
„MEGÁLLT IDŐ”
Ország Lili életmű-kiállításáról

„Ez hát az arcom, ez az arc?
A fény, a csönd, az ítélet csörömpöl,

ahogy az arcom, ez a kő
röpül felém a hófehér tükörből!”

(Pilinszky János: Utószó)

A Magyar Nemzeti Galéria termeibe belépve egy
arc fogadja a látogatót: egy szemlélődő, a belépő-
től elforduló, szemlélete tárgyára irányuló tekintet.
Fogad és vár; hív és elenged. Távolság és közelség,
eltávolodás és közelítés játéka ez. A messzeségbe
tekintő szem tág mélysége válik látható vá; a kér-
lelhetetlen pillantás ereje, amely megigézett és meg-
igéz egyszerre. Kutató, fürkésző tekintet, amely nem
engedi el azt, amelyen pillantása nyug szik, s bár ki-
tartóan néz szembe a „láthatatlannal”, mégsem bir-
toklására törekszik, hiszen ő maga is kiszolgálta-
tott. Ország Lilinek a kiállításon bemutatott első
festménye egy 1952-ből származó Önarcképe, amely
az őt ábrázoló fénykép kérlelhetetlenségével és in-
tenzitásával néz szem be a szemlélővel. Ez a tekintet
vezet a tárlat mély ségei felé, hogy később elbújjon,
eggyé válva a szemlélt valósággal.

Az első megjelenített önarcképpel szemben, az
első terem fordulóján két másik, korai festmény
kapott helyet. Az egymással tematikus, illetve a
színvilág és kompozíció tekintetében is párbe-
szédbe lépő alkotások (Önarckép fal előtt – Kislány
a fal előtt, 1955; Önarckép – Kislány fal előtt, 1955)
fordított önarcképként is értelmezhetőek. A szem
sötét pillantásának ábrázolása helyett a képeken
fekete mélységek tátongnak, eltakarva a tekintetet,
ugyanakkor „feltárva”, illetve kijelölve a két fest-
 mény perspektivikus középpontját. A tekintet hi-
á nya így egyfajta sűrített jelenlétre hívja fel a figyel -
met: ahogyan a két képen megjelenő lányalakok
a perspektívavonalak találkozásánál elhelyez-
kednek, mintegy a képek térbeli elrendezésének
„legmélyebb” pontján, úgy az ábrázolt tekintetek
helyei túlvezetnek a képek hátterében megjelenő
vörös téglafalakon. Így egyfelől felmerül a sza-
badság és bezártság kérdése, másfelől a tekinte-
tek, befelé irányítva a kép nézőjének pillantását,
belsővé formálják azt. Ezáltal a két festmény me-
ditatív jelenlétre „szólítja fel” a látogatót; meg-
állásra és önmagával való találkozásra. A két lány-
alak centrumba helyezése egyfelől a szembesülés,
szembe nézés gesztusaként értelmezhető tehát,
másfelől a vakság tapasztalatát is eszünkbe jut-
tathatja. Mintha Ország Lili alakjai belevakulná-
nak a nézés erőfeszítésébe, mintha a rájuk sze-

geződő (befogadói) tekintet okozta rémület venne
rajtuk erőt. Ezt a félelmet a megjelenített maszk sze-
rű arcok is közvetítik, amelyek ellentétbe kerül-
nek a kiállítást nyitó, a művészről készült fotóval.
Az önreflexióra hívja fel a figyelmet továbbá a ké-
peken látható kislányok ruhájának kontrasztja: a
fekete és fehér színek mint fény és sötétség el-
lentétei jelennek meg a ruhákon: míg az egyik ké-
pen a ruhán megjelenő színek, addig a másikon
az arcon látható árnyék tanúskodik a lélek rez-
düléseiről.

A kiállítás első termének korai festményein
(Mag tár, 1952; Nagy magtár, 1953) a hiány motí-
vuma ismétlődik. Egyszerű, letisztult formák, üres
helyek jelennek meg a kiállított képeken, amelyek
párbeszédbe lépnek a tárlatot nyitó két önarc-
képpel: a tihanyi magtárat ábrázoló festménye-
ken maga az épület válik a belső, kiismerhetetlen
(lelki) világ megjelenítőjévé — itt a sötét ablakok
mint szemek tükröződnek az alkotásokon. Ezzel
együtt az arc fokozatosan „eltűnik”, először csak
sírköveken megjelenő, alig látható portréként tű-
nik fel, majd a további alkotásokon eggyé válik
a kép ábrázolt terével.

Ország Lili későbbi festményein (Nő fátyollal,
1956; Fekete ruhás nő, 1956) az arc fátyollal eltakart,
vagy az ábrázolt alak a nézőnek háttal állva jelenik
meg, illetve félprofilból, amely ókori görög szo-
bortöredéket idéz. Ezáltal nemcsak az önmagunk
látásának lehetősége kérdőjeleződik meg, hanem
ezzel együtt a kiállítás első képein keresztül fel-
vetett tematika mélyül el fokozatosan, amely a te-
kintet önreflexivitására utalt. A nézőtől elfordu-
ló, és a kép „belseje” felé irányuló tekintet így a
mind jobban saját lelkének kutatására induló em-
ber kifejeződésévé válik. A két iránynak, a kül-
sőnek és a belsőnek a feszültségét lehet felfedezni
az ellentétes irányokba mutató kézfejeken ke-
resztül a Nő fátyollal című festményen. Ez a ho-
rizontális feszültség azonban a vertikális dimen -
zióval is szembe kerül, amennyiben a lezárt fal
felett láthatóvá lesz az ég, jelölve a kijutás egyet-
len lehetséges irányát.

A kiállítás koncepciója szerint az életmű kor-
szakait egymástól teremről teremre elválasztva
mutatja be, megtartva a tematikus átjárhatóságot.
Ezáltal jól követhető Ország Lili festői nyelvezete,
így például az első teremben helyet kapott alko-
tások fal-motívumának metamorfózisáról be-
szélhetünk az életmű egészét tekintve. A máso-
dik festői korszak ikon-újraértelmezései is már
ellépést mutatnak a kép horizontját lefedő fal meg-
jelenítésétől, amennyiben az ikonokon eltűnik a
perspektíva által szigorúan meghatározott tér-
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ábrázolás. Ezt a bezártságból való szabadulást, en-
nek kísérletét lehet nyomon követni a tárlaton,
amelynek egyik legmarkánsabb fordulópontja
az életmű végén az írásos korszak megjelenése.
A ’60-as évek végén festett, különböző írásjelek
képi újrarendeződéséből létrejövő alkotásokon a
fal szövegek hordozójává válik, a szellemi tarta-
lom megjelenésével így a kőfalak el-, le- és bezáró
valósága mintha áttetszővé válna: eddig eltakar -
tak, elkerítettek és elzárták a továbblépés útját,
most az ima szövegének materiális megjelenítő-
i vé alakulnak. A képeken felszabadul a pers pektíva
okozta szigorú térkompozíció, és mintha a ko-
rábban említett ellentétek átjárnák egymást. A te-
 kintet, amely a korábbi festményeken nem talál-
ta útját, vagy a lezártsággal szembesült, a későbbi
alkotások tanúsága szerint szabadon pásztázhatja
a képfelszínt: a homogén színvilág, ellentétben a
korábbi kontrasztok alkalmazásával, mélységi di-
menziót ad a festményeknek, és újra látni tanít.
A vakság megtapasztalása után Ország Lili város-,
majd labirintusképei a festékrétegek egymásra he-
lyezésével, azok egymáson való elcsúsztatásával
a látás újfajta megtapasztalásáról tanúskodnak.
Ez a mélybe nézés, a rétegek ecsettel való letapo -
gatása az alászálláson keresztül kísérli meg a fel -
színrejövetelt. A kiállítás utolsó termében majd
bejárhatóvá válik az a labirintus, amely ennek az
alászállásnak a végpontja, és amely egyben új utat
nyit. Az arc és tekintet többé nem önmaga felé for-
dul, hanem a belső valóságon keresztül keresi az
utat a láthatatlan felé.

Az említett fal-motívum másik megjelenési
módja a siratófal, illetve az ikonosztáz. Két világ
határán való egyensúlyozásról beszélhetünk, de
itt a fal már nem elzárja a horizontot, hanem rá-
látást enged. Éppen azáltal teszi láthatóvá a lát-
hatatlant, hogy elfedi — e paradoxonban rejlik a
látás újratanulása. Ekkor a szemlélő tekintete tár-
gyával forr össze, hogy egyetlen (személytelenül
személyes) pillantásban, a labirintus mélyén, el-
szakadva az időtől, feltárulhasson a valóság.
(Magyar Nemzeti Galéria, 2016. december 17. –
2017. március 26.)

VÁRKONYI BORBÁLA

MARC OUELLET:
ISTENI HASONLÓSÁG
A család szentháromságos
antropológiája felé

Marc Ouellet bíboros a püspöki kongregáció pre-
fektusa, neves teológus. Kötete azon az előadás-
sorozaton alapul, amelyet az Olasz Püspöki Kar
(CEI) Családügyi Irodája és a házasság és család
kutatására létrehozott II. János Pápa Intézet szer-
vezett.

A könyv megértéséhez tudni kell, hogy ko-
rábban az egyház, a teológia és különösen a hit-
oktatás alig foglalkozott a Szentháromság titkával,
a II. Vatikáni zsinat azonban felhívta a figyelmet
arra, hogy e misztériumnak gondolkodásunk kö-
zéppontjába kell kerülnie. Ez az irány sok mai ke-
resztény számára is újdonságot jelent. Sajnos még
mai gyermek-hittankönyveink sem mutatják be
e szemléletet, noha az lefordítható lenne a gyer-
mekek fogalomkészletére is.

A II. Vatikáni zsinaton (az egyházatyákat is kö-
vetve) világosan megjelent a gondolat, hogy az
emberi kapcsolatok a szentháromsági kapcsola-
tok „analógiái”, illetve hogy a Háromságos Isten
képmására teremtett ember abban is képmása a
kapcsolatokban élő Istennek, hogy ő is kapcso-
latokra van teremtve, és azokban éri el betelje-
sülését. A keresztény közösség, és elsőként maga
az egyház, nemcsak képmása a Szentháromságnak,
hanem: „Az egyház Krisztusban mintegy szent-
sége, vagyis jele és eszköze az Istennel való ben-
sőséges egyesülésnek és az egész emberi nem egy-
ségének” (LG 1, vö. UR 2). Ez azt jelenti, hogy az
egyház szentségi módon jelzi a Szentháromság
egy ségét, és mivel egyesül is Vele, magában hor-
dozza, tartalmazza annak isteni titkát.

Ebből a teológiai alapelvből kiindulva válik ért-
hetővé a kötet, amelynek egyik alapelve, hogy a
keresztény házasok nem csupán a szentség kegyel -
mében részesültek, hanem az egyházon belüli lé-
tük szentségi valóság, azaz küldetésük, hogy egész
létükben jelezzék és hordozzák a Szentháromság
titkát. A kötet I. része a Szentháromságra épülő ant-
ropológia elemeit mutatja be, a II. része pedig a
szentháromságos lelkiség és élet távlatait, a házas -
ság és a család szempontjából.

Az alábbi összefoglalás elsősorban a könyv is-
mertetése, de több is annál. Mert megvilágítja az
olvasó számára egyes kérdések hátterét-jelentő-
ségét, illetve bemutatja a témák megjelenését, ese-
tenként azoknak továbbfejlődését az azóta zajlott
szinódu son, illetve Ferenc pápa Amoris laetitia cí -
mű szinódus utáni buzdításában.

Ouellet bíboros könyve a szentségi házasságnak
olyan fenséges-ideális, és elmélyült hitet feltétele-
ző képét mutatja be, amelytől zavarba jövünk, s
megkérdezzük: de hol van ilyen? Hiszen napja-
inkban az alig hívők sokaságának házasságát áld-
ják meg templomainkban, akik többnyire legfeljebb
gyermekük keresztelője alkalmával jelennek meg
legközelebb. — E kérdésre a szerző az utolsó fe-
jezetben keresi a választ. Felhívása, hogy vegyük
sokkal komolyabban a házasság szentségének is-
teni valóságát: ennek ismerete újítsa meg a csalá-
dok-házasságok ön-tudatát, és a lelkipásztorok en-
nek szellemében készítsék fel jobban a jegyeseket
a házasságra, illetve tárják fel előttük e titkokat.
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I. rész. A Szentháromságra épülő
antropológia felé

A kötet részletesen ismerteti a téma történeti hát-
terét. Sok egyházatya (például Nazianzoszi Szent
Gergely) már beszélt arról, hogy a Szenthárom-
ság titka valamiképpen tükröződik vagy jelen is
van a családban. Szent Ágoston azonban elfo-
gadhatatlannak tartotta a házastársi, családi egy-
séget a Szentháromsághoz hasonlítani, és az ő
szemlélete maradt uralkodó a legutóbbi időkig
(32).1 A zsinat, majd Szent II. János Pál pápa volt
a fordulat elindítója, mely szembe mert szállni az
ágostoni hagyománnyal. Ekkor indult útjára a csa-
ládról való mai egyházi gondolkodás (amely meg-
határozta az utóbbi családszinódusok szemléle-
tét, valamint Ferenc pápa Amoris laetitia című
apostoli buzdítását is). II. János Pál a családokhoz
írt levelében így fogalmaz: „Az Újszövetség fé-
nyénél válik láthatóvá, hogy a család eredeti mo-
delljét Istenben, életének szentháromságos misztériu-
mában kell keresni” (43; LCS2 6).

„II. János Pál a test teológiájáról beszélve be-
mutatja, hogy a férfi és nő egymást kiegészítő nemi
jellegzetessége is Istent tükrözi” (44; MD3 6). „A fér-
fi és a nő arra hivatott, hogy a szeretet közössé-
gében éljen, és így azt a szeretetközösséget jele-
nítse meg, amely Istenben van” (45). Itt a nemiség
rendkívüli átértékelése jelenik meg. Eszerint
istenképi ségünk lelki oldala nincs elszigetelve a
testtől, a nemiségétől, mintha az istenképiséget
csak a lelki és személyes bensőségességben ta-
lálhatnánk meg (45). A nemiség mélyebb jelentése
feltárul, ha tudomásul vesszük, hogy Jézus tel-
jességgel emberré lett, és így felemelte az embe-
rit (46). — A korábban elterjedt szemlélet szerint
viszont a nemiség szemben áll az aszkézissel, és
az isteni tisztasággal.

Isten végtelen szabadsága közösségben való-
sul meg. Az Atya és a Fiú szeretete „származtat-
ja” a Szentlelket, aki valamiképpen az őket ösz-
szekapcsoló Szeretet. — Az emberi szabadság is
személyek között valósul meg. A végtelen sza-
badság ajándékozta nekünk a szabadságot Krisz-
tusban, akiben egymásnak adhatjuk magunkat,
és elfogadhatjuk egymást. Szabadságunk a min-
dent átadó szeretetben teljesedik ki.

A Szentháromság és a család szövetsége — a család-
egyház (52–)
Ha az ember részesedik Krisztus egyetemes kül-
detésében, a keresztség (és bérmálás) által, egyút-
tal kapcsolatba lép az egyháznak, Krisztus tes-
tének küldetésével is (65).

„Ha az emberből teológiai értelemben sze-
mély lesz (a keresztség által), egyedülálló hiva-
tásban részesül: a magánember különállósága

megszűnik, és a közösség részévé, hordozójává vá-
lik.” A személy és a közösség átjárják egymást (65).
Az emberi kapcsolatok az egymásban lét azon tör-
vényeit hivatottak tükrözni és megtestesíteni,
amelyek a Szentháromság személyei között fenn -
állnak. A keresztségre alapultan a házasság szent-
sége a keresztény házaspárt, majd családot arra a
méltóságra emeli, hogy annak a szeretetnek szent-
ségi jelévé válik, amellyel Krisztus szereti egyhá-
zát (66). E szemléletben az egyházzal egyesültség,
s következőleg a misszió a személy lényegi tulaj-
donságai közé tartozik.

Közismert, hogy a házasság szentségének
szemléltetésére Szent Pál szavait idézi az egyház:
„Férfiak! Szeressétek feleségeteket, amint Krisz-
tus szerette az egyházat, és földáldozta magát érte,
hogy megszentelje, és ragyogó tisztává tegye. Így
szeresse a férj is feleségét, mint saját testét… Ezért
hagyja el a férfi atyját és anyját, feleségéhez csat-
 lakozik, és a kettő testben egy lesz. Nagy ez a ti-
tok, és én Krisztusra és az egyházra vonatkoztatom”
(Ef 5,25–32). — Korunk teológiája az eddig meg-
szokottnál jóval elmélyültebb hangsúlyt ad ennek
a kijelentésnek. A szentségi házasságot Krisz-
tusnak az egyházzal kötött szövetségéhez, kap-
cso latához hasonlítja. E gondolatokat elemzi a
szerző: „Krisztus nem csupán megáldja a meg-
keresztelt hitvesek szerelmét, hanem abba a sze-
retetbe emeli fel őket, amellyel ő szereti egyházát”
(FC4 13) (69).

A szentség kegyelme által a házastársak sze-
retetében Krisztus és az egyház szeretik egymást,
Isten szeretetével, a Szentlélekkel. A keresztény
család szívében így maga a Szentháromság jele-
nik meg szentségi módon. A házastársak, majd
családtagok kapcsolatának mintája is a Szenthá-
romság személyei közötti szeretet, és egyben ez
kapcsolatuk kegyelmi lényege.

Ugyanaz valósul meg a családban, ami telje-
sebb mértékben az egyházban. Ezért nevezi a II.
Vatikáni zsinat a családot családi egyháznak, csa-
lád-egyháznak vagy kis egyháznak (LG 11; vö. AL
67). Azt napjainkban a legtöbb keresztény tudja,
hogy ő élhet Jézusban, a Szentháromságban.
Nagyon új azonban, pedig az előzőkből követ-
kezik a megállapítás: a család is benne él a Szent-
 háromságban, és a szentháromsági kapcsolatok
részesévé válik (73).

Mivel a Szentháromság megjelenik a család-
ban, és mivel a család így család-egyház vagy
„kis-egyház”, a család részesedik is az egyház
szentségi küldetésében. Természetéből fakadó kül-
detése, hogy megélője, hordozója legyen a Szent-
háromság titkának, és ennek kegyelme által ki-
sugározza azt életéből: tanúja legyen a világban
Krisztus szeretetének, mellyel életét adja egyhá-
záért, illetve a szentháromságos szeretetnek (66).
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A család szentháromságos küldetése a 3. keresztény év-
ezred hajnalán (75–)
A házastársak és a család a szentség kegyelme ál-
tal válnak képessé, hogy megéljék azt a szeretetet,
amellyel Krisztus szereti egyházát, és így tanúságot
is tegyenek a világ előtt erről a szeretetről, illetve
a Szentháromság szeretetéről (88).

A házastársi, családi lelkiségnek ezeket a titko-
kat kell tudatosítania. A keresztség, majd a há-
zasság szentsége által a házastársak Krisztusban
vannak, s így lépnek be a Szentháromságon be-
lüli kapcsolatokba. „A hitvesek házastársi sze-
rel müket Krisztusnak adják, Krisztus pedig a
Lélek ajándékaként magát Isten szeretetét adja
nekik” (90). „A ‘harmadik’ iránti nyitottság nem-
csak a Lélek iránti és a gyermekek iránti nyitott-
ságot jelenti életükben, hanem a misszió iránti
nyitottságot is” (91). A család, mint kis egyház,
természetszerűen részesedik az egyház missziós
küldetésében.

„Olyan korban, amikor a szekularizált társa-
dalmakban a halál kultúrája jelenik meg, az egy-
ház olyan reális alternatívát kínál, amely vonzó
és tele van reménnyel: a szeretet civilizációját, mely
a keresztény család értékeire épül. A hitvesek egy-
másnak való teljes önátadása, a család egysége és
termékenysége azt hirdeti a világnak, hogy a
 szentháromságos szeretet működik a történelem-
ben. A keresztény család tanúskodik arról, hogy
mindez az élet legegyszerűbb és legkézenfoghatóbb
valóságai közepette is megtalálható. Ezért hang-
súlyozza egyre inkább az egyház, hogy az új evan-
gelizáció útja a családegyház, mely arra hívja a vilá-
got, hogy induljon el a szeretet és az élet civilizációja
felé” (97).

II. rész. A házasság és a család
szentháromságos lelkiségének szempontjai

A Szentlélek a házastársi szövetség pecsétje (101–)
A szentségben a hitvesek megkapják a szenthá-
romságos szeretet „pecsétjét”, a Szentlelket. —
A kötet mélyrehatóan elemzi, milyen kegyelmeket
jelent a Szentlélek kiáradása a házaspárra, a csa-
ládra. E gondolatokat összefoglalva írja: az egyház
a család-egyházban válik termékennyé, és „Isten
maga is hálás lesz a családnak, hogy nem pusztán
a kegyelem tárgyaként viselkedik, hanem vele
együtt, benne és általa az isteni személyek egy-
másnak való önátadásában, mint cselekvő alany
vesz részt” (126).

Édesapák és édesanyák — amint mennyei Atyátok
(128–)
A fejezetrész megkísérli tovább mélyíteni a há-
zasságban és családban megvalósuló életszent-
ség teológiáját és lelkiségét (vö. LG 40) az alcí-

meknek megfelelő szempontokból. II. János Pál
pápát idézve állítja: „A házasság az összes többi
szentség ősmintája” (133), hiszen kiemelt mó -
don megjelenik benne a szövetség misztériuma,
amelyet Isten Krisztusban kötött az emberiség-
gel. — A há zasságra szóló hivatás nemcsak azon
alapszik, hogy Isten a férfit és a nőt saját képére
teremtette (Ter 1,26–27), hanem „a szentség aján-
dékára is, amelynek révén a hitvesek Krisztus és
az egyház jegyesi szeretetében részesednek. Az
igazi házastársi szerelem így fölvétetik az isteni
szeretetbe” (133. vö. GS 48).

A Szentháromság maga a szeretetben való egy-
 ség, ahol minden szeretet forrása az Atya. „A sze-
retet kapcsolataiban az atyaság, a fiúság és a ter-
mékeny egység egymást átszövő szentháromságos
kapcsolatai ragyognak fel, amelyek a Szenthá-
romság szentségét alkotják” (153).

A Szent Család mint példakép (146–)
A kötet részletesen ír a Szent Családról, benne
Szent Józsefről, és az ő mondanivalójukról a csa-
ládok számára. Kitér arra, hogy a család e meg-
újult szentháromságos szemléletében a szüzesség
is egyedülálló kapcsolatba kerül a család titká-
val. Hiszen a szüzek sajátos kapcsolatban élnek
a Szentháromsággal. A szerzetesek hivatása,
hogy az evangéliumi tanácsok által sajátos és
közvetlen kapcsolatba kerüljenek Istennel. A köz-
 tük levő szeretet-egység rendeltetése, hogy lát-
hatóvá tegye a világ számára is a mennyei sze-
retet-egységet. A szűz papok, lelkipásztorok
ugyancsak a Szentháromságos élet példái Isten-
nel egyesül életük és lelkipásztori termékenysé-
gük által.

A keresztény házasság, a bűn és a megtérés (155–)
A házastársak bűneként általában a házasságtö-
rést, az egymás iránti szeretet hiányát stb. emle-
getik, vagy azt, hogy nem kötöttek egyházi há-
zasságot. De a házasság szentségi szemléletében
a házasságnak mély, isteni hivatása van: hogy ta-
núsítsa a Szentháromság egységét, tanúsítsa azt
a hűséget és szeretetet, amellyel Krisztus szerette
egyházát, tanúsítsa a szentháromságos termé-
kenységet, illetve hogy a család-egyház missziós
küldetésével éljen a világban. A hívő házastársak
bűne tehát, ha nem használják fel a nekik fel-
ajánlott végtelen kegyelmi ajándékokat, és nem
élik meg küldetésüket kapcsolatukban és csa-
ládjuk életében, s azon túl az egyházi közösség
építésével és missziójuk gyakorlásával.

A házastársak így tekintsenek saját szentségi
házasságukra, és ezen ideálok ellen elkövetett
vétségekből való kiszabadulás és megújulás cél-
jával kérjék a bűnbánat szentségét (183).
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A házasság szentsége és Krisztus jegyesi misztériuma
(185–)
E fejezet lényegét a Familiaris consortio foglalja
össze: „A keresztény házasság forrása az Eucha-
risztia. Az eucharisztikus áldozat ugyanis azt a
Krisztus és az egyház közötti szeretetszövetsé-
get idézi föl, amelyet ő a kereszten kiontott vé-
rével pecsételt meg. Az új és örök szövetség ezen
áldozatában találják meg a keresztény házastár-
sak azt a forrást, amelyből házassági szövetsé-
gük fakad” és táplálkozik (FC 57).

A keresztény önazonosság, személy- és családetika
(216–)
A keresztény etika istenképiségünkre, illetve
Szentháromság-képiségünkre épül. Az ember
ilyen alapon isteni érték, és a szeretetben, a kap-
csolatban, a közösségben valósul meg. — A csa-
lád-etika alapja ugyancsak Szentháromság-ké -
piségünk, s ezen túl az, hogy Isten az embert
saját képmására két nemben: férfinek és nőnek
terem tet te. Az emberek többsége így a házasság -
ban-csa ládban, a hívő, megkeresztelt ember pe -
dig a család-egyházban tud kibontakozni, tudja
elérni azt az ideált, amely beteljesülését jelenti.
Korunk elvilágiasodott kultúrája tagadni kezdte
az ember és a házasság értékét, és így az emberi
létet alapjaitól fosztja meg, s a halál kultúrájává
teszi. Annál fontosabb a mai világ új-evangeli-
zálása, amely nek útja-eszköze, ahogy már Szent
II. János Pál pápa hangsúlyozta, a család. A csa-
ládban jelenik meg az ember beteljesült életfor-
mája — amelyre lelke mélyén a legszekularizál-
tabb társadalom tagjai is vágynak, hangsúlyoz za
Ferenc pápa.

Az ember istenképiségét Szent Ágoston és
Szent Tamás kizárólag lelki értelemben magya-
rázták. Az emberi test és a nemiség szerintük
nem része az istenképiségnek. Korunk teoló giája
szerint a lélek és a test egyaránt magán hordozza
az is ten képiséget. Isten a férfit és a nőt emberi
természetükben teremtette saját képmására (Ter
1,27), és tette képessé a szeretetre és közösségre.
A férfi és a nő szerelme és testi kapcsolata is
része Isten szent tervének (majd a házasság
szentségének). Isten mondta: „Legyetek termé-
kenyek és hajtsátok uralmatok alá a földet” (Ter
1,28). Ezt valósítják meg a házaspárok, amikor
egymásnak átadják magukat, „egy test lesznek”,
és „Isten segítségével embert hoznak a világra”
(Ter 4,1).

A házasság szentségének kiszolgáltatása az egyház
küldetésében (252–)
A szerző elsősorban két fontos, és a viták köz-
pont jában is levő kérdésre keresi e fejezetben a
választ.

A jegyesek felkészítése:
Az egyház evangelizációjának alapja és jövője a
család-egyház, mondja korunk egyházi tanítása.

„A mai egyház nagy kérdése: mit kezdjünk
azzal a nagyszámú házasságra jelentkezővel,
akik semmilyen kapcsolatban nincsenek az egy-
ház szentségi életével, és akik számára a hit nem
jelent semmit. Tagadjuk meg tőlük a szentséget?
Vagy hosszú, komoly felkészítésben kell része-
sítenünk őket? Vagy ne a szentséget kínáljuk fel,
hanem valami mást, hogy fel tudják ismerni a
házasság emberi és vallási jelentőségét?” (253).
„Az egyértelmű, hogy a jelentkezők túlnyomó
többségét minde nek előtt az átmeneti rítus tár-
sadalmi hagyománya érdekli.” „Sőt, lelkipász-
torilag a probléma nemcsak a házasság, hanem
az egész szentségi rendszer, amely kiszakadt
abból a kontextusból, amely értelmet adott neki.
A jelenleg tapasztalható gyakor lat teljesen elho-
mályosította a szentségi jelképek »üdvözítő« je-
lentését” (256).

A zsinat hangsúlyozta, hogy „a szentségek
nem csupán üdvözítő gesztusok, amelyekkel
Krisz tus fordul az egyes ember felé, hanem Krisz-
 tusnak, a Vőlegénynek ajándéka egyháza szá-
mára, és a Menyasszony-Egyház termékeny vála-
sza isteni Jegyesének” (260). A házasság Krisz tus
és az egyház jegyesi kapcsolatát jeleníti meg.
A II. Vatikáni zsinat utáni szentségi teológia egy-
értelműen aláhúzza a hit dimenzióját, amely fel-
tétele a szentség gyümölcsözővé válásának. De
sok gyakorlati kérdés eközben nincs tisztázva
(257).

A szerző kérdése: „Mit mondhatunk azoknak,
akik nem nyertek beavatást az Eucharisztiának
és a házasság igazi, szentségi értelmének titkába?
Vajon a házasságot megelőző hosszabb katekume -
ná tusra van szükségük? Válaszunk egyértelműen
igen, hiszen ennek a katekézisnek a teljes keresz-
tény beavatásra kell kiterjednie, beleértve a bér-
málkozást is azok esetében, akik még nem ré-
szesültek ebben. Hogyan is juthatnának el a hit,
a remény és a szeretet életére, ha nem kapják
meg a Szentlélek aján dékát?” (271–272).

„A 2015-ös szinódus atyái egyetértettek ab -
ban, hogy… a házasságra való felkészítést össze kell
kapcsolni a keresztény beavatás útjával, hangsú-
lyozva a házasság kapcsolatát a keresztséggel és a
többi szentséggel”, és szükséges, hogy a pár eljus-
son az egyház életében való részvétel igazi ta-
pasztalatára”, írja az Amoris laetitia (AL 206–207).
— A szinódus döntéseit összefoglaló püspöki
zárójelentés még részletesebben fogalmaz. Szük-
séges a jegyesi „kurzusok témáinak kibővítése
oly módon, hogy ezek a hitre és a szeretetre neve-
lés kurzusaivá váljanak, melyek illeszkednek a
keresztény beavatás (azaz katekumenátus) folya-
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matába” (RF 58); hogy „valódi megtapasztalását
nyújtsák az egyházi életnek, és elmélyítsék a
házas- és családi élet különböző aspektusait”
(AL 206; RS 39).

A katekumenátust megkívánó kijelentés után
azonban a szerző visszalép a Familiaris consortio
az óta is sok vitát kiváltó irányelvét követve: „Ez
nem jelenti feltétlenül azt, hogy azoktól, akik nem
akarják ezt, meg kell tagadni a szentséget, ki-
véve, ha kifejezetten szembehelyezkednek azzal,
amit az egyház a megkereszteltek házasságkö-
tésével kapcsolatban kíván megvalósítani.”
Majd hozzáfűzi: „A lelkipásztori találékonyság
azonban ezen esetek számát minimálisra szorít-
hatja.” Az azóta megjelent AL beszél a katekume -
nális beavatás szükségszerűségéről, de arról nem
szól, hogy van-e kivétel az alól, hogy ezt meg
kell kívánni.

A lelkipásztor szerepe az egyházi házasságkötéskor:
Korunk egy másik kérdése, hogy ha a szentség
kiszolgáltatói a jegyesek (KEK 1623), feltétlenül
szük ség van-e lelkipásztori jelenlétre. A házasság-
kötés pap nélküli formáját az Egyházi Törvény-
könyv rendkívüli esetekben megengedi. E kérdés
különösen paphiány esetén merül fel. — A könyv
válasza: A zsinat szemlélete szerint a pár a há-
zasság szentségében nemcsak a természetes sze-
relem áldásában részesül (amint ezt korábban
gondolták), hanem arra szentelik fel őket, hogy
azt a szeretetet szolgálják és tanúsítsák, amellyel
Krisztus szereti egyházát. A házastárshoz való
hűség ígérete a szentség esetében nem választ-
ható el az Istenhez való hűség ígéretétől. A ke-
resztény házaspár a szentségben az Úr szolgála-
tára szenteli magát, és a szentség által az egyház

szívébe kerül. A zsinat, majd II. János Pál szem-
lélete által tehát világossá lett, hogy a házasság
egyházi jellegének hangsúlyozása szükséges:
en nek kifejezése a felszentelt szolga jelenléte
(valamint a templomban kötött házasság). Az ő
ál dó és Lélek-hívó szerepe is fontos. A keleti li-
turgiában, teológiában a szentség kiszolgáltatója
maga a pap vagy a püspök, akinek meg kell ál-
dania a házasságot, s ezzel jön létre a szentség
(262, 268).

Befejezésül

A könyv jelentős elmélkedési anyagot tartalmaz
nemcsak világiak és házasok, hanem papok, teo-
 lógusok számára is. Az alapvető igazságok több-
ször ismétlődnek benne, de ez hasznos lehet az
olvasó számára, hogy azok megalapozzanak
egy-egy új fejezetben megjelenő új igazságot. Új
megvilágítással mutatja be a házasság és család
teológiáját. Összefoglalja mindazt, ami már a
II. Vatikáni zsinat felvillantott, majd II. János Pál
pápa kibontott, s amit végül napjainkban Ferenc
pápának szinódus utáni apostoli buzdítása, az
Amoris laetitia még tovább fejlesztett a házasság
és család teológiájával kapcsolatban. (Ford. Sal-
lai Gábor; Szent István Társulat, Budapest, 2016)

TOMKA FERENC

1Az egyéb jel nélkül zárójelbe tett számok Marc
Ouellet könyvének oldalszámait jelzik.

2LCS = II. János Pál: Levél a családokhoz (1994).
3MD = Mulieris dignitatem (1988).
4FC = Familiaris consortio — II. János Pálnak az akko-

ri családszinódust összefoglaló apostoli buzdítása (1981).

233

A VIGILIA KIADÓ AJÁNLATA
ROGER TESTVÉR
Isten csak szeretni tud

Roger testvérnek (1915–2005), a Taizéi Közösség alapítójának gon-
dolkodása a közös imádságból és a testvéreivel töltött mindennapi
életből táplálkozott. Meglátásaira nagy hatást gyakorolt folyamatos
kapcsolata azzal a több tízezer fiatallal, akik a világ számos földré-
széről egy hétre Taizébe zarándokolnak, mert életük nagy kérdései-
 re keresik a választ. A 2001-ben megjelent kötet gondolkodásának leg-
fontosabb témáit, valamint az életét meghatározó események és
találkozások — néhol nagyon személyes — leírását gyűjti egybe. A kö-
 tetből megtudjuk, hogy miért egy és ugyanaz a forrása a lelki élet-
nek és az emberi szolidaritásnak: Isten, aki csak szeretni tud.
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