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1950-ben született Buda·
pesten, építészmérnök. A
Házas Hétvége lekiségi
mozgalom nemzeti felelőse.

Alapvető fogalmak

A hit - bizalom

A katolikus egyház
a családokért
Kísérletet végeztek annak felmérésére, mennyit beszélget egymás
sal férj és feleség egy átlagos héten. A résztvevők hordozható elekt
ronikus mikrofont kaptak, amely minden kiejtett szót, megjegyzett
a "Szia, hazajöttem" köszönéstől kezdve a "Kapcsold be a fűtést,

hideg van" bőbeszédűségig. Szinte hihetetlen, de a beszélgetésre
szánt idő a felmérések szerint átlagosan alig érte el a napi tizenhét
percet. Ezen lehet mosolyogni, nevetni, a dolog mégis tragikus.

Nincsenek pontos statisztikai adatok a házaspárok egymás kö
zötti hallgatásáról, súlyos gyűlölködéseiről, kölcsönös elhanyago
lásokról; ezekről nehéz, de talán nem is lehet statisztikát készíte
ni. A veszélyeztetett gyermekek riasztóan nagy száma (több, mint
300.000 fő) az, hogy a válások száma egyharmada a házasságkö
tések számának - mindez nagy és reménytelen tömeget sejtet. E
tények hatása alól a társadalom egészségesebb része is csak nehe
zen tudja kivonni magát. Nagy az elbizonytalanodás a házasság,
a család értékeit illetően. Sok fiatal készületlen a házasságra, csa
ládi életre, pozitív példák, érthető, követhető eszmények híján fél
nek az emberi élet e két csodálatos értékétől.

Azt gondolom, a családpolitikához családok kellenek: erős, su
gárzó minták, amelyekből hál' Istennek rengeteg van, de nem
tudnak megjelenni, jellé válni. Továbbá remény kell, bátorítás,
hogy léteznek mély, tiszta emberi kapcsolatok.

A családok érdekében az alapokról kell beszélnünk: alapvető

fogalmakról, amelyeket nem ért, nem ismer vagy félreért a mai
ember, lenézi, vagy fél tőle a mai fiatal. Mi a hit, mit kezdjünk a
szabadsággal és az összetartozással? Melyek az alapvető emberi
igények, mit jelent az elkötelezettség élethossziglan? Vállalható-e
ez és hogyan? Ki a szent, mit jelent a szentség, mi a hűség?

Kezdjük a hit kérdésével. A hítnek a Biblia szerint két sarok
pontja van: egyrészt a bizalom egy "hűséges" személy - az Isten
- iránt, amely az egész ember elkötelezettségével jár, másrészt
pedig egy értelmi-érzelmi folyamat: egy-egy szó, vagy bizonyos
jelek nyomán behatolás a nem látható valóságokba. Ennek alap
ján teljesen világos, hogy a hitnek és a házasságnak rendkívül sok
köze van egymáshoz. Már a kezdő lépéseknél el kell jutni a "hi
szek neked"-től a "hiszek benned"-íg. Csak egy hűséges személy
iránt tudom magamat teljesen elkötelezni, csak a kölcsönös és fel
tétlen bizalomra építhető a házasság. Továbblépve: a hit nem sta
tikus dolog, állandóan növekednie kell, olykor válságokon, néha
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Behatolás a
nemláthatóba

Az ember alapigényei

Szabadság és
összetartozás

megpróbáltatásokon át; soha nem mondhatom azt, hogy most
már tökéletesen hiszek. A hit természeténél fogva dinamikus, bő
vülést és mélyülést igényel, különben elsorvad: törékeny vakhit,
netán gőg lenne belőle. Ugyanez áll a házastársak egymás iránti
bizalmára: a másikba vetett hitem növekedésén keresztül érthe
tem meg egyre inkább, hogy mi is házas hivatásom lényege.

A hit másik sarkpontja: a behatolás a nem látható valóságokba.
Két ember összeköti az életét, és elkezdenek fokozatosan belépni
egymás lényébe, személyiségébe. Ez csak élethosszig tartó folya
mat lehet. Két ember egymás iránti szeretete azt jelenti, hogy
együtt akarnak megöregedni. A válás okozta szenvedésről nem
beszélünk eleget, ahogyan arról sem, hogy mi egymás feltétel nél
küli elfogadásának rögös útja, Mert bizalom, hit és az egymás
iránti olthatatlan kíváncsiság egyaránt kell a jó házassághoz. Eh
hez kell a kölcsönösség, a valódi, mély párbeszéd folyamatos
fenntartása, a mezítelenség és a valódiság, vagyis önmagunk vál
lalása. Nagyon fontos dolog a hit és a hűség összekapcsolása. A
magyar nyelvben a hívő és hűséges egy tóról fakad. Ugyanerről a
töröl fakad a hivatás szó is: a házasság is hivatás.

Úgy gondolom, a fiatalok kétféle érzéssel kötnek házasságot.
Minden fiatalban él egy rendkívül erős boldogságvágy. Ám e
vágy mélyén ott él a hitetlenség, az önzés, hogy én szeretnék bol
dog lenni. Nincsenek minták arra, hogy milyen öröm önmagam
odaajándékozása, mert mindenütt az alkut látják, a méricskélést,
Nem képesek konfliktusaik megoldására, és mindez a szabadság
helytelen értelmezéséből fakad. Itt húzódik a frontvonal a libera
lizmus és a kereszténység között.

Melyek az emberi alapigények? A mindent átható bizton
ságvágy felett - amire szintén alapvetőerr szükség van két ember
kapcsolatához - ott van a négy alapvető emberi igény: 1. szeres
senek, 2. értékesnek érezzem, tudjam magam, 3. szorosan össze
tartozzam valakivel, 4. szabad, vagyis önmagam lehessek. A két
utóbbi: a szabadság és az összetartozás első látásra mintha egy
mást kioltó, egymással ellentétes vágy lenne. Az általános véleke
dés ma a szabadságot szinte fetisizálja. A finomabb vélekedés az
alkuban véli feloldani e kettő vélt ellentmondását, vagyis minden
helyzetben alkudjunk meg: a legjobb esetben adjunk egymásnak
mondjuk 50% szabadságot és kapjunk cserébe 50% összetartozást.
Ez a kapcsolatok halála, mert a szabadság is, az összetartozás is
alapvető, totális igények, mindkettőre teljes mértékben szüksé
günk van. Egy kapcsolatban egyszerre szeretném érezni a teljes,
feltétel nélküli összetartozást és a teljes, feltétel nélküli szabad
ságot, önazonosságot is. Ez az emberi kapcsolatok hihetetlen
nagy paradoxona. A látszólagos ellentétet csak az önként vállalt
és folyamatosan épített, erősített elkötelezettség vállalása tudja
feloldani.
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Elkötelezettség

A házasság:
'eszóló kapcsolat

Az ember léte kötöttségek, elkötelezettségek nélkül elképzelhe
tetlen. Létünket a kapcsolatteremtő képesség és készség, az elkö
teleződés lehetősége és igénye döntően meghatározza. Az ember
kötődö lény, aki az elkötelezettségekben - és nem csupán sza
badságban valósítja meg magát. Egész életútját végigkíséri a kö
töttség utáni vágy és a tőle való félelem. Életünk a kötődés fájdal
mas és boldogító tapasztalataiból áll, és mindkettőre szükségünk
van. A kötöttség vállalása nem egyoldalú magatartás. Egyaránt
igényli az önállóságot és a függést, a nyugalmat és találékonysa
got, a nyíltságot és a rejtettséget, a közelséget és a távolságot, az
együttlétet és a magányt. Az elköteleződés vágya az ember testi
és lelki egymásrautaltságára épül. Az elköteleződés alapjában az
emberi együttélésben nélkülözhetetlen erények fejlettségi szintjé
től függ: ilyenek a megbízhatóság, a felelősségtudat, az együttmű

ködési készség, a kölcsönös segítés, az egymással törődés, a meg
bocsátó készség és a bizalom.

A felsorolt erények különösen a szülői szeretet gyümölcsei, s
így a gyermek, az ifjú (s majd a felnőtt) szeretet-képességének
fontos feltételei. Ebből kell a gyermeknek a maga számára élet
fontosságú dolgokat megtapasztalnia, hogy az életét akarták és
akarják, a folyamatosan feléje irányuló szeretet megbízható és ál
landó, a szülők hűségesek még akkor is, ha a gyermek nem felel
meg a vele szemben támasztott elvárásoknak. Ugyanez érvényes
a felnőttek egymás közötti szeretetére is: elfogadni a másik életét,
időt adni neki, az eltérő és idegen érdekek között érvényesülni
hagyni, mások javára visszahúzódni. A tartós partneri kapcsolat
nak szüksége van a mindennapi elkötelezettség ilyen tapasz
talataira. Egy kapcsolat a hétköznapokban inkább apró jelekben,
mint hangzatos szavakban él: odafigyelés, meghallgatás, megér
tés, dicséret, tapintat - ezek az éltetői. Ha a valódi elkötelezett
ség nem jön létre, lelkileg, de gyakran még testileg sem bontakoz
hat ki az emberi élet. Az embernek az összetartozás-szükséglete,
az az igénye, hogy a másik ember elfogadja, olyan egzisztenciális
jelentőségű, hogy ebben az összefüggésben antropológiai állandó
ról beszélhetünk. Az elkötelezettség állandósága azért olyan fon
tos, mert a szociális és érzelmi tájékozódásnak, de az értelmes ta
pasztalatszerzésnek is feltétele. Azok az emberek, akiknek elköte
lezettség-igényét (vagyis az összetartozás- és szabadságigényét
együttesen) semmibe veszik, nem képesek értékelni önmagukat. A
házassági válságok mélyén szinte minden esetben kitapinthatóak
az önértékelési zavarok.

Egy kapcsolatot tartósan megélni nagy és nehezen megoldható
feladat, nélküle viszont nincs értelme a szeretetnek. Ezért nem az
igényt kell megszüntetni (mert azt nem is lehet), hanem a sikeres
és tartós elkötelezettségekért kell dolgozni. Nyilvánvaló, hogy a
tartós elkötelezettség nem támaszkodhat csupán az érzelmi és szi
tuációs etikára. Teherbíró visszacsatolásokra van szüksége: esz-
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mékre és meggyőződésre, amelyek lehetővé teszik, hogy a pilla
natnyi perspektívák a jövőbe táguljanak. A mai szabadságviták az
előbbiek miatt meddők és értelmetlenek, mert a két dolgot, a sza
badságot és az összetartozást, csak egységében szabad néznünk a
legkisebb egység: a házasság és a legnagyobb: a társadalom szint
jén egyaránt. Nem véletlenül mondom a legkisebb egységnek a
házasságot, nem pedig a családot, mert a házasság az a tengely,
ami körül az élet forog. Ez a leghosszabb ideig tartó kapcsolat, a
gyermekek ajándékok, vendégeink, Isten ránkbízta őket, de csak
egy ideig, el fognak hagyni bennünket: mert az ember elhagyja
apját és anyját, házasságot köt, és attól kezdve ők egy test, egy lé
lek lesznek. A családban erre kell felkészítenünk őket, ez fonto
sabb minden egyéb testi-szellemi növekedésnél. És mi a legtöbb,
amit a szülők a gyermekeiknek adhatnak? Ha látják, hogy a szü
leik egyre jobban szeretik egymást. Ez nem lehetetlen, ezt éljük az
egyház sokféle lelkiségi mozgalmában, egyelőre kevés visszhang
gal, de hiszünk benne, hogy ezek olyan körök, mint a vízbe do
bott kavicsok által keltett egyre bővülő és táguló hullámok.

A házasság jellemzői Az állandóan növekvő szeretet vezet bennünket egy másik, ne-
hezen érthető, sokak számára elavult fogalomhoz, a szent fogal
mához. Szent az, aki szeretetben teljesen odaadja magát valaki
nek. Mindegyik szónak különös jelentősége van. Ez a progra
munk: a házasságban szentté kell válnom, és a társamat is segíte
ni kell ebben. Itt lehet megérteni igazán a házasság lényegét, azt,
hogy mi jellemzi a házasságot. Az első: a házasságban férfi és nő

Ajándékozás egymásnak ajándékozza önmagát. Ehhez kell elsődlegesen az a
tudat, hogy én ajándék vagyok a másik számára, és nem fogyasz
tója vagy haszonélvezője egy kapcsolatnak. A kapcsolat irányát
kell helyreállítani: nem én vagyok a középpontban, hanem te. Ez
egyben az emberi jogok értelmezésének kétféle lehetőségét is
megmutatja: a liberális gondolkodás az emberi jogokban az én-t
helyezi a középpontba, vagyis nekem vannak jogaim, a keresz
tény gondolkodás a te-t állítja a középpontba, vagyis neked van
nak jogaid. Az előbbiben nincsen beépített garancia, hiszen az
életharc az én jogainak az érvényesítésére, a másodikba viszont
bele van építve a garancia, és azonos súllyal jelenik meg a jog
mellett a felelősség. A második elem az együttnövekedés. A há-

Együttnövekedés zassági igent minden nap ki kell mondani, szoros jelenlétünkkel
testileg, lelkileg, szellemileg. Egységünk megvalósítása nem megy
egycsapásra, ezen mindennap dolgozni kell, már a megállás is
visszacsúszás. Meg kell változtatni a közgondolkodást e téren,
mert az általános vélekedés az, hogy a házasság már befejeződott

jogi létrejöttével, holott ez az elszürkülés a páros magány egyik
forrása. Hangsúlyozni kell a közös úton járást, a közös kalandot,
a kihívásokat, amelyeket egy férfi és egy nő mindig meg tud ol
dani.
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Növekedés a
szerelemben

Egymás elfogadása

Afájdalmak hordozása

A harmadik elem szintén a növekedés, de egy sajátos téren: nö
vekedés az odaadásban, a szerelemben. Hazugság, hogy a szere
lemből törvényszerűen csupán szeretet lesz; nem, a szerelemnek
kell egyre inkább növekednie. Mert személyiségünk beteljesedése
a másiknak való odaadásunkban valósul meg. Az önátadás önfe
ledtségében a személy a másikban mélyebb önismeretre és önbi
zonyosságra tesz szert. Ugyanakkor a másik odaadásában a sze
retett társat is jobban megismeri. önszeretet és a másik szeretete,
a másik és a magunk megtapasztalása az ajándékozásban és elfo
gadásban egybeolvad, és így növekszik a házastársak egysége,
ami jóval több a te és én egyszerű összegzésénél. A szexualitás
nak így spirituális dimenziója van. Az érintkezésnek ebben a
mélységében nyílik meg a Krisztussal, Istennel való találkozásnak
a tere is. A szexualitásnak másképp való értelmezése lefokozza az
embert mint testi, lelki, szellemi lényt.

A negyedik elem egymás elviselése, majd elfogadása. A teljes
séghez a feltétel nélküli elfogadás tartozik, de mindig kiderül,
hogy még mennyi míndenben nem tudjuk elfogadni egymást,
csak elnézni, elviselni. Ez a dimenzió azért fontos, mert az oda
adás gyönyörteljes útját igazolni kell az odaadás hétköznapi áldo
zataiban, a másik igényeinek felismerésében, a magunk fontossá
gának visszahúzásában, adott esetben felszámolásában, korlátaink
kölcsönös felismerésében, mély beszélgetésekben, a viták, ütközé
sek vállalásában és feloldásában. Az odaadás azt is jelenti, hogy a
csalódást, amit a szeretett másik korlátainak felismerése okoz, vá
daskodás és leereszkedés nélkül elviseljük. Persze ugyanez vonat
kozzék még előbb - a saját korlátainkra, azokra is tudjunk ön
vád és önmagunk leértékelése nélkül nézni, hiszen különben saját
ajándékvoltunk értékelnénk le. Minél inkább intézményesített bol
dogságnak tekintik a házasságot (és ez még a finomabb megfo
galmazások közé tartozik) - mint egyet a minket körülvevő fo
gyasztási cikkek között -, annál inkább kísérti az embert, hogy
az odaadásnak ezeket a hétköznapi terheit lerázzuk, a csalódásai
mért mindig a másikat okoljam, és a közös talajt fokozatosan el
veszítsük. Rendkívül fontos dolog tudni, hogy a házasságban
nem a barátomat veszem el feleségül, illetve nem a barátomhoz
megyek hozzá, hanem az ellentétek találkoznak. A különbözőség

elfogadására már gyermekkortól kell a fiatalokat felkészíteni. Itt
nem a deviancia, vagy az elhajlások elfogadásáról van szó, ha
nem két pozitív, de gyakran jelentősen eltérő identitás kölcsönös
elfogadásáról. Rendkívül fontos lenne kifejteni, hogy az elfogadás
nem azonos a toleranciával.

Az ötödik elem a legnehezebb, és erre vagyunk a legkevésbé
felkészültek: a kereszthordozásra a házasságban. A fájdalomcsilla
pítókkal élő ember teljesen készületlenné válik a fájdalmak elvise
lésére. A házassághoz mint testi, lelki, szellemi fejlődéssel járó üd
vözítő úthoz hozzátartozik a növekedés mindenféle fájdalma, a
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korlátok megtapasztalásával járó szenvedés, valódi és látszólagos
ellentéteink, szembenállásaink kínja. Itt találkoznak a házastársak
a kereszttel, a sivársággal, a hallgatással, a banalitással, mert az is
tud ölni; de az erőszakkal, annak mindenféle formájával, a sérté
sekkel, a megalázásokkal, olykor a gyűlölettel is. Ez utóbbival
kapcsolatban azt mondhatjuk, hogy a szeretetnek nem a gyűlölet

az ellentéte, hanem a közömbösség. Onnan már a legtöbb esetben
nincs visszaút. A gyűlöletből még lehet szeretet, ha a pillanatnyi
összeomlás ellenére nem tekintjük semmisnek addigi közös sor
sunkat, és a kudarc élményének közepette is fel tudjuk kelteni a
reményt magunkban. A kereszthordozás nevetség és botrány a
mai világban, amelyben el szeretnénk kerülni az egyébként tör
vényszerűen bekövetkező szenvedéseket, mindenki könnyen, le
hetőleg erőfeszítés nélkül szeretne élni, különösen a magán
életben. Összefoglalásképpen megállapítható, hogy az odaadás, a
szeretetben való odaadottság mind az öt dimenziója szükséges
ahhoz, hogy az valóban teljessé váljék.

Mint ahogyan a házasság, a család sem elsősorban a társada
lom legkisebb sejtje, gazdasági - termelő-fogyasztó - közösségi
egység. A család elsősorban lelki, szellemi egység, és a többi csak
ezután, ebből következik. A család úgy lelki egység, hogy a be
szélgetés, az együttlét és az öröm, az ünneplés tere, az egymás
terhe hordozásának, a vigasztalásnak és a kiengesztelődésnek,

egymás elviselésének és elfogadásának a helye. Már említettük,
hogy a szülők egymásközti magatartása meghatározó a gyerekek
testi, lelki, szellemi fejlődésében. A családban közvetítik azokat az
értékeket és élményeket, amelyek az élet vallásos vonásait mutat
ják: a bizalmat, az életörömöt, a hálát, a szolidaritást, a reményt
stb. A családban a hitet a hit gyakorlásából és megnyilatkozásai
ból tanulják; láttuk: hit nélkül nincsen házasság. Istennel való kö
zös találkozásban szabadul fel a családi élet hétköznapjaihoz
szükséges erő és motiváció. A mai, befelé forduló kiscsalád és a
"hit magánügy" szemlélete, a hit beépülése az életbe csak úgy si
kerülhet, ha a családok egymással, kiscsoportokkal hit- és életkö
zösségbe fonódnak össze. A család valójában kis egyház. A sok
kis egyház egymást erősítő kapcsolatában tanulja meg, hogy
mind jobban a küldetésének éljen, vagyis az emberek egymás
közti egységének és Istenhez való kapcsolatának eszköze és jele
legyen.
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