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Pluralizálódás
és egyenlóségtétel

A test igévé válik
A nemi je llegíí test konstitutív jelentőségea há zasság
ban és a családban

Vajon nyugati társadalmainkban a házasság olyannyira relativizá
lódott, hogy félő: elvesz íti az t a nélkülözhetetlen szere pet, melyet
társad alom- és családfelfogásunk megalapozásában betölt? - ma
aligha kerülhető meg ez a kérd és. Ahhoz, hogy válaszolhassunk,
talán nem elég felmérni nyugati kultúránk tényeit és realitásait. Ér
telmeznünk is kell ezeket olyan - inkább filozófiai - kérd ések fé
nyében, melyek az emberivel kapcsolatos feltételezett megértésü kre
és ennek érvényességére vona tkoznak.

1. A házasság és más együt télési formák kö zti értéke lmé let i
egyeIllőségtétel

Kiindulási pontként nem tagadhatjuk, hogy a nyugati társad al
makban a k ülönb öz ö kap csolatok és együ ttélési formák meglepően

gyors szé ttö rede zése zajlik mostanában. Ezt a jelenséget a nemi
kapc solatok pluralizálódásának hívhatjuk: házasság előtti, házas
ságon kívüli és házastársi együtté lés; házasságkötés, válás és újabb
házasságkötés, mit olykor "konszekutív monogámiának" nevez
nek; egyszülős családok és az úgynevezett újraalakított családok;
azono s neműek együ ttélése, házassága és családalapítása stb.

Azonban a különbö z ő kapcsolatok, együttélési formák és családtí
pusok terében történt differenciálódásra mint tényre való utalással
még nem mondtunk el mindent. A plural izálódás jelenségét a nyugati,
szekuláris társadalmakban egy további fontos, sőt, talán még fonto
sabb és kihívóbb probléma kíséri: az egyen/őségtétel. A közéletben,
azaz a jelen szociális ethosz vagy érvényes értékrend számára egyre
döntőbb a formális tolerancia. Ekképp mind enféle relációt és együtt
élési formát elfogadnak anélkül, hogy valamelyiket normatív módon
előnyösebbnek tüntetnék fel. Ez a köztolerancia természetesen nem gá
toljameg, hogy egy-egy formát egyesek ne tekintsenek kedvezóbbnek,
habár ez esetben ennek megítélése az egyéni meggyőződés ható
körébe szűkül. Úgy tűnik, a házasság lassan elveszíti, s talán már el is
veszítette helyzeti elsób bségét, az együttélési lehetőségek egyikévé lett.

Tanulmányunkban az egyenlőségtétel e jelenségét szeretnénk kri
tikusan vizsgálni és értékelni. Hogy megfelelő munk át végezzünk, a
kapcsolatokra és együ ttélési form ákra vonatkozó fejtegetéseket egy
tágabb, kultúrtörténeti horizonton tárgyaljuk, mind kulturális, mind
filozófiai szempontok figyelembevételével. Nem térün k ki az esetle-
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2.1. A nemi különbség
premodern, természet·
ből kiinduló (naturalisz

tikus)megközelítése

ges történeti részletekre, tekintetünket az egészre fordítva érvelünk,
a premodern, modern és posztmodern attitűdökközötti különbség
ből kiindulva. Kritikai és egyben előretekintőértékelésünk kiindu
lási pontja a test, mégpedig a nemi különbözőségáltal meghatáro
zott test. Azt fogjuk kutatni, hogy miként tekintettek vagy nem,
tapasztalták vagy nem, illetve tapasztaljuk még mindig a nemi jel
legű testet mint jelentésforrást. Ez nem jelenti azt, hogy a szubjek
tum által átélt test értelmében vett test az egyedüli forrás. Meggyő
ződésünk - ha egyáltalán a házasság fontosságának elutasítása ma
égető kérdés -, hogy e visszautasításnak mélységes köze van az átélt
test mint jelentést hordozé-megalapozó "jel" visszautasításához.

2. Egy háromdimenziós kulturális evolúció

A nemi differencia s ebből kifolyólag a házasság értelmezését te
kintve általában három fázis vagy irányultság különböztethetö meg.
Ezek felfoghatóak úgy is, mint amelyek egymást követik, de még in
kább mint amelyek egyszerre jelentkeznek - kiváltképp napjaink
ban. Mindenekelőtt adott a nemi különbség premodern, a természetre
hivatkozó (naturalisztikus) értelmezése, melyet követ az emancipá
ció mozgalma, ami viszont a szexuális differencia posztmodern újra
értékelése által tűnik meghaladottnak. Téfelünk, melyet e ponton még
hipotézisként fogalmazunk meg: amikor a házasság nemi megala
pozottsága sérül, ez kihat a házasság páratlanságára is, ami azt je
lenti, hogy az emberi közösségegyik alapját befolyásolja. Ekképp re
méljük, rá tudunk világítani arra az egyedülálló és nélkülözhetetlen
szerepre, melyet a házasság tölt be a társadalomban.

A modern előtti gondolkodás erőteljesenhangsúlyozta a szexuális
differenciát. A különbség kidomborítása - társadalmi szinten, ki
váltképp a házasságban és a házasság által - együtt járt a diffe
rencia túlzóan férfiközpontú értelmezésével és patriarkális formába
való öntésével. A férfi és a nő közötti nemi különbséget a természet
által adottnak tartották, a teremtésből fakadónak, s így Isten által
legitimáltnak. Ebből pedig nemcsak a férfi és a nő lényegi sajátos
ságait vezették le, hanem "természetes", változhatatlan, Isten által
megpecsételt társadalmi szerepeiket is, elsősorban a házasságon és
a családon belül, ugyanakkor a szélesebb társadalmi körben is. Az
egyedül érvényes nemi kapcsolat férfi és nő között a házasság volt,
melyet maga Isten alapított. Továbbá a házasság elsősorban az
utódnemzésre irányult, melyet nem a nemileg tapasztalt szeretet
követett, hanem a "kölcsönös segítségnyújtás" társadalmi-gazda
sági szempontja. A szexualitás szemszögébőla házasság legfeljebb
a gonosz érzéki vágy és a hűtlenség orvosságát jelentette. Ennek
keretében a nő "házastársi kötelességét" hangsúlyozták, éppen a
férfi hűtlenségtől való megóvása érdekében. E tekintetben tehát
nem álltak távol egy kétarcú erkölcsi normától: a férfiakra kevésbé
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A biológiai adottságok
mintlényegi

jellemvonások

2.2. Anemi különböző
ség irántimodern,

emancipációs közöm
bösség

szigorú törvények vonatkoztak, mint a nőkre. A férfiak nők fölötti
patriarkális uralmának feltétele és oka pontosan az a természetben
gyökerezőés isteni alapokon nyugvó felfogás volt, hogy a férfi és a
női lét alapvetően és lényegében különbözik egymástól.

Ebben az összefüggésben a nemi megkülönböztetésnek nem csu
pán azért volt jelentősége,mert lehetővé tette a különbségen alapuló
rendet (melynek lehet értelme önmagában, lehet érdekes - lásd
alább), hanem abban is szerepet játszott, hogy hierarchiák, alárende
lések létesüljenek, a hatalomgyakorlás struktúrái, amelyek talaján al
sóbb- és felsóbbrendűségre vonatkozó értékítéleteket lehetett hozni
(előbbita nők, utóbbit a férfiak esetében). A premodern megközelítés
az úgynevezett biológiai adottságokat a férfi vagy a nő természetébe
vésett, lényegi jellemvonások szintjére emelte. E hozzáállás implikálta
ugyanakkor a társadalmi szerepek radikális megkülönböztetését és
"természetnek megfelelő" leosztását is, melyeket mint szerepeket tisz
teletben kellett tartani és teljesíteni. A férfiak nők fölötti uralmát tehát
a tényleges különbségek ontológiai síkra való kivetítése legitimálta.
A közéleti és privát, munka és család közötti különbségtételek egyér
telműenmegfeleltek a: férfi és nő különbségének, biztosították a fér
fiak mind közéleti és politikai hatalmát, mind a munka és a gazdaság
területén betöltött pozíciójukat. A nők a magánszférába szorultak, csa
ládjaik szűkebb körébe, ahol megengedett volt úrnőnekés irányítónak
lenni, de valódi társadalmi vagy politikai hatáskifejtés nélkül. A férfi
a nőnek a "feje", s így a család "feje" is. Ez pedig azt jelenti, hogy ő

nem pusztán kenyérkereső,a külső, közéleti szférában tevékeny va
laki, hanem a tekintély hordozója is. A nőt anyai feladatköre és a
háztartás "belső" teendői határozzák meg, miközben szerepének
szépségét és fenségét épp azért magasztalják, hogy leplezzék és legi
timálják közéletból való kizárását.

Érthető, hogyapremodern helyzet igazságtalanságának érzékelése
jelentette a női emancipációs mozgalom kezdetét, s ezzel együtt a
kapcsolatok és a házasság új, egyenlőségből kiinduló modelljének
(egalitarian modell) megjelenését. E modell az egyenjogúságért való
küzdelem formájában jelentkezett: egyenlő jogokat és egyenlő társa
dalmi teret adni a nőknek, mind a házasságon és családon belül,
mindezek körén kívül. A nők arra törekedtek, hogy szociális cselek
vőkként és érett emberi szubjektumokként betöltsék szerepüket: az
oktatás és a szakmai munka révén, a gazdasági függetlenség segít
ségével, a be nem teljesítő,azaz alárendelőés korlátozó házasság és
család visszautasítása által. Ez az első alkalom, hogy az egyenlőségért

vívott küzdelem - mind fellépésekor, mind folyamatában tekintve
- ilyen tág hatókörrel és mozgósító dinamizmussal rendelkezett.

Az emancipációs mozgalom fontos jellemzőjevolt, hogy radikális
kritikát gyakorolt, sőt visszautasította a szexuális differencia termé
szetból kiinduló (naturalisztikus) értelmezését. Véleményünk szerint
ez képezte az egyenjogúsági küzdelemnek mint társadalmi-gazda-
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A"differencia
iránti indifferencia"

Egyenlőség

éskölcsönösség

sági és politikai mozgalom antropológiailag szükséges előfeltételét.

Annak érdekében, hogy a nő férfival való egyenjogúságát állíthas
sák, viszonylagosítani kellett a nemi különbséget mint kulturálisan
determinált, s ezért rugalmas valóságot. Kénytelenek voltak támadni
a szexuális differencia premodem, elnyomást szülő értelmezését. Túl
kellett lépni azon az egyenlőséget hangsúlyozva, amennyiben a nÓK
elnyomás alóli felszabadítása volt a cél. Ezért az emancipáció esz
méje élesen kiemeli a nő és a férfi közötti egyenlőséget. Minden tekin
tetben egyenlővé kell válnia a férfival, rendelkeznie kell ugyanazok
kal a jogokkal és szakmai lehetőségekkel,ugyanazzal a hatalommal
a társadalmi, gazdagsági és politikai életben.

A szexuális differencia IItermészetéből"eredő jelentések gyöke
res relativizáláson mennek keresztül, épp amiatt, hogy állítható le
gyen a férfi és a nő közötti egyenlőség, s lehetővé váljon ennek meg
védése az egyenlőtlen bánásmód és elnyomás minden formájával
szemben. A "differencia iránti indifferencia" egy olyan egalitariánus
modellhez vezet, mely nem pusztán arra tör, hogya nőt egyenlő

szintre helyezze a férfival, hanem - és inkább ezért - a férfi és a
nő társadalmi közelítésén munkálkodik. A modem, egyenlőségen
alapuló gondolkodásmód és értékek nem tolerálják a felosztás, el
különítés és megkülönböztetés valóságát és nyelvezetét.

A házasságra "alkalmazva" e felfogás egy olyan szemléletre ve
zetett, mely partneri viszonyként tekint erre, egyértelmű hangsúlyt
helyezve az egyenlőségre és kölcsönösségre - a hierarchikus há
zasság- és családmodellel szemben. Az egyenlőség és kölcsönösség
valóban elvezet az emancipációs felvilágosodás szerződéseszméjé

hez, mely partnerek egymásra vonatkozó tudatos választása szemé
lyes előnyök alapján. A férfi és a nő egyenlő jogaiknál és kötelessé
geiknél fogva kötnek szerződést. Ennek jelentőségét a késóbbiek
során határozzák meg és dolgozzák ki. Kölcsönös mérlegeléssel akár
úgy is dönthetnek, hogy megszakítják kapcsolatukat, s barátként vál
nak el egymástól. Sőt mi több: a férjhez menetel a nő számára nem
egy "muszáj", hiszen ő szakmai és gazdasági szempontból éppoly
kompetens, mint a férfi. Figyelemre méltó, hogy napjainkban hány
emancipált nő végül is nem köt házasságot, vagy inkább az átmeneti
kapcsolatokat választja, valamint a "különélő" viszonyokat, mialatt
tulajdonképpen szingli marad. Ebból a szemszögből még az intim
kapcsolatokban is - ideálisan nézve - két teljesen egyenlő egyén
"szabad egyetértése" kell hogy tükröződjön, mintegy az egyenlő és
szabad nemek ideális köztársasága. A priori egyetlen életstílus sem
lehet - társadalmi vagy jogi szempontból- kedvezményezettebb,
preferáltabb, ennek értelmében tehát még a házasság sem. Az a jog,
hogy a számára legalkalmasabb kapcsolatot és lehetséges együttélési
formát válassza, minden embert megillet.

Ezért kell megszüntetni a nem házas együttélési formákat érintő

mindenféle negatív szankciót, mind a törvénykezés szintjén, mind
pedig a társadalmi ethosz közegében. Intoleránsnak bélyegezendő az
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2.3. Anemi különbség
posztmodern

újraértékelése

Akulturalizmus kritikája

a szemlélet, mely a házasságot - mint monogám, heteroszexuális,
szilárd köteléket, mely szeretetben való együttélésre, nemi életre,
utódnemzésre, gyermekek nevelésére és gazdasági együttműködésre
irányul- előnybenrészesíti, és úgy állítja be, mint társadalmilag elő

írt, normatív életformát minden más életstíluson túl és ellenében. Így
a társadalom és/vagy az állam szabályozó közbelépése a legminimá
lisabbra szűkítendő, kivéve ha az egyenlöknek tekintett életstílusok
pluralitásának törvények általi lehetővé tételére irányul, mint például
az individualizálódott együttélési szerződésekfoganatosítása.

Az emancipációs irányzat, mint amely minden kapcsolat gyöke
res és tényleges egyenlővé tételére törekszik, legutóbb a homosze
xuálisok, leszbikusok és biszexuálisok azon kérvényében fejeződött

ki, melyben a polgári házasságkötés jogát kérték.

Mai, úgynevezett "posztmodern" kultúránkban egy olyan, egyre
erősödő tendencia figyelhetőmeg, amely újra rátalál a szexuális dif
ferencia értelmére, jelentőségére.A továbbiakban erről az irányu
lásról tárgyalunk a modern kulturalizmussal szembeni alapvető
kritikánk összefüggésében.

Mielőttkritikával illetnénk a kulturalizmust, rá kell mutatnunk a
modern gondolatszövésnek egy eléggé makacs terminológiai zava
rára, melynek messzemenőfilozófiai, antropológiai és etikai követ
kezményei vannak: az egyenlő (equality) összetévesztése az azonossal
(sameness). Mint ahogyan a premodern szemlélet a különbséget vala
mint a különbség lényegbó1 fakadó és ilyen értelemben esszencialisz
tikus eredetét, érvényét hangsúlyozta, a modern gondolkodás relativi
zálja a különbözőséget az azonosság javára. A férfi és a nő között
abban az értelemben beszélhetünk azonosságról, hogy ugyanazzal
a (teljes) emberi természettel rendelkeznek (humaniiv): ugyanabban a
(teljes) emberségben (humanness) részesednek. Közös emberi mivol
tuk alapján "egyenlő felekként" társulhatnak, s inkább emberségük,
sem mint a különbözőség által meghatározott férfi vagy női mivol
tuk alapján. Mindezek alapján jobb volna a "különbözőségben való
egyenlőségró1beszélni (equality in dífference).

A kuIturalizmussal szembeni kritikánknak pontosan ez képezi
alapját: egyoldalú és gyenge azonosságfelfogáson nyugszik. Bírá
latunk mindazonáltal ennél is mélyebbre szeretne ásni, hogy rávi
lágítson a mögötte rejlő emberképre, és leleplezze azt. Ha jobban
megfigyeljük, kitűnik: a kulturalizmus számára midőn a férfi és nő
közötti kapcsolatot értelmezni, a természet, a test és a biológiai ob
jektivitás valójában irrelevánsak. A férfi és a női lét csak a személyes
és kulturális jelentésalkotás által nyernek emberi értelmet és értéket.

Azzal, hogy bevezeti a természet és a kultúra közötti teljes ellent
mondást, a kulturalizmus a gnoszticizmus és a manicheizmus új for
májának csapdájába esik, amely a test és szellem közötti antik dua
lizmusra épül, mely nem pusztán megkülönbözteti e kettőt, hanem
ellentétesnek látja: az előbbit alárendeli az utóbbinak, veszélyesnek
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Anemileg
meghatározott test

eszközzé ,,zsugorodása"

Előzetes adottságunkkal
való találkozásból szár

mazó jelentésalkotás

tarja az elsőt, isteninek a másodikat. E dualizmus annyiban nevez
hető "modernnek", amennyiben a felvilágosodásból nőtt ki: a fel
világosodás erőteljesen hangsúlyozta a függetlenséget, továbbá az
emberi szubjektum aktív és intencionális jelentésalkotását (mely
ugyanakkor nem más, mint a kultúra megteremtése). E modern,
autonóm gondolkodásmód a "szellemit" (nem-biológiai, kulturális) a
"testi" (biológiai, természeti/lényegi) kárára hangsúlyozza. E ponton
szembesülheilink azzal a meglepő ténnyel, hogya modern, felvilá
gosodott, autonóm gondolkodás dualista. Előnyben részesíti a szel
lemit mint racionális, irányító gondolatot, mely így "ura" a testnek.
Konkrétan: a test az intenció, az elhatározás, a tervezés tárgyává deg
radálódik, a cselekvés és önkifejezés eszközévé anélkül, hogy maga
hozzájáruIna önnön jelentéséhez avagy bölcsességéhez, melynek a je
lentést alkotó szubjektum "engedelmeskednie", s amelyhez "alkal
mazkodnia" kell.

Manapság ez abban érhető tetten, hogy a nemi jellegű testet egyre
kevésbé tekintjük és tapasztaljuk úgy, mint ami értelmet és spiritu
alitást kereső igyekezetünkben konstitutív szerepet játszana. Ta
gadhatatlan, hogy jelen kultúránk a szex és ily módon a nemi test
igézetében él. Úgy tűnik azonban, mintha a szekuláris érzékelés és
tapasztalat a szubjektum "én-mivoltára (l-selli)" redukálódna: azt a
módot, amellyel a nemi jellegű testre tekint, továbbá azt, ahogyan azt
tapasztalja, azt az én saját gondolatai, érzései és ízlése determinálja.
A nemileg meghatározott test ily módon "eszközzé" zsugorodik. Így re
dukálódik a test objektív éssemleges"anyaggá", amely önkényesenala
kíthatóa szubjektumszándékaszerint,a számáraelőnyösebbnekmegfele
lően. Hasonlóan a nemi különbség mint jelentésforrás is irrelevánssá
válik; sőt ezzel szemben legtöbbször úgy tekintenek rá, mint semleges
valamire, amely csak a jelentéssel felruházó személy által kap értel
met. Már nem járul hozzá az ember mibenlétének jelentéséhez azon
lehetőségek és jelentések által, melyeket lényege és működése által
sugall. Ezért tehát például valaki beszélhet a szeretetról általánosság
ban - anélkül, hogy a nemi jellegű test s vele együtt a nemi különb
ség jelentős szerepet játszana.

Szabadságunk és jelentésalkotásunk nem ex nihilo fakadnak. Saját
állapotunkkal és előzetes adott-ságunkkal való találkozásból szár
maznak. Ebből a szempontból az a jelentés, melyet a nemi külőnb
ségnek adunk, csak értelmezés, tehát nem egy abovo (a semmiből)

történő jelentésalkotás. A kultúra valóban meghatározó szerepet
játszik a nemi különbség megtapasztalásában és interpretációjában.
Magán viseli az emberi civilizáció és az emberi jelentésének jegyét.
Mégis, mint biológiai, látható (genetikai, neurológiai) adottság meg
kívánja az értelmezést, szüksége van az értelmezésre.

Ebben az összefüggésben a test egyfajta fatum, "meghatározott
ság", sőt mi több, "kényszer", mely értelmezésre szorul. Például az
anyaságot nem lehet egyszeruen szabadon választani, hisz csak a nő
válhat anyává, a férfi nem. Ugyanakkor a nő nem pusztán aközött
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3.1. Teológiai alapozás:
amegtestesülésbe

• vetett hit

választhat, hogy váljon-e vagy sem anyává, hanem hogy milyen for
mába öntse döntését, milyen alakot adjon ennek. Más szavakkal: az
anyaság nemcsak biológiai állapot, hanem az értelem és a személyes
interpretáció forrása, kiindulópontja. Ez tehát azt jelenti, hogya ne
mileg meghatározott testiség heteronómiája egzisztenciánk olyan di
menzióját tárja fel, melyet nem tudunk önkényesen manipulálni és
uralni. E dimenzió olyan jelentéstartalmakat hordoz, melyek kreatív
módon a személyes és/vagy a közösségi (kulturális) értelemkeresés
során elfogadhatóak és integrálhatóak. Az ember testébó1 eredően
szellemi lélek: a test igévé válik; a testet azért illeti meg az ember el
nevezés, mert a szellemi lélek közege: az ige testté válik.

3. A nemi jellegű test konstitutív jelentőségea házasságban és
a családban

Az autonómia elvének egyoldalú hangsúlyozása, a nemi jellegű test
eszközzé tétele és nemi jellegétől való megfosztása, az emancipáció
modern hulláma azt a kihívást intézik a keresztény közösséghez,
hogy újrafogalmazza a szexualitással, házassággal és családdal kap
csolatos nézeteit. Feladata, hogy szemléletmódjának jellegzetessé
gét világosan tárja fel mind önnön egyházi közösségének, mind ki
fele irányulva.

Amikor az eredeti keresztény intuíció világos megfogalmazást
nyer, nyilvánvalóvá válik, hogy épp a kereszténység veszi komo
lyan a nemi jellegű test jelentését, beleértve a nemi különbséget is,
az a kereszténység, melyet sokszor azzal vádolnak, hogy a nemi
ség ellensége. De nem úgy, hogy pusztán elismeri a nemi jellegű

test kifejező értékét, mely által belső és tudatos érzések testi alakban
jelennek meg, hanem elismeri a szubjektum által tapasztalt test di
menzióját is, mely saját jelentéssel bír és ebből eredően alapvető,

konstitutív és megalapozó dimenzió számára.

A nemi jellegű test konstitutív, jelentéssel bíró és jelentést adó dimen
ziója Isten inkarnációjának, Jézus személyében való "megtestesülésé
nek" központi keresztényeszméjében gyökerezik. A test itt abban az
értelemben hangsúlyos, hogy a "szellemihez", Istenhez vezető út
megnyílása. Ha tudni szeretnénk valamit, bármit is az "igéről", Is
tenről, a "Lélekró1" és a .Jelkíekröl-szellemíekröl", akkor a "húsra", a
földire, a konkrét módon megtapasztalt testre kell tekintenünk. Jézus
teljesen testi lényege és cselekedetei Isten földi inkarnációja, testté vá
lása volt. .Hústeste" tehát Isten Lelkét nyilatkoztatta ki. Nem csak az
Ige lett testté, hanem a test maga is kifejezte az Igét. A megtestesülés
eme radikális gondolata erejében a test a kereszténység számára a ki
nyilatkoztatás, a megváltás megvalósulásának tere - útja, szentsége.

Ez nem csupán Krisztus kapcsán igaz. Minden ember, gyakorolva
a felszabadító felebaráti szeretetet, Isten testi Lelkévé válik ezen a vi
lágon. Ez az élet minden területére érvényes, beleértve a szexualitást
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Nemi jellegű test és
házassági szövetség

3.2. Anemi különbség
teszi termékennyé

a kapcsolatot

is. A keresztény házasság- és családszemléletben a nemi jellegű test
kifejezőés összekötő, szimbolikus jelentőségeáltal- különleges sze
repet játszik. Felragyogó üzenetét sajnos gyakran homály burkolja,
két dolognak köszönhetően:egyfelől amiatt, hogy a keresztény ha
gyományban egyoldalúan a nemi jellegű test utódnemző aspektusát
hangsúlyozták, melynek hátterében a természettörvény kizárólag
biológiai, objektiváló értelmezése húzódott; másfelőlpedig amiatt,
hogy magát a nemi tapasztalatot gyanúsnak vélték. Mindazonáltal
az a keresztény erkölcs, amely hűséges akar maradni alapvetően
evangéliumi inspiráltságához, mint a létezés testi tapasztalatát kell
hogy hangsúlyozza a szexualitást, nem pusztán elsődlegesenaka
rati irányulásként. Ha keresztényként közelítünk a testhez, akkor az
inkarnáció krisztológiai gondolatának erőterébena test konstitutív je
lentéshordozóvá válik mind a házasság, mind az anyaság-apaság ősz

szefüggésében. Így tehát házasságot és családot összekötő jellé válik.
A nemi jellegű test megalapozó és megőrző jelentőségét viszont

nem szabad abszolutizálnunk: egyoldalú, exkluzív jelentéssé zsu
gorítanunk. Egy ilyesfajta totalizáló szemlélet valóban a pánszexua
lizmus hajnalát jelentené. Azonban a pánszexualizmustól tartva a
hiteles keresztény megközelítés nem menekülhet egy hasonlóan
egyoldalú spiritualizmusba. Mind a nemi jellegű testnek és a nemi
különbségnek, mind a szövetségnek s az anyaság-apaságnak lé
nyegi és alapvető értelmet kell adjon. Amint a nemi jellegű test a
szövetség és az anyaság-apaság számára valóságos, megtestesült
alapot nyújt, úgy a szövetségkötés és az anyaság-apaság elkerül
hetetlenek az emberi jelentésalkotás folyamatában, melynek a nemi
jellegű test szerves részét alkotja. Van tehát egy nem-nemi dimen
zió, amely tágabb és mélyebb értelmet ajándékoz a nemi jellegű

testnek: a házassági szövetség mint szeretet- és életközösség. Éppen
a szövetség és a nemi jellegű test közötti, illetve az apaság-anyaság
és a nemi jellegű test kőzötti kölcsönös dinamizmus erőterében

válik lehetővé az ív, mely a kapcsolatot a termékenységgel köti
össze. Ez a szexualitás keresztény értelmezésének szíve. A továb
biakban e szemlélet részletesebb bemutatására vállalkozunk.

Egy lépéssel mindazonáltal tovább kell mennünk. A keresztény ha
gyományra vonatkozó eddigi megállapításainkban általában véve
hangsúlyoztuk a nemi jellegű testet, mint amely a szövetségi há
zasságban kűlőnösen jelentős szerepet játszik. Abból fakadóan,
hogy a nemi különbség elszakíthatatlanul hozzátartozik a nemi tes
tiséghez, most a nemi különbség házasságot, családot és e kettő kö
zötti kapcsolatot megalapozó jelentéséről kell tárgyalnunk. Anél
kül, hogy szemléletét kifejtette és tárgyalta volna, II. János Pál volt
az első, aki hangot adott e kérdésnek a katolikus tanításban.

Párhuzamban azzal, amit a posztmodern gondolkodás különb
ségre vonatkozó elképzelésérőlvázoltunk, nem térhetünk ki a "ter
mékenység metafizikája" elől. Ez egyenesen a nemi különbségből
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A kapcsolat
termékenységének

feltétele és alapja

Amásik vágyára
irányuló vágyakozás

mint gyökereiben testileg feltételezett különbségből fakad. Biológi
ailag és genetikailag szólva az emberi nemzéshez két különböző
nemű személy szükséges, mindkettő il maga sajátos, másikhoz
képes levezethetetlen közreműködésével,Még az in vitro megter
mékenyítés esetében is - amint az orvosilag segített nemzési tech
nikáknál- külőnbőzőnemek közreműködéseelengedhetetlen: ál
talában különbözö, megkülönböztetett "genetikus potenciállal"
rendelkező férfi és női donorokra van szükség.

Azonban személyekként e biológiai "faktumot" nem éppen úgy
tapasztaljuk, mint valamit, ami empirikusan adott, ennek szá
munkra "szimbolikus" jelentése van: a kapcsolat termékenységé
nek lehetőségi feltétele és alapja, forrása a különbözöség. Két azo
nosnak az összeadása nem produkál valami újat. Két identikus
valóságnak a kombinációja csak mennyiségi növekedésre vagy ak
kumulációra vezet, de valójában steril dologról van szó. Csak a kü
lönbség és a megosztottság talajából sarjadhat nemzés és kreativi
tás. A gyermek valóságában e tény eminens és nagyon sajátos
módon tárul fel számunkra, aki csak a nemi különbség gyümöl
cséből képes radikálisan új személyként létrejönni.

Továbbá a különbségnek - mint a termékeny kapcsolat lehetőségi

feltételének - szimbolikus, szó szerint értendő "meta-fizikai" (azaz
a biológiailagadotton mint szígorüan fizikaidimenzión túllendülő) je
lentősége utal a nemi vágy alapvető struktúrájára. Ebben nyer szilárd
alapot a termékenység. Hogy gyermek jöjjöna világra, az ember egy
kűlönbözó nemű emberhez kell hogy forduljon. Szükségem van a
másik rám irányuló vágyára ahhoz, hogy a saját gyermek iránti vá
gyam beteljesedjen. Pontosan ez rejlik a nemi különbségben a nemi
vágy szerkezeti elveként. Mint férfi különálló és különböző vagyok,
s ilyenformán véges is, nem teljes és nem mindenható. Ezért kell a
másikhoz fordulnom, a szó szoros értelmében vett "másikhoz", azaz
a másik nemhez, hogy felkeltsem benne az irántam való vágyakozást.

Lacan így ragadja meg ezt a struktúrát: az emberi vágya másik vá
gyára való vágyakozás ("le désir de l'homme, c'est le désir de l'autre").
Az emberi vágy a másikéra irányuló vágyakozás, azaz a másik rám
irányuló vágyára való vágyakozás. A gyermek így nemcsak belólem
származik, sem pusztán a másikból, hanem mindkét nemű szülő szá
mára a gyermek a "másik", akit elfogadhatnak és szerethetnek.

A Gaudium et spes óta nem úgy tekintünk a gyermekre, mint a ne
mi aktus tulajdonképpeni Céljára, sokkal inkább mint a férfi és a nő
szeretetkapcsolatának tulajdonképpeni Gyümölcsére és tulajdon
képpeni Kifejezésére, akik nemes és bátor értelemben megnyitják
számára életköteléküket. Ezáltal a hangsúly nem az utódnemzésre
mint tulajdonképpeni gyermekszülésre esik, hanem a gyermek és
anyaság-apaság iránti vágyra, amely a szövetségi kapcsolat ta
pasztalatában gyökerezik és belőle táplálkozik.

Pontosan a különbséget radikálisan hordozó nemi jellegű test alap
ján termékeny a férfi és nő közötti kapcsolat. Az egymást szerető élet-
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Anaturalizmus veszélye

3.3. Anemi különbség
mint agenerációs és a

társadalmi háló
lényegalkotó eleme

társak szülökké válnak. Amint a keresztény hagyományban a nemi
jellegű test lényegi és konstitutív a házassági szövetség számára, éppen
oly lényegi és konstitutív a termékeny kapcsolat számára. Szexuális
intimitás nélkül nincs utódnemzés, amint igazi házastársi szerelern
szeretet sincs szexualitás nélkül. Még élesebben: a nemi különbség és
a nemi tapasztalat alapján a nemi jellegű test "közvetítővé" válik a
szerelem-szeretet, termékenység és kölcsönösség közötti házassági
háromszögben. A hivatalos egyházi megnyilatkozások egyenesen a
"nemi egyesülés és a termékenység közötti elszakíthatatlan köteléké
ról" beszélnek (Humanae vitae, 12).A már idézett zsinati lelkipásztori
konstitúció erről tesz tanúságot szövetségszemlélete összefüggésé
ben: a házasságban megélt nemi élet a maga telességében szétvá
laszthatatlan egységet alkot a termékenységgel és a szülői mivolttal.

A különbségnek mai, posztmodern kiemelése mégsem tartható egy
az egyben, megfelelőkritika nélkül. Azaz a különbségre nézve nem fe
lejthetjük el a modem előtti gondolkodásmód történelmi tapasztala
tát. Végül is társadalmi, nem tudatos dinamikánkhoz tartozik, hogy
a nemi különbség megjelenése ténylegesen aszimmetriák és aláren
delések bevezetése felé tendál. Amint a modem kulturalizmust a du
alizmus veszélye, a különbségre vonatkozó (megújult) posztmodern
érzékenységet a naturalizmus veszélye fenyegeti - abban az érte
lemben, hogy magából a biológiai természetből vezesse le például a
férfi és női lét, az anya és az apa változhatatlanságát. Ezért az a kihí
vás áll előttünk, hogy megtaláljuk a kulturalizmus és a kizárólag a
természetre építő naturalizmus közötti aranyközéputat, illetve a kettő

közötti gyümölcsözőcserén munkálkodjunk. Sem a nemi jellegű test,
sem a nemi különbség nem sorsszerű,mely ráerőszakolnámagát és
"törvényét" az emberre. Sokkal inkább jelentenek egy meghívást arra,
hogy emberi formát adjunk nekik. Az emberi jelentésalkotás sosem
származik közvetlenül "előzőleg adottakból", még olyan alapvető

adottságok esetén sem, mint a nemi különbség. Az emberi jelentésal
kotás nem ontológiai, hanem etikai erőfeszítés.

Azon túl, hogy a nemi különbség lényegalkotó jelentőségű a termé
kenység és a szülővé válás számára, valamint döntő fontosságú a
gyermek nemi identitása kapcsán, felmerül egy további indíték arra,
hogy ne banalizáljuk a test bölcsességét. A nemi kapcsolat egyesítőés
nemző dimenzióinak koherenciája a házasságban végeredményben
megalapozza a szociális hálót, és nem csupán a jelenvalóét, hanem a
nemzedékek közötti folytonosság értelmében tágabban is. Ha elvileg
il la carte nemzenénk gyermekeket, ez azzal a kockázattal járna, hogy
szétfoszlik a szociális szövet. Amíg Rousseau és azok, akik kidolgoz
ták a társadalmi szerződéselméletét, csak a szerződő felek racionális
konszenzusát vették figyelembe, mi az emberek és a kapcsolatok
relacionális, pszichológiai, biológiai, társadalmi és generációs azo
nossága számára a nemi jellegű testet és a nemi különbséget is alap
vetőnek tartjuk. Amíg Rousseau és a .modemek" a társadalom haj-
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nalát csak a tudatosság és az intencionalitás horizontján látják, s ebből
adódóan megfeledkeznek a condition charnelle-ról, a mi szemléletünk
ben azonban a társadalmi és a generációk közötti háló eredendően

testileg és nemileg is konstituálódik. Például az orvosi beavatkozás
sal történő megtermékenyítéssel kapcsolatos keresztény habozás épp
onnan érthető,hogy komolyan akarja venni mind a két szüló, mind a
gyermek, mind a következő generációk condition charnelle-ját. A nemi
jellegű testet és különbséget óhajtja hangsúlyozni, mint amelyek kons
titutív jelentéssel bírnak az emberi lét minden aspektusa számára.

Generációs láncolat Nem áll szándékunkban a nemi aktusok okozatává szűkíteni az
anyaság-apaság és a termékenység valóságát. Sokkal inkább azt a vi
szonyt szeretnénk különösen is hangsúlyozni, mely maga is a férfi és
a nő közötti nemi vágyon alapszik. E kapcsolat a gyermekben kel
életre - a pár nemi találkozásának köszönhetően.Emiatt nem vélet
len, hogya házasság (templomi) szertartása során a három generáció
nem csupán jelen van, avagy képviselteti magát, hanem fontos szim
bolikus szerepet játszik. Belgiumban az előző generációt, generációkat
képviselve, maguk a szülők vezetik oltárhoz gyermekeiket, az új ge
nerációt. A bevonulás során a fiatal pár előtt koszorúslányok és kisé
rőik lépdelnek, akik az eljövendő generációt jelképezik és (többnyire)
elővételezik: a házasulandó pár gyermekeit. A házasság szertartása
megjeleníti számunkra azt, hogy a szülő-gyermek-unoka kapcsolat
lánc az elsődleges, legradikálisabb és legvisszavonhatatlanabb köte
lék, továbbá azt is, hogya generációs kapocs a nemi jellegű test által
jön létre. Rámutat arra, hogy a házasság mind a megelőző, mind az el
jövendő generációkhoz kapcsolódik mint ezek létrejöttének feltétele.
A házasság - nemi státusa által- egy közösségbe gyökerezteti az új
párt, amelynek humusza összeköti a múltat a jövővel.

Konklúzió

A házasság abból adódóan, hogy inkarnatórikusan a nemi jellegű tes
ten és nemi különbségen nyugszik, az emberi társadalom alapító ese
ménye marad. Tehát támogatásra és elismerésre van szüksége, és nem
arra, hogy más együttélési formák szintjére hozzák. Ez nem jelenti
azt, hogy az együttélés egyetlen formáját sem szabad abszolút eluta
sítanunk, illetve azt sem, hogy bizonyos formák szert sem tehetnek a
törvényes vagy intézményes alakra. Hanem: amint a társadalom más
együttélési formák elismerése felé tendál, ezek elfogadásával egyide
jűleg számot kell vetnie a házasság és ezen új formák közötti sajátos
különbséggel. A házasság alapvetőegyediségét csak akkor ragadhat
juk meg helyesen, ha minőségi különbséget teszünk az együttélés kü
lönböző formái és a házasság között. A házasság - nemi, relacionális
és utódnemzői státusából fakadóan - a társadalom levezethetetlen,
egészen különleges alapköve napjaink és egyben a jövő számára is.

Jakab Krisztina Franciska fordítása
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