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Magzatvíz és keresztvíz

„Ha majd megkérdez a gyermeked: Mama, milyen volt az, amikor megszülettem? – akkor azt mondd: A szentség pilla-
nata volt az, ahogyan minden erõmmel, eszeveszett fájdalomban toltalak a világosság felé. Szent cselekmény volt, aho-
gyan a bába kezébe csúsztál, s õ a mellemre helyezett. Szent csönd töltötte be a termet, ahogyan kimerülten feküdtem, és
megüdvözülten szemléltelek Téged, a teremtés csodálatos titkát.” (Hanna Strack)

A születés teológiájáról tartott elõadást Hanna Strack,
német protestáns lelkésznõ a Kutató Teológusnõk Európai
Egyesületének (ESWTR, European Society of Women in
Theological Research) 12. nemzetközi kongresszusán Ná-
polyban, 2007 augusztusában. Strack feminista teológus-
ként értelmezi önmagát, mint aki a nõi léttapasztalatot ve-
szi munkába. Részben bábainterjúkból „szülte meg” azt az
új szemléletet, amellyel hozzá akar járulni ahhoz, hogy a
bibliai és egyházi nõellenesség felszámolódjék. Könyvé-
ben – amelynek címe: A nõ mint társteremtõ (Die Frau ist
Mit-Schöpferin. Eine Theologie der Geburt. Christel
Göttert Verlag, Rüsselsheim 2006) – megkérdõjelez töb-
bek között olyan „asszonysors-igéket” is, mint amelyik a
Bibliai elsõ lapjain olvasható: „Igen megnövelem terhes-
séged fájdalmát, fájdalommal szülöd gyermekedet”
(1Móz 3,16). Vagy azt az újszövetségit, amely szerint
„nem Ádámot vezette tévútra a kísértõ, hanem az
asszonyt, és õ esett bûnbe. Mégis megtartatik a gyermek-
szüléskor, ha józanul megmarad a hitben” (1Tim 2,14-15).

A nagykorúsodott európai nõi teológia
Még mielõtt rátérnénk Hanna Strack teológiájá-

nak kifejtésére, szánjunk néhány szót erre az immár húsz
évét is betöltött nemzetközi egyesületre, amelyet valójá-
ban az ökumenikus mozgalom hozott létre. Az Egyházak
Világtanácsának (EVT), e fõleg protestáns, de az ortodo-
xiát is magában foglaló ökumenikus szervezetnek az volt
a törekvése – az elmúlt század hatvanas, hetvenes éveiben
–, hogy a hívek életérõl legfelsõbb szinten ne csak õsz
egyházatyák döntsenek, hanem szólaltassák meg a nõket
és az ifjakat is, engedjék õket a döntéshozó szervekbe, hi-
szen õk teszik ki a templomlátogatók tekintélyes részét.
Egy tízéves program – a nõk évtizede (1988-1998) – kere-
tében az EVT több-kevesebb sikerrel igyekezett „ledol-
gozni” a nõk háttérbe szorultságát. Létrehoztak Európá-
ban, ökumenikus keretek között két szervezetet. Az egyik
az akadémiákon tanító teológusnõk társasága lett (az emlí-
tett ESWTR), amely fõleg a nõk doktori dolgozatainak, te-
ológiai kutatásainak lett a fóruma, a másik pedig az ún.
„mezítlábas teológusokat”, a terepen dolgozó gyülekezeti
lelkésznõket, diakónusokat, laikusokat egyesítette az Eu-
rópai Keresztyén Nõk Ökumenikus Fórumában.

Az ESWTR-ben immár a teológusnõk második generáció-
ja írja könyveit, adja közre szentírás-magyarázati és egyház-
történeti kutatásainak eredményét, és folytatja a nõket érintõ
teológiai problémák feldolgozását, elõsegítve közöttük a há-
lózatépítést, a regionális és az országon belüli konferenciák
szervezését. Hallatlanul tág ölelésû ez a szervezet. Tagjai
közt ortodox katolikus és protestáns képviseletben konzerva-
tív és fundamentalista teológusnõt egyaránt találhatunk, de
radikális feministát is. Itt megvalósult az, ami az EVT-ben
nem sikerült, a teljes körû katolikus részvétel.

Életterek – szentségterek
Az idei nápolyi konferencián érezhetõen fordulatot vett

teológiai témaválasztás, illetve
alapvetõ eltérésként tapasztalni lehetett a teológiai té-

mák „életesítését”, vagyis azt, hogy leginkább a nõi lét
hétköznapi elemei lettek tudományos elemzés tárgyává.
Errõl szól Hanna Strack születés-teológiája is, de idézhet-
ném Elisabeth Moltmann-Wendel gondolatait a fekvés te-
ológiájáról, vagy a svájci Ina Preatoriust is, aki a háztartást
teszi tudományos munkája tárgyává. Õk a mindennapi élet
történéseinek szakrális dimenzióit kísérelik meg feltárni.

Mindennek egyik szelete Strack születés-értelmezése. Õ
azt a „létsebet” próbálja orvosolni, amely a szülés
medikalizálódásával jött létre. Azt vizsgálja, hogy egy alap-
vetõen szakrális tevékenység hogyan vált orvosi problémá-
vá, hogyan démonizálódott a bába személye, olykor hogyan
járatták be a bábákkal az alvilágot is, boszorkánysággal vá-
dolva õket, s hogyan váltak napjainkra kórházi személyzet-
té. Hasonlóképpen ráirányítja figyelmet a szülõ nõre, aki
vajúdásában Isten teremtõ társa, napjainkban azonban
pusztán orvosi kliens, akinek a személye szaporodási szer-
vére korlátozódik. Strack a nyugati modernizáción túl a pat-
riarchális gondolkodásban látja a bajok gyökerét, s a ke-
resztyénség tájékozódási iratát, a Bibliát vizsgálja.

Halál közeliség és születés közeliség
Fontos az emberlét végsõ határhelyzete, a meghalás, s

erre leginkább az elmúlt század hatvanas-hetvenes évei-
ben Amerikában dolgozó svájci pszichiáter, Elisabeth
Kübler-Ross irányította rá a figyelmet. S valóban, a híres
Kübler-Ross modell a halál elfogadásához vezetõ stádiu-
mok megnevezésével kulcsot adott az eddig tabuként lela-
katolt témához. A figyelem azonban az utóbbi években az
emberlét másik határhelyzetére, a születésre irányult.

Minden cselekvés léttani alapfeltétele, a születhetõség
össze van kötve az asszonyléttel. Az asszonyokban , az õ
testükben kezdõdik el az igent mondás az újra. A nõi szü-
lésélmények a filozófia számára is a megismerés forrás-
anyagai. A fájdalom és az extázis révén a leendõ anyák a
teremtõ erõvel, az immanens transzcendenciával kerülnek
kapcsolatba, és megtapasztalhatják azt az õsáldást, amely
a világ megszülésekor hangzott el: „És látta Isten, hogy
minden, amit alkotott, igen jó” (1Móz 1,31).

Szükség lenne tehát arra, hogy a vajúdók számára valaki
olyan teológiai tartalmakat is közvetítsen, amelyek vissza-
vezetnék õket saját belsõ erõforrásaikhoz. Annál is in-
kább, mivel napjainkban éppen ennek az ellenkezõje tör-
ténik. Az orvoslás posztmodern rítusai – a
„terhesgondozás” beavatkozásai – azt az elvárást keltik az
asszonyokban önmagukkal szemben, hogy szüléskor a
testük lehetõleg problémamentes „munkaterületté” vál-
hasson az orvos és a kórházi személyzet számára. (S ha
nem az, akkor ezért õk a felelõsek.) Ez a szemlélet egy
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olyan eltorzult szülési kultúra terméke, amely az orvosi
technokultúra által végzett vizsgálatokban látja a bizton-
ságot, a gyermek világra jövetelét patologikus folyamat-
ként értelmezi, és a nõn végzendõ operációt propagálja
ahelyett, hogy a szülõ hatalmat támogatná.

Teológiai akadálymentesítés
Ahhoz, hogy nõbarát szüléskultúrát alakíthassunk ki, le

kell bontani bizonyos teológiai tételeket, s át kell értékelni
bizonyos egyháztörténeti viszonyulásokat, leginkább a
bába-szerepkört illetõen. Strack szerint a nõi minõség csil-
laghullása, sõt pokolra-szállása a bibliai szövegekben kez-
dõdik. Õ a következõ teológiai akadályokat említi: az
Éva-mítosz, az eredendõ bûn tana, a test-koncepció és
szenvedésértelmezés.

Ahhoz, hogy a nõellenes Éva-mítoszból kibontsuk a bib-
liai Évát, a következõ kivetítésektõl kell megszabadulni:

• Ami nõi, az csábító, erotizált és démonizált.
• A nõ rendeltetése a férfi szolgálata.
• A nõ büntetése a szülés fájdalma.
• A nõ megáldatik a gyermekszülés és a fájdalom el-

hordozása révén.
• Az isteni büntetés kilátásba helyezése miatt az asszo-

nyoknak engedelmeskedniük kell, s ezt a nõképet
kell magukévá tenniük, és e szerint kell élniük.

Az Éva-kép rekonstrukciójában a kutatások a Gilga-
mes-eposzig mennek vissza, ahol ezt a nevet a szülés isten-
nõjével, valamiféle õsanyával hozzák összefüggésbe. Mint
ismeretes, a Bibliában többféle teremtés-elbeszélés van. A
Példabeszédek könyvének lapjain egy sokkal inkább nõbarát
éden idézõdik: a nõi minõség nem csábítóként, hanem meg-
személyesített bölcsességként, istentársi alakként jelenik
meg, s az együtt-teremtés szépsége és játékos öröme szólal
meg (Péld 8,22). Ami pedig a rosszra csábítást illeti – próbál-
ják a kutatónõk tisztára mosni az „Éva-szennyest”–, megál-
lapítható, hogy a bûn szó legelõször Káin gyilkosságával
kapcsolatban hangzik el (1Móz 4), már az „édenen” kívül.
Valójában az apokrif iratok teszik felelõssé Évát a bûn beho-
zataláért, s ez a tradíció aztán olyan széles körben terjed el,
részben Pál leveleiben is (2Kor 11,3; 1Tim 2,13-15), hogy
késõbb az egyik egyházatya már egyenesen a pokol tornácá-
nak nevezi a nõket. Így lett a latinban femina a nevük: fe-
(fides, hit) mina (minus), vagyis a hiányos hitû nem, amely a
„sziklaszilárd” férfiak ellenõrzése alatt tartandó.

Bûntetõ fájások?
A teológusnõk nehezményezik, hogy miközben az ókori

görögök szülést segítõ istenekkel ajándékozták meg tisz-
telõiket, a keresztények Istene egy mogorva, a nõket a szü-
lésükben megkínzó „Atya” lett. Az át-teológizált szülési
fájdalmak érvrendszere a következõképpen hangzik,
hangzott századokon át.

• A fájdalmaknak pedagógiai szerepük van, hogy a szü-
lõ nõ ne a saját, hanem Isten erejére támaszkodjon.

• A fájdalmak mozgósítják a hitet.
• Isten a nõk gõgõsségét a fájdalommal töri meg.
• A bûnös nõt nem Krisztus vére váltja meg, hanem a

fájdalma.
Mindehhez egy sajátos testképzet kapcsolódott, amely a

nõi identitást a szaporodási képesség felõl értelmezte. Hithû
egyházatyák szerint, ha „munkavégzés” – szülés – közben
hal meg az asszony, az áldás. Ebben a szemléletben a nõi
test kiszolgáltatott a férjnek és Istennek, akik ellenõrzik azt,
mivel az asszony „gyönge és esendõ”! Ebben a görög dua-
lista elképzelés jelenik meg, és az a felelõs a test és lélek
szétválasztásáért, az elidegenítõ elképzelésért. Egy katoli-
kus teológusnõ ezt így jellemzi: „Az asszonyi test egyrészt

értékes, mert termékeny, másrészt a bûn megtestesítõje is, s
ezért félelmetes. A szülõ nõ nemcsak isteni csodát, új életet
hív elõ, de más nézõpontból azonosítható a lenézett testi,
anyagi világgal is.” Mindehhez társul az az istenkép, amely
szerint a Fennvaló kezében van az asszonyi test kulcsa, õ
könnyedén megnyithatná azt szüléskor, ehelyett inkább
megsokasítja a fájdalmát. Mindez Éva miatt van, aki evett a
tiltott fa gyümölcsébõl, és elkövette az eredendõ bûnt.

Strack összehasonlítja ezt a kora újkori teológiai elkép-
zelést a mai medikalizált szemlélettel, amelyben a test fö-
lötti monopolhelyzetet az orvos veszi át Istentõl, s mint
ahogy Isten megtisztítja a bûntõl a szülésben szenvedõt, az
orvos úgy „gyógyítja meg” a „pácienst” a gyerek „kiope-
rálásával”. A nõi test itt ugyanúgy pusztán tárgy, nem pe-
dig az erõ és a teremtés helye.

Könyörület, vagyis nõi öl
Viszont nõi szemmel olvasva a Szentírást, felfigyelhetünk

arra, hogy a „mogorva atya” képzetével szemben az anyaöl
milyen gyakori szimbólum a Bibliában. A könyörület héber
szava ugyanabból a gyökbõl származik. A kegyelmezõ isten-
kép alaprétege tehát az anyaöl, magyarul a nõi altest. Ez jele-
nik meg az áldó formulák szimbólumában (Károli fordításá-
ban): „Megáldjon az ég áldásaival onnan felülrõl, a mélység
áldásaival, mely alant terül, az emlõk és az anyaméh áldásai-
val” (1Móz 48,25)! Egyes szentírás-magyarázók szerint az
ismert jézusi mondás is így hangzik: „Aki hisz énbennem…,
annak a belsejébõl – [valójában altestébõl] – élõ víznek fo-
lyamai ömlenek” (Jn 8,38). Vagyis eredetileg a megújulás, a
kreativitás színhelye volt ez a nõi testrész, s csak a késõbbi
teológiai irodalomban démonizálódott.

Milyen fonák helyzet, hogy az állapotosság a gyengeség
és a betegség rokon értelmû szava lett, pedig eredetileg a
termékenység, a teremtõ erõ kifejezõje volt! Mindannyiunk
elsõ otthona az anyánk hasa volt, formáltatásunk színhelye,
vagyis szent tér – Isten szándéka alapján. Létünk alapta-
pasztalatai ehhez a „lakóhelyhez” kapcsolódnak. Ha mind-
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ez a teológiai hagyomány része lehetne, radikális változást
hozna, hiszen a szentek története is nõi testben kezdõdött…

Strack a szentség-érvek felsorolásában megemlíti a
Szent Lélek szó eredeti értelmezését is, amelyben a Lélek
több mint lehelet, áthallik benne a szülõ nõ zihálása is.
Strack ellentmondásosnak tartja, hogy miközben a Biblia
központi témája az újjászületés, annak valóságát, testi tör-
ténését az „atyák” mégis a tisztátalanság világába szám-
ûzik (3Móz 12). Egy (nõi) „testhez állóbb” teológia gaz-
dagabb szentség-tapasztalatokat kínálhatna a mindennap-
ok világában. Üdvös melléktermékeként talán kevesebbek
számára lenne visszatetszõ napjainkban, ha egy lelkésznõ
„nagy hassal” menne a szószékre Igét hirdetni. Jelenleg
azonban kimondva-kimondatlanul még mûködnek a tisz-
tátalansági tabuk, amelyek sokkal inkább a szentségtörést
idézik, semmint az ellenkezõjét.

A nõi tisztátalansági tabuk kérdéskörével magyar vonat-
kozásban Csonka-Takács Eszter foglalkozott (Csonka-
Takács Eszter: Nõi tisztátalansági tabuk a magyar néphit-
ben. In: Küllõs Imola szerk.: Hagyományos nõi szerepek.
Nõk a populáris kultúrában és a folklórban. Magyar Nép-
rajzi Társaság, Budapest 1999). Ebbe a tárgykörbe tarto-
zik a havi vérzés, a terhesség, a szülés, a gyermekágy –
amikor is „a nõk nemi mivoltukból következõen bizonyos
idõszakokban különleges állapotba kerülnek, és ezek a
’normálistól’ eltérõ állapotok külön szabályokat tesznek
szükségessé.” Mint írja, ilyenkor maga a nõ a tiltás tárgya,
vagyis õ a tabu személye. A tisztátalanság pedig nem a

piszkos ellentéteként értendõ, hanem rituális értelemben:
„Olyan erõt tulajdonítanak neki, amely rossz hatással van
a környezetére. Ez az állapot ’fertõzõ’, a veszélyes erõ to-
vábbadható, az általa érintett tárgyak is fertõznek.” Vi-
szont az is igaz, hogy ebben az állapotban a nõ vagy az új-
szülött „védtelen az ilyenkor aktivizálódó természetfeletti
hatalmakkal szemben”.

Tanulmányában Csonka-Takács Eszter hivatkozik az
amerikai Douglas Mary könyvére (Purity and Danger.
London-Hanley 1966), aki szerint a szimbolikus szennye-
zettség olyannyira rendellenes állapot, hogy ilyenkor az
„egyén státus nélküli, társadalmon, idõn kívül áll…, a
szimbolikus halál állapotában létezik”. Az átmeneti álla-
potba került test küszöbeseményeit (születés és meghalás)
Victor Turner (A rituális folyamat. Osiris Kiadó, Buda-
pest 2002) határszakasznak nevezi, amelyet az elválasztó
rítusok kiemelnek a hétköznapok világából, a beépítõ rítu-
sok pedig visszahelyeznek a normális életbe.

Csonka-Takács Eszter megállapítja, hogy jóllehet a terhes-
ség idején a termékenység pozitív hatása kerül elõtérbe, de a
szüléskor az egész test olyannyira tisztátalanná válik, hogy a
„gyermekágyból felkelt anya ruháit hasonló módon takarítják
el, mint a halottét”. Ezért is olyan fontosak a gyermekágyas
idõszakot lezáró avatások, amelyek feloldanak a tisztátalan-
ságtól. Máriának is ki kellett várnia tisztulásának napjait, hogy
bemutathassa a gyermekét a templomban (Lk, 2,22).

Ebbõl a néprajzi távlatból szemlélve Strack könyvét,
igazi tabutörésnek számít, hogy õ a tisztátalanság világá-
ból a szentség szférájába helyezi át a nõi nemiséget. Rész-
letezve elemzi az egyes szervek transzcendens jelentését.
Külön beszél a méhlepény vallás- és kultúrtörténeti fon-
tosságáról. Az ókori Mezopotámiában például a méhle-
pényt a szülés után egy agyagedényben eltemették. A ké-
sõbbi korokban is megkülönböztetett félelem és tisztelet
övezte. Olyannyira „veszélyes hulladéknak” tartották,
még annyi életerõt társítottak hozzá, hogy bizonyos hitek
szerint a boszorkányok ebbõl fattyút varázsolhatnak, aki-
vel elcserélhetik az újszülöttet. Strack szerint értéket kell
adni a méhlepénynek – ez valójában az embriótisztelet ré-
sze. Filozófiai jelentésében ez a szerv életünk kezdetének
a társa, õs-kísérõje. De a méhlepény orvossága az égési se-
beknek s a gyermekágyi depressziónak, és napjainkban is
természetes alapanyaga a kozmetikai iparnak.

Nõbüntetés vagy isteni lényeg?
Strack három dologra hivatkozik könyvében a szüléssel

kapcsolatos teológiai hangsúlyok helyreigazításakor.
Egyrészt fontosnak tartja a Mária-mintát, vagyis azt,

hogy a kereszténység születés-történettel kezdõdik, amely-
ben az angyalok ki- s bejárnak a szülõszoba (az istálló) he-
lyiségeibe. Ez a tér az isteni mûködés közege, ahol egyen-
súlyba kerül a fájdalom és az öröm extázisa. A legprofá-
nabb díszlet közepette is „tapintható” a szentség jelenléte.
A szenvedés büntetés jellege elhalványul, s helyébe az al-
kotó, az új megteremtésére irányuló erõfeszítés lép.

A második érv, hogy Jézus kereszthalálának említésekor a
szülés szófordulatai hangzanak el. Itt a szenvedés az új világ
létrejöttének vajúdási fájdalma (ApCsel 2,24). Ily módon a
szülés kínja nem pusztán nõbüntetés, hanem ahogy Elisabeth
Gössmann nevezi, „divina essentia”, isteni lényeg.

Harmadszor pedig: haldoklása közben Jézus a 22. zsoltár
szavaival imádkozik a következõképpen: „Te hoztál ki en-
gem anyám méhébõl, biztonságba helyeztél anyám emlõin.
Már anyám ölében is rád voltam utalva, anyám méhében is
te voltál Istenem” (Zsolt 22,10-11). Jézus az élet-halál ha-
tárhelyzetében a kezdeti „lenni – nem-lenni történésre” utal
vissza, s abból merít erõt. A megsemmisülés gyötrelmében
azt az Istent idézi, aki – mint egy Mennyei Bába – egyszer
már „bizonyított”: a semmibõl életre hívta. A szülést leve-
zetõ isteni aktivitás nem lehet a tisztátalanság tere, ezzel a
képi világgal Jézus a nõi tapasztalat szakrális voltát erõsíti.
Azzal, hogy a kereszthalál szimbólumának értelmezésében
az agónia és a vajúdás egymásba fonódik, a szülés kultúrája
újra a szentség világába kerül.

Miközben a feministákat sokat szidják, hogy abortusz-
pártiak és családellenesek – mert alaptételük szerint a nõi
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testtel semmilyen intézmény vagy családtag nem rendel-
kezhet, és az abban zajló eseményeket csak (Isten által
megbízott) gazdája szabályozhatja –, születés-teológiájával
Strack családmentõ akcióba kezd. A fent említett lelki man-
kókkal, teológiai helyesbítésekkel próbálja megsegíteni,
életre kelteni az eltárgyiasított szülõ nõket, s biztatni õket,
hogy ragadják magukhoz azt a teremtõi hatalmat, amellyel
Isten õket ajándékozta meg. Legyenek õk az események
alanyai, mozgatói, legyen a szülés az õ megszentelt történe-
tük, az õ napjuk, ünnepük. Évszázadokon át annyi egyház-
történeti pirongatás illette õket „megérdemelt” fájdalmu-
kért, hogy itt az idõ, hogy minden teológiai és pszichológiai
segítséget megkaphassanak ahhoz, hogy a gyermekük vi-
lágra hozása közben érzett szenvedésüket alkotói kínnak él-
hessék meg, mint egy mellékhatásként, amely a bennük
meglévõ teremtõ erõ mozgósításakor jelentkezik.

A szüléshez kapcsolódó büntetésképzetek célt téveszte-
nek, mert arra sarkallják a nõket, hogy minél elõbb szaba-
duljanak a kínok fogságából, pedig mint mindent ezen a
világon, a fájdalmat is tanulni kell. A vajúdás határhely-
zet-tapasztalatokkal gazdagít, mélyen átformáló egzisz-
tenciális változásokhoz ad kulcsot: ahhoz, hogyan kell „a
régitõl megválni, az átmenet bizonytalanságát kibírni, s az
újra megnyílni”. A fájdalom elmúlása pedig a valóságos
másállapot élményét adja: a munka után az ünnepét.

Még a Mindenhatónak is meg kellett pihennie „szomba-
tot” tartva, miután „világra hozta” a kozmoszt, hogy ne
lenne hát embert (asszonyt) próbáló erõfeszítés a „gyer-
mekáldás”! De tudnak róla a nõk, vagy nem tudnak, szülõ-
ágyukon õk az új világ megteremtõi: Isten alkotó társai,
nem pedig büntetésben lévõ alattvalói!

Magzatvíz nélkül nincs keresztvíz
Sokan amolyan mihaszna tudománytalan tudománynak

tartják a teológiát. A fenti tanulmány a spirituális „haszonel-
vûségre” törekedett, mégpedig az élet egy területének, a
medikalizálódott szülõszobának re-szakralizációjára,
„vissza-szentségesítésére”. Miközben kritika illette a pusztán
orvosi szemléletet, nem lehet említés nélkül hagyni azt a
tényt, hogy az orvostudománynak elvitathatatlan érdemei
vannak a csecsemõhalandóság visszaszorításában, s a szülés-
esemény nélkülözhetetlen biztonságának megközelítésében.

Amit ez a tanulmány a német lelkésznõ könyve segítsé-
gével el akart mondani, az leginkább teológiai jellegû: azt,
hogy magzatvíz nélkül nincs keresztvíz. A vita témája
azonban évszázadokon át csak az utóbbi volt. ( Sõt még
napjainkban is elhangzik ilyen kijelentés: „Én a második
születésnapomat majdnem többre becsülöm, mint az elsõt,

mert ezért nekem is kellett tennem valamit, az elsõnél pe-
dig csak meg kellett születni.”) Pedig mindkét folyadék
megszentelt. Az egyik életesélyt, a másik örökélet-esélyt
adó. Mindkettõ Isten ajándéka, õrá mutat, vele kapcsol
össze. Ne válasszuk el Istentõl egyiket sem!

Nem igaz az sem, hogy az egyik (a szülés) pusztán testi,
a másik pedig (a keresztelés) lelki dolog. A magzatvíz spi-
rituális dimenzióiról már írtam a fentiekben, de hogy a ke-
resztvíz, az újjászületés is mennyire komplex tapasztalat,
hogy mennyire közvetítheti a „testélmény” is, azt szá-
momra egy õsi indián ceremónia, a „sweat lodge”, az iz-
zasztó kunyhó szertartása mutatja be.

Ennek a különös istentiszteletnek a színhelye kicsit ha-
sonlít a finn szaunához, csak ez egy olyan alacsony sátor –
amolyan földanyaöl-szimbólum –, amelybe forró köveket
adnak be a szertartás alatt, s arra vizet locsolnak, ima, ének
és elbeszélések közepette. A belsõ forróság próbára teszi az
emberi tûrõképesség határait, amit a közösségi teherviselés
még ki is tágíthat. A szertartás végén olyan sikoltó szükség-
let lehet a szabad levegõre jutás a fojtogató párás melegbõl,
mint amilyen a magzat számára a szülõcsatornán kijutni.
Ebben a közegben az izzasztás fizikailag olyan igénybevé-
telt jelenthet, hogy leképezheti a megszületés spirituális tar-
talmait. A résztvevõ a sátorból kijutva megújultan, egészen
más emberként „gõzölöghet” a napvilágon, amíg a veríté-
kes lucsokból – mint valami magzatmázból – meg nem szá-
rad. Idõ kell itt is ahhoz, amíg lábra tud állni az „újszülött”.

A nem keresztény vallások némelyike jobban megdol-
goztatja híveit az újjászületés-élményért, mint a kereszté-
nyek keresztelési liturgiái. Az elõbbieknél a megújulás
„mondanivalóját” elõször a test „hallja” meg, s azt több-
nyire nem is foglalja szavakba. Nem tisztem eldönteni,
melyik hatás a maradandóbb! De fontosnak tartom, hogy a
szülésesemény szentségének a hangsúlyozásával a nõteo-
lógusok hozzájárulnak ahhoz, hogy ne pusztán mentális
esemény maradjon a keresztelés sem, hanem társuljanak
hozzá a valóságos életadás-képzetek is, mert akkor lesz az
„csontig ható”.

Befejezésül még egy különbségtétel: a nõi „telt”-has
mint teológiai téma nem azonos a fogyasztás szimbólumá-
val. Jóllehet az evésnek hatalmas irodalma termelõdik
napjainkban, de posztmodern korunkban is lehet a „has-
nak” egy másfajta üzente: a fogyasztói élet bálványa he-
lyett a gyümölcsözõ élet szentségét idézheti!

Reményik Sándor híres verse (Templom és iskola) arra
biztat, hogy ne adjuk ki a kezünkbõl megmaradásunk zá-
logait: a templomot és az iskolát. Hozzátehetjük: és a szü-
lõszobát se! Mert ezek a nélkülözhetetlen életterek egyben
a szentség terei is!
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Anya aludni megy
Anya és Apa tv-t néz, mikor Anyu

azt mondja: „Késõre jár, fáradt va-
gyok, megyek, lefekszem.”

Bement a konyhába, megcsinálta a
szendvicseket másnapra, elöblítette a
popcornos tálat, húst vett ki a fagyasztó-
ból a másnapi ebédhez, leellenõrizte a
müzlis dobozokat, feltöltötte a cukortar-
tót, tányért, kanalat tett az asztalra, beké-
szítette a kávéskannát másnap reggelre.

Néhány nedves ruhát betett a szárí-
tóba, egy adag ruhát tett a mosógépbe,
kivasalt egy pólót. Felvarrta a lelógó
gombot. Felvett néhány ottfelejtett já-
tékdarabot az asztalról, visszatette a
telefont a töltõre, a telefonkönyvet pe-
dig a fiókba. Megöntözte a növénye-
ket, kiürítette a szemetest, és felakasz-
totta a törülközõt száradni.

Ásítozva és nyújtózva egyenesen
bement a hálóba. Megállt az asztal-
nál, írt néhány sort az egyik tanárnak,
kiszámolt egy kis pénzt a túrára, elõ-
húzta a szék alá rejtett munkafüzetet.
Aláírta, megcímezte és felbélyegezte
barátainak a születésnapi képeslapot,
és írt egy rövid listát a fûszeresnek.
Mindkettõt a táskája mellé tette.

Aztán megmosta az arcát 3:1 lemo-
sóval, majd éjszakai krémet tett rá,
megmosta a fogát, lereszelte a körmeit.

Apa kikiált: „Azt hittem, hogy le-
fekszel!”

„Már megyek” – feleli.
Vizet öntött a kutya táljába, kiengedte a

macskát, majd meggyõzõdött arról, hogy
az ajtók zárva vannak, és az udvari lámpa
ég. Minden gyerekénél lekapcsolta az ágy

melletti éjjeli lámpát és a tv-t, felakasz-
tott egy inget, bedobott néhány koszos
zoknit a szennyestartóba, majd volt egy
rövid beszélgetése a még fönt lévõvel,
aki még mindig a házi feladatát csinál-
ta. A szobájában beállította az ébresz-
tõt, kitette a másnapi ruháit, sámfát tett
a cipõjébe. Még 3 dolgot adott a 6 leg-
fontosabb megteendõ listájához. El-
mondta az imáját, és elképzelte jövõ-
béli terveinek befejezését.

Ezalatt Apa lekapcsolta a tv-t, és ki-
hirdette, hogy nincs semmi különös
tennivaló. „Megyek aludni.” És ment.
Minden egyéb gondolat nélkül.

Van itt bármi különleges?
Tudod-e már, miért élnek tovább

a nõk...?
Forrás: Internet


