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A HÁZASSÁG EMBERI ÉRTÉKEI

1. Személyes szerelem

Ha a házasság lényegének meghátározásában a házastársak kölcsönös szerelméből indulunk ki,
akkor magától értetődően a szerelem szót nem szabad felületes, szentimentális értelemben ven
nünk. Mélyebben tekintve, a szeretet minden valóság östényének mutatkozik. A véges lét önma
gában hiányos, más valóságból kiégészülésre szoruló lét. Az ember is ilyen hiányos lény, aki
anyagi, élettani és szellemijavak segítségével kiteljesedésre törekszik. De semmi sem tudja kielé
gíteni ; megfelelő társra van szüksége (vö. Ter 2,20 és kk.). Az emberi személy méltósága ugyanis
abban áll, hogy önmagáért van. Ezért az ember csak akkor találja meg kiteljesedését, ha mint
embert fogadják el. Emberi kiteljesedés következésképpen csak abban a személyes szeretetben
következik be, amely így szól: Akarom, hogy légy; jó, hogy vagy. A szerelem a másik embert
mint másikat értékeli; ezért a szerelem dialektikájához tartozik, hogy miközben két embert a leg
szorosabban összefűz egymással, egyszersmind személyes önállóságukban szabaddá teszi őket.

Az ember saját személye, akárcsak a másiké, konkrét módon csak a testében és a világgal való
vonatkozásaiban létezik. Ehhez pedig hozzátartozik az ember nemisége is. Ennélfogva ez nem
valami részlegesmeghatározottság, hanem az ember lényének alapvető vonása; mindenestől jel
lemzi, egészen a legfennköltebb szellemi megnyilvánulásáig. Megfordítva: ebből kifolyólag vi
szont az emberi szexualitás is személyhez kötődik. Személyes tartalma folytán arra rendelt, hogy
személyek közötti kapcsolat kifejezési formája és közvetitője legyen. Csak annyiban élhetünk ve
le emberi módon, amennyiben beépül a személyes vonatkozások közé; személyes kötődések,

kapcsolatok nélkül ellenben bomlás ra és az emberi személy megalázására vezet. A férfi és nő kö
zötti személyes kapcsolódások legátfogóbb formája a házasság. Minden kiterjedésében magában
foglalja a két házastárs egész személyiségét úgy, mint egyetlen más ember és ember közötti vi
szony sem. Ezért ésszerű dolog, hogy a férfi és nő közti teljes nemi közösség helye a házasság. Itt
a személy beköttetik az átfogó emberi élet- és sorsközösségbe.

Az emberi személynek és különösképpen a házas közösségnek testbe ágyazottsága mindamel
lett azt jelenti, hogya házasságról sohasem lehet mint valami pusztán személyes ügyről beszélni.
Még a mindennapi tapasztalat is azt mutatja, hogy egy-egy házasságnak a sikere a fizikai (egész
ségi), szociális és gazdasági adottságoknak legalábbis a minimumát feltételezi. Elvontabban fo
galmazva: a szeretet magában rejti az igazságosságot, mert megadja a másiknak azt, ami jár ne
ki, és így viszonybeli azonosságot létesít a külső dolog és a személy között. A szerelem, amely a
másikat mint másikat igenli, azt nyújtja a partnernek, ami megílleti; e nélkül becstelen lenne és
tartalmatlan. A házasságnak minden szempontra kiterjedő személyes szemlélete tehát objektív,
intézményes elemeket is magában foglal. A házasság megújított teológiájának tehát nemcsak az
egyoldalú objektivizmustól és az intézmény szemszögéből való látásmód túlértékelésétől kell
óvakodnia; éppoly kevéssé szabad egy individualista és romantikus-idealista személyértelmezés
áldozátául esnie, s a házasságot merőben szerelmi kapcsolatként értelmezni. Tudatában kell len
nünk annak, hogy melyek az emberi szabadság konkrét gazdasági és társadalmi feltételei.

Itt tág tere nyílik az egyházi szolgálatnak. Az egyháznak egyéni segítséggel és tanácsadással,
valamint célirányos jogí szabályozással a 'maga hatáskörében közre kell működnie abban, hogy
megteremtse az új házasságok sikerének és későbbi beérésének előfeltételeit. Legsajátosabb szol
gálata mégis abban áll, hogy kivált fiatal embereket a hitből való szeretetre képessé tegyen. Hi
szen a hitből való élet alaptörvénye igy hangzik: aki elveszíti életét, megtalálja azt (vö. Mt 10,
39). Ezért a hit gyakorlása a leglényegesebb házasságí előkészítés, amit az egyház nyújthat.

Részlet a szerzőnek A keresztény házasság teológiajához (Zur Theologie der christlichen Ehe, Mainz 1977) cirnű művé

ből. mely a közeljővőben magyarul is megjelenik az Opus Mystici Corporis (Bécs) kiadásában,
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2. Termékeny szerelem

A szerelem lényege, hogy nem akar magában maradni, hanem termékeny akar lenni. A házassági
szerelem és a termékenység közti lényegbevágó összefüggést a múltban többnyire merőben bio
lógiailag indokolták. Ám ez már csak azért is lehetetlen, mert az emberi szexualitás az állati sajá
tosságokkal ellentétben olyan vonásokkal rendelkezik, amelyek azt mutatják, hogy nem kizáró
lag a fajfenntartásra szolgál. Az emberi szexualitásnak az állatitól való döntő eltérése abból ered,
hogy az emberben hiányzik a nemi ösztönök évszakos ritmusa (a párosodási időszakok). Az em
beri nemi ösztön állandó működésébőlszexuális ingerfölösleg származik, amely szabályozásra és
nevelésre szorul. A nemiség ilyen humanizálásának semmi köze a gátoltsághoz vagy az elfojtás
hoz. Éppen ellenkezőleg, a szexuális önmegtartóztatás és az ösztönök szublimálása az egész em
beri művelődés és kultúra előrehaladásánakegyik hajtóereje. A szexualitás megnemesítésére utal
többek között az is, hogy a nemiség a személyes szerelem kifejezési formáj ává válik. A nemiség
nek tehát az a hivatása, hogy'a partnereknek kölcsönösen örömet szerezzen. Az erosz és a nemi
gyönyör rossz hírneve sürgősen helyesbítésre szorul. Nem lehét, hogy az emberi nemi élet értel
me csupán az emberi fajta érdeke legyen. Ezért a házasság termékenységét nem lehet csupán bio-
lógiai alapon indokolni. .

A házasság termékenysége á személyes szerelem legbelső lényegéből adódik. Ha ugyanis a sze
relem lényege önajándékozástjelent, az igazi szerelem egyáltalán nem akarhat önmagában meg
maradni, hanem ellenkezőleg: megvalósulást, objektivizálódást, egy közös harmadikban való
megtestesülést sürget. A gyermek, a közös szerelem gyümölcse tehát nem merőben külsőleg és
véletlenül, mint valami idegen test, ráadásként járul a házasfelek kölcsönös szerelméhez, mivel
éppen annak megvalósulása és beteljesülése. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy egy házas
ságnak, amely olyan okokból gyermektelen, amelyekért a két házasfél nem felelős, beteljesület
lennek és boldogtalannak kellene lennie. A szeretetnek mindig van értéke és önmagában való értel
me. De fonákjára fordul, ha szándékosan és önző módon önmagába zárkózik, és a termékenysé
get önös indokokból tudatosan kizárja. Ahol ez történik, ott lényegét és valóságértékét tartósan
elveszíti. A gyermekben ugyanis rendes körülmények között a két házasfél új módon találja meg
egymást, amint megfordítva: a gyermekek csak akkor tudnak emberi módon fejlődni, ha a szü
lők kölcsönös szerelmének védelme alatt állnak. Ezért, amit általában kissé sematikusan, mint a
házasság első és második "cél"-ját szokás megkülönböztetni, tudniillik az utódokat és a kölcsö
nös szeretetet, a kettő bensőleg és szervesen összetartozik. A házasfeleknek az a testi egyesülése
is, amely nem új utódok nemzését szolgálja, hanem igenis az ő kölcsönös szerelmük elmélyítését
és gazdagítását, közvetett módon szintén az utódok javát (bonum prolis ) szolgálja, nevezetesen a
már meglévőgyermekek érdekeit. De erkölcstelenné válik az ilyen egyesülés - mert megtagadja a
szerelem értelmét -, ha önzö módon önmagába zárkózik anélkül, hogy egy nagyobb .mi"-re
nyitva lenne.

Ha a szerelem a gyermekekben túllép önnönmagán, egyszersmind bekapcsolódik a társada
lom és az emberiség tágabb összefüggéseibe. Az utódok világra hozatala és fölnevelése révén a
házasság a társadalom és az emberiség fennmaradása ésjövője érdekében végzett hivatássá válik.
Ebben a vonatkozásban nem csupán számbeli növekedésről van szó, hanem valódi gyarapodás
róI, amely a nevelés útján a kultúra és a hagyomány továbbadásának is szolgálatában áll. A nem
zedékeknek ebből az egymásutániságából alakul a történelem. Már a Szentírás hangsúlyozza a
szaporodásra való felhívás és az úgynevezett kulturális feladat közti bensőséges összefüggést:
"Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet, és vonjátok uralmatok alá" (Ter l,
28). Ez a házasság termékenységének nyilvánvalóan nem természettudományos-biológiai, ha
nem kulturális-történeti indokolása. A házasság és a család tehát nemcsak magánügy, hanem
közügy is -a szó legtágabb értelmében vett politikai érték.

Az emberi termékenység nem függhet egyszerűen a természet ösztönös ritmusától, mert az em
ber erkölcsi felelősségét igényli. "Felelős apaság-anyaságról" van szó. Az önző önkénynek sem
mi köze sincs hozzá. A személy és a személyes lelkiismeret is mindig az adott vonatkozások kö
zött dönt. A mondottakból az erkölcsi állásfoglalás négy fő szempontja adódik: l. a hitvestárs
méltóságának tisztelete és a kölcsönös szerelem tartósságáért és elmélyüléséért való felelősség; 2.
a már megszületett és a még várható gyermekekért való felelősség; 3. a társadalom és az emberi-
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ség jövőjéért való felelősség; 4. hódolatteljes tisztelet az Isten alkotta természet iránt, melyet az
ember kiművelésre,nem pedig korlátlan kizsákmányolásra és mesterkedésre kapott. Egy minden
tennészetes kötöttségtől mentes szabadság végső soron léhaság volna; visszaesést jelentene a
szellem és az anyag gnosztikus dualizmusába, s így a világról és a testről vallott pozitív keresz
tény felfogás ellentéte volna.

A fenti négy irányító szempont nem engedi meg a kazuisztikát, vagyis a legapróbb részletekig
menő erkölcstani szabályozást, hanem csak körvonalazza a házassági termékenység kötelező mi
voltát. Modellt nyújt, amelynek konkrét megvalósítása a klasszikus arisztotelészi Szent Tamás-i
természetjog nyelvén szólva nem absztrakt-deduktív módon, hanem a megélt meggyőződések, a
"jó erkölcs" által történeti módon, a mindenkori kultúra keretében történik. Ez az a terület, ahol
a keresztény ember és személyes lelkiismereti döntéseinek támogatására az egyházi közösségben
uralkodó élet és tanítás lép működésbe: ezeknek kell őt bírálattal és ösztönzéssel házasságának
személyes felelősségén alapuló, emberi és keresztény szempontból tartalmas megvalósításához
hozzásegíteniűk.

3. Hűség a szerelemben

A gyennekekért való közös felelősségegyike azoknak a legközvetlenebbül nyilvánvaló érveknek,
amelyek a házasság felbonthatatlansága mellett szólnak. De a házasságnak ezt a harmadik célját
meg lehet indokoini a szerelem természetéből is. Az állattal ellentétben ugyanis az embert nem
biztos ösztöne illeszti egy egészen pontosan körvonalazott, fajtájára jellegzetes környezetbe. Az
ember - mint az antropológusok mondják - nyitott a világ felé. Ha nem akar ebbe a nyíltságba
és az adott ingeráradatba beleveszni, szabad felelősségtudattalönmagának kell megrajzolnia sa
ját arculatát és saját alakját. Az ember nyitottsága és befejezetlensége tehát szabadságának má
sik oldala. A szabadság azonban az ember véglegesítésének képessége. Az önkény ellentéte, az
önkénye, amely azt hiszi, hogy a szabadság nevében mindig elölről lehet kezdeni, és hogy minden
döntést, amellyel az ember önmagát kifejezi, mindig újból meg lehet változtatni. Az ilyen lompos
agglegényszabadság a szabadságnak egyenesen a legnagyobb veszélyeztetése volna, mert ha
nincs semmi, ami végleges, s ha minden újra meg újra módosítható, akkor minden komolytalan
ná és közömbössé válik. Csak ha léteznek valóban visszavonhatatlan döntések, válik az élet koc
kázattá és kalanddá. Az igazi szabadság tehát a hűségben valósul meg.

A hűségben megvalósuló szabadság lényegében párbeszéd jellegű. F. Nietzsche ezért az embert
olyan lénynek nevezi, aki ígérni tud. Az ígéret, természeténél fogva, a véglegességre irányul.
Ezért egy embert szeretni G.,Marcel szerint annyit tesz, mint azt mondani neki: nem fogsz meg
halni. A házassági hűség köteléke tehát nem a két félre rakott, bilincsbe verő iga, hanem a sza
badság lehető legteljesebb megvalósítása, húsba-vérbe vágó "másképp már nem lehet". A sza
badságnak ilyen megkötése egyszersmind más módon tesz szabaddá. Felszabadít a pillanat sze
szélyeinek hatása alól. Így a hűség az időn aratott győzelem lesz.

A hűség kötelékében férfi és nő megtalálja végleges helyét: "Egy testté" lesznek (Ter 2, 24; Mk
10,8; Ef5, 31), azaz egyetlen "mi-személlyé". A házassági hűség köteléke ezért valami személy
fölöttit létesít, amely végérvényesen meghatározza és összeköti két ember történetét : a házas
kapcsolatot, illetve a házas állapotot. Mire kell itt gondolni? A mondottak alapján a házas kap
csolat nem valamiféle önálló metafizikai létező a személyes szerelem mellett vagy fölött (objekti
vista felfogás); de nem is egyszerüen csak olyan mennyiség, amely a szerelem egyes aktusaiban
virágzik ki, úgyhogy ennek megszűnésévelpéldául tartós hűtlenségesetén a házasság de facto vé
get ér (aktualista felfogás). A szabadon adott hűségi ígéret tartósan beépül két ember történeté
be. Ez olyan, szabadon és a szabadság folytán létrejött, személyek közötti létmeghatározottság,
amelynek következtében két ember az egymáshoz való kötöttségben és e kötöttség által találja
meg végleges helyét.

Ahol az ember ilyen teljességgel és végérvényesen létének alapjáig és céljáig hatol, a keresztény
felfogás szerint szükségképpen felmerül az Isten. A hűségben való végérvényes lekötöttségnek
megvan a vallási irányú kiterjedése, és ez voltaképpen a lényegéhez tartozik. A hűségi kötelékkel
az ember valami beláthatatlan, feltétlen, többé kétségbe nem vonható dolgot vállal. Itt kerül
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érintkezésbe létének végső titkával, ami őt egészen közelről érinti, de ami egyszersmind kisiklik a
kezéből. Olyan reménybőlés bizakodásból táplálkozik, amelyet sem vele, sem hitvestársa maga
tartásával nem lehet maradéktalanul megindokolni. Ennek folytán a házas hűség nemcsak ön
magán túlmutató jelkép, hanem részesedés Isten hűségében. Ilyen végleges és föltétlen módon
csak azért tudják az emberek egymást kölcsönösen vállalni, mert őket Valaki véglegesen és feltét
lenül máris elfogadta. A házastársak hűségében tehát a transzcendens világ megtapasztalható.

Mindezeket a megállapításokat természetesen nem lehet teljességgel "objektív" módon bizo
nyítani. A felhozott jelenségek lényegüknél fogva sokféleképpen értelmezhetők, végső és végle
ges magyarázatra szorulnak. De nem véletlen, hogya házasságkötés az emberiség összes kultú
ráiban vallásos jelképek kíséretében történik. Ha tehát a katolikus egyház azt tanítja, hogy a há
zasság szentség, ez az értelmezés nem kívülről van a házasságra húzva és erőltetve, hiszen a há
zasság már általános emberi formájában is ilyen értelmezés és beteljesülés felé mutat. Az emberi
hűség az a nyelvtan, amelynek segítségével Istennek - Jézus Krisztusban végérvényesen megnyil
vánult - hűsége kibetűzhető. De amilyen kevéssé lehet egy költeményt a nyelvtan szabályaibólle
vezetni, éppúgy nem lehet a házasság szentségi voltát embertani előzményekkel igazolni. Éppen
ellenkezőleg,a házasság .szentségi volta kikövetkeztethetetlenül új műalkotássá emelése és pon
tosítása annak, amit a házasság emberi formája általánosságban és határozatlanul jelez. Benne
valósul meg, amit eddig fenomenológiailag - a jelenségek vizsgálata alapján - a házasság lénye
geként mutattunk be.

(FARKAS ANTAL fordítása)
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KERESZTURY DEZSŐ:A magyar irodalom képesköny
ve. Több mint negyedszázada jelent meg első ízben Ke
resztury Dezső munkája, amely akkor az egyik legna
gyobb magyar könyvsiker volt. Azóta újra és újra felme
rült a gondolat. hogy ismét ki kellene adni, a szerzö azon
ban - nagyon helyesen az eredeti kiadás teljes anyagát
átdolgozta. részben hasznosirva az irodalomtörténet irás
újabb eredményeit, részben a maga megváltozott nézetei
vel is számot vetett. A változtatást a múló idö is szüksé
gessé tette. hiszen az eredeti szöveget ki kellett egészitenie
azokkal az irókkal is. akik az elsö kiadás megjelenése óta
hunytak el. A most megjelent Magyar irodalom képes
könyve tehát jórészt címével emlékeztet a régebbi re. kép- .
anyaga is más. s ha van olyan jellegzetessége, mely koráb
bi társához kapcsolja. az az, hogy ugyanolyan kitünö be
vezetést ad a magyar irodalom történetébe.

Keresztury Dezsö dolga hallatlanul nehéz volt. hiszen
egymagának kellett elvégeznie az irodalomtörténeti kor
szakmeghatározás nem éppen könnyü feladatát, ki kellett
választania azokat az írókat és irányzatokat, melyeknek
mindenképp helye és szerepe van egy ilyen jellegű összeál
Iitásban. és segitötársaival együtt fel kellett derítenie, mi
lyen képanyagból :álogathat illusztrációkat. (Tudvalevö:
a régebbi magyar irodalmi emlékeket alaposan megtize
delte az idő, s olykor még a jelen század nagyjainak kriti
kai kiadását sem lehet elkészíteni forrásanyag híján.)

A magyal' irodalom k(~pcsk(·;n1'"Ve kitűnő munka Gyö
nyörűen sikerült a képanyag megszerkesztése és a tipogra
fizálás (Szántó Tibor érdeme).' jól tújékoztatnak a tömör
kisérő v(-)vcgek. melyck vcgigkalauzolnak irodulmunk
lörtl>n('t~n ;l ~l'!(kll·k.ri)] napjainkig. Nemcsak éJ <vűkcn

\\,'11 irod.rlrn.t: tt'kl'l:l .tl . hanem ,l I~Ü"i111CI\l'''/l'l('k r('ll()dl.·~

séről is hasznos összefoglalásokat közöl. Hogy megértsük
a vállalkozás nagyságát és nehézségét, hadd utaljunk arra.
hogy Keresztury Dezsönek olykor egyetlen évszázad mű

vészetét kellett nyolc-tíz mondatba sűrítenie. máskor meg
egy-egy klasszikus életmüvet néhány mondatba tömőrite

nie, Ezek a kis jellemzések messze túlnönek egy irodalmi
..kiállítás" megszokott kisérő szővegein : a kötethöl meg
ismerjük a magyar irodalom történetének legjellemzőbb

erővonulait. világosan látjuk a csúcspontokat. s ugyanak
kor nem maradnak homályban a kisebb. a csúcsok felé ve
zető kiemelkedesek sem.

Hasonló vállalkozásoknak sokszor fájó hiányossága.
hogya szerzők nem törekednek teljességre. vagy pedig az
ötvenes évek káros hagyományait követve megfeledkez
nek a spirituális vagy éppen a vallásos irodalom képvise
löinek integrálásáról. Keresztury Dezsö ehhen a vonatko
zásban is értékközpontúnak bizonyult: az Ö magyar iro
dalomtörténetének szerves része például az Élet cimű lap.
mely a modern katolikus művészet fellegvára volt. s a
Nvugat folyóirat mellett ott találjuk Sik Sándor képét is.
akiről írói és nevelöi hatásáról is - értö sorokat olvasha
tunk. Az első kiadás óta készitett új részekben mclyek a
mai magyar irodalomról tájékoztatnak - lényeglátó pon
tossággal rajzolja meg a fejlődés menetét.

Gyakori és jogos panasz, hogy az iskolai oktatásban a
kelleténél kisebb hangsúly esik a régi magyar irodalomra,
s alkotó eszmények 'tőrlődnek ifjúságunk tudatából. Ke
resztury Dezső c fontos tanítói hivatásnak is példásan tesz
eleget nemcsak al irodalomtörténeti folyamat bontako
lik ki előttünk. hanern az is. hogyan s/OJgÓIUlk ;í!t;l1úhan
a mí'l\'L'vell'k ti h;l/aS/crclct (,,;,1/ cl1lhcri{'~<';l?g 1·1.~\'0!_ 1\1.1
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