
7. fejezet

Az együttjárás

Az óra elején elcsendesülve gondoljuk át, hogyan éltük az elmúlt találkozón tett elhatározást. Si-
került olvasni a Szentírást? A szeretet „támadása” hogy ment? Az együttjáróknak a „közös élmény”? 
Beszélgessünk ezekrôl csoportokban 10–15 percig. 

Bevezetôben:
Témánk a múlt óra folytatása. A diákszerelemmel rokon, és mégis lényegesen kü-

lönbözô kérdésrôl beszélünk: az együttjárásról. Megfogalmaztuk már, hogy ezen a ki-
fejezésen olyan fiatalok kapcsolatát értjük, akik érettek már arra, hogy az életre szóló
döntésen gondolkodjanak. – A téma azonban egyaránt érdekelheti az együttjárás korá-
ban levôket és a serdülôket is.

Szinte minden óránk bevezetôjében, vagy ha egy új fogalommal foglalkozunk, el
kell mondanunk, hogy a világ sokféle értelemben használja ezt a szót. A hívô (és az
értelmes) fiatal szeretné az élet minden szakaszát úgy megélni, hogy Isten legszebb
terve megvalósulhasson abban. Mi ilyen értelemben beszélünk az együttjárásról is.

Óránk elején jusson eszünkbe a sok szép példa is, amelyekrôl hallottunk: az elsô ke-
resztények példája, akik éppen tiszta magatartásukkal és tiszta együttjárásaikkal hív-
ták fel a pogány világ figyelmét az Evangélium szépségére. Vagy azoknak a csopor-
toknak, mozgalmaknak a példája, amelyek világszerte azért keletkeztek, hogy a tiszta
élet, a tiszta együttjárás, a boldog házasság és család felé vezessék a fiatalokat. Ezek a
mozgalmak céljuknak tekintik azt is, hogy a viharos tengerben hánykódó fiatalok szá-
mára világítótornyok legyenek: a tiszta és szép élet példái és meghívásai.

I. Miként készíthet fel az együttjárás (és a jegyesség) a jó házasságra?

Csoportok megbeszélésével vezessük be témánkat. Ha kevesen vagytok, csak a 3. témával
foglalkozzatok. Ha többen vagytok, beszéljétek át az ismétlô kérdéseket is. Ha egyedül olvasod a
könyvet, magad gondold át.

Az 1. csoport kérdése: 
A szerelem idején a két fél kölcsönösen kommunikál. A házasság során a nôk többsége mélyebb

kommunikációra vágyik. A válások 75%-át nôk kezdeményezik, s ennek jelentôs oka a kommuniká-
ció hiánya. Hogyan készülhetnének fel az együttjárók az életreszóló, jó kommunikációra? És mivel
akadályozhatják ennek kialakulását?

A 2. csoport kérdése: 
Milyen módon lehetséges, hogy egy lány (fiú) a hit útjára vezesse nem hívô, vagy nem gyakorló

barátját?
A 3. csoport kérdése: 
Mit nyer, aki tisztán készült a házasságra? És milyen károkat okozhat, ha valaki a házassága

elôtt nem tud tartózkodni a szexuális közeledésektôl? 
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A csoportok beszélgetései során ilyen válaszok születtek:
Az 1. csoport válaszai: 
Sok beszélgetéssel.
Tisztasággal, miközben törekszenek egymást megismerni.
Közös imádsággal.
A lélek mélyérôl fakadó beszélgetések begyakorlásával.
A beszélgetésre szánt idôk elhatározásával.
Ezek ellenkezôi akadályozzák meg a kommunikáció megtanulását.
A 2. csoport legfontosabb válaszai: 
Elhozza a plébániai ifjúsági csoport ünnepeire.
Magával hozza ifjúsági misékre, találkozókra.
Tisztaságával.
Példaadó élettel, szeretettel.
Hittanostársait is megkéri, hogy szeretettel törôdjenek barátjával.
A 3. csoportban ilyen válaszok születtek: 
Aki tartózkodik a nemi élettôl, a legjobban készül fel a házasságra:
Érlelôdik emberlátása. Megtanul úgy tekinteni a másik nem tagjaira, mint emberre, Isten gyerme-

kére. 
Érlelôdik önállósága és – ha hívô – Isten-kapcsolata. Megtanulja legyôzni kísértéseit, és Istennel

megbeszélni teendôit.
Képes a helyes ítéletalkotásra; meg tudja ismerni társának személyiségét. 
Képes lesz a helyes párválasztásra.
Érlelôdik a házassági hûségre. Képessé válik, hogy a házasságban is uralkodni tudjon majd ösz-

tönös kívánságain. 
Ha valaki a házasság elôtt nem tartózkodik a testi közeledésektôl:
Megszokja, hogy saját kielégülésének tárgyát keresse társában; az ilyen nehezen tud hû maradni.
A szexuális változatosságtól várja problémáinak megoldását, s elmenekül a kérdések igazi fel-

dolgozása elôl.
Személyisége nem érlelôdik, mert saját kielégülését keresi.

A csoportbeszélgetés eredményeihez is kapcsolódva válaszolunk a feltett kérdésekre:

K: Honnan bizonyosodhatok meg, hogy akivel együtt járok, az az „igazi”?
V: Nemrég jelent meg egy jó könyv magyarul is a szerelemrôl. A világ sok nyelvé-

re lefordították. Címe: Bonacci: Igazi szerelem. (Ajánlom elolvasásra!) Bonacci hiva-
tásszerûen ilyen témákról ad tanácsot, vezet találkozókat, beszélgetéseket. Így vála-
szol e kérdésre: „Akkor tudod, hogy jó kapcsolatot találtál, ha olyannal vagy, akiben
teljesen megbízol, és aki megbízik benned. Olyan, aki osztja hitedet Istenben, aki úgy
kezel téged, mint Isten képmását. Olyan, aki saját önzô vágyai elé helyezi azt, ami a te
számodra a legjobb. Aki biztosítja számodra a szabadságot, hogy bármit csinálhass,
amire szükséged van, hogy növekedj és érlelôdj, akkor is, ha ez azt jelenti, hogy sok
idôt töltötök külön. Olyan, aki bátorít, hogy kialakíts és fenntarts más barátságokat.
Akihez fordulhatsz, akár boldog vagy, akár szomorú. Akivel a különbségeket konst-
ruktívan fel tudjátok oldani. Akire szeretnéd, hogy gyermekeid hasonlítsanak. – Ke-
mény diónak hangzik ugye? Az, de létezik ilyen ember. Tarts ki egy ilyenig.”48
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gamzásgátlásról 39–59; a nemi betegségekrôl 59–63, 273–283.



K: Mi alapozhatja meg egy pár lelki egységét az együttjárás során? És miért nem
alakul ki sokaknál ez az egység?

V: A kérdést több szempontból megválaszoltuk már (vö. 3. fejezet stb.). De lássunk
most egy újabb szempontot, és annak szemléltetését, amely több, korábban elhangzott
gondolatunkat is összefoglalja.

1. A lélektan többféleképpen szemlélteti az emberi
személyt, a lelket. A léleknek, emberségünknek vannak
rétegei. Ábrázoljuk egyszerûsített formában a témánk-
nak megfelelô szempontoknak néhány ilyen fonto-
sabb réteget. Az emberek tulajdonságai között nagyon
sok különbözôség van, s ezek okot adnak arra, hogy
távolságot tartsunk egymástól, hogy ítélkezzünk, bosz-
szankodjunk egymásra, esetenként összevesszünk (vö.
10. ábra).

2. A szerelmeseket gyakran közös vonások, élmények
kapcsolják össze, és ez erôsíti kapcsolatukat. A szerelem
egyedülálló kegyelmi idô lehet egymás megismerésére,
elfogadására, az összecsiszolódásra, a különbözôségeik-
bôl fakadó konfliktusok kezelésére és megoldására (ne-
tán annak felismerésére, hogy mégsem vagyunk egy-
másnak valók). De a fiatalok, illetve szerelmesek akkor
adnak lehetôséget maguknak az összecsiszolódásra, ha
tartózkodnak a szexuális kábulattól, és a szerelem ener-
giáit egymásnak és különbözôségeiknek megismerésére,
az egymás iránti szeretet elmélyítésére fordítják.

Mi okozza a sok válást? Hogy sokan hamar belekez-
denek a szexuális kapcsolatba. A szerelem és a szexuális kapcsolat „kábítószerei”
elkábítják tudatukat, józan ítélôképességüket. Annyira egynek vélik magukat, hogy
nem fedezik fel a különbözôségeiket, és nem is érzik szükségét annak, hogy jobban
megismerjék egymást, hogy személyiségük ”rétegeit”, másságait egyeztessék (vö. 11.
ábra).
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10. ábra

11. ábra



3. Ha az együttjárók a szerelem idején belemerülnek a szexuális élményekbe, ezek
teljesen be tudják tölteni, el tudják kábítani ôket. Ebben az esetben a szerelem elmúltá-
val fedezik fel megdöbbenten, hogy mennyire különbözôek. – Láttál már dühösen
veszekedô házaspárokat? Hallottál már fiatalon elvált párokról? Akik sebzett gyûlö-
lettel vagy fájdalommal tudtak beszélni egymásról? – Szomorúan világos mi történt.
Ezeket összekábította a szerelem és a szex, de most a kábulat lecsökkent, kinyílt a
szemük, megismerték egymást, és lehet, hogy már soha nem lesznek képesek feldol-
gozni a köztük levô sokféle különbözôséget. – Nézzük végig az ábrán szereplô szemé-
lyiségi vagy élmény-rétegeket: naponta találkozunk párokkal, akik között egyik vagy
másik, vagy mindegyik réteg feszültségeket, csattanásokat okoz, amelyek a házasság
megromlásához vagy a váláshoz vezethetnek (vö. 12. ábra).

K: Férfiak és nôk között melyek a fô lelki különbségek?
V: Az ábránkon vázolt rétegek férfiben és nôben egyaránt jelen vannak. De ezek

mellett tudni kell a két nem közötti lélektani különbözôségekrôl is. Hatalmas irodalma
van e témának. (Bár a „gender maistreaming” szélsôséges irányzata szerint minden
különbség csak a „szocializáció”, a nevelés során szerzett meghatározottság.)49

Lássuk a férfi és nôi tulajdonságok néhány különbségét, illetve ezek kialakulását
(tudva, hogy egy vizsgálat a férfiak és a nôk „átlagának” tulajdonságairól beszél, mi-
közben vannak nagyon eltérô példák is).

A nôk és a férfiak közötti különbségek a tudományos kutatások tükrében:
Hormonok 
A fogantatás után az agy nônemû. A 8 hetes XY génállománnyal rendelkezô hím-

nemû embrióban nagy mennyiségû tesztoszteron hormon kezd termelôdni, hogy a he-
rék fejlôdésnek indulhassanak. Ez az agy kommunikációs központjában sejteket rom-
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49 Angelo Scola: Férfi + Nô. Bp. Szent István Társulat. 2006; J. Dobson: Amit a feleségekrôl
tudni kell(ene). Bp. Harmat 1998; P. Gillham: Amit csak a férfiak tudnak. Bp. Ker. Ismeretter-
jesztô Alapítvány. 2002; D. Klenk: A nemek összezavarása. Bp. Kairosz 2009; J. Vanier: Férfi-
nek és nônek teremtette. Bp. Vigilia 1993.

12. ábra



bol, és erôsíti az agynak az agresszióért és a szexualitásért felelôs központjában levô
sejteket. A nônemû embrióban az agy kommunikációs központja változatlanul, aka-
dálymentesen fejlôdik. Születéskor tehát egy lány átlagosan 11-szer több agysejttel
rendelkezik a kommunikáció és az érzelmek feldolgozására, mint egy fiú. Az elsô 3
hónap során a szemkontaktus képessége a lányoknál 400%-kal növekszik, míg a fiúk-
nál nem növekszik. Néhány hónappal a születés után a lányok érdeklôdést mutatnak
az arcok iránt, míg a fiúk a mechanikus mozgásokat kedvelik. Az agy szerkezetének
és hormonális különbségeknek következtében jönnek létre a nô és a férfi személyisé-
gének különbözôségei.

A férfi és nôi tulajdonságok – emberi és keresztény szemmel nézve – csodálatosan
kiegészítik egymást: ezek teszik élôvé a nemek kapcsolatát, valamint a házasságot, a
családot. De közepes vagy rossz házassági felkészülés esetén ugyanezek a különb-
ségek súlyos feszültségek és válások forrásai is lehetnek. 
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Nôk

Az agynak az a területe, amely az érzel-
meket az emlékezettel összeköti (hippo-
campus) nagyobb. A nyelv és hallás köz-
pontja 11%-kal több idegsejtet tartalmaz.

Kisebb, puhább, magasabb pulzusszám

A finommotoros mozgásokat kedvelik.

Ösztönös megérzésen és empátián keresz-
tül észlelik a világot.

Naponta 20 000 szót használnak. Hama-
rabb tanulnak meg beszélni, mint a fiúk.
Nagyobb igényük van a kommunikációra.

Inkább auditívak. Erôsebben reagálnak az
auditív ingerekre (meghallják a gyermek
elsô nyekkenését).

Nôk, anyák, sok dologra tudnak egyszerre
koncentrálni.

Érzékenyebbek a fájdalomra, mégis job-
ban elviselik azt.

Férfiak

Az agynak az a területe, amely a szexuális
viselkedést befolyásolja (hypothalamus)
kétszer akkora, mint a nôi agyban.

Test – nagyobb, erôsebb.

Mozgás – Nagy a mozgásigény, szeretik a
versenyt, kockázatot, kalandot.

Gondolkodás – Rendszerekben gondol-
koznak. Elvont gondolkodás könnyebben
megy.

Nyelv – Átlaga naponta 7000 szót hasz-
nálnak. Nehezükre esik érzelmeikrôl be-
szélni.

Érzékek – Vizuálisabbak. Nehéz számuk-
ra, hogy ne reagáljanak a vizuális ingerek-
re. 

Viselkedés – Specialistává lesznek. Egy
dologban válnak eredményessé.

Fájdalom – Kevésbé érzékenyek, mégis
„nyavalygósabbak”.



A fenti táblázat összehasonlításában szembeötlô a férfiaknak és nôknek eltérô kom-
munikációs igénye. Ez a PEA elmúlásával jelenik meg igazán. Ha a felkészülés során
nem volt jó a kapcsolatépítés, a kommunikáció különféle igénye sok pár esetében a
feszültségek egyik legjelentôsebb forrása lesz. Ezt a „kettôsséget” nagy mértékben,
vagy teljesen áthidalhatja, ha a szerelem idején jó volt a kapcsolatépítés (nem korlá-
tozták, illetve akadályozták azt az erôs erotikus élményekkel). 

A mondottak rámutatnak arra is, mennyire fontos „érdeke” a leánynak, a nônek,
hogy jól, tisztán élje a szerelmet, mert ekkor tud kialakulni a nô által jobban igényelt
kommunikáció. Igaz, a jó házasság nem kevésbé érdeke a férfiaknak sem, hiszen szá-
mukra is létkérdés ez; csupán a kommunikáció hiánya jobban „csattan” a nôkön.

K: Van olyan „kiemelt gyakorlat”, amely megalapozhatja egy pár jövô kommuniká-
cióját, és ezzel a házasságot?

V: Ha ábránkhoz kapcsolódunk, és a különbözô férfiúi és nôi tulajdonságokról is
tudunk, fogalmazhatjuk úgy is a kérdést: Képessé válhatnak-e a felek arra, hogy a fe-
lületi rétegeik, illetve nemi tulajdonságaikból adódó korlátaik alá merüljenek (vagy
föléjük emelkedjenek), és képessé váljanak arra, hogy a saját énjüknek és egymás én-
jének mélyére nézzenek? – Vagyis képessé válnak-e arra, hogy mélyebbre nézzenek,
mint ahol az emberi adottságok, illetve a „felületibb régetegek” közötti csattogások,
villámlások zajlanak. 

Minden házasság (minden emberi kapcsolat) alapkérdése ez: Megtanulták-e a felek,
hogy a saját maguk és embertársuk, illetve párjuk lelkének mélyére nézzenek. Továb-
bá, hogy megtanulták(ják)-e: hogy közöljék egymással a lelkük mélyét; illetve, hogy
képesek-e meghallgatni a társuk ön-közlését. Ezt minden témával foglalkozó szak-
könyv megfogalmazza. A jegyeseknek (és az együttjáróknak) legfontosabb feladata
ebbôl következôen a mély önismeretnek, a mély kommunikációnak, a másik mély
meghallgatásának begyakorlása. 

K: Hogyan lehet megtanulni a lélek mélyéig érô kommunikációt?
V: Ha a fejünk-szívünk tele van saját godolatainkkal, netán sérelmeinkkel (énünk

felületibb rétegeinek feszültségeivel), akkor önmmagunk töltjük be magunkat. Ilyen
esetben a házasfelek sem azzal fognak törôdni, mi van a másik szívében, hanem ki-ki
a saját godolataival lesz elfoglalva, a saját sérelmeit vagdossa a másik fejéhez. Ezt a
mindenappi életben is tapasztaljuk: elôfordulhat tesvérek közt, szülôk és gyermekek
közt, házaspárok közt.

Hogyan képes végighallgatni házastársát az, aki tele van a nap benyomásaival, eset-
leg feszültségeivel vagy sérelmeivel? Segít ebben az idegzet lenyugtatása (pl. egy kö-
zös mozgás, megpihenés). De a legnagyobb és legtermészetesebb segítség az lehet, ha
a felek közösen tudnak elcsendesülni, és ezután szót váltani. Ez hívôkre és nem hívôk-
re egyaránt érvényes.

A hívô kommunikáció legfontosabb csatornája a közös elcsendesülés, a közös
ima. Egy gyakorlat, amit komoly együttjáróknak, jegyeseknek ajánlani szoktunk (és
amit mindazoknak be kell gyakorolni, akik együtt járnak), hogy találkozásaik alkal-
mával, hosszabb beszélgetéseik elôtt, legalább idônként tartsanak 5–10 perces imád-
ságos elcsendesülést, este hálaadást, lelkiismeret-vizsgálatot, és utána beszélgessenek. 
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A jó elcsendesülésben, imában az ember a lelke legmélyére hatol, vagy úgy is
mondhatjuk mintegy kilép önmagából, és Isten szemével néz vissza magára és a má-
sikra is (a lélektan „reflexiónak” nevezi ezt). – Legtöbben ismeritek ezt a „gyakorla-
tot”, hiszen megéljük ezt hittanórákon vagy lelkigyakorlatokon, amikor egy imádsá-
gos elcsendesülés után kezdünk el beszélgetni. Tapasztaljuk, milyen más egy ilyen
beszélgetés, mint az a másik, amikor elcsendesülés nélkül ugrunk bele a megbeszélés-
be vagy éppenséggel egy vitatott téma rendezésébe. Bizonyára többen a családi közös
imákban is tapasztaljátok ezt a szépségét: A valódi csend után új szemmel látjuk ma-
gunkat és egymást. Isten nagysága elôtt leborulva észrevesszük saját hibáinkat, és
felfedezzük, hogy esetleg az éppen fájlalt sérelmeknek mi magunk is okai voltuk. Így
új módon tudunk esetenként bocsánatot kérni, illetve megértéssel végighallgatni egy-
mást. (Ezt szeretné ábrázolni a 13. ábra!)

K: A válást 75%-ban a nôk kezdeményezik, gyakran a kommunikáció hiánya miatt.
A rendszeres közös elcsendesülés megoldja a kommunikációt?

V: Valóban, a kérdésre ez a válasz. A szerelem idején a férfi is teljes szívével és
minden ösztönével keresi a kapcsolatot, és ezért kommunikál. De a férfi hajlamos el-
merülni a munkában, a feladatokban. És a nôk általában nem bírják ki, ha hosszú idôn
át nincs alkalmuk a mélyebb beszélgetésre, a bensôséges együttlétekre.

A házaspári kapcsolat alapvetô biztosítéka, amelyet be kell és lehet gyakorolni az
együttjárás idején, és a jegyes korban: hogy rendszeresen, pl. hetente tartsanak egy
találkozást, amikor (egy csendes ima után) beszélgetnek a lelki élményeikrôl, az
örömökrôl, valamint a konfliktusokról és különbségek feloldásáról is. Ilyenkor el-
mondják el egymásnak, mit köszönnek egymásnak, és mi fájt a másik részérôl, illetve
hogy miként dolgozhatnak a különbözôségek (lehetôségek szerint) közös megoldásán. 

Házasok és jegyesek számára az is fontos, hogy körülbelül havonta tartsanak kö-
zös kirándulást, sport-, vagy egyéb kikapcsolódási napot, amelyen mély lelki beszél-
getésre is alkalmat találnak. – Ezt a gyakorlatot jó, ha az együttjárók is elkezdik, saját
körülményeiknek megfelelôen.
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K: Hogyan lehet életreszóló közös élményekre felkészülni?
V: A közös élmény az egyik legerôsebb összekapcsoló erô a házaspárok között. Ha

megszûnik a közös élmény, meghal a kapcsolat. Legutóbbi találkozón is említettük az
evangéliumi „eszközt”, amely az együttjárók, a jegyesek kommunikációját elmélyít-
heti: ez pedig a közös jó elhatározás, a Szentírás Igéinek közös életre váltása. Egy
közös lelki kaland, közös kreatív élmény ez. A leghatékonyabb erôforrás, amely a há-
zaspárok kommunikációját elmélyítheti. 

Ha a házasfelek reggel egy közös elhatározással indulnak neki a napnak: pl. hogy
ma elsô célunk, hogy legalább néhányszor örömet szerezzünk embertársainknak, pél-
dául, hogy 7-szer megbocsássunk (Mt 18,22), vagy hogy „adjatok hálát mindenért”
stb., ez a törekvés a szívük legmélyéig Istenhez és egymáshoz kapcsolhatja ôket. Ak-
kor életüket, szívüket nem a nap külsô eseményei, felületi benyomásai fogják betöl-
teni, hanem ez a legmélyebb lényünket megmozgató és örömmel eltöltô élmény. Ily
módon a világ zajában (és esetleg vonzó fiatal nôk társaságában) dolgozó férj ugyan-
azt az élményt fogja élni, amelyet felesége, aki napját otthon tölti, a lakás csendjében,
és tisztába teszi gyerekét, mossa a pelenkákat, fôz. Mindketten ugyanazt a közös isteni
kalandot élhetik, és ennek érdekességérôl és szépségérôl tudnak beszámolni (leg-
alább) esténként egymásnak (különben könnyen eltávolodnak egymástól!).

A mély kommunikációt, a lelkek párbeszédképességét segítik természetesen a meg-
újulás szentségi alkalmai is: elsôsorban a szentmisék és a szentgyónások. – Mindeze-
ket a „gyakorlatokat” el lehet és el kell kezdeniük a fiataloknak is. Ha elkezditek (vagy
folytatjátok), egyre érettebbek lesztek bármilyen hivatásra, és a párkapcsolatra is.

K: Néha jó házasságok is krízisbe jutnak. A krízisekre is van megoldás?
V: Erre a nagy témára csak egy rövid, de lényegi választ tudunk most adni. Minden

emberben és minden kapcsolatban vannak hullámzások. Mindenkivel megtörténhet,
hogy fizikailag-idegileg kifárad, érzékenyebbé válik. Ilyenkor az emberi kapcsolatok
is könnyebben sérülnek. 

A hívô keresztények, és a hívô párok számára a legtitkosabb és leghatalmasabb
„erôforrás”, ha a Keresztrefeszített és elhagyottá lett Megváltó Jézus elé borulnak. Az
Ô szeretete által lesznek képesek újként nézni egymásra, megújítani szeretetszövetsé-
güket. (Ezt jelzi a 13. ábrán a körcikkelyeknek, azaz a személyiségeknek legmélyén
ábrázolt kereszt: A hívô felek Jézus Megváltó Keresztjében tudnak mindig újra egy-
másra találni. Hiszen a Megváltó Jézus minden emberért, a bûnösért, a másként gon-
dolkodóért is meghalt. Ô a legistenibb, legtitkosabb „Kapu” egymás felé, egymás új
elfogadása, szeretete felé.)

Az elcsendesülésrôl, a lélek rétegeirôl imén mondottak érvényesek minden ember-
re. De a Megváltó Jézus titka a kereszténység titka. A keresztre szögezett Megváltóval
való kapcsolat mindannyiunk lelki életének és emberi kapcsolatainak az alapja. Ô azt
mondja: „Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket” (Jn 15,12). Az Ô éle-
tet adó szeretete a példa számunkra, és Ô Maga az Erô, aki által, és a Beléje vetett hit
által képessé lehetünk ilyen módon szeretni. Ez a jézusi szeretet az, amelyet minden-
nap gyakorolnunk kell (Jézus kezét fogva), ha érettebb emberekké, érettebb kereszté-
nyekké akarunk válni. És ez tesz leginkább alkalmassá az érett párkapcsolatra is.
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II. Fontos, hogy vallásos legyen?

K: Az én barátom nem hívô, de rendesebb, mint sok vallásos fiatal. Fontos, hogy
vallásos legyen?

V: Minden házasságra készüléssel foglalkozó könyv az elsô szempontok között em-
líti, hogy a jó házasság egyik legfontosabb biztosítéka a közös világnézet, lehetôleg a
közös vallás. Ha komolyan hívô vagy, voltak és vannak vallásos tapasztalataid: imá-
ban, liturgiában, ünnepeken, lelkigyakorlatokon, és amirôl az imént beszéltünk: a
megélt evangélium „kalandjában”. Elmondhatatlanul nagy segítség a házasságban, ha
a felek legmélyebb élményei „összeérnek”: ha errôl beszélgetni tudnak, ha együtt (s
majd gyermekeikkel együtt!) részt tudnak venni a szentmisén, az egyház közösségi
ünnepein stb. És imént láttuk, micsoda forrás, ha közösen tudnak erôt meríteni a hit-
bôl, Jézusból, amikor nehézségeik támadnak, vagy például összevesznek! Semmi nem
tud úgy összekapcsolni, mint a közös ima, a közös hit; és semmi nem tud úgy segíteni
az újrakezdésre.

Persze léteznek olyan házasságok is, amelyekben a felek más vallásúak vagy más
világnézetûek. Ezek között a legjobb a keresztények közötti házasság: amennyiben
mindketten Jézusra, a Szentírásra alapítják életüket, és erre akarják nevelni gyerme-
keiket. Nem kis kérdés számukra ilyenkor, hogy milyen vallásúak legyenek gyerme-
keik. Két templomba járjanak? – A katolikus egyház arra kéri a katolikusokat, min-
dent tegyenek meg azért, hogy gyermekeik katolikusok legyenek. Persze, ha a másik
fél is mélyen vallásos, az ô vallásosságát is tiszteletben kell tartani. Együtt kell meg-
találniuk ebben a közös utat.

Igazán nehéz kérdés lehet a nem hívô társ. Egy ilyen kapcsolat akkor mûködhet, ha
a nem hívô tiszteletben tartja társa hitét, ha maga is mély emberi értékeket vall, és nem
akadályozza párját, hogy gyermekeiket majd vallásosan neveljék. – De az ilyen esetek
gyakran súlyos sebeket ejtenek a családon. Különösen a serdülôket gyakran elbizony-
talanítja hitében, hogy egyik szülôjük nem hisz. Az ilyen családból származó gyer-
mekek lényegesen nagyobb arányban lesznek vallástalanokká. Hiszen a gyermekek
számára a hit legjelentôsebb igazolása a szülôk, kiemelten az apa hite, valamint a szü-
lôk egymással való lelki egysége. 

K: Hogyan vihetném barátomat közelebb a hithez? De úgy, hogy ne erôszakoljam ôt?
V: Én, aki életem jelentôs részét fiatalok között töltöttem, és kapcsolatok százaival

találkoztam, tudom, hogy van egy óriási lehetôséged! Ha a lányok (vagy fiúk) semmit
nem adtak a testükbôl barátjuknak a házasság elôtt, a nem hívô társnak egy idô után
döntenie kell. Ha igazán szeret, meghozza érted ezt az áldozatot. Egész életem tapasz-
talata, hogy ilyen esetekben a nem hívô partnerek 95%-a megtért. Ha a másik fél
viszont nem vállalja a várakozást, és tartózkodásod miatt megszakítja a kapcsolatot,
akkor nyugodt lehetsz, hogy a legjobban jártál. Ha te magad és hited nem ér neki any-
nyit, mint a tested, akkor nem volna jó házastársnak sem. Sok hasonló példa közül
most Vera és Gábor mondják el nekünk, hogyan találta meg Gábor a hitet azáltal,
hogy Vera ki tudott tartani a tisztaságban.
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Tanúságtétel
Párom tisztasága elvezetett Istenhez

Gábor: Az Állatorvosi Egyetemen ismerkedtünk meg, Budapesten. Veronika ekkor 21 éves volt,
én 27. A munkatársak, akik már régóta ismerték ôt, rögtön jelezték számomra, hogy „nem érdemes
vele foglalkozni, keresztény”. Akkor csak néhányszor beszélgettünk, majd én hazaköltöztem Gyön-
gyösre. 

Veronika: A beszélgetések során Gábor említett egy gyöngyösi kerékpárversenyt, amivel kap-
csolatban megkerestem ôt. Így a versenyen másodjára is találkoztunk. Nagyon tetszett, hogy be-
szélgetéseink során, bár sok mindennel nem értett egyet velem, nyitott maradt. Mivel mindketten a
kerékpározás szerelmesei vagyunk, egyre többet találkoztunk, és nagy túrákat tettünk.

Gábor: Még azon a nyáron egy többnapos túra alkalmával (nyolc lány volt Vera hívô közössé-
gébôl, meg én) rájöttünk, hogy többet érzünk egymás iránt, mint a barátság. – Én ateista családból
származom, gyakorlatilag a „világ életét éltem”. Számomra a párkapcsolat részét képezte a sze-
xuális élet is, házasságtól függetlenül. Sôt, úgy véltem, a jó házasság titka, ha elôtte szexuálisan is
kipróbáljuk társunkat, illetve pár évig együtt élünk. Veronika elég gyorsan kifejtette, hogy együttjá-
rásunkat ô szex nélkül képzeli el. Errôl már hallottam a munkatársaktól, ezért nem lepôdtem meg,
de gondoltam, majd csak meggondolja magát. Nem így történt.

Veronika: Én eleinte naivan azt hittem, hogy ha nehezen is, de Gábor elfogadta, mit szeret-
nék, és akkor ez simán fog menni. De ahogy telt-múlt az idô, Gábor újra és újra próbálkozott.
Lelkivezetômtôl többször is tanácsot és megerôsítést kértem, hogy ellent tudjak állni a kísértésnek.
Olyan eset is volt, hogy Gábor azzal ijesztgetett, hogy ô mégsem fogja ezt kibírni. Bár nagyon fél-
tem, lelkivezetôm tanácsára ismételten nemet tudtam mondani. (Az atya biztatott, hogy ha szeret,
meg fogja ezt tenni értem, ha pedig nem, jobb, ha elmegy.)

Gábor: Végül Veronika válaszút elé állított. Vagy tisztán, vagy sehogy. Igazából nem sokat kel-
lett gondolkodnom, beleegyeztem. Az együttjárás folyamán próbáltuk egymást jobban megismerni.
Heti rendszerességgel leírtunk majd megbeszéltünk egy-egy témát. A heti témaválasztásban segítsé-
get nyújtott Gabriel Calvo Kéz a kézben címû könyve, amely a keresztény szellemû együttjáráshoz
ad tanácsokat, javasol gyakorlatokat.50 Néha nem sikerült közös nevezôre jutnunk, akkor azt a té-
mát félreraktuk, majd esetenként újra elôvettük. De legalább megtudtuk, mit gondol a másik. 

Veronika: Ahogy elkezdôdött köztünk ez a párbeszéd, azt vettem észre, hogy amikor úrrá let-
tünk a fizikai vonzalmon, egy csomó energiánk szabadult fel egymás igazi megismerésére. Az is
sokat segített, hogy hetente csak egyszer vagy még ritkábban találkoztunk, mert annyi idô alatt „le-
higgadva” mindig újra tudtam gondolni, jó irányba haladunk-e.

Gábor: A kereszténységgel kapcsolatban sok fenntartásom volt. A templom közelébe sem vol-
tam hajlandó menni. Amikor Veronikáékat elkísértem, mindig kint vártam meg a mise végét. A csa-
lád türelmes volt velem, semmit sem erôltettek. Egy év után végül bementem velük. Az elsô misém
nagyon emlékezetes maradt; nem is a mise, inkább az emberek. Ebben a közösségben mindenki
mosolygott rám, szóba álltak velem, érdeklôdtek. Arra gondoltam, ez biztos nem „normális”. Nyi-
tott maradtam, és ezután rendszeresen jártam misére. Megismerve az embereket, rájöttem, hogy
ugyanolyan emberek, mint én, minden hibával, csak valami jó dolog összeköti ôket. Talán az, amit
én is kerestem. Végül jelentkeztem katekumenátusra, majd megkeresztelkedtem.

Két év együttjárás után elhatároztuk, hogy eljegyezzük egymást. Fontos volt számunkra, hogy a
házasság tudatos döntés legyen, ne csak „kényszer”. Ahogy korunkban szokás: „már eleget jártunk
együtt, itt az ideje a házasságnak”.

Veronika: Azt, hogy Gábor nem volt vallásos, sokáig nem éreztem problémának. De minél
többet beszélgettünk, annál komolyabb kihívásnak tûnt, hogyan lehet majd késôbb egy házasság-
ban a kettônk világát összeegyeztetni. Lelkiatyám biztatott, hogy ha hûséges vagyok Jézushoz, Gá-
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bor majd elkezdi keresni, mi a gyökere a tisztaság-
nak, és így elindul Isten felé. Valóban így történt. 

Nekem egyénileg is volt tapasztalatom arról,
hogy a fiúk meg akarják szerezni a lányt lépésrôl
lépésre, magukévá próbálják tenni a testét. Közeli fiú
rokonaim szavaiból ismételten és világosan ezt hal-
lottam. Ezért magamtól is biztos voltam abban, hogy
egyetlen „fegyverem” az a Gáborral való kap-
csolatban, ha még a kézfogástól is tartózkodom.
Majd akkor adom oda a kezemet, amikor már dön-
töttünk arról, hogy házasságot szeretnénk kötni. 

Gábor: Miért nem bántam meg, hogy a tiszta-
ság mellett döntöttünk? – Korábban, amikor vártam a
barátnômet a buszmegállóban, átlagos, nem hívô
férfiként nem arra gondoltam, mirôl fogok vele be-
szélgetni, hanem hogy milyen lesz vele az ágyban.
A Verával való kapcsolatom során láttam be, hogy
így nem lehet megismerni a másikat. Amikor Vera
döntés elé állított, akkor kezdtem el a lelkére gondol-
ni: hogy miben hisz ô, és mi ad neki erôt. Így indul-
tam el a hit útján, és Vera megismerésének útján is. 

Veronika: Azért örülök, hogy így készültünk,
mert ez a három év, amit végigküzdöttünk egymá-
sért, vállalva a tisztaságunk megôrzését, biztos ala-
pot adott házasságunk számára. Így szabadon
hagytuk egymást, és megtaláltuk egymás lelkét…

III. Meddig lehet elmenni?

K: Tudom, hogy nem szabad lefeküdni házasság elôtt. De mit jelent, amit elôbb hal-
lottunk: hogy „semmit se adjak a testembôl”?

V: Emlékezzünk azokra a szabályokra, amelyekrôl a szerelem lélektanával és hor-
monológiájával kapcsolatban megismertünk. – Láttuk, ha rálépünk a szexualitás elsô
lépcsôfokaira, igényeljük, hogy fellépjünk a következô fokra: egyikre a másik után.51

Láttuk, hogy a szerelem hormonjai elkábító jellegûek. Elôször a kis érintkezés is nagy
örömmel tölt el (egy kézfogás, egy ölelés, egy csók), aztán egyre többet kíván az em-
ber. Azt is láttuk, hogy X + Y = 1. Vagyis ha növekszik ösztönös, illetve hormonális
feldobottságunk, arányosan csökken az ítélôképességünk. Pedig a józan ítélôképesség
tenné lehetôvé, hogy megismerjük egymást, megtanuljunk kommunikálni, a problé-
mákat kezelni: vagyis megalapozzuk az életre szóló szeretet-kapcsolatot.

A szexgerjedelmet nemcsak a szeretkezés váltja ki társadban (bár az különösen erô-
sen hat), hanem a kisebb erotikus közeledések is.

Amíg nem ismertétek meg hosszú idôn át egymást, és nem döntöttétek el, hogy el-
jegyzitek egymást, a legjobbat teszed, ha tartózkodsz minden olyan közeledéstôl,
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amely a másikban vagy magadban erotikus gerjedelmet vált ki. Lehet ilyen az erôsebb
ölelkezés, csókolózás és egyéb. Mert ez beindíthatja a szexualitás következô „lépcsôi”
utáni vágyat, illetve letompítja a személyes ismerkedésre fordítható képességet. A cél
pedig az, hogy képesek legyetek felmérni és eldönteni, alkalmasak vagytok-e egy élet-
re szóló, szép kapcsolatra. – Az erotikus testi érintések boldogító-kábító élményt ad-
nak, és ez ki is elégítheti (elegendôen boldoggá teheti) a fiatalokat. És akkor nem ke-
resik a szeretet-kapcsolat egyéb útjait, és kevésbé tudnak elmélyülni egymás mélyebb
megismerésében. Míg ha tartózkodnak az ilyen testi érintések örömétôl, mintegy
„kényszerülnek” más módokon kifejezni szeretetüket. És ezt nagyon fontos megtanul-
niuk. Valamint így jobban feltárulnak egymás elôtt személyiségük titkai és különbö-
zôségei, és ezáltal lehetôségük adódik, hogy sokkal jobban összecsiszolódjanak, kiala-
kuljon lelki egységük.

K: Azt olvastam, a test érintése a szeretetnek egyik „nyelve”. Hogyan fejezi ki egy
pár a szeretetét, ha elzárkóznak a testi érintésektôl?

V: A fiataloknak meg kell tanulniuk, melyik az a testi érintés, amely jelzi a szerete-
tet, de nem vált ki erotikus gerjedelmet, pl. egy kézfogás, simogatás, puszi. Vagyis lé-
tezhet olyan kézenfogva járás, amely csupán a szeretet jele, míg más személyek eseté-
ben vagy más helyzetben testi gerjedelmet válthat ki. Az érett fiatalok ezt maguktól is
észlelik, és ha igazán érettek, levonják ennek következményét – azaz legalább egy
idôre tartózkodnak e téren is.

Ha szeretnéd, hogy barátod megismerje lelkedet, és ne a testedhez akarjon (vágy-
jon) lépésrôl lépésre közeledni, fontos, hogy szigorúan tartsd be ezt a határt. Nem kis
feladat ez a fiatalok számára, azért sem, mert a filmek és a környezet mást sugallnak.
De egyben ez a magatartás a leggyümölcsözôbb is: mert egymás lelkéhez vezet el.

K: A kézenfogva járástól a kapcsolat elején tartózkodni kell?
V: A kézenfogva járásnak sokféle jelentése lehet, életkortól, a kapcsolat elkötele-

zettségétôl, a vérmérséklettôl vagy a kultúrától függôen.
A serdülôk számára mindenképp jobb, ha tartózkodnak a kézenfogva járástól, mert

személyiségük nem érett még arra, hogy egy életreszóló kapcsolat mellett döntsenek.
A mi korunk és kultúránk durván elszexualizálódott. A hazai felmérések és a tapasz-
talatok azt mondják, hogy napjainkban a 16 évesek 50%-a átesik az elsô szexuális
kapcsolaton (közösülésen), 19–24 éves koráig pedig a fiatalok 95%-a átélte az elsô (és
sokan már a többedik) kapcsolatot. (Ez az arány jóval nagyobb, mint néhány évvel ko-
rábban.) – Ezért az a biztosabb út, és az ad jobb lehetôséget egymás megismerésére, a
kapcsolat tanulására, ha a nemcsak a serdülôk, hanem általában a fiatalok is akkor
kezdenek el kézenfogva járni, amikor kapcsolatuk már érett, azaz komolyan tervezik
az életreszóló döntést. 

K: Hogy néznek ránk a többiek, ha szeretjük egymást, és nem merjük egymás kezét
megfogni?

V: Kérdésed tükrözi, mennyire függünk a többiek véleményétôl. És kik a „többiek”? 
Azok a közép- vagy felsô iskolások, akiknek többsége rövidesen a testi kapcsolatig
jut, majd sokuknál jön a szakítás, a maga súlyos, életreszóló sebeivel. Ilyenre láthattok
példákat osztálytársaitok vagy ismerôseitek között is.
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A keresztény (és minden igazságot keresô ember) arra hivatott, hogy ne hagyja
sodortatni magát az elvárások által, hanem merjen szembe úszni az árral! – Arra is hi-
vatott, hogy jó példát adjon testvéreinek, barátainak. Nem indulhatsz el egy jeges szik-
laszirt tetetjén, vagy egy korlát nélküli keskeny hídon, ha tudod, hogy azoknak, akik
itt átmennek, az 50%-a vagy 70%-a leesik. Akkor sem indulhatsz el, ha biztos vagy,
hogy te át tudsz jutni, – amennyiben a mögötted jövôk 50%-a várhatóan le fog esni.
Ha egy serdülô egy kezdôdô kapcsolatban kézenfogva jár, ezzel olyan példát adhat
társainak (vagy kisebb testvéreinek), amely ma sokakat a szakadékba eséshez vezet. 

K: Hallottam atyákról, akik engedékenyebbek! Hogy van ez?
V: Vannak atyák, lelki tanácsadók és könyvek írói, akik hasonlóan látják a kérdést.

Hasonló elveket fogalmaz meg többek között az idézett Bonacci-féle kötet, az idézett
„Randikalauz”, és sok katolikus és protestáns kiadású könyv is, mint Pálhegyi Ferenc:
Keresztyén házasság c. könyve.52

Hallom én is fiataloktól, hogy X vagy Y atya ezt megengedné, vagy nem mond el-
lene semmit. Tudnotok kell, hogy többféle tanács létezik. De az engedékenyebb útmu-
tatások eredménye, hogy azok hatására több házasság tönkremegy! Sok atyának vi-
szont nincs mélyebb kapcsolata a fiatalokkal, vagy mások attól félnek, ha túl komoly
feltételeket javasolnak, otthagyják ôket. 

40 év óta kapcsolatban állok fiatalokkal és fiatal házasokkal. Ennek tapasztalatával
(és sok más közösségvezetôvel vagy keresztény nevelôvel egyetértésben) mondtam és
mondom: Azokban a közösségekben, amelyekben ilyen szellemben készültek a fiata-
lok a házasságra, a házasságok 95%-a (vagy még több) nemcsak fennmaradt,
hanem ma is jó a lelki kapcsolat a családjaikban. Az így készülô fiatalok nem hívô
párjai pedig 95%-ban megtértek. Ôk is gyakran küzdöttek a távolságtartással, amíg
együtt jártak. De ma mindannyian vallják, és szívesen tanúságot is tesznek errôl cso-
portokban, hogy csak így érdemes készülni. És sajnálattal emlegetik, hogy nem min-
den atya, vagy az egyházi iskolák nem minden hitoktatója meri erre hívni a fiatalokat;
pedig ez az Életet jelenthetné számukra. Többen viszont elmondják, hogy vallásos ba-
rátaik vagy rokonaik közül milyen sokak házassága szétment, mert nem kaptak ilyen
határozott irányelveket.

Sok keresztény szülôt is ismerek, akik nem az itt bemutatott módon készültek
házasságukra, de utólag belátták, hogy gyermekeiknek csak ezt a felkészülési módot
ajánlanák.

A könyv elsô kiadásának megjelenését követôen több ismert, és jól mûködô katolikus ifjúsági
közösség tagjaitól kaptam leveleket, olykor maguktól az érintettektôl, – hogy ôket hittanjaikon nem
vezették ilyen világos irányelvekkel, és ennek tulajdonították, hogy csoportjukban több mélyen val-
lásosnak induló fiatal nagyon hamar elkezdgte a testi kapcsolatot, majd házasságuk felbomlott.
Néhány esetben maguk a közösséget vezetô-támogató papok számoltak be megdöbbentô válá-
sokról, és kértek tanácsot.

146

52 H. Claud, J. Townsend: Randikalauz. Harmat, 2007; J. McDowell–D. Day: Miért várj?
Timóteus Társaság. 1995; FÉK Tanári kézikönyv 1–2, Timóteus Társaság; M. Quoist: Beszélj
nekem a szerelemrôl. Budapest. Szent Gellért. 1994; M. Quoist: Szeress!; Önátadás. Bp. Szent
István Társulat. 2007; Pálhegyi F.: Keresztyén házasság. Bp. Kálvin Kiadó. 2009, 30–34.



K: Középiskolában könnyebb volt megôriznem a tisztaságot. De a fôiskolai kollégium-
ban a legtöbbeknek van testi kapcsolata. Hogy lehet elviselni, ha ôslénynek néznek?

V: Keresztény fiatalok sokszor élik meg ezt az élményt. De sokan beszélnek egy
másik tapasztalatról is. Eleinte kigúnyolták ôket, de utána – néha ugyanazok – négy-
szemközt érdeklôdéssel fordultak feléjük. Több fiatal mondta el, hogy sikerült elindí-
taniuk néhány barátjukat abban, hogy tisztán folytassák az együttjárást. Máskor olya-
nok kérték a tisztán élô fiatalok tanácsát, akiknek épp szétment a kapcsolatuk. Ekkor
éreztek rá, hogy talán a tiszta készület a jobb. Tehát a tisztaság esetében is igaz Jézus
szava: „Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak, de ha az én tanításomat megtar-
tották, a tiéteket is megtartják majd” (Jn 15,20). Azaz ti is jelek és meghívások lehet-
tek mások számára. – Légy tudatában: az igazság nálad van. És emlékezz arra is, amit
a szeretet „támadásáról” mondtunk. Tudd, hogy Jézus igazságát és tüzét a konkrét sze-
retet által viheted társaid közé. 

K: Az ifjúsági tanácsadók ajánlják a pettinget, mert ezzel elkerülhetôek a nemi be-
tegségek és az abortusz. Mi errôl az egyház véleménye? 

V: A petting szó jelentése: orgazmus elôidézése egymás nemi szerveinek érintgeté-
sével, izgatásával, közösülés nélkül. A fogyasztói világ nem a szeretet-kapcsolatot, az
életre szóló szerelmet-házasságot tartja fontosnak, hanem a kielégülést. Ezért a szexua-
litásnak mindenféle formáját ajánlja és terjeszti a fiatalok között is. Ennek „gyümöl-
cseirôl” már beszéltünk. A keresztény látásmód minden ilyen, házasságon kívüli él-
ménykeltést – a kölcsönös önkielégítést – nem tartja elfogadhatónak.

Többször találkoztam keresztény házaspárokkal, akik házasságuk krízisérôl panasz-
kodtak. Kérdeztem ôket, volt-e testi kapcsolatuk a házasság elôtt. (Hiszen általában ez
a fô oka, ha nem tanultak meg kommunikálni.) A válasz néha ez volt: nem mentünk el
az egyesülésig. De kiderült, hogy minden „egyéb” volt. – Egymás erotikus felizgatása
(még ha nem is jut el az orgazmusig) közelítôleg hasonlóan megemelheti az endorfin
szerelmi kábítószer szintjét, mint maga az egyesülés. Vagyis a párban erôsíti a „lila kö-
döt”, és így megakadályozzák maguk számára, hogy jól megismerjék egymást. Ebbôl
fakadnak aztán rövidesen a meg nem értések, esetleg a teljes szakadás.

K: Mit szólunk az orális szexhez?
V: Az orális szex (a nemi szerveknek szájjal való szexuális gerjesztése) is fogalom-

má vált korunkban, filmekben, újságokban. Egy világ, amelyben nem a személyes
kapcsolat a cél, mindig újfajta szexizgalmak kitalálására törekszik. Több szakkönyv
szerint francia nyilvános házakban, prostituáltak közt kezdték el ezt gyakorolni, elter-
jedt a homoszexuálisoknál. Alapelvként most csak ismételjük meg, hogy a házasság
elôtt álló keresztény fiatal elkerül mindenféle szexuális gerjesztéseket. Ezért ez nem
gyakorlati kérdés egy keresztény fiatal számára. A házasságban történô testi kapcsola-
tokra vonatkozóan pedig a keresztény erkölcs azt tanítja, hogy a kettôjük közötti sze-
retet határozza meg azt; de ne olyan módon történjék, hogy természete szerint szem-
ben álljon a házastársi kapcsolat egyik alapvetô rendeltetésével, az élet létrehozásával. 

K: Van, aki maga megtapasztalja a kétféle felkészülés különbségét?
V: Már több beszámolót hallottunk, amely ide kapcsolódik. Most hallgassunk meg

valakit, aki pont e kérdésre válaszol!
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Tanúságtétel
Kommunikáció tisztán és szexszel

Klára vagyok, a férjem Ferenc. Egyéves házasok vagyunk. Olyan csoportban készültünk a há-
zasságra, ahol mindannyian vállaltuk a tisztaságot a felkészülés során. (Ezt önként vállaltuk, mert
miután meghívtak bennünket erre, megsejtettük az értelmét. Velünk együtt készült a plébánián egy
másik jegyescsoport is, amelynek párjai ezt nem akarták vállalni.)

A házasság elôtti tisztaságról én odahaza nem nagyon hallottam. Bár keresztényként nevelked-
tem, megtartó közösség híján kialakult bennem egy kissé sajátos vallásosság. Ebbe belefért a há-
zasság elôtti szexuális kapcsolat. Mielôtt megismertem férjemet, volt egy hosszú kapcsolatom. Ma
látom: ebbôl hiányzott a mély lelki tartalom. Keveset beszélgettünk, míg más dolgokra nagyobb
hangsúlyt fektettünk. Éreztem, hogy valami nincs a helyén. Valami hiányzott.

Ferenc hívott együttjárásunk során, hogy éljünk tisztán, ne legyen köztünk testi kapcsolat. Ettôl
elôször zavarba jöttem. Ennek értelmét akkor értettem meg, amikor jegyestalálkozónkon fiatal háza-
sok elmesélték, hogyan próbáltak ôk tisztán élni, és mit adott ez számukra.

Mi is elkezdtük tehát. Eközben kezdett más megvilágítást nyerni egész életem. Úgy éreztem, ed-
dig egy csatornája volt a kapcsolatomnak, most száz nyílt meg helyette. Sokféle szeretetnyelvet ta-
pasztaltunk meg. – Szavak, kedveskedés, érintés, simogatás: amelyek azelôtt háttérbe szorultak,
most elôtérbe kerültek.

Megdöbbentem. Istenem, én mindezt nem ismertem eddig. Mennyivel szebb így. Két év alatt Fe-
renccel tízszer annyit beszélgettünk, mint elôzô 6 éves kapcsolatomban. Mély lelki harmónia kez-
dett kialakulni közöttünk.

Ezek után meg vagyok gyôzôdve, hogy ezen az úton haladva lehet egy olyan mély lelki kapcso-
latot kialakítani, amelyre a házasság felépül.

Szüleim házassága nem túl jó. Most már látom, ez abból fakad, hogy nem tudnak beszélgetni,
a sérelmeket nem tudják elengedni. Mi ezzel a felkészüléssel és más gyakorlatokkal megtanultuk,
milyen fontos szerepe van a beszélgetésnek a házasságban. 

A jegyesi készület során újra felfedeztem a hitet. Elkezdtem felnôtt hittanra járni, majd újra meg-
gyóntam és áldozni kezdtem.

Házasságunkon azt érezzük, hogy igazán szép. Ebben nagy szerepe van felkészülésünknek.

K: Létezik valamiféle útmutató az együttjárók számára? Amelynek segítségével ta-
nulhatják egymást megismerni?

V: Elsôsorban jegyesek számára írtak ilyen könyveket, de ezek használhatóak ko-
molyabban együttjárók számára is. Ilyen pl. Nemes Ödön: Párbeszélgetés c. könyve.53

Ezt mind a két fél megveszi, és – elcsendesült átgondolás után – a benne feltett kérdé-
sekre egyenként válaszolnak. Majd szerencsés, ha közösen is meg tudják beszélni, mi-
lyen eredményekre jutottak. (A kérdések között van szó a személyiség érlelôdésének
állomásairól, valamint a párkapcsolat, a kommunikáció és a házasság alapkérdései-
rôl.) – Hasonlóan jó könyv G. Calvo könyve: Kéz a kézben.54 Calvo atya a világszerte
elterjedt Házas Hétvége, illetve a Mécs Családmozgalom alapítója. Ezt használhatják
fiatalok, párok és lelkipásztorok is, a házasságra felkészítés segédkönyveként. Én is
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szoktam ajánlani együttjáróknak és jegyeseknek, hogy hétrôl hétre beszélgessenek át
egy-egy fejezetet a könyvbôl. Ismerek sok együttjárót és jegyest, akik haszonnal for-
gatták, vagy forgatják e könyveket.

K: Meg lehet fogalmazni az együttjárás „alapszabályait”?
V: A könyvünkben eddig idézett tapasztalatokból is világosan kirajzolódik néhány

„alapszabály”. Foglaljuk össze ezeket.
– Törekedjetek minél többet közösségben lenni. Például ifjúsági együttléteken, ki-

rándulásokon, ünnepeken. Ilyenkor lesz alkalmatok kettesben is beszélgetni; de ne kü-
lönüljetek el a többiektôl. Inkább kössetek szövetséget arra, hogy együtt építitek a kö-
zösséget. – Ez átlagos szerelmesek számára elsô pillanatra szokatlan tanácsnak tûnhet,
de egy hívô számára érthetô; és a nem hívônek is jót tesz. Hiszen a házasságra is jó fel-
készítô gyakorlat, ha tudtok közös küldetést megélni, akkor is, ha nem kettesben vagy-
tok.

– Lehetôleg ne maradjatok „intim kettesben”: külön szobában, külön lakásban,
vagy külön sátorban pl. nyaralás esetén. Ne aludjatok kettesben egy szobában akkor
sem, ha biztosnak érzitek magatokat a testi tartózkodás terén. A szexuális hevület sok-
szor váratlanul és robbanásszerûen tör elô. Sok jóindulatú, és magát halálbiztosnak
mondó fiatal bánta meg, hogy nem követte ezt a szabályt. (A könyv szerzôje szemé-
lyesen sok ilyen esetet ismer: olyanokat, amelyekrôl az érintettek senkinek nem akar-
nak beszélni, mert bánják. De itt le kell írni, hogy a valóság így néz ki, hogy elkerüljé-
tek a szakadékba esés veszélyét.)

– Rendszeresen szakítsatok idôt arra, hogy lelketekrôl, bensô életetekrôl beszélges-
setek. A szerelem idején olyan szépnek és közvetlennek látszik minden, amit a másik
mond, hogy gyakran elmúlik a szerelem, anélkül hogy két ember a legbensô életérôl
szót váltott volna. Különösen segít a közös elcsendesülés Isten elôtt, illetve a közös
imádság.

– Az imához hasonlóan érleli kapcsolatotokat és felkészít a házasságra, ha közös jó-
elhatározásokat tesztek. Például, hogy szerezzetek örömet embertársaitoknak, család-
tagjaitoknak, dicsérjetek meg naponta valakit stb. Ha megszokjátok, hogy a jótettek,
valamint az Evangélium Igéinek életre váltása köt benneteket össze, ez úgy összekap-
csolja lelketeket, hogy (a közös ima mellett) a legmaradandóbb kötelék lesz a házas-
ság folyamán is.

– Nem hívô vagy kevéssé hívô barát esetében különösen fontos, hogy vidd ôt keresz-
tény közösségbe: fiatalok közé, kirándulásra, ha lehetségesnek látod, szentmisére is. Ha
nincs közösséged, próbálj keresni! Léteznek találkozók, amelyeket együttjárók vagy je-
gyesek számára rendeznek (vö. a www.mecsnapok.hu; vagy a www.hazashetvege.hu
honlapon találsz együttjárók és jegyesek hétvégéje nevû találkozót stb.). Leginkább a
hívô közösség adhat indítást a nem hívônek, hogy Istenre találjon. – A nem hívô társsal
való lelki kapcsolatépítésnek is alapja lehet, ha közös jó-elhatározásra hívod ôt, a sze-
retet tetteire, és találkozásaitok alkalmával megbeszélitek, hogyan sikerült azt megva-
lósítani.

K: Gyakorolhatjuk a következô héten a jó kommunikációt?
V: Elsôsorban arról beszéltünk, hogy két ember lelki egységének legfontosabb

megalapozója és állandó megújítója a napi elcsendesülés és a napi közös „szeretet-ka-

149



landok”, két hívô esetében Jézus igéinek életre-váltása. A Te életed ma izgalmas? Tu-
dod izgalmas kalandként megélni kereszténységedet, Jézus meghívásait? Vagy gyak-
rabban csak hangulataidtól függôen vagy jó és rosszkedvû? Az erôsen hangulat-függô
párok élete keserû lesz, sokszor váláshoz vezet.

Azok között a kapcsolatok között, ahol ma élsz, pl. családodban, vagy barátaid között, vagy
pároddal, megújít-e a napi imádságod? Elindítanak-e imáid minden nap egy új szeretetre, azok felé
is, akik tegnap megbántottak? Hányszor kell megbocsátanom testvéremnek, kérdi Jézust Péter, talán
hétszer? Jézus így válaszol: „Nem mondom, hogy hétszer, hanem hetvenszer hétszer”
(Mt 18,22). Nem túlzás ez? – kérded. A megbocsátásról, a nehéz ember szeretetérôl beszéltünk
már. De a megbocsátani-tudásra különösen szükség van az életreszóló kapcsolatokban. Határozd
el most ezt, és kezd el újra élni. Próbálj meg minden kicsi és nagyobb sértést megbocsátani. Békülj
ki azzal, aki iránt harag vagy bosszúság él benned, és szerezz valamivel örömet
neki. Még ha érzelmeidet nem is birod legyôzni mindig, nem baj: a szeretet tettektôl függ, és nem
az érzelemtôl! Szerezz örömet annak, aki nehéz számodra. Ha van barátod, barátnôd, hívd meg
ôt ugyanerre. Elsô pillanatban nehéz lesz. De utána csodálatos. És megtapasztalod (és együtt meg-
tapasztalhatjátok), miben áll az a jézusi közös élmény, amelyrôl beszéltünk az óra elején, és amely
egy életen át minden nap új színt adhat a hívô keresztény életének, a hívô pár életének.

Tanúságtételek 
Hét?????????? fiatal – a tiszta együttjárásról

Az alábbi tanúságtételeinkkel azt szeretnénk bemutatni, hogy egész csoportok képesek 
a tisztaság útját járni, sôt tisztaságukkal másokat is erre az útra hívni.

E sorok a szerzônek azt a tapasztalatát és kutatási eredményét is bemutatják, mely szerint, ha
egy lány az ismerkedésük során, illetve a házasság elôtt „nem ad a testébôl” barátjának, akkor 
a nem hívô fiúk 95–99%-a megtér, a hívô fiúk vallásossága pedig elmélyül.

150



A könyv írása idején, 2009/10-es tanévben a szerzô plébániáján 13 fiatal járt a 19–21 éves
korosztályúak hittancsoportjába. Közülük 4 leány „jár együtt”. Három lánynak volt olyan barátja,
aki az együttjárás idején nem volt vallásos, és a tiszta együttjárás során mindhárman ráléptek a hit
keresésének útjára. A negyedik lány barátja hagyományosan vallásos volt, de a tiszta kapcsolat út-
ját nem ismerte; s barátnôje indítására ô is elindult ezen az úton.

Egyetlen plébánia tapasztalata csak akkor bírhat általános mondanivalóval, ha más hasonlóan
gondolkozó plébániákon vagy közösségekben hasonló gyümölcsöket vagy arányokat lehet találni.
A szerzônek pontosan ez a tapasztalata, hogy ahol hasonló eltökéltséggel és felelôsséggel vezetik
a fiatalokat a tisztaság útjára, hasonló arányokat találunk. (Bizonyos, hogy mindenütt kritikus pont,
vajon a fiatalok találnak-e olyan lelkivezetôt vagy közösséget, aki vagy amely által erôt meríthetnek
gyakorta fellépô elbizonytalanodásaik, kísértéseik esetében is.)

A szerzô elôször a négy hívô lánnyal beszélget a csoportból. Majd egy Gen leány tanúságtétel-
ét olvashatják, amely jelképezni szeretné a Fokoláre Mozgalom ifjúsági ágának a Geneknek általá-
nos törekvését a tiszta együttjárásra. Ezzel utalni is szeretnénk a sok hasonlóan elkötelezett csoport
létére is.

A lányokat követôen csupán két fiú tapasztalatát idézzük. Ennek oka az is, hogy a lányok koráb-
ban érnek, és korábban kezdenek együtt járni. Vagyis a korosztályi csoportban több lány jár
együtt, mint fiú. Továbbá a tanúságtételeknek ez az aránya körülbelül tükrözi a hívô lányok és a fiúk
arányát. Serdülôkorban a fiúk, lélektani alakulásuk következtében (is) nagyobb arányban szakad-
nak el a hittôl, mint a lányok. 

A tisztaság mellett mindkét nemû fiatalnak döntenie kell. Mégis nagy különbség van e téren a két
nem között. Ha egy fiú elkötelezetten vallásos, ô könnyebben megvalósítja a tisztaságot a házas-
ság elôtt. Egy tisztaság mellett elkötelezett fiú jóval kevésbé szokott félni a tisztaságtól, mert sejti,
hogy ô talál magának tiszta lányt, illetve a fiú könnyebben rávezeti a lányt a tisztaságra, mint for-
dítva. 

A lányok viszont általában jobban félnek attól, hogy ha nem adnak a testükbôl, ha nem enged-
nek barátjuk kívánságának, akkor egyedül maradnak. Hiszen a vallásos fiúk aránya is eleve keve-
sebb. Tehát nekik nehezebb vallásos párt találniuk. Továbbá a másik teste utáni vágy sokszorosan
erôsebb a fiúkban, mint a lányokban. Vagyis a lányok jobban ki vannak téve a kísértésnek, hogy 
a fiúk késztetésére adjanak a testükbôl. Ennek gyakori eredménye, hogy sem a fiú nem tér meg,
sem nem alapozzák meg rendesen lelki-emberi kapcsolatot kettejük között.

Noncsi
Én 20 éves vagyok, Dávid 22. Egy tájfutó táborban ismerkedtünk meg, két éve. Korábban volt

valaki iránt egyfajta szimpátiám, de ez az elsô komolyabb kapcsolatom.
Mi vonzott Dávidban?
Jókat tudtunk beszélgetni. Úgy éreztük, hogy közös a gondolkodásunk.
Hogy jelenik meg a tisztaság kérdése kapcsolatotokban?
Én itt úgy nevelôdtem, hogy egyértelmû volt számomra, tisztán akarok készülni a házasságra.

Sokáig úgy láttam, hogy a tisztaság, és a tisztaság a házasságig, egy ragyogó, magasztos esz-
mény. Azt hittem, ez a meggyôzôdés teljesen az enyém. 

Ahogy elmélyült kapcsolatunk kicsit újként tapasztaltam meg, mit is jelent valójában tisztán élni.
Homályok, kérdések is támadtak bennem, de arra tudok támaszkodni mindig, hogy ezt a hitet so-
kan megélik, ez az Egyház hite.

Hogyan viszonyultál ahhoz, hogy Dávid nincs megkeresztelve, nem vallásos?
Dávid valóban nincs megkeresztelve, de érdekli a hit. Közösen elkezdtünk hetente járni egy me-

ditációs, Istent keresô csoportba, amit egy atya vezet, és mindkettônket érdekelt. Mindketten napon-
ta meditálunk. Közben én járok a bérmálkozásra felkészítô hittanra is.
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Hogy látod kapcsolatotok távlatát? 
Két párhuzamos úton haladunk, és meglátjuk majd a jó Isten hova vezet minket. Én minden nap

újra törekszem elfogadni, amit Isten aznap ad.

Ági – Jani

Ôk ketten a kötet elsô kiadásában arról számoltak be, hogy megértették a tisz-
ta készület értelmét, és nekifogtak. Az elôzô beszámolójuk leírása és a jelen ki-
adás között egy jó év telt el. Ági és Jani egy felvidéki ifjúsági találkozón elmond-
ták, mi történt velük azóta, amióta elkezdtek törekedni a tiszta együttjárásra: és
hogyan mélyült el ezáltal kapcsolatuk.

Ági: Ági vagyok, 20 éves. Felvidéki vagyok. Budapesten tanulok.
Jani: Ági barátja vagyok, 22 éves, mindketten Felvidékiek. 
Ági: Elég vadul indult a kapcsolatunk. Alig ismertük egymást, de már jártunk. Eleinte ugyanúgy

éltünk, ahogy a többi keresztény barátunk. Tudtuk, hogy házasságig szüzek akarunk maradni, de
hogy mi fér bele az együtt járásba, azt nem tudtuk pontosan. Bûnt nem akartunk, igyekeztük cen-
tizni. Az nyugtatott, hogy környezetünkben nem voltunk a legrosszabbak.

Jani: Nekem különösebb igényeim nem voltak a változásra, mert azt gondoltam, ez így jó. Sze-
rencsére a kedvesem nem így gondolta, és megérkeztek az elsô utalások arra, hogy ezt így nem le-
het folyatni.

Ági: Elôször akkor kezdtem úgy érezni, hogy változtatni kell, amikor elkezdtem járni a bérmál-
kozós hittanra Káposztásmegyerre. Ott téma volt az együtt járás is. Ott hallottam elôször, mit lehet
együtt járáskor csinálni, illetve hogyan lehet a jó házasságra felkészülni. Egyre inkább nyomott a
lelkiismeretem. Éreztem, hogy a mi kapcsolatunkban valami nagyon nem helyes. Amikor Feri atyá-
val megosztottam, hogy állunk, és elmondtam félelmemet, hogy párom esetleg nem érti meg azt,
amit én már megértettem. Ô azt tanácsolta, hogy ha párom nem mond le azokról a testi gesztusok-
ról, amelyek már nem férnek bele a jó együtt járásba, inkább szakítsak.

Jani: Hát, ekkor nagyon „megszerettem” Feri atyát. Elképzelhetetlen volt számomra, hogy le-
mondjak valamirôl, amit egy csodálatos szeretet-jelnek tekintettem. De elfogadtam, mert Ágikát na-
gyon szerettem. Ekkor még nem tudtunk észérveket, ezért nagyon nehezen ment a dolog. Talán he-
tente felhoztam, nem lehetne-e másként csinálni.

Ági: Én úgy éreztem, jó úton járunk, abból a szempontból is, hogy megbizonyosodjak, vajon Ja-
ni valóban szeret-e, és nem csak a testi vonzalomról van-e szó. 

Jani: Nagyon nehezen ment, mert sehol nem láttunk példát a tiszta együtt járásra.
Ági: Amikor láttam, mennyire szenved Jani attól, hogy nincs semmi, amivel meg tudná gyôzni

magát arról, hogy jó és értelmes az, amit tesz, kérdeztem, hogyan lehet ezt jól megokolni. Ekkor
hallottam Feri atyától, hogyan mûködnek a hormonok és milyen elônyei vannak a tisztaságnak.

Jani: Ez sokat segített és megerôsített. De igazán az volt a meggyôzô, amikor elmentünk Ká-
posztásmegyerre, és láttam én is, hogy tényleg sokan vannak ilyen párok, és szépek.

Ági: Ekkoriban elôjött köztünk sok eddig megbeszéletlen probléma, melyeket most nem lehetett
egy csókkal lezavarni. Ekkor kezdtük igazán megismerni egymást.

Jani: Azelôtt nem is voltak gondok, vagyis mi úgy éreztük, hogy nincsenek. Most egyszeriben
minden ránk zúdult. Nehéz és idôigényes volt mindent megbeszélni, de örömet okozott a problé-
mák leküzdése. Közelebb hozott minket egymáshoz.

Ági: Változás volt az is hogy régebben nagyon zárt volt a kapcsolatunk. Most viszont elkezd-
tünk odafigyelni arra, hogy többet legyünk a családjainkkal, és a közösségben próbáltuk jobban fi-
gyelni a többiekre. Így sok különbözô helyzetben láttuk egymást. Több olyan dolgot tudtunk meg
egymásról, amit kettesben sosem tapasztalhattunk volna meg. 
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Jani: Nagy megkönnyebbülést hozott, hogy idôvel könnyebbé vált uralkodni a testi vágyakon,
és ez által szabadabbak lettünk. Ennek én különösen örülök, mert így könnyebben le tudunk mon-
dani a testiségrôl. Természetesen ez nem jött rögtön. Tisztáznunk kellett, mi okoz a másiknak gon-
dot, vagyis mi az, ami a másik számára már kísértés.

Ági: Azért is volt nekünk nehéz elkezdeni a tisztaságot, mert majdnem másfél évig nem tartottuk
be a tiszta együtt járás szabályait. Ugyanennyi ideig tartott leszoknunk a testi gesztusokról. És ez a
másfél év nem a békés, konfliktusmentes szerelem idôszaka volt. De így megismertük egymást.

Jani: Rájöttünk arra is, hogy nem elég felhagyni a testiséggel. Azt helyettesíteni kell sok szeretet-
gesztussal. Ezek által is közelebb kerültünk egymáshoz, mert elkezdtünk jobban odafigyelni arra,
mi esik jól a másiknak. 

A lemondásban nekem különösen az segített, hogy megértettem, mindez arra szolgál, hogy jól
megismerjük egymást. Ha pedig megérettünk egymás számára, akkor kifejezhetjük szeretetünket
testi gesztusokkal is. Azt is megértettem, hogy az önfegyelem megtanulása azért is szükséges, mert
lesz majd idô, amikor nem érzünk a másik iránt lángolást, és akkor „csak” a szeretetet tud majd
összetartani.

Ági: Sok szép eredménye lett a lemondásunknak. Felajánlottuk családjainkért, hogy abba-
hagyjuk a testizést, és jobb kapcsolatunk lett szüleinkkel is. Jobban tudjuk tisztelni egymást. – Tiszta
lelkiismerettel mehetünk áldozni a miséken, ami nagy szabadságot ad. Korábban sok esetben in-
kább a csókolódzást választottuk, bár nem volt mögötte életre szóló, egymás melletti döntés, inkább
a testi vágy. Most Jézus elôtt tiszták vagyunk, mert a másikért és kapcsolatunkért le tudtunk mondani
errôl. – És azt tapasztaljuk, hogy ezáltal egyre jobban szeretjük egymást. Érzem, hogy Jani ál-
dozatot tud hozni értem, a jövônkért.

Jani: Ez a kapcsolat sokkal többet ér, mint a korábbi. Úgy érzem, Ági maga is értékesebb lett
számomra, mert rengeteget kell érte küzdenem. És ez kölcsönös. Ma már látjuk, hogy valóban így
kell készülni a jó házasságra. Ma már látjuk, hogy valóban így lehet a másikat a leg-
jobban megismerni. És ez az alapja a jó házasságra való felkészülésnek.

Dalma
5. osztályos korunk óta osztálytársak voltunk. Érettségi évében kezdtünk közös programokat.

Most 20 évesek vagyunk. – Én mindenképp olyan valakivel akartam kapcsolatot kezdeni, akit el tu-
dok majd képzelni férjemnek. Így találtunk egymásra.

Hogy élted meg, hogy ô másként gondolkozik a vallásról?
Bencét jó, és érett gondolkodású fiúnak láttam. Számomra szinte az volt nehéz, hogy egy nem

vallásos fiúban olyan értékeket láttam, amilyet korábban csak egy igazán vallásos fiúban. Többször
eljött a közösségbe is. Meghívtam találkozóinkra, ifjúsági Mikulásra, farsangra.

A kapcsolat elején beszéltetek a tisztaságról? 
Köztudott volt az osztályban, hogy én katolikus lány vagyok. Egyszer elôadást is tartottam arról,

hogy az egyház hogyan gondolja a tiszta házassági felkészülést, és ennek mi az értelme. Ezért ezt
tudták rólam, és ô is tiszteletben tartotta.

Milyen nehézségeket éltetek meg a kapcsolat során?
A tisztaság terén nehéz volt, a másik mellett lenni, amikor este találkoztunk. Kicsi a szobám, egy

szék asztallal, meg egy ágy, így természetesnek látszott, hogy az ágyra ülünk. Ez olyan testi közel-
séget hozott létre köztünk, mely után erôs elhatározást tettünk, hogy ezentúl kerüljük a hasonló hely-
zeteket. Akár a szobámban, akár máshol.

Volt egy olyan idôszak, amikor úgy éreztük, kapcsolatunk felületessé vált. Ekkor elhatároztuk,
hogy egy ideig nem találkozunk. Így talán könnyebb lesz megítélni magunkat, a másikat, és kettôn-
ket a kapcsolatban. – Erre az idôszakra elterveztük, hogy ugyanabban az idôpontban fogunk
imádkozni este és reggel is. Megbeszéltük, hogy ha vágyunk támad, a hét közben felhívni a mási-
kat vagy sms-t küldeni, akkor ezt leírjuk, és a hét végén átadjuk egymásnak. Így is lett. Ez nemrég,
a nagyböjt idôszakában történt, amely egyébként is sokban segített. Voltak közös nagyböjti elhatá-
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rozásaink is (kisebb lemondásokra, és arra, hogy naponta örömet szerzünk valakinek). A levélben
azt is leírtuk, hogyan sikerültek a napi elhatározások. (Ilyen egymástól távoli hetet kétszer is tartot-
tunk.)

Volt még egy másik dolog is, amelyen útközben változtattunk. Eleinte naponta találkoztunk, de
aztán láttuk, hogy ez túl sûrû. Elhatároztuk, hogy hetente fogunk találkozni, viszont úgy, hogy az
mélyebb legyen: jobban beszéljünk a lelkünkrôl, a lelki életünkrôl.

A hittanok útmutatásai mellett használtok valamilyen segédanyagot, amely utat mutat egymás
megismerésében?

Korábban elkezdtük együtt olvasni G. Calvónak az együttjárók, jegyesek számára írt könyvét
(amelyet az atya ajánlott), és megbeszéltük annak egy-egy témáját. Most elhatároztuk, hogy ezt
még rendszeresebben fogjuk használni, illetve szempontjait megbeszélni.

Feri atya: Egy utóbbi órán épp ott voltam a felnôtt hittanon, ahová Bence jár. Elmondta, hogy ne-
ki korábban nem nagyon ment a rendszeres ima. És soha életében nem sikerült annyira jól a regge-
li és esti imádság, mint abban az idôben, amikor azt határoztátok el, hogy egy hétig nem találkoz-
tok, helyette kapcsoljon össze titeket a reggeli és esti ima. Öröm volt hallani vallomását. 

Bencének elmondtam, hogy errôl a témáról fogunk beszélgetni és küldött számodra egy e-mailt,
amelyben hozzászól beszélgetésünkhöz:

Bence levele:
Amikor Dalmával közös úton kezdtünk járni, az elején említette, hogy ô tisztán szeretné csinálni.

Nem tudtam pontosan, hogy mit jelent ez, hogy nemcsak testi, hanem lelki vonzata is van, de mond-
tam, hogy jó, akkor én is így akarom. Rámondtam valamire az igent, amirôl nem tudtam konkrétu-
mokat. Ha nem is szándékosan, de ezzel nemcsak Dalmának, hanem magamnak is hazudtam. Pró-
báltam ráerôltetni ezt magamra; de utólag visszanézve látom, hogy a szívem mélyén nem értettem
vele egyet. Az egyetértésre csak jóval késôbb került sor. Nyilván az ember egy párkapcsolatban
hajlamos ilyen tettekre – öntudatlanul is – a konfliktusok elkerülése vagy elodázása okán. 

Engem nem neveltek vallásosan. Dalma pedig erôsen ügyelt arra, hogy ilyen téren ne befolyásol-
jon; nem akart „megtéríteni”. Éppen ezért is kezdtem el járni a templomi programokra, misékre,
majd a „megtérô” felnôtt hittanra. Hiszen azt fedeztem fel, hogy a neveltetésembôl merített erkölcsi
és emberi normák, és gondolkodásmód sokban hasonlít ahhoz, amit a közösségben és tagjai életé-
ben láttam.

Neveltetésemben nem kapott kiemelt szerepet a párkapcsolatok megélése, a szexualitás jelenté-
se és vonzata. Így, amint a többi fiatal, én is abból „építkeztem”, amit a társadalom nyújtott. Még
ha egy kicsit jobban is sikerült ezt megszûrnöm, mint kortársaimnak, ma már tudom, hogy ez nem
volt egy jó táptalaj. Pár éve kaptam édesanyámtól egy keresztény gondolkodású könyvet, amely
megfogalmazta számomra e témában azokat a kérdéseket, melyeket én nem tudtam szavakba ön-
teni. Azóta más nézôpontból állok hozzá ezekhez. És – miután a saját bôrömön is megtapasztal-
tam, tudom, hogy egy párkapcsolatnak csak tisztán van értelme. 

Ezt a hitem megerôsödésével párhuzamos folyamatnak látom. Az ember nem vallhatja magát
igazán kereszténynek, ha a szexualitásról nem így gondolkodik és egy párkapcsolatban nem így
él; ugyanígy egy „igazán kereszténynek” természetes az, hogy így él és gondolkodik errôl a témáról.

Éva
Két éve ismerkedtünk meg, és rövidesen elkezdtünk együtt járni. Péter 26 éves, én 21.
Mit jelentett számodra együttjárástokban, hogy te tisztán akarsz készülni a házasságra?
Az elsô idôben volt bennem egy kis félelem, vajon ha elmondom Péternek, mit fog mondani. 

Aztán megerôsödött bennem, ami korábban is elhatározásom volt, hogy én csak így akarom. Ha ô
elfogadja, jó, ha nem, akkor nem közös az utunk.

Hogyan érintett, hogy ô nem vallásos?
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Láttam, hogy neki is vallásos alapú nevelése volt, csak nem éli vallását. Volt egy bizonyosság
bennem, hogy ha közös az utunk, úgyis alakulni fog. Isten megmutatja majd mi lesz tovább.

Hogy próbáltál „segíteni” lelki alakulásában? 
Eleinte sokat imádkoztam érte. Nem tudtam mi lesz, de rábíztam a jó Istenre. Ô ismerkedésünk-

kor nem járt misére, de láttam benne a keresést. Azt hiszem, hogy egy formális vallás nem tetszett
neki. Biztattam, hogy menjünk közösen misére vasárnap. Ez így közös programmá vált. Plébániánk
miséin kezdte jól érezni magát. Majd Péter hallotta, hogy plébániánkon van olyan hittan, amely fel-
nôtteket vezet be a hitbe. Közel másfél év barátkozásunk után megszületett benne a vágy, hogy sze-
retné újra alapozni hitét. Így kezdett járni a hitet „alapozó” (prekatekumen) hittanra.

Hogyan alakult kapcsolatotok testi oldala?
Amikor összeszedtem a bátorságot, hogy a tisztaságról beszéljek, elsôre ô is teljesen egyetértett.

Mondta, hogy érezte is rajtam, hogy én máshogy viselkedek, mint a többi lányok. És azt mondta,
hogy ô is ezt keresi. 

Közben múltak a hónapok, közelebb kerültünk egymáshoz, és kezdte nem érteni, miért kell még
mindig tartózkodnunk. Fôleg, attól kezdve, amikor neki is világossá lett, hogy valóban együtt szeret-
nénk építeni jövônket, és az eljegyzésre gondoltunk. 

Ez folyamatos hullámzás volt, ahogyan ô is fogalmazta: Mindenképp ô eleinte lelkes volt a tisz-
taságért, késôbb fizikailag nehezebb lett számára.

De most néhány hónapja, egy nagy változást éreztem. Különösen a nagyböjt alatt, egyre inkább
sajátjává vált tiszta készületünk értelme. Eddig azt éreztem, hogy részben értem teszi, most talán
már közös kincsünk ez.

Neked is voltak nehéz idôszakaid?
Voltak nehéz idôszakok számomra is, fôleg amikor közel kerültünk egymáshoz már lelkileg, em-

berileg. Akkor sokkal jobban kívántuk, hogy testi jelekkel is kifejezzük a köztünk levô közösséget.
Most már sokkal könnyebb.

Sokat segített, hogy a Gen lányok csoportjában sokakkal hasonló cipôben járunk, és együtt tu-
dunk beszélgetni errôl. Jó volt látni, hogy nem vagyok egyedül ezekkel a problémákkal. Erôt merít-
hettem az ott hallottakból is, a lányokkal való kiscsoportomból is; valamint a plébánián élôk életta-
núságából is.

Nagyon sok erôt ad az ima. Ott erôsödött meg mindig újra a hitem, hogy ha ezen az úton kitar-
tok, akkor bármi is történhet, az jó lesz. 

A nagyböjt is sokat segít. Van közös lemondásunk, elhatározásunk. Ezt meg tudjuk beszélni, és
ez ad egy közös élményt, ami összeköt.

Te érzékelted, hogy egy férfi mennyivel erôsebben kívánja a testi kapcsolatot? És hogy mennyi
múlik egy lányon?

Valóban most teljesen átéltem mindazt, amirôl hittanokon is beszélgettünk. – De jó volt látni,
hogy neki is erôt ad, hogy meg tudja tartóztatni magát. Számára is jó érzés megtapasztalni, hogy
mint férfi, erre képes.

Miben segített még neked a közösség? Képes lettél volna minderre, ha nincs melletted a Fokoláre
csoport, meg a plébánia?

Most együtt járunk a katekumen hittanra. Ott van egy közös lelki programunk, ahol a hit alapja-
it én is újra átelmélkedem Péterrel együtt. Ô meg felfedezi, milyen szép a kereszténység, és az
evangéliumi élet. Együtt is szoktunk imádkozni, és ez is nagyon jó. Jó alkalom erre, amikor a hittan
után hazamegyünk, mert a hittan mindkettônknek egy mély lelki indítást adott.

Én eleinte gyors csodát vártam: ha Péter eljön a plébániai közösségünkbe, hamar megtér. Vagy
ha én elmondom neki, hogy ez miért szép, azonnal megérti. Mindez sokkal lassabban ment. De
most visszanézve nagyon jó már látnom, hogy napról napra megyünk elôre, és erôsödik, szépül
kapcsolatunk ezáltal is. Látom, hogy ez egy biztos út, amelyet járunk.

Ti már eljegyeztétek egymást. Hogyan próbáljátok tanulni az életre szóló kapcsolatot, a kommu-
nikációt, a nehézségek legyôzését, megoldását?
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Imádkozunk együtt. Próbáljuk megbeszélni közös dolgainkat, megismerni egymás családját. G.
Calvó könyvének olvasását tervezzük, és elkezdünk részt venni egy hosszabb távú jegyesi beszél-
getés sorozaton. – Péternek még külön erôt ad a plébániai közösségben, hogy ennyi szép családot,
gyermeket lát. Szeret közénk jönni. 

Andi – a Fokoláre Fiataljai közül
Budapesten tanulok tájépítészetet és egy olyan kollégiumban lakom, ahol határon túli magyarok

élünk együtt, kb. ezren. A Fokoláre Mozgalom fiataljainak, a Geneknek csoportjába járok, és ott
sok erôt kapok.

A kollégiumban ismertem meg a barátomat, Attilát, aki kárpátaljai. Hosszú beszélgetések, apró
figyelmességek indították ismerkedésünket. Az elsô percektôl az egymásra figyelés az alapja a kap-
csolatunknak. Én idônként megpróbáltam valami jó kajával meglepni, vagy ha láttam, hogy fáradt,
nem raboltam az idejét, és elküldtem aludni. Ô sokszor ügyesen oldja fel az idegességem. Egy al-
kalommal dühös lettem, mert lassan ment a gépem, az ô segítségét viszont türelmetlenül elutasítot-
tam. Erre ô nem felháborodott, hanem felpattant, majd 10 perc után viszszajött és közölte, hogy fel
van telepítve az ô gépére a program, ami nálam nem mûködött, és ha gondolom, átmehetek. 

Elfogadjuk egymást, a különbözôségeket, ugyanakkor próbálunk is jó irányba fejlôdni és segíte-
ni ebben egymásnak, együtt alakulni.

Attilával sokat beszélgettünk a tisztaságról, hogy mit jelent nekem, és ô hogyan viszonyul ehhez.
Bár ô korábban nem úgy gondolkozott errôl, ahogy én, de közben megértette. Így közös elhatáro-
zásunk lett, hogy életünket (és nem csupán a házasságig) szôje át a tisztaság. Fontos az, hogy egy-
másra figyelve, tiszta lelkiismerettel együtt éljünk minden pillanatot.

Elhatározásunkat környezetünk sokszor meg nem értéssel fogadja. Jönnek a kérdések: Miért nem
költözünk össze? Ha elmondjuk, hogy házasságig nem fogunk összeköltözni, gyakran azt mondják,
hogy ez értelmetlen, vagy hogy  késôbb majd úgyis meggondoljuk magunkat.

Egy alkalommal kitaláltunk egy jó kis játékot. Hogy jobban megismerhessük egymást egy hétig
egyáltalán nem értünk egymáshoz. Annak ellenére, hogy az elején nehéz volt, sok tanulságot levon-
tunk belôle. Például, hogy ne arra koncentráljunk, mit „nem lehet”, hanem arra, hogy a meglévô
lehetôségeinkkel hogyan tudjuk legjobban kifejezni szeretetünket egymás iránt. Bármennyire is hi-
hetetlen, nagyon izgalmas játék volt!

Egy kolis lány erre azt mondta, hogy ez hülyeség, és nincs értelme szenvedni. De pont ez a lé-
nyeg, hogy mi nem is szenvedtünk. Így a várakozás minden pillanata olyan értékes, mint az, amit
várunk.

Én azt a legnagyobb elhatározást tettem a Fokoláre Lelkiség hatására, hogy szeretném mindig 
Istent választani. Szeretném, ha minden emberi kapcsolatomat átszôné az isteni. Törekszem, hogy
ez a döntés életem minden területén megjelenjen. 

Bence
5–6 éve találkoztunk a Fokoláre Mozgalom fiataljainak, a Geneknek egy találkozóján. 18 éve-

sen, egy éve kezdtünk el komolyabb barátságot kialakítani. Most 19 évesek vagyunk.
Beszéltetek egymással a tisztaságról?
Mivel Genek vagyunk, mindketten alapnak tekintjük, hogy házasság elôtt nemi életet nem élünk.
A szeretet milyen kifejezését látjátok elfogadhatónak kapcsolatotokban?
Kézfogással, puszival fejezzük ki egymás iránti szeretetünket.
Te, mint fiú, találkoztál kísértésekkel kapcsolatotok során?
A kapcsolatunkat meghatározza, hogy a barátnôm szegedi, én budapesti, Ezért 1–3 hetente tu-

dunk csak találkozni. Mivel ilyen ritkán találkozunk, ez fokozza bennem a vágyat iránta. 
Volt már olyan, hogy úgy éreztük, kicsit túllôttünk a célon, túl közel mentünk egymáshoz. De jó

volt, hogy errôl tudtunk beszélni, majd közösen imádkozni. Elhatározást tettünk, hogy Jézus útját
akarjuk járni, és meghatároztuk, milyen korlátnál ne menjünk tovább.
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Mondanál egy konkrét példát, hol kellett küzdened a tisztaságért?
Saját érzéseimmel kapcsolatban, állandóan gyakorolnom kell, hogy hogyan nézek egy nôre,

egy lányra. Sok ilyen „helyzet” van a fiúk életében.
Például egy metró megállóban, ahol minden nap elmegyek, ki vannak rakva pornó magazinok.

Persze úgy, hogy az ember szeme ráessen, ha megy le a lépcsôn. Egyszer megláttam ezeket. Az-
óta tudatosan próbálok ott úgy lemenni, hogy a másik irányba nézzek.

Gondoltál már a jövôtökre?
Kapcsolatunk egy lehetséges perspektívája a házasság. Enélkül nem lennénk együtt. Én szemé-

lyesen próbálom gyakran kapcsolatunkat átadni Istennek: „Legyen a te akaratod, ha ez az én
utam.” Hiszem, hogy barátnôm is hasonlóan csinálja.

Jelent erôt számotokra a plébánia, a Fokoláre Közösség?
Együtt járunk a Fokoláre találkozókra, misére, vagy a közösségi programokra. Nagy erô, hogy

sokakkal egyformán gondolkozunk.
Van-e valamilyen közös lelki elhatározásotok?
Közös Istent keresésünk vezetett el mindkettônket a Szentírás olvasásához, és az ige éléséhez. El-

küldjük egymásnak, hogy mi ragadott meg minket a Szentírásban, illetve éljük a Fokoláre „havi igé-
jét”, azaz törekszünk azt közösen megvalósítani az életünkben, a szeretet tetteiben. Most a nagy-
böjtre is tettünk közös elhatározásokat, amelyeket megbeszélünk egymással. Nagyon szépek ezek
a közös beszélgetések. Egy lesz benne a lelkünk.

Matyi
Matyi vagyok, 25 éves, barátnôm Dóri 22 éves. Több mint másfél éve járunk együtt. – Korábban

volt már egy kapcsolatom. Abban is törekedtünk tisztán élni, de még talán túl fiatalok voltunk ah-
hoz, hogy jól csináljuk. A mostani együttjárásunk során már érett fejjel sikerül határokat szabnunk a
testi kapcsolatunkban, hogy a lelki kapcsolatunk fejlôdése legyen az elsô.

Miben látod a tiszta felkészülés értelmét?
Nagyon megdöbbentett, amit mondtál, hogy a házastársi kapcsolatok nagyon különbözô mér-

tékben lehetnek összeérettek. Valóban látok példákat, hogy vannak lelkileg egészen különlegesen
összeérett házaspárok, és vannak olyanok, amelyek szépek, de kevésbé összeérettek. A nagyon
érett párok láthatóan azok, akik tisztán, és a kapcsolatot tanulva készültek, ahogy errôl itt beszé-
lünk. Én is szeretném, hogy eljussunk a lehetô legtel-
jesebb lelki közelségig. Felelôsek vagyunk, hogy
együttjárásunk idején olyan szeretetcsatornákat ala-
kítsunk ki, amelyeket késôbb már nem, vagy csak
nagyon nehezen alakíthatnánk ki.

Teljes egyetértés volt köztetek indulás óta a tisz-
taság kérdésében?

Ismerkedésünk során kiderült, hogy egyetértünk
abban, hol húzzuk meg a határokat: Dóri is érezte,
meddig mehetünk el, meg én is. 

Útközben azonban kiderült az is, hogy én a testi
közeledésre érzékenyebb vagyok, mint ô. Voltak
helyzetek, amelyek ôt nem zavarták annyira, míg
engem igen. Így inkább nekem kellett törekednem,
hogy egy erôs határt tartsunk. Ha néha túlléptük ezt,
nehéz volt a lelkiismeretemnek. Majd közösen ke-
restük a helyes utat és a helyes határokat.

Mi volt ez a határ?
Egy ölelés, simogatás, csók. De tudatosan töre-

kedtünk mindent kerülni, ami a testet felizgatja. Tö-
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rekedtünk, hogy testünk érzékenyebb területeit ne érintsük. El kellett határoznunk, hogy nem mara-
dunk sokáig a szobában egyedül. Próbáltunk inkább sétálni vagy családtagjainkkal együtt lenni.

Milyen gyakran találkoztatok? 
Kezdetben ritkábban. Akkoriban én egy vidéki városban tanultam, majd egy fél évet töltöttem

külföldön. Ezek a távolságok lehetôvé tették, hogy jobban felmérjük kapcsolatunkat. Mostanában
már 1–2 naponta találkozunk.

Hogyan próbáljátok építeni lelki kapcsolatotokat?
Most éppen húsvét közeleg. A nagyböjtünk kegyelmi idô volt. Közösen éltük a Fokoláre havi

igét. Ez minden napra indítást adott, hogy tegyünk valamit Jézus és a felebarát iránti szeretetbôl.
Emellett minden napra kiválasztottunk valakit, akiért élünk. Amikor találkozunk, többször imádko-
zunk együtt, és megbeszéljük, hogyan sikerültek elhatározásaink. Ez a közös lelki élet, és hitbôl fa-
kadó cselekedetek nagyon összekötik lelkünket. Öröm belelátni a másik lelkébe, hogy ô hogyan tö-
rekszik a jóra, vagy küzd meg érte.

Közösen keressük az alkalmakat is, amelyek megerôsíthetnek bennünket kapcsolatunk érlelésé-
ben. – Így jártunk plébániánkon az együtt járók csoportjába vagy részt vettünk a Sapientia Teológi-
ai Fôiskolán az együttjárók számára rendezett elôadásokon. Tervezzük, hogy elmegyünk a Mécs
napokra, és felkeresünk olyan fiatal házasokat, akiktôl tanulhatunk a házasságra készülésben.

Hogyan néztek a jövô felé?
Sokat fejlôdött a kapcsolatunk. Komolyan gondolkozunk az eljegyzésen; ha a jó Isten is beérleli

bennünk ezt a döntést. (A könyv második kiadására ez be is következett.)

Úttörôk
Egy keresztény családközösség, amely együttjárókat is hív!

Magyarországon az elsô MÉCS közösségek 1996-ban indultak a Katolikus Egyházban. A nem-
zetközi szervezet, az ICCFM (International Confederation of Christian Family Movements) gyökerei
messzire nyúlnak. Az ötvenes években Spanyolországtól Észak- és Dél-Amerikáig házaspárok ezrei 
vettek részt – papjaik támogatásával – családközösségek építésében. A sokféle kezdeményezésrôl 
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szóló régi beszámolókból kirajzolódik a közösségépítô párok közös vonása: a férj és a feleség sze-
retete, amely kiárad a világ felé. Ezt a szeretetet Krisztus táplálja, Krisztust pedig az egyház hozza
életünkbe.

1967-ben létrehozták a különbözô országok családközösségeinek (CFM: Christian Family
Movement) nemzetközi szervezetét (ICCFM), amelyhez ma a világ több mint 50 országában csalá-
dok tízezrei tartoznak. Társult tagja az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsának; és tagja a CFM
a Katolikus Családegyesületek Európai Szövetségének. 

A MÉCS 1999 óta Magyarországon is rendszeresen szervezi Gabriel Calvo atya55 eredeti lelki-
gyakorlatos programjait, a MÉCS Napokat: házaspárok, fiatalok, jegyesek, fiatal párok, egyéni
résztvevôk számára. A magyar MÉCS Családközösségek keretében ma mintegy nyolcvan közösség
mûködik országszerte és a határokon túl.

Mit kínál a MÉCS a fiatal pároknak?
MÉCS Napok Fiatal pároknak címû kétnapos program lehetôséget nyújt a párkapcsolat át-

gondolására, erôsítésére, és segít a döntésben. Célja, hogy a résztvevôk ôszintébb kapcsolatba ke-
rüljenek önmagukkal, társukkal, valamint Istennel. A témák között szerepel pl.: önismeret, vonzal-
munk indítékai, nehézségek a házasságban, a házasság értelme és célja, hit és Isten-kapcsolat.

A MÉCS Napokon nem elôadások hangzanak el, hanem fiatal házaspárok beszélnek életük-
rôl. A tanúságtételeket egyéni elmélkedés, majd páros beszélgetés követi. A lelki programot szent-
mise és közös imák teszik teljessé.

A program a katolikus egyházban szervezôdik, de más vallású vagy nem vallásos párok is részt
vehetnek rajta. A kb. két-három havonta megrendezett programra együttjáró párok, jegyes-
párok, valamint 3 éven belül házasodott házaspárok jelentkezhetnek. A programon részt
vett fiatal házaspárok MÉCS közösséghez csatlakozhatnak. Bôvebb információ: www.mecsna
pok.hu – Mit mondanak a résztvevôk a fiatal páros MÉCS Napokról? Lásd: http://www.mecs
napok.hu/index.php?menu=a_6_1

159

55 G. Calvo atya könyveket írt (családos munkatársaival együtt) jegyesek (együttjárók) és fia-
tal házasok számára. Írásai nagy segítséget nyújthatnak. Pl. G. Calvo: Szemtôl szemben (házas-
pároknak); Kéz a kézben (jegyeseknek, együttjáróknak). A MÉCS Családközösségek kiadásá-
ban.


