
SOLTÉSZ JÁNOS

1958-ban született, 1989
óta Nyíregyházán a Görög
Katolikus Hittudományi
Főiskola tanára. Szakterü
Iete főleg a filozófiai antro
pológia ésazerkölcstan.

1Cassianus, J.: Aufstieg
derSeele, 1982,

Freiburg, 109.

A szerelem: erő és
öröm

2Eckhart mester:
Schriften ln: Pfeiffer:

Deutsche Mystiker,
1857, Leipzig

Szerelem és kegyelem
A szerelem a test-lélek ember életének alapvető megnyilvánulása.
Olyan, mint az ember egészsége: állandó ápolásra, odafigyelésre,
gondozásra, néha pedig "orvosi beavatkozásra szorul". A szerelem
reális szemlélete egyrészt természetes síkon való vizsgálatát kíván
ja, másrészt annak tudomásul vételét, hogy a bűnbeesés utáni álla-'
potban vagyunk, és csak a krisztusi kegyelem által helyreállított
emberként tudunk minden emberi tényezőről, így a szerelem jelen
ségéről is gondolkodni. A szerelem így megszentelhető és megszen
telendő valóságként áll előttünk

A szerelem megnyit egy megszólítható személy felé, hogy ön
maga elszigeteltségébőlkilépve a másikban megtalálja önmagát. A
személyes kapcsolat igazi mélységét viszont akkor érheti el igazán,
ha Istennel való bensőséges viszony az alapja. J. Cassianus szerint
a szerelemben megnyilvánuló belső erő alapja annak, hogy a lelki
élet magával ragadó és erőteljes legyen, ne pedig vértelen és hal
vány. A szerelemben és a szexualitásban a nagyobb szeretet jelét
láthatjuk! Krisztus nem egyszerűen erkölcsi tökéletességet kér tő

lünk, hanem elevenséget, mert ő azért jött, hogy "életük legyen és
bőségben legyen" (Jn 10,10). Ehhez a szexualitást és a szerelmet
nem szublimálni kell, hanem sokkal inkább integrálni. A szerelem,
a szeretet valódi átalakító erőt hordoz akkor is, ha egészséges ero
tika táplálja, hisz a másikon keresztül Istenhez tud közelebb vinni,
intimitása pedig a Szentháromságos Isten intimitásának kinyilat
koztatásához visz közelebb.

Másik oldalról is megvilágítható a szerelem és a kegyelem kap
csolata: Isten országa és az öröm fogalma szoros összefüggésben
van egymással, s így a szerelemben megjelenő öröm is része lehet
Isten országa megvalósulásának. Nyilván csak akkor, ha az örö
möt és az élvezetet megfelelően értelmezzük Erich Fromm felhív
ja a figyelmet, hogy nehéz észrevenni a kettő közti különbséget,
rnivel az "örömtelen élvezet" világában élünk. Az öröm mérhetet
lenül több, mint egy vágy kielégítése. Az öröm az alkotó cselek
vés kísérő jelensége, több, mint csúcsélmény; nem a pillanat tüze,
hanem parázs, mely a létezésben lakozik Nem véletlenül tulajdo
nít Eckhart mester az örömnek teremtő erőt: "Ha az Atya ránevet
a Fiúra és az visszanevet. a nevetés jókedvet kelt, a jókedv örö
met teremt, az öröm szeretetet szül, és a szeretet hívja elő a Lel
ket, és ez teremti meg a Szentháromságot.T' A bensőséges szere
lemben megélt öröm valami hasonlót jelent, kifejezi a Lélekben
való növekedést, és Szentháromság mintájú közösséget hoz létre.
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A párválasztás
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A nemiségnek személyessé kell válnia ahhoz, hogy igazán emberi
legyen.' hogy a szerelem, a kegyelem és az öröm megvalósulhasson
általa. Fr. Alt fogalmazza meg, hogy manapság ritka a szerelem, az
embereknek csak "kapcsolatuk" van. Ezt addig ápolják, amíg
könnyűszerrelmegtehetik, aztán véget vetnek a "kapcsolatnak", és
új "kapcsolat" után néznek. Azt tapasztaljuk, hogy akik eljutnak a
házasságkötésig, azok közül is csak kevesen esküsznek valódi
mélységgel, Isten által elgondolt, személyes módon. Pedig a nemi
ség alapvetően személyes jellegű adománya a Teremtőnek, s ezért
lesz hozzá mindig kevés a "biológiai feltételek leírása".' Ezt az ado
mányt, mely lényegét tekintve az ajándékozásra épül, s az adás és
elfogadás kettős egységében nyilvánul meg, csak érett személyisé
gek tudják helyesen megélni. E megállapítás a szerelem átértésének
sarkpontja, Ugyanis a szerelmi élmény csúcsa az Én és a Te új közös
azonosságának, önmaga azonosságának és a másik azonosságának
egyszerre történő átélése. Az érett személy képes arra, hogy szé
gyen nélkül átadjon és elfogadjon, s hogy önmagától "eltávolodva",
önmagát ne elveszítse, hanem gazdagodva a másik által, önmagá
hoz visszatérjen. Az éretlen személyiségnek alig van esélye arra,
hogy a teljesség ígéretével élje meg a szerelem élményét, ahogy a
kábítószerek is csak délibábszerűertjelzik a személyesség kitágulá
sát, valójában azonban tönkreteszik azt. Ezért szükséges az érettség
kifejlesztése s részben kivárása, hogy rossz élmények és téves utak
elkerülhetők legyenek. A párválasztás időszakában ezért hasznos a
szexuális visszafogottság megfogalmazása.

A szerelemmel való visszaélés elkerülése érdekében a másik
megismerésére szellemi értelemben nagy gondot kell fordítani.
Mind az egzisztencializmus, mind a perszonalizmus kulcsfoga
lomként kezeli a kommunikáció vagy a dialógus fogalmát.' Jól
gondolják, hisz a másik mélyebb megismeréséhez elengedhetetle
nül szükséges néhány fontos témakör megbeszélése: például leen
dő társam hogyan gondolkodik a hitről, általában az élet értelmé
ről, a munkáról, az emberi tevékenységről,mi a véleménye a sze
mélyes kapcsolatról, szerelemről, házasságról, családról, gyerek
ről? A személyes szféra kérdéseibe nemcsak a jövő, hanem a múlt
is beletartozik. Az őt körülvevők, családtagok, barátok életfelfogá
sa, róluk vallott véleménye. Igazában nem valódi az a vonzalom,
mely nem akar a szó szoros értelmében mindent tudni a másik
ról, nem tud s nem akar állandó kommunikációs fórumot fenn
tartani a másikkal. Ennek a kommunikációs folyamatnak esetle
ges kudarca ellenére is haszna van. Rendkívül sokat lehet belőle

tanulni, s az emberismeret mellett igazi önismerethe z eljutni. Az
Én-hez ugyanis mindig a Te-n keresztül vezet az út."
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A jegyesség A jegyesség mint ismerkedési idő sohasem válhat elavult szo-
kássá. A jegyesség komoly testi, lelki elkötelezettség vállalása Is
ten, a családtagok, a barátok és önmagunk előtt, s egy végső

esély az "igen" megerősödésérevagy annak esetleges visszafordí
tására. Az együttjárás és a jegyesség időszakában is csak a ben
nünk lévő szerelmes természet és a kegyelem együtt tud hozni
olyan felelősségteljes "igen" vagy "nem" döntést, amelyet a ké
sőbbiekben is emelt fővel vállalhatunk. Ezért szükséges a párvá
lasztás időszakában minden kezdődő vagy erősödő kapcsolatot
testi, lelki és kegyelmi szempontból mérlegelni, párhuzamos kap
csolatokat időben megszüntetni, s hosszútávra a maradandó
"igent" kiérlelni, s a másikra, s nem utolsósorban Istenre hagyat
kozva vállalni. Ha mindketten így gondolkodnak, akkor a döntés
rossz eredményt hozó kockázata minimálisra csökkenthető. Az
ilyen értelemben - legalább tendenciáját tekintve - hasonló
gondolkodású, de nem feltétlenül hasonló természetű partner
megkeresése a kívánatos.

A házasság

A házasságban erőt lehet meríteni az együttjarás és a jegyesség idő

szakából. Erősíti azt, amit házastársi, bensőséges szerelemnek, sze
retetnek nevezünk. A házasság előtt az egyik legnagyobb probléma,
hogy a felek nem törekedhetnek a teljes egyesülésre, a teljes testi
lelki önátadásra, és úgy gondolják, hogy ez minden konfliktus for
rása. A házasságban már természetes, sőt, néha kötelesség is a teljes
egyesülés keresése, mégsem problémamentes a kapcsolat. A házas
ság előtti küzdelmek hasonlitanak a házasság alattiakhoz, s az egy
másért való szükségszerű áldozathozatal különböző időszakait je
lentik. Igazi, mély szerelmi kapcsolat áldozat nélkül sohasem volt
és sohasem lesz. S hogy erre a felek készek legyenek, valóban nem
elégséges csak a házasság előtti önmegtartóztatás erejéről szólni,
hanem a házasság életének erejét, a szexualitás szenvedélyes szere
lemben történőmegélésének lehetőségét is szükséges legalább ilyen
mértékben hangsúlyozni, mert áldozathozatalra lendítő, képesítő

erő. A szexualitás mindig többet jelent, mint csupán nemző vagy a
szerelmi élvezet csúcsélményéhez vezető erőt. Sokféle áldozatos
cselekedet is fakadhat szerelemből, a mosogatástól kezdve a gyön
gédség apróbb-nagyobb jelein át a legteljesebb egyesülésig, vagy
akár valamilyen okból a szerelmi együttléttőlvaló tartózkodásig. A
szexualitás ereje tehát csodálatos isteni ajándék, a test-lélek ember
teljességre való törekvését hivatott szolgálni. A megkeresztelt em
berben még inkább ez a feladata, hisz benne a teljességre törekvés
a legszélesebb dimenzióban jelentkezik. Az ember feladata, hogy
segítse a benne lévő ösztönös erő helyes kibontakozását.
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Animus és anima
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Az agapé

Bim.: 3.

C. G. Jung beszél arról, hogy az ember úgy valósíthatja meg
önmagát, hogy férfias és nőies vonásokat enged kibontakozni ön
magában. Ugyanis bennünk.van valami az ősi emberi egység utá
ni vágyból: az animus és az anima, amit integrálni kell. Az anima
a nőies vonásokat jelenti: az érzést, az éltető erőt, a vallást, a kö
zösségiséget, a gyöngédséget, az anyaságot és a kapcsolatokra va
ló képességet. Az animus a férfias tetterő, az akarat, a szellem, az
eszményekre való törekvés összefoglalója. A férfias és nőies voná
sok egyszersmind pozitívak és negatívak. Az animus eltorzulhat
akonokságban, makacsságban, az anima hamissá válhat mint
prostituált vagy mint mindent elnyelő anya. Az élet első felében
tudattalanul minden emberben benne vannak az ellenkező nem
vonásai. A férfi általában kivetíti a nőre, a nő a férfira. Az élet
második felének feladata, hogy birtokba vegyük az animát is, az
animust is? Így minden férfinak meg kell engednie, hogy a benne
lévő anima ne csak a felesége legyen, hanem saját viselkedésében
is gyöngédségként és tapintat formájában megnyilvánuljon, a nő

számára pedig bizonyos mértékű határozottság és elvekhez való
ragaszkodás nem jelenti a nőiesség elvesztését. Világosan kell lát
nunk, hogy itt nem a szerepek összekeveréséről van szó, hanem
érett személyiségű, egész emberek, a férfi és a nő harmóniájáról,
melynek szerelmi életükben különleges jelentősége van. Jól értel
mezett formában a szexuális életben természetes és nem szégyel
nivaló a nő animusának, és szinte elengedhetetlen a férfi animájá
nak kinyilvánítása.

Az erósz, ha a szeretet növekedésére irányul, az agapé irányába
mutat, ami jóakaró, ajándékozó szeretetet jelent. Az igazi szere
lem úgy akarja a jót elérni, hogy a másik java lesz számára a fon
tosabb, mert tudja, hogy az általa így szándékolt jó nagyobb érté
kű és élményű lesz. Az erósz és az agapé ezért a házasok szerel
mében semmiképp sem lesz ellentétes egymással, mert lIa tökéle
tes emberben mindkettő egyszerre fejlődik".8 Vagyis az emberi
szív olthatatlan vágyat, erószt és a Szentlélek ajándékát, a kegyel
met is egyszerre hordozza. Isten a vágyat ezért ültette az ember
be, hogy az be is teljesülhessen. Ezért nem helyes a vágyakat for
rásuktól, a teremtő Istentől elszakítva szemlélni. A házasságban
az erósz csúcsa az extázis lesz, de ez nem zárja ki az agapét, mert
benne a Szeretet-Isten közelségét is meg lehet tapasztalni. Érvé
nyes rájuk is az a feladat, amit Sienai Szent Katalin kapott az Úr
Jézustól: "Melléd helyeztem a felebarátodat. Mindazt, amit vele
teszel, úgy veszem, mintha velem tennéd." Isten gyöngéd és hű

séges az emberrel. A házastársak között is ez emeli az erószt is
agapévá. Ha Isten, a szövetség szerzője így bánik a szövetséges
féllel, akkor a házasfeleknek mint "szövetségeseknek" követniük
kell a példát. A gyöngédség a mély szerelem, a szeretetből fakadó
erotika legfontosabb jele. Nem elfojtás, nem is szublimálás, ha
nem a személyesség igazi elismerése és mélysége. Mindig testhez
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kötötten jelentkezik, mégis túlmutat rajta. A házastársaknak egy
máshoz gyöngédnek kell lenniük; a gyöngédség nem gyengeség,
hanem feladat. Ezt fejezi ki egy-egy szál virág, egy simogatás,
vagy egy váratlan, becéző szó. Ha a szülők egymáshoz gyengé
dek, akkor tudják gyermekeiket is megtanítani rá. A gyöngédség
nem szexualitás, nem is egyszeruen szerelem, hanem az isteni
szeretet intimitásában gyökerező, kegyelmet hordozó, az erotiká
ban mellőzhetetlenszeretet-elem, a szerelmi játékosság olaja vagy
olyan fűszere, amely sohasem tud ízetlenné válni.

A hűség A másik, ami az erószt agapévá teszi, a hűség. Az emberi törté-
nelem a tartós szerelmi kapcsolattartás igényét igazolja. Az ember
történelmi lény, s ha ilyen, nem korlátozható csak a jelenre, egy
éjszakára, hétvégére vagy valamilyen szakaszos intervallumra. A
személy önmagából fordul ki, ha nem a múlt, a jelen és a jövő

egységében és folyamatában értelmezi magát s a másik személy
lyel kapcsolatos szerelmét. S ha így értelmezi, akkor megérti a
hűség realitását. Alapja a bizalom. Kockázatvállalás is ez, de a bi
zalom légkörében. Bízni kell a szerelmesnek magában, a másik
ban, s ez csökkenti a kockázatot. S még inkább csökkenti a har
madik tényező, a kettőjüknek külön-külön és együtt Istenbe vetett
bizalma. Ot hívják segítségül az igent mondó szerelmesek a há
zasságkötésben. A hűség az akarat emlékezete. Ha a hitet, a re
ményt és a szeretetet akarni is kell, akkor teljesen logikus, hogy a
hűséget is akarni kell, s a házastársat is a hűségben. Ezt nagyon
találóan fogalmazta meg Gyökössy Endre egy előadásában: "Sze
rettem, hát elvettem (hozzámentem), most pedig már azért is sze
retem, mert elvettem (hozzámentem)."

Család

9Spidlik, l: A Szentlélek
útjain, 1996,

Nyíregyháza, 150-151.
10Gaudium et spes 48.

11Magyar Katolikus
Katekizmus, 1994, Bp.,

1655-57. 97.

A család intézményének alapja a házastársak legmélyebb szerelme,
szeretetből fakadó teljes önátadása. Ennek megvalósítása teljes hűség
ben és felbonthatatlan egységben a gyermek, a társadalom és az egy
ház érdeke," A házasságnak javai és céljai magukban foglalják az em
beri szerelem csúcsélményeit s az élet továbbadásának felelősségét is.
Az igazi házastársi szerelem az istenszeretet megnyilatkozása.l'' A há
zasság szentsége állapotbeli feladataikban és méltóságukban fel is
szenteli erre a házasfeleket. Isten bőségesen megáldja sokoldalú sze
retetüket, szerelmük minden igazi megnyilvánulását. A gyermek fo
gadásában és felnevelésében valósul meg a család, s teljesedik ki a
házasság. Létrejön az egyedüli hely, ahol optimálisan nevelődhet föl
az ember. Az igazi családok váltak mindig a hit szigeteivé is a hitetlen
világban. Krisztus maga is családban nőtt fel, az egyház sem más,
mint Isten családja. A keresztségben kapott általános papság megva
lósításának is első helye a család.II
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Az egyháznak is jobban ki kell aknáznia ezt a kegyelmet, amit
a házasságokon keresztül a világnak szánt Isten. Az ő életük
megszentelt, egyházépítő élet. A házastársak Isten előtt is külön
leges emberek, hivatásuknál fogva sajátos papságot valósítanak
meg. A szülők forró testi-lelki szerelme, szeretete az alapja annak
az atmoszférának, amely a gyerekek számára az életadó környe
zetet biztosítja. Minden más szellemi, anyagi érték csak ezután
következik. .

A gyermekek maguk is gazdagítják a családot, a házastársak
szerelmének elmélyülését, visszahatnak a szülök kapcsolatára. Éb
ren tartják a Szentháromságos Istenre való figyelést, szeretetük
alapját. Akkor nyilvánul meg ez leginkább, amikor a férj a gyer
mek előtt gyengéden megöleli a feleségét, s a gyermek azonnal
mosolyogva odafut, és fölkéredzkedik közéjük, hogy ő ki ne ma
radjon. A Szentháromság igazi földi képe ez.

Konfliktusok kezelése A gyermekek ébren tartják az igazságérzetet és a tiszteletet. A szü-
lők között az igazság megfogalmazása és képviselete nagy rugal
masságot kíván. A nézeteltéréseket nagyon tárgyilagosan és szubjek
tív motívumokat is figyelembe véve kell elrendezni. Nemcsak az a
fontos, hogy mit mondunk, hanem még fontosabb, hogy "hogyan";
s ehhez alkalmas időpontot kell lehetőleg a konfliktus előtt, de akár
a vitatkozás után is találni. Természetes, hogy néha vannak viták, de
nem mindegy, hogyan zajlanak le. Ennek művészetét is a szűlőktől

tanulják a gyerekek. Gyerekek előtt éles hangú vitát nem tanácsos
folytatni. A gyermekek figyelmeztetnek az igazság követésére és he
lyes képviseletére. Ez együttjár a másik véleményének, személyének
és a gyermek személyének tiszteletben tartásával, s a nevelés elvei
nek következetes megvalósításával.

A gyermekek ébren tartják a megbocsátás készségét, hiszen ha
mar és könnyen tudnak békülni, felejteni. A felnőtt görcsössége e
téren nem dicsérni való, hanem sokszor komoly bűn is. A gyer
mek jelenléte a megbocsátó isteni szeretetre figyelmeztet.

A gyermekek ébren tartják a nyitottságot: a házasság szexuáli
san zárt, de perszonálisan nyitott dimenziót jelent. A gyermek a
gyermek felé mindig nyitott, szinte bizalmas. A felnőtt a felnőtt

felé sokkal kevésbé, sokszor még házasságon belül sem. A gyer
mek az isteni önközlő és befogadó nyitottság jele.

A gyermekek végül ébren tartják a szülőkben kérdéseikkel a
szellemi frissességet. Ez a fontos még akkor is, ha néha kielégít
hetetlen a kíváncsiság vagy épp szurkálódó jellegű. Nem szégyen
elismerni, hogy kérdéseik nehezek vagy kényelmetlenek, de töre
kedni kell tisztességesen válaszolni azokra, s tanítgatní a gyereke
ket az okos és hasznos kérdésfeltevésre. Kérdéseik el nem fojtása
- különösen a szexualitás terén - egy életre szóló bizalom meg
szerzésének, vagy ellenkező esetben elvesztésének az alapja lehet.
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