a gyűjteményből ki
hagyni. Persze, talán mondanom sem kell, egyiket sem 
gyóntatásból tudom, hanem úgy mesélték el nekem 
beszélgetés közben, tanácsot kérve, vagy mások 
mondták el őket, civilek, hogy jegyesoktatásnál fel
használhassam. 

EI6zetes megjegyzések 

Előbb néhány megjegyzés: 
A női stervezet, alkat, idegrendszer hasonlítható egy 

finom érzékeny műszerhez. Hozzá nem értő férj 
könnyen elronthatja ... De a nőnek is ismernie kell saját 
finom, érzékeny szervezetét, idegrendszerét és tudnia 
kell kezelni önmagát. A túlérzékenység, s ráadásul 
még annak ápolgatása elrontja a "műszert". (Túl ké
nyeskedő). 
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Egy háromgyermekes katolikus asszony mondta, 
hogy a baj a házasságban akkor kezdOdik, amikor az 
asszony kezdi magát sajnálni. (A család mártirja!) És 
akarja magát sajnáItatni is. Panaszkodik erre-arra ... 
Ezen mindenképpen úrrá kell lenni - mondta nyoma
tékosan. 

Ha a házaspár dolgaiba a szülOk - anyós, após -, 
rokonság beleszól nak, a házastársaknak még akkor is 
egymás mellett van a helyük, egymás védelmére kell 
kelniük, ha történetesen abeavatkozóknak objektlve 
igazuk van. 

AJ Nemi élet a házasság el"tt 

1. Művelt, jól nevelt, jó családból származó, a társas 
érintkezésben jómodorú ifjú férj a házaséletben a nemi 
kapcsolatkor olyan közönséges, alpári kifejezéseket 
használt, hogy az asszony teljesen elidegenedett a fér
jétől, és ha jÓl emlékszem, válás lett a vége. Hol szedte 
fel a fé~ ezeket? - Nyilván a házassága elOtt olyan kö
zönséges nO kkel volt kapcsolata, ahol ezt a magatar
tást és kifejezéseket eltanulta. 

2. A nemi élet gyönyörei, örömei különbözO minOsé
gűek és különbözO fokúak. Ha a házasság elOtt a fiatal 
sok mindenbe belekóstolt ezen a téren és most házas
társánál nem kapja meg azokat, amiket már megis
mert, keres valamiféle meg nem engedett megoldást, 
vagy csalódottságában elválik. 

3. De ez nem indokolja apróbaházasságot. 
Hiszen tudjuk azt, hogy minden szándékolt nemi ki

elégülés súlyos bűn a házasság elOtt. Nem mintha az 
lsten irigyelné tOlünk a nemi örömöket, hiszen tOle kap
tuk, de a szigorúnak tűnO VI. parancs: Ne paráznál
kodj! - az ember boldogságát védi -, már földi boldog
ságát is. (Gondolj az ősszülők bűnére, amirOI már be
szélgettünk.) Ezekben a próbálkozásokban rendszerint 
a nő a vesztes. Mert vagy védekezik a fogamzás ellen 
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valami módon (mechanikus eszközökkel, pirulával) 
vagy fogamzás esetén megszaklttatja a terhességet. 
Mindezeknek káros következményeit tudjuk (ha nem 
tudjátok mondjátok meg, szivesen kitérek rájuk), vagy 
nem él ezekkel és fogan és világra hozza a gyermeket, 
akkor leányanya lesz és ezek a mi társadalmunkban 
mégiscsak egy kicsit lenézettek. És ha a partner leta
gadja az apaságot, akkor lehet pereskedni, ami papl
ron nagyon szép jogi ügyintézés, de a valóságban ép
pen a leányanya számára tartós hercehurca. Vérvizs
gálat (anyának, gyermekének), antropológiai vizsgálat, 
birói tárgyalás ... ha a megltélt apaságot megfellebbezi 
az apa, akkor tovább folyik a per, egy-két évig is el
tarthat (ismerek ilyen esetet) és addig nincs pénz, csak 
kiadás ... 

Aztán igaz, hogy egy gyerekkel még általában elve
szik a leányanyákat, de az új apuka mégiscsak mos
toha apuka lesz és az anyának is mindenkor a szemé
be vágha~a: Ez a te gyereked ... Örülj, hogy elvette
lek ... stb. 

Tudok egy esetről, amikor a vőlegényemlitette az 
oktatáskor, hogy ők már szexuálisan kipróbálták egy
mást és nagyszerúen összeillenek. Aztán a szexuáli
san nagyszerúen összeillő házaspár talán már egy év 
után el is vált ... 

Nem igaz, hogy nem lehet megállni. .. Isten nem pa
rancsollehetetlent. Amit parancsol annak megtartásá
hoz a szükséges kegyelmet is megadja. Persze a ma
gunkét is meg kell tennünk. Nem könnyelmúsködhe
tünk, nem tehe~ük ki magunkat könnyelmúen kIsérté
seknek, búnveszélyeknek. 

íme két példa. Mindkettőt a férfiak mondták el. 
Az egyik vőlegény volt és a menyasszony jegyessé

gük ideje alatt javasolta a szexuális kapcsolatot. A fiú 
ezt válaszolta: Én azt akarom, hogyanászéjszakánk 
igazi nászéjszaka legyen. 
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A másik esetben a vőlegény próbálkozott. Külföldön 
voltak és valahogyan úgy adódott a háborút követő 
zürzavarban, hogy egyházi esküvőjüket megelőző éj
szakát egy szobában töltötték teljesen egyedül, közel 
és távol senki fia. És a fiú kezdeményezett mondván, 
hogy holnap már úgyis egymáséi lesznek ... 

Az okos menyasszony kedvesen igy szólt: Kisöreg, 
nem tudnál várni holnapig? 

Mire a fiú: De tudok! 
És másnap megvolt a boldog és tiszta esküvő a pá

rizsi Notre Dame-ban. 

BJ Nemi élet a házasságban 

Ha az esküvőt délután vagy este rendezik, utána 
lagzi következik, italozással, evéssel, táncolással. .. 
mindez eléggé felzaklat ja az idegrendszert mind az ifjú 
férjnél, mind a feleségénél, és ez elrontha~a első egye
sülésük sikerét. Ajánlatos tehát ételben, italban (eset
leg dohányzás ban) az ifjú párnak mértékletességet ta
núsítani. .. 

Van szakkönyv, amelyik az említett okok miatt azt ta
nácsolja, hogy első éjszaka ne törekedjenek nemi 
egyesülésre, csak aludjanak egymás mellett (sőt van, 
hogy két-három napot is ajánlanak), hogy megszokják 
egymás testi közelségét. 

Az se szerencsés megoldás, ha nászéjszakájuk szo
báját csak egy ajtó válas~a el a mulatozó násznéptől, 
vagy nagyon közel van hozzá. Az a tudat, hogy most 
a násznép rájuk gondol, szintén zavarja az ifjú párt, mi
kor kettesben magukra maradnak. 

Ezért jó, ha az ifjú pár a lagzi közben indul nászútra, 
s így az első éjszakát idegen helyen töltik. Alkalmas a 
déli órákban tartott esküvő is, ünnepi ebéddel, a nász
nép utána mulatazhat, amíg kedve tartja, az ifjú pár pe
dig hivatkozva a vonat indulására ebéd után útnak 
eredhet. Persze falun az ottani szokások (menyasz-
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szonytánc!) nagyon kötik a házasságkötés lebonyolítá
sának módját. 

A nászéjszakán, vagy ha egy vagy két nappal elha
laszt ják az első nemi egyesülést, a férj legyen nagyon 
tapintatos. Általában úgy tűnik, hogy komoly, vallásos 
jegyespár - szakkönyvek előzetes áttanulmányozása 
során - egymással megbeszélték nemi kapcsolatuk ki
alakítását. A nászéjszaka az asszony számára megha
tározó jellegű lehet. Rossz emlékek elronthatják a ket
tőjük szexuális kapcsolatát hosszú időre. 

Egy többgyermekes asszony több évi házasság után 
még mindig emlékezett arra, hogyanászéjszakán férje 
annyira igénybe vette, hgoy ezt a rossz emléket annyi 
esztendő után is hordozza magában. 

Egy másik eset: Az ifjú fé~ a nászéjszakán olyan kl
méletlenül bánt feleségével, hogy az asszony nemi 
szerve vérezni kezdett (nyilván nem a szűzhártya át
szakltásakor jelentkező egyszerű vérzés ről volt szó, 
ami nem is jelentkezik minden esetben). Ebból aztán 
válás és egyházi bontóper lett, mert a fé~ ráadásul 
rendszeresen védekezett a gyermekáldás ellen, tehát 
kizárta a házasság egyik célját. 

Egy vallásos férj mondta el, hogy házasságában ele
inte a nemi egyesülés után bűntudatot érzett. Ez ter
mészetesen - főleg vallásosan nevelt nőknél - előfor
dulhat, vagy az, hogy a nemi életben gátlásosak. Mind 
a kettőt le kell győzni, túl kell rajta lépni. Hiszen a sze
retet parancsának legmagasabb fokú gyakorlása, az 
egyesülő szeretet, ami az élet továbbadásának lehető
ségévei is össze van kötve, hogyan is lehetne bűn? (a 
gátlások legyőzésében segíthet, ha előtte mértékkel 
szeszt fogyasztunk). 

Ugyanígy a szerető odaadásnak lefékezése (gátlá
sosság) sem fejezi ki a teljes önátadást a férj iránti sze
retetben. És bajok is származhatnak ebből. A férj nem 
kapja meg azt az örömöt, amit a másik teljes önátadá-
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sa jelentene. Meg is érzi, hogy partnere gátlásosan vi
selkedik. Egy ifjú férj megjegyzése feleségéhez: "In
kább ne dicsekednél azzal, hogy szűzen jöttél a házas
ságba, hanem tudnád, hogy hogyan kell ilyenkor visel
kedni." 

Jó ezt is tudni: Egy házasság azért bomlott fel, mert 
az asszonynak olyan száraz volt a hüvelye, hogy a férfi 
nemi szervének behatolásakor komoly fájdalmat oko
zott neki. Lám ezen egy mogyorónyi vazelinnel segIteni 
lehetett volna! 

Másik eset: Egy házaspár szexuális együttléte 'alatt 
a férj megcsókolta felesége nemi szervét, aki ez ellen 
erélyesen tiltakozott. Ennek ellenté~e is eiOfordul, ami
kor az asszony kérte ugyanezt férjétől és O nem volt 
hajlandó teljesiteni felesége kIvánságát. 

Már emlItettük, hogy házastársak között minden 
megengedett, ami az egyesülést elókészlti vagy kiegé
szlti. Hiszen mindez kevesebb, mint maga az egyesü
lés. Szent Pál 1 Kor. 7, 1k versekben meglrja, hogya 
férj testével a feleség, a feleség testével a fé~ rendel
kezik. De az elObbi eseteken okulva, ha a házastársak 
valamelyike valami közöttük szokatlant akarna végre
hajtani vagy kérni a másiktól, jó azt okosan eIOkészI
teni. Ezért fontos a házastársak között - mint már em
If tettük -, a teljes Oszinteség szexuális téren is. A ta
pintat és kölcsönös szeretet irányItson minket. 

Olyan eset is eiOfordult, hogy a fé~nek erOsen fejlett 
nemi szerve volt, és az egyesülés végsO stádiumában, 
amikor a férfi a teljes behatolásra törekszik, ez a fel
eségének fájdalmat okozott. Úgy segItett magán a férj, 
hogy nemi szerve köré csavart egy megfelelO kendOt, 
ezzel a behatolás mélységét szabályozta és a problé
ma megoldódott. EbbOl is látható, hogy az Oszinte 
megbeszélés mennyire fontos. Hiszen ez a házasság 
is végzódhetett volna válással. .. 
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És még egy széisOséges eset. Egy jómodorú, udva
rias férfirOI miután házasságát megkötötte - derült ki, 
hogy szadista. Ez úgy jelentkezett nála, hogy a nemi 
egyesülés elOtt feleségét jól megverte. Úgy látszik ne
mi gerjedelmét önmagában igy tudta felcsigázni. (Sza
dizmus jelensége, hogy másnak testi fájdalmat okozva 
szexuális gyönyört kelt benne.) 

A megoldás: Krisztus megváltó kegyelme 

Kedves ... és ... , talán nem volt érdektelen ezeket 
az életből vett példákat elmondanom. Látha~átok, 
hogyaházaséletnek szexuális téren számos buktatója 
van, miattuk zátonyra futhat boldogságtok hajója. 
Mindezt akkor mondtam el miután bemutattam a bún 
következményeit. Valóban diszharmónikus lényekké 
lettünk. A harmóniát Krisztus Urunk megváltói kegyel
mével lehet biztositani. biztositsátok tehát magatok 
számára ezt a krisztusi kegyelmet! 



7. Hetedik beszélgetés: A "megváltott" házasság. 

Kedves~ .. és ... , emléke~ek még arra, hogy múltkor 
a bűn miatt diszharmónikussá vált emberről beszélget
tünk és arról, hogy ez a diszharmónia a házastársak 
nemi kapcsolatát is megzavarha~a, problémák jelent
kezhetnek közöttük. Néhány életböl vett példával be is 
mutattuk ezt. 

De emlékezhettek az Úr Igéreteire. Az ősszülők bu
kása után megváltást Igért. Az asszony és az ivadéka, 
mint jOl mondtátok múltkor, Mária és Jézus. Ma a meg
váltás házasságban jelentkező hatásáról akarunk be
szélgetni. 

A megváltás: a SzenthlJromság műve 

Gondoljatok vissza most arra, hogy első beszélge
tésünkkor az égi szeretetközösségről, a Szenthárom
ságos Istenről és ennek földi másáról, a férfiböl, nőből 
és gyermekből alakuló teremtett szeretetközösségről 
szóltunk. 

lsten m egtere mti a világmindenséget és nagyszerű
en berendezi, érdekesnek, szépnek, izgalmasnak te
remti, hogy az ember, az értelmes, szabadakaratú, al
kotni vágyó, művészi hajlamú ember otthonosan érez
ze magát benne. 

Ha most megfigyeljük a megváltás művét, valami ha
sonlót tapasztalhatunk. Isten mintegy előkészíti "be
rendezi" a Fiúisten megjelenéséhez és művének vég
rehajtásához szükséges feltételeket. És ebben is a 
Szentháromság közös működéséről van szó. Ismeritek 
az evangéliumi szakaszt Szent Lukácsnál: lsten elküldi 
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Gábor arkangyalt Máriához és közli vele: Ót választotta 
ki a születendő Messiás anyjául. Mikor Mária szúzes
ségére hivatkozik: Hogyan lesz ez lehetséges, hiszen 
férfit nem ismerek (igy jelen időben, amikor már Jó
zsefnek eljegyzett felesége volt!) az angyal ezt vála
szolja: "A Szentlélek száll terád, és a magasságbeli er
je borít el, ezért a születendő szent lsten Fia lesz." (Lk. 
1,26-35) 

És ugyanígy, Jézus nyilvános messiási múködésé
nek kezdetén is a Szentháromságot látjuk, amikor a 
Jordánban megkeresztelkedik Jánosnál: "Mikor a nép 
keresztelkedni ment, Jézus is megkeresztelkedett. Mi
közben imádkozott, megnyilt az ég és galam hoz ha
sonló testi alakban leszállt rá a Szentlélek. A mennyből 
ez a szózat hangzott: Te vagy az én szeretett Fiam, 
benned telik kedvem." (Lk. 3, 21) 

Ez a jelenet egyúttal előrejelzés. Jelzi a keresztség 
szentségét, mely révén mi is a Mennyei Atya szeretett 
gyermekei leszünk. Ezért a megváltás révén szentségi 
rangra emelt házasság lsten szeretett gyermekeinek a 
Szentháromsághoz hasonló földi szeretetközössége, 
melyben az Atyának szintén kedve telik. 

Érdekes megfigyelnünk, hogy amint a teremtés haj
nalán lsten siet tudtunkra adni a házasságra vonatkozó 
szándékát, ezt a "sietséget" kell látnunk a megváltás 
nyilvános múvének kezdetén is. Mert Jézus első útja 
a keresztelkedés és 40 napos böjtje után hova vezet? 
Emlékeztek még rá? 

Igen nagyon jó. A kánai mennyegzőre. Az Úr jelen
létével és első nagy nyilvános csodájával megszenteli 
a házasságot. Érthető, hogy e kettős tettével a család 
jelentőségére hivja fel figyelmünket, hiszen a család
ban sa~ad az új élet, az ember, akiért lsten mindent 
alkotott és akiért a Fiú emberré lett, hogy megváltsa. 

A házasság szempon~ából jelentős értelme van a 
viz borrá változtatásának is. A legforróbb szerelmi há-
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zasság is idOvei, a megszokás, az élet sok zaklatása, 
az el-elfáradás miatt elvizenyOsödik. Hogy az Igy el
lanyhult és visszavágyott kezdeti szerelem újra elOva
rázsolódjék, erre az Ur kegyelme képes. Illetve, hogy 
az elvizenyOsödés be ne következzen, hanem a hét
köznapi szeretet agapés állapota a családban fennma
radjon, nem elég csak a természetes eszközöket fel
használnunk, hanem diszharmonikus természetünk 
miatt, folyamatosan kell biztositanunk a házastársak 
szeretetének elvizenyOsödése ellen, Krisztus Urunk 
"vizet borrá változtató" kegyelmi erejét és szeretetét. 
Ezért fontos a házastársak kegyelmi élete! ErrOl még 
szó lesz. EIObb azonban azokról a hétköznapi eszkö
zökrOI akarunk beszélni, amelyekkel az agapés állapo
tot, a szeretet tartósitott állapotát a családban napról 
napra táplálni kell. Legjobb módszer erre, ha ellessük, 
hogy lsten hogyan szeret minket. 

"HétkOznapi szeretet" tettekben 

Persze igazabb lenne, ha azt próbálnánk megsejte
ni, hogyaszentháromságos Szeretetközösségen belül 
a három isteni Személy hogyan éli a szeretetet. De er
re természetes erOinkkel képtelenek vagyunk. Azt 
azonban meg tudjuk figyelni, hgoy lsten irántunk való 
"hétköznapi szeretete" hogyan valósul. 

EIObb egy elvet kell leszögeznünk, amit Szent Ignác 
Lelkigyakorlatos könyvében, a szeretetrOI szóló elmél
kedés elején Igy fogalmaz meg: " ... a szeretetet inkább 
a tettekbe helyezzük, mint a szavakba." (Exerc. 230. 
pont) Ez nagyon fontos, mert minden jó dolog a kivé
telezésen bukik meg. Hogy családi példát emlltsek: hi
ába hízeleg anyunak Évike: Anyukám Igy szeretlek, 
anyukám úgy szeretlek... és azután öt perc múlva 
anyuka azt mondja kislányának: Jaj, Évike elfelejtettem 
kenyeret hozni, szaladj le hamar, hozz egy kilót, és er
re Evike azt válaszolja, hogy "Anyu most olyan jól ját-
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szom, most nem tudok lemenni. .. " - akkor mit ért az 
öt perccel elObbi elhangzott hlzelgés és szere
tetnyilatkozat. Tegyük át most ezt a példát fé~-feleség 
viszonylatába: sáros cipO letörlése, gombfelvarrás az 
ingre, tüzel O felhozása a pincéből, nadrág kivasalá
sa ... stb., stb. 

A gyakorlati szeretet 5 formája 

A szeretet elsO gyakorlati formája az ajándékozó 
szeretet. Minthogy mi teremtmények vagyunk, vagyis 
magunktól semmik, létünk és mindenünk lsten ingye
nes ajándéka. De megajándékoz a hétköznapokon is 
sokféle módon, sokféle leleményességgel, csak észre 
kell vennünk. Mi olyan természetesnek vesszük ezeket 
a hétköznapi "véletleneket", apró örömöket, sikere
ket... Pedig ezek végső soron mind lsten ajándékai... 
Nyiljék ki a szemünk, vegyük észre őket. De így járja
nak el a házastársak is, szeretetüket mutassák ki "hét
köznapi" ajándékkal. Nem nagy dolgokról van szó, de 
ezek naponta ápolják az agapés állapotot a házasság
ban. 

Egy asszony egyszer elpanaszolta, hogy fé~e név
napra, születésnapra, házassági évfordulóra soha még 
egy szál virággal sem gratulálja meg ... Ti ne legyetek 
ilyenek. A mindennapi élet apróságokból áll, ragadjá
tok meg az alkalmakat, hogy egymásnak apró figyel
mes ajándékokkal örömöt szerezzetek. Megjelenik az 
elsO hóvirág a tél vége felé, vigyél haza feleséged
nek ... Hosszú sor áll banánért, szánd rá azt a néhány 
percet, mert tudod, hogy fé~ed szereti. .. stb. 

Persze a névnapokat, születésnapokat, a házassági 
évfordulót és a keresztségtek évfordulóját okvetlenül 
ünnepeljétek meg. Hiszen utóbbi jelentOsebb, mint a 
születés, mert - mint már mondottuk - mindnyájan 
csak a halálra születünk, de a keresztségben újjászü
letünk, az igazi, az örök életre. Hogyne ünnepelnénk 
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azt meg örömmel, hálát adva Urunk megváltói kegyel
meiért! 

De ne csak evilági ajándékokra gondoljatok, hanem 
egymás kegyelmi megajándékozására is. Miről lehetne 
itt szó? 

Igen, jól mondjátok. Egymásért való imádság, szent
mise mondatás egymásért, szentáldozás felajánlása, 
kis áldozatok felajánlása az Úrnak a másik lelki üdvös
ségéért. Isten egymásra bízott benneteket nemcsak az 
evilági boldogitás szempon~ából, hanem örök üdvös
ségtek dolgában is. 

2. A gyakorlati szeretet következő formáját így hív
hatnánk: az együttlét szeretete 

Azt olvassuk a Szentlrásban: "Gyönyörűség az em
berek fiaival lennem" - mondja az Úr. Ó szeret velünk, 
közöttünk lenni. ·A folyamatos teremtés révén (létfenn
tartás, konzerváció) mindig jelen van. De jelen van kü
lönös módon Krisztus Urunk révén. Jelen van igéjével 
a Szentírásban, az egyházban, a papok személyében, 
a nevében összegyűlt közösségekben, hiszen Ó 
mondta "Ha ketten vagy hárman összegyűlnek az én 
nevemben, ott vagyok közöttük" (Mt. 18,20) és legin
kább az Oltáriszentségben. 

így a házastársak is egymás társaságában legyenek 
legszívesebben. Eleinte ez Igy is szokott lenni, de 
amint "vizenyősödik" kettőjük viszonya, előfordulhat, 
hogy férjem uram szívesebben van barátai társaságá
ban és kezd későn hazajönni, vagy az asszony kezd 
szomszédoini és amikor fé~e hazajön nincs otthon ... 

Egymás társaságában érezzétek magatokat a leg
jobban. Legyenek meghitt beszélgetéseitek, amikor 
már csend van a házban, a gyerekek alszanak, tv, rá
dió se szóljon... Mennyi megbeszélni való is akad! 
Gondolatok, vélemények, érzések, vágyak elmondása. 
Családi tervezések, gyermeknevelési problémák stb. 
És amikor már serdültebbek a gyerekek, egy-egy be-
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szélgetésbe őket is vonjátok be, érezzék, hogy ők is: 
a családi közösséghez tartoznak. Olyan témákból kell 
velük beszélgetni, amikben ők is érintve vannak. PI. 
Hol töltsük a nyarat, vagy hova menjünk kirándulni 
szombat-vasárnap ... 

Egy-két veszélyre fel akarom hívni figyelmeteket. 
Gondoljátok meg, hogy reggel frissen, pihenten, jólöl
tözötten, csinosan mész munkahelyedre és ott találko
zol munkatársaiddal és munkatársnőiddel, akik ugyan
így pihentek, frissek, csinosak, kedvesek ... És megle
het, hogy megkörnyékeznek. Főleg az elvált férjek és 
nők keresik az új partnerüket és ha benned vélik felfe
dezni, akkor nem törődnek azzal, hogyeseteleg a te 
boldog házasságodat szétzúzzák, hanem addig pró
bálnak mesterkedni, amig reményük lehet, hogy célju
kat elérik. Apróságokkal kezdik. Felsegltik a kabátodat. 
Feketét hoznak. Hazamenet felklnálják az esemyójü
ket. Iróasztalodnál, munkapadodnál felejtkeznek egy 
kis beszélgetésre stb. Ezeket észre kell venned és ki 
kell térned előlük. Magadban meg nevesd ki a hálóját 
oly átlátszóan szövő pókot. De azért veszélyes pók az 
ilyen, valóban el kell kerülni. Neked is lehetnek gyenge 
pillanataid, sőt időszakaid házasságodban, amikor el
vizenyősödött kettőtök viszonya. 

Az is előfordulhat, hogy olyan valaki jelenik meg a 
láthatáron, életutad olyan valakivel kereszteződik, aki
ről úgy éled meg, hogy ő volna az igazi. Ó az, aki iga
zán ki tudná egésziteni személyiségedet, elrontottad a 
házasságodat, ezt kellett volna elvenned, illetve ehhez 
kellett volna hozzámenned. Nem Mó, hanem igazi 
mély érzelmekről van szó. Mi a teendő? - Úgy kell fel
fognod, mint kísértést. Kerülni kell tehát az alkalmat, 
nehogy a feltámadt érzelmek, vonzódás még jobban 
elmélyüljenek, még jobban betöltsék egész világodat. 
Állhatatosan kell imádkoznod a házastársi hűség ke
gyelméért és feleségeddel v. té~eddel szemben igyek-
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szel annál gyöngédebb lenni, gyakrabban keresed vele 
a nemi kapcsolatot és igyekszel azt nagyon örömtelivé 
tenni. Mindez komoly akaraterőt kíván, de a házasság 
szentségi kegyelmei segítenek ezekben a nehéz na
pokban, hetekben. És ha kitartasz, előbb-utóbb lelohad 
a harmadik személye utáni vágyad, elszürkül az érté
kelés, mellyel jelenlegi házastársad fölé emelted őt és 
egy adott pillanatban rájössz, hogy mégiscsak a te fel
eséged, a te férjed az igazi. Jól választottál. És akkor 
újból nagyon boldog leszel házastársaddal és hálás Is
tennel szemben. 

Jól teszed, ha klnlódásaidat elmondod őszintén há
zastársadnak és kérd őt, hogy segítsen húségesnek 
maradnod neki és Istennek tett Igéretedhez. Lehet, 
hogy ez az őszinte vallomás nyomban elfújja azt a má
sik, veszedelmesen alakuló kötődést. Kívánom, hogy 
a házasságnak ezt a veszélyes zátonyát soha meg ne 
ismerjétek! 

A házasság boldogságára nagy veszély a féltékeny
ség. Erre a párválasztásnál figyelni kell. Féltékeny ud
varló, féltékeny jegyes, féltékeny házastárs is lesz. Ide
jében szabadulni kell tőle. HivO, vallásos, gyakorló ke
resztény sohase lesz féltékeny. 

3. Most beszéljünk az egymásért munkálkodó sze
retetr6l. Tettekben itt mutatkozik meg leginkább a sze
retet. A feleség is dolgozik, de a család, főleg a gye
rekek gondja mégiscsak rajta nyugszik. Az asszonyaz, 
aki terhes, aki szül, aki szoptat, aki a háztartást vezeti 
ezer apró gondjá val-bajával. Neki ezenfelül jó feleség
nek, vendégek jövetelekor jó háziasszonynak is kell 
lennie. És nyolc órát dolgozhat is. Munkahelyén is gon
dolatban gyermekeivel foglalkozik, tervez, számoL .. A 
férj más. öt munkahelyén a gyermekek és a háztartás 
gondjai nem zava~ák. Ha építkeztek, akkor igen, akkor 
tervez, utánajár. Dehát nem mindenki épltkezik és a 
ház is elkészül egyszer... Szóval a teher inkább az 
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asszonyon van. Ez a realitás. Ezért a férfinek bizony 
jócskán be kell segiteni a család közös munkáiba. 
Mindezeket a problémákat közösen és okosan meg 
kell beszélni. És az asszony pihentetésérOI is gondos
kodni kell. Ismerek olyan családot - öt gyereket neveI
tek -, ahol a férj feleségét évente elküdte teljes kikap
csolódásra egy-két hétre valami üdülObe, ahol teljesen 
ellátták. Nem kellett bevásárolni, fOzni, takaritani, mos
ni. .. stb. A kölcsönös szereteten, megértésen és okos
ságon múlik minden. 

4. Kicsit elvontabbnak tűnik a kölcsönös szeretet kö
vetkezO formája, amit úgy mondhatnánk, hogy akik 
szeretik egymást azok egymásból élnek. Az egymás
ból éló szeretetről van szó. Szent Ignác hasonlattal él. 
Amint a nap sugarai a napból élnek (ma fotonokat 
mondanánk), amint a forrásviz a forrásból buggyan, és 
ha a nap elsötétül, nincs életet, meleget hozó napsu
gár, ha a forrás eldugul, nincs életet, frissltést hozó üdl
tő, tisztItó, energiát hozó víz, úgy ha elapad a házas
társi szeretet, a család is kezd "elsötétülni", "haldo
kolni". 

A szeretO házastársak nemcsak egymásért élnek, 
hanem egymásból is. Ha egy idOre messze kerülnek 
egymástól, pl. valami hivatalos kiküldetés miatt, nemde 
gondolataikban, leveleiken keresztül valóban egymás
ból élnek. - Azt hallottam, hogy Japánban, ha a férj 
valamilyen hivatalos, nyilvános teljesltményt ért el, pl. 
könyvet Ir, szerzO ként a felesége nevét is feltüntetik. 
Ez jól kifejezi, hogy az a könyv nemcsak a férj fejében 
és szívében született meg, hanem kettOjük fejében és 
szivében, a feleség lehetOvé tette, hogy férje zavarta
lanul Irhassa könyvét. 

Remélem megsejtettétek, hogy mit jelent ez az egy
másból élő szeretet. Hiszen "ketten lesztek egy em
ber". A "test" ugyanis az ószövetségi fogalmazásban 
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embert is jelent. Izaiásnál olvassuk: "És minden test 
meglátja az lsten üdvösségét." (Iz. 40,6) 

5. A szeretet beteljesülése az egyesü/6 szeretet. Er
re ad igazi kézzelfogható példát a hit erejében a mi 
Urunk Jézus Krisztus, amikor az Oltáriszentségben ke
nyérré-borrá lesz, pontosabban a kenyér és bor lesz 
az Ó teste-vére, hogy vele táplálkozva egyesüljön ve
lünk. Az ismert népies mondás megsejtet valamit ebből 
a szeretetből, amikor azt mondja: Úgy szeretlek, majd 
megesziek ... 

A házastársak egyesülő szeretetéről, amely a nemi 
egyesülésben éri el tetőfokát, már szólottunk, de ha ezt 
nem előzi meg a "szívvel-lélekkel" egysége, csak bio
lógiai folyamattá degradálódik. Az egyesülő szere
tethez tartozik tehát a gondolatok, érzések, vágyak, 
akaratok, nézetek egyesülése. 

Azt gondoljátok erre, hogy a férfi és a nő annyira 
más, hogy ez úgyse érhető el. Valóban beszéltünk már 
a nagy pszichológiai különbségekről. Hát akkor itt mi
lyen egység, egyesülés valósítható meg? Olyan, amely 
kiegészítve egymást, egységet eredményez. Mindkettő 
hozzáadja a sajátját és közösen formálják ki, és így 
már nem az ÉN GONOOLATOMról, az ÉN NÉZETEM
ről, az ÉN VÁGYAM ról van szó, hanem a MI közösen 
kiformált gondolatainkról, érzéseinkről, nézeteinkről, 
vágyainkról, amelyekről most már mindegyiktek mond
hatja, hogy az az ENYÉM. 

Mindjárt láthatjátok, hogy ehhez közös, őszinte meg
beszélés szükséges. Azokról a meghitt beszélgetések
ről van szó, amit az együttlét szeretetéről szólva kifej
tettem. 

Az ilyen - ha szabad így mondanom - belső, lelki 
azonosulásból származhat az őszinte szexuális szere
tet-egyesülés. Erről még ilyen szempontból szólnunk 
kell. Talán majd a legközelebbi alkalommal, mert már 
nagyon eljárt az idő. 
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8. Nyolcadik beszélgetés: Mi bún - mi nem? 

Múltheti találkozásunk végén, mikor a plébánia ka
pujában elbúcsúztatok, két jelentős kérdéssel álltatok 
elő, András, megkérdezted, hogy mi megengedett és 
mi meg nem engedett, vagyis mi bún a házastársak 
szexuális kapcsolatában. Es Te, Kati erre nyomban 
hozzátetted: Hogyan állunk a családtervezéssel, amiről 
ma annyit beszélnek? 

András kérdésére nagyon világos szenti rási eligazi
tásunk van. Szent Pálnak már idézett 1. korintusi leve
lének 7. fejezetéről van szó. Fel is olvasom nektek. 

(gy Ir a korintusi hiveknek egy levélben föltett kérdé
seikre: "Leveletekre ezt válaszolom. Jó ha az ember 
asszonnyal nem érintkezik. A paráznaság veszélye mi
att azonban legyen csak minden férfinak felesége és 
minden asszonynak fé~e. A férfi teljesltse házastársi 
kötelességét feleségével szemben, s ugyanigy az 
asszony férjével szemben. Az asszony nem rendelke
zik tulajdon testével, hanem a férje. Ugyanigy, a férfi 
sem rendelkezik tulajdon testével, hanem a felesége. 
Ne tartózkodjatok egymástól. Legföljebb közös meg
egyezéssel egy időre, hogy az imádságnak szenteljé
tek magatokat. Aztán térjetek vissza egymáshoz, hogy 
a sátán meg ne kisértsen, mivel nem tudtok önmegtar
tóztatásban élni." (1 Kor. 7. 1-5.) 

Milyen bölcs eligazltást ad ez a tanltás - és el ne 
felejtsétek, hogyaSzentlrás a Szentlélektől sugalma
zott Irás! - a házastársak nemi életére vonatkozólag. 
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Rendezett ösztönlevezetés 

"A paráznaság veszélye miatt ... " olvastuk. EbbOl 
következik, hogy - mint régen fogalmazták - a házas
ság harmadik célja (t. i. a gyermekáldás és a kölcsönös 
segítés mellett) a szexuális ösztön rendezett levezeté
se. EbbOl mindjárt kitűnik, hogya házastársak nemi 
élete semmiképpen sem bűnös dolog. De hiszen errOl 
már beszéltünk ... 

A következO mondat: "A férfi teljesítse házastársi kö
telességét feleségével szemben, s ugyanígy az asz
szony férjével szemben" - arra utal, hogy aszexuális 
igény nem egyszerre szokott fellépni a házastársak
ban. Sőt lehetséges, hogy a másik fél, akitOI igénylik, 
most éppen egyáltalán nem kívánja. Mégis helyt kell 
állnia éspedig úgy, hogy házastársa megkapja mindazt 
az örömet, szeretetet amit vár. 

Visszautasftás 

Egy kis fejfájás, rossz közérzet, fáradság, kis láz 
nem lehet ok a visszautasításra. Aki súlyos ok nélkül 
utasítja vissza házastársát, súlyos bűnt követ el. Egy
részt, mert szerzOdésszegO, és vét a házastársi sze
retet ellen, másrészt bűnveszélynek teszi ki házastár
sát: önfertOzO, vagy házasságtörO lehet. .. A megismét
lOdO visszautasítás pedig a házasság felbomlásához 
vezethet. 

Mi lehet súlyos ok? Magas láz, súlyos betegség, a 
nO egészségügyi állapota, az igénylO partner részeg
sége ... 

De ilyenkor is a visszautasítás ne legyen "visszauta
sítás", hanem okos és szeretetteljes beláttatás, a kész
ség kifejezésével, hogyha az akadályt jelentO ok elmú
lik újból szeretettel rendelkezésére akar állni a házas
társának. 
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Szokatlan igények 

A következO tanitás az, hogy egyikük sem rendelke
zik saját testével, hanem a másik. Ez a kijelentés is 
alátámasztja az elObbieket, de még mást is mond. Azt 
U, amirOI már szó volt, hogy egyik házastárs a másik
tól az egyesülés elOkészltése során, vagy után, kiván
hat olyat, amitOI az idegenkedik, vagy O akar olyat vég
rehajtani a másik testén, ami annak nincsen tetszésé
re. - Minthogy a Szentírás szava szerint a házastárs 
testével a másik rendelkezik, ilyenekben is engednie 
kell a partner kivánságának, és ismét csak nem kellet
lenül. Persze mint már emlItettük elzOzO beszélgetése
ink egyikén, a szokatlan kivánságokkaI lehetOleg ne 
váratlanul lépjenek fel a házastársak, hanem megfelelő 
okossággal kész ftsék azt elő. 

Szabad vagy nem szabad? 

Ha azt kérdezitek, hogy-ezekben mi lehet bűnös, azt 
kell felelnünk, hogy a házastársak között - minthogy a 
házasság egyik célja a nemi ösztön rendezett leveze
tése - minden megengedett, ami az egyesülést meg
elOzi, eIOkésziti, ill. utána kiegészlti, hiszen minden ke
vesebb mint maga az egyesülés. 

De ha az egyesülés során az asszony nem elégült 
ki és a férje visszavonult, akkor az asszony bűn nélkül 
kielégftheti magát, hiszen mindent szabályosan végre
hajtott, ami az egyesüléshez a természet rendje szerint 
részére követelmény. 

Tartózkodás a nemi élettm 

Arra is figyeljetek, hogy csak közös megegyezéssel 
tartózkodhattok a házastársi egyesüléstOl, egyoldalúan 
tehát egyikőtök sem tehet olyan felajánlást, vagy jó fel
tételt, pláne fogadalmat, hogy pl. pénteken nem élek 
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nemi életet. Hiszen ez a szerzOdés egyoldalú felmon
dása volna ... 

De közös megegyezéssel valóban nem árt olykor 
vállalni az önmegtartóztató életet megfelelO időre, 
hogy mint Szent Pál mondja: "az imádságnak szentel
jétek magatokat". Ilyen közös önkéntes vállalás lehet 
pl. ádventi, vagy nagyböjti tridiumok idejére, amikor 
mindketten résztvesztek a lelkigyakorlatos szentbeszé
deken, vagy Nagypénteken, Hamvazószerdán, Mária 
kegyhelyekre való zarándoklat idején stb. 

Családtervezés 

Ami Kati kérdését illeti, és a családtervezésre vonat
kozik, tudnotok kell, hogy nem annyi gyermeket kell 
vállalni, ahány a rendszeres házassági együttéléskor 
fogamzhat. Az Egyház tanr~a, hogy jogos a családter
vezés. Hogy hány gyermeket vállaljanak a szülők, ez 
függ lakásviszonyaiktól, anyagi helyzetüktől, egészségi 
állapotuktól, a gyermekek emberhez méltó neveltetési 
lehetőségeitOl. .. 

Itt azonban vigyáznunk kell. Az ember sajnos önző 
és kényelem re hajló. Hamar kimondja, több gyereket 
már nem vagyunk képesek vállalni. Különösen olyan
kor jut ez az önzés kifejezésre, amikor az egyik fél 
akarna még gyereket, a másik meg húzódozik tOle ko
moly ok nélkül. Vagy olyankor, amikor azért nem kell 
a gyerek, mert most "telket veszünk a Balatonon" vagy 
"autó kell" stb. Szóval amikor az anyagiak túlsúlyra jut
nak a családtervezésben. 

Gondolnotok kell arra is, hogy a magyar népesség 
fogyóban van. A szaporulatot csak a harmadik gyerek 
biztosíthatja. A mi plébániánkon a hivO és gyakorló 
családok között összesen öt háromgyermekes család 
van, de azok között is, olyan, ahol még mind a három 
gyerek otthon van, csak kettó. Gyerekvállalás és gye
reknevelés áldozat nélkül nincs. Nem azért kaptátok Is-
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tentOl az élet továbbadásának képességét, hogy azzal 
visszaéljetek. Hiszen lsten parancsa a teremtés hajna
lán Igy szólott: "Szaporodjatok és sokasodjatok." Ezt 
az isteni akaratot a magyarság jelenleg nem teljesiti. 

Ha egy házasság úgy jön létre, hogya házastársak 
elOre megállapodnak, még a házasságkötés elOtt, 
hogy "Gyerek pedig nem kell", éppúgy érvénytelen 
volna, mintha úgy kötik, hogy "Ha nem sikerül, majd 
elválunk." Persze az Igy megkötött templomi házasság 
szentségtörO házasságkötés volna, szentségtörO a 
gyónásuk, áldozás uk és maga a házasság szentségé
nek kiszolgáltatása is. 

Tiltott és megengedett módok 

Most még az a kérdés van hátra, hogy hogyan sza
bályozható megengedett módon a gyermekek száma? 

Alapvető tudnivaló: megfogant élet elpusztitása 
(abortusz: terhesség megszakltás) súlyos bún. 

Súlyos bún a fogamzás megakadályozása meg nem 
engedett módon. Ezek: 

férfinél: gumi használata, a nemi aktus hirtelen meg
szakitása (ami ráadásul a nO számára is káros). Újab
ban férfiak számára készülO pirulákról is hallani. Ezek 
is persze tilosak. Tilos a sterilizáció is. 

nOknél: mechanikai gátló szerek (pl. spirál, pesszá
rium ... ), hüvelyben elhelyezhetO vegyszerek, fogam
zásgátló pirulák, öblltés az egyesülés után. 

Megengedett fogamzást elkerülO módszer az idO
szakos megtartóztatás. Ez abban áll, hogya menstru
ációs ciklusokban csak néhány nap fogamzásképes az 
asszony. Ezeken a napokon és a biztonság kedvéért 
elOtte és utána néhány napig kerülni kell a nemi egye
sülést. 

A fogamzásos napok megállapltására négy módszer 
ismeretes jelenleg: 
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1. Az Ogino-Knauss - biztonsága kb. 40%-os - a 
menstruációs naptárra hagyatkozik. De egy kis megfá
zás. izgalom. stb. már fel nem derlthető eltolódást 
eredményezhet. 

2. A hOmérős eljárás - biztonsága kb. 80%-os. Azon 
alapul. hogya tüszőpattanáskor az asszony hőmérsék
lete 1-2 tizeddel megemelkedik. Ezt figyelni kell. s 
ezért az asszonynak reggelenként. még ágyban fekve. 
nyelve alatt (pontosabb a hüvelyben) hOmérsékletét 
meg kell mérnie és gondosan jegyezni kell. 

3. A Billings-módszer: a nő hüvelyében jelentkező 
váladék állag ából és elszlneződésébOl megállapltható. 
hogy mikor termékeny az asszony. Itt tehát önmegfi
gyelésre van szükség. Eleinte ajánlatos a hőmérős el
járással ellenőrizni a megfigyelések helyességét. 98%
os biztonságot nyújt helyes megfigyelés esetén. 

4. A PG/53 jelzésű mikroszkópos módszer. Leírása 
a függelék 5. részében. 

Ismerek olyan idősebb hivő házaspárt. kiknek fiatal
ságában csak az Ogino-Knauss módszer volt az isme
retes. Ók úgy beszélték meg. hogy - kétszobás laká
sukban - két gyermeket tudnak vállani. De ha mégis 
történik fogamzás. Isten kezéből fogadják a gyermek
et. Még három gyermekük lett. És most hálásak az Is
tennek. mert a gyerekek mind kiváló. tehetséges. jó 
gyermekek lettek. 

Minthogy. kedves ... és .... remélhetőleg lsten meg
áldja majd házasságtokat gyermekekkel. úgy. ahogyan 
azt ti felelősséggel vállalni tudjátok. s ha közöttük lány 
is lesz. ha már felserdült. az édesanyának lesz köte
lessége. hogy rásegítse a Billings-módszerrel és hő
mérős eljárással saját fogamzásmentes ciklusainak 
megismerésére. Ha férjhez megy. ezzel már tisztában 
kell lennie. 
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Két megjegyzés 

De tudnotok kell, hogy sajnos, egy nehezen gy6gylt
ható gombás megbetegedés jelentkezhet a nOk hüve
Iyében és ez természetesen a Billings-féle megfigyelé
seket lehetetlenné teszi. Ezért a nemi szervek tisztán 
tartása, nyilvános fürdOk, WC-k kerülése nagyon aján
latos. 

Még annyit, hogya menstruáció idején általában a 
házastársak idegenkednek a nemi élettOl. De forditottja 
is jelentkezhet. Asszonyoknál olykor fokozottabb mér
tékben is. Lehet ilyenkor is házaséletet élni, de a fer
tOzés veszélye miatt mind a fé~, min(l a feleség nemi 
szervének tisztántartása különösen fontos. 

Ezt azért tartottam szükségesnek megemIlteni, mert 
a mózesi törvény tiltotta a nemi életet a menstruáció 
idején. Az újszövetségben azonban semmi ilyen meg
kötést nem találunk. 

Szeretettel várlak benneteket egy hét múlva, ami az 
utolsó elOtti alkalom lesz, vagy ha akarjátok, minthogy 
közeledik életetek nagy napja, és sok intézni való akad 
ilyenkor, az utolsó is lehet. Hiszen a házasság szertar
tásának megbeszélése már nem vesz olyan sok idOt 
igénybe. Oda is adom, a szertartáskönyvet, benne 
többféle szentlrási szakaszt találhattok: olvasmányt, 
leckét, evangéliumot. Válasszátok ki azokat, amelyeket 
házasságkötéstekkor hallani akartok, és amelyekrOl a 
prédikáció szóljon. Meg is mondhatjátok, hogy mirOI 
akartok hallani. Lesznek esetleg nem-hivO, vagy gyen
gehitű meghivottak is? 

Igen? - Igyekszünk majd úgy rendezni a szertartást, 
és úgy alakítani a mondanivalót, hogy számukra is él
mény legyen. 

lsten veletek! 
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9. Kilencedik beszélgetés: Emberi méltóságunk 

Mit is akar az lsten velünk? Velünk emberekkel, s 
fgy veletek is, veletek, akik majd ketten egy emberré 
lesztek? 

Emlékezzetek vissza elsO beszélgetésünkre. Az em
ber teremtése előtt, hogyan is "tanácskozott" önmagá
val az lsten? Igen, jól emlékeztek: Alkossunk embert 
képünkre, magunkhoz hasonlóvá. ErrOl már sok min
dent tudtok, de egyet még nem mondtunk el. Isten Jé
zus Krisztusért teremtett mindent. 

A Szentlrásban ezeket olvashatjuk: 
lsten "benne teremtett mindent a mennyben és a föl

dön: a láthatókat és a láthatatlanokat. .. Mindent általa, 
és ÉRTE teremtett. Ó elObb van mindennél, s benne 
áll fönn minden". (Kol 1, 17). "át (Krisztust) a világ te
remtése elOtt KIJELÖLTE (Isten), de előttetek csak a 
végsO idOkben nyilvánitotta kL" (1 Pét. 1, 20) "Úgy il
lett, hogy AKIÉRT és aki által a mindenség lett, aki 
számos fiát dicsOségre vezeti, üdvösségük szerzOjét a 
szenvedés útján dicsOftse meg ... Nem szégyeli, hogy 
testvéreinek hfvja Oket. .. mivel pedig a gyermekek tes
te-vére közös, ugyanúgy részesült azokban O is." 
(Zsid. 2, 10--14.). 

lsten gyermekségre rendelve 

lsten örök tervében tehát a megtestesült Ige, Jézus 
Krisztus élt, mint mintaokság, akit a "teremtés elOtt" ki
jelölt, akiért teremtett mindent. Mi emberek tehát az Ó 
képére és hasonlatosságára vagyunk alkotva. Isten-
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gyermekségre rendelve. Ez az a nagy ajándék, az a 
nagy plusz, amivel lsten a halandó természetet meg
ajándékozta: a halhatatlan isteni élet. 

Ezért írhatta Szent Péter 2. levelében: 
"így váltotta be nekünk legszebb és legnagyobb ígé

retét is, hogy ezek révén az ISTENI TERMÉSZET RÉ
SZESÉVÉ legyetek ... " (2 Pét. 1, 4.) Ez az isteni ter
mészet az a bizonyos "megszentelő kegyelem", amit 
az összülők eljátszottak és Krisztus Urunk keresztha
lálával és f,eltámadásával újból megszerzett számunk
ra. Ezért lehet most már testünk-vérünk Vele közös. 

Hiszen ti is kedves András és Kati "nem a szolgaság 
lelkét kaptátok, hogy ismét csak félelemben éljetek, (ti. 
a halál miatt), hanem a fogadott fiúság Lelkét kaptátok, 
melyben azt kiállt juk: ABBA! Atya! Maga a Lélek tesz 
tanúságot lelkünkben, hogy lsten fiai vagyunk." (Rom. 
8. 15 kk) 

lsten gyermekei vagyunk 

így ír szent Pál. És éppen ezért állapíthat ja meg 
szent János: "Nézzétek csak, mekkora szeretetet ta
núsított irántunk az Atya: lsten fiainak hívnak és AZOK 
IS VAGYUNK." (1 Jn. 3, 1.) 

De hogyan vagyunk azok, hogyan lettünk lsten gyer
mekeivé? Földi vonatkozásban hogyan lehet valaki va
lakinek a gyereke? Jól mondjátok: természetes úton, 
tehát nemzés révén és örökbefogadás révén. - Mi ho
gyan vagyunk lsten gyermekei, a kettö közül melyik 
módon? 

Nyilván se így se úgy. Hiszen Istennek csak egy 
nemzett Fia van a második isteni személy, akit az örök 
jelenben nemz és szül. De örökbefogadás útján sem. 
Hiszen az örökbefogadott gyermek örökbefogadó szü
lei természetéből semmit sem kap. Csak külső jogi ak
tusról van szó. 
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lsten azonban nemcsak külső jogi aktussal fogad 
gyermekeivé: Krisztus érdemeiért nemcsak úgy tekint 
ránk, MINTHA igazi gyerekei volnánk. Hiszen szent Já
nos megmondja: AZOK IS VAGYUNK! 

De hogyan? 
Ajándékozás révén. Isten valóban megajándékoz 

bennünket minden érdemünk nélkül, pusztán az Ó ir
galmából, irántunk való szeretetéből saját isteni életé
vel, halhatatlan isteni természetével, mint szent Péter 
leveléből hallottátok. És ezért a teljes ingyenességért 
hívjuk Istennek ezt az ajándékát KEGYELEMNEK! 

Istengyermekségünk veszélyeztetettsége 

Ez a kegyelem adja meg nekünk az Istenhasonlósá
got, ezért hivják megszentelő kegyelemnek, vagy 
szentté tevő kegyelemnek, hiszen szent Péter is Igy int 
elsó levelében: .,így szól az írás: Szentek legyetek, 
mert én szent Vagyok" (1 Pét. 1, 16.) 

lsten kegyelmével való együttmúködéssel válik tehát 
valóra lsten örök terve: az embernek Istenhez hason
lóvá teremtettsége. Ez tehát folyamat és élő valóság. 
De földünkön éppen a bún miatt, minden élő valóság 
egyben veszélyeztetett valóság is. Gondoljatok csak a 
legközelebb fekvő példára. Az új élet az anyaméhben, 
s maf:Ja az anya élete is mennyire veszélyeztetetté le
het. Es megszületése után a csecsemő is mennyi gon
dozásra szorul! 

Veszélyes zónák és a szentségek 

De egész emberéletünk is ilyen. S vannak benne kü
lönösen veszélyes, külső támogatásra szoruló zónák. 
Ilyen persze maga a születés és az azt követő hetek, 
hónapok - azután a gyermekkorból felnőttéválás kor
szaka: a kamaszkor - a pályaválasztás és házasság, 
vagy a másik alapvető életállapot, a papság, szerze-
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tesség - a különféle betegségek, melyek életünket ve
szélyeztetik - s végül a haldoklás és maga a halál. 
Ezek minden emberélet - férfié vagy nOé, gazdagé 
vagy szegényé, tanulté vagy tanulatlané - ilyen vagy 
olyan börszlnúé - velejárói. - De, minthogy a kegyelmi 
élet is élet, istengyermeki életünk is veszélyeztetett és 
vannak veszélyes zónái. És lsten a maga jóságában 
segítségünkre siet, hogy istengyermeki életünket meg
óvja. Ez az isteni segitség a szentségek révén történik. 
Ha a felsorolt veszélyes zónákat megszámoljátok, szá
muk hat. De még egyet hozzá kell adnunk. Minden éle
tet ugyanis táplálnunk kell. így a bennünk levő termé
szetfeletti életet is. És ez a hetedik isteni segitség, a 
"mennyból alászállott Kenyér", "az lsten kenyere, 
amely leszállt a mennyből és ÉLETET ad a világnak." 
(Jn. 6, 33.) - Már mondjátok is: az Oltáriszentségről 
van szó. 

így már együtt is van a hét szentség. Emlékeztek 
még rájuk? EI tudnátok sorolni, mindjárt hozzáigazitva 
természetfeletti életünk 7 veszélyes állapotához. 

Jól mondjátok, valóban a halandó életről a halhatat
lan életre a keresztség szentségében születünk. 

A felnőttéválás szentsége a bérmálás. Ennek révén 
a keresztségben lsten gyermekévé lett hivő, most már 
Krisztus apostola lesz: keresztény hitéről tanúságot 
tesz, megvédi és terjeszti. Életveszélyes betegség is
tengyermeki életünkben a bún. Gyógyítása a búnbánat 
szentsége révén történik. 

Az alapvető életállapot választásában, elfogadásá
ban és élésében segitségünkre van a házasság szent
sége. és a papszentelés: az egyházirend szentsége. 
(Megjegyzendő, hogy a diakonusi rend és a püspöki 
rend is szentségek). Az evilági életből az örök életbe 
való átmenet szentsége a betegek kenete. 

És kegyelmi, istengyermeki életünk folyamatos táp
lálására rendelte az Úr az Oltáriszentséget. Ez, mint 
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jól tudjátok, nem más, mint Krisztus valóságos teste és 
vére a kenyér és bor szlne alatt. ErrOl egy kicsit rész
letesebben. 

Mint mondottuk, minden életet táplálni kell. De min
den életet csak neki megfelelO étellel lehet táplálni. A 
cicának hiába adsz szénát, a lónak meg tejet, és a vi
ruló rózsabokor tövébe hiába öntesz oda akármilyen fi
noman is elkészített paprikáscsirkét galuskával. .. 

Éppígy a bennünk levO halhatatlan istengyermeki 
életet nem lehet halandó táplálékkal táplálni. Még szel
lemi termékekkel sem. PI. szép versekkel, szivhez szó
ló muzsikával, bármilyen jámbor is legyen, ésszerű bi
zonyltásokkal ... 

Halhatatlan életet csak halhatatlan eledellel lehet 
táplálni. És ez az Oltáriszentség. Ezért mondja az Úr: 
"Ha nem eszitek az Emberfia testét és nem isszátok 
az Ó vérét, nem lesz élet tibennetek." (Jn. 6, 53.) Vi
szont: "Aki e kenyérből eszik, örökké él." (Jn. 6, 51.) 

Ezért fontos, hogy a házastársak rendszeresen táp
lálkozzanak ezzel a kenyérrel. A közös szentáldozás
nak még az is a hatása, hogy Jézus személyén keresz
tül, aki mindkettOtök lelkébe tért, ott van - valamikép
pen egymás szívének legmélyéhez férkőzhettek az ál
dozás utáni szent percekben. Használjátok is ki ezeket 
mindenkor a kölcsönös szeretetetek kötelékének erő
sítésére. Most Jézus az a harmadik, aki ezt a kegyelmi 
szeretetközösséget tökéletessé teszi. 

Minden szentmisén áldozzatok. Hiszen Jézus ezt 
mondja az utolsó vacsorán: "Vegyétek és egyétek ... 
ezt cselekedjétek" (1 Kor. 23-26) Tehát az evést is 
cselekednünk kell. 

A bűnbánat szentségéhez is rendszeresen járulja
tok. Ha nincs is halálos bűnötök, akkor is ajánlatos a 
havi gyónás, lehetOleg ugyanannál a gyóntatónál. Igaz, 
a hajót csak a nagy lék süllyesztheti el, de az apróbb 
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repedéseken is beszivárog a vIz és idővel nagy bajt 
csinálhat. Jobb azt megelőzni. 

A betegek kenetének szentségére azért térek ki, 
mert lehet, hogy nagyszülOkkel, vagy késObb elörege
dO szüleitekkel együtt éltek esetleg eltartási szerzOdést 
köttök. Legyen gondotok arra, hogy a törOdött öregek, 
betegek részesüljenek a betegek szentségében. Ez 
nem jelenti azt - mint jól tudjátok -, hogy most már 
meg kell halni - magam is sok öreget, beteget meg
kentem és még életben vannak mind a mai napig -, 
hanem ennek a szentségnek az a hatása, hogy türel
met, lelkierOt ad, a betegség, öregség szenvedéseinek 
keresztényhez méltó módon való elviseléséhez és ke
gyelmi értékesltéséhez, szent Pál szavaira gondolva: 
"Kiegészltem testemben ami hlja van Krisztus szenve
désének, az Egyház javára." (Kol 1, 14) Nem arról van 
szó, hogya Krisztus kereszthalálával kiérdemelt meg
váltás nem elegendő, hanem arról, hogy az egész 
Krisztus (Totus Christus) kiegészlti a FO szenvedéseit, 
mert Krisztus a tagokban nem szenvedett földi életé
ben. A tagok szenvedései Igy valóban kiegészítik 
Krisztus szenvedéseit. Krisztus szenvedése végtelen 
értékű volt, mert Személye végtelen. A végtelent nem 
lehet kiegészlteni, de a titokzatos Test tagjai nem vég
telen ek, hanem nagyon is véges személyek. Az O 
szenvedéseik hozzájárulnak a FO szenvedéshez, aki
nek Szenvedései Igy kiegészülnek a tagok szenvedé
seivel. PI. Krisztus nem szenvedett leprában, rákban 
vagy tudObajban, az öregkor bajaiban ... stb. Tehát a 
keresztény lelkülettel elfogadott, sőt fölajánlott szenve
dés nemcsak Krisztus Urunk szenvedésével egyesit, 
hanem megváltói művének mintegy munkatársaivá 
avat, az Igy viselt szenvedés, mert értelmet kap, érté
kessé is lesz a kegyelem rendjében. Érdemeit mások 
javára értékeslthetem. 
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A házasság szentsége 

És végére hagytam a házasság szentségét. Mert 
benneteket most ez érdekel legjobban. 

A házasság az élOk szentsége. - No -, gondoljátok 
magatokban -, hát persze a holtak nem szoktak há
zasságot kötni. 

Nem is testileg halottakra gondolunk itt, hanem a lel
ki hullákra. Kik volnának ezek? 

É/6k szentsége 

Jól mondjátok, azok, akik halálos bűnben vannak. 
Tehát kioltották magukban az istengyermeki életet. Is
ten szemében nem élnek. Ezért tehát a házasság 
szentségének kiszolgáltatása előtt, végezzétek el a 
szentgyónástokat és járuljatok szentáldozáshoz. - Ez
zel nem azt mondom, hogy bizonyára halálos bűnben 
vagytok, de ha nem is, életetek olyan nagy fordulójáról 
van szó, hogy ahhoz sok kegyelmet biztosItsatok ma
gatoknak, és Jézussal a szIvetekben fogadjatok majd 
egymásnak örök hűséget az Úr oltára elOtt. 

Ha már itt tartunk megkérdezem, melyek még az 
élOk szentségei? Jól tudjátok ezt is. A keresztség és a 
bűnbánat szentségének kivételével mindegyik. - Egé
szen Igy van a szentkenet szentségével is? 

Ha a haldokló már nincs eszméleténél és nem lehet 
meggyóntatni, és még kevésbé megáldoztatni, akkor 
föltételesen fel lehet oldozni és a betegek kenetét is ki 
lehet szolgáItatni. Ezt is jó, ha tudjátok. 

Most egy ravasz kérdést teszek föl, be ne ugo~atok! 
Ki szolgálta~a ki a szentségeket? Vegyük sorjába. 
A keresztséget? - A pap. 
Más nem? - Szükségkereszteléskor bárki. 
Jó. De mi az a szükségkeresztelés? -
Igen ... Van egy kiváló hlvö házaspárunk. Második 

gyermeküket csecsemő korában meg kellett műteni. 
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Az egyik veséjét kellett kivenni mert nem működött. Az 
édesanyja megkeresztelte a kicsit. Mikor aztán meg
gyógyult és hazakerült, itthon a templomban már csak 
a kiegészítő szertartásokat végeztük el. 

Hogyan csinálta ez az édesanya a szükségkeresz
telést? 

Néhány csepp tiszta vizet öntött a baba fejecskéjére 
és közben ezt mondta: "Tamás, én megkeresztellek 
téged az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében." -
Ez teljesen érvényes keresztelés volt, ennyi elég szük
ségkereszteléskor . 

A bérmálást ki szolgáltatja ki? - A püspök. Halálve-
szélyben a pap is kiszolgáltathatja. 

Oltáriszentséget? - A pap. 
Bűnbánat szentségét? - Pap. 
Betegek szentségét? - Pap. 
Egyházi rend szentségét? - A püspök. 
Házasság szentségét? - A pap? 
Várjatok csak! Mi is a házasság? Most vegyük a jogi 

fogalmazást. Egy férfi és egy nő életszövetsége, 
mellyel testüket egymásnak átadják utódok nemzésé
re ... stb. 

Szóval a házasság szerződés, és ezt emelte Jézus 
szentség rangjára. 

Kik a szerződő felek? - A vőlegény és a me
nyasszony. 

Valóban. A pap csak egyházi tanúja a szerződő felek 
nyilatkozatának. 

A házasság szentségét tehát a házasuló felek egy
másnak szolgáltatják ki. Mert minden szentség létre
hozza azt, amit jelképez. így létrehozza a házastársak 
között azt a kapcsolatot, amelyben modellálódik Krisz
tus és az Egyház kapcsolata, azaz a szentségi kap
csolatot. Ezért a házasság állandó kegyelemforrás. 
Mindarra ad kegyelmet, amire a házasságban szükség 
van. fgy a megszentelő kegyelemben élő házastársak 
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kegyelmet közölnek egymással, minden olyan cseleke
detükben, ami a házassághoz tartozik. Tehát a házas
társi egyesüléssel is kegyelmet közvetitenek egymás
sal. 

Hatásai 

MindebbOl látha~átok, hogya keresztény házasság 
szent állapot. Isten leköti magát mellettetek. Mint min
den élOk szentségénél, a házasság szentségének is az 
a hatása, hogy növeli bennetek a megszentelO kegyel
met és ugyanakkor lsten leköti magát mellettetek, hogy 
házaséletetek folyamán segitségetekre siet segítO ke
gyelmeivel felmerülO problémáitok megoldásában. 

Ezért a hivO keresztény házastársak, ha közöttük 
probléma merül fel, nem rohannak az ügyvédhez és 
nem indrtanak válópert, hanem imádsághoz fordulnak 
és várnak türelmesen. Néhány óra, néhány nap és a 
viharfelhók eloszlanak, s újból kisüt a nap. 

Kedves ... és ... , bemutattam tehát nektek, hogy 
Urunk kegyelmei a szentségeken, e hét csatornán 
áramlik felénk. Nem tudom jártatok-e KOszegen, s a 
kOs zeg környéki kiránduló helyeken? Például az úgyne
vezett Hétforrásnál? A hét magyar vezér - Álmos, El
őd, Ond, Kond, Tas, Huba, Töhötöm - nevéről elneve
zett hét csövön folyik a forrás vize. Persze a föld mé
lyén rejlő közös tartályból táplálkozik ez a hét vízsugár. 

Jézus Sz{vének tisztelete a családban 

így gondoljátok el a hét szentség közvetítő csövein 
érkező isteni kegyelmeket is. Közös tartályuk lsten ir
galmas szeretete Jézus szentséges Szive. A keresz
ten, mikor Krisztusnak irántunk való szeretete meghoz
ta a teljes életáldozatot, akkor nyílhatott meg a katona 
lándzsadöfése nyomán a kegyelmeknek ez a kiapad
hatatlan forrása. 
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János apostol így Irja le ezt a jelenetet: 
.. Készület napja volt. A zsidók tehát kérték Pilátust, 

hogy töresse meg a keresztrefeszltettek lábszárát és 
vétesse le őket a keresztről, hogy ne maradjanak 
szombaton a kereszten. Az a szombat ugyanis nagy 
ünnep volt. Jöttek a katonák és eltörték a vele együtt 
keresztrefeszítetteknek előbb az egyiknek, majd il má
siknak lábszárát. Mikor azonban Jézushoz értel<, lát
ták, hogy már meghalt. Ezért nem törték ellábszárát, 
hanem az egyik katona lándzsájával megnyitotta olda
lát, melyből azonnal vér és víz folyt ki. Aki ezt látta ta
núskodik róla és tanúsága igaz. Ö tudja, hogy igazat 
mond, hogy ti is higgyetek. Mindez ugyanis azért tör
tént, hogy beteljesedjék az írás: Csontot ne törjetek 
benne. És más helyen: Föltekintenek arra, akit keresz
tül szúrtak. (Jn. 19.31-37.) 

A kegyelmek forrása 

Jézus szíve tehát megnyIlt, hogy a kegyelmek forrá
sává váljék. Ö maga mondta egy alkalommal a sátoros 
ünnep utolsó napján: .. Aki szomjazik, jöjjön hozzám és 
igyék, aki hisz bennem." 

Szívéből az írás szava szerint élő vIz forrásai fakad
nak. (Jn. 7. 37 k.) 

Jézus igéretei 

Ez az élő víz a hét szentség hét csövén át érkezik 
hozzánk. Ezt azért kell most, házasságkötéstek előtt 
különösen is kihangsúlyoznom, mert Jézusnak úgy tet
szett, hogy Szent Szívének, vagyis megváltói istenem
beri Szeretetének tisztelői számára különös kegyelme
ket tartogat. Olyanokat, melyek a hívő családok szá
mára oltalmat és segItséget jelentenek. Jézus ugyanis 
megIgérte Szent Szive tisztelőinek a következőket: 

Családjukban békét szerzek, 
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A megosztott családokat egyesítem, 
Minden vállalkozásukat megáldom, 
Megáldom a helyeket, ahol Szent Szívem képét ki

füg~esztik és tisztelik, 
Es itt van a nagy ígéret: Akik kilenc egymásutáni hó

nap elsO péntekén meggyónnak és megáldoznak, nem 
halnak meg a nekik szükséges kegyelmek nélkül. 

Hithű keresztény család bizonyára tudni fogja, ho
gyan építse be vallásos életébe a Szent Szív tisztele
tét, melyrOl XI. Pius pápa azt tanította, hogya keresz
tény tökéletesség formája. Legyen az én nászajándé
kom ez az ajánlás: Tiszteljétek Jézus Szentséges Szí
vét családotokban mindenkor. Az ajándék tartaimát 
maga az Úr fogja veletek megismertetni, olyan kegyel
meivel fog megajándékozni benneteket, amikre a leg
nagyobb szükségetek lesz. És akkor majd meg fogjá
tok tapasztalni, hogy a sok nászajándék között ez az 
én szerényajánlásom volt a legtöbbet érő. Nem 
ugyan önmagában, hanem annak erejéből, akinek ne
vében ezt az ajánlást teszem. 

Hát ezzel be is fejezzük utolsóelOtti beszélgetésün
ket. De ha akarjátok, lehet ez az utolsó is. Röviden át: 
vesszük a szertartást, megbeszéljük, hogy mikor vé
gezzétek el a szentgyónásotokat és szentáldozásoto
kat. .. 

Inkább eljöttök mégegyszer? Jó. Féltek, hogy a 
hosszú idO alatt elfelejtitek a szertartás menetét és 
összezavarjátok, mert hát izgulni is fogtok ... 

Nem kell izgul ni, hiszen szertartás közben úgyis min
dent előre megmondunk, hogy mit kell csinálnotok, mit 
kell felelnetek ... 

De ha még egyszer akartok jönni, nagyon jó lesz. 
Örömmel várlak egy hét múlva. Olvasmányt, szentlec
két és evangéliuomot kiválasztottátok? Melyeket olvas
suk majd fel, és miról szóljon a prédikáció? 
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Adok még két házastársaknak szóló lelkiismeretvizs
gálati anyagat. Az egyik számba veszi a családot, mint 
vallási közösséget, a másik, mint gazdasági közössé
get. A család boldogságához hozzátartozik, hogy ke
gyelmileg, anyagilag rendben legyen. Tanul
mányozzátok át. Legközelebb majd megbeszéljük. 

Itt a magnószalag is mai beszélgetésünkröl. Viszont
látásra. 



10. Tizedik beszélgetés: A házasságkötés szertartása. 

A szokott barátságos módon közösen átvesszük a 
szertartás menetét, megbeszéljük az olvasmányokat, a 
prédikáciÓs témát, a múltkor átadott lelkiismeretvizsgá
lati anyaggal kapcsolatos kérdéseiket. Megkérdezzük, 
hogy van-e feszületük? Aztán megkérjük Oket, hogy 
három hónap múlva újbóllátogassanak meg. (Akkor 
adjuk majd át a szexuális életre vonatkozó lelkiisme
retvizsgálati anyagot, hiszen akkor már tapasz
talatokkal rendelkeznek. De akkor együtt csak végigol
vassuk a kérdéseket, hogy megértsék miröl van szó, 
de a feleleteket majd otthon egymással beszéljék meg 
őszintén.) 

Nagyon ajánlatos magnóra felvenni a házasságkö
tésüket és a kazettát a feszülettel együtt odaajándé
kozni. A kazettára a templom vagy oltár képét ra
gasszuk és a dátumot is irjuk rá. 
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1. Házastársak imája 

Istenem köszönöm, hogy mi ketten együtt élhetünk. 
Nem vagyok egyedül, 
hitvesemben társat adtál, aki szeret úgy, amint vagyok, 

aki bizik bennem és számit rám, 
mindig készen áll segftségemre. 

Köszönöm, hogy tudunk beszélgetni egymással, 
hogy blzhatunk egymásban, 
és számithatunk egymásra. 

Köszönöm szereimOnket, 
a közös terheket, 
és a közös imádságokat is. 

Add, hogy szerelmünk gyümölcseit, a gyermekeket 
úgy fogadjuk, 
mint a Te szereteted ajándékát. 

Segits úgy nevelnünk Oket, hogy nagylelkúségeddel, 
mellyel 
életüket ránk blztad, soha vissza ne éljünk. 

Add, hogya mi kis családunk szeretetközössége húen 
tükrözze a szentháromságos égi Szeretetközösség 
boldogságát! 

Osszeállltotta és naponta imádkozza 
egy fiatal házaspár 
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2. Házastársamnak 

Az Úr benned 
és bennem: 
csendben, 
nem szól, 
nem nógat, 
nem sóhajt, 
nem nevet, 
csak szeret. 
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S ez ugye elég 
nekem 
és neked ... ? 



3. Lelkiismeretvizsgálati anyagok 

a) Családi lelkiismeretvizsgálat vallásos életünkrm 

1. Szoktatok-e naponta imádkozni? (reggel - este) 
Esti imát közösen végz itek? 
2. Végeztek-e lelkiismeretvizsgálatot az esti ima 

kapcsán? 
Van-e közös bűnvallomás? (Egymásnak, ha a há

zastársi szeretet vagy jogok ellen hibáztatok?) 
3. A pénteki bűnbánati napot megtartjátok-e? 
4. A vasárnapi, kötelező ünnepnapi szentmisén részt 

vesztek-e? Lehetőleg közösen? Járultok-e minden mi
sén szentáldozáshoz? 

5. Szoktatok-e havonta rendszeresen gyónni, lehe
tőleg ugyanannál a gyóntatónál? Ha halálos bűnt kö
vetsz el, sietsz-e soron kívüli szentgyónásban szaba
dulni tőle? 

6. Olvastok-e naponta Szentírást? 
7. Gyermekeiteknek megfelelő korban tanít játok-e 

otthon a hittant és taníttat játok-e a plébániai hitoktatá
son, vagy az iskolában? 

8. Ismeritek-e Jézus Szíve tiszteletet és ennek kap-
csán a család felajánlást és Jézus ígéreteit: 

a) családjukban békét szerzek, 
b) a megosztott családokat egyesítem, 
c) minden vállalkozásukat megáldom, 
(van még több ígéret is a Jézus Szíve tisztelők szá

mára, pl. megáldom a helységeket, házakat, ahol 
Szent Szívem képét kifüggesztik és tisztelik.) 

9. Kritizálom-e Egyházamat, papjaimat szeretetlenül, 
megvédem-e, ha rágalmazzák óket? 
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10. Bátran megvallom-e hitemet, tanúságot teszek-e 
Krisztusról a mindennapi életben az evangélium sze
rinti életemmel? (Hegyibeszéd! Mt. 5-7.) 

11. Vallási dolgaimban csak a kötelezőt tartom meg, 
vagy nagylelkű hitemből és szeretetemből többre is te
lik? (Tanácsolt ünnepek, zarándoklatok, keresztúti áj
tatosságok, litániák, lelkigyakorlatos szentbeszédek, 
bibliaórák stb.) 

12. Dolgozom-e az egyházközösségben valamilyen 
kiscsoportban, munkakörben? (Képviselő-testület, 

adószedők, énekkar, oltáregylet, takaritók, virágozók, 
fiatal házasok csoportja, bibliakör, gyermekeitek mi
nistráns csoportban? stb.) 

13. Családodban tisztelik-e a Szent Szűzet, ünnepeit 
megülitek? Imádkozzátok-e a rózsafűzért? Kegyhelyeit 
fel szoktátok-e keresni? 

b) Lelkiismeretvizsgálati gondolatok a család gazdasá
gi életér'" 

1. Tudatos-e bennetek, hogy a család gazdasági 
(pénzgazdálkodási) közösség is? Ennek megfelelően 
megbeszélitek-e családotok pénzügyi helyzetét? (Be
vételek, kiadások, távlati tervek). 

2. Jövedelmeteket tervszerűen (ésszerűen) oszt já
tok-e be? 

Tart játok-e a sorrendet: szükséges-hasznos-kelle
mes-luxus? 

3. Kereseteteket közös kasszában kezel itek-e? (Mel
lékjövedelem elhallgatása!?) 

4. Vezettek-e pénztámaplót? 
5. Mennyi zsebpénzt adtok gyermekeiteknek? (Hány 

éves kortól, naponta-hetente-havonta?) 
6. Keresőképes gyermeketek hozzájárul-e a háztar

táshoz, ha otthon lakik? Mennyivel? - Vagy továbbra 
is ingyenélő és elherdálja a keresetét? 
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Házastársak nemi életének lelkiismeretvizsgálati 
szempontjai 

1. Sikerült-e úgy kialakrtani házastársi egyesüléste
ket, hogy egyikőtöknek sem terhes? 

igen - nem - nem mindig 

2. Sikerült-e úgy kialakrtani házastársi egyesüléste
ket, hogyagyönyörélmény mindkettőtökben egyszerre 
lépjen fel? 

igen - nem - nem mindig 
Ha nem, vagy nem mindig, mi lehet az oka? 

3. Férj - elókészrtetted-e feleségedet és meg tudtad
e várni, mig a nemi gerjedtség olyan állapotába jutott, 
hogy ó is, veled együtt közösen élte át az egyesülés 
örömét? (orgazmus) 

igen - nem - nem mindig 

4. Feleség - egyesüléskor átélted-e a test és lélek 
örömét és gyönyörét, lehetőleg férdjed gyönyörélmé
nyévei együtt? 

soha - ritkán - fele-fele arányban - majdnem mindig 
- mindig 

Tudod-e, hogyha az egyesülésben nem élted át, utó
lag jogod van kielégrteni magadat, fé~ed visszavonu
lása után is és ezzel nem követsz el bűnt? 

5. Sikerült-e fáradságodat, rossz közérzetedet, eset
leg idegenkedésedet legyőzve, a nemi egyesülés so
rán úgy helytállnod, hogy házastársad megkapta mind
azt az örömet és boldogságot amit várt? 

igen - nem - nem mindig 
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6. Előfordult-e, hogy házastársad súlyos ok nélkül 
visszautasltottad? (kis fejfájás, némi láz, kis rosszullét, 
rossz közérzet, fáradtság nem elfogadható ok) 

igen - nem 
(Ha igen, súlyos búnt követtél el, meg kell gyónnod!) 

7. Volt-e benned annyi tapintat és szeretet házastár
sad iránt, hogy bár igényelted volna a nemi egyesülést, 
lemondtál róla, mert láttad, hogy házastársad számára 
ez most terhes lenne? 

igen - nem - nem mindig 

8. Voltak, vagy vannak-e gátlásaid, vagy búntudatod 
a házastársi nemi élet iránt, miatt? 

igen - soha - néha jelentkezik 

9. Férj - magára hagytad-e feleségedet a nemi 
egyesülés után, amikor ö még igényelte volna a gyen
géd együttlétet? 

(A női szexuális élmény lassabban csillapszik, mint 
ahogyan lassabban is gerjed.) 

igen - nem is gondolok rá - ritkán 

10. Férj - észreveszed-e feleséged vonzó női mivol
tát napközben is és azt tudomására is hozod megfelelő 
módon, hogy örülni tudjon ennek az észrevevés nek? 

nincs mit észrevenni rajta - nem veszem észre -
észreveszem, de nem reagálok rá - igen 

11. Testedet, nemi szervedet tisztán tartod-e? 
naponta fürdök - hetenként kétszer-háromszor für

dök - hetenként csak egyszer fürdök - elhanyagolom 
(még hetente se). . 
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12. Tudod-e, hogya szesz fogyasztás a nemi élet 
szépségét, nemességét megrabolja, biológiai funkció
vá degradálja? 

- Ha csak az egyik fél italos, ha csak kismértékben 
is, a másik fél számára a nemi egyesülést visszataszl
tóvá teszi. 

Ha mindketten italosak, az aktust megfosztja emberi 
és keresztény méltóságától. Az utódra nézve is káros! 

Szoktál-e rendszeresen szeszes italt fogyasztani? 
Nagyon megkivánod? Ezen a téren nem tudsz paran
csolni magadnak? 

igen - nem - nem mindig - olykor előfordul 

13. Nem vagy túl elnéző házastársad gyengeségé
vel szemben és engedsz-e nemi kivánságának, veszé
lyeztetve fogamzás esetén a leendö gyermek testi-lelki 
épségét? (az iszákosságra való,hajlam örökölhetö) 

igen - nem - már előfordult 

14. Nem faju It-e nemi életetek puszta kéjelgéssé, 
amikor a cél nem a kölcsönös szeretet kifejezOdése, 
hanem a minél nagyobb érzéki gyönyör keresése? 

igen - nem - néha előfordult 

15. a) Védekeztek-e gyermekáldás ellen? 
b) miért? 
c) Mi módon? 
d) Gyóntatódnak őszintén beszéltél-e erről? 
a) igen - nem 
b) mert ... 
c) a fé~: megszakltással - gumival 
a feleség: spirállal - pesszáriummal - gyógyszerrel 
mindketten: időszakos önmegtartóztatással 
(Ogino-Knauss - hőmérős eljárás - Billings mód-

szer) 
d) igen - nem 
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16. Tudtok-e egészen őszinték lenni egymáshoz ne
mi kapcsolatotok dolgában? (megbeszélés) 

igen - nem - nem értjük meg egymást 

17. Vannak-e bármilyen szexuális problémák házas
életetekkel kapcsolatban? 

pl. a) nemi szervben fájdalomérzet jelentkezik az 
egyesülés során bármelyik félnél 

b) viszolygás a s-zexuális élettől (terhedre van) 
c) klvánt-e házastársad a nemi kapcsolat során olyat 

amitől undorodtál volna vagy bűnnek tartottad? 
d) klvántál-e te olyat, amit házastársad nem volt haj

landó teljesíteni? 
(A c. és d. ponttal kapcsolatban feihivjuk figyelmedet 

az 1. Kor. 7. 4. szentlrási szakaszra, amit az elején kö
zöltünk. Ilyen irányú problémáidat a gyóntatóddal be
széld meg.) 

18. Akadnak-e más nemi élettel kapcsolatos problé
máid, amik itt nem kerültek felsorolásra? (Legyenek 
azok akár biológiai, akár pszichológiai, akár vallási ter
mészetűek.) 

19. Szoktál-e hálát adni Istennek a házastársi sze
retet öröméért, boldogságáért, amely az Ó ajándéka
ként a nemi egyesülésben fejeződik ki? 

igen - nem - eszembe se jut ez a téma 

20. Szoktál-e hálát adni Istennek, hogy munkatársá
vá fogadott új emberi személyiségek létrehozásában, 
részesévé tett az Ó csodálatos teremtő tevékenységé
ben? 

igen - nem - eszembe sem jut ez a téma 
A megfelelő válaszokat húzd alá és megsejtheted, 

hol kell rendezni azt, ami nem megfelelő, miben kell 
tanácsot kérni, mit kell házastársaddal megbeszélni. 
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A házastársak kiegyensúlyozott, harmonikus nemi 
kapcsolata biztosltéka a család boldogságának is. 
Igaz, hogy a családi boldogságnak nem ez az egyetlen 
összetevOje. Más téren is rendezettnek kell lennie a 
családi életnek. (anyagiak, lakás, pihenés, kultúrigé
nyek, gyermeknevelés, kegyelmi élet). 



4. A fogamzás elkerülés ének megengedett újabb mó
dozatai 

a) A teh~rbeesés (a~ik ~}Y~rmeke~ kivánnak) vagy A 
TERHESSEG ELKERULESENEK UTJA, ártalmatlan, 
biztos és ELFOGADHATÓ ELJÁRÁSSAL. 

(Billings) 
A családtervezés módszere azon a biológiai tényen 

alapszik, hogya nőknek egész fogamzóképes életük
ben a rövid termékeny szakaszokat hosszabb termé
ketlen szakaszok váltják, tehát jóval több a terméketlen 
napok száma, amikor lehetetlen a szexuális kapcsolat
ból a fogamzás, mint a termékeny napoké, amelyeken 
fogamzás lehetséges. A termékenység az ovulációtól 
függ. (Ovulatio = az érett petesejt kilökődése a tüsző
bői). Minden menstruációs ciklusban az ovulatió ideje 
határozza meg a termékeny és terméketlen napok el
rendeződését. A természetes módszer használatának 
sikere azon fordul, hogy fel tudjuk-e ismerni az ovulatio 
közeledtének és bekövetkezésének idejét. 

Azokon a napokon, amikor az asszony termékeny 
(azaz az ovulátiót megelőző két nap, az ovulátió nap
ján és az ovulátiót követő egy nap) a méh nyakban levő 
sejtek sajátos nyákat választanak ki, amelynek megje
lenését az asszony felismerheti. Minden termékeny 
asszonynak van erről a tünetről tapasztalata, bár lehet, 
hogy nem tudja a jelentőségét és abban a téves hitben 
él, hogy ez valami rendellenesség. 

(Csak a nagy mennyiségű gennyes, bűzös, véres 
vagy habos, felmaródást, erős viszketést okozó hüvelyi 
folyás utal betegségre. Ha ilyent észlel forduljon orvos
hoz!) 
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Az élettani nyákfolyás jellemz~i 

Egy szabályos tartamú menstruációs ciklusban meg
figyelhető, hogya havivérzés megszúnése után inga
dozó szám ú napokon keresztül semmiféle hüvelyi fo
lyás nincs. A hüvely belső része nedves, de a bemenet 
száraz és ez észrevehető szárazságérzetet kelt. Ezek 
az ún. "száraz napok". Anyákfolyás megindulását en
nek a szárazságérzetnek a megszúnéséről lehet ész
revenni. A nyák mennyisége egy vagy két nap alatt úgy 
megemelkedik, hogy látható lesz: sárgás, fehér vagy 
homályos pépes állományú. Az ovulátió közeledtével 
a nyák tfpusa megváltozik: általában tisztább lesz, át
látszóbbá válik, fényes, hasonló a tojásfehérjéhez (si
ma, rugalmas és rostos vagyis nyújtható anélkül, hogy 
elszakadna). Ez a nyák sikosftó érzetet kelt, amely ak
kor is felismerhető, ha a nyák mennyisége nem látható. 
Ez az ún. "tetőzés tünete" általában az ovulátiót meg
előző napon észlelhető. A ciklusnak ebben a szaka
szában történt nemi érintkezés nagy valószlnűséggel 
fogamzást eredményez. Tehát, akik a terhességet kI
vánják, ezt az időt használják ki. 

Az ovulátió bekövetkezte után a nyák ismét homá
lyos, fehér vagy sárgás, ragadós állományú, emiatt kis
sé kellemetlen lehet, de meg is szűnhet. A következő 
menstruáció a tetőzés tünete után 12-16 nap múlva je
lentkezik. 

A módszer alkalmazása 

Annak a házaspárnak, aki el akarja kerülni a terhes
séget, minden szexuális kapcsolattól tartózkodnia kell 
minden napon, amelyen nyákfolyás van egészen a te
tőzés tünetét követő 4. napig (azaz amig elég idő múlik 
el, hogy az ovulátió végbemenjen és a petesejt elsor
vadjon), valamint a menstruáció egész ideje alatt (mi
vel a menstruáci~s folyás elfedheti a nyákfolyást, és 
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így a menstruáció alatt is előfordulhat idő előtti ovulátió 
tünete, de rejtette n marad). 

Házaséletre használhatók az ovulátió előtti száraz 
napok, valamint minden nap a tetőzés után a 4. naptól 
a ciklus végéig. 

Figyelmeztetés: A nyák mennyisége nem fontos 
elem, és az a nap, amelyen a legnagyobb mennyiség
ben észlelhető a nyák nem szükségképpen a tetőzés 
napja. A nyák a fogamzóképes napok alatt nem mindig 
fényes, lehet zavaros, vérrel szennyezett vagy sárgás; 
a legfontosabb tünet a sikosltó, sikamlóssá tevő érzet. 
A tetőzés tüneténél leirt ún. termékeny tlpusú nyák je
lenléte esetén akkor is szükséges a három napos biz
tonsági határ betartása, ha csak egyetlen napon volt 
észlelhető. 

A hüvelyből bizonyos ondós váladékozás van a sze
xuális kapcsolatot követő napon is. Ez esetleg össze
téveszthető az asszony saját szabályos nyákjával is. 
Ezért jobb az elsajátltás kezdetén a nyák folyását sze
xuális kapcsolatokkal való kölcsönhatás nélkül tanul
mányozni úgy, hogy a férj és a feleség önmegtartóz
tatást vállal egy teljes cikluson keresztül. A napi meg
figyelések (esetleg feljegyzések) felhasználásával ha
mar megszerzik azt a jártasságot, hogy felismerik a 
nyák tünetének kezdetét és a száraz napokat, amelyek 
azt megelőzik. Amikor a következő ciklusban újra kez
dik a kapcsolatot, nyilvánvalóvá lesz a különbség a 
szabályos nyák és az ondós váladék között. 

A módszer alkalmazása speciális esetekben 

Szülés után 
A terhesség egész ideje alatt, valamint a szülés után 

kb. 6 hétig nincs ovulátió. Ha az asszony kizárólag te
jével táplálja a csecsemőt (feltéve, hogy a tej mennyi
sége elég a csecsemőnek és nem szorul tápszeres 
pótlásra) a szülés utáni első három hónapban ritkán 
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van fogamzás. Ha a szoptatást helyesen végzik, min
dig a csecsemő szükségletének megfelelően, az ovu
latió sok hónapon át függőben maradhat. Ha valaki há
rom hónapnál kevesebb ideig vagy egyáltalán nem 
szopta~a a csecsemőt a termékenység előbb vissza
térhet. A szoptatás gyakoriságával az ovulátió újra el
maradhat. A szülés után a gyermekágyi folyás egyre 
csökken és néhány hét után teljesen elmúlik, ún. szá
raz napok váltják fel vagy igen kis mennyiségű nyákos 
napok. Ez a váladék ragadós, széteső, néha tejszerú, 
nem sikos, határozottan elütő attól, ami a termékenyl
tésre alkalmas napokon van. Ennek a nem termékeny 
váladéknak legelső változását vagy enyhe mennyiségi 
növekedését is úgy kell tekinteni, mint figyelmeztetést 
mindenféle szexuális kapcsolat kerülésére, megtartva 
a megtartóztatást még három nappal a nem termékeny 
váladék legáltalánosabb tipusának visszatérése után. 

Az ovulátió visszatérését előre jelezheti az emlitett 
váladék emelkedésén kivül az anyatej mennyiségének 
csökkenése vagy a menstruációs vérzés felújulása. 
Szülés után az első ovulátió olykor anélkül következik 
be, hogy menstruáció megelőzné! Szoptatás i idő alatt 
a terhesség elkerülése érdekében kerülni kell minden 
nemi kapcsolatot, amikor termékeny tlpusú váladék 
észlelhető, amikor hüvelyi vérzés jelentkezik és mindig 
ha három vagy több folytatólagos váladékos nap van 
(hacsak nem tudja az asszony gyakorlatból, hogya vá
ladék biztosan nem termékeny tipusú). Az ilyen meg
tartóztatásokat a nemi kapcsolattól meg kell hosszab
bítani egészen a lehetséges termékenység bármely fi
gyelmeztető jeiének megszúnése utáni 4. napig. 

A menstruáció megszúnését mege/~z~ id~szak (praec
Iimax) 

Ezekben az években a fogamzás lehetősége folya
matosan csökken. A menstruáció végleges megszúné-
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se előtt sok, vagy majdnem minden ovulációs ciklus 
terméketienné válik. A ciklusok hossza rend
szertelenné válik, a vérzés erősebb lehet. Gyakori eb
ben a korban a fokozott ingerlékenység, fogyás vagy 
hízás. Jellegzetes tünetek: hőhullámok, erős izzadás, 
végtagok zsibbadása, hangyamászás érzése, ingado
zó vérnyomás. 

A menstruáció megszúnésének következtében nö
vekvő számban lehetnek ún. száraz napok, de ha tel
jesen megszúnik is az ovuláció, időről időre lesznek 
váladékos napok. Ebben az időben is alkalmazható a 
módszer: elég akkor mellőzni minden szexuális kap
csolatot, ha megvan a lehetséges termékenység bár
melyik jele egészen ezek megszúnése utáni negyedik 
napig. 

A termékenység jelei a következők: 
- A váladék ismert ovulációs lefolyása 
- A termékeny tlpusú nyák jelenléte akár egyetlen 

napig is 
- Vérzések 
- Három vagy több egymás utáni váladékos nap 
(Ez utóbbi esetben meg Itélhető, hogya váladék 

olyan tlpusú-e, amilyenre vigyázni kelL) 

FogamzásgátlÓ anyagok használatának abbahagyása 
után 

Az utolsó fogamzásgátló tabletta bevétele után né
hány napig a beszüntetés miatt egy megvonásos vér
zés következik be. Néhány héttel később visszatérhet 
az ovulátió és két héttel az ovulátió után a menstruá
ció. A megvonásos vérzés kezdete és az első menst
ruáció közti időköz gyakran hosszabb, mint az asszony 
szabályos menstruációs ciklusa és nagyobb a menst
ruációs vérvesztés is. Amikor visszaáll az ovulátió fáj
dalmas lehet. Az első ovulátió és az első menstruáció 
közti idő lehet nagyon hosszú, de lehet nagyon rövid 
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is. Ha a ciklusok korábban szabálytalanok voltak, a 
rendellenesség még inkább jellegzetes lesz. Rögtön 
meg kell kezdeni a tünetek feljegyzését, miközben a 
férj és feleség vállalja a teljes önmegtartóztatást egy 
hónapon keresztül. (Az esetleges ondónedvfolyás vá
ladékot rejthet és a módszerben járatlan asszony nem 
ismeri fel a termékenységre utaló jeleket.) Ha a ciklus 
képe világosan kialakult a következO menstruációs cik
lusban a már ismertetett módon járhatunk el. 

b) KIEGÉszíTÓ (a Mmér6zési módsze"61) 

Az elOzOekben ismertetett módszer begyakorlásakor 
a nO saját ciklusának megismeréséhez segltO eljárás
ként alkalmazható az ún. hőmérOzési módszer. 

A nő reggeli, ébredés után azonnal mért testhOmér
séklet görbéje menstruációs ciklusonként azonos lefo
lyást mutat. Az ovulátiót követő idOszakban a reggeli 
hőmérséklet 0,3-0,5 OC-kal magasabb, mint az ovulá
tiót megelOzO idOszakban. Kivételesen az ovulátió idO
pontjának megfelelO néhány tized fokos hOmérséklet
csökkenés is kimutatható. 

A Mmér6zés 

Ahhoz, hogya hOmérsékletek alapján készitett cik
lusgörbe értékelhetO legyen elengedhetetlen, hogy a 
hOmérOzést pontosan végezzük. 

1. Minden reggel, ugyanabban az idOben mérjük, le
hetOleg ébredés után, mindenfajta napi tevékenység 
megkezdése, tehát felkelés elOtt. (Ha az asszony nyu
galmát az ébredés elOtt valami megzavarta, tanácsos 
a mérést kb. egyórás ágynyugalom után végezni.) 

2. Mindig azonos módon hOmérOzzünk. 
A mérést lehet végbélben, hüvelyben vagy a nyelv 

alatt (hőmérOt nyelwel a szájfenékhez szorltva) végez
ni. A hónaljban mért érték erre a célra pontatlan. 
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3. LehetOleg ugyanazt a hOmérOt használjuk, mert 
az azonos trpusú hömérOk is jelentOs eltérést mutat
nak. 

4. A kapott értéket azonnal jegyezzük fel. Ne hagy
junk ki egyetlen napot sem, mert az adatok másként 
nem értékelhetOk. 

A jegyzet készítése 

Erre a célra legalkalmasabb egy négyzethálós füzet. 
A ciklusnaptárba az aktuális hOmérsékleten kivül felje
gyezzük a ciklus kezdetének (a menstruáció elsO nap
ja) idOpont ját. Az ovulációra utaló jeleket pl. pontszerű 
vérzés a ciklus közepén, hangulati változások, derék
fájás, ágyéktáji nyomás, mellfeszülés, oldalfájás érzé
se. Jegyezni kell a betegségeket is, még a legenyhéb
beket is, mint pl.: a náthát, fejfájást, hasmenést, vagy 
más változásokat pl. utazást, nagyon kevés alvást 
vagy bármely orvosi kezelést, mert mindezek a hőmér
séklet átmeneti növekedéséhez vezethetnek és Igy ha
mis képet kaphatunk az ovulátió idOponijáról. Ajánlatos 
ugyanezen a lapo n jelezni a hüvelyi folyás megjelené
sét és minOségi változását is. (Száraz napok, a nyák
folyás megindulása, termékeny trpusú nyák megjelené
se, tetőzés tünete.) 

A görbe értelmezése 

A pontosan készitett feljegyzésekbOI általában 
egyértelműen elkülönlthetők az ovulátió elOtti alacso
nyabb hOmérsékletű napok az ovulátiót követO maga
sabb hOmérsékletű napoktól. Több ciklust megvizsgál
va, az a hőmérsékleti fok, amelyet az ovulátió elOtt 
még nem ér el, az ovulátió után már elhagy a görbe 
az ún. középhOmérséklet. Az a nap, amelyen ezt a 
képzeletbeli határvonalat metszi a görbe vagy az azt 
közvetlenül megelőzO napok valamelyike az ovulátió 
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idöpontja. Ez a naptárkészítés segítséget nyújt a folya
matos önmegfigyeléshez a ciklusok hosszának és le
folyásának meghatározásakor, de a termékeny és ter
méketlen napok pontos elkülönítése e módszer segít
ségével kevésbé lehetséges, ezért ajánlott egyidejű 
feljegyzéskészítés a nyákfolyásról is. Ha a két feljegy
zés egymásnak ellentmond, anyákfolyás tetözési tü
nete az irányadó. 

A ciklusgörbét ajánlatos a módszerben járatos sze
mélynek ill. orvosnak megmutatni, vele közösen kiér
tékelni. Különösen fontos ez ott, ahol rendellenesség 
(szabálytalan ciklus) áll fenn. Természetesen olyan or
vost kell keresni, aki ebben a kérdésben megértést mu
tat. 

c. PG/53 Mikroszkópos módszer 

Szeretnénk most a legújabb, mindnyájunk által a 
gyógyszertárakban, jobb drogériákban könnyen besze
rezhetö, termékenység megállapítására alkalmas esz
közt ismertetni. 

A neve: PG/53 
Ez az eszköz kb. 8-szor 8 cm-es keretbe foglalt kis 

mikroszkóp, amely méreteinél és könnyűségénél fogva 
bárhol, bármikor használható. 

Ára nem túl megterhelö, 1000 és 2000 Ft körül mo
zog. Egész életen át használható. 

A vizsálat kivitelezése igen egyszerű. Történhet a 
méhnyak váladékából, vagy a nyálból egyaránt. Ebböl 
a váladékból a felnyitott szerkezet megfelelö lemezére 
felviszünk az említett váladékból egy keveset és hagy
juk teljesen megszáradni, hogy vizsgálatra alkalmas le
gyen. A nyálminta vétele elött ne öblftsük ki a szánkat, 
a vízzel való keveredés megzavarhatja a képet. Ha 
megszáradt, a másik lemezzel letakarva, lámpa elé 
tartva és a mikroszkópba tekintve, termékeny napok 
esetén páfrányszerű kristályosodást (rajzolatot) fogunk 
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látni. Ez az ovuláció (petefészektüszO repedése) elOtt 
3-4 nappal következik be és utána még 3-4 napig tart. 

Ha a mikroszkópban szemlélt rajzolat nem a páfrány 
levélhez hasonló hanem szabálytalan formákat mutat 
ez a "nem fogamzásképes" jele. 

Két megjegyzés: 1. az emlitett átvilágltást izzólám
pával végezzük, tehát nem fénycsOvei, vagy matt izzó
lámpa fényénél. Szemüveget ne használjunk. 

2. E módszer alkalmazásának begyakorlásához al
kalmas kezdetben más módszer/rekkel együtt végezni 
(Billings, hOmérOs eljárás), hogy a kellO és biztos gya
korlatot megszerezzük. 

SOt célszeru a tesztet eleinte nyállal, majd cerixvá
lad ékkal egyaránt elvégezni. 



5. A terhesség megszakftásáról és az AIDS-rtll 

A laza erkölcsi felfogásból fakadóan a szexuális élet 
visszaélései nek két embert-rontó, kiemelten súlyos kö
vetkezménye a terhesség szándékos megszakltása 
(abortus) és az AIDS. 

E kettőről akar némi eligazltást adni a következő is
mertetés. 

aj Az abortusról és ktJvetkezményeiról 

Házasságkötésre készülőknek, a természetes fo
gamzásgátlásra vonatkozó ismereteken kivül, tisztá
ban kell lenniök egy olyan fontos - keresztény ember 
számára komoly lelkiismereti terhet jelentő - kérdés
sel, mint amilyen az abortus problémája. A következők
ben egől lesz szó. 

Elölíáróban néhány alapvető fogalmat kell tisztázni. 
1. Orvosi szempontból, abortus nak tekintünk minden, 
a terhesség 28. hete előtt bekövetkezett vetélést. A fia
tal terhességnél ez vérzés, késObb szülési fájdalmak 
között következik be. Ilyenkor a megtermékenyített pe
tesejt, embriÓ, vagy magzat távozik - a terhesség fo
kától függOen. 

a) Spontán abortusról akkor beszélünk, ha minden 
külsO beavatkozás nélkül "magától" következik be. -
Ennek számtalan oka lehet, errOl most nem célunk tár
gyalni. 

b) Terhességmegszakítás történik, ha ezt a folyama
tot valamely szándékos beavatkozás (pl. fizikai: műtét, 
kémiai: pl. injekciÓ stb.) idézi elő. 
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2. A katolikus Egyház - (tudósokkal egyetértésben) 
- tanítása szerint, a fogantatás első pillanatától emberi 
személynek kell tekinteni az anyaméhben fejlödő mag
zatot. Éppen ezért, ennek erőszakos eltávolítását - a 
terhesség legkezdetibb pillanatától -, gyilkosságnak 
tartja. 

Ez alkalommal csupán erről az utóbbiról (a terhes
ség erőszakos megszakításárÓl) és annak főleg orvosi 
következményeiröl lesz szó. 

Az első terhesség megszakltás, ~fz esetek jelentős 
részében, meddőséggel jár. Ez a meddőség későbbi 
terhesség megszakításoknál is bekövetkezhet. 

Ilyen beavatkozás után kezdödnek azok a méh körüli 
szövetek, méh és petefészekgyulladások, amelyek -
főleg elhanyagolt esetekben -, krónikus gyulladás ta
laján, rákos elfajuláshoz vezetnek. Ezekhez a gyulla
désokhoz társulnak azok a - sokszor életen át tartó -, 
derékbe is kisugárzó alhasi fájdalmak, amelyek a be
teg mindennapjait keserítik. Segítségül fájdalomcsilla
pító gyógyszerhez folyamodnak, ezek legtöbbjének 
azonban mellékhatásai vannak, amelyek másodlago
san, leggyakrabban vérképző szervi vagy májkároso
dást idézhetnek elő. 

Életveszélyes következmény lehet a gyulladások kö
vetkeztében kialakult összenövés, amely a megtermé
kenyített petesejt vándorlását teszi lehetetlenné az 
anyaméhben. így jön létre a méhenkívüli terhesség, 
amely hasi katasztrófa képében, nagy vérzést okozva 
hal el, veszélyeztetve az anya életét. 

Az abortus, mint műtét, az esetek elég nagy száza
lékában a méh perforátiójával járhat és szerencsétlen 
esetben, csak a méh eltávolításával menthető meg az 
anya élete. 

Az abortust kisérő fertőzések lehetőségeiről, crimi
nális esetekről most nem is szólunk. 
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Szólnunk kell azonban az anya érzelmi életében tör
ténő megrázk6dtatásról. Az anya gyilkosságot követ el, 
saját vére ellen, amely egy életre szóló lelki sérülést 
eredményezhet. És eredményez is. Lelkigyakorlatos 
tapasztalat, hogy idős nők, akik valamikor fiatal koruk
ban engedtek az abortus kisértésének - bár már több
ször meggyónták ezt a bűnüket -, mégis újra meg újra 
vádolják magukat. A gyóntatónak sem könnyű meg
nyugtatni őket, hacsak nem sikerül rávezetni lelkét Is
ten megbocsátó irgalma iránti abszolút bizalomra. 

De felvetődik az a kérdés is, hogy az anya "rendel
kezhet-e" a születendő gyermek élete felől egyedül, hi
szen ennek a gyermeknek apja is van. Hol marad az 
apai beleegyezés? 

A politikusok a művi abortus veszélyeit sehol nem 
emlegetik, és a legtöbb nő Igy tudatlanul - kellő isme
retek hiányában -, cson k Itt at j a meg magát. 

Végül és nem utolsó sorban: a szociális indok, nem 
indok. A család anyagi helyzete változhat és számolni 
lehet a növekvő juttatásokkal is. A gondoskodó lsten 
nem hagyja cserben azokat, akik biznak az Ó gondvi
selésében. 

b) Az AIDS-r6/ 

Napjaink egyik, egyre veszélyesebb betegsége az 
AIDS (= acquired immundeficiency syndroma): Szer
zett immunhiányos tünetcsoport. Az USA-ban 1981-
ben ismerték fel a cellularis immunitas (sejthez kötött 
ellenanyag) sérülésére utaló elváltozást, súlyos fertőző 
betegek esetén, amikor ennek a defectusnak egyéb 
okát nem találták. - A tünetcsoport a "human immun
deficiencia virus" (HIV) okozta. 

TÜNETEK: 
A betegség sokszor éveken át tünetmentes, néha 1 O 

évig is. A jelentkező tünetek nem jellemzöek. Gyako
riak az általános tünetek, mint a fogyás, láz, éjszakai 

116 



izzadás, fül-orr-gége panaszok, nyelési fájdalmak, 
szájban gombás folyamatok, stb. Köhögés, légszomj, 
btlmúködés megváltozása, depressziók, személyiség 
változások, érzés zavar, bőrszárazság, kiütések stb. -
Mindezek a tünetek sok más betegségre is jellemzőek, 
ezek kombinációja jellegzetesebb HIV fertőzésre, mint 
külön-külön. A laboratóriumi leletek antigen-antitest ki
mutatásával pozitív esetben, kétféle vizsgáló-módszer
rel hitelesítve, megközelfti a 100%-os biztonságot. Ha
sonló módon a vérből történő szúrés érzékenysége 
megközelfti a 95%-os biztonságot. 

Az újabb molekuláris technikával végzett vizsgálatok 
az esetek túlnyomó részében már a fertőzést követő 
néhány hónapon belül kimutatják az antitest választ. 

Bár a HIV szinte minden testnedvben fellelhető az 
átvitel fő módja a szexuális transmissi6 az ondó és a 
vér útján. A homoszexuális és heteroszexuális analis 
(végbélen át) közösülés marad a legnagyobb rizikójú 
szexuális tevékenység. A fertőzés veszélyének azon
ban valamennyien ki vagyunk téve, ha nyílt sérülés -
akár kisebb is -, beteg ember vérével kerül kapcsolat
ba. Ajánlatos lenne - tragédiák megelőzésére -, a há
zasulandók ilyen irányú szúrővizsgálata. 

Ha valamelyik félről kiderülne, hogy AIDS-fertőzött, 
világos, hogy az egészséges fél nem akarna vele há
zasságra lépni; hiszen ő is AIDS-fertőzötté lenne és a 
születendő gyermekeik is ilyenek lennének. 

Az AIDS-fertőzés megelőzése: a tiszta élet a házas
ságkötésig. (És nem a gumi, amint nagy plakátokon 
széltében-hosszában hirdetik. A gumival végrehajtott 
nemi egyesülés bún házasfelek között is). Isten VI. pa
rancsa - "Ne paráználkodj!" - meg is követeli ezt, t.i. 
a tiszta életet házasságkötésig. Isten lehetetlent nem 
parancsol, teljesltéséhez a szükséges kegyelmeket 
megadja. De belátható, hogya kisértő alkalmakat el 
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kell kerülni, megőrzéséhez pedig a kegyelmi eszközö
ket használni kell. 

Egy fontos megjegyzés: már kiskorú gyermeknek is 
meg kell tanulnia, hogy nem szükséges minden jelent
kező vágyát azonnal kielégíteni. (csoki, fagyi, szörp ... ). 



6. Mit tanácsol Suenens belga bíboros a házastársi 
boldogság megvalósftására? 

Fé~eknek: 
1. Akkor is maradjanak otthon, ha nagyon vonzza 

őket a baráti kör. 
2. Érdeklődjenek gyermekeik nevelkedéséről éde

sanyjuknál, kérdezzék ki az iskolába járókat, ügyelje
nek vallási életükre. 

3. Szivesen menjenek piacra és boltba feleségükkel 
vagy helyette. 

4. Ne felejtkezzenek meg feleségük születés-, név
napjáról, házassági évfordulójukról. 

5. Ha az ebéd jó, dicsérjék meg, ha sós, bölcsen 
hallgassanak. 

6. Feleségük kézi munkáját értékeljék, és méltányo
san dicsérjék meg. 

7. Ne csináljanak sohasem tréfát feleségük rovásá
ra. 

8. Ne feledkezzenek meg családjuknál szegényebb 
rokonokról. 

9. A másoktól kapott segítséget, szolgálatot, figyel
mességet mindig nyilvánosan köszönjék meg, elsősor
ban feleségüknek, de a házon kivülieknek is, különö
sen apósuknak, anyósuknak. 

10. Magukon lehetőség szerint uralkodjanak. 
11. Gondoskodjanak feleSégük pihenéséről. 
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Mit tanácsol Suenens belga bfboros a házastársi bol
dogság megvalósftására? 

b) Feleségeknek: 
1. Akkor is mosolyogjanak, ha fé~ük nagyon unal

mas. 
2. Mindig mutassanak érdeklOdést fé~ük munkája és 

tervei iránt. 
3. Soha ne hagyják felelet nélkül a házbeliek egyet

len kérdését sem. 
4. Szeretettel fogadják férjük és gyermekeik barátait. 
5. Elismeréssel nyilatkozzanak férjükrOI gyermekeik 

elOtt, soha ne biráiják Oket mások füle hallatára. 
6. Férjüknek házkörüli munkáját mindig értékeljék. 
7. FérjOket minél többször apró figyelmességgel ör

vendeztessék. 
8. FérjOk rokonait olyan szeretettel fogadják, mint sa

j át j ai kat. 
9. Szrvesen főzzék fé~Ok kedvenc ételét. 
10. Ne feledkezzenek meg a szomszédságban be

tegeskedO öregekrOl. 
11. Az apróbb nézeteltéréseket ne sokáig tartsák 

számon. 
12. Akármennyire fáradtak, ne panaszkodjanak ki

merültségrOI. 



7. Hozzászólások 

Többgyermekes házaspár 

Most csak nagyon rövid idO áll rendelkezésünkre, de 
szeretnénk, ha idO ben érkezne valami. így érvelésre 
nincs idO; hézagos, töredékes lesz, amit frunk. 

Azt gondolom, hogya házasságban - imaéletben
a kevesebb közös több, mint a mennyiségileg több 
egyéni. Ennek is közös feladatnak kell lennie a közös 
érettség szintjén. 

A reggeli közös mise, közös indulás nagyon jó. 
A napnak valakiért való közös odaadása is - valaki

nek a hordozása - egymásra gondolást és együtt az 
új felé fordulást is jelenti. 

A különbözO idOben való indulásnál kiemeIt idOkben 
(pl. advent), az elsO induló gyertyát gyújt ahallban. 
Olyan jó az ha késObb felkelve már "valaki gondolt 
rám"-mal indulhatunk. A gyertyát egyébként az imád
ságra emlékeztetO jelként kezdtük használni a gyere
kek számára. 

Az esti imádságnál egy kis csendes idO után kötött 
imádságot mondunk. Ez azért jó, mert fáradság idején, 
amikor már ép gondolatunk nincsen, legalább húsé
günket állftjuk oda. 

Törekvéseink között mindig szerepel, de rend
szeresen nem tudjuk megvalósftani a közös csendes 
idO, valamivel töltekezés, s errOl való gondolataink ki
cserélésének végrehajtását. Nagyon szükségesnek 
tartjuk. 
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Az esti ima részeként elfelejtettem Imi: "Ne múljék 
el nap haragotok felett." A tényleges feloldását a másik 
felé való neheztelésnek. Ez az utolsó határidő. 

A gyerekekkel való közös imák, ahogy nőnek úgy 
válnak egyre jobban a mi imánk részévé. Bár sokszor 
azon kapjuk rajta magunkat, hogy az övékét tartalma
sabbá tettük, mint a magunkét. Egészen kicsi gyer
mekeknél az új elé állást, a nap örömeit, hibáit, elétá
rást a szeretetben való biztonság érzését igyekeztünk 
megfogalmazni. Esti éneklést a kisebbeknél nagyon jó
nak tapasztaltuk - lefekvés után közöttük maradva a 
sötétben. Hosszú ideig a reggeli imát is közösen 
mondtam velük. azt nagyon fontosnak tartom, hogy ne 
imádságot "rendezzünk" a gyerekeknek, hanem mi is 
imádkozzunk valóban sokszor velük. 

Imádságunk nagy részét azt hiszem mégis az teszi 
ki, hogya nap eseményeiben, örömeiben, nehézsége
iben - a szépben, a rosszban - gyakorlatilag minden
ben az Úristennel igyekszünk találkozni - s a cseleke
deteinket az Ó akaratához igazitani - a jelenlétében él
ni. Egy-egyeseménybOI ha megfogalmazódik valami, 
azt egymással megosztani. A hozzáállásainkat igyek
szünk nap mint nap "megformázni" - s amennyire le
het a vállalásainkat közössé tenni. így még ha fizikai
lag külön is vagyunk, lehet az közös. 

Egyébként is bármit vállalunk az közös vállalkozás, 
csak nem mindig tudatosodik az, vagy nem mindig be
lülrOl közösen odaadott. 

Lehet, hogy az egyik vállal valamit, s a másik válla
lása az, hogy elviseli (elfogadja) a másik hiányát, vagy 
ami a másik hiányából többletként rá hárul. Nagyon 
szeretnénk törekedni arra, hogy ez mindig olyan le
gyen, hogy mindkettOnk jó szivvel tudja adni. 

így az események, a látott szépek, a tapasztalatok 
"elmélkedési anyaggá" változnak, az Úristen felé for
dItanak. Ehhez valamennyi csend is kell, s azt hiszem 
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ez kihagyhatatlan. Lehet fizikai munka közben, utazás 
alatt. Mikor a gyerkek kicsik voltak az ebéd utáni alvás 
idején mosogattam, ez volt a csendes idő. Akkor sze
rettem meg a mosogatást. 

Csendnek, amikor elrendeződnek bennünk a dolgok, 
az Ő színe előtt, nem szabad kimaradnia. 

Aztán a belső öröm. az lsten dicséret azt hiszem eb
ből fakadhat. Az örömben van valami megváltó erő. 
Feloldja a feszültségeket, szárnyalni segíti a belső vi
lágunkat. Meg kell tanulnunk örülni, s meg kell keres
nünk a minél több örömet. A természet szépségében, 
egy igazi, másik ember felé fordulásban, egy mosoly
ban, a reménytelenségek fölé adott természetfölötti re
ményben. 

A hit gazdag világa az életünk minden eseményéhez 
tartalmat, reményt, szépséget tud adni, és segit az Úr
isten felé emelödni. . 

Egy zsoltár az életünk egy nehéz napjához kötve, 
örökké élő marad. Nagyapi halálakor nagymami el
ővette a 138-as zsoltárt, együtt elimádkoztuk. csodála
tos volt az egész. Akkor éreztem azt, hogy micsoda 
gazdagság rejlik benne. S így ha az egész eseményre 
visszagondolok, nem a szomorúság, hanem a Vele va
ló találkozás öröme hat át. 

Egyszer valaki elmarasztalóan azt mondta rólunk, 
hogy velünk "csak vallási dolgokban lehet kommuni
kálni". (Nem emlékszem a pontos megfogalmazásra, 
de az volt a lényege, hogy szúk látóköruek vagyunk 
stb.) Azóta gondolkodtam rajta és életünk egyik legna
gyobb dicséreteként tartom számon: igaza van. Sze
retnénk ha minden dolgunkat áthatná az Úristen jelen
léte. Hisz valóban akármit csinálunk, kirándulunk, épít
kezünk, barlangászunk stb. abból is Őhozzá gondo
lunk, jutunk. S ha ebből valami kívülről is megérezhető, 
csak örülhetünk neki. Az, hogy Ö milyen előjelet tesz 
elé, az már nem a mi dolgunk. 
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Amit sikerült átélnünk, belülről megtapasztalnunk, 
azt egymással megosztani nagyon fontos, éppúgy mint 
a nap eseményeit. Ezt nekünk megtervezetten nem si
került sohasem csinálnunk, de erre - legalábbis én
bennem nagy a belső kényszer (Pista csöndesebb) -
s valahol mindig akad töredék idő (evés közben, lefek
vés után ... ), amikor erre mégis sor kerül. 

Időnként ahhoz a hasonlathoz szoktam fordulni gon
dolatban, "olyannak kell lenni mint a folyadék, ami 
mindig azt a formát tölti ki amiben van." A körülmé
nyek, lehetőségek körülhatárolnak bennünket, s azon 
belül kell megtalálnunk a lehetőségeinket a "szüksé
gesekre" kitöltenünk maradék nélkül azt a formát. 

Anyagiakkal való gazdálkodás 

1. Házasság előtt külön külön, ki tudja lesz-e házas
ság? Ne az összekuszálódott anyagi helyzet kösse 
össze az emberpárt. 

2. Gazdálkodást nem teljes mértékben az anyagi le
hetőségek szabják meg. Nagyobb anyagi lehetőségek 
esetén sem kell minden vágyunkat, a reálisakat sem, 
realizáini. (ValÓszlnú azonban, hogy most még nem ez 
a probléma, ti. jegyeseknél). 

3. Szúk anyagi lehetőségek esetén: a szükséglete
ket fényúzés és élvezkedés nélkül biztositani kell ebbe 
a szlnvonalba beleszokva, később nagyobb anyagi le
hetőségek sem váltják ki a felesleges luxus élvez ke
dést. (Ezt célszerú mindig kerülni.) A szükségletek biz
tosltása normál munkaidőn belül általában lehetséges. 
Vasárnapi pénz után Más biztos, hogy káros. Görcsös 
pénz után futás is rossz eredményt hozhat, de okosan, 
ügyesen keresni a lehetőségeket, az jó. (Ügyesen és 
nem ügyeskedve, nem más kárára.) 

4. Az anyagi gazdálkodás szint je közösen alakItható 
ki. Mindkét fél lépjen a másik felé, és szeretettel fogad-
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ja el, a másik elképzelését. így közös színvonal alakul 
ki, melyből tovább már közösen léphetnek. 

5. Bármilyen kevés az anyagi lehetőségünk, a szük
ségeshez képest mindig van a látókörünkben olyan, 
aki még rosszabbul áll. Ennek észrevétel e és segítése 
nem szabad, hogy hosszú időre kizáródjon az életünk
ből, mert könnyű érzéketlenné válni. (Leszokni erről.) 

6. Ne akarjunk mindent egyszerre véglegesre és tö
kéletesre beszerezni. (Főleg a divatost, ami nem min
dig a legcélszerűbb, de drága. A jó, az még ha sokba 
kerül is nem drága.) 

Ehhez én csak annyit: az életet sohasem szabad fel
függeszteni sem anyagi, sem lelki élet vonatkozásá
ban, de lehet nagyon egyszerűen, erősebben a lényeg
re koncentráltan élni. Egy szoros idő anyagilag is meg
taníthat arra, hogy anyagi fegyelemre szoktasson, 
megtanftson súlyozni, értékrendet tartani. A vágyakat 
reális keretek között tartani, és lemondani. Ha ezt be
lülről jó szívvel tudják csinálni, épülhetnek rajta. A mai 
körülmények között úgyis kevesen ismerik meg a fia
talok közül azt, hogy mennyivel egyszerűbben is lehet 
szépen és boldogan élni: "Ha az emberiség a szük
ségleteit elégítené ki, s nem az agyrémeit, indulatait". 
(Weöres Sándor). 

Az építkezéseknek nemcsak az anyagi leterhelés a 
legnagyobb nehézsége, időnként meg kell tudni állni 
töltekezni, egymásra is időt szakítani, mert egyébként 
mire felépül a ház, nincs kinek. 

Ugyanaz a dolog lehet összehozó és szétvivő. A 
munkát lehet közös odaadással is csinálni - így, belül
ről együtt. S minden munkában lehet az új felé fordulni, 
örömet találni, s ha ezt meg tudjátok osztani egymás
sal, imádsággá, elmélkedéssé válhat egy építkezési 
vállalkozás is. 

125 



Egyhetes hfvtJ gyakorló házaspár 

Ma van egy hetes házassági "évfordulónk". Szeret
nénk mégegyszer megköszönni a lelkiismeretes felké
szítést, a sok jótanácsot, amivel útnak tetszett bennün
ket indítani. Ha a nászútról hazamentünk, szeretnénk 
ismét személyesen is felkeresni az Atyát, de addig is 
elküldjük, amit kérni tetszett - már nagyon nyomja a 
lelkiismeretünket. 

Mégegyszer átbeszélgettük a hallottakat, azóta sze
reztünk hozzá sok új benyomást, amit akkor még nem 
tudtunk volna megfogalmazni. 

Mindjárt az elején szeretnénk elmondani, hogy ilyen 
tartalmas és széleskörű ismeretanyagot a "kezdés
hez" sehol másutt nem kaptunk, még aszüleinktől 
sem. Valahogy minden elvész az álszeméremben. Az 
Atya azt mondta, hogy "muszáj valakinek foglalkozni 
vele". Ez nem csak "muszáj" kérdése, szerintünk ez 
a legmegfelelőbb fórum, ahol mindenki őszintén - saját 
magával szemben is őszintén - tud beszélni és gon
dolkodni ezekről a kérdésekről. Ószintén hisszük, hogy 
a mi gyerekeink és a hozzánk hasonló házaspárok 
gyerekei már a cs&ládi körben megkapják azt a sok 
mindent, ami a család és az otthon teremtés a felnőtt
kori boldogságunkhoz szükséges. Nekünk még sok 
újat adott a felkészítés. Reméljük, hogy észrevételeink
kel segítünk abban, hogy még teljesebbé váljon. 

Feltétlenül szükségesnek tartjuk, hogy az oktatást 
tartó személy ismerje meg a jegyespár egyéniségét és 
a különböző tárgykörökben való jártasságát. Nálunk ez 
nem volt probléma, bár talán a szexuális kérdéseknél 
a kelleténél többet időztünk. Fontos lenne az őszinte
ség és a türelem gyakorlásának tudatosítása. 

Mi kezdettől fogva őszintén megbeszéltük egymás
sal minden szexuális problémánkat, annak ellenére, 
hogy mindvégig tiszták maradtunk. Ez az őszinteség 
még nagyobb jelentőséget kapott most, amikor már há-
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zasok vagyunk. Úgy érezzük, helyes, ha ez az őszin
teség már a jegyesség alatt is gyakorlattá válik. 

Visszatérve a bevezető gondolatunkhoz (a jegyes
pár megismerése), talán érdemes lenne egy egész 
foglalkozást rááldozni, esetleg meghatározott szem
pontok alapján kötetlen beszélgetést folytatni. Az okta
tás vezetőjének el kell tudnia dönteni, hogya jegyes
párnak mire van szüksége, mert azt önmaguk nem tud
ják teljesen felmérni. (Legalábbis mi nem tudtuk.) 

Nagyon élveztük azt, ahogyan a Bibliából kiindulva 
Atya megmagyarázta a férfi és a nő helyét és feladatát 
lsten terveiben. Sokat segített abban, hogy hitéletünk
be beillesszük a házastársi együttlétet. Nagyon sokat 
jelentett nekünk az a párhuzam, amit a házastársak 
együttléte és a Krisztussal való együttlét (szentáldo
zás) között állItott fel. 

Szerettünk volna többet hallani az együttes imaélet
ről. Igaz, ezt mindenkinek önállóan kell kialakltania, de 
hasznos lenne ötleteket adni, esetleg példákat bemu
tatni. Azért tartjuk fontosnak, mert az oktatás során hal
lott rengeteg ismeretet, együttélési szabályt senki sem 
tudná gépiesen minden pillanatban alkalmazni, nem 
beszélve a naponta jelentkező nehézségekről. Szüksé
ges, hogy lsten segítő szeretete mindig velünk legyen. 
Ezt pedig rendszeresen kérni kell, és természetesen 
megköszönni is. 

Nagyon tetszett nekünk az az őszinte légkör, ami 
ezeket a beszélgetéseket jellemezte. Jó volt, hogy min
den alkalommal a .. tananyagon" kivül jutott idO a napi 
nehézségek és az otthonteremtéssel kapcsolatos 
problémák megbeszélésére is. Ezt esetleg gyakorlattá 
is lehetne tenni az oktatás keretein belül. 

Mi a jegyesoktatást sohasem tekintettük .. kötelező" 
elfoglaltságnak. Mindig önálló esti programként kezel
tük, igyekeztünk készülni rá és egymás között megbe
szélni, s már előre örültünk neki. 
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Szeretnénk mégegyszer megköszönni Atya áldoza
tos odaadó munkáját! 

Még csak annyit szeretnénk hozzáfűzni, hogy boldo
gok vagyunk! 

Kétgyermekes, hfv() és gyakorló fiatal házaspár 

Meghallgattuk a jegyesoktatási anyagot (kazettáról). 
Nagyon köszönjük, hogy végre ilyen is van, mivel nagy 
szükség van az ilyen jegyesoktatásra (ez nemcsak for
mális, mint általában mindenütt). Még házasoknak is 
hasznosnak találjuk. Tetszik, hogy közvetlen hangvé
telű és gyakorlatias. 

Mi házasságunk négy éve alatt arra jöttünk rá saját 
és mások tapasztalata alapján, hogy három dolgot ér
demes kiemelni és hangsúlyozni a házasulandóknak, 
mégpedig azért, mert ezt nagyon nehéz megtartani és 
tudatosan kell a konkrét helyzetekben ezek használa
tára törekedni. 

1. A házasság után ELSÖ a házastársam - "Ezért 
a férfi elhagyja apját és anyját, a feleségével tart és 
egy test lesz a kett0." 

2. Nem Neked, hanem RÁD mondok igent, vagyis 
elfogadlak olyannak, amilyen vagy. 

3. tudja az ember beismerni saját hibáját, és a má
siknak megbocsátani. 

1. Nagyon nehéz megtartani, mivel szüleink eddig 
felneveltek, és mindenért hálával tartozunk Nekik. De 
vannak olyan helyzetek, amikor a legjobb szülOk is a 
házastárs ellen próbálják forditani a gyermeküket. 
Ilyenkor kell nagyon tudatosan határozni és a házas
társ mellé állni. 

2. Jegyesség alatt nem adódnak olyan helyzetek, 
hogy az ember jövendőbelijének minden jó és rossz tu
lajdonságát megismerje. 
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3. Bármennyire is megalázónak tartjuk, ha tévedé
sünket be kell ismerni, szavakkal a másiknak igazat 
adni, de meg kell tenni. 

Amit meg egyszer megbocsátottunk azt többé ne 
hánytorgassuk fel. 

Köszönjük, hogy az Atya ennyit foglalkozik a jegye
sekkel és a házasokkal, ez feltétlenül javunkra szolgál. 

Kétgyermekes, hív() és gyakorló fiatal házaspár 

Igyekeztünk gondosan végiggondolni mindent, lehet, 
hogy talán túl hosszan, de ez az én hibám. Ha meg
kérnek valamire és azt fontosnak tartom, képtelen va
gyok felületesen csinálni. Férjem is, én is végigolvas
tuk. Sok helyen csak a saját nevemben Irok, de férjem 
is elolvasta és egyetértett vele. Ó egy kicsit kényelme
sebb, minthogy ilyen dolgokkal hosszan foglalkozzon. 

Elnézést, hogy ilyen sokáig "ültünk" rajta, de több
ször is végigolvastam és jegyzeteigettem. Talán 
hosszúra sikerült, de ennek egy előnye van: kiszúrni 
mindig lehet. 

Lehet, hogy átfedések vannak itt-ott, de sajnos kép
telen vagyok még alaposabban átgondolni, nincs több 
időm. 

ElsO beszélgetés. 
"Egy ismerős házaspár ..... 
"A családpasztorációban eltöltött hosszú évek ta

pasztalata alapján ..... 
Ehhez: 
Mindketten nagyon fontosnak tartjuk, hogy foglalkoz

zanak a papok szexuális felvilágosltással. Viszont 
egyet mindketten vitatunk: hogya házasságok elrom
lásának az oka 98%-ban a szexuális életre vezethető 
vissza. 
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Szerintünk a házasság alapja a szeretet, ennek 
egyik kifejezési formája, sőt megerősítője a normális 
szexuális élet. 

A kiegyensúlyozott szexuális élet nélkül - el tudjuk 
képzelni - felbomlik a szoros kapcsolat. De szeretettel 
hihetetlen sokat lehet változtatn i ezen is, mind minde
nen (a szexproblémákon). Persze ha nem küzdenek a 
házastársak, hogy házaséletük (szexélet) rendbe jöj
jön, akkor a szeretet is gyengülhet. Ez egy folyamatot 
indíthat el és végül semmi sem marad csak a gyűlöl
ködés . 

.. Egy háromgyermekes, hivő és hitét gyakorló édes
anya elmondta ... " 

Ehhez: 
Szerintem a példa bizonyítja, hogy bár nagyon sok 

házaspámái szexuális kapcsolat van, de .. üres". Fon
tosnak tartanám külön a fiúk figyeimét fölhivni, hogy 
küzdjenek jóakarattal, a másikra figyeléssel a közös 
öröm kialakltásáért. A türelmes szeretet olyan sokat 
segfthetne. 

Második beszélgetés 
..... túl hosszú udvarlás után (4-5 év) olykor bizony 

rossz házasság következik". 
Ehhez: 
Szerintem, ha nincsenek szükséghelyzetek (mint pl. 

nálunk a főiskolám miatt kellett várni 3 évet, lakás sem 
volt), akkor arra lenne jó figyelmeztetni a jegyeseket, 
hogy az esküvő előtti időben próbálják még jobban 
megismerni önmagukat és választott jukat. Próbálják 
eldönteni magukban, amennyire tudják, hogy mit vár
nak az életben maguktÓl és mit a társuktól. Utána ezt 
egyeztessék és beszéljék meg. 

Én úgy gondolom ez a folyamat mindenkinél külön
böző időt vesz igénybe. Szerintem ideális lenne, ha ez 
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határozná meg nagyjából az esküvO elOtti .. megisme
rési idOt". 

Hiszen Igy nem tehet egyik sem szemrehányást a 
másiknak, illetve nem verné a fejét a falba, hogy milyen 
hülyeséget csináltam ezzel a házassággal. 

Ez persze Igy túl elvontnak hangzik, de szerintem 
végsO soron seglthet a késObbi idOben. 

Harmadik beszélgetés 
.. A tennivalók kb. Igy fogalmazódnak meg ... " 
Ehhez még egy gondolat: 
A hétköznapok taposómalma bizony 6 és fél év alatt 

volt jÓ pár nehéz idOszakunk, de azt mindig az élet, a 
napi gondok, a gyerekek ellátása stb. ... hozták. 

Mi soha nem egymásban kerestük a baj okát, tehát 
ha ért valami szomorúság inkább mindig egymásba 
.. kapaszkodtunk" . 

Mi egymásnak mindig egy "szigetet" jelentettünk és 
igyekeztünk, hogy mindig az is maradjon. 

Fontos lenne, ha a jövend O házastársak minden nap 
(egyénenként, lelki állapot és pillanatnyi igény szerint) 
valamennyi idOt csak egymással lennének, egymásra 
figyelnének. 

Van amikor ez csak csendes együttlét, van amikor 
beszélgetés - ezt a hangulat hozza. 

így a hétköznapok taposómalmában kettOjük kap
csolatát szlnesen tudják fenntartani. 

De ez nem mindig megy sImán, erre jó odafigyelni, 
mert bizony a munka és sok más könnyen el tudja ettOI 
vonni az embert, ha nem törekszik rá. 

Erre jó lenne felhIvni a jegyesek figyeimét. Hiszen ez 
a jegyesség és a házasság elején magától megy - de 
ahogy hallom -, késObb nincs rá igény . 

..... a nOk ápolják magukat, a férfiak vegyék észre ... " 
Ehhez: 
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Mi nOk hajlamosak vagyunk ápolni magunkat. de el 
is várni, hogy észrevegyék. 

Ha meg a férj nem veszi észre - megsértOdünk. 
A férfiak meg azon tudnak megsértOdni, ha ezt a nOk 

közlik. És részben igazuk van. 
Tanuljuk meg mi lányok, asszonyok, hogy az ellen

kezO neműek észreveszik ápoltságunkat, a tetszeni 
vágyásunkat, nOiségünket. 

Egy nO megérzi, ha külsejével hat egy férfira, a fér
jére - szavak nélkül is. 

Legalábbis nekem ez a tapasztalatom. 
Mi nOk kislány korunk óta álmodozunk (a nagy Ó-rOI, 

és sok minden másról). 
Hajlamosak vagyunk állandóan udvarlást elvárni, 

ami 5-10-20 évi házasság után átalakul, más a formá
ja, mint a jegyeseknél. Az érzelmek - jó esetet nézve 
- azonosak, de a kifejezési forma nem lehet ugyanaz, 
mint amikor az ember jegyes volt. Szerintem a jegye
seket - főleg a lányokat - figyelmeztetni kellene, hogy 
ne álmokban éljenek, mert abból felébred ni kegyetlen 
lehet. Az álmodozásokból irreális elvárások lehetnek, 
amelyeknek egyetlen férfi sem tud megfelelni. Bizony 
én a családom ban nem ismertem egyetlen férfit sem, 
akit eszményképemnek tekintettem volna. Férjemmel 
szemben nem voltak irreális elképzeléseim és bizony 
Igy sokkal-sokkal többet kaptam ezalatt a 6 év alatt, 
mint amire a korábbi gyerekkori tapasztalataim alapján 
számitottam volna. 

Nem csalódtam, sOt ma is újra öt választanám. 
Szerintem jelszó lehet a lányoknak: 
A házasság nem örök udvarlás. 

Negyedik beszélgetés. 
A házasélettel, a szexuális élettel kapcsolatos intim 

tanácsokat (a fiúknak szólót) én csak négyszemközt 
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adnék a fiúknak. Engem az esküvO elOtt is zavart vol
na, de még most sem szívesen hallgatnám . 

..... férjek tudatlansága, vagy önzése miatt ... " 
Ehhez: 
felhívnám a figyelmüket, hogy törekedjenek arra, 

hogy figyeljék meg, mi okoz örömet a feleségüknek és 
mi nem a szexuális életben, és ha szeretettel, a másik 
boldoggá tétel ének szándékával közelednek hozzájuk 
és ezt megpróbálják ki is fejezni, egy idO múlva bizto
san boldoggá tudják majd tenni. Egyszer hallottam és 
el is tudom hinni: 

.. Nincs frigid nO, csak ügyetlen férfi." 
Ne törjenek le, ha az elsO pár hét, hónap sikertelen, 

illetve nem olyan sikeres, mint azt a férfiúi büszkesé
gük szeretné. KÜZDJENEK A FELESÉGÜKÉRT! 

Egyébként az egyiknek azt kellene mondani: ural
kodj ösztöneiden, a másiknak: légy bátrabb, meré
szebb! 

Jó lenne, ha megvizsgálnák magukat a fiúk, hogy 
melyik vonatkozik rájuk!!! 

ötödik beszélgetés . 
..... a hanyag és felületes jegyesoktatás miatt ... " 
Ehhez: 
Szerintem bármelyik pap a lelkét kiteheti, ha valaki

ben belülről nincs meg az igény a normális életre, a 
normális szeretetre. 

Hatodik beszélgetés. 
A próbaházasság ellen: 
Mi több, mint 3 évig vártunk egymásra és néha bi

zony kegyetlenül nehéz volt, de sohasem bántam (uk) 
meg. Ezt a fé~em nevében is frhatom, hozzájáru It. 

Megtanultunk küzdeni, várni, türelmesnek lenni ilyen 
téren. És amit az ember nem kap tálcán, annak jobban 
örül, jobban tudja becsülni, értékelni. 
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Még egy indok: Nemcsak az esküvő előtt kell tudni 
az embernek (fiúknak és lányoknak egyaránt) fegyel
mezni magát, hanem utána is adódnak olyan idősza
kok, amikor nemet kell mondania magának. (pl. szop
tatás, egy-egy elhúzódó betegség, terhesség elkerülé
se végett.) 

Engem a két emlitett példa egyike sem tartott volna 
vissza a próbaházasságtól. (Bocsánat az őszintesé
gért.) Illetve rosszul Irtam: csak önmagukban ezek a 
példák nem tudtak volna visszafog ni. 

Hetedik beszélgetés. 
Illetve amiket most Irok az részben kapcsolódik csak 

a hetedikhez, részben azt lrom le, amit mi tartottunk ill. 
tartunk fontosnak még a jó kapcsolathoz. Talán egy
két nálunk bevált "kiegészltő". 

- Tisztán tartani egymás iránti érzéseinket. (Az én 
érzéseimben férjemmel kapcsolatban soha sem volt 
rosszindulat, gyúlölet. Minden érzésemet - egy hónap 
múlva lesz 1 O éve, hogy ismerjük egymást - el tudtam 
volna neki magának is mondani, talán jobb kifejezés: 
mindig tisztán tudtam a szemébe nézni.) 

- Sohase várni egy külső személytől az egymás kö
zötti problémák megoldását. (Mindig mindent egymás 
között rendeztünk.) 

- A házasság célja nem elnyomni, hanem kiteljesl
teni a másik egyéniségét. (Bizony ez néha nem 
könnyű!) 

- A napi problémákat, mérget, félreértést, bosszan
kodást nem "átvinni" holnapra. - Sohasem haraggal 
elaludni. 

- NAponta megküzdeni a másikért és nemcsak a ba
jokat megoldani. 

- Küzdeni, küzdeni és nem nyafogni! 
Talán még két gondolat: A jegyese k ha előre képe

sek lennének meggondolni, hogy mit képtelenek elvi-
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sein i, és azt megmondanák a másiknak, megbeszél
nék, akkor sok késObbi civakodásnak az elejét vennék! 

Mi ezt nem beszéltük meg, fogalmunk sem volt róla, 
viszont, ha eszünkbe jutott volna, egy-két dolog 
könnyebb lett volna. Másoknál talán komolyabb meg
rázkódtatást lehetne elkerülni. Sokszor' olyan dolgok 
miatt hallok egymásra mérgelOdni embereket, hogy a 
fülem kettéáll. 

Példát mondjak? Apróság: 
PI. férjem rettenetesen éhes tud lenni, ha nem reg

gelizik rögtön felébredés után. Én meg olyan álomszu
szék vagyok, hogy felébredés után még egy fél óra kell 
míg normális leszek, utána takarítás jön az öltözés 
után rendrakás és az ebéd végiggondolása. Hát ez bi
zony teljesen ellentétes. igy megegyeztünk Ó felkel (ha 
a gyerekek felébrednek eltángálja őket) és azonnal leül 
reggelizni. Ö így elégedett és én sem vagyok kizökken
ve a hétköznapi megszokott házirendemből. 

Mi ezen sosem veszekedtünk, de amióta ez Igy ki
alakult az egész napunk derúsebb. 

A másik gondolatom: 
Talán jó lenne lehetOséget adni a jegyeseknek, hogy 

külön-külön eljöhessenek problémáikkal. Én bizony 
elég gátlásos vagyok, biztos egy-egy ilyen megbeszé
lésen inkább hallgatnék, mint a jövendObelim elOtt kér
deznék. 

Egy háromgyermekes hfvtJ, gyakorló édesanya 

15 évvel ezelOtt kötöttünk házasságot. 
Visszaemlékezés: a szülO szereti gyermekét, próbál

ja átadni tapasztalatait (szellemi, erkölcsi, anyagi) ta
nácsokkallátja el, ill. készíti fel az önálló életre. A nemi 
életre való felkészítés legtöbbször kimarad. Pedig már 
serdülő korban tisztában kell lenniük a fiataloknak a 
nemi élet tényeivel, testi és lelki velejáróival. A szexu-
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alitásrÓl beszélni kényes téma volt a múltban és nap
jainkban is az. A szülők viszolyogtak, ill. viszolyognak 
ettől a kérdéstől. (Kényes téma, tudatlanság, szemé
rem, vagy nem alakult ki szülő és gyermek közt az a 
bensőséges őszinte kapcsolat, amely lehetővé tenné, 
hogy a gyermek kIváncsi kérdéseire korának megfele
lően őszinte választ kapna.) Az iskola abban az időben 
még nem foglalkozott ezzel a kérdéssel. Biológia órán 
ugyan 1-2 órán keresztül foglalkoztunk a témával, ez 
kimerült abban, hogy a tanár a könyv alapján ismertet
te a fiúk és lányok közt mutatkozó nemi különbségeket. 
A számonkérés, ill. feleltetés elmaradt. 

Jegyesoktatás nem volt, csak adatfelvétel. 
Azóta történt bizonyos előrehaladás: a mi szemléle

tünk (hisz szülők lettünk) is változott, ritka ma már a 
gÓlyamese. A tankönyv nem 1-2 oldalon, hanem 4-5 
oldalon keresztül foglalkozik a témával. 

Osztályfőnöki órán meghívott orvos tart előadást, 
működik házassági tanácsadás. 

Rendelkezésre állnak szexualitással foglalkozó 
könyvek, melyek elsősorban élettani kérdésekkel fog
lalkoznak (nemi ösztön), de lélektani vonatkozása hát
térbe szorul. (Erkölcsi vonatkozásai). Tehát a társada
lom átalakulóban van, ezen belül a család is. Egyre 
többször hangzik el, hogy válságba került, (az erkölcsi 
alapok is megváltoztak.) 

Tulajdonképpen jó irányú változás nemigen követke
zett be. Fiataljaink majdnem ugyanonnan indulnak mint 
mi. 

Mikor megkaptuk a magnószalagot végig hallgattuk 
az Atya tolmácsolásában a "kényes témáról" szÓlÓ el
őadást. Ószintén bevallva eleinte szokatlannak tűnt, 
hisz olyan megvilágltásban van elénk állítva a téma 
amiről még nem hallottunk és magunktÓl erre nem gon
doltunk. 
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A szexuális kérdés élettani és lélektani alapokon 
nyugszik, elválaszthatatlan. 
. Élettani szempontból a test gyógyltója az orvos; lé
lektani szempont: a lélek orvosa a pap, ill. a lelki ve
zető. Nagymamának volt egy bölcs mondása, mit sokat 
emlegetett "Pap szava, lsten szava". Ez a mondás 
tükröződött ki az előadásból. 

Javaslat: "Szexuális etika a házasságban" clm he
lyett mi talán azt a cimet adnánk: harmonikus családi 
életre való feikészités. Nagyon tetszett, hogya nemi 
élet tényeit az érzelmi (lelki) mozzanatok hangsúlyozá
sa adta vissza. 

Az egész mondanivaló Szentlrási alapokon nyug
szik, Istenre, a szeretetre van feiépitve. 

Istennel = a szeretettel (szerelem) átszőtt nemi élet
ben az élet szép és becses ajándékát lássuk, ami ön
magunk és az egymás iránt érzett felelősségre kötelez. 

A szalagon emlitett példákból is kitűnik, hogy 
mennyire szükség van segitségre, mennyi a tudatlan
ság, mennyi az álszemérem, amitől nekünk szülőknek 
is szabadulnunk kell! 

Rájövünk mennyit mulasztottunk gyermekeinkkel 
szemben, sokszor mi is elodázzuk a választ egy-egy 
kiváncsiskodó kérdésre. (Talán nem tudjuk honnan in
duljunk.) 

Kiindulási alap: a szeretet = lsten. 
Köszönettel tartozunk Atyának mindazért, hogy sok 

nehézséget leküzdve vette a fáradságot és (bátosá
got), hogy elsősorban a szülők, majd az iskola, a tár
sadalom mulasztásait pótolva segitségére sietett fiatal
jainknak, gyermekeinknek. 

Úgy érezzük, ha ilyen megvilágltásban kapják az is
mereteket a nemi életre vonatkozóan, már más szem
lélettel indulnak el a közös úton. Ha probléma merül 
fel, bátrabban, nyiltabban beszélnek rOla, tudják kihez 
forduljanak bizalommal tanácsért. 
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Hlv(), gyakorló, aktIv gyermektelen Mzaspár 

Elolvastam a jegyesoktatás anyagát, és észrevéte
leimet az alábbiakban szeretném megtenni. 

Először is köszönet, hogy Atya - erőt véve termé
szetén - foglalkozik velünk, házasokkal, ilyen mélysé
gig. 

Én örömmel üdvözlöm ezt a munkát, még 22 évi há
zasságomban is adott újat! Bizony nekem is jobb lett 
volna, ha 15 éves koromban olvashattam volna mind
ezt. 

Részletezve: 
- A szexuális felvilágosltás anyagát az első beszél

getésbői későbbre kellene tenni (talán a második be
szélgetésbe). 

- Nagyon jó: "Rád mondok igent", meg hogy: "amit 
az lsten a férfiból kivett, az ott hiányzik, és ami a fér
fiban visszamaradt, az meg a nóben hiányzik". Én még 
nem hallottam az összetartozást ilyen jól megfogal
mazva. 

- Az is nagyon jó: "Rád hangolódtam egész valóm
mal, mindenestül" 

- Meglep az a szakasz, hogy az elsietett egyesülés 
esetén a nő kárpótolhaija önmagát a férfi után. Ez nem 
önkielégltés? 

- Nagyon tetszik: " ... csak halálra szánt életet tu
dunk adni, a megoldás a krisztusi megváltás." 

- Az utolsó beszélgetés elhagyhatóságát nem kelle
ne felajánlani, legyen az az első házastársi (vagy egy
más iránti) kötelességük a jegyeseknek, hogy elmen
nek arra az amúgy is kevés 10 alkalomra! Hiszen egy 
boldog élet előkészltéséről van szó! 

- A 3/a melléklet csak a hitéletben haladóknak való 
szempontokat ad. Kezdőket talán el is rémIt. 

Egyéb észrevételeim: 
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Jó lenne a bevezetőben a papnak "édesapai" szer
péről szÓlni pár szót, hogy indokoltabb legyen az, hogy 
e témákról éppen Ö szól. 

Nem derül ki eléggé, hogy tulajdonképpen miért 
szép a keresztényi élet, és ha az, akkor nincs eléggé 
kihangsúlyozva a gyermek hitre való nevelésének fel
adata. 

Jó lenne egy-két mondatot szólni (Előre üzenni) 
azoknak, akiknek nem lesz gyermekük. Hiszen maga 
a házasság és házasfél jut emiatt zátonyra, meghiú
sultnak érzi egész életét, házasságát. Atya tanúja volt 
az én "zavaromnak". Ez nem elhanyagolható problé
ma! Nagyon is fel kell hfvni rá a figyelmet, hogy lelkileg 
hogyan juthatnak túl azon a döbbeneten, amit az a fel
ismerés, vagy orvosi nyilatkozat okoz, hogy nem is le
het gyereke. Csak nagyon buzgó Istenbe temetkezés 
segft ebben a helyzetben. Erről (kéresztutam állomá
sairÓI) szóban majd többet. Egy alkalommal majd sze
retném felkeresni Atyát még e művel kapcsolatban, ha
marosan. 

Meg lehetne emliteni, hogy minden felvilágosultság, 
jÓszándékú prÓbálkozás ellenére is sikertelen marad
hat a harmonikus szexuális élet kialakltása. Mégis bol
dog kell legyen a házasság. Hogyan? (Nagyon hatásos 
a "hopponmaradt" fél részére, ha a Szűzanya ölébe 
hajtja a fejét, ott letisztul zúgó feje; meg nagyon hang
súlyozni kell a lemondás gyakorlását, a megbocsátás
ra való készség állandó élesztését e szituációkban is. 
Segít még a hideg zuhanyozás és egy jó séta - mond
juk egy öreg meglátogatása.) 

S ha még arra is kitérne Atya ebben a nagyon jÓ, 
sajtót érdemlő kéziratban, hogy miképpen újfthatják 
meg mindig újra az elvizenyősödött kapcsolatukat a 
házasfelek, ha összevesznek valamin, vagy sikerült 
megsérteni a másikat és forr a vulkán, vagy kény
szerűen le kell egyiknek mondania valamiről a másik-
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nak javára; biztos segítő menedék megint csak a Szú
zanya!!! 

Olyankor úgy látszik, hogy minden odaveszett, vége 
a boldogságnak, ezt jól elszúrtam, vagy elszúrtuk, cso
dálatosan rendbehoz mindent a Szúzanya, ha őt kér
jük, Neki elpanaszoljuk még ha mi nem is látjuk a ki
útat, a nap újra kisüt majd, és szebben fog sütni, mint 
valaha. Ugyanis a Szúzanya biztosan meglágyítja az 
egyik felet vagy mindkettőt úgy, hogy képesek lesznek 
bocsánatot kérni és adni egymásnak. 

Elnézést kérek, ha valahol bután fogalmaztam, vagy 
úgy túnik, ki akarnám oktatni Atyát! Ments lsten ettől! 
Csak látom a teljességre való törekvést, és ehhez sze
retném szerény meglátásaimat hozzáadni. 

Férjemnek nem jutott ideje végigolvasni az anyagot, 
de én felolvastam és elmondtam neki a lényegesebb 
részeket (biztos nem mentesen a részrehajlástól!) és 
az Ö véleménye, hogy 

"Kicsit zavaró, hogyaszakrálissal foglalkozó pap
nak kell beszélnie ezekről a dolgokról. Inkább megfe
lelő orvosi irodalomra való hivatkozással kellene ezek
re az apró, de el nem hanyagolható teendőkre utalni." 

Én erre azt mondtam, hacsak nem veszi le a polcról 
Atya és nem adja a kezükbe a fiataloknak, nem lesz 
annak elolvasásából semmi. (22 év alatt nem tudtam 
elérni, hogy Ö is elolvasson egy ilyen könyvet alapo
san. Ezzel nem akarom Öt "bemártani", csak ismerem 
a férfit.) 

Egy pszichológusnfJ 

Nagyon köszönöm a lehetőséget amit a "mú" elol
vasásával kaptam, szándékosan írom a mú szót mert 
végig azt éreztem, hogy akiknek szól azokat mint te
remtményeket hozzásegiti az lsten elképzelésének be
teljesltéséhez. 
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Csodálatos az őszinte hangvétel - a magam számá
ra is követendő példa - munkámnál fogva többször kell 
ezekről a dolgokról beszélnem, eddig mindig resteII
kedtem, most megértettem, hogyaSzentlrás segItsé
gével a félreértések és az esetleges perverzitás veszé
lye kivédhetO és csak Igy kapha~a meg méltó helyét 
az ember életében és tudatában a szexualitás. Az 
őszinteségről még egy gondolat, talán Igy sikerül az 
embereknek megtanulni, vagy eltanulni érzéseikről, ér
zelmeikről beszélni, a ma embere gyakran minden 
életformában magányosságróI panaszkodik ennek 
egyik oka, hogy csak eseményeket, történéseket ké
pes kommentálni és csak olyanokat, amiben ő mint 
résztvevO nem szerepel csak mint szemlélő. 

Az egész anyag részletes és ismételt átolvasása 
örömérzetet váltott ki belOlem, hogy sokaknak, min
denkinek jó lenne Igy bemutatnI a házasságot, de nem 
tudtam szabadulni a szorongásomtól sem, félek, hogy 
csak egy nagyon kis réteg rendelkezik a megfelelO re
ceptorokkal vagyis lelki intelligenciával, ami a megér
tést, elfogadást szinte habituálni képes; ezt már az el
ső hittanórán kellene elkezdeni. .. van erre lehetőség? 
Ugye ne is tegyek kérdőjelet. 

Nagyon örülök, hogy az Atya is felhlvja a figyelmet 
a késObbiekre vonatkoztatva, hogy az asszonyok ápol
ják, gondozzák magukat - ha egy elhanyagolt, túlzot
tan puritán vallásos asszonyt látok, mindig arra gondo
lok, hogy nem valószlnú gyermekei vallásossága, kü
lönösen nem a lányoké, mert úgy vélik a "külcsín a bel
beccsel" együtt jár. 

1. beszélgetéshez 
Talán hasznos lenne az első beszélgetés lényegi ré

szét a fiatal pár személyiségének, elvárásai knak, el
képzeléseinek és akkori helyzetüknek (anyagi, egzisz
tenciális) megismerésével tölteni, mindezt tenni tuda
tosan két célzattal - Igy a további beszélgetések köz-
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vetlenebbek lehetnek és hozzásegiti a házasulandókat 
az egymás jobb megismeréséhez. 

Felhivnám figyelmüket, amit a továbbiakban hallani 
fognak ne akarják eddigi biológiai, filozófiai vagy bár
mely tudomány kapcsán hallott ismereteikbe beépiteni, 
mert bár tudományra alapozott lesz, minden közlés el
södlegesen Istenre alapozott. 

Az utóbbi időben megromlott házasságokban mind 
gyakrabban hivatkoznak szexuális problémákra, de 
ezek teljesen alaptalanok, lényegében nem is szexuá
lis jellegüek, szeretetlenségböl, szeretethiányból adód
nak, ami a megalapozatlan házasságkötésre vezethetö 
vissza, amikor a testi vágyakat az érzelmekkel össze
tévesztették. 

2. beszélgetéshez 
A házasság elsO éve sok nehézséget fog mindkét fél 

számára jelenteni, a legboldogabb jegyesség után is 
nehéz lesz összeszokni, lesznek olyan napok amikor 
úgy érzik, hogya túröképességük legszélsö pont jánál 
állnak; az elviselhetöség sarkalatos tétele; ne úgy in
duljon egyik fél sem a házasságba, hogy majd a má
sikat megváltoztatja, inkább a megszokom, elfogadom 
szándékával; önmagára vonatkoztatva pedig legyen 
képes alakulni, asszimilálódni. 

3. beszélgetéshez 
A modern pszichológia beszél a kitárulkozásról, de 

pontosan a mai ember tapasztalatai alapján fél a kitá
rulkozástól, fél, hogy visszaélnek vele, megcsalják, ki
játszák; mindezt vállalni kell azoknak, akik jobbat akar
nak, akik újat akarnak. 

Szabó Ferenc szép gondolatait, talán ha az idö en
gedi, részletesebben kellene kifejteni. 

A pszichés alkat alatt a személyes tulajdonságokat 
is értjük, mindazt ami az egyénre jellemzö, termé
szetesen a gyengébb pontokat is, soha ne élcelOdjünk 
a másik sebezhetOségével, ez az amit tisztelni kell a 
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másikban, amit a legszorosabb kapcsolatban is szuve
renitásnak kell elfogadni társunkban. 

Itt nagyon szubjektív gondolataim támadtak; akik a 
vallásos ember egyéni tulajdonságait negatívumként 
előszeretettel sorolják fel, azok tudat alatt irigylik a hi
tét. 

4. beszélgetéshez 
Nagyon sok feleség panaszkodik a türelmetlen, a kí

méletlen és az elalvó férjekre különösen negyvenéves 
koruk után. Emögött mindig szeretethiány és szere
tetvárás húzódik meg, nagyon ritkán szexuális problé
mák. 

6. beszélgetéshez 
Nem tűnnek életszerűnek nekem a példák, de ennél 

a beszélgetésnél különösen nem - ha a kapcsolatot 
házasság követi akkor gyakori a fé~ bizalmatlansága, 
ha velem akkor mással is stb. nem beszélve, hogy az 
első örömet ellopták maguktól. Erről a csalódottságról 
sok fiatalasszony beszélt nekem is - a másik lehető
ség, ha nem házasodnak össze a leány számára min
denesetre kudarcélményt jelent, önmaga igazolására 
keresi a következő partnert, a folytatásra nem is jó 
gondolni. .. a test, lélek harmóniája felbomlik, önmagát 
kiszolgáltatja és megalázza. 

8. beszélgetéshez 
A gyermekek vállalásánál a szülők soha nem gon

doljanak a maximális ellátásra, hiszen a gyermekneve
lés csődjét látjuk abban, hogya mai gyermek mindent 
szükségén és igényén felül kap. 

Sok fontolgatás után, kicsit bizonytalanul írtam le 
gondolataimat, véleményemet, elnézését kérem, ha 
valamit helytelenül láttam és semmi esetre se tessék 
kritikának venni. 

sok köszönettel és üdvözlettel 



8. A párválasztás néhány szempontja 

Előzetes megjegyzések 
1. Házasságod boldogsága a helyes párválasztáson 

múlik. 
2. Tudnod kell, hogy a fiatalok mai generációja ko

rábban érik szexuálisan, mint nagyszüleid generációja. 
Ugyanakkor személyiségében évekkel később. A kettő 
tehát nincs szinkronban, mint azelőtt. 

3. Ebből következik, hogy a házasság megkötését 
nem szabad elsietni. Hiszen a házasságban elsősor
ban nem szexuális partnert keresel, hanem érett sze
mélyiséget, jövendő életednek társát jóban-rosszban. 

4. Az úgynevezett "együtt járás", főleg ha korán kez
dődik, komoly akadálya lehet a helyes párválasztás
nak. Mert: 

a) a kezdeti pajtáskodást szexuális érdeklődés fogja 
felváltani, 

b) régi tapasztalat: különnemOek zárt helyiségben 
négyszemközt szexuális bűnöket követnek el. És en
nek rossz következményei lesznek. Éspedig: 

c) a tiltott gyümölcs édességét megismerve, gyakran 
fogják kóstolgatni, s Igy tartósan vétkeznek. 

Ha foganás következik be, akkor vagy abortus, vagy 
házasság szokott a megoldás lenni. Vagyis súlyos bűn, 
vagy egy rossz házasság. 

d) Az "együttjárás" megakadályozza a harmadik, az 
"igazi" közeledését, mert, lám, az együttjárók - úgy tű
nik -, már elkötelezték magukat egymás mellett. így el
szalaszthatod az "Igazit". 

5. Olyan körülményeket kell teremteni a fiatalok szá
mára, hogy több fiú több lánnyal, több lány több fiúval 
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ismerkedhessék meg. Ez a szülők és a nevelők gond
ja, de természetesen a fiataloké is. Ebből a szempont
ból is alkalmas megismerkedési lehetőséget kinálnak 
a vallásos kiscsoportok. 

6. Miután életed boldogságáról van szó, naponta 
imádkozz azért, hogya neked való házastársat ismer
hesd meg. De persze a magadét is meg kell tenned. 
Erre valók a következő szempontok. 

Mire figyelj, mire ügyelj? 
1. Ha utadba kerül egy olyan másnemü, akit szim

patikusnak, sőt talán vonzónak is találsz, s arra kez
desz gondolni, hátha ő az igazi, mielőtt bensőbb ismer
kedés, és az esetleges távoli házasságkötés szándé
kával közelednél hozzá, elóbb még sok mindent meg 
kell róla tudnod. Mert ha ki lobban a szerelem, még ha 
eszeddel be is látod, hogy nem lesz jó vége, erős ér
zelmi kötődésed miatt nem tudsz szabadulni a másik
tól. 

2. Először is vallását. Ha te vallásos vagy, s ő nem, 
vagy más hitet vall mint te (másvallású), akkor jobb ha 
lemondasz róla. Ha hozzá kötöd magad egy életre, lel
kiismereti konfliktusaid lehetnek, esetleg "házasságod 
megmentése" érdekében kénytelen leszel felhagyni 
vallásos életeddel. És gyermekeitekkel mi lesz ... ? 

3. Az előzőhöz kötődik az ideológiai probléma. Azt 
se felejtsd, ha a kiszemelt ateista - materialista emlő
kön nevelkedett, a te kedved ért talán igazodik majd 
hozzád az udvarlás idején, talán a házasság első hó
napjaiban is, de azután "buzgósága" szépen el fog 
kopni. És vele együtt te is elkopsz. Nagyon ritka az iga
zi "pálfordulás". 

4. Fontos a hasonló szintű képzettség, érdeklődési 
kör, müveltségszint is. Általában azt tartják, ha a nő 
nincs azon a szinten, mint a férj, abból még nagyon jó 
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házasság lehetséges. Fordltottjából alig. Továbbá az a 
jó, ha a nő néhány évvel fiatalabb. 

5. Meg kell tudnod idejében, hogy kiszemeltednek 
családjában volt, vagy van-e valamilyen idegrendszeri, 
vagy pszichés betegség, fogyatékosság? PI. szkrizof
rénia, hajlam a depresszióra ... Ezek, sajnos, örökletes 
dolgok, s gyermekeid örökölhetik. 

6. Meg kell tudnod, a másiknak nincsenek-e káros 
szenvedélyei? (Iszákosság, kábitószerezés ... ) Az iszá
kosság nem örökletes, de a hajlam igen. Ne hidd, hogy 
az iszákost. kábitószerest majd meg fogod gyógyitani. 

7. Ha a fiú nőkhöz közeledik - minden nőhöz álta
lában -, ha a lány általában szereti a fiúkat, minden 
fiút - ez idők múltával házastársi hútlenséghez vezet
het esetleg. 

8. Ha a lány nem szereti a gyerekeket, nem lesz jó 
anya belőle. Esetleg gyermeket sem hajlandó majd 
vállalni. 

9. Az egyke gyereket kerüld. Rendszerint önző. Aki 
nagyon ragaszkodik szüleihez (főleg az egykék, akik
hez szüleik is olykor .. majomszeretettel" ragaszkod
nak), a te kedvedért sem fogja felszámolni ezt a ra
gaszkodást. Emiatt esetleg csak másodhegedús leszel 
házastársad mellett. 

10. A féltékeny természetút kerüld. Féltékeny házas
társ pokoli á teszi házasságtokat. 

11. Ha az anyagiakban túl igényes, költekező, gon
dold meg jól, hogy mire vállalkozol, ha hozzá kötöd éle
tedet. 

12. Figyeld meg, hogyan viselkedik másokkal, szem
ben, főleg szüleivel szemben. Ha tapintatlan, esetleg 
goromba, akaratos, neked is lesz részed benne, mert 
ilyen a természete. Hasonlóképpen, ha nem megbIz
ható, pontatlan, hazudik stb. 

13. Lesd meg, hogy milyen a szobája, szekrénye, 
milyen könyveket olvas? Milyen képek diszelegnek 

146 



szobája falán? Ha szobája tele van szexképekkel, ilyen 
olvasmányokkal, ha az ismerkedést azzal kezdi, hogy 
szexuális közeledést óhajt, hagyd ott, mert csak sze
xuális partnert lát benned. 

14. Ha mindezek alapján úgy gondolod, hogy tudsz 
vele majd együtt élni egy egész életen át, akkor kezd
heted a közeledést. 

MOST TALÁN ELHÚZOD A SZÁDAT: HÁT ILYEN 
KOMPLIKÁLT ÜGY EZ A PÁRVÁLASZTÁS? 

Mondhatnánk, hogy igen. De azért az embernek van 
ebben az ügyben bizonyos normális veleszületett ér
zéke. Mondhatnánk ösztöne. A szimpátia-antipátia rit
kán csal: de azért ne ugorj fejest egy meggondolatlan 
párkapcsolatba, házasságba. A felsorolt szempontok 
egyike-másika talán megóv ettől. 



9. CSlJportos megbeszélés egy közérdekű témáról: 

Tapasztalati tény, hogy szépen és jól induló keresz
tény házasságok is évek 'múltán elszürkülhetnek. 

Kérdést intéztünk gyakorló kereszté"'! házaspárok
hoz ezzel a problémával kapcsolatban. Három kérdést 
tettünk fel. Ezekre kisebb csoportokat alkotva keresték 
a választ. Válaszaikat összesítve az alábbiakban kö
zöljük. 

A három kérdés: 1. Mi az oka annak, hogy jól induló, 
boldog házasságok idő után elszürkülnek? 

2. Hogyan lehetne ezt megelőzni? 
3. Ha bekövetkezett, hogyan lehet gyógyrtani? 

Válasz az első kérdésre: Mi az oka az elszürkülés
nek? 

Alapvető okot a párválasztás helytelenségében kell 
keresni. 

A helyes párválasztás biztosítékai: hűség, megbíz
hatóság, kötelességtudat, áldozatkészség, felelős
ségtudat. 

Aki ezekre az értékekre alapoz, nem épIt homokvá
rat. Ezek a MAGASRENDŰ ERKÖLCSI ÉRTÉKEK 
azonban Krisztus tanítására épüljenek. A helytelen 
párválasztás oka lehet: a családi életre való előkészí
tés hiányossága. A jegyesoktatásban történő felkészí
tés már elkésett. A családban és középiskolások hitta
nóráin kellene a helyes párválasztás szempontjait 
megbeszélni. 

Oka lehet a meg nem alapozott, rövid ismeretség. 
Hiszen házasságkötéskor két nagyon különböző em-
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ber kerül össze. Különbségük a kezdeti időszak sze
relmi boldogságában ritkán okoz problémát. Később a 
hétköznapok egyformasága, a sűrűsödő gondok okoz
ta idegesség, fáradság miatt jobban előjönnek egymás 
eddig észre nem vett hibáik és önzésükben nem akar
ják azokat elnézni, s ezért könnyen robban az indulat 
egymás ellen. Figyelmetlenek egymáshoz, elmaradnak 
a kisebb-nagyobb ajándékok, figyelmességek, főleg a 
különböző évfordulókon. (Házassági, születésnapi, 
névnapi, keresztelőL). 

A házaspárok keveset vannak együtt (munkahelyi, 
otthoni rohanás ... ), az anyák házon kivüli munkája, túl
terhelése nehezlti a jó családi légkör megőrzését. 

Ügyelni kell arra, hogy az együttérzés, az egymás irán
ti érdeklOdés, az egymás dolgaiban való részvétel ne 
az együtt töltött idő tartamától, hanem tartalmáról mi
nősüljön ... 

Nem jó a munkaköröket szétválasztani: - ez női -
ez férfi munka -, és a gyermeknevelés és házi munka 
megosztásának hiánya, aránytalansága szintén gyen
gítő tényező kettőjük kapcsolatában. 

A munkahelyi rossz szokások könnyen beszürem
kednek az otthonokba. Gyakran az egyik a másiktól azt 
várja, ami nincs meg őbenne, elvárja, hogya másik le
gyen kedves, türelmes, stb .... 

A túl intenziv odafigyelés az érvényesülésre, az élet 
küzdelmeire elfeledteti a másik boldogitására tett Igé
retet. Kezdenek nem érdeklődni egymás munkája 
iránt. Nem segitik, hanem inkább akadályozzák a má
sik személyiségének kibontakozását. 

A tv is lehet kerékkötő. Hiszen a legértékesebb esti 
órák, amikor a család tagjai beszámolhatnának egy
másnak napjuk lefolyásáról, a képernyő előtt ülve né
mán telnek. 
Később a gyermeknevelésben adódó véleménykü

lönbségek - az egyik szülő túlzó szigora, a másik túl-
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zott engedékenysége -, komoly problémát jelent a csa
lád életében. Ha az anya nagyon csüng gyermekén, a 
férj elhanyagoltnak érezheti magát, - féltékeny lesz. 

Veszélyes ha érzelmileg nem tudják kieléglteni egy
mást, ha érdeklődési körük merőben eltér, ha hiányos 
a vallásos lelkület. Ha a házastársak nem adnak ma
gukra: külsejükben, lelkületükben gondozatlanok lesz
nek, s ezzel mintegy lebecsülik egymást. 

Elszürkltheti a házasságot a szülőkkel való együttla
kás, vagy a szülők, rokonok nem kivánatos beavatko
zása a kiscsalád életébe. 

A házastársak magukba folytott problémáik megkö
vesedhetnek: 

haragtartás - nem figyelek rá - megszoktam, mint a 
levegőt - anyagi gondok előtérbe helyezése - ezek ve
szélyessége nyilvánvaló. 

Ha nem érvényesül a keresztény szemlélet, hiányoz-
ni fog a szeretet! 

Pedig: Hol hit, ott szeretet, 
Hol szeretet, ott béke, 
Hol béke, ott áldás, 
Hol áldás, ott lsten, 
Hol lsten, ott szükség nincsen! 
Valami baj van az emberi kapcsolatokkal... minden

napi gond ez ... Közömbösséggel, durvasággal, tapin
tatlansággal vádoljuk egymást. Vajon miért nem va
gyunk képesek jó irányba változni egy kicsit? Miért hú
zódozunk attól, hogy megkövessük egymást, vagy azt, 
akinek akarva-nemakarva kellemetlenséget okozunk? 

Miért nem vállaljuk a bocsánatkérést, vigyázva arra, 
hogy az ne legyen újabb forrása veszekedésnek. "Bo
csánatot kérek ... de azért te is ... " 

Az önhittség, lekezelés, a másokat semmibevevő 
szemlélet húzódhat meg e jelenség mögött. Ha minden 
házastárs úgy gondolkodnék, hogy az a kötelessége, 
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hogya másikat boldogítsa, milyen boldog házaspár 
lenne! 

Válasz a második kérdésre: Hogyan lehet az elszür
külést elkerülni? 

Az elszürkülésért mindkét fél feleiOs. 
Az elsO idOszakban a legfontosabb a két különbözO 

egyéniség egymáshoz csiszolódása. Egymást hibáik
kai együtt kell elfogadniuk. 

A fiatal házasok szerényebb igényekkel induljanak, 
és késObb is mellOzzék az anyagi javak túlzott hajszo
lását. 

Legyenek figyelmesek egymás iránt, a másik ked
veskedését szIvesen fogadják. Türelmük szeretetből 
fakadjon. Tudjanak hallgatni, amikor látják, hogya má
siknak csendre van szüksége. Ne csak kapni akarjunk 
a házasságban, hanem adni is, mert elszürkülhet a há
zasság, ha az egyik fél mindent a másiktól vár és csak 
elfogadni akar. 

Fontos a pontos hazatérés a munkából, hiszen nem 
csak a munkára, a családra (gyermekekre!) is kell idO. 
A problémák közös megbeszélésénél ne Itélkezzünk, 
ne minOsItsünk, hanem kéz-a-kézben mondjuk el érzé
seinket is. 

Közös morális célok megvalósltásáért kell küzdeni. 
FO szempontunk: Szeretni! - és nem: Szerezni! 

Fogadjuk el a rosszat is, ne csak a jót, ne hibáztas
suk egymást, ha valami nem a terveink szerint alakult. 

A napot kezdjük imával és fejezzük be közös családi 
imával. A vasárnapi közös szentmise, szentáldozás és 
az esetleges egyéb közös vallási program átseglt a kö
vetkezO hét nehézségein. 

A közös munka, közös szórakozás, kirándulás, a kö
zös étkezés (naponta legalább egyszer, de legalább 
vasárnaponként) jó alkalom a beszélgetésre, tervezge
tésre ... 
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A megszokottból való kikapcsolódással gyarapod
nak a közös élmények. Fontos a bizalom egymás iránt, 
mely készséget tételez fel a közlésre, kitárulkozásra, 
őszinteségre. 

A személyiség kibontakozásának segltése, a mási
kat érintő jó vagy rossz, mindkettOjük öröme vagy bá
nata. Egyéni érdekeinket szIvesen rendeljük alá a má
sik érdekeinek. Mindennap tenni valamit a másik örö
mére! 

Arra kell törekedni, hogy akár apró figyelmességek
kel, akár áldozatokkal egymásnak örömet szerezzünk. 
A boldogsághoz szeretefre van szükség. A szeretet is
meri a lemondást, az önfegyelmet, a figyelmet, a türel
met, tapintatot, a közös aggodalmakat. Enélkül jÓ há
zasság elképzelhetetlen. 

"A szeretet türelmes, jóságos, nem féltékeny, 
nem keresi a magáét. .. mindent eltűr, 
mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel" 
(Szent Pál apostol Szeretethimnuszából, 1 Kor 13). 

Válasz 3. kérdésre: Ha az elszürkülés bekövetke
zett, mi a teendO? 

A legfontosabb ezen állapot felismerése, valamint a 
javltó szándék felébresztése ... 

Először is megpróbáljuk az okot (okokat) megkeres
ni. A felismerés után: készség a beismerésre és meg
bocsátás ra. Nem csak mondom: "megbocsátok", vagy 
"nem haragszom" stb. hanem szIvem mélyén őszinte 
legyen a beismerés, illetve a megbocsátás. Ehhez 
imádságban Istentől kérek kegyelmet. Éspedig kitartó
an. 

Komoly válsághelyzetben csak lsten kegyelmére és 
húségére támaszkodva, tehát természetfölötti alapon 
képes az ember megőrizni a kapcsolatot. Pusztán em
beri erő ehhez nem elég. 
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Hinnünk kell a kapcsolat javlthatóságában. Taná
csos tapasztalt lelki vezető, jÓbarát tanácsát kell kérni. 

A továbblépést tiszta lappal kell kezdeni. Kölcsön
ösen kell tisztázni az eltávolodás okait, de ne erősza
koljuk a másikra a vélt, igazunkat, hisz ki kell egészf
tenünk egymást: a nő adja a gyöngédséget, a férfi a 
biztonságot. Keresztényi lelkülettel és kölcsönös meg
bocsátással kell visszaál1ftani a megtépázott bizalmat. 

Igyekezzünk úgy viselkedni, hogy egymás számára 
szeretetreméltóvá váljunk. Az ÉN és a TE szemlélet 
helyébe lépjen a MI szemlélete. 

Ne engedjük tovább szürkülni a kapcsolatunkat, pró
báljunk újitani! Hiszen naponta tartunk önvizsgálatot és 
megfogadjuk, hogy másnap új emberként kezdjük. 
Minden nap legyünk egy kicsit újak. Igazodjunk a má
sikhoz és az adott körülményekhez. 

Legyünk figyelmesek: mire van szüksége házastár
sunknak? - Ápolásra, figyelmes szeretetre, "szerető
re", vagy barátra, társra? 

Egy-egy gyerek születése mindig visszahozza egy 
kicsit az eredeti boldogságélményt. 

Tudjunk örülni mindannak, amit kapunk és örülni an
nak, amit ahdhatunk. Ne feledkezzünk meg a legfon
tosabb évfordulókról, emlékezzünk meg egy-egy sze
rény ajándékkal, virággal. Ki mit szeret. Kedvezzünk 
egymásnak. 

Mindig legyen egymásra időnk. "Nem az az igazi 
ajándék, amit adtál, hanem Te Magad vagy számomra 
az igazi ajándék. Azért jó Veled együtt lenni". 

Mindig legyen egymásra időnk, hogy napi vIvódása
inkban legyen, aki meghallgat és szeretettel, jÓ ta
náccsal segit. Ezekben a vivódásokban nagy segftség 
lehet a közös ima és a biblia közös olvasása. Elmé
lyültebb lelkülettel, közösen végzett szentáldozásban 
kapott kegyelemmel erősfteni a házastársi szeretetet! 
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A résztvevOk értékes hozzászólásokkal egészitették 
ki a csoportmunkát. 

íme: 
1. Küzdeni kell a lelkivilág elsivárosodása ellen. Erre 

az utóbbira fOleg a férfiak hajlamosak. Túlzott technikai 
érdeklOdésük az érzelmi életet elsivárltja. "A feleség 
olykor egy kis romantikára is vágyik." 2. Az ellompo
sodás inkább a nOkre jellemzO. Akarjanak tetszeni fér
jüknek. A férj pedig vegye észre, dicsérje - egy kicsit 
mindig udvaroljon a feleségének. 

3. Veszélyes, ha nincs azonos érdeklődési kör, kö
zös téma. "Nem érdekelsz". 

4. Fiataloknál hiányos jellemnevelés. Igazmondás, 
megbfzhatóság, kötelesség tudat. .. 

5. Minden ember hoz magával képesség i értékeket. 
Segfteni a képesség kialakulását a másiknál, de mér
téktartóan, a család ne szenvedjen kárt miatta. Veszé
lyes, ha az egyik, vagy mindketten állandóan különféle 
tanfolyamokra, vagyedzésekre járnak. 

6. A több életre kell törekedni, nem a jobb életre. A 
főparancs: Szeress! és nem: Szerezz! Gazdagodj! 

7. Házastársunkat ne csfpjük, ne élcelOdjünk. FOleg 
mások elOtt! 

8. A másikat kell boldogitani, nem a magam boldo
gítását elvárni. 

9. Vitát nem kell kezdeményezni, de folytatni sem ... ! 
"Ne nyugodjék le a nap haragotok felett." (Szt. Pál). 
Estig ki kell békülni. Igaz a szavakat oly nehéz megta
lálni ilyenkor. Jó, ha a házastársak eleve megegyeznek 
a bocsánatkérés, békülési szándék egyezményes jeié
ben. PI. A papucsot a szoba küszöbére teszem. 

10. Az elszürkülés nem hirtelen következik be. Fon
tos, hogy idejében felisme~ük jegyeit, tüneteit és meg
akadályozzuk, illetve megelOzzük a kibontakozását. 

És végül: KÉT EMBER KÖZÖTT A LEGRÖVIDEBB 
ÚT: A MOSOLY. 
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Jegyesekkel beszélgetünk 

"A téma időszerű - nagyon hasznos -, nemcsak a 
jegyesek házasságra való felkészítéséhez, de későb
ben is - amennyiben és amint ez már sokszor az élet 
útja -, a házasság első éveiben problémák jelentkez
nének, segédeszköz e könyv annak felfedezésében, 
hogy 

a) mi nem volt helyes az elindulásnál, 
b) hogyan oldhatók meg az elindulás után jelentke

ző nem várt problémák, 
c) kölcsönös jóindulattal hogyan lehetséges egy új 

elindulás. 
Igen helyesnek találom az alkalmi olvasók vélemé-

nyének leközlését. 
A téma feldolgozása sok tapasztalatra utal. 
A problematika feldolgozása reális-okosan részletes. 
Kívánatos a könyv minél nagyobb körben történő 

terjesztése. " 
P. Horváth Kálmán S. J. 

Ajánljuk még a szerző "Aranykereszt" c. ifjúsági re
gényét is, mely a fiatalok udvarlási és házasságkötési 
problémáival foglalkozik. 

Korda Kiadó 
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