
Stánislas Klut

FÉRJ, FELESÉG, GYERMEK

Ha beszélgetés közben haztartásröl, gyermeknevelésről és hasonlók
Iról esik szó, általában míndenkí úgy véld, hogy mindez az asszony dolga:
őrt dliCSlérilk, ha rend van aházoan, de őt hioozta-tják, ha valami nem si
kerül. Számos kötelességét eggyel még meg is toldják : a férjét is ne
velnie kell. Sohasem a2)t mondják: - X. jól tud bánni a feleségével,
hogy X. jól nevelte a feleségét, - hanem rendszerint azt, hogy X. asz
szony jól megnevelte a férjét, A népi vélekedés szerínt a nőt illeti a ház
tartás vezetése, a férfi pedig csak afféle háztartási felszerelés, amelyet
helyesen. ikell használni. S bár ez a fölfogás teljesen téves (amire még
visszatérek), egy igazságra méglis rámutat: arra, hogy manapság mín
denekelőtt a férfit kell a iházasságrra nevelni.

Hogyan Iehet ma a férli nevelése a legfontosabb - kérdezhetné va
lakJi. -, hiszen a legtöbb házi teendő ma is az asszonyra hárul, s neki,
ha állásban van, még jolbiban is !kell értenie a háztartás művészetéhez,

mtnt anyjánaik, vagy nagyanyjának, mert lkeYIesebb ideje jut rá? A férfi
viszont ugyanazt csinálja, amit régebben is: pénzt keres; mi többet kí
vánhatunk még tőle, ha enneik a feladatának jól megfelel?

Mielőtt megmondanánk. hogy mít is !kívánhatunk még tőle, áilapU:"
sukmeg: bár a háztartási munka többsége a feleséget terheli, ebből azon
ban még egyáltalán nem következik, hogy ez az állapot jó, helyes és a
házasság szempontjából hasznos lenne, A túlhajszolt, agyondolgozott és
kimerült feleség nem eszményi élettárs; a hús kisütése és a mosás kö
zött magányosan hozott döntések nem föltétlenül <bölcsek és átgondol
tak. Már osak ezért is érdeke volna a férjnek, hogy megkönnyítse az
asszony munkáját. Ezenkívül erkölcsileg sincs joga arra, hogy rnínden
házimunikát és gondot az asszony nyakába varrjon, csupán azért, rnert
a létalapot ő keresi meg. "Az anyám többet törődött az apámmal, mint
te velem!" - aki a feleségének ilyen szemrehányásokat tesz, könnyen
azt a választ kaphatja: "Az lelhet, de apád keresett i:s annyit, hogy a fe
leségének nem kellett dolgoznia!" Hosszasan lehetne magyarázni, mi az
oka annak, hogy a nök munkavá1lalása tömegjelenséggé vált. Minden
esetre Illemcsak a "suff;ragetJteik" becsvágya okozta ezt. Aki az emanci..
pációt és az "egyenjogúságot" szádja, és minden 'baj gyökerét. ebben látja,
ezzel CSaIk a saját ~()["1áIto1t szellemi látóköréről tesz tanuságot.

A férj és a fakanál

A nevelés a hézasságban míndenekelőtt am jelenti, hogy fölébe kell
kerekedni az egyéni önzésnek és önérvényesítésí szándélknalk; nagy re
pést jelent előre ezen az úton, ha a férj fölismeri az asszony otthoni
munkájának jelentőséglét és nehéz voltát, és ebből 'a fölismerésből le
vonja a gya!kodati következretéseket. A munka után persze míndenkí
fár.adIt, pihenni szeretne és iklikapcsolódni, semmi kedve sincs rá, hogy ki
csinyes apróságokon tötrje a fejét. A férjnek azoniban arra kell gondol
ma, hogy a felesége, ha dolgozik, ugyanebben az állapotban van; de még
ha mncs is ál1á.siban., aJkkor is délután négy óraikor már órálk hosszat tartó
takarítás, bevásárlás, főzés van mögötte; csupa olyan munka, melyet
állva, vagy állandó mozgásban !keH végezni.
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Némely férfi, aikmk legénykorában jól állt kezében a ooprd es a
vasaló, házas emberként csalódott, ha teljes ruhatára nem áll míndenkor
rendelkezésére. "Azért nősültem meg, hogy most magam Viasaljam az
ingeimelt?" - kérdezt szent főlháborodással. Holott a dolgozó házaspá
roknaIk szabállyá kellene rfJenrniük, hogy míndegyíkük maga rakja el és
tartsa rendben a ;saját holmdját. Az otthoni munkát nem volna szabad
"hagyományosan férfti" és "hagyományosan női" jellegűekre fölosztaní.
Minden egyes házaspárnak újra kellene megállapítania, kinek mi a dolga;
s ezen a téren csak az Lelhet a döntő, hogy kettőjük közül ki tud jobban
és ikisebb fáradsággal elvégezni valamit. Az olyan tevékenységIhez pél
dául, mint a ruhacsavarás. nem szükséges kűlönős gyakorlat, csupán
testi erő: ez éppen megfelelő rmmka férfiaknak.

A jó férjneik: nem egyetlen [ellemvonása, hogy segít a háztartásban.
Az asszony munkája iránti tisztelet abban is megmutatkozik, hogy a férj
maga is igy,eksz.ik, hogy ne csináljon otthon rendetlenséget. Az olyan
"férf!iJaikra jellemző" cselekedetek, mint a VÍz kifröcskölése a fürdőszo

bában, a lakásbanszétszóTlt ruhadarabok, a padlóra ejtett hamu, meg
annyi csekélység, az asszonyi háborgás tehát elírnézhető egy ilyenféle
mondattal: "Istenem, talán bdzonyeérvet kapsz, ha beakasatod a kabá
tot a szekrénybe." Csakhogy ez a beakasztás, vagy a hamu eltakacítása,
az aktatáska helyretétele jócskán növeli a háztartási munkák során
amúgy is megtett kilométerek számát, és az ide-oda cipelt kílogrammok
számit.

A férj szívesen ikép2le1í magát drámai, hősi helyzetekbe, amint ép-'
pen megmenti feleségének életét, amikor szörnyü veszélyekkel néz far
kasszemet rendíthetetlenül és Iovagíasan; a mindennapok kis [ócsele
kedeteiihez, az apróbb szelgálatokhoz és segítségekhez azonban "nincs
érzéke". Pedig az élet az ilyen csékcélységek!ből áll, és akd hagyja, hogy
a kényelemszeretet, a szellemi restség és a nemtörődömség vésein át be
léje hatoljon az önzés, adott esetben arra is képtelen lehet, hogy a va
lódi veszéllyel szembenézzen. Pedig a megpróbáltatás órája mindenkihez
beköszönt, mégha nem is fö:I.tétlenül árvíz, éhinség vagy tűzvész formá
jában. J,ffientlkezihoet mint súlyos !betegség,mtint hívatási kudarc, vagy
mínt kísértés egy új érzelem révén.

A míndennapok világa nem a legrosszabb alkalom arra, hogy az
embereik jól megismerhessék egymást. A jegyesség idején tréfásan ke
zelték az anyagi kérdéseiket, afféle tréfa, játék gyanánlt, ami izgatóan
színezte az elragadtatás és a szerelem állapotét; néha még menekülést
is jeilentetrt:a vágyva vágyott közös jövő világába. Az esküvő után nem
csodálatos kaland t'obbé a feleségálltal főzött leves, viszont - az ételeik
mdndenkori állapotának megfelelően - allkalom arra, hogy a csodálat
és elégedettség, vagy a részvét és belátás érzelmeinek tanújelét adjuk.
Az a férfi, aki a "női dolgok" világát megismeri, azt is látja, hogy ezek
egyáltalán nem is olyan !könnyűek, és nem szabad őket lebecsülni. An
nál jobban megérti ezt, ha saját maga is kínlódik az olyan "egyszerű"

tevékenységgel, milllit a vasalás. Meggyőződhet arról is, hogy a nő na
gyongyakran állja meg helyét azon a területen, amelyre a férfi annyira
b:üS7Jke: a hivatásban. A férfi néha könnyebben belátja azt, hogy ra be
vásárlás hozzáértést és mitemgenciát igényel, mint azt, hogy az asszony
leakesedhetaz íparí üzemben végzett munkáért, Aki megszabadul az
olyan elavult fogalmaktól, mint a "női munka", "a nő alacsonyabbren
dűsége", aki elismert, hogy a nő, mint ember ugyanazokon a cselekvési
területeken valósítja meg önmagát, mínt a férfli, az végül talán még egy
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tova:bibiig;aZ'Ságot IS fölfog majd: a ni> abban ~s ~M.önHt a férfihez, hogy
különbözík. A férfd. ember, de egyben férfi is; az asszonyember, de egy
ben nő is. Közhelynek tűnő megájlapítás? Minden bizonnyal, de ha a
férfi bizonyos helyzetekben azt rnondja: "Meg kell értened, én férfli va
!:l'ydk", akkor olyan flajta megértést és a dolgok olyan felfogását köve
teli a nőtől, rníntha az is férfd. volna.

Tapintat és szeretet a bizalmas együttlétben

Ha a férfi arra az élményvilágra gondol, amely szorosan összefügg
. az ő biológiai szerepével, vagyis a szekszuálís vágyak és. tapasztalatok vi
lágára, akkor gyakran mondja, e1keseredetten a feleségéről: "Fogalma
sincs róla, hogy én mít érzék". Hogy talán neki nincsen fogalma arról,
amit a nő érez, az az eszébe sem jut. "Jól begyakorolt" házasságokban olvan
mértékű egyetértés érhető el, hogy az örömteli és kellemetlen események
mindIkét félJben majdnem ugyanazokat a reakciókat váltják ki, és mínd
ketten ugyanazoknak la dolgoknak örülnek, ugyanazok miatt le1kesednek
vagy bánkódnak, azonos módon és azonos okból. A szekszuális tapaszta
latok világában azonban nincs magasabb faka a beavatottságnak annál,
minrtamikor megértjük, hogy a másik embernek van valami titka, amit
nem lehet kibogozni; de tapintatot és szerétetet igényel tőlünk. A férfi
úgy áll az örök-nőiség titka előtt (és a nő ugyanúgy a férfi előtt), akár a
süketen született a halló ernberek vílágában: hallási élményeik felfogha
tatlanok számára, de tudja, hogy léteznek, és ennek megfelelően cselek
szik. Tudja, hogy ha fölJborítja 13. széket, ezzel fölébreszti az alvókat, ha
megnyomja a csengőt, ajtót nyitnak neki, ha föltesz egy bizonyos lemezt,
hálás mosoly jelendk meg barátja arcán. Míndezt a tudást környezetének
közléseiből. és a magatartások beható megfigyelésébőlmeríti. A férfi ha
sonló módon meglehetősenpontos tudásra tehet ISzert a tísztán női vágyra
és rtaplQsz1Jalato!kra vonatkozóan, föltéve, hogy egyáltalán tudomásul veszi
létezésüket. A férfi azonban gyaikJran nem veszi figyelembe az átélés kü
lönbözőségét, Ennek következtében soik nő csak úgy ismeri a szerelrnet,
minrt intellektuális éllmények összességét, és több éves házasság ellenére
testrileg közömbös marad férjével szemlben, és soha sincs része abban a
testi örömlben,ami a Teremtő ésa természet szándékának megfelel. A há
zastárssknak nem csakszellemíleg, hanem testileg isegynetk kell lenniök,
és az öröm, mely a testi egyesülés tapasztalataiból megszületík, erősíti és
tartóssá teszi a szellemi köteléket, Így egés~í,ti ki egymást a szelllemi és
testi, és csaik aikkor nevezhető a házasság boldognak, ha az emberi élet
e :két aspektusa. jó összhangban van.

Mi veszélyezteti a házasságot?

Miért nem ilyen eszményi azonban mínden házasság, miért él - rnín
den látszat ellenére - oly sok asszony azzal a keserű érzéssel, hogy csa
lódcet a házaseágban, míért élnek la kudarc, az elpazarolt élet tudatában?
A szakemberek egyetértenek abban, hogy a legtöbb esetben nem a nő,

hanem a férfi a hibás. Tudjuk, hogy a nő érzékenyebb, "exaltál'tablb" a
férfinál, hogy számára a szerelern míndenekelőtt lelki érzés, és csak má
sedsorban keresi. a fizilkai kieilégülést. A férfinál a testi gyönyörűség vá
gya 'hamarosan betölti az egész tudatát és lelki életét; és a szerelem, még
ha' gyakran magas erkölcsi értékkel bír iLs, elsősorban a testi egyesülésre
irányuló törekvésben nyilvánul meg. Jól ismerjük ezt az életből: milyen
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gyakran el tudja érni a vőlegény, hogy jövendőbeli felesége a házasság
előtt odaadja magát, bár a nőnek az a véleménye, hogy helyesebb lenne
várni ezzel és előbb jól kiélvezni a kölcsönös bizalom és lelki megértés
örömeit, végül is azonban alul marad a férfi szenvedélyével szemben és
odaadja magát, holott ő maga még nem érzi a testi egyesülés igényét. Ilyen
rnódon aztán tönkreteszi saját boldogságát és a férfi boldogságát is. Hi
szen ő, az erősebb, nem tudta megvédeni a férfit saját gyengeségével szem
ben - tehát a nő szenvedí el az első vereséget. A nő többnyire nem
akarja azonnal a testi kapcsolatot; számára a bizalom és a lelki
megértés légköre a legfontosabb; ha ez hiányzik, lehetetlen számára az
igazi odaadás, és .a testi öröm élvezete. A férfi nem törődik ezzel, a le
hető leghamarabb ki akarja ösztönét elégíteni, és az eredmény rend
szerint siralmas. A túl korai nemi kapcsolat csak elégedetlenné teszi a
nőt, ami később kedvetlenségre vezethet, sőt a férfi meggyűlöléséig fa
julhat. A nő számára a nemi kapcsolat csak a lelki kapcsolat kiegészí
tése, és ha a férfi ezt nem érti meg, sohasem lesz harmonikus a házasság.

Mi hát a teendő, hogy a nő testi öröme éppoly erős legyen, akár a
férfié? A férfi ne csak magára gondoljon. Érezve a lehetőségét annak,
hogy a nemi aktust mennél hamarább véghezvigye, a férfi - ahogy mon
dani szekták - elveszti a fejét. S közben egyáltalán nem veszi észre,
hogy az asszony még arra vár, hogy izgalomba hozzák és még nem
akarja, hogy bekövetkezzék a végső aktus. A férfi nyersesége ilyenkor
arra vezet, hogya felesége sohasem elégül ki teljesen, és megutálja azt
az élvezetet, amely becses jutalom lenne.

A férfi brutalitása és önzése más vonatkozásban is konfliktusok oko
zója a házasságban. Milyen sok férfi osztja a véleményt, hogy a szek
szuális odaadás kötelessége a feleségnek, függetlenül attól, hogy kedve
van-e hozzá, vagy nincs. A férfi hiányzó önuralma és mártéktelensége
gyakran vezet súlyos félreértésre; hiszen manapság a hivatással, gyerek
kel, háztartással foglalkozó asszony esténként túlságosan is fáradt és ál
mos ahhoz, hogy szekszuális élvezetre gondoljon. Ilyenkor meg kell ér
teni őt - a nemi aktust rákényszeríteni nemcsak brutális volna, hanem
oktalanság is; miért kellene a férfinek csak azért, hogy ösztöneit kielé
gítse, éppen azt az embert gyötörnie, aki legközelebb áll hozzá, és aki
a legtöbb tiszteletet érdemli. Aki nem gyakorolta fl mértékletességet és
önuralmat a házasság első napjától fogva, annak ilyen helyzetekben nem
lesz elég akaratereje, és házasságát állandóan a szétesés veszélyének teszi
ki, felesége pedig csak bánkódik majd, hogy őt, és nem más Jérjet vá
lasztott. .' .,1

A mohó vágy előtt az etika a sorompó. Ennek a kérdésnek talán ez
a leglényegesebb pontja. A házasság lehet jobb, vagy rosszabb, a házas
társak lehetnek jobban, vagy kevésbé jól ősszeillők - ezek érthető dol
gok, amiket nem lehet elkerülni -, de a házasságnak összhangban kell
lennie minden dolgok teremtőjének törvényeivel és a természeti törvény
nyel is, mert különben nem lesz más, mint hosszabb-rövidebb ideig el
tartó együttélés, testi közösség, ami siralmas és gyorsan mulandó.

Ha a házasság csak arra való, hogy testi élményeket és maximális
élvezetet nyújtson, akkor a jövőre nézve nem jók a kilátásai. A házassá
got a kölcsönös megértésre kell alapozni, a puszta kéjvágyat és bruta
litást föltétlenül száműzni kell. Ha mindkét fél először a másikra gon
dol, először neki akar örömet szerezni, és csak másodsorban akar kapni
valamit. akkor, és csak akkor lesz a szerelern szép, emberlen igaz és nai}'.
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Eg a nők?

Még ha abból indulunk is ki, hogy a házasságban manapság az asz
szony az, aki kevesebbet kap, (ha ugyan nem veszít), hogy ő az, akinek
lényegesen több jut a "mindennapos apró munkákból", még akkor is,
ha elfogadjuk ezt, egyáltalán nem olyan biztos, hogy ennek folytán mín
dig és mindenesetJben az asszony van erkölcsi fölényben a férjjel szem
ben, és a házasélet minden válságának eredetét a férfi oldalán kell ke
resni.

Sok félreértés és konfliktus származik a házasságban abból, hogy
a lányok "kilépve 'az életbe" meglehetősen visszájára fordított elképze.
léseket alkotnak maguknak arról, hogy mi a helyük és szerepük a vi
lágban. Különösenazokban a fiatal korosztályokban, amelyeket a háború
nem tanított meg arra, hogy egyrészt az áldozatkészség és a tartós jel
lembeli értékek, másrészt a szeretetreméltóság és vonzó megjelenés kül
sö jelei kőzött különbséget tegyenek; találunk olyan lányokat, akik csak
két életcélt ismernek el: tetszeni akarnak és szórakozní. A tanulást és a
szakképzettséget, amit oly szívesen emlegetnek ,a mai nő nagy vivmánya
ként, ezek a lányok csupán szükséges rossznak tekintik, eszköznek, mely
nek segítségével ruhákra és társadalmi kapcsolatokra tehetnek szert, A
jövendőbeli férjükhöz többnyire szenvedélyes viszony fűzi őket mind
addig, amíg "együtt futnak", de ennek alapjai nagyon önzőek. Felké
szülve arra, hogy kizsákmányolja a férjét, az asszony nem azért akarja
föladni hivatását, hogya háztartásnak szentelje magát, hanem csak azért,
hogy a korai felkelés és az unalmas irodai munka kellemétlenségeitől

megszabaduljon. Ha az ilyen asszonyt a szerelern és az anyaság nem teszi
érzékennyé a mások igényei és szenvedései iránt,akkor az eset tulaj
donképpen reménytelen. A butaság és az önzés együttesen olyan tartós
keveréket alkot, hogy semmiféle tény és érvelés nem képes áthatolní
ezen az impregnáló anyagon. Az ilyen asszony szemében aztán mindig
csak a férj a hibás, aki nem érti meg, hogy egyedül neki, a feleségnek
van joga az élet élvezéséhez. "Fiatal vagyok és csinos, te azonban arra
kényszerítesz, hogybesa.vanyodjam itthon a lábosok és a pelenkák kö
zött."

Az efféle "luxusteremrtmény" egyébként időtlen, mindig voltak ilye
nek. A szélsőséges esetek szerencsére elég ritkák. Ezzel szemben az olyan
házaspároknál, akik közötJt aránytalan a munkamegosztás, gyakran elő

fordul, hogy a feleség ellenségének kezdi tekinteni a férjét, és gondolat
ban könyvélést végez annak az alapelvnek megfelelően, hogy ,.nem le
szek olyan ostoba, hogy megengedjem, hogy kihasznájon." Mintha a
férje csak erre lesne, hogy elnyomhassa és kizsákmányolhassa! Legyen
tehát olyan ostoba, és hagyja hogy kihasználják? - Nem, erről igazán
nincs szó. Az asszonynak teljes joga van a píhenéshez, a szórakozáshoz,
az élet örömeihez. (Nyilván nem is akad sok férj, aki feleségét csak af
féle "dolgozó háziállatnak" tekintené.) Az olyan felhívásokat azonban,
amelyekcsöndes és önfeláldozó munkára buzdítják-a nőt, a férfiak köny
nyen félreértak, és a saját önzésük és kényelemszeretetüle szabadságle
veleként fogják föl. Viszont az asszony se csináljon tragédiát a padló
fényesítésből, vagy a főzésből. Még a tisztaságtól ragyogó lakás és a
pompás ételek sem okoznak örömet, ha az elkeseredett feleség szegény,
kihasznált páriának érzi magát, és elfojtott érzései vészterhes felhőként

ülik meg az otthont. Ez a "felhős" légkör persze már veszélyes, de még
korántsem reménytelen, (Ellentétben az eljeayzés időszakával, a házall-
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ságban nincsenek tökéletesen helyrehozhatatlan helyzetek) Minden lát
szat ellenére sincs valójában olyan sok konok férfi, aki az asszony okos
és jelenetek nélkül előterjesztett javaslatát a méltányosabb munlgameg
osztásra visszautasítaná. A férfi önzése abban nyilvánul meg, hogy ke
veset törődik a többiekkel; a nőé pedig abban, hogy önmagával törődik

túl sokat. A sérelmek szívós kutatása, a férj hanyagságainak és tapin
tatlanságainak számontartása. a saját lemondások és áldozatok fölsoro
lása - mindig minden értékétől megfosztja ezeket az áldozatokat. Ki
nek van haszna belőle, hogy föláldozod magad ha ellenérzéssel és keserű

séggel a szívedben teszed? Sok férfi nagyot nézne, ha egyszer meghallaná
felesége belső monológjait. Némelyikük meglepetten kiáltana föl: "Te
jó Isten, hát ennyire szívedre veszed a kályhatísztítást? Miért nem mond
tad meg?"

Pontosan igy: "Miért nem mondtad meg?" A nők szeretnék, ha fér
jük magától rájönne a dolgokra, és hajlanak rá, hogy tragédiának fog
ják föl, ha nem jön rá. így keletkeznek az olyan konfliktusok, melyek
férfiak közt sohasem jönnének létre. Valóban megérné. ha kialakítanék
magunkban azt a bizonyos, az együttélés szempontjából oly végtelenül
becses jellemvonást: hogy képesek legyünk tárgyilagosan, epésség nél
kül bírálatot mondani, miközben föltételezzük a partner jóakaratát is.

Oktalan tartózkodás az érzések és vágyak közlésében. önzés és rossz
indulat föltételezése ott, ahol csak tudatlanságról és gyöngeségről van
szó, - mindez számtalan sérelem és kár okozójává lesz, különösen a
szekszuális élet kényes területén. Ez főleg a házasélet első szakaszára
vonatkozik, olyan helyzetekre, melyekből sohasem keletkeznének ösz
szeütközések, ha a házastársak nagyobb érettséggelvtapasztalattal és ösz
szeszokottsággal rendelkeznének. A fiatal házasoknál azonban éppen a
tapasztalat és az összeszokottság hiányzik, amin persze nem lehet vál
toztatní, Az elméleti ismeret és a jóakarat azonban bizonyos fokig se
gíthet.

Altalában mindenki megegyezik abban, hogy az egész házasélet
szempontjából rendkivül fontos la kezdet sikere. Sőt, azt is mondják, a
nászéjszaka dönti el, hogy boldog, avagy boldogtalan lesz-e a házasság.
Ebben van némi igazság - ha ezt az állítást nem tekintjük abszolút ér
vényű szabálynak. Rendszerint a férfit hibáztatják a rosszulsikerült mé
zeshetekért, tulajdonképpen [ogosan, hiszen végül is az intim kapcso
latok területén ő az aktiv fél, aki dönt és megszabja az együttlétek rit
JUusát. Azonkívül a természet a férfit jobban védi is abalsikerekkel
szemben: neki sokkal nagyobb esélye van a szekszuális kíelégülésre, mint
a nőnek, és ezért a könnyebb végéről fogja meg a dolgot, abban a meg
győződésben, hogy az asszony éppoly könnyen eléri a kielégülést, mint
ő. Mégis az az általános hajlandóság, hogy egyedül a férfit tegyék fele
lőssé az ilyen házassági kapcsolatok sikeréért, vagy sikertelenségéért.
nagy veszélyt rejt magában. A fiatal férj viselkedésével megsértheti a
felesége érzékenységet, vagy csalódást okozhat neki, amennyiben nem
váltja be reményeit. (Utóbbi kü1önösen akkor áll elő, ha a túlfűtött ero
tikájú könyvek és filmek hatására a lány túl sokat vár a szekszuális él
ményektől, és a valóság csalódást okoz.) De nagyon sok függ attól, ho
gyan fogja fel a nő ezeket az első csalódásokat: a csalódottság és sér
tettség érzése mögé sáncolja-e el magát, vagy pedig a szeretetből folyó
érzéssel veszi tudomásul férje tapintatlanságát vagyegyszerűen ügyet
lenségét, Ez utóbbi esetben nagy remény van arra, hogy idővel elmo
sódik az első tapasztalatok kellemetlen emléke és- nem árnyékolja be a
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későbbi, több sikerrel járó kísérleteket. Aki azonban a sebzettség és utá
lat érzését ápolja lelkében, rninden lehetőségét tönkreteszi annak, hogy
a helYZ"et megjavuljon. Ha a nőben nincs meg az őszinte szándék, hogy
szerelmet fogadjon el és víszonozzon, ha nem tud örülni a férj-e boldog
ságának, mégha ő maga nem is vett részt benne, akkor már saját hibá
jából, s nem a férfiéból. fosztódik meg annak lehetőségétől, hogy előbb

vagy utóbb elérje a kielégülést. Mert a boldog intim kapcsolatnak az is
föltétele, hogy milyen hangulata van a nőnek; mennyire készséges, rneny
nyire odaadó.

A női érzékenységre és tapasztalatlanságra való hivatkozással tapin
tatot és ügyességet kívánunk a férfitól. De ilyen pillanatokban végül is
a férfi sem ment az izgalomtól, félelemtől, ídegességtől, ami annál na
gyobb, mennél inkább szívén viseli a felesége boldogságát. Paradox tör
vényszerűség: mennél mélyebbek a nő iránti érzelmei, annál tökéletle
nebbül tudja őket realizálni. Ha a nő nincs tekintettel ezekre az érzel
mekre és csak a férfi ügyetlenkedésére összpontosítja figyelmet, majd a
saját élményein indulva bosszúságának és megvetésének ad kifejezést,
akkor kesesztülgázol a másik ember érzelmein és mélyen megsebzi őt

szerelmében.
"Végy el belőle, és több lesz" - mondja a szólás. Fáradozzál mások

boldogságán, s megtalálod a magadét. A nő szempontjából határozottan
jobb, ha inkább a férje érzékenységére gondol, mint a magáéra; inkább
az ő örömének örüljön, semmint a saját kielégülését várja türelmetlenül,
Gyakran megtörténík, hogy a szekszuális boldogság kerülő úton ér ela
nőhöz, hogy csak a férfi izgaimán keresztül lobban benne is lángra.

Egyet azonban végül is meg kell gondolnunk: nem a test, hanem a
szellem által vagyunk ... Bármily hatalmas is a test ereje, bármily nagy
legyen is olykor befolyása az ember szellemi mivoltára, ha hiánytala
nul nem is szelidíthető meg, az mindenképpen lehetséges, hogy ne me
rőben tőle függjünk. Ha a nőnek ezen a téren csalódást okoz az élet, ne
becsülje túl ezt a vesztességet : hány és hány szekszuálisan kielégült asz
szony boldogtalan mégis ...

A természet nem igazságtalan. A férfi könnyebben megszerzi a nemi
kielégülést, a nő számára viszont ott van életének nagy lehetősége az
anyaságban. Ez a kiegészítése és folytatása a nő szekszuális életének,
benne találja meg a nő a legigazibb kielégülést, teljesíti ki önmagát. S
bár eszményi esetben egy boldog és sikeres házastársi kapcsolat gyü
mölcse a gyermek, nagyon gyakran megtörténik, hogy gyermeke szüle
tése után az elkeseredett és a nemiségtől utálkozó nő is kivirágzik és föl
ragyog. A borús tavasz még nem foszlat ja szét egy szép és bőtermésű

nyár reményét.

A harmadik

A gyermek bonyodalmakat okoz a házaséletben, de néhány vonat
kozásban egyszerűbbé is teszi. Bonyolultabbá teszi a dolgokat a családi
költségvetés átalakítása, a felügyelet a gyermekre, mialatt a szülők mun
kában vannak, az ovóda, hogy mít adjanak a gyermekre, hogy mivel
táplálják, aztán a szamárköhögés, az oltások, vagy éppen az, hogy jól
viselkedik-e a gyermek, és így tovább. Ugyanakkor viszont a gyermek
leegyszerűsíti a szülők házassági "belügyeit". Nem probléma többé, hogy
ki kiért van, hogy van-e a kapcsolatnak valami "értelme", és így tovább.
I;\. gyermek megtisztítja a házasságot az önzés és énközporrtúság rárakó-
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dott rétegeitől. Az egyéni törekvések és ambícíók most már közös "ob
jektív" mértéket, felsőbb fórumot nyernek; s ez a gyermek java. A
gyermek iránti szerétet ösztönzően hat a szülőkre s az egymás iránti
kölcsönös elnézésre indítja őket; a gyermek iránti szeretet elűzi azt a
gondolatot, hogy nem vagyunk egymáshoz valók; megerősíti az őssze

tartozás és a felelősség érzését.
Hogy milyen nagy értéket jelent a gyermek két ember életében, azt

akkor értjük meg igazán, ha megfigyeljük a gyermektelen házaspárokat.
A több év után is gyermektelen házasság, különösen [ólszituált embe
reknél, természetellenesnek, egészségtelennek hat. Meddőnek, értelmet
lennek látszik hajszájuk az anyagi javak vagy a karrier után most, ami
kor már régen túl vannak a pálya kezdeti nehézségein; hasonlóak a
"f..erpetuum mobilehez", amely céltalanul működik és nem hajt meg
semmilyen hasznos mechanizmust. Megvásárolják a televíziót, aztán az
autót, aztán külföldi utazásra fizetnek be az utazási irodában; mindad-
dig, mig ez is érdektelenné válik, és a házastársak fölteszik a kérdést:
"Minek is gürcölünk? Kiért?" Mondjuk meg az igazat: csak az időt kell
agyonütni, csak a mindenre kiterjedő magányosságot kell elűzni.

Ha a házastársi szeretet nem egészül ki és nem gazdagszik a gyer
mek iránti szeretet által, akkor fejlődési lehetőségektől megfosztott ér
zelem marad, amely kimerülésre van kárhoztatva.

Manapság sok házaspár kompromisszurnot próbál kötni a gyermek
utáni vágy, valamint a jólét, a karrier és a szórakozás között. Ugy vé
lik, hogy az egyetlen gyermek az eszményi megoldás. Mint mindon fél
megoldás, minden látszat ellenére ez a kiút is előre nem látható csap
dákat rejt magában. Elsősorban is félelem és túlzott gondoskodás veszi
körül az egykét; betegségeinél, tehetsége megállapításánál hiányzik a
szüksézes összehasonlítás lehetősége. Az ilyen szülőknek a gondozás és
a nevelés sokkal nagyobb teher, mint a többgyermekes családokban, mert
minden reményük az egyetlen gyermekben van, és az általa okozott
csalódásokat nem egyenlíthetik ki egy másik gyermek sikerei. Ezen ki
vül a gyermek is kárát vallja az egyedüllétnek: a szülők általában el
kényeztetik, nehezen boldogul a vílágban; csak a felnőttek környezeté
hez szokott és hiányzik neki az igazi gyermekkor, nem tud játszani és
nem fejlődik normálisan.

Arra kellene ebből következtetnünk, hogy mindig a sokgyerme
kes család jelenti az eszményi állapotot, és hogy az egyház semmiféle
okot sem ismerne el az utódok számának korlátozására? Semmiképpen.
Egyébként is nem annyira a gyermekek száma a fontos, mint sokkal
inkább a szülők beállítottsága a gyermekekkel szemben, a készségük ar
ra, hogy áldozatokat hozzanak, ha szükséges. És ha már a családterve
zésről van szó, csak a gyermek javának figyelembe vétele szentesítheti
erkölcsileg ezt a tervezést. Ha a gyermek sorsa miatti aggodalom és a
saját lehetőségek józan mérlegelése határozza meg a szülők eljárását,
akkor a születésszabályozás teljesen jogosult.

Egyébként a mai társadalom olyan helyzetben van, hogy a szüle
tésszabályozás nemcsak jogos, hanem szükséges is: a városodás és az
iparosodás, a nagyfokú munkamegosztás, a munkaszervezés és más té
nyezők együttesen odahatnak, hogy a szülők majdnem életük felét a
gyermekek fölnevelésével töltik el. Legalább húsz évig nem várhatnak
segitséget tőlük (ellentétben például a parasztokkal. akiknek a gyerme
kei már korán segítenek a munkában). Ha tehát a szülők komolyan ve
szik feladatukat, számításba kell venniök lehetőségeiket és a rendelkezé-
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sükre álló anyagi eszközöket. A családtervezésnél olyan körülményeket
kell figyelembe venni, minta jövedelem állandósága, a lakáskörülmé
nyek, míndkét szülő egészségi állapota; a gyermeknek olyan helyzetbe
kell. beleszületnie, ami a fejlődés kedvező feltételeit biztosítja számára.

Egyébként nemcsak erről van szó, A "szívesen látott" gyermek, aki
kedvező körülmények között jön világra, nemcsak a jólétet fogja élvezni,
hanem az otthon derűs, szeretetteljes légkörét is; ez a gyerek nem lesz
"betolakodó", hanem várva-várt szaporulat.

Csak fontos, nagyon fontos ok miatt mondhat le egy házaspár bizo
nyos időre a gyermekáldás ról. "A fogamzásgátlást semmiesetre sem
igazolja az, hogy a család egy ideig kényelmesen és az utódok iránti kö
telezettség nélkül óhajt élni, vagy hogy az apaságot és anyaságot olyan
okokból kívánja későbbre halasztani, mint saját ház építése, autó vagy
televizió vásárlása, avagy hogy pénzt tegyenek félre" - írja "Beveze1€s
a fogamzásgátlásba" című művében dr. Jan Lesinski, aki egyébként a
születésszabályozás híve. Mégis hány ember tekinti elegendő oknak a
felsoroltakat ahhoz, hogyelkerülje a terhességet.

Manapság, amikor általában érdektelenség tapasztalható a gyermek,
az utódok iránt, az egyház, amely elismeri a születésszabalyozás szüksé
gességét, de küzd a családtervezésben megnyilvánuló önzés ellen, az ér
telem hangját hallatja. Az egyház által elismert fogamzásQ'átIó eljáráso
kat nem véletlenül választották ki. Az úgynevezett fiziolóziás módsze
rek, amelyek leginkább összhanghan vannak a természettel, még azzal
a tisztán emberi előnnyel is rendelkeznek, hogy a házastársak tudatos
közreműködése szükséges hozzájuk, és bizonyos mértékia önuralom és
akarati erőfeszítés is; mindez fokozza a felelősségérzetet és azonos mér
tékben terheli meg felelősséggel mind a két felet. Mint ismeretes, nem
létezik teljesen megbízható fogamzásgátlási módszer, a kémiai szerek
pedig kedvezőtlenül befolyásolhatiáka magzat egészséáét. ha használa
tuk ellenére mégis fogamzás történik. Ha azonban a fizíolóziás módsze
rek nem válnak be, nincs ok arra, hogy a születendő gyermek egészsép:e,
normális alkata és fe.ilődése miatt agzódjunk. És azok a házastársak, akik
az időszakos meztartóztatás módszerével élnek, miután nem bíznak olyan
vakon annak sikerében, mint a kémiai és mechanikus módszerek kö
vetői, valahogyan mindig számolnak annak lehetőséaével, hogy a fo
gamzás mégis megtörténhet. azaz nem zárja ki teliességgel a gyermeket,
Az ilyen házaspárok számára így a nem kívánt terhesség sem sorscsapás,
hanem legföliebb véletlenség; lelkileg jobban fö1készültek az apaság és
az anyaság elfogadására.

Mindenesetre, ezek az egyház által is megengedett módszerek csak
alapelveik alapos elméleti és gyakorlati ismerete mellett használhatók.
Csak pontos betartásuk és sok jóakarat biztosíthatja hatékonyságukat.
Irásommal mindenekelőtt az volt a célom, hogy néhány egyszerű, de
gyakran mellőzött emberi igazságra emlékeztessek, melyek egyébként
egyetlen egyre vezethetők vissza: Mindenki legyen szent a másik szá
mára.

Még néhány esztendő, és azután? Az életnek az adja meg értékét. hoqy
mennyiben éltünk - másokért. Az olyan élet, amelyből nem háramlik jó a töb
biekre, rosszabb, mint a halál. Szolgálj tehát mindenkinek. S gondold meg,
mily sok az, amit ajándékba kaptál, s mily kevés az, amit te "áldozol".

Dag Hammarskjöld
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