
GOTIFRIED BACHL

Született 1932-ben, tedógiai
tanulmányait Rómában vé
gezte, 1959-ben szentették
pappá 1983 ótaa salzburgi
egyetem teológiai karának
professzora. Az "Equipes
Notre-Dame" házaspári lel
kiségi mozgalom 1997 októ
berében ünnepette megala
ptasárek 50. évfordulóját.
Az előadás - amelynek
szerkesztett változatát kö
zöljük - a mozgalom né
met nyelvű csoportjainak
ünnepségén hangzott el
Bécsben.

Házasság, üdvösség
Férj és ntJ egy mátkapár,
vágyuk szent és mennybe száll.

Elöljáróban szólnom kell arról a tényről, hogy a legrégebbi idők

hagyományai alapján a nem házasok (klerikusok) illetékesnek érzik
magukat arra, hogy a házasság rendjét jog és igazság szempontja
ból normatívan megítéljék. Ellenpontként idézhetném a katolikus
házasember Mozart és Schickaneder gondolatát: Férj és ntJ egy mát
kapár, vágyuk szent és mennybe szál/,lés hosszú értekezést írhat arról,
hogy ez a szép mondat a keresztény füleknek miért hangzott min
dig védekező felhanggal, mintha a másként beszélők frontja ellen
szólna. Szent Pál tollából viszont egy másik ismert mondat szárma
zik: "A nős azonban világi dolgokkal törődik: hogyan keresse fe
lesége kedvét, és mep- van osztva. A nem házas asszony és a szűz

arra gondol, ami az Uré, hogy testben lélekben szent legyen" (IKor
7,33-34). Az apostol a hit fényében teszi fel a kérdést, hogy a világ
utolsó, nyugtalan idejében melyik a legmegbízhatóbb út Isten or
szágába. 6 személyesen meg volt győződve arról, hogy ez nem
lehet a házasság.

A hagyomány hangja

1E. Schickaneder: A
varázsfuvola, Pamina és

Papageno kettőse

2Einsiedeln 1955,
128-129.

Magdeburgi Mechtild

Magdeburgi Mechtild, a híres középkori ciszterci begina (1208/10
1282) Az Istenség áradó fényeZ című művében elbeszél egy látomást
a jövőbeli mennyei boldogságról. Leírja azt a pillanatot, amikor az
emberiség áldott része részesül Isten benső életében: "De a végső

nap után, amikor Isten el akarja költeni vacsoráját, a menyasszo
nyoknak helyet készítenek vőlegényükoldalán, és azután a szerétet
a szerétethez ér, a test a lélekhez, és teljessé lesz az uralom az örök
dicsőségben." E bevezetés után, amely általánosságban beszél az
Isten-közelség örök boldogságáról, Mechtild vázolja az Isten-közel
ség boldogságában való fokozatos, hierarchikus részvételt. "Ó te
bájos Bárány és gyönyörteli Ifjú Jézus, a Mennyei Atya gyermeke,
ha te azután fölemelkedsz, és mind a kilenc karon áthatolsz, és a
szüzeknek szeretettel oda intesz, akkor ők ünnepélyesen követni
fognak téged a leggyönyörtelibb helyre, amelyről senkinek nem
mondhatok semmit. Ahogyan ők majd veled játszani fognak, és
magukat a szerelmi vágyban felemésztik, az oly mennyei édesség
gel teli és gyengéden bensőséges, hogy nem ismerek semmit, ami
hozzá hasonlítható lenne." A Szüzek a nem házas keresztények lelki
rendjébe tartoznak. Arra hivatottak, hogy bevonuljanak a legszen
tebb isteni misztériumba, a legboldogabb helyre, a szerelem helyére,
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ahol maguk is átélik Isten önközlését a szeretetben: a szerelmi vágy
játékát, a mennyei édességet, a bensőséges gyöngédséget, a ki
mondhatatlan boldogságot. Ez az örök boldogság első és egyedül
tökéletes foka. Van azonban mé~ egy második is: "Az özvegyek is
követik a felséges élvezetben. Es az édes tekintetben a legmaga
sabbb fokon kielégítettnek és láthatják, amint a Báránya szüzekkel
egyesül." Az özvegyek, akik házasságban éltek, és házastársuk el
vesztése után nem házasodtak újra. Ök is részesülnek az isteni él
vezetben. Öket azonban már nem bocsátják be Isten legbensejébe.
Az édes látvány, amely őket tökéletesen kielégíti: láthatják a boldo
gító eseményeket Krisztus, a Bárány és az első helyen álló szűzi

emberek között. Boldogságuk közvetett: mások boldogságát látják. A
harmadik és legalacsonyabb fok a házasembereké, akik mint házasok
haltak meg a földi életben: "A házasemberek is gyönyörrel szemlélőd
nek majd, olyan mértékben, amennyire ez nemes voltuk alapján lehet
séges. Mert minél inkább eltelik valaki itt a földi dolgokkal, annál
inkább vonják el tőle a mennyei gyönyört." Ök is megtalálják a végső

és isteni boldogságot. Ez azonban nemcsak közvetett, mint az özve
gyek boldogsága, hanem annyira korlátozott is, amennyire a földi bol
dogságban örvendtek. Mindaz nyilvánvalóan a földi dolgok közé tar
tozik, ami a házaséletben megvalósul.

Házasság és szüzesség Ez a szöveg különösen tanulságos, hiszen a misztikus hagyo-
mány része, és annak tekintélye támogatja. A figyelmes olvasó
megtudhat belőle néhány olyan alapvető tényt, amely a házas ál
lapotot alapvetően meghatározza:

- Az örök boldogság életében az Istenhez való viszonyt az
erotikus élmény metaforáival írják le, tehát olyan elemmel, amely
a házasélet valóságához tartozik.

- A kérdés: Ki jut Istenhez legközelebb?, a következő elv szerint
kap választ: a lemondás a nemi gyönyörről tesz alkalmassá Isten
birodalmának teljes megismerésére; a nemi gyönyör élvezete
csökkenti az eljövendő boldogságot, akkor is, ha az a törvényes
házasságban történik.

- A valódi egyesülés és a mennyei öröm kizárólag az erósz
aszkéták (a szüzek) és Krisztus (a Bárány) között jön létre. A há
zasemberek is a boldogság birodalmába kerülnek (akárcsak az öz
vegyek), de - képletesen szólva - a mennyek perifériáján ma
radnak, a nászágyba nem nyernek bebocsájtást.

- Az eszkatologikus jövőben a házasok a harmadik helyen kö
vetkeznek a nem házasok és az özvegyek után. Mechtild ezt nyel
vi eszközökkel is kifejezi: a szüzekről részletesen és egészen pozi
tívan beszél, a házasokról a legrövidebben és inkább negatív-kor
látozással.

A misztikusoknak a mai szakirodalomban gyakran felróják,
hogy nyelvezetükben a teremtő erószt pozitívan értékelik, hiszen
ebben a képi világban oly zavartalanul mozognak. Ebből a véle
ményből csak annyi igaz, hogy a misztikusok az erotikus nyelve-
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zetet használják. Ezt azonban mindannyian azért teszik, hogy
mondhassák: csak aki a földi erószról lemond, az juthat egykor
tökéletesen Isten örök közelségébe. amelyet egy lakodalom képé
vel írna le. A misztikusok nem a földi erotika kultúrájának akar
nak hangot adni, hanem ezt az erotikát képnek használják fel, s
határozottan áthelyezik az eljövendő mennybe. A földön a házas
ságróllemondó aszkéták akarnak lenni.

Út-e a házasság a keresztény tökéletesség felé?

Mechtild nem egyedülálló hang a hagyományban, hanem képvise
lője azon keresztény szerzőknek,akik az ókorban és a középkorban
a házasságról írtak, és akiknek véleménye máig hat.

Az ókori egyházatyák nagyon szemléletes százalékszámítást
gondoltak ki. Felhasználták Jézus hasonlatát a magvetőről (Mt B,
18-23), amely szerint a magok a talaj adottságaitól függően száz
szoros, hatvanszoros vagy harmincszoros termést hoznak, s ezt az
egyház tagjaira és az általuk várható mennyei jutalomra alkalmaz
ták. Az eredmény így hangzik: az örök jutalom 100%-a a szűzi

nemházasoknak jár, 60%-ot kapnak az özvegyek, s a maradék 30%
jut a házasoknak.3 E számítás matematikai szemléletességgel mu
tatja, hogyan értékelték a házasságot vallási szempontból, éppen az
örök üdvösséggel kapcsolatban.

Szemben az olran aszketikus eretnekekkel, mint a bogumilok
vagy a katharok - akik a házasembereket Isten birodalmából
teljességgel ki akarták zárni -, a tanítóhivatal és a teológusok
mindig ragaszkodtak ahhoz, hogy a házasembereknek is van esé
lyük az Istennel való örök közösségre. A boldog beteljesedés mér
tékét illetően azonban különbségeket tettek. Aházasembereknek
csupán egyharmada jut az isteni élettel való boldogító kapcsolat
teljességének.

Ez a vélekedés mind a mai napig végighúzódik az egész ha
gyományon a szentek és a boldogok naptárában. A házasemberek
alakja meg sem jelenik. Hiányoznak azok az emberek, akiket
azért tekintünk mértékadónak és példaképnek keresztény tökéle
tességük miatt, mert a házasság állapotában éltek, s ebben példa
mutató magatartást alakítottak ki: tehát a szexualitás, a gyerme
kek nemzése és felnevelése terén, a közös háztartásban való élet
ben, a hivatásukban, gazdasági, szabadidős, testi és lelki tevé
kenységükben, fiatal és idősebb korukban, a barátokkal és szom
szédokkal való kapcsolatban, a társadalmi nyilvánosság előtt, a
konfliktusokban és harmonikus körűlmények között. A hagyo
mány során természetesen egész sor házas keresztény került fel a
szentek listájára, mint Árpádházi Szerit Erzsébet vagy Morus Ta
más. De az, hogy házasok is voltak, míndig csak véletlen volt,
nem házasságuk volt a meghatározó szempont. amely alapján
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A II. Vatikáni zsinat
tanítása

6Lumen gentium 39

7Lumen gentium 40

8Lumen gentium 41
9Lumen gentium 42

életüket megvizsgálták, hanem legtöbbször a vértanúság, gyakran
a magasabb életforma (a szerzetesi élet), vagy a bekövetkezett öz
vegység. "A házasságon kívüliség, fogadalommal, va~ azon kí
vül, a szenttéavatások legáltalánosabb alaphelyzete." Ha ezeket
az adatokat komolyan vesszük, kikerülhetetlenül arra a következ
tetésre kell jutnunk, hogy noha a katolikus egyház a házasságnak
nagy jelentőséget tulajdonít, mégsem bízik abban, hogy belőle raj
zolhatja meg a szemléletes keresztényembereszményt, mert nyil
vánvalóan kevésbé felel meg az Istenben való beteljesedésnek.
Ennek oka főként a szexualitás negatív értékelésében rejlik.

A II. Vatikáni zsinat azon a véleményen volt, hogy a hagyo
mánynak ez az uralkodó irányzata korrekcióra szorul. Ebben vi
szont hivatkozhatott arra a hagyományra, amelyet a homályból
kellett napvilágra segíteni. A zsinat nem tagadja, hogy a házas
ságról lemondás nagyszerű, az Evangéliumnak megfelelő út, de
előtérbe állítja a házasságot is. A zsinati atyáknak nyilván nem az
volt a szándéka, hogy a keresztény életállapotok rendjében gon
dosan kimunkált rangsort állítsanak fel, hanem inkább arról be
széltek, hogy az istengyermekségre szóló meghívás egységes, az
üdvösségnek egyetlen útja van, és minden életformában meg le
het találni a tökéletes kereszténységet. "Ezért az egyházban min
denki, akár a hierarchiához tartozik, akár ennek lelkipásztori gon
dozása alatt áll, meghívást kap az életszentségre.?" "Az Úr Jézus
(oo.) minden egyes tanítványát, együttesen és különbségtétel nélkül
hívta az életszentségre. (oo.) Hiszen mindegyikükre elküldte a Szent
lelket, (oo.) hogy szeressék Istent (oo.) és úgy szeressék egymást,
ahogyan Krisztus szerette őket. (.oo) Bármilyen rendű-rangú ke
resztény ember meg van híva a teljes értékű keresztény életre és
a tökéletes szeretetre.,,7 "A különböző életformákban és hivatá
sokban ugyanazt az életszentséget ápolják mindazok, akiket Isten
Lelke sürget. (oo.) Minden keresztény hívő napról napra jobban
megszentelődik sajátos helyzetében, feladataiban és életkörülmé
nyei között."a "Minden keresztény meg van tehát híva az életszent
ségre, az állapotának megfelelő tökéletesség elérésére.,,9

Többféle keresztény életformában lehet tehát a keresztény lét tökéletes
és példaszerű formáját elérnünk, és az Istennel való közösség egész bol
dogságát elnyernünk. Annak kritériuma, hogy az ember ezen az úton
milyen messzire juthat, nem az, hogy melyik életállapothoz tartozik, ha
nem csakis a szeretet. A különbséget a keresztény házasságról lemondás
és a keresztény házasságban élés között funkcionálisnak kell tekinteni: a
szeretet különböz{5 útjait jelzik, nem pedig a szentségben való részesedés
mértékét. A zsinat ezáltal olyasmit mondott ki, mintegy a jövő

egyházának, amit a mai napig nem értünk el. Még mindig igaz,
amit Gumpel atya, aki a jezsuitáknál a szenttéavatások ügyét in
tézi, így fejezett ki: .Mindannyían sajnáljuk, hogy nincs több há
zas jelöltünk. Tudják azonban, hogy az eljáráshoz a szentség híre
szükséges, és ameddig a katolikus laikusok a házasságot maguk
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sem tartják teljesen és egészen a szentségre vezető útnak, addig
senki sem láthat potenciális szentet egy házasemberben. Ameddig
ez nem változik, nem lesznek házasok a szentség hírében, tehát
nem is jutnak ilyen eljárások a bizottság római asztalára.v'"

Mondhatják erre: nem is olyan lényeges, hogy valakit hivatalo
san szentté avatnak-e vagy sem, hiszen ez a szertartás amúgy is
csak a múlt egy poros maradványa. Bármilyenek legyenek is a
formák, amelyekkel ennek az egyháznak a kereszténysége meg
akarja mutatni győzelmes erejét, mindig az lesz a fontos, hogy
vannak-e minden élethelyzetben meggyőző személyiségek, akik a
kegyelem hatékonyságát meg tudják mutatni. Ezért csodálkoz
nunk kell, ha az egyház a házasságot illetően még mindig meg
elégszik azzal, hogy parancsoló és tanító utasításokat adjon, ahe
lyett, hogy keresni kezdené, hol vannak azok, akik a keresztény
eszményt a házasságban felmutatják. Nagyon sok ilyen személy
van. Csakhogy ehhez másfajta szemléletet kell kialakítani.

A zsinat szerint a keresztény házassághoz "nagy erények kelle
nek"Y Ezzel már távolról arra a kritériumra utal, amely szerint a
szentté avatási eljárásban a szentek az átlagos tömegből azáltal
emelkednek ki, hogy az erényeket hősies fokon gyakorolják: az életvi
telnek, az odaadásnak és a termékenységnek különleges, a min
dennapi mértéket meghaladó formáj ában. 12 Nem lehet ezt a há
zasságra is érteni? Csak a házasságról lemondva lehet a keresz
tény eszményt nagyszerűen, hősiesen valóra váltani? Woodward
joggal állapítja meg: "A mai társadalomban elterjedt hűtlenség és
magas válási arány láttán ezt kell mondanunk: azoknak az eré
nyeknek, amelyekre a katolikus házaspároknak szükségük van az
életen át tartó hűséghez, legalább ugyanolyan hősieknek kell len
niük, mint azoknak, amelyeket a papoktól és apácáktól a cölibá
tus megkövetel.vt' A hősies életvitel ebben az összefüggésben a
házas mindennapok életében valósul meg. A pápai megnyilatko
zások a rendkívüliséget már régen a nagyszerű, csodálatos, a
szakrális fényű és aszketikus hősiesség nélkül írják le, holott te
kintetünk a szerény, becsületes, az Evangélium értelmében erős

életek felett elsiklik.
Hogyan lehetne a rendkívüli házaséletet ismertté tenni? Nem

másként, mint annak a szerény nővérnek az életét, aki erejét az
imádságnak és a betegápolásnak szentelte. Önvallomásaiból, a
környezetében élő emberek tapasztalatából és elbeszéléséből. leg
többször utólag, a szerzetesi közösségen keresztül. A szent házas
élet történetét még nem írták meg, sőt, nem is akadt olyan, akiről

szóljon a történet, legalábbis máig. Pedig ez legalább annyira le
hetséges, mint Avilai Szent Teréz vagy Szalézi Szent Ferenc önval
lomása.l'' Nincs még szemünk rá, pedig a tény adott, csak jobban
szemügyre kellene venni. Akadályt jelent itt talán az intimitás: ho
gyan lehetne a kegyelem látható megnyilvánulásáról beszélni, ha
ez a férfi és a nő közötti erósz átélésében jelenik meg, amelyet a
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diszkréció elzár a nyilvánosságtól? Lehet, hogy a szégyenérzet itt
erősebb szerepet kap, pedig az alapvető probléma itt sem más, mint
a szentség bármely formájában, például a misztikában. Itt is csak
azáltal válik láthatóvá a példaszerű élet, ha a legbelső élmény nyil
vánosságra léphet, akár maguknak az érintett személyeknek kifeje
zett vallomásával, akár közvetve, a nyilvánosságban jelentkező kisu
gárzásként, jelenJétként. Ugyanez lehetséges a házasság intimitásával
is. Ez tulajdonképpen csak stílus és szokás kérdése.

A házaspárok tanítása a házasságról

15Gaudium et spes 11
16Gaudium et spes 44

17Gaudium et spes 44

Minden eddigi zsinat azt bizonyítja, hogy az egyház: tanuló testület
is. Ez különbözteti meg attól a torzképtől, amelyet néhány katoli
kus kortársunk fest róla: mintha azoknak az igazságoknak időtlen

irodája lenne, amelyeket mindig is tudott. A II. Vatikáni zsinat sze
rint Isten népe törekszik arra, hogy "azokban az eseményekben és
vágyakban, amelyeket korunk többi emberével megoszt, fel tudja
ismerni, hogy melyek az idők igazi jelei vagy Isten szándéka szerint
valók".15 Sok szó esik arról a "segítségről, amelyet az egyház a mai
világtól kap"." "Főleg manapság, amikor a viszonyok rendkívül
gyorsan változnak, és a gondolkodás módjai erősen különböznek
egymástól, az egyház kiváltképpen azok segítségére szorul rá, akik
akár mint hívők, akár mint nemhívők, a világban élnek, jól ismerik
a különféle szaktudományokat, és értik a bennük megnyilatkozó
szellemiséget. Isten egész népének feladata az, főleg a pásztoroké
és a hittudósoké, hogy a Szentlélek segítségével korunk sokfélekép
pen felhangzó szavát figyelmesen hallgassák és értelmezzék, az
után pedig az isteni ige fényénél vonják le belőle a következtetése
ket. Így lesz a kinyilatkoztatott igazság egyre teljesebben felfogha
tóvá, egyre érthetőbbé, és egyre alkalmasabban előadhatóvá.v'?

Sokat lehetne írni az egyház tanulási folyamatának gazdag és ka
landos történetéről. Az egyik felismerés azonban könnyen szemünk
be ötlik: Isten lelke nem kizárólag a hierarchikus szolgálati úton ve
zeti be az embereket az Evangélium igazságába. Gondolatcsere fo
lyik az egyház és a világ között, de az egyházon belül is. Csupán
két példát említünk. Az Újszövetség főigazsága, hogy Jézus a Messi
ás, aki feltámadt halottaiból. Ezt a hírt először az angyalok viszik meg
a pásztoroknak, s azok ezzel keresik fel Máriát és Józsefet (Lk 2,8
19). Másodszor az asszonyok közlik az apostolokkal, akik eleinte
egyáltalán nem akarják elhinni (Lk 24,1-11). Az igazság közzetétele a
kinyilatkoztatás első órájában - mai szemmel nézve - igazán
rendkívüli. Olyan emberek is szóhoz jutnak, akiknek később nincs
mondanivalójuk: pásztorok és asszonyok.

Másik példánk: az emberi jogok meghatározása és általános ér
vényre jutása, amelyért ma a katolikus egyház egyöntetűen kiáll,
nem felülről, hanem alulról kezdődött, nem utolsósorban a laiku-
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18VÖ.: Kern, W: Vita

Jézusról és az
Egyházról, Innsbruck

1980, 130.

Akeresztény
nagykorúság

19Lumen gentium 35,
Vö.: még 12. fej.

sok körében a 18. és 19. század pápáinak ellenállásával szem
ben. IS Ebben az összefüggésben vetődik fel ma a házasság ügyé
ben az egyház belső illetékességének kérdése. Alig van még egy
olyan életállapot, mint a házasembereké, amelyről annyi intézke
dés szól sürgetően és nyomatékosan. Az ókortól fogva a nem há
zasoké az illetékességi monopólium, alig szólal meg viszont azok
hangja, akik a házasság közvetlen lelki tapasztalatai alapján tud
nának beszélni. Az illetékesség egyirányú utcának bizonyul,
amelyben a másik irányú forgalmat sohasem engedélyezték, és
soha nem is történt megJ hogy a házas laikusok a szerzeteseknek
és a klérusnak lelki és erkölcsi irányvonalakat szabtak volna meg.
Az illetékességnek ez az egyirányúsága egyike a legsúlyosabb
okoknak, amelyek miatt az egyház ma még mindig egyre jobban
veszít lelki tekintélyéből. Ennek visszaszerzésében nem sokat se
gít/ ha intelmeit hangosan és erőszakosan hangoztatjuk. Az egy
háznak a kezdetektől kell megkeresnie saját illetékességének for
rásait. Ekkor rátalál majd a régi ígéretre: a Lélek, az isteni erő,

amely bennünket segít, hogy életünkben a hitet megtapasztaljuk, min
denkinek megadatik (Joel 3/1-5; ApCsel 2/17-18).

Isten népének minden tagja nagykorú, és megvan a sajátos ille
tékességi köre. Ennek a teológiai alapját a kinyilatkoztatás világos
ígéretében találjuk. A zsinat megkísérelte, hogy érvényre juttassa
ezt a nagykorúságot, és megmutassa, hogy a világi hívek nem
csupán tárgyai az igazság közlésének, hanem alanyai, akik sok
olyan élettapasztalatot és döntést hordoznak, amelyekhez a Lélek
vezetése révén jutottak. Van mit mondaniuk, mert nekik is van
olyan jelentős hitbéli bölcsességük, mint azoknak, akik lemondtak
a házasságról. .Krisztus, a nagy próféta (oo.) a dicsőség teljes meg
nyilvánulásáig tölti be prófétai küldetését, mégpedig a világi hí
vők által is, és nem kizárólag az ő nevében és hatalmával tanító
hierarchia által. Ezért elrendelte, hogy ők is tanúi legyenek, és
őket is felruházta a hit érzékével és a beszéd adományával, hogy
így nyilvánuljon meg az Evangélium ereje a mindennapi életben,
a családban és a társadalomban.v'" A tekintély dialogikus gyakor
lata az egyházban azon a felismerésen alapulhatna, hogy az egy
ház egésze nemcsak tanitá, hanem tanuló testület is. A szabályokat és
mindenekelőtt a bátorságot ehhez még meg kell találnunk, s nem
kell félnünk attól, hogy ez csökkentené a tanítóhivatal hatáskörét.

A II. Vatikáni zsinat ugyan fontos alaptételeket fogalmazott
megJ amelyek a tekintély gyakorlásának dialogikus formáj ához
vezethetnek, ezt azonban még nem dolgozta ki, éppen a házasság
témájában. Így azután a házasok illetékessége a házasélet területén
nem érvényesül meggyőzően. Többnyire az erkölcsi figyelmezte
tés eszközével szólnak hozzájuk. Ha azonban a világiak prófétai
tanúságtételének valóban többnek kell lennie patetikus szóbeszéd
nél, akkor az egyházon belül őszintén meg kell őket hallgatni,
akár kellemes, akár nem az, amit mondanak.

277



Dialógus a házasságról

20Herrlichkeít 2,
Einsiedein 1962, 13.

21VÖ.: még Péld 18,22;
Préd 11,9; Sir 26,13-18

Konkrétan: a házasságról is dialogikusan kellene szólni, kijutva
a monológok egyirányú utcájából. A laikusok vitáját a papok cö
libátusáról a klérus mindig fenntartással fogadja, mondván: ne
beszéljen senki saját tapasztalatából nem ismert szituációkról. Ha
elismerjük ennek a kifogásnak a jogosságát, rögtön felmerül a
kérdés: mi a helyzet a házasság esetében? Évezredes, még a korai
szerzetesség idejéből való hagyományról van szó, abból az idő

ből, amikor a házasságról lemondandóknak vált jogává megítélni
a házasokat, nekik tanácsokat és erkölcsi parancsokat adni gátlás
talan, a válaszadást alig tűrő monológ formájában. Hogyan lehet
az egyház hitközösségében úgy folytatni párbeszédet a házasság
ról, hogy minden illetékes fél tudásának mértéke szerint szóhoz
jusson? Hans Urs von Balthasar beszélt arról/o hogy a középkor
nagy korszaka után a termékeny gondolatok a teológiában a lai
kusoktól származtak. Éppen a házasság témájában ne volna lehet
séges, hogy egyes igazságok először a keresztény házasemberek
fejében fogalmazódnak meg, és onnan jutnak el a hivatalos taní
tókhoz? A házasok illetékessége nem vesz semmit el a tanítóhíva
taltól, sőt olyat ad neki vissza, amiről nem is mondhat le: a fi
gyelmes kapcsolatot a közösséggel, amelyet az Igazság Lelke ve
zet, és amely képes az igazság közvetítésére, mert igazságot nem
csak alázatosan elfogadni képes, hanem maga is fölfedezhet.

Továbbá, ha a házasság témája az egész egyház ügye, akkor a
cölibátus is az. Ami egy vallási közösségben megvalósul, megfog
ható és érzékelhető formát ölt, az mindig attól is függ, hogy tag
jai mennyire bíznak egymásban, és mennyit bíznak egymásra. Ennek
hatására - s ennek a felebaráti szeretettel is kapcsolata van 
alakul ki az az atmoszféra, amelyben az emberek a legkülönbö
zőbb életformákban élve növekedhetnek, és meggyőző jellemekké
fejlődhetnek. Ehhez azonban éber figyelem kell, amely a kialakult
életformát meglátja, felismeri és méltányolja. A keresztény házas
ság számára adott az erkölcsi utasítások túlzottan fejlett rendszere
és jelentős tanácsadó-gyógyító szervezet. Másrészről viszont ke
véssé alakult ki a házasság bemutatása: hogyan élik meg és ho
gyan sikerül? Ezt a létformát alig vesszük tudomásul. Pedig ép
pen ez volna az a keret, amely a tanácsadásnak és a gyógyításnak
az alapja lehetne. Ezzel egy nyelvi tényállás is összefügg. A há
zasságról szóló szinte minden szöveg az erkölcsi utasítások hang
nemében beszél. A parancsoló hangnem annyira meghatározza
ezeket a szövegeket, hogy nem csoda, ha sokan elfordulnak tőlük.

Hadd emlékeztessek rá: van a Bibliában az utasító stíluson kívül
egy másik, szabad és előítéletmentes hang, a leírás, a lehetőség, a
bátorítás hangja, például a Példabeszédek könyvében: "Legyenek ál
dottak a forrásaid, örülj ifjúkori feleségednek: kecses szarvasünő

és bájos zerge! Veled beszélgessen, nyugodj mep a keblén, és sze
relmétőllégy szüntelen részeg" (Péld 5,18-19).2
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Férj és nő, egy mátkapár, vágyuk szent és mennybe száll!

22VÖ.: AKatolikus
Egyház Katekizmusa,

Bp. 1994, 932 - és az
ott megadott

lábjegyzetek a házasság
előtti szüzességről.

Ezzel a bibliai idézettel igen közel kerültem a Varázsfuvolából idé
zett vershez. Ez persze csak egy opera librettójából való, az egyik
dal szövege. De talán ez a kis könyvecske is megsejtetheti velünk
a házasság nagyságát. A Teremtéstörténet tekintélyét és erejét vi
szont senki sem vonhatja kétségbe: "Isten megteremtette az embert,
saját képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinak és nő

nek teremtette őket. Isten megáldotta őket, és így szólt hozzájuk:
Legyetek termékenyek..." (Ter 1,27-28). A kezdet áldása nem foly
tatódna a jövő áldásában, és nem úgy értendő-e ez az áldás, mint
Isten ajándéka a jelennek, a folyamatos életnek?

Mechtilddel és azzal a hagyománnyal szemben, amelyet megtes
tesít, sőt, bizonyos mértékig Pállal szemben is, arra kell emlékez
tetnünk, hogy a feltámadás utáni új életben minden teremtmény
jelenlegi élete átalakul: a magányos, a páros és a közösségi élet is.
A hagyomány kétségtelenül úgy rangsorolt, hogy az erószt a há
zassággal együtt különösen átmenetinek tartotta, s úgy nyilatko
zott, hogy a vallási indítékú egyedüllét tisztább képe a jövőbeli

örök életnek. Meglepő és szembeötlő azonban, hogy ez a jövőbeli

másság mintha a földi élet egyéb elemi tényezőit alig ragadná meg,
például a hatalmat. Gondolják csak meg, hogy az örök élet és bol
dogság, a mennyország milyen gyakran kapcsolódik össze az ura
lom, az uralkodás, a bíráskodás témájával. Nem gyanítható-e, hogy
az eljövendő életnek ezekben az előrevetítéseiben van ideológia is:
a kiválasztottak csoportjának rendíthetetlen igénye a fölény re,
amely a világi hatalom körét magával cipeli az örök életre is? Kiken
uralkodjanak a boldogok? Minden mulandó és minden ideiglenes,
és minden átmegy olyan alakba, amelyet sem látni, sem leírni nem
tudunk, mielőtt oda jutunk. Minden más lesz, nyilván az erósz is,
de a hatalom és a dicsőség is, az anyag és a szellem is, és bizonyo
san az uralom is.

Talán megengedett volna a házasságot a szerzetesi teológia
uralmától megszabadítani. Itt az ideje, hogy ezt a vallási rehabili
tálást megtegyük, nevezetesen, hogy megkíséreljük a házasság re
ményteliségét, eszkatologikus méltóságát és előre mutató erejét
világosan és fenntartás nélkül felismerni, ezt az életformát az elő

ítéletektől, az éppen megtűrtség bélyegétől megszabadítani. Amit
a házasságon belül hitben, reményben és szeretetben valóra válta
nak, az oly szorosan vett, tiszta és közeli Krisztus-követés, mint
bármely más életformában. Itt sem kell kevesebb energiát Isten
Országára fordítani, ha az őszinte akarat megvan hozzá.22 Talán
majd egyszer, ha már a figyelmet sikerült eléggé felkeltem, bekö
vetkezik, hogy a Római Misekönyvbe bekerül egy megemlékező

imádság a szent házaspárokról. Öket természetesen előbb még
meg kell találni, és szentté kell avatni. A liturgiában ez a könyör
gés még nem található meg, én azonban már előre megírtam. Így
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hangozhatna: "Istenünk, aki minden élet barátja vagy, ma egy házas
párról, Susannáról és Leonhardról emlékezünk meg. Te olyan érezhetően

ajándékoztad meg őket jelenléteddel ölelésük örömében, testük és lelkük
termékenységében, közös életük fáradozásában és haségében, hogy az ő

példájuktól megerősödve mindnyájan nagyobb bátorsággal lépünk a re
mény hozzád vezető útjára, az örök élet felé haladva, ahová szeretetük
őket is elvezette".

Az utolsó megjegyzésem a házaspárok szellemi nagykorúságára
vonatkozik. Nincs szükségük éjjeliőrre, akit lakószobájukba fel
kellene küldeni, tudják ők, mi történik otthonukban, és maguk
meg tudják ítélni életformájuk esélyeit és veszélyeit. Élettapaszta
latukkal is felszállnak a mennybe, Istenhez. A felnőttség az egymás
sal való kapcsolatban az egyházon belül mindannyiunknak, há
zasságon kívülieknek és házasoknak javára válik, ha egymásnak
őszintén beismerjük, hogy Isten misztériumát saját területünkön
szerzett tapasztalatokból ismerjük meg.

A Varázsjuvolaoan ezek a gondolatok a mindennapok nyelvén
jelennek meg, énekelik és eljátsszák őket, hiszen végülis a szere
lem ünnepéről van szó, a házasság pedig a szerelemért adatott:

A lelkünk édes lázban jár,
A legszebb kép egy mátkapár!
Férj és nő és nő és férj,
férj és nő, egy mátkapár.
Vágyuk szent és mennybe száll!

Radnai Jenő fordítása
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