
Alexandriai Kelemen
a házasságról
Az ókeresztény kor más teológusaihoz képest viszonylag kiegyensú-
lyozott álláspontot képvisel a házasság értékelésében Alexandriai Ke-
lemen (150 k.–215 k.).1 Felfogását a későbbiekben hivatalosan elfoga-
dott egyházi értelmezés legkorábbi példájának tekintik, ezért szívesen
illetik a proto-ortodox jelzővel, ami nem feltétlenül előnyös megne-
vezés. A kifejezés használata mögött olykor az a szándék rejlik, hogy
a kelemeni teológia gyengéire rámutatva kemény bírálat alá vonhas-
sák a katolikus egyház házasságteológiáját és szexuáletikai tanításait.2

Mint később oly sokan, Kelemen is vitahelyzetben fejti ki gondo-
latait. A különféle gnosztikus (gnószisz = ismeret, tudás) irányzatok-
kal és a Tatianosz nevével fémjelzett enkratita (enkrateia = önmegtar-
tóztatás, önuralom) felfogással szemben védelmébe veszi a házasság
intézményét, és egy egész könyvet szentel e sokrétű kérdésnek Sztró -
mateisz (Szőttesek) című munkájában. Szinte az összes szentírási he-
lyet felidézi és értelmezi, amely a házasság és a cölibátus kérdésében
mérvadó és mindmáig a házasság teológiájának kiindulópontja.

A következőkben ismertetem Kelemen házasságról alkotott fel-
fo gását, rámutatok annak teológiai-exegetikai összefüggéseire,
végül felhívom a figyelmet korlátaira, de azokra a szempontokra
és lehetőségekre is, amelyek tanulságosak lehetnek korunk házas-
ságteológiája számára. 

Kelemen nem törekedett rendszer megalkotására, írásaiban más-
más nézőpontból, eltérő szándékkal fejtette ki gondolatait, amelyek
ezért olykor ellentmondásosak vagy legalábbis annak tűnnek. Gaz-
dag és színes életműve kiválóan alkalmas arra, hogy ki-ki az éppen
neki tetsző tanításokat emelje ki belőle. Ezt fogom tenni majd én
magam is a jelen tanulmány zárásaképpen, amikor felhívom a fi-
gyelmet házasságteológiájának néhány továbbgondolásra ösztönző
elemére. Eljárásom azonban korántsem önkényes. Az a meggyőző-
dés az alapja, hogy a modern katolikus házasságteológia a II. Vatikáni
zsinat hatására mindinkább elmélyültté és letisztulttá vált, s egyre
gondosabb figyelemmel fordul a házasság mint misztérium felé. Azt
a teológiai szemléletmódot, amely a házasságban elsősorban misz-
tériumot lát, és ezt tekinti a házasságteológia magvának, a házasság
misztériumteológiai vagy misztológia megközelítésének nevezem.

A házasság misztériumteológiája a II. Vatikáni zsinat Gaudium et
spes kezdetű lelkipásztori konstitúciójával kapott határozott ösztön-
zést. A szöveg szerkesztői úgy tudtak hűségesek maradni a hagyo-
mányhoz, hogy közben megszabadultak annak fölösleges terheitől,
és a modern világban élő emberhez szólva valóban meghallották az
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idők szavát. A zsinati konstitúció szemlélete és szellemisége tükrö-
ződik VI. Pál gyönyörű Humanae vitae enciklikájában (1968) és II.
János Pál pápa Familiaris consortio kezdetű apostoli buzdításában
(1982). A zsinat után megjelent egyházi dokumentumokban előtérbe
kerültek a „proto-ortodox” patrisztikus házasságteológia tisztán bib-
likus és misztologikus elemei, és ezekre alapozva meghatározó lett a
személyesebb, szeretetkapcsolatban és szövetségben, nem pedig in-
dividuumok közötti szerződésben gondolkodó teológiai szemlélet.

E látásmód elmélyítése végett hasznos lehet visszatérni a forrá-
sokhoz, hogy megvizsgáljuk, mi az, ami az ókeresztény örökségből
segítségünkre lehet a házasság perszonális, misztériumteológiai ér-
telmezésében. Ebből a megfontolásból fordulok most Alexandriai
Kelemen írásaihoz, a házasságra vonatkozó szentírási tanítások teo-
lógiai értelmezéstörténetének legelső jelentős szövegeihez.3

I. Kelemen házasságteológiája

Kelemen tapasztalata szerint sokan Pál apostol tanítására és Jézus né-
hány kijelentésére hivatkozva valójában a világ iránti gyűlöletüket ál-
cázzák önmegtartóztatásnak (Strom. 3.9.63.). A legtöbb gnosztikus és
enkratita irányzat a házasságot és az utódnemzést az első emberpár
bűnbeesésére vezeti vissza, amelynek következtében a lélek az érzé-
ki, halandó testtel összekapcsolódva beszennyeződött, és ezért jelen
állapotában képességeit csupán korlátozottan tudja kifejteni. Egyes
valentinánusok ritka kivételnek számítanak azzal, hogy a házasságon
belüli szexualitást is elfogadják, mert a férfi és nő egyesülését égi, is-
teni emanációból eredeztetik (3.1.1. vö. Ire nae us Haer. 1.6.4.). A gnosz-
tikusok döntő többsége ugyanis megveti a házasságot, a testi szapo-
rodást pedig az anyagi világot megalkotó, alsóbb, sokak által egyenesen
gonosznak tartott istenséggel való együttműködésnek tartja.

Az enkratiták ugyan elismerik a teremtett világ jóságát, és tisztelik
annak Teremtőjét, a házasságról azonban a gnosztikusokhoz hason-
lóan lesújtó véleményt alakítottak ki. A romlandó, érzéki hús-vér tes-
tet, az ösztönöket, a testi szaporodást, a házasságot a paradicsomi
bűneset következményének tartják, amely alól a megkeresztelt Krisz-
tus-követők felszabadultak, és amelyhez visszatérni bűn. Az ószö-
vetségi szentek számára ugyan megengedett volt a házasság, sőt
ágyasok tartása is, de a cél, amely ezt megkívánta, vagyis Krisztus
testi születése teljesült. Krisztus után a házasságot felváltja a teljes
önmegtartóztatás, a szexuális együttlét a keresztények számára
még házasságon belül sem megengedhető.

Kelemen a gnosztikusokkal szemben a teremtett világ jósága
mellett érvel, s arra hivatkozik, hogy a házasság a teremtményi
rendhez tartozó javunk. Az enkratitákkal ellentétben a házasságot
isteni rendelésnek tartja, a testi nemzést természetes jónak, amelyet
Krisztus nem megszüntetett, hanem visszahelyezett eredeti tiszta-
ságába és méltóságába.
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A házasság tehát kezdettől fogva Isten rendelése, és egészen e világ
végéig érvényben marad, mert Jézustól tudjuk, hogy az utolsó idők-
ben is meglesz (vö. Mt 24,37–39, Strom. 3.6.49.). A gyermeknemzés és
a házasélet lehet tiszta, sőt az önmegtartóztatók életmódja és visel-
kedése sokszor nem múlja felül a tiszta házasságban élők cseleke-
deteit (3.6.52.). Az önmegtartóztatás (enkrateia) és a mértékletesség
(szophroszüné) ugyanis nem a házasságnak és nem is a házastársak
szexuális egyesülésének ellentéte. Az önmegtartóztatás nem gya-
korlás, hanem isteni erő és kegyelem eredménye: tartózkodás mind-
attól, amire a lélek rosszul vágyakozik, nem csupán az ölelkezéstől,
hanem a vagyonszerzéstől, gyönyöröktől, hiábavaló beszédtől stb.
(3.1.4.). Az önmegtartóztatás a filozófusok tanításában a vágyak
megfékezése, hogy azok ne uralkodhassanak rajtunk, keresztény fel-
fogásban viszont a vágyak megszűnése az igazi tisztaság, amit
csakis Isten adhat meg az embernek (3.7.57.). Egyeseket azzal aján-
dékoz meg, hogy képesek lemondani a házasságról, a monogámia
azonban éppen úgy lehet az önmegtartóztatás és a tisztaság életál-
lapota, mint a mennyek országáért önként vállalt, teljes cölibátus,
amelyről Jézus beszél (vö. Mt 19,12). A monogám házasságot a ke-
resztények nem megvetik, hanem csodálják, mert úgy tartják, hogy
egymás terhét kell hordoznunk (vö. Gal 6,2).

Kelemen figyelemreméltó engedékenységgel értelmezi a korin tu -
siakhoz írt levél 7. fejezetének parancsait és tanácsait. Engedékenysé-
gének nem aszketikus lazaság az oka, hanem az, hogy a házasság -
ellenes nézetek képviselői alaposan kiaknázták, és túlságosan
egy oldalúan értelmezték Pál tanítását. Kelemen a megbillent egyen-
súlyt kívánja helyreállítani. Szerinte az Apostol nem a házasságról,
hanem az újraházasodásról mondja, hogy „jobb, mint égni” (1Kor 7,9,
Strom. 3.1.4. és 3.12.82.), és nem a tiszta házasságra érti, hogy „jobb a
férfinak nem érinteni az asszonyt, de a paráznaság miatt legyen meg
minden férfinak a maga felesége” (1Kor 7,1–2), hanem arra a testi
együttlétre, amelynek nem a gyermeknemzés a célja. Az önmagukat
megtartóztatni nem képes házasok ugyanis nagyobb rosszat kerül-
nek el, tudniillik azt, hogy a Sátán, a tiszta életűek ellensége, a maga
oldalára csábítsa őket (3.15.96.). Pál tanácsa, mely szerint a házastár-
sak az imádság idejére egyetértésben függesszék fel a szexuális
együttlétet (1Kor 7,5), éppenséggel az önmegtartóztatásra tanít. Egyet-
értésben teszik, meghatározott ideig, nehogy a vágyakozás miatt há-
zasságtörést kövessenek el (3.12.79.). A mértékletes házasságban a
házastársak közötti egyezség, amelynek megfelelően időlegesen
megtartóztatják magukat és szemérmes nászuk egyetlen célja a gyer-
meknemzés, olyan erény, amely köztes helyet foglal el a mértéktelen-
ség és a teljes önmegtartóztatás között (3.12.81.).

Kelemen szerint a szexuális együttlét csupán akkor tisztátalan,
akkor mértéktelen és bűnös, ha a vágy uralja (3.12.79.). A keresztség
lemosott rólunk minden tisztátalanságot, a coitus pedig nem olyan
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tisztátalanság, amit le kellene mosnunk. A Törvény nem azért írt
elő tisztulási szertartásokat, mert az emberi születést tisztátalannak
tartotta, hanem mert a nemzőmag profetikusan a keresztségi újjá-
születést jelezte. A születés nem a közösülés gyakoriságának függ-
vénye, hanem a mag befogadása a méhbe: „a természet műhelyé-
ben a mag embrióvá alakul” (3.12.83., vö. uo. 4.150.). Más a helyzet
a coitushoz is szorosan hozzátartozó vággyal és gyönyörrel. „A vágy
nem testi dolog, noha a test miatt jön létre” (3.4.34, vö. Platón
Philébosz 35c). Aki a gyönyört tartja a legfőbb jónak, azt a szenve-
délyek uralják, és akiket a szenvedélyek uralnak, nem juthatnak el
Isten ismeretére, amely feltétele az üdvösségnek (Strom. 3.5.43.).

A házasság célja a gyermeknemzés, a gondoskodás a gyermekről és
a háztartás ügyeinek intézése. Ezért kapta segítségül az asszonyt a
férfi. Az özvegyek újraházasodása nem bűn, de a tökéletesség evan-
géliumi etikájának elvárásait nem teljesíti (3.12.82.). Az asszony a
házban és a keresztény hitben is segítőtársa a férfinak (3.18.108.), sőt
ennél több, mert az 1Kor 7,14 szerint a házastársak megszentelik
egymás testét. Krisztus felbonthatatlannak mondja a házasságot,
mert aki elküldi a feleségét — kivéve paráznaság miatt —, házas-
ságtörővé teszi (Mt 19,3–9). A házasságot nem kell megvetni azért,
mert a feltámadás után „nem nősülnek, férjhez sem mennek” (Mt
22,30), hiszen akkor nem is esznek, nem is isznak (1Kor 6,13, Róm
14,17), de most még eszünk, iszunk, és nem vetjük meg az ételt, italt
és a gyomrot (Strom. 3.6.47–48.). Pál látszólag szembeállítja a há-
zastársak kölcsönös tetszeni akarását az Úr dolgaival való törődés-
sel, amikor azt mondja: „akinek nincs felesége, arra gondol, ami az
Úré, hogy hogyan tetsszék az Úrnak, akinek pedig felesége van,
arra gondol, ami a világé, hogy hogyan tetsszék feleségének” (1Kor
7,32–33), de nem tartja rossznak, ha valaki házastársának tetszeni
vágyik. „Hát nem törvényes”, kérdezi Kelemen, „hogy akik Isten
akaratának megfelelően tetszeni akarnak feleségüknek, szintén
hálát adjanak Istennek? Ne volna megengedhető a nős férfinak és
feleségének, hogy együtt törődjenek az Úr dolgaival? Amint a haja-
don az Úr dolgaival törődik, hogy szent legyen testében és lelkében (1Kor
7,34), úgy a férjezett az Úrban törődik férje dolgaival és az Úr dol-
gaival, hogy szent legyen testében és lelkében: mindketten szentek
ugyanis az Úr ban, az egyik feleségként, a másik szűzként” (Strom.
3.12.88.).

Kelemen nem lát feszültséget a korintusiakhoz írt levél házasság-
felfogása és a lelkipásztori levelek között, amelyekben gyakorlati
érvek olvashatók egyszer nősült férfiak vezető tisztségbe válasz-
tása mellett az egyházban. A házasság ugyanis éppúgy az Úr szol-
gálatának egyik formája, mint a cölibátus. A házas állapot sajátos-
sága, hogy alkalmat ad a férfinak felelősséget viselni az otthonában
mindenért, amit a feleségével együtt közösen birtokol. Ez a háztar-
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tásért viselt felelősség az, amiért az Apostol monogám férfiak püs-
pökké szentelésére bíztat (1Tim 3,4), hiszen ők felelősséggel képe-
sek irányítani az egész egyház ügyeit (Strom. 3.12.81. és 90,
3.18.108.). A gyermekneveléssel természetesen együtt járnak bizo-
nyos kellemetlenségek, és arra az időre, amíg a gondok lekötik az
embert, elvonják a figyelmét Istenről. Ez azonban nem jelenti az ön-
kontroll hiányát (3.9.67.). A rendezetlen élettel szemben a házasság
az önmegtartóztatás intézménye a gyermeknemzésben és az álta-
lános viselkedésben (3.6.46.).

Kelemen Pál apostolt is nős férfinak tartja, aki egyik levelében
megszólítja feleségét: „Téged is felkérlek, igaz társam (nészie szü zü -
ge), légy azok segítségére, akik velem együtt küzdöttek az evangé-
liumért, stb.” (Fil 4,3), másutt pedig arra hivatkozik, hogy ő is ma-
gával vihetné nővérként asszonyát, mint a többi apostol teszi (1Kor
9,5). Kelemen szerint az apostolok úgy éltek asszonyaikkal mintha
azok nővéreik lettek volna, s így társaik voltak Isten háza népének
vezetésében. A nemzetek apostola sajátos szolgálata miatt nem vitte
magával feleségét (Strom. 3.6.53.). Pál tanítását a házasságról és cöli-
bátusról tehát így összegzi: „Az apostol levelei józanságra és ön-
megtartóztatásra tanítanak, és számos rendelkezést tartalmaznak a
házasságra, utódnemzésre és a házvezetésre vonatkozólag. Soha
nem tiltják a mértéktartó házasságot, sőt, megőrzik a folytonossá-
got a Törvény és az Evangélium között. Helyeslik azt, aki Istennek
hálát adva józanul házasságra lép, és azt is, aki az Úr akarata sze-
rint eunuchként él, ahogyan ki-ki meghívást kapott, feddhetetlenül
és tökéletesen választva” (3.12.86.).

A házasság értékéből semmit nem von le az a tény, hogy Jézus
Krisztus nőtlen férfi volt. Az ő menyasszonya az egyház. Olyan rend-
kívüli férfi volt, aki nem szorult segítőtársra, s mivel örök, Isten egy-
szülött Fia, nem volt szüksége testi utódokra sem (3.6.49.). Maga az
Úr mondta, hogy ahol ketten-hárman összejönnek az ő nevében,
velük lesz (Mt 18,20), ami szépen értelmezhető a családra: „Ki az a
kettő vagy három, aki Krisztus nevében összejön, és akik között ott
van az Úr? A hármat nem a férjre, a feleségre és a gyermekre érti?”
Más megközelítésben e három a szenvedély, a vágy és a gondolko-
dás, megint más szempontból a test a lélek és a szellem (1Thessz
5,23). Kelemen mindezt összekapcsolja, és továbbiakat is hozzávesz.
A három egysége a család egysége (férj, feleség, gyermek), az ember
egysége (test, lélek, szellem), az egyház egysége (meghívottak, vá-
lasztottak, a legnagyobb dicsőségben részesülők, vagyis az angya-
lok), az emberben lévő természetes képességek egysége (szenvedé-
lyek, vágyak, gondolkodás egysége), a megismerés egysége (ismeret,
hit és szeretet). Akiben a természetes képességek és a megismerés
egysége létrejött, s aki szereti az Isten által teremtett világot, az meg-
valósítja az önmegtartóztatást. Az ilyen Isten képmására alkotott
ember, tökéletes ember, akit méltán hívnak az Úr a testvérének, ba-
rátjának és fiának: ez a gnosztikus ember (Strom. 3.10.69.).
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II. Kelemen házasságteológiájának tágabb összefüggései

Kelemen gyakran beszél a valódi tudással (gnószisz) rendelkező,
gnosztikus emberről, aki nem tévesztendő össze a gnosztikusnak ne-
vezett vallási irányzatok képviselőivel. A valódi gnosztikus a világot
szépnek és jónak tartja, hálát ad a jó Teremtő jó alkotásaiért, s a ke-
resztségben újjászületve a hit által megkapja Isten Lelkét, hogy az Ige
parancsainak engedelmeskedve eljuthasson önmaga és Isten isme-
retére. „Mi azt állítjuk, hogy az ismeret nem puszta beszéd, hanem
egyfajta isteni ismeret és fény, amely a parancsoknak való engedel-
messég következtében felgyullad a lélekben, minden keletkezőt fel-
fed, és felkészíti az embert önmaga megismerésére, s megtanítja neki,
hogy Istené legyen. Ami a szem a testben, az az ismeret az értelem-
ben. Nem nevezzük szabadságnak a gyönyör szolgálatát, mintha
édes lenne a keserű. Megtanultuk, hogy azt nevezzük szabadságnak,
amit az Úr ad nekünk, amikor megszabadít minket a gyönyöröktől,
a vágyaktól és más szenvedélyektől” (Strom. 3.5.44.).

Az isteni ismeret felgyulladásának alapfeltétele a gyönyöröktől, vá-
gyaktól és minden szenvedélytől való mentesség. Mi a gyönyör for-
rása? Mi a vágy, és honnan erednek a szenvedélyek? Kelemen válaszát
az ember eredeti állapotával kapcsolatos magyarázataiban találjuk meg.4

Ádám és Éva a Paradicsomban még gyermekek voltak. Halhatat-
lanok, egyszerűek, tiszták, szenvedélymentesek, s ilyen értelemben
tökéletesek, ámde növekedniük, fejlődniük kellett volna az erény-
ben (Strom. 4.23.150.). A tökéletesség ugyanis nem befejezettséget
jelent. Sőt, az ember teremtésben kapott tökéletességének éppen-
séggel lényegi jegye a befejezetlenség. Ez szabadságának záloga,
mely a tökéletesedés feladatát rója rá.

Ádám és Éva bukása azt jelenti, hogy nem teljesítették a tökélete-
sedés és az Istenhez való hasonulás parancsát, mert — ahogyan Ke-
lemen fogalmaz —: „az első teremtmény idő előtt törekedett a házas-
ság örömére, kháriszára” (pro hórasz tész tou gamou kharitosz orekhthentos
3.14.94.). Amilyen fontos ez a megjegyzés, hiszen az ősbűn mibenlé-
tére vonatkozik, annyira homályos. Tudnunk kell tehát, mit ért pon-
tosan Kelemen a házasság khárisza kifejezés alatt, s hogy mit jelent az
időelőttiség Ádám és Éva esetében.

A házasság khárisza biztosan nem a szexuális gyönyört (hédoné) je-
lenti, mert Kelemen mind a gyönyört, mind a vágyat, mind a haragot,
vagyis a sztoikus alapszenvedélyeket, a természetes törekvések (hor -
mai) mértéktelen megnyilvánulásainak tartja (vö. Strom. 4.18.117.). A há-
zasság öröme a teremtményi rendhez tartozó természetes jó, nem mér-
téktelenség, nem szenvedély. A kharisz gazdag jelentésű szó, egyszerre
jelenti az örömet és az öröm forrása miatt érzett hálát, elismerést, azaz
véleményem szerint arra vonatkozik, ami a házasságban örömmel tölt
el, és amiért hálát kell adni a Teremtőnek. Mivel Kelemen szerint a há-
zasság elsődleges célja az utód, a házasság kharisza az utódnemzés. Ez

A gnosztikus ember

4A következő
összefoglalásban

támaszkodom John Behr
kitűnő elemzésére

(i. m. 135–151), de
néhány ponton eltérő

értelmezést adok.

Ádám, Éva és a bűneset
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az értelmezés összhangban van a szövegrész folytatásában kifejtett ta-
nítással, mely szerint a világi javakat hálaadással (met’eukharisztiasz)
és a Teremtő dicséretével kell használnunk (uo., vö. Paed. 2.1.10.3. és
2.8.70.5; Strom. 2.23.145.1.). Erre a fontos gondolatra még visszatérek.

Mit jelent tehát Ádám és Éva esetében az, hogy idő előtt töreked-
tek az utódnemzésre? Kelemen szerint ugyanis ebben hibáztak (Strom.
3.12.81. és 3.14.94., 3.17.103.). Talán olyasmire kell gondolnunk, ami-
ről Platón Törvények című dialógusában az athéni polgár beszél, aki ré-
misztő falanszterében előírja, hogy „a mennyegző korhatára — a leg-
hosszabb időt számítva — lányok számára tizenhat éves kortól húszig
terjed, férfiak számára pedig harminctól harmincötig” (787b)? Kelemen
szerint Ádám és Éva még szexuálisan éretlenek voltak? Esetleg az ideá-
lis házassági időpont elhibázásáról lenne szó? Arról a titokzatos tökéletes
számról, amelyről a platóni Állam püthagóreus eredetű fejtegetésében
olvasunk, s amelynek a figyelmen kívül hagyása esetén „az ifjakat a
hajadonokkal időszerűtlenül (para kairon vö. 546d) házasítják össze”
(546a–547a)? Vagy arra gondol, hogy Ádám és Éva már eléggé érett volt
ugyan, de nem a termékeny időszakban egyesültek?

Ha úgy voltak együtt, hogy még nem lehetett gyermekük, akkor nem
a gyermeknemzés, hanem a gyönyörszerzés volt egymás iránt fellobbant
vágyuk célja. Ha még éretlenek voltak, és Isten helyett egymás társa-
ságában kerestek a maguk számára örömöt, akkor az időelőttiség, vagy-
is a kairosz hiánya egyszerűen a gyönyörvágyat jelenti. Ha már éret-
tek voltak, de nem a termékeny időben háltak együtt, akkor szintén a
maguk számára kerestek gyönyört, és nem a házasság célját akarták
beteljesíteni. Végső soron mindkét esetben ugyanarról van szó: nem
eucharisztikusan, azaz nem Istennek hálát adva éltek azzal, ami a há-
zasságban jó, hanem a maguk gyönyörűségét keresték.

Kelemen elgondolásában ugyanis az emberi természethez lényegileg
hozzátartozik az a törekvés (orekszisz), hogy beteljesítse a házasság cél-
ját. Úgy tűnik, eredendően éppen e törekvés határozta meg a férfi és
nő közötti különbséget. Ha e törekvés eléri a célját, s közben nem ala-
kul át vággyá, vagyis megmarad a maga mértékén belül, akkor tisz-
ta a házasság. Az ilyen tiszta gyönyör a mértékletesség megélése (vö.
Paed. 3.12.84.2.). A mértékletesség azonban csakis akkor valósulhat meg,
ha a házastársak pusztán a gyermeknemzés végett egyesülnek, hiszen
minden egyéb szexuális együttlét a tiszta gyönyörnél alacsonyabb ren-
dű gyönyör kedvéért van. Az efféle gyönyör veszedelmes velejárója
a földi javak használatának. Nem kétséges, a teremtmények jósága az
oka annak, hogy örömünket találjuk bennük. Ha azonban a teremt-
ményeket teremtett jóságuk élvezete végett használjuk, akkor ez hely-
telen használat, törekvésünk pusztán a gyönyör utáni vágy.

A teremtett javak helyes használata az, amikor nem hozzájuk kötő-
dünk, hanem általuk a Teremtőhöz, akinek e javakat köszönhetjük
(Strom. 3.14.95.). A hálaadás tehát benső fordulat, Istenhez kapcsoló-
dás, amelynek forrása és kiindulópontja a teremtésben kapott javak

A teremtett javak
eucharisztikus

használata
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miatti öröm és hála érzése, végcélja pedig a hálaadás, a benső fele-
melkedés a Teremtőhöz. A gondolat mögött az Eucharisztia szentség-
teológiáját sejthetjük, amely Kelemen szemében nem csupán általá-
ban az étkezéseknek ad eucharisztikus jelleget, hanem érvényes az
emberi szükségleteket kielégítő teremtett javak mindegyikének hasz-
nálatára.5 Az Eucharisztia misztériuma felnyitja a szemünket, hogy
meglássuk az emberi élet egészének szentségi természetét. Valódi hi-
vatásunk itt a földi létben a világ eucharisztikus használata. A te-
remtmények jók, de nem nyújthatnak számunkra igazi otthont. Örö-
münket leljük bennük, de nem úgy, hogy a szenvedélyek hozzájuk
láncolnak, hanem hálát adva értük a Teremtőnek. „Idegenként és ván-
dorként kell viselkednünk: házasként, mintha nem lennénk azok, ha
szerzünk valamit, mintha nem szereznénk, ha nemzünk, mint akik
halandókat nemzenek, mint akik elveszítik, amit szereztek, mint akik,
ha kell, asszony nélkül is élnének, nem szenvedéllyel használva a te-
remtményt, hanem mindenért hálát adva (met’eukharisztiasz), ma-
gasztos gondolkodással” (Strom. 3.14.95.).

A gyönyör tehát fölösleges az evéshez, iváshoz, gyermeknemzés-
hez, jobb lenne, ha gyönyör nélkül tudnánk enni, inni, ölelni (vö.
Strom. 2.20.118.). A bűneset következményeképpen a jelen állapot-
ban a szexuális vágy (epithümia) választja szét az embereket férfiakra
és nőkre, és ebből adódnak sajátos feladataik. Mindez azonban a fel-
támadáskor megszűnik, hiszen a feltámadás fiaiból hiányozni fog a
szexuális vágy, úgyhogy akkor már csak ember lesz, nem férfi és nő
(Paed. 1.4.10.). Ádámnak és Évának el kellett volna jutnia erre az an-
gyali állapotra, de mert idő előtt akarták megtapasztalni a házas
együttlét örömét, az egymás iránti törekvésük, egymásra hangoltsá-
guk szexuális vággyá lett. Nászukból halandók születtek, és ettől
kezdve minden nemzés a halál uralmát szolgálja. Ez alól Krisztus
megszabadítja azokat, akik az ő nevében megkeresztelkednek, és be-
töltekeznek a Szentlélekkel, akit a hit révén kapnak meg a kereszt-
ségben, és aki által minden szenvedélytől megszabadulva eljuthat-
nak Isten ismeretére (Strom. 6.16.134; 5.13.88.). Ily módon elővételezik
a feltámadás fiainak halhatatlanságát, jóllehet testileg még mindig
meghalnak, és halandó utódokat nemzenek. Ha azonban a kereszt-
ségben újjászületettek házassága mértékletes marad, tudniillik csak
gyermeknemzés céljából ölelkeznek, és uralják az ezzel járó gyö-
nyört, akkor már most, az erényes élet által, férfi és női sajátságaikat
megszüntetve kezdik felmutatni önmagukban a tökéletes embert.
Azt az embert, akivé a feltámadásban lesznek.

Noha Kelemen a testet alapvetően szentnek tartja, amely a ke-
resztségben a Szentlélek befogadásával halhatatlanságba öltözik, az
ember lényegét az értelemmel, üdvösségét Isten ismeretével azono-
sítja. Antropológiája szerint pusztán az értelmet, vagyis a vezérlő ké-
pességünket alkotta meg Isten a saját képmására. Isten természetes
képmása az Ige, a lélek pedig az Igére, az ember szenvedélymentes ős-
képére teremttetett. Lényegénél fogva a képmás képmása (Protr. 10.98.

5Paed. 2.2.9.1 Lásd John
Behr (i. m. 165.) hivatkozá-

sát Eric Osbornra (i. m.
59.) és Eric Osborn

hivatkozását Henri-Irénée
Marroura (Humanisme et

Christianisme chez
Clément d’Alexandrie

d’après le Pédagogue. In:
Recherches sur la tradition

platonicienne. Fondation
Hardt, Genève, 1957,

159.), aki talán elsőként
hangsúlyozta Kelemen

humanizmusának liturgi-
kus és szentségi jellegét.
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4. Strom. 5.14.94.). A sztoikus meghatározást tudatosan platonikus
irányban módosítva az ember feladatát nem a természettel, hanem az
Istennel összhangban lévő életben jelöli meg (Strom. 2.19.101.). Ez nem
statikus állapot, hanem dinamizmus: folyamatos hasonulás Istenhez.
A hasonulás azonban csakis Krisztus eljövetele után, a Szentlélek se-
gítségével lehetséges, mégpedig a keresztvízben újjászületettek szá-
mára, amikor a földi ember mennyeivé alakul (Paed. 1.12.98.).

III. Következtetések

Kelemen szemlélete vertikálisnak mondható: a teremtett javaktól
az egyes ember felemelkedik a Teremtő Istenhez. A házastársak köl-
csönös szeretetéről ritkán beszél. Szerinte csak az a házasság tiszta
és szemérmes, csak azok a házastársak szabadulhatnak meg a vá-
gyaktól és gyönyöröktől az önmegtartóztatás gyakorlásával, akik
pusztán a gyermeknemzés céljából házasodnak össze, s akik nem
vágyakoznak (epithümein) a másikra, hanem szeretik (agapan) egy-
mást: „A házassággal, étellel és minden egyébbel kapcsolatban az
az általános elvünk, hogy semmit ne tegyünk vágyakozásból, és
csupán azt akarjuk, ami szükséges. Mert nem a vágy, hanem az aka-
rat gyermekei vagyunk (vö. Jn 1,13). Annak, aki a gyermeknemzés
végett megnősül, önmegtartóztatást kell gyakorolnia úgy, hogy fe-
leségére, akit szeretnie kell, nem vágyakozik, miközben szemérmes
és mértéktartó akarattal nemz gyermeket” (vö. Strom. 3.7.58.).

Kérdéses, hogy lehetséges-e ennyire élesen elválasztani egymástól
a gyermeknemzést (paidopoiia), a vágyat (epithümia), a szeretetet (aga -
pé) és tegyük hozzá: a gyönyört (hédoné)? A legsúlyosabb nehézséget
éppen a szexuáletikai tanítás jelenti. Először is Kelemen feltevése
szerint a házasság célja pusztán a gyermeknemzés; másodszor, a há-
zasságot ideiglenes intézménynek tartja, amely a feltámadásban
megszűnik; harmadszor, a házasfelek nemiségét az emberi termé-
szet já rulékos részének tekinti, amely a feltámadásban eltűnik. Ezzel
szemben az újszövetségi Szentírásban sehol nem olvassuk, hogy a
házasság célja a gyermeknemzés lenne. Krisztus nem utal erre, ami-
kor a Teremtés könyvének az első emberpár eredeti állapotával kap-
csolatos elbeszélése alapján (Ter 2,21–25) felbonthatatlannak mondja
a házasságot (vö. Mt 19,8–9, Mk 10,2–12; Lk 16,18).

Másodszor, Jézus szadduceusoknak adott válasza szerint „a fel-
támadottak nem nősülnek, és férjhez sem mennek, hanem olyanok
lesznek, mint az angyalok a mennyben” (Mt 22,30). Ebből nem kö-
vetkezik, hogy a földi életben megkötött, Jézus által fölbonthatat-
lannak kijelentett házasságok nyomtalanul megszűnnek, és a há-
zastársi szeretet különleges ajándéka eltűnik.

Harmadszor, még kevésbe biblikus a nemek közötti különbség ideig-
lenességének gondolata. Isten a maga képére „férfinak-és-nőnek” alkotta
meg az embert, megáldotta őket és megparancsolta, hogy sokasodja-
nak és szaporodjanak, töltsék be a földet (Ter 1,27). A feltámadottak an-

Kelemen házasságteo-
lógiájának árnyoldalai
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gyalokkal való egyenlősége (Mt 22,23–32; Mk 12,18–27; Lk 20,27–37)
sokkal inkább állapotra vonatkozik, mintsem testalkatra és a nemi sa-
játságok megszűnésére. Mai szóhasználattal úgy fogalmazhatunk, hogy
amíg Kelemen filozófiai tradíciókban gyökerező felfogása szerint az
ember személyiségének egyedüli kritériuma az értelmesség, addig a
Kinyilatkoztatás szövegéből és a szeretet logikájából az következik, hogy
nemiségünk személyiségünknek konstitutív alkotóeleme, amelyből kü-
lönleges feladataink, kötelességeink fakadnak, és amelyben megta-
pasztaljuk, elfogadjuk, viszonozzuk, gyakoroljuk a szeretetet.

Fel kell tennünk a kérdést, nem tér-e vissza az ablakon, amit Ke-
lemen kitessékelt az ajtón, nevezetesen a szexualitás és a házasság
gnosztikus-enkratita alábecsülése és elítélése? A bűneset egyálta-
lán nem magától értetődő magyarázata, mint láttuk, mélyen befo-
lyásolta Kelemennek a házasságról és a házastársak testi egyesülé-
séről alkotott felfogását. Ahogyan az első emberpár nászának meg
lett volna a sajátos ideje, kairosza, úgy minden házassági együttlét-
nek szigorú értelemben vett ideje van, ami nem más, mint a gyer-
meknemzésre alkalmas idő. Ha a házasságon belül a szexualitás
nem a gyermeknemzésre irányul, akkor mértéktelen. Akárhogy
nézzük is, Kelemen ugyanúgy összekapcsolja a bűnbeesést és a sze-
xuális gyönyört, mint a gnosztikusok, enkratiták vagy Philón tette
(Opif. 53.151–152.). A vita során minden további nélkül elfogadja el-
lenfelei néhány fontos előfeltevését. Mert ahogyan a szexualitást a
bűnesethez kapcsolja, úgy a halált a születéssel, a halandóságot
pedig a házasság intézményével hozza szoros összefüggésbe. Más-
különben persze kitart amellett, hogy a házasság, a szexualitás, a
gyermeknemzés Isten ajándéka, amely lehetséges lett volna a bűn-
eset előtt is, az ember eredeti állapotában, amikor a halhatatlan-
ságban részesült. A halál csak a bűn következménye, halandók a
bűneset után születtek, a halhatatlanság és születés eredendően
nem áll szemben egymással. Behr szellemesen foglalja össze Kele-
men álláspontját, azzal hogy „kétségtelenül nagyra értékelte azt a
fajta házasságot, amelyet ő maga előír.”6

Weöres Sándor egymondatos versében megfogalmazza az enkra -
ti ták egyik legfőbb érvét: „vajúdik a sírásó felesége”. A szülők halan-
dót nemzenek, a születéssel a halált szolgáljuk. Kelemen felidézi az
enkratiták hivatkozását a Héberek szerinti apokrif evangéliumra, ahol
Salome megkérdezi: „Meddig fog uralkodni a halál?” Jézus pe dig így
válaszol. „Amíg az asszonyok szülnek.” Kelemen csupán annyit tesz
hozzá: „Salome válasza nem jelenti azt, hogy ez az élet gonosz, s a teremtés
rossz, Jézus válasza pedig a természet rendjére tanít. A születést ugyanis
szükségképpen követi a halál” (3.6.45.).

Kelemen érvelésének figyelemre méltó sajátossága egy — kiakná-
zatlanul maradt — hangsúlyeltolódás. Mivel a gnosztikusok és
enkratiták a házasság és a szexuális vágy közé gyakorlatilag egyen-
lőség jelet tettek, Kelemen a vágy helyett inkább a házastársi kö-

6John Behr: i. m. 175–176.
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zösség javaira, a hitvesi szeretetre és a házassággal járó természetes
örömre helyezi a hangsúlyt.

Fontos tanulságokkal szolgálhat továbbá a házasság összekapcso-
lása az önmegtartóztatással és az aszkézissel. A házasság jó, és nem az
önmegtartóztatás ellentéte, hanem az állhatatlanságé. Noha a gondo-
lat előzményeit megtalálhatjuk egyes sztoikus filozófusoknál, a ké-
sőbbi patrisztikus irodalomban sajnálatosan csekély visszhangra lelt.

Kelemennek a páli levelekhez fűzött magyarázatai kifejezetten ked-
ve ző fényben láttatják a házasságot. Kiemeli a házasság szociális jelen -
tőségét, azt a tapasztalati tényt, hogy felkészít a társadalmi, közös-
ségi, egyházi szerepvállalásra, és hangsúlyozza a házastársak egymás
iránti felelősségét abban, hogy a hitben előrehaladjanak. A 4. századi
aszketikus szerzők, akiknek munkássága erőteljesen meghatározta a
középkori és újkori házasságteológiát, hajlamosak lesznek erről az ér-
telmezésről megfeledkezni, és Pál apostolt a cölibátus héroszának
tartva a legképtelenebb érveket is hajlandók felhozni a házasság al-
sóbbrendűségének és kellemetlenségeinek szemléltetése végett.

Mindezeknél is jelentősebb azonban Kelemen eucharisztikus
szemlélete. Az Eucharisztia misztériumában felismeri azt a mintát,
ahogyan a világ teremtett javait helyesen használhatjuk. A liturgikus
hálaadásban a kenyér és a bor Krisztus valóságos testévé és vérévé
változik. Ez arra is figyelmeztet bennünket, hogy a természetes javak
nyújtotta örömök által mindig felemelkedjünk a Teremtőhöz. Ilyen
természetes jó a házasság. A házastársak kölcsönös és kizárólagos
önajándékozása a szeretet áramlása, és ha helyesen, vagyis minden
öncélú élvezettől mentesen valósul meg, akkor túlmutat a férfi és nő
egymás iránti szerelmén. Felemeli és bekapcsolja őket minden sze-
retet forrásának, a Szentháromságnak a benső szeretetközösségébe,
és további ajándékként szerelmük teremtő, életet adó szeretetté vál-
hat. Mindeközben úgy adnak hálát a házasság teremtett javaiért,
hogy gyönyörűségüket találják bennük. Mert igaz, hogy a házastár-
sak egymásnak akarnak tetszeni, de ez nem jelenti azt, hogy együt-
tesen ne az Úrnak akarnának tetszeni. Ahogyan Kelemen fogalmaz:
„Ne volna megengedhető a nős férfinak és feleségének, hogy együtt
törődjenek az Úr dolgaival? ,Amint a hajadon az Úr dolgaival törő-
dik, hogy szent legyen testében és lelkében’ (1Kor 7,34), úgy a férje-
zett az Úrban törődik férje dolgaival és az Úr dolgaival, hogy szent
legyen testében és lelkében: mindketten szentek ugyanis az Úrban, az
egyik feleségként, a másik szűzként” (Strom. 3.12.88.).

S legvégül, ez utóbbi idézetből kiindulva, hadd fogalmazzak meg
óvatosan két kérdést. Azért óvatosan, mert a szívemhez közel álló
pat risztikus teológia egyik, házassággal kapcsolatos és mindmáig ér-
vényes nek tartott alapfeltevését érinti. Vajon korunkban, amikor a
szent ségi házasságot és a szüzességet, azaz a tisztaság két formáját kü-
lönféle erők egyaránt igyekeznek kikezdeni és lerombolni, üdvös és
bátorító gondolat az, hogy a szüzesség karizmája kiválóbb a házasság
karizmájánál? S túl ezen, vajon ez a rangsorolás mennyiben biblikus?
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