
NY[RI TAMÁS

A SZEXUALITÁS ÉRTELMEZÉSE
Az empirtkus-szocíológiaí vizsgálatok megerősítik mindennapos tapasztalatun-o

kat, hogy a katolikusok valóságos erkölcsi magatartása a szexualítás terén jelen
tősen eltér az elébük tűzött eszményi moráltól. Ez mindíg így volt, csakhogy amíg
régen bűnnek tekíntették, ma az egyház normáinak a helyességét vonják kétségbe.
A Vigilia múlt év júniusi számában beszámolt arról a nagyarányú nyugat-német
országi közvélernénykutatásról, amely szerint a katolikusoknak csak 15%-a tartja
mérvadónak, amit az egyház a szexuálís magatartásról tanít. Hazánkban is kevés a
gyermek, sok az egyke, a válás és az abortusz; nevetséges kibúvó lenne azt hin
nünk, hogy statisztikai adataink csak a nem katolikusokra vonatkoznak. A hivők

jelentős része belső emigrációban él, az erkölcsi követelményt nem tartja elfogad
hatónak, hallgat és külön normát állít föl magának. A nagymértékű belső emig
ráció az egyház létét fenyegeti; gyöngíti, s előbb-utóbb elszakítja a hozzá fűző

többi köteléket is. "Csak úgy őrizheti meg az ember katolíkus hitét, ha kapcso
latban marad a katolikus egyházzal" - állítja Berger és Luckmann (165. o.) álta
lános szociológíai szempont alapján.

Ha az egyház nem akarja szexuálís normáival belső emigrácíóba kényszerí
teni híveit, akkor figyelembe kell vennie önértelmezésüket. Antropológiai közvetí
tés nélkül levegőben lógnak a szexuálís irányelvek, önkényesnek tűnnek, s így ép
pen azt rombolják le, amire törekszenek. Régebben a szexualítás funkcionális je
lentőségét hangsúlyozták: az állati nemiség mintájára a fajfenntartással értelmez
ték. A szexualitás naturalista szemlélete eltűnőben van: a hagyományos indítékok
nak többé nincs hitelük, a jövő új, perszonalista motívumoké, amelyek egyúttal a.
legrégibbek : Krísztus és Szent Pál fogalmazta meg őket. Karunk szellemi válsága
különösen nyomasztó a nemek kapcsolatában és a szexuális erkölcs értékelésében.
Eggyel több ok ez arra, hogyanaturalizmustól visszatérjünk a férfi és nő "part
nerségéhez" s annak gyökeréhez: a szeretethez, amely a szerelmes társban meg
látja a "felebarátot" (Mt 25,40).

Mítosz és tabu

A mai felfogás nem lát tisztátalanságot a szexualításban. A primitív társadal
mak a születést és a halált démoni erőknek tulajdonították, a szexualitást "tisz
tátalannak" (profán) tartották, és a démonoktól való félelmükben tabu-előírások

kal vették körül. A fogalom ·nem erkölcsi, hanem rituális: a tisztátalan nem alkal
mas az istentiszteleti - kultikus - cselekedetek végzésére. Az ószövetségi papok
nak istentiszteleti szolgálatuk ideje alatt megtiltották a holtak érintését és a szexuá
lis kapcsolatot. Dávid katonái megehették a "szentelt kenyereket", mível "tiszták"
voltak, "főképpen asszonytól" (IKir 21,6). Arisztotelész azt írja a Nikomakhosz-féle
etikában, hogya szerelmí vágy megfosztja az embert értelme használatától (1147
a·-b), Püthagorasz erkölcsi rossznak mondja a gyönyört: "A jó principiuma terem
tette a rendet, a fényt, a férfit, a rossz principiuma a káoszt, a sötétséget és a nőt."

A Lakoma Szókratész nézeteit tartalmazza, Platón azt hirdeti, hogy a filozófus
őrizkedjék a testi vágyaktól, ne szennyeződjék be a szexualitástól addig sem, amíg
Isten teljesen meg nem váltja tőle (Phaídón, 66 b). A rituális tisztaság fogalma
nem korlátozödott a görög-római kultúrkörre. A babiloniaiak és az arabok a
szexuális érintkezés után tömjént gyújtanak és rituális fürdőt vesznek, hogy meg
tisztuljanak - írja Hérodotosz (1,198).

A III. század elején - főként az Úszövetség újraértékelése nyomán - a ke
resztények átvették a "tiszta" és "tisztátalan" fogalompárt. Tertullianus (De anima,
27, 4) és Alexandriai Kelemen (Stromata, III, 122) szerint a házassági aktus tisztá
talanná teszi a keresztényeket, Origenes felháborodik, hogy "a házassági aktus után
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tisztátalanul" járulnak a szentáldozáshoz, és profanizálják a "szentet" (In Ezechie
lern, 7). Szent Jeromos korholja őket, mert - bár fürdőt vesznek és templomba
nem mennek - otthon magukhoz veszik az eucharisztiát (Adv. Jovinianum, 1,49).
Caesarius egy napi megtartóztatást követel a szentségek vétele előtt (Sermo, 16,2).
Nagy Szetit Gergely pápa enyhíti az előírást: "Az a férfi, aki feleségével hált, csak
akkor mehet templomba, ha előzetesen megmosta magát, de akkor sem léphet be
azonnal" (Epistola, ll, 64).

A hellenizmus eszmevilágában kibontakozó kereszténység - az új platonikus és
sztoikus, gnosztikus és manicheus felfogás hatása alatt - egyik fő céljának tekinti
a szexualitás legyőzését. A gangrai zsinat (340-41) fellép azok ellen, akik kárhoz
tatják a nős keresztények házában végzett imát, s vonakodnak részt venni a házas
papok szentmíséín (Canon 4). A Canones Apostolorum úgy rendelkezik, hogy azt a
pűspököt, papot és diakonust, akii tartózkodik a házasságtól, a hústól és a bortól 
éspedig nem aszkézisből, hanem megvetésből. mert feledi, hogy "minden nagyon jó"
(Gen 1,31) - fosszák meg hivatalától. A korszellem vonzása alól azonban nem tud
ták kivonni magukat. A szűzi életet élők már ezen a világon részesülnek a feltá
madás dicsőségéből - írja Szent Cyprián (De virginibus, 22). Origenes szerint a tö
kéletes emberek olyanok, mint az angyalok (Contra Celsum, IV, 29). A szüzesség
angyalokat teremt: aki megtartja angyal, aki elveszti ördög - mondja Szent Amb
rus (De institutione virginis, 1,8, 51). A házasság elvont, eszmei megbecsülése nem
akadályozta meg konkrét megvetését: a profán befolyás hatására a keresztények
végül is "engedményként" fogadják el a házaséletet. Tertullianus kifejti, hogy a
gyönyör s a szexuális vágy a házasságban is ugyanolyan bűnös, mínt a parázna
kapcsolatban (De exhortatione castitatis, 9,3). Alexandriai Kelemen osztja az új
püthagoreusok nézetét : az érzéki gyönyör erkölcsileg szennyezi be a házassági ak
tust (Stromata, III, 12. 2). Aranyszájú Szent János vallja, hogy aszexuális érint
kezés az áteredő bűn következménye, mivel a paradicsomban olyanok voltak ős

szüleink, mint az angyalok, s nem égette őket a vágy (In Genesim 15,4).
Ezek után nem ütközhetünk meg Szent Ago$ton álláspontján - legfeljebb azon,

hogy még napjainkban is meghatározza a keresztények felfogását. Az áteredő bűn

következményeként a szexualitás is bűn. A hitvesek házassági érintkezése elmélet
ben nem tilos, mert az utódokról való gondoskodás emberi kötelesség, de mivel
nem mehet végbe "állati indulatok" nélkül, gyakorlatilag mégis vétek. Ha klifeje
zetten nemzés a-cél, vagy a házassági szerződésből eredő "kötelességét" teljesíti a
feleség (a férjnek nem volt dlyen kötelessége!), akkor az érzéki indulat bocsánatos
bűnét elnézi lsten (De bono coniugalí, 6). A gyermekáldás, az érzékiség megféke
zése és a hitvesek szellemi szeretete a mentő ok (causae excusantes), amely míatt
megengedhető a házasság, Szent Tamás - mível a házasság gondjai és a szexuális
gyönyör nem egyeztethető össze a keresztény élettel - erkölcsi igazolásra szoruló
engedménynek (indulgentia) látja a házasságot. A megváltottak házasságának er
kölcsí igazolását a gyermekáldásban, a hűségben és a házasság. szentségében találja
meg. Képtelen megbocsátani, hogya házasságban kétszeresen is kockáztatja az em
ber "beszámíthatóságát" : egyrészt a gondok, másrészt a gyönyör miatt. Követke
zésképpen a férj csak nemzésre "használhatja feleségét", különben bocsánatos búnt
követ el, ha vele hál (Mitterel', 92-102. o.).

A nagy szakadék

A keresztények házasságellenessége kellőképpen nem magyarázható meg téves
filozófiai eszmékkel vagy elégtelen biológiai ismeretekkel. Az ok sokkal mélyebb,
inkább társadalmi, mínt eszmei: a férfijogú társadalmak nőellenessége. A tévesz
mék a ténylegesen kialakult társadalmi helyzet ideológiai fölépítményeí." A görög
társadalom patriarkális berendezkedése tükröződik Arisztotelész felfogásában. Esz
ménye az autarkeia: a városállam, a theoria" a férfi "önmagában való elegendősége"

(Ethika Nikomakheia, 1177 a-b). Mivel a nők a városállamokban - Spárta kivé
1:elével - nem voltak függetlenek - a nő elrontott férfi (mas occasíonatus) -,
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..az ember" eidosza "eltekint" a nőtől, az emberi lényeg csak a férfiban valósul
meg. A nők egyetlen erénye, hogy keveset esznek, egyébként irigyek, gyávák, ha
zugok, bosszúállók és oktalanok (Historia Animalium, 608 b). ArisztoteZész eszméi
- Szent Tamás közvetítésével - még ma is hatnak az egyháziak gondolkodásában.

A nőket nem az egyház fosztotta meg [ogaíktól, de nem is tett semmit felsza
badításukért (S. de Beauvoir, 129. o.), Példaként elég TertulZianust idéznünk: "A
sátán kapuja vagy, te asszonyi állat. Te vitted kárhozatba azt, akit a sátán nem
mert szemtől szembe megkörnyékezní, miattad halt Isten Fia kínhalált a kereszten;
bizony mondom, úgy illenék, hogy holtodig talpig gyászban, megtépett köntösben
járj közöttünk" (De cultu feminarum, 1,1,2). M. DaZy részletes elemzéséból kiderül,
hogy az egyházatyák a nőt azonosították a szexualítással, s éppúgy undorodtak
az egyiktől, mint a másiktól (55-61. o.), Nem reflektáltakférfiközpontú gondolko
dásuk kívetítő mechanizmusára: bűntudatukat vitték át a "másik", a "bűnös" nem
re. A nők hátrányos helyzetéri nem segített a Szűzanya-tísztelet sem. A nőiség

magasztos ideáltípusa elfordította a figyelmet a nők valódi sorsáról. Mária fel
vétetett a mennyekbe, a földi nők ki voltak szelgáltátva testük biológiai adottsá
gainak, a férfijogú társadalom testi, lelki, szellemi elnyomásának. Nem csoda, ha
végül maguk is elhitték, hogy alacsonyabb rendű és bűnös teremtmények. A bo
szorkányperek megdöbbentő nőellenessége legalább félmillió ártatlan nő halálát
okozta. A kollektív téboly oka társadalmi: az "Isten kegyelméből uralkodó" feje
delmek helyett a boszorkányokat hibáztatták a nyomorúságért. Hogy miért éppen
a nőket, s csak elenyésző számban a férfiakat? A boszorkányok üldözésében meg
nyilvánuló antifeminizmus - a másik nem vonzásától való neurotikus rettegés 
kivetítette szexuális íngerelhetőségét, és a nőkben tárgyíasítva küzdött ellene.

A boszorkányperek megszűntek, a nőellenesség azonban még míndíg kísért. A
,hivatalos egyházi megnyilatkozások alapos ismeretében azt állitja M. DaZy (95

133. o.), hogy egyedül XXIII. János pápa vallja fenntartás nélkül 'a nők teljes
jogegyenlőségét. "A nők ugyanis - mivel napjainkban mindinkább tudatában van
nak emberi méltóságuknak - nem tűrik, hogy élettelen tárgynak vagy eszköznek
tartsák őket, és megkövetelik, hogy' az emberi személyhez méltó jogok és köteles
ségek öket is meglllessék mind az otthon falai kőzött, mind az államban" - írja
a Pacem in terris körlevélben (25. o.) A püspöki szinodus vitáiban is megnyilvá
nult az arisztotelészi-szenttamási álláspont: a férfi autark, önmagának elegendő,

teljes ember; ha felesége van, az inkább csak gátolja hivatása teljesítésében. Az
angol jezsuiták lapja, a The Month egy keleti szertartású bíboros elbeszélését köz
li ezzel kapcsolatban. Az érsek személyesen ismert két testvért, az egyik nős, a
másik nőtlen pap volt. A nőtlen a nehéz időkben hamarosan szögre akasztotta re
verendáját, a nős megőrizte hitét: felesége és gyermekei támogatták meggyőződésé

ben. Suzanne van der Mersch asszony a nők felszabadításáért küzdő belga csoport
nevében bírálta a férfi-autarkeia eszményt: "Azt mondják, ha megnősülnének a
papok, sok időt pazarolnának a feleségükre: ezt. rní is tudjuk, csak azt nem hisz
szük el, hogy a gyöngédségre fordított idő szűkségképpen ídőpazarlás" (The Month
232/1971/169-172. o.). Szinte tapintható az ideológiai gyökér: ha a termelés a tár
sadalom vezérlő eszméje, akkor pazarlás a másra fordított idő. Ha az ember a
legfőbb érték, akkor lehet, hogy kevesebbet termel a nős férfi, de teljesebb em
ber lévén, jobbat.

A nő sorsa szorosan egybefonódott a szocializmussal - írja S. de Beauvoir
(70-73. o.). Felszabadulását egyedül a munka biztosíthatja. Biológiai sajátossága,
hogy hatalma a világ felett szűkebb körű, mínt a férfiaké. A technika fejlődésével

és megfelelő társadalmi berendezkedésekkel megszüntethető a férfi és a nő testi
erőkülönbözetéból fakadó hátrány. A nőt a férfihez fűző szexuálís kapcsolat nem
azonos a férfit a nőhöz, fűző kapcsolattal, s az anya és gyermeke közti viszony is
eltér az apa és gyermeke viszonyától. Mégsem, hormonjai és titokzatos ösztönei ha
tározzák még a nőt, hanem az a mód, ahogyan belsövé teszi kapcsolatait a világ
gal. A serdülő fiút és a serdülő leányt elválasztó szakadéket nem a természet
szabta meg, gyermekkoruk óta tudatosan ásta a társadalom. A Doktlnnente című

folyóirat múlt év decemberi száma érdekes adatokat közöl a magasabb pozíciókban
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lévő nők számarányáról:a Szovjetunióban 29%, az NSZK-ban 15%, Svédországban
13%, Norvégíában 14,5%, Nagy-Britanniában 4,1%, Franciaországban 23,%, Olasz
országban 4,5%, Hollandiában pedig 2%. Belgiumban nincs egyetlen képvíselőnő

vagy szenátornő, a politikai pártok vezetőinek is csak 7 százaléka nő. Az USA sze
natusában 2%, a képviselőházban 2,5%, a szövetségí bíróságon 0,68% a nők aránya.
Mások a nők és a férfiak kereseti lehetőségei is. A nők átlagos keresete alig éri
el a férfiak átlagos keresetének a kétharmadát. Ilyen körűlmények között - kü
lőnösen ha tekintettel vagyunk a "második műszak"-ra is - nem csodálkozhatunk
azon, hogy a nők jelentős része nem szívesen "dolgozik". Nem azért, rníntha al
kalmatlan lenne rá, mintha nem híányolná egyenjogúságát, míntha "örök női"

voltának jobban megfelelne a mosogatórongy, rnínt az elektronmikroszkóp, hanem
azért, mert a világ még míndig a férfiak világa, s elviselhetetlenül megterheli a
nőket: az elvben hirdetett egyenlőséget az élet konkrét berendezkedései megvon
ják tőlük. Nálunk a legfőbb érték az ember; vajon vonatkoztathatjuk-e a nőkre

is? A dolgozó nők száma hazánkban 1,9 mlllió, a bérből és fizetésből élők 40 szá
zaléka, ámde a magasabb - miniszteri, egyetemi tanári, vállalatvezetői stb. - be
osztásban lévő nők száma elenyészően csekély. Allamunk különféle utakon 
anyasági segély, felemelt családi pótlék, jobb munkakörí viszonyok stb. - igyek
szik javítand a nők hátrányos helyzetén. A segítség nem elég: nem segítségre, ha
nem férfijogú szemléletünk gyökeres átalakítására van szükség.

A nők tekintélyes hányadának a szexuális különbségek nélküli örök élet az
e6~ etlen vigasztalása. Szükségük van a kereszténységre ahhoz, hogy el tudják vi
selni életüket. Ebből azt a téves következtetést vonják le sokan, hogya keresztény
ségnek fennmaradásához szüksége van "igazi nőkre". Az egyház biztosítja a nők

leletti gyámkodását. Szexuálís erkölcsének naturalizmusa szintén a hátrányos meg
különböztetést rögzíti, holott a kinyilatkoztatás a szexualitásra vonatkozóan is a
szeretet nermáját hirdeti. Tanítása összefoglalható egyetlen mondatban: míndaz,
ami nem szerétetből történik, bűn. Az erkölcsi naturalizmus a kereszténység leg
drágább kincsétől - egyetlen igazolásától - a szerétettől fosztja meg a ke
resztények házasságát.

Kezdetben nem így volt

Az Úszövetség az emberiség ősi antropológiai. tapasztalatát fogalmazza meg ..
Az ember lényege nem elvont, a szexualítástól elvonatkoztatott eszme: a férfiként
és nőként megvalósuló konkrét ember - a kettő együtt - a Teremtő képmása
(Gen 1,27). A Szeritírás nem ismeri a görög antropológiára jellemző test-lélek
problérnát, Isten jónak teremtette az embert, tehát igent kell mondanunk a sze
xualitásra is. Bár Istenre nem vetíthető ki szexuális különbség, a férfi és a nő

szerető kapcsolatában mégis megmutatkozik valami az önmagát elajándékozó isteni
szerétetből (agapé). A Jahvista író teremtéstörténetében Isten első tette az ember
teremtése és másnemű társra irányítása az antropológiailag értelmezett világban
(Gen 2,18-24). A férfi és a nő kommunikációra és kölcsönös kiegészítésre van
utalva: egyikőjük sém teljes ember a másik nélkül. A héber szavak - "is" (férfi)
és "issa" (nő) - hasonlósága jelzi, hogy kapcsolatukban nincs alá- vagy föléren
deltség. Amikor azt mondja a Szentírás, hogy a kettő "egy test", akkor nem át
meneti szexuálís egyesülésre, hanem nő és férfi hiánytalan szellemi-lelki egysé
gére gondol. A teljes szexuális odaadást jelentő "megismerni" ige a szexuálís kap
csolat legmélyebb értelmét fejezi ki: a személyek kölcsönös feltárulását és meg
szólalását, azt, hogyelmondhatnak és felfedhetnek egymás előtt olyan dolgokat
is; amelyekre egyébként nincs szavuk. Az emberi természet megsérülését korának
nyelvén mondja el a Jahvista. A rossz és terhes társadalmi berendezkedéseket a
bűn következményeként értelmezi. A nő vágyakozása a férfi védelme után. s a
férfi uralma a nő felett Izrael férfijogú társadalmának az elítélése. A mezítelen
séggel -kapcsolatos, s a kulturálís adottságoktól függő szégyen átélése is teológiai
értelmezést nyer: a nemek hátrányos megkülönböztetését szentesítő társadalomban
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úgy érzi az ember, hogy mezítelenül ki van szolgáltatva a kapzsi kéjvágynak
(Gen 3,7).

Jézus tanításában nyoma sincs az előítéleteknek. Ha jónak látja, túlteszi magát
a tisztasági előírásokon (Mt 11.19; Lk 7,34). Nem küldi el a vérző - rituálisan
tisztátalan - asszonyt (Mk 5,25-34), megfogja Jairus halott leánykájának a ke
zét (Mk 5,41), megérinti a naimi ifjú koporsóját (Lk 7,14). Alapvetően átértelmezí
a tisztaság fogalmát : a szív tisztaságát hirdeti. "Mindaz, aki bűnös kívánsággal
asszonyra néz, szívében már paraználkodott vele" (Mt 5,28). Nem a szexualításra,
hanem a másik személye ellen irányuló támadásra helyezi a hangsúlyt. O maga
nem élt házasságban, de elfogadta a aazdag asszonyok támogatását, s környezeté
ben állandóan voltak nők. Nem szígorú moralista, sem aszketikus szerzetes, mégis
szabadabb az aszkétáknál és erkölcsösebb a moralístáknál. .

Jézus nem helyezhető el korának egyetlen kategóriájában sem. Szent Pál 
kora gyermeke lévén - nem látta át a szexualitás összes vonatkozását és vala
mennyi értékét. bár a szexuálís erkölcs egyetlen normájaként ő is a kölcsönös meg
becsülést és tiszteletet említi: a keresztény férj nem viselkedhetik úgy a feleségé
vel, mínt a hetérával (Thessz 4,4). Bár átvette azt, ami társadalmában magától ér
tetődő volt, kijelentései az emberről és a szexualitásról nyitva állnak korunk va
lóságfelfogása előtt. A Szeritírás alapgondolatai nem támasztják alá a szexualitás
manicheus megvetését. sem a férfi-autarkeia eszményt és a nők hátrányos meg':
különböztetését, sem a szexuálís erők elfojtasát.

A szexualitás antropológiai értelme

Weisman abban látja a kétneműség értelmét, hogy az ivarsejtek összekevere
dése a variációk sokaságát, ez pedig a csíraplazma fennmaradását biztosítja a vál
tozó körűlmények között, Woodruff szefínt a szexualitás célja a csirapálya meg
fiatalítása. Meggyőzően mutatta ki Buytendijk (84-85. o.), hogy a biológiai ma
gyarázatok hibás körben mozognak, föltételezik azt, amit magyarázniuk kellene: a
ténylegesen meglévő nemi különbséget, Hegel érvelése is circulus vitiosus:
" ... amennyiben az egyén rnínt egyes nem felel meg az immanens nemnek (Gat
tung) . " megvan benne e h\ány érzése. Benne tehát a nem mint feszültség saját
valóságának megnemfelelésével szemben az az ösztön, hogy a neméhez tartozó más
ban elérje magaérzését. hogy a vele való egyesülés révén klegészüljön, s e közve
títés által a nemet összekapcsolja magával és egzísztencíára hozza" (508. o.),

Ha az élőlények nemisége sem magyarázható meg 'biológiai szempontból, még
kevésbé értelmezhető így az emberi szexualitás, Nem a biológiai funkció világítja
meg az ember kétneműségét, hanern személyes volta érteti meg szexualitását is. A
szaporodás feladatának szexuális megoldása felszabadítja a fajfenntartás nyűge

alól, s megteremti a személyes élet lehetőségeit a fajon belül. A szexualitás ér~

telme az emberi lét egészéből hámozható ki: nem redukálható a testre, még ke
vésbé egyes szervekre és hormonokra. A nő és a férfi "különbözősége az egység
ben" létünk lényegi jegye: nem választható le az ember eszméjéről, s nem
magyarázható funkcionálisan. A szexualítás nem hajlamként vagy képességként
- például zenei képességként járul hozzá a semlegesnek tekintett emberi lényeg
hez, hanem férfiként vagy nőként határozza meg (J. Gründel, 334-342. o.). B. Ma
linowski és M. Mead néprajzi. H. Schelsky szocíológíaí kutatásaí a nemek tipizálá
sának a helytelenségére figyelmeztetnek. A különböző kultúrákban alapvetően

másként alakult a férfi és a nő társadalmi "szerepe". Szexualításának alakítható
ságára való tekintettel szinte nem' is mondhatjuk, hogy az ember férfinak vagy
nőnek születik, hanem hogy kulturálís fejlődése folyamán válik azzá.

A modern antropológia hangsúlyozza, amit már Szókratész tudott, hogy nem
elegendő önmagának sem a férfi, sem a nő.' A két fél együtt egész: "Mindenki csak
eltört része (szűmbolon) az egész embernek, miután ketté vagyunk vágva, mint
valami félszegúszó (egy halfajta - Ny. T.), mert egyből kettővé lettünk. Keresi is
ki-ki a maga másik felét" (Szümposzion, 191. d). A nő és a férfi kommuníkácíója
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az ember Iényegét alkotja: a férfiak és a nők különbségének az egységében fej
leszthetök ki az emberi képességek, és valósíthatók meg az emberi feladatok. A
szexualitásnak köszönhető az alapvető tapasztalás arról, hogy senki sem szíget, hogy
függ a másik embertől, hogy rá van utalva a társra. A szexualítás túlmutat az
emben társen is: önmagunk meghaladása a valódi transzcendencia jelzése.

A régebbi réteg-medellel szemben ma inkább létünk középpontjából Itiinduló
dimenzióknak tekintjük az emberi lét összetevőit. A személy mélyén gyökerező

szexualitás megvalósítása az egész embert érinti. Az elsődleges "nenú" kapcsolat
(a genitális viszony) csak akkor emberi, ha bele van ágyazva a társ egész szemé
lyére irányuló vonzalomba és szeretetbe, ha nemcsak a hiányérzet (erósz), hanem
a személy iránti szeretet (philia) az összekötő kapocs.· A személy rnéltősága meg
követeli, hogy - az anímus vagy az anima kivetítéseként - ne" elvont eszményt,
hanem a konkrét társat szeressük. A szeretet nem önmagunkra irányuló nárcisz
tikus szerelem, hanem a társ másvoltának, gyöngeségeinek és hiányosságainak
őszinte, becsületes, fenntartások nélküli vállalása: "fairness" - felebaráti szere
tet -, amely elválaszthatatlan az istenszeretettőI. Ha az istenszeretet próbája 
.Tézus szavai alapján (Mt 25,40) - a felebaráti szeretet, akkor a másik másvoltá
nak tiszteletben tartásában, szerény, csöndes elfogadásában megtalálhatjuk nő és
férfi viszonyának legfőbb és voltaképpen egyetlen mércéjét: "szeress, és tégy amit
akarsz". Milyen alapon vonhatnánk kétségbe a szentágostoní mondat igazát?

Az emberi. szexualitás abban különbözik az állatok ösztönösen irányított nemi
ségétől, hogy alakítható, ezért igényli, hogy átformálja a philia és az agapé. Ha a
szeretet nem veszi birtokába a szexust és az erószt, akkor a szexuálís cselekedet
öncélú lesz: mivel nem a személyes kapcsolat kifejezője és eszközlője, elveszíti fel
adatként nyert értelmét és jogosultságát - még a szentségí házasságban is. Ha egy
általánbeszélhetünk az emberi szexualitás "természetéről", akkor ez abban áll,
hogy nincs velünk született meghatározottsága (a klasszikus természet-fogalom l),
hogy nyitott és hogy ösztönös biztonság hiányában személyes integrációra szorul.
Ez a felfogás egyaránt helyteleníti a szexuális szabadosságot és a rigorízmustt a
szexualítás .elsődlegesen a személy szolgálatában áll, s ha a faj szolgálatától 
esetenként - elválasztható is, a személyétől sohasem.

A szexuálls egyesülés a nő és a férfi teljes egységének kifejezéseként és meg
valósításaként. az őket bensőleg meghatározó megismerés eszközlőjeként, értelem
szerűen föltételezi az életközösségre irányuló akaratot, s annak társadalmi kinyil
vánítását. Olyannyira, hogy azok a szerelmea párok, akik valamilyen okból nin
csenek házassági kötelékben, gyakran a szexuális kapcsolaton túlmenően is úgy
viselkednek, mintha házasok lennének. Az élet egészéből kiszakadó szexualitásban
a másnemű . társ az önkíelégülésre irányuló nárcizmus élvezeti tárgya. Freud sze
lint az elmebaj kritériuma, ha valaki korlátlanul kielégíti ösztöneit, ha nincs te
kintettel a személy érdekére, az én-te viszonvra és a társadalmi környezet igényére.
A személy egészséges fejlődése a részösztönök - magasabb síkon való - össze
egyeztetését igényli. Freud szublimációról, Aquino! Szent Tamás politikus kormány
zásról, az ösztönöknek a szernélyíség egészébe történő integrálásáról beszél.

Korunk szexuális robbanása nem az ösztönök és a hormonok problémája, ha
nem társadalmi-kulturális kérdés: a nő és a férfi viszonyából "meg lehet ítélni az
ember egész művelődési fokát" - írja Marx (68. o.), A világméretű lázadást a
szexualitás terén való "kulturális lemaradás" váltotta ki. Férfi és nő drámájának
boldognak és játékosnak kell lennie (A. GTeeley, 222. o.), de nem az, mert boldog
ság és játékosság csak teljesjogú, felszabadult, egyenrangú személyek találkozásá
ban, a nő és a férfi valódi társi viszenyában jöhet létre. A szexuális kizsákmá
nyolás is megbocsáthatatlan; egyaránt elídegenítl és elidegenültségében szükség
képpen boldogtalanná teszi mind a kizsákmányoló férfit, mind a kízsákmányolt
"nőt. A- sok válásnak, a kevés gyermeknek, a szexuális nyomorúságnak legmélyebb
oka a vközfeltogás férfijogú szemlélete, gyakorlati antifeminizmusa, szexuális kul
turálatlansága: a nők tárgyként való kezelése. A mí társadalmunkban könnyebb
a nőknek emancipálódniuk a családon kívül, otthon azonban csaknem lehetetlen.
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A családokban - akár marxistának, akár kereszténynek mondiák magukat 
többnyire még mindig a férfiak uTalkodnak. A feleség a konyhában tölti szabad
idejének java részét. Mos, főz, vasal és takarít, kiszolgálja férjét és fiait - és
igy újratermeli az ördögi kört.

A szexuális erkölcs legsúlyosabb problémája ma a férfijogú társadalmi szem
lélet. Amíg ezen nem sikerül változtatnunk, addig hiába mérlegeljük, hogy meg
engedett-e a házasság előtti szexuális kapcsolat vagy nem, hogy jogos-e a család
tervezés, és ha igen, milyen eszközökkel, hogy mérhető-e centiméterrel az illen
dőség: kár minden szóért, amig a nőket eszköznek tekintjük. A kazuista részlete
zések és a természet bálványozása helyett - ezt amúgyis tiltja a kinyilatkoztatás
- arról beszéljünk, hogy a férjek segítsenek a háztartásban, hogy a feleségek is
vegyenek részt a döntések meghozatalában, hogy az anyák és az apák - nem sza
vaikkal, hanem magatartásukkal - a társadalom egyenjogú tagjaivá neveljék
leányaikat. A szexuális kérdés - a válások, a népszaporulat, az abortusz - meg
oldása egészen másutt van, mint ahol eddig kerestük. Embervoltunk szexuális
meghatározottságának és a belőle eredő korlátoknak a tudomásul vétele, a másik
nem iránti tisztesség, becsület, méltányosság, a "tiszta játék" (fairness) a bajok
gyökeres orvoslásának az egyedüli útja.
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