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1948-ban született Tori
nóban. A római La Sapi
enza egyetemen a jelen
kori történelem profesz
szora, az Awenire és a
Corriere della Sera napi
lapok munkatársa, az
olasz Nemzeti Bioetikai
Tanács tagja. - Az itt kö
zölt előadás a Centro di
Orientamento Politico által
2006. december 15-én, Ró
mában "Feminizmus és
katolikus egyház" címmel
rendezett kerekasztal-be
szélgetésen hangzott el.

Szent nők a katolikus
egyház történetében

A feminizmus és a
katolikus egyház
Ma olyan kulturális korban élünk, amely állandóan szembeállít
ja "a nőket" - akiken olyan társadalmi csoportot ért, amely
küzd emancipációjáért és felszabadulásáért - a katolikus egy
házzal, amelyet úgy mutat be, mint ezen célok utolsó és legkemé
nyebb akadályát. Olyan kor tehát ez, amely nem veszi figyelembe
azt a cáfolhatatlan történeti tényt, hogya női emancipáció csak
azokban az országokban vetődött fel és valósult meg sikeresen,
amelyek bár szekularizálódtak, de keresztény hagyománnyal ren
delkeznek.

A Krisztus utáni első századoktól kezdve nyilvánvaló volt
ugyanis a kapcsolat az egyenlőség és a nők tisztelete valamint a
kereszténység között, kezdve a nők fontosságától az evangéliu
mokban - akiket Jézus megszabadított a vérfolyástól és így a
szent térből való kizártságból - egészen Pál híres mondatáig:
"Nincs többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad, férfi
vagy nő, mert mindannyian eggyé lettetek Krisztus Jézusban"
(Gal 3,28). Ide tartozik, hogya kereszténység forradalmasította a
házasság fogalmát, amikor a házastársak számára ugyanúgy kö
telezőnek tekintette a hűséget; a házasság új fogalmában a nőt

védte a felbonthatatlanság, amely megakadályozza a terméket
lenség vagy házasságtörés miatti válást.

Végül Peter Brown történész világított rá, hogyan nyílt meg a
nők számára is - valamint természetesen analfabéta férfiaknak
is, mint Antal, a cönobita szerzetesség alapítója - a lelki fejlődés

útja egészen a szentségig azáltal, hogy a szüzességet választva
egyfajta "spirituális karriert" futhattak be. Nyugat politikatörténe
tével szemben, ahol a nők jelenlétét egy kézen meg lehetne szá
molni - és mindig nemes születésük miatt fontos nó1.<ről van szó
- a keresztény, később a katolikus egyház történetét szent nők

jelenléte ékesíti, akik elsődleges fontosságú szerepet játszottak a
keresztény hagyomány létrehozásában. Csak hogy néhányat meg
említsünk: Ilona, Nagy Konstantin anyja, aki alapvető szerepet
játszik a Szentföldre irányuló zarándoklatban, valamint az erek
lyék kultuszában azzal, hogy megtalálta a keresztet és Krisztus
szenvedésének más relikviáit is; Sziénai Katalin, aki magától Is
tentől veszi az erőt és a tekintélyt, hogy meghallgatásra találjon a
földi hatalmasságoknál, a pápát is beleértve; Avilai Teréz, aki
megreformálja a női szerzetesi életet, az aszkézis és a misztika új
modelljét alkotja meg, amely a katolikus reform szívében lesz:
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A keresztény
hagyomány

"feminizmusának"
gyökerei

A társadalomban aktív
szerzetesnók szerepe

Alacoque Margit Mária, aki "feltalálja" azt, ami a francia forrada
lom után a legelterjedtebb devocionális szimbólum lesz, Jézus
Szent Szíve, Az előbb említettekhez még sok mindenki mást csa
tolhatnánk.

A keresztény hagyomány eme "feminizmusának" gyökereinél
mély antropológiai okok is találhatók: jól tudjuk, hogya Szent
Család központjában egy nő van, Mária, és csak másodsorban
egy apa, József, akit gyakran úgy ábrázolnak, mint aki a házi
munkában elfoglalva, alázatosan segíti Máriát. Krisztus születése
tehát a klasszikus antik és zsidó társadalomban elterjedt család
modellhez viszonyítva, amely az apa és az apai ág fontosságán
alapult, annak a fordítottját ajánlja fel.

A kereszténységben ugyanis az Istennel, az Atyával való új
kapcsolat lesz jelentős, amely lelki jellegű, és fontosabb a vér
szerintinél. Ez az új igazság minden patriarkális rendszer teljes
elutasítását jelzi: Isten, az Atya, akihez lelki kapocs köti az em
bert, megtöri a pater [ami/ias hatalmát. A keresztény szentek nem
családapák, mint a pátriárkák, s ez a jellegzetesség meg is ma
rad a katolikus kultúrában a legújabb időkig. Ezzel szemben a
protestáns reformáció a cölebsz és felszentelt klérus eltörlésével
újra a családapa fontosságát hangsúlyozta, és a 20. századig tel
jesen kizárta a nőket a fontos szerepekből a vallási életben.

Nem kell tehát meglepődnünk, ha éppen a keresztény női

szerzetesi életen belül tűntek fel az első olyan esetek, melyek fő

szereplőit a történelem lelki és intellektuális szinten vezető sze
repet betöltő nőkként tart számon: az utóbbi években így sokat
tanulmányozták azt a fontos spirituális vezetői szerepet, melyet
a misztikus nők töltöttek be, akik elszakadtak a világi érdekek
től, és képesek voltak az egyházi és világi hatalmasságokat em
lékeztetni erkölcsi kötelezettségükre.

Sokkal kevésbé ismert az a valódi emancipációs folyamat,
amelyet a katolikus szerzetesnők valósítottak meg a Restauráció
után, amikor az egyházi javak kisajátítása és a monostorok meg
gyalázása - melyeket a francia forradalom kezdett el - megte
remtették a feltételeket a társadalomban aktív női szerzetesi élet
hez. Az új lehetőségeket igazi lelkesedéssel fogadta az aktív éle
tet élő kongregációk sok-sok alapítónője. Megszámlálhatatlan sok
nő tudta így elkezdeni egy szekularizálódó társadalom keresz
ténnyé tételének útját egy nagyszabású karitatív háló megteremté
sével: iskoláktól kórházakig és árvaházakig. egészen a peremre
kerültek segítéséig. Ezek a szerzetesnők kivételes vállalkozói ké
pességekről tettek tanúbizonyságot, autonóm módon és kreatí
van viselkedtek, és újra meg újra alkalmazkodtak annak a társa
dalomnak a szükségleteihez, amelyben éppen dolgoztak.

Az alapítók voltak az első nők, akik először kezeltek - siker
rel - hatalmas összegeket és utaztak világszerte, elfogadva azt,
hogy addig ismeretlen vidékekre menjenek: a comboniánus
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Teresa Eustochio
Verzeri és Francesca

Cabrini

Szerzetesi és laikus
feminizmus

missziós nővérek elérték Szudán ismeretlen falvait, mint például
ElObeidet 1878-ban. A 19. század katolikus szerzetesnői, ha
nem is állítottak fel elméletet az emancipációhoz való jogukról,
mint feminista kortársaik, tudatában voltak annak, hogy csatáik
kal milyen utat nyitnak meg a többi nők számára is. Ezt két kü
lönösen jelentős eset bizonyítja.

Teresa Eustochio Verzeri 1801-ben született és 1852-ben halt
meg, 1946-ban avatták boldoggá, 2001-ben pedig szentté. Ő az
aktív kongregációk olasz alapítónői közül az egyik első, aki
azért harcolt, hogy a Szentszéktől kieszközölje a női kongregáci
ók számára az engedélyt, hogy saját általános elöljárójuk legyen.
De amikor 1841-ben megkapta XVI. Gergelytől ezt az elismerést,
nem elégedett meg az elért eredménnyel, mert csak egy sze
mélyre szóló kivételről volt szó: érvényben volt még ugyanis
XlV. Benedek Quamvis iusto kezdetű apostoli konstitúciója,
amely ezt formálisan megtiltotta. Verzeri tehát nem habozott is
mét közbenjárni az illetékes szentszéki hivataloknál - "ez a sza
badság nem csak hasznos, szükséges is", írta -, hogy az út
megnyíljon a többi alapítónő számára is. Több mint fél évszá
zaddal később, hasonló módon volt tudatában "feminista" sze
repének Francesca Cabrini. Cabrini anya, aki később az Egyesült
Államok első szentje lett, nem csinált elméletet ebből a gondolat
ból, és nem is állt kapcsolatban katolikus nÓK olyan csoportjaival,
amelyek ugyanazokban az években az emancipációs mozgalmak
ban vettek részt "laikus" feministákkal együtt. Rendelkezésünkre
áll egy döntő fontosságú tanúbizonyság: az a levél, amelyet
Cabrini Buenos Airesből írt az olasz nők első nemzeti kong
resszusára, melyet 1908. áprilisában tartottak Rómában, és amely
re ő is meghívást kapott. Ebből következtethetünk arra, mennyire
tudatában volt annak, hogy ő maga a női emancipációnak sokkal
inkább megvalósult modelljét képviseli, mint azok a harcos femi
nisták, akikhez fordul: "Az Ön levele éppen visszatérőben talál a
központi pampa végtelen mezőin megtett útról, miközben Brazí
lia felé készülök behajózni. Néhány napja itt van az asztalomon,
egy rakás válaszra váró levél és elintézendő ügyirat között, össze
keveredve építkezési tervekkel, ingatlanpapírokkal, aláírandó
szerződésekkel. Gondolná, hogy ez a munkám7"

Természetesen kevéssé ideologikus feminizmusról van szó,
amely tettekkel akarja megmutatni, hogya nők is képesek fele
lősségteljes szerepeket betölteni olyan területeken is, amelyeket
addig férfiak számára fenntartottaknak gondoltak. De lényegé
ben ez a szerzetesi feminizmus - a militáns katolikus femi
nisták feminizmusával együtt (mint Olaszországban Adelaide
Coari, késöbb pedig Cristina Giustiniani Bandini és Armida
Barelii), amely egész Európában megerősödik a 20. század első

évtizedeitől - nem különbözik jelentősen a laikus feminizmustól,
amely ugyanakkor születik és terjed el. Mindkét esetben kérik a
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Az anyaság védelme

A hatvanas évek
radikális feminizmusa

és káros
következményei

nők számára az oktatásban és a politikában való részvétel jogát 
a katolikus pártok az elsők között veszik fel programjukba a női

szavazójogot, amint don Sturzo is tette 1919-ben - és azt, hogya
nők is gyakorolhassanak bármilyen hivatást, nagy gondot fordítva
azonban az anyai szerepre. Az anyaság védelme, és a nő szerepé
nek és hatalmának erősítése a családban - amit szinte mindig ka
tolikus képviselönők kértek és nyertek el egy sor törvény megre
formálásával (Hollandiában, Németországban, Olaszországban és
Spanyolországban katolikusok voltak az első olyan nők, akik fon
tos politikai szerepeket töltöttek be) - világosan bizonyítja, hogy a
nők jogainak kibővítése hogyan foglalta magába mindig első he
lyen az anya védelmét is. A "liberális" feminizmusban és a katoli
kus feminizmusban a 20. század első felében közös volt továbbá a
nők morális felsőbbrendűségének gondolata is, amelyet az anyaság
ad: azaz a nőknek az a képessége, hogy a viszonzás elvárása nél
kül adnak, amely tulajdonság megjobbíthatná az egész társadalmat,
ha a nők belépnének a nyilvánosság szférájába.

Olyan feminizmusról volt tehát szó, amely a nőt és a férfit
különbözőnek gondolta, de megdöntötte azt a hagyományos elő

ítéletet, hogy ez a különbség igazolta volna a nők pszichés és
morális alsóbbrendűségét.

Minden megváltozott a 20. század hatvanas éveiben a szexuá
lis viselkedés forradalmával, amely már elkezdődött - bár csak
egy kisebbség számára - a múlt századtól, de most a kémiai fo
gamzásgátlóknak köszönhetően tömegjelenséggé vált. Attól
kezdve állandóan erősödik a nyugati társadalmakban az a femi
nizmus, amely a nők szabadságát és önmegvalósítását az anya
ság és a női szerepre tipikusan jellemző mindenféle gondoskodó
tevékenység elutasításához akarja kötni, és a női identitás virtuá
lis átalakítását hirdeti olyan módon, hogy az egyre jobban ha
sonlítson a férfiéhoz. De néhány éve a női felszabadításnak ezt a
modelljét, melyet a hatvanas évek radikális feminizmusa támo
gat - a nő felszabadításának feminizmusa - számos sérülést
mutat, amelyeknek különösen két következményére hívnám fel a
figyelmet: a nyugati társadalmakban tapasztalható demográfiai
csökkenésre - amelynek a következménye a növekvő bevándor
lás - és a mesterséges megtermékenyítésre, amely a születéssza
bályozás másik oldala, és amely súlyos és nyugtalanító etikai prob
lémákat vet fel. Ezek az új szituációk azokról a zavarokról és ba
jokról árulkodnak, melyeket az emancipálódott nő új helyzete
teremtett: ilyen például az anorexiában meghaló lányok esete, vagy
azoké, akiket társaik megalázó és örömtelen szexuális viselkedésre
kényszerítenek. Mindennél súlyosabb természetesen az a nehézség,
amellyel a magukat anyaként megvalósító nők találkoznak.

A radikális feminizmus által támogatott női felszabadítási mo
dell tehát - amely jelentősen befolyásolja a nyugati feminiz
must és szinte mindenhol törvényhozási elvekben testesül meg
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A kereszténység által
kinált emancipációs

modell

- ma súlyos társadalmi és kulturális problémák forrása. Most,
amikor ezen feminizmuson belül kritikus hangokat kezdünk
megszólaltatni - bár még kevéssé találunk meghallgatásra 
úgy tűnik, hogy az egyház mindinkább a sajátosan női védelme
zőjévé válik, aminek nem becsülhetjük alá a jelentőségét.

Évtizedeken keresztül bírálták azt az állandó igyekezetet,
mellyel a szerzetesi és világi katolikus világ a múlt század folya
mán mindig az emancipációnak azt a modelljét védte, amellyel
nem jár együtt az anyaság kizárása, és így megmenti a sajátosan
nőit. Ma viszont új módon kezdik értelmezni ezt a hozzáállást:
nem úgy, mint a múlt reakciós védelm ét. hanem mint előrelátó

aggódást a jövő miatt, mert ez a jövő - ismét az egyenlőség

utópiájának nevében - mindenkit "semleges" individuumokká
akar átalakítani, akiknek el kellene feledkezniük biológiailag adott
szexuális különbözőségükról, és inkább egy férfi típusú életm o
dellt kellene megvalósítaniuk, mert az hasznosabb egy olyan tár
sadalom számára, amelynek az az érdeke, hogy mindenkit és
mindent a lényegében gazdasági természetű hatékonyság érdekei
nek rendeljen alá.

A nők és az egyház kőzőtti szövetség tehát, amely a keresz
ténységet kezdettől fogva jellemezte, tehát ma újra nemcsak le
hetőségnek, hanem olyan alkalomnak tűnik, amelyet nem sza
bad elszalasztani, mert a mai társadalom néhány nagyon súlyos
problémájának kulcsa. És itt az idő, hogy nemcsak a nők, hanem
az egész egyház számot vessen ezzel.

Deák Vikt6ria Hedvig fordítása

Simone Martin: Szeni Klára és Szent Erzsébet
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