
FARKAS ATTILA

AZ EMBERI NEMISÉG
"A szaporodás egyben a nemiség megteremtője is. Az ernberek tobzódhatnak

a szexualitásban, vagy kedvüket lelhetik abban, hogy folyton róla beszélnek, de'
ritkán kérdezik meg maguktól, hogy míért is kelJ léteznie két nemnek. Végül is
a két nem létezése csak bonyolultabbá teszi a teremtést. Miért nem elegendő csak
egy?" - teszi fel a kérdést Anthony Smith "The Body" című munkájában, amely
Testünk titkai címmel a közelmúltban magyar fordításban is megjelent.

Ha a kérdést csak a növény- vagy állatvilággal kapcsolatosan tennénk fel, az
adott válasz lényegesen egyszerűbb lenne, de mert az emberről van szó, altinél az
összes fiziológiai és biológiai jelenségek a legmagasabb rendű pszichés folyamatok
kal kapcsolódnak, és a tudatban tükröződnek, a válasz sokkal bonyolultabb. Ez
elsősorban annyit jelent, hogy az ösztön kiélése az embernél nem egyedül és kízá
rólagósan a közvetlen biológiai célt, a fajfenntartást, hanem áttételesen éppen a
személynek, mint az emberi közösséghez tartozó egyednek társas igényét, a más
nemű személyhez kötődés szerétetélményét szolgálja. Erre a speciális differenciált
ságra utal Smith az alábbi, látszólag mellékes, de éppen a lényegre mutató meg
jegyzésével: "Azt, hogy az ember két nemű ... sohasem szabad elfelejteni ... A
.nem' szó, a szex nem jelent szaporodást; ez férfit és nőt jelent."

Nemiségünk. felismerése és tudata

Az ember - eltekintve a statisztikailag kimutatható ritka esetektől - nemi
leg meghatározható (meghatározott) jelleggel jön a világra. Az egyed nemét már
a megtermékenyítés pillanatában eldönti a megtermékenyítő férfi ivarsejt mínő

sége. A teljes nemi karakter csak a gyermekkor fejlődési szakaszai után, az ún.,
serdülést követően alakul ki. A felserdült fiú vagy leány már nemileg érettnek
mondható, megtermékenyítésre, illetve megtermékenyülésre alkalmas, és kialakul
tak rajta a nemére jellemző másodlagos nemi jellegek. A testi fejlődéssel kölcsön
hatásban világosan felismerhető és tudományosan leírható egy sajátos pszichés;
fejlődési folyamat is, amelynek nemi vonatkozása az auto-erotizmusból a hetero
erotizmus felé való kibontakozás. Csak a másnemű személynek megnyílt, érett
ember mondható teljes értelemben vett, "nemileg differenciált" lénynek. A nemi
jelleg ettől fogva már alapvetően meghatározza az embert, és döntően rányomja
bélyegét egyedi létünkre, egyéníségünkre, sorsunkra.

Nemiségünknek ez aszemélyd karakterünket, egyedi magatartásunkat, lehe
tőségeinket befolyásoló és nemegyszer korlátozó, sőt meghatározó volta nem csu
pán szocíológiaí vonatkozású. Nem csak annyit jelent, hogy a társadalmi fejlődés

különböző fázisaiban más és más társadalmi helyzete, szerepe volt a férfinek és a
nőnek (emlékezzünk a matriarchátus, illetve a patriarchátus társadalomjogi be
rendezkedésére, vagy a nő helyzetére az ősi kultúrnépeknél, a középkorí Európában,
vagy a női emancipáció harcaira). Franc;ois Chírpaz A szexualitás dimenziói című:

tanulmányában (Études, 1969/3) megállapítja: "Mint férfi és mint nő járja meg
minden emberi lény a maga érésének, felnőtté válásának útját. A szexuális
érés meghatározza az érzékenységet, a létnek egyfajta ritmusát, az emberekhez
és a dolgokhoz való közeledésének a stílusát, a cselekvésnek és a magatartásnak
a módját. Nincs időn kívül álló férfi vagy női lényeg, mert rnindig konkrét
férfiak és nők tartoznak a történelemhez és egy meghatározott kultúrához. De
van nőnemű és hímnemű létezési, gondolkodási, érzésí, cselekvési stb. mód."
Sorsunk tehát mindenkor és mínden körűlmények között "férfi sors" vagy "női'

sors" önmagunk és mások számára.
Ha az egyes lelki tulajdonságokat vesszük figyelembe, nem találunk egyet sem.

amely kizárólagosan csak a férfiaknál, vagy csak a nőknél fordul elő. Legfeljebb>
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azt tapasztaljuk, hogy egyes vonások inkább az egyiknél vagy inkább a másiknál
dominálnak. Olyanformán vagyunk a lelki alkattal, mínt a testível. Lényeges kü
lönbség van ugyan a férfi és a női testalkat között, de ezek nem annyira ellen
tétek, mint inkább egy közös alaptervnek a tükörképei. Egymást feltételezik, kiegé
szítik, egymásra hangoltak. A férfi és női lelki alkat egyetlen valóságnak - "az
emberi léleknek (pszichének)" - sarkított, polarizált megvalósulásaí. Ezért tudo
mánytalan és egyben igazságtalan minden olyan kérdésfeltevés, hogy vajon a férfi
vagy a női lelki alkat-e a tökéletesebb. Ha mégis megkísérelnénk kíelemezní az
egységes emberi psziché sajátosabban férfias vagy nőies vonásait, akkor azt kel
lene mondanunk, hogy a férfiakra inkább az elvont (absztrakt), tárgyias (objektív),
logtkaí (diszkurzív) gondolkodásmód és az értelmi (racionális), aktív, kifelé for
duló (extrovertált), "centrifugális" magatartás, a nőkre pedig inkább az érzékletes
(konkrét), alanyi (szubjektív), közvetlen (intuitív) gondolkodásmód és az indulati
(emocionális), passzív, befelé forduló (introvertált) "centripetális" magatartás a jel
lemzőbb. Alapos és sokrétű szociológíaí-pszichológíaí felmérésre lenne szükség ah
hoz, hogy a felsorolt tulajdonságokat kiértékelve meg lehessen állapítani, vajon
ezek mennyire a több évezredes társadalmi viszonyok termékei, és mennyíre függ
nek ténylegesen a férfi, illetve a nő biopszichikai adottságaitól.

Ami a két nem egymáshoz való vonatkozását illeti, meg kell jegyeznünk még
azt is, hogyaközmeggyőződéssel és az általános szóhasználattal szemben a férfi
és női alkat nem annyira kiegészítik, mint inkább hangsúlyozzák, kiemelik egymást.
Chírpaz találóan állapítja meg: "A férfi a nő révén jut el a világ, a masik, önmaga
és saját embersége megértéséhez . .. Egyedül a nő képes felfedni a férfinek hím
nemű lényét, mínt ember-lényének sajátos meghatározottságát, és ő nyitja meg
ember-lényének teljessége felé azáltal, hogy feltárja neki nőnemű valóságát." Ugyan
ez megfordítva is igaz: "Egyedül a férfi képes felfedni a nőnek nőnemű lényét,
mínt ember-lényének sajátos meghatározottságát, valamint csak ő tudja megnyitni
ezen ember-lényének teljessége felé úgy, hogy feltárja neki hímnemű lényét." (A
szerző itt az "ember-lény" kifejezés alatt a férfi, illetve a nő emberi valóját, homi
nitását érti.) "Ebben az értelemben a férfi és nő vonatkozás alapvető emberi re
láció, amely egyedül képes saját magától és minden emberben összetörni az egyedi
lét korlátait, hogy kiszabadítsa az embert önmagából és feltárja az emberi lét
kettősségét." Egyedül a másnemű lény tud utat nyitni az emberi lét teljessége felé,
mert az egyik "különbözősége" nem a másik "kiegészítője" - hiszen a kettő talál
kozása semmi újat nem ad a sajátos férfi vagy női természethez -, hanem az
ember-lét egy olyan új dimenziójának a feltárulása, arndt az ember egymagában
sohasem lenne képes megsejteni és megélni. A nemek önfelismerése, ember-mínö
ségük tudatosulása, nemük sajátosságainak elfogadása és öntudatosult birtoklása
csak a másik nemhez való egészséges, tiszta és természetes viszonyulás által jö
het létre.

A humanizált nemiség

Az ember szexuálís magatartása, már csak öntudata, öntevékenysége és ön
kontrollja miatt is, lényegesen eltér az állatvilágban hozzá biológiailag közel
álló lények magatartásától. Szabó Ferenc Az ember és világa című könyvében (Ró
ma, 1969) mutat rá erre a különbségre ; "A nemi kettősség, a párosodási és meg
termékenyülési folyamat belső dínamízmusa hasonlóságot mutat a (magasabb ren
dű) állatnál és az embernél. Ha a szoros értelemben vett nemi funkciót, a nemző

aktus természet adta célszerűségét tekintjük, mindkét esetben azt vehetjük ki az
anatómiai adottságokból és az élettaní tevékenységből. hogy a nemi kapcsolat
célja az új egyedek létrehozása. De mihelyt a biológiai színtnél magasabbra emel
kedünk, észrevesszük a különbségeket is. Amíg az állati egyed és nemisége alá
van vetve a faj érdekeinek, addig az ember - szellemisége következtében - sze
mélyes jelleget adhat a nemi érintkezésnek; az ösztönös adottságokat az ember ,hu
manízálja', A személy szabadon vállalja az adottságokat; a szerelemben új jelen-
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tést nyer a biológiai tény. Az embernél a nemi ösztön a tudat ellenőrzése alatt áll
hat, és ezért lehetséges a nemi önmegtartóztatás."

Paul Chauchard, a neves francia neurofiziológus La maitrése sexuelle című

művében (Párizs, 1959) Pavlovra hivatkozva ezeket jegyzi meg az emberi nemi
ségről: "Az a tény, hogy a szexuális ösztönt az agy drányítja, azzal a következ
ménnyel jár, hogy az ember cselekedetei - az állatétól eltérően - sokkal ke
vésbé ,automatikusak', ,ösztönszerűek' a nemiség terén. Azt lehetne mondani, hogy
az embernek nincs nemi ösztöne a szó szoros értelmében. Gyakorlatilag - nem
számítva bizonyos elemi. reflexeket - minden szexuális magatartásunk a feltételes
reflexek birodalmába tartozik." Az ember nemisége tehát különbözik az állatétól.
Agyunk ellenőrzi az ösztönösséget, és képesek vagyunk a nyugodt önrnegtartózta
tásra, Chauchard még azt is megjegyzi, hogy emberi síkon nam létezik a ma
gasabb rendű állatoknál megfigyelhető üzekedés, vagyis az ösztön automatizmusa
helyett egy bizonyos plasztícítást találunk; az embernél elvben míndíg lehetséges a
szexuálís kapcsolat. "A személyek szabad választásától - és nem az ösztön kény
szerétől - függ a szerelmí élet." E tényekből világosan következik, hogy az emberi,
vagyis a "humanizált" nemiség célja is sokkal összetettebb, mint az állatvilágban,
és ez is sajátosan emberi. A biológiai cél mínden kétséget kizárólag maga az élő

lényekkel közös fajfenntartás, de ezt a célt áthatja, sőt bizonyos értelemben fel
tételezi az egyén egyedi, személyí célja: a társulás, egymáshoz kötődés és élet
közösség igénye. Ha erről megfeledkeznénk, vagy a személyi célt a biológiai cél aJlá
rendelnénk, akkor az emberi természet egészéről alkotnánk hamis képet.

Teilhard de Chardin Az emberi energia című kötetében az emberi nemiség sa
játos céljáról így vélekedik: "Nem kétséges, hogy kezdetben a nemiség uralkodó
szerepe a faj megőrzésének biztosítása volt, mindaddig, amíg az emberben ki nem
fejlesztette a személyíség állapotát. Viszont az emberréválás kritikus pillanatától
kezdve új, lényegesebb szerephez jutott a szerelern. E szerep fontosságát csak most
kezdjük megseltení. Ezzel azt akarom mondani, hogy az emberi személyíség kiala
kulásához szükséges a férfi. és a női elem szintézise, Egyetlen erkölcstan és lélek
tan sem vonta kétségbe, hogy a két fél kölcsönös kiégészülést talál a szaporodási
funkció működésében. Csakhogy ezt a beteljesülést mindeddig csak másodlagos té
nyezőnek tekintették, amely járulékosan kapcsolódik a nemzés elsődleges jelenségé
hez. Ha nem tévedek, a tényezők fontossági szerepének föl kell cserélődníe, a Vi
lágegyetem személyesülési törvényeinek megfelelően. A férfi és a nő a gyermekért
van mindaddig - s még igen sokáig -, amíg csak érett korát el nem éri a földi
élet. De a férfi és a nő mindinkább és örökre: egymásért van." Ez az egymásért
való lét, ez a kölcsönös egymásra nyitottság és egymásra utaltság, egyedülállóan
"emberi jelenség"; személyí állapot és személyí magatartás. Az embernek ezt a

,másik emberre való igényét, a másnemű embernek a másnemű emberrel való
testi-lelki kapcsolatát nevezzük szerelemnek - amely a szeretet egyik sajátos faj
tája. Az állatvilágban ezért szerelemről legfeljebb csak analóg értelemben beszél
hetünk. Eltekintve az Isten országáért vállait önkéntes nemi önmegtartóztatás ke
gyelmi értékétől - a szerelem élménye az emberi személyíség fejlődésében olyan
döntő szerepet játszik, amelyben az egyén talán legdinamikusabban éli meg saját
személyének egyedi és megismételhetetlen voltát.

Szomor Tamás megállapítása (Vigilia, 1966/4) elsősorban ebben realizálódik:
"Az emberi személy élete időben és térben valósul, magáraébredésében másik sze
mélyre és önmaga kibontakoztatásában az egész emberi közösségre utalt. Ez azt
jelenti, hogy az emberi személy lényege szeririt csak más személlyel kapcsolatban
és csak történetiségében lehetséges. A személy "önfoganatosítása" a másikkal való
találkozásban a beszéd, a személyi való ön-közlése és a másik befogadása révén
történik. De ez a közlés és befogadás lehetetlen lenne szeretet nélkül. Szinte meg
lepően hat, hogy a szeretet, mint a személyi lét feltétele, nem is belőlünk, hanem
míndegyíkünk számára először a másikból árad, aki vár reánk." Ha már az álta
lános emberi szeretet is képes - egy bizonyos értelemben - a létet közvetítenJi,
mennyire inkább a szerelem mindent átfogó testi-lelki élménye? Gabriel Marcelt
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idézzük: "Nincs talán olyan ember, aki közvetlenül meg ne tapasztalta volna, mi
ként árad elő a lét a másik ember szavából, néha a mosolyából, vagy egyetlen
gesztusából." Szabó Ferenc ezt a gondolatot tovább fiizi: "A személyes kapcsolat,
a kölcsönös nyitottság és az a ,teremtő szándék', amely a másiknak ,a szeretet ál
tal létet ad', elengedhetetlen feltétele az igazi szerelemnek. Az aki szeret, nem azt
várja, hogy a másik adja oda magát egészen, hogy birtokolhassa, hanem ő maga
adja oda magát, azt keresi, hogy a másik minél boldogabb, több legyen. ,Szeret.
lek, azért azt akarom,hogy légy' - mondja a szerelmes ember minden gesz
tusával."

A szerelem testi vonatkozásait, érzéki megnyilvánulásait sem szabad elszige
telnünk az emberi természet egészétől. A szerelem gesztusai szinte örök és válto
zatlan gesztusok, a férfi és a nő személyes szeretetének, egymáshoz tartozásának,
egymásban élésének érzékelhető jelei. A szerelem gesztusaival járó örömnek egé
szen más a mtnősége, ha az az emberi szeretet kifejezése, mint abban az esetben,
ha csupán öncélú, személytelen, vagy a személyt tekintve "esetleges"- kielégülést
szolgál, Noszlopi László állapítja meg A szeretet lélektana (1944) című művében:

"Ha az érzéki, nemi gyönyört elszakítjuk a személyes, egyéni élet egészétől. vagyis
nem mint magasabb jelentés kifejezését, hanem önmagáért keressük, akkor köz
vetlenül érezzük azt, amit az erkölcstan tisztátalanságnak nevez. Mindazonáltal a
szerelem intenciója nem merül ki a merő szexuálís-érzéki gyönyörben . .. A szere
lem lényegéhez tartozik a hűség és az állhatatosság. Az ösztönnek nem a tárgya
fontos, hanem saját kielégülése. A tárgy nem öncél, csak eszköz. Ahol azonban két
személy egymást merő élvezeti cikknek tekinti, azáltal mint egy tárgynak és nem
személynek. ott megszűník a szerelem, mert ez a személyra írányul." Chirpaz a
gondolatot mintegy kiegészíti: "Túl a kielégülés és az élvezet megszokottságán, ez
találkozás a másikkal annak személyében, és e találkozás révén nyitány az emberi
lehetőség végtelente felé; hiszen a nemiség világának éppen az az értelme, hogy
a személytelen vágyon keresztül képes elvezetni a másik lény személyéhez... Az
élvezet csak akkor képes megfelelni a várakozásnak, ha mint merő élvezet meg
tagadja önmagát, a maga sajátos meghatároltságát ... hogy megnyílhasson túl ön
magán egy másiknak, egy jelenlétnek és egy arcnak." Az érzéki és szexuális meg
nyilvánulások tehát így válnak a személyes közösség jelzéseivé. A keresztény há
zasságban pedig mindez egyben kegyelemközvetítő jel is, mrvel Krisztus a házas
ságot szentségí rangra emelte.

A II. vatikáni zsinat Az Egyházról a mai világban című lelkipásztori konstitú
ciója mintegy összefoglalja a mondottakat: "A (házastársi) szerelem... kimagaslóan
emberi jelenség. Akarati' állásfoglalással irányul személyről személyre, kiterjed a
teljes személyíség egészt javára, és így sajátos méltósággal képes gazdagítani a
testi-lelki megnyilatkozásokat, és a hitvesi barátság gyönyörű mozzanataivá és je
leivé tudja nemesíteni őket. Urunk jósága ezt a szerelmet a szeretet és a kegyelem
különleges ajándékaival . . . tette tökéletesebbé, és emelte magasabb létrendbe ...
Ez a szeretet a szoros értelemben vett házassági tettben fejeződik ki és válik tel
jessé. A bizalmas és tiszta házastársi egyesülés cselekményei tehát tiszteletreméltó
erkölcsi értékek, és igaz emberséggel gyakorolva, azt a kölcsönös önátadást jelzik
és mélyítik el, amely által örvendező és hálás lélekkel mind a ketten gazdagítják
egymást."

A szerelem transzcendenciája

A szerelem azonban túlmutat önmagán is. Már Platón megsejtette ezt, amikor
azt mondta róla: "Amit szerelemnek mondunk, nem más, mint a teljesség vágya
és keresése." Az ember, aki felfedezi saját korlátait, határolt voltát, rádöbben, hogy
nem elég önmagának. Egy másik személyre nyílik fel, és a másik Jelenlétével, a
másik Arcával reméli betölteni ürességét, A szeretett lényben valójában az abszo
lút Személyre, a határtalan Te-re vágyódik. S bár jóllehet csak a saját tökéletlen';
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ségéhez hasonló lénnyel tölti fel önmagát, a szerelem felfokozott pszichés élménye
mégis képes megsejtetni vele a Végtelent. Az élmény olyan intenzív, hogy az Egyet
lent, az Örökkévalót, a Szükségszerűt érzi benne.

A szerelem azonban nem is annyira kapni, mínt inkább adni akar: saját em
beri szegénységéből pazarolni mindazt, amit csak megosztani képes a szeretett
lénnyel. Nyíri Tamás mutat rá az önmagát ajándékozó szeretet transzcendenciajára :
"Ha szívem egész erejével fordulok egy ember felé, akkor jövök rá arra, hogy
szívem magával ragad Isten felé, mert a szívbéli szeretetben mindig van valami
feltétlen, ha nem magamat, hanem a másikat keresem, ha az ő javát akarom, ha
vállalom az összes előre nem látható felfoghatatlanságot és sötétséget, ami egy
másik ember szeretésével jár. Ha így szeretek, akkor önmagáért szeretem a má
sikat. Szeretetemet nem magamtól teszem függővé, tehát abszolúte őt szeretem. Ha
pedig abszolúte szeretek, akkor implicite már Istent is szeretem, mert annak, hogy
abszolúte tudjak szeretni, az a feltétele, hogy szívern mélyén elfogadjam. igent
mondjak rá, tehát szeressem az Egyetlen Abszolútumot, az Istent. ... Aki szívből

szeret, az rájön, hogy akár a hiányban, akár a beteljesülésben a szeretetnek az a
teljessége jelentkezik, Akiben már nem szenvedünk soha többé hiányt." (A ke
t'esztény ember küldetése a mai világban, 1968.)

Minden bizonnyal a szerelemnek ez a transzcendenciája adta meg a lehető

ségét annak, hogy az 0- és Újszövetség oly sokszor és oly sok formában szírnbo
lízálja Istennek a választott népre, és Krisztusnak az egyházra irányuló szeretetét
a szerelem, a házastársi kapcsolat képeivel (vö.: Oz 2, Ez 16, Mt 9 stb.), Szent Pál
ilyen megfontolás alapján - .de továbblépve az ószövetségi analógtán - a házas
sagot Krísztus és az egyház "életközösségéből" értelmezi (vö.: Ef ·5,22-33). Szabó
Ferenc írja: ",Szeretlek, mert vagy' - ez az állítás ott rejtőzik minden igazi sze
relemben. Es ebben az élményben mindig jelen van valami abszolút is. Hasonló
ahhoz a teremtő isteni ,szó'-hoz, amellyel Isten minket a ,létbe sz6lít', hason16
ahhoz a teremtő isteni szeretethez, amellyel öröktől fogva szeretett, akart és 10
választott."

SZAKONY FERENC

A MAGYAR CSALÁDESZMÉNY ALAKULÁSA
A demográfía szerínt az 1000 emberre jutó évi születések száma a VIilág né

pességének nagy részében - így a magyarságéban is - évezredeken keresztül
40-45 körül, vagyis a biológiai. maximumot megközelítő lehetett. A születéskor
látoz6 eszközök és módszerek ismeretesek voltak, de ezek szélesebb körben va16
alkalmazása a családok, sőt népek kihalására vezethetett volna. A halálozások
arányszáma, mindenekelőtt a csecsemő- és gyermekhalandóság olyan nagy volt,
hogy csak a lehető legtöbb gyermek megszületése tette biztossá a családok és a
népek megmaradását. A sokgyermekes család így évezredeken keresztül társadalmi
és közérdek volt.

A demográfiai átmenet elmélete szerint a születéskorlátozás csak a gazdasági
fejlettség bizonyos fokán élő társadalmakban indul meg, az Iparosodásnak. váro
siasodásnak, általában a modern életmódnak bizonyos szintjével jár együtt. Esze
rint Magyarországon legkorábban a XIX. század második felében, és akkor is a
városokban indulhatott meg a születéskorlátozás, a születések nagyobb mérték
ben való csökkenése. (Vö. Coale A. J. - Hoover E. M.: Population Growth and
Economic Development in Low-Income Countries. Princeton. 1958. 389. p. - Heer
D. M.: Economic Development and the Fertility Transition. Daedalus. 1968. Spring,
447-462. p. - pemény P.: Early Fertility Decline in Austria-Hungary: a Lesson
in Demographíe Ttansition. Daedalus. 1968. Spríng. 502-522. p.)
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