
HIT ÉS ÉLET

EGÉSZSÉGES FELE-SÉG,
TESTI-LELKI EGÉSZ-SÉG

Az emberi szexualitás célja nemcsak a "gyermekáldás", hanem a házastársak kö
zötti kommunikáció is, amelynek egész testünk a kifejezőeszköze. Amirnikához
és a mozdulatok nyelvéhez hasonló jelbeszéd ez. Az egymásra nézés, az egymás
hoz közeledés, az érintés, a közellét, a meztelenség, az átölelés, a behatolás, az
egymással való játék olyan tartalmak testi kifejezései lehetnek, mint az érdek
lődés, a vonzalom, a közelség, a melegség, a bizalom, az adás; az elfogadás, ,az
egyéni beteljesülés, ez pedig messze túlnyúlik a szexuális szférán. E tartalmak
létfontosságú emberi alapszükségleteknek felelnek meg, s jórészt ezek kielégülé
sén múlik az ember testi-lelki egész-sége, életereje, boldogsága.

Az ostoba vagy csak idejétmúlta tabukkal együtta bölcs megfontolásokat, nor
mákat és elveket is ledöntő szexuális forradalom következményeként nemcsak
felértékelődött, hanem túl is értékelődött a szexualitás. Elvesztette szégyenbé
lyegét, ugyanakkor széles körben önértékké is vált. A tabuk és tiltások rendjét a
szabadságnak és a szabadosságnak egyaránt teret adó rendetlenség foglalta el.
Nem annyira földi paradicsom, hanem inkább tájkép csata után. A rabságban
lévő, nemiségét szégyellni kénytelen ember ettől az akciótól nem szabadult fel,
még a nő sem. Az elnyomottabb fele-ség, a nő arra kényszerült, hogy másságát
(sajátosságát) feladva az erősebbnek vélt fele-séghez, a férfihoz váljon hason
lóvá, legalábbis jogaiban. A másság értékeinek felismerése, egy helyesebb, pon
tosabb és gazdagabb emberkép megszületése helyett "szabadosság, egyenlőség,

testiség" típusú jelszavak pufogtak el. Valódi vívmányok is születtekpersze: egy
re többen kapcsolják össze a szexet a szerelemmel, de ami a kapcsolat lényegét
illeti, nagy a zavar a fejekben, és ami még fájdalmasabb: aszívekben.

Keresztény körökben is eléggé nagy még a tétovaság, annak ellenére, hogy eb
ben a tekintetben az elmúlt negyedszázadban évszázadok lemaradását sikerült
pótolnunk. Egyesek a nemiség istenítésén, mások megszentelésén ("megkeresz
telésén") fáradoznak, az élvezetet és az aszkézist is értéknek tartó tudathasa
dásos helyzetbe kerülnek, sokan az "előbb tanulj meg úszni, azután menj a víz
be" alapelv szerint próbálják megvalósítani szerelmüket, legalább ennyien a
próbálgatás, a szexuális összehangolódás jogosságát hangsúlyozzák, Van-e jogom
a gyönyörhöz? Miért ne lenne nekünk, keresztényeknek is jogunk hozzá? Mi
lyen feltételek mellett részesülhetek benne? Nem éppen a gyönyörről kellene le
mondanom, vagy legalábbis vágyamat határok közé szorítanom? Am, ha ezt te
szem, mondhatom-e szerelmemnek, hogy határtalanul szeretem? Megérti-e Isten'
azt, amit a szexualitás nyelvén közlünk egymással? És ha igen, nem botránkoz- .
tat juk-e meg vele? Ilyen és ehhez hasonló kérdések tódulnak elő azokban, akik
egészséges fele-ségüket, vagyis férfiasságukat és nőiességüket a nemiség nyelvén
kifejezett szeretetkapcsolatban szeretnék testi-lelki egész-séggé kiteljesíteni.
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"És minél nőbb a nő, és minél férfibb a férfi, annál emberebbnek nevezzük",
tréfálkozott Karinthy. Ezúttal is halálos komolyan, nemünkkel kapcsolatos köte
lességeinkre figyelmeztetve bennünket. Hogy a különneműek mássága beépít
hető értékké (ajándékká) válhasson, különbözó nyelvű dialógusokra van szükség
a két nem között. A szexualitás nyelve nem csupán szimbólumokkal tesz érthe
tővé valamit, amit nehéz szavakkal kifejezni, hanem ezt testileg tapasztalható,
így megélhető valósággá is teszi. Ezek az élmények azonban nemcsak a testet
érintik, hanem az egész embert; és nem csak .azért, hogy kedvet csináljanak a
"komolyabb" párbeszédhez is (mint a nemiséget csak mézesmadzagnak tekintő

álbölcsek tanítják). Az összeillővé váló fele-ségekből egészebbé váló emberek
mindenestül odaadják magukat és elfogadják egymást az egyesülésben. Ki remél
heti ezt? Aki számára az "aktus", a szexuális kommunikáció erkölcsi kérdés is.
Döntő, sok mindent eldöntő ugyanis az, hogy mennyiben igazak a testileg is ér
zékelt ígéretek, hogy rriennyire felelnek meg a partnerkapcsolat valóságának,
hogy értelmes egészet alkot-e a két fele-ség. Ahol hiányzik ez az igazság, ott a
szexuális gesztus eleve meg van fosztva lényegi tartalmától, és csak részleges,
csak pillanatnyi kielégülést okoz. Nemcsak azért nevezhető tűzzel való játéknak
a felelőtlen szexuális viszony, mert megégetjük magunkat a "perzselő szexuali
tással", hanem még inkább azért, mert ellobbanhat, kialudhat a Tűz, amely csak
az igazságtól táplálva lobog bennünk a szeretet tüzeként. A nemiség csak a min
denség jeleként eredményezhet számunkra igazi kielégülést. A II. Vatikáni zsi
nat emelkedett szavaival: "khitvesi szerelem ... szabadon akart vonzalomban
irányul személyről személyre, a személyiség egészének javát keresi, ezért képes
sajátosméltósággal gazdagítani a testi-lelki megnyilatkozásokat." (GS 49.)

Az egymásnak teremtett férfiasság és nőiesség egymáshoz közelítő testi-lelki
párbeszédre ad lehetőséget. Ha tudatosítjuk a szexualitásnak ezt a funkcióját,
akkor ismét megtalálhatjuk a helyét az élet egészében, és áthidalhatjuk a szaka
dékot közte és a szeretet, valamint közte és a vallás között,

"A nő olyan, mint a szántóföld, amelyet az ekének kell felhasítania. A föld zöl
dellő frisseségéből meritette Ádám férfierejét. Kezdettől fogvá így rendeltetett
ez, teljes tisztességben, és nincs okunk emiatt szégyenkezni." Ez a kora kőzép

kori szöveg nem egy eretneké, hanem éppen az eretnekekkel vitatkozó Szent Hil
degáré, a szexualitás védelmében. Komolyan kellene venni a Biblia embertanát,
amely az ember és Isten kapcsolatát a szerelmesekéhez hasonlítja. Ujra át kel
lene gondolni a szerelmes együttlét és a megtartóztatás ritmusát a házasságban.
Mitől is tartóztatná meg magát az ember? A jeladástól? A párbeszédtől? A végső

beteljesedés evilági előlegétől? Attól a Tűztől, amely bevilágíthatja a felfelé me
nő meredek ösvényeket is? Nem, ettől semmiképpen sem! A kétszemélyes önzés
oltárán bemutatott pogány á1dozatoktól, a szerelem-hamísítványoktól, a szere
tetet megcsúfoló szeretkezésektól, az egész-séggel nem törődő fele-ségek felelőt

len rögtönzéseitől és rutinszerű "házastársi kötelességteljesítéseitől"kell meg
tartóztatni magunkat. Nem feledve, hogy ebben a Tűzben is megjelenhet ugyan
az, aki az égő csipkebokorban.
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