
"És minél nőbb a nő, és minél férfibb a férfi, annál emberebbnek nevezzük",
tréfálkozott Karinthy. Ezúttal is halálos komolyan, nemünkkel kapcsolatos köte
lességeinkre figyelmeztetve bennünket. Hogy a különneműek mássága beépít
hető értékké (ajándékká) válhasson, különbözó nyelvű dialógusokra van szükség
a két nem között. A szexualitás nyelve nem csupán szimbólumokkal tesz érthe
tővé valamit, amit nehéz szavakkal kifejezni, hanem ezt testileg tapasztalható,
így megélhető valósággá is teszi. Ezek az élmények azonban nemcsak a testet
érintik, hanem az egész embert; és nem csak .azért, hogy kedvet csináljanak a
"komolyabb" párbeszédhez is (mint a nemiséget csak mézesmadzagnak tekintő

álbölcsek tanítják). Az összeillővé váló fele-ségekből egészebbé váló emberek
mindenestül odaadják magukat és elfogadják egymást az egyesülésben. Ki remél
heti ezt? Aki számára az "aktus", a szexuális kommunikáció erkölcsi kérdés is.
Döntő, sok mindent eldöntő ugyanis az, hogy mennyiben igazak a testileg is ér
zékelt ígéretek, hogy rriennyire felelnek meg a partnerkapcsolat valóságának,
hogy értelmes egészet alkot-e a két fele-ség. Ahol hiányzik ez az igazság, ott a
szexuális gesztus eleve meg van fosztva lényegi tartalmától, és csak részleges,
csak pillanatnyi kielégülést okoz. Nemcsak azért nevezhető tűzzel való játéknak
a felelőtlen szexuális viszony, mert megégetjük magunkat a "perzselő szexuali
tással", hanem még inkább azért, mert ellobbanhat, kialudhat a Tűz, amely csak
az igazságtól táplálva lobog bennünk a szeretet tüzeként. A nemiség csak a min
denség jeleként eredményezhet számunkra igazi kielégülést. A II. Vatikáni zsi
nat emelkedett szavaival: "khitvesi szerelem ... szabadon akart vonzalomban
irányul személyről személyre, a személyiség egészének javát keresi, ezért képes
sajátosméltósággal gazdagítani a testi-lelki megnyilatkozásokat." (GS 49.)

Az egymásnak teremtett férfiasság és nőiesség egymáshoz közelítő testi-lelki
párbeszédre ad lehetőséget. Ha tudatosítjuk a szexualitásnak ezt a funkcióját,
akkor ismét megtalálhatjuk a helyét az élet egészében, és áthidalhatjuk a szaka
dékot közte és a szeretet, valamint közte és a vallás között,

"A nő olyan, mint a szántóföld, amelyet az ekének kell felhasítania. A föld zöl
dellő frisseségéből meritette Ádám férfierejét. Kezdettől fogvá így rendeltetett
ez, teljes tisztességben, és nincs okunk emiatt szégyenkezni." Ez a kora kőzép

kori szöveg nem egy eretneké, hanem éppen az eretnekekkel vitatkozó Szent Hil
degáré, a szexualitás védelmében. Komolyan kellene venni a Biblia embertanát,
amely az ember és Isten kapcsolatát a szerelmesekéhez hasonlítja. Ujra át kel
lene gondolni a szerelmes együttlét és a megtartóztatás ritmusát a házasságban.
Mitől is tartóztatná meg magát az ember? A jeladástól? A párbeszédtől? A végső

beteljesedés evilági előlegétől? Attól a Tűztől, amely bevilágíthatja a felfelé me
nő meredek ösvényeket is? Nem, ettől semmiképpen sem! A kétszemélyes önzés
oltárán bemutatott pogány á1dozatoktól, a szerelem-hamísítványoktól, a szere
tetet megcsúfoló szeretkezésektól, az egész-séggel nem törődő fele-ségek felelőt

len rögtönzéseitől és rutinszerű "házastársi kötelességteljesítéseitől"kell meg
tartóztatni magunkat. Nem feledve, hogy ebben a Tűzben is megjelenhet ugyan
az, aki az égő csipkebokorban.
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