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minket! Nem strapálom tehát magam tovább, mert egy 
Bulányi litánia már csak ilyen lehet. Helyette pedig 
megpróbálok megfogalmazni egy kérdő mondatot, 
melyre majd felelhettek mint hívők, s ebből alakul majd 
ki szentmisénk egyetemes könyörgése.  

Van-e valami bajunk egyházunkkal, vagy csak saját 
magunkkal? Akadályoz-e egyházunk minket a Jézus-
követésben, vagy csak saját magunk vagyunk akadályai 
annak? Van-e bajunk a Máriát szeretéssel, tisztelettel, 
csodálással, eszményül választással? S ha van, akkor 
ezért Mária s az egyházunk a felelős, vagy csak mi-
magunk?  
 
 
KIRÁLY IGNÁCZ 

A SZEXUALITÁSHOZ… 
 
Tények: a fiatal koromban még bűnnek, vagy megtűrt 
és elviselt viselkedésnek tekintett házasság előtti össze-
fekvések mára természetes jelenségek. A katolikus lel-
kitükrök 6. parancsot kiemelő szempontjaiban a cölibá-
tus életű papság kompenzációs megnyilvánulását is fel-
fedezni véltük. Mi még vallottuk azonban, hogy a há-
zasság előtti szexuális önfegyelem erény. Erény, mert 
egy életre szóló szövetségre keresünk szerelmetes társat 
és nem egy-egy éjszakára. 
Mára egyre jobban kitolódik a házasságkötés ideje. A 
biológiai érés sokkal hamarabb kifejlődik, mint a sze-
mélyiségi érettség és a felnőtté válás felelős döntései-
nek képessége. Ezt tovább erősíti, hogy a morális köte-
lékek, a minőségibb életre való biztató elvek fellazul-
tak, liberalizálódva szinte elhaltak. Illendőségi kategó-
ria vette át a helyét annak, amit régebben erénynek és 
bűnnek, vagy gyarlóságnak fogalmaztunk. 
Mint Bokor, (morális megújulási mozgalom!) szembe-
sülünk gyermekeink, fiataljaink fentiekben küszködő, 
sodródó, megengedő, akart magatartásával. A tisztább 
beszéd érdekében teszem az alábbi hangsúlytevésemet. 
1./ A tényeket nem elkenni és agyonhallgatni és főként 
nem megideologizálni kell, hanem megoldást kell ke-
resni. Jézustól az élet igenlését és az Élet földi megjele-
nítésének feladatát kaptuk. A fajfenntartás ösztöne nem 
a sátántól, hanem a Teremtőtől van.  
2./ Bűn az a magatartás, mely önzésre épül és a partner 
ebben alkalmi eszköz. Természetes erény az a magatar-
tás, mely a partner boldogítására irányul. A szeretet 
rendjében erény, amikor a felek kölcsönösen egymás 
érdekmentes boldogítására irányulnak testben és lélek-
ben. 
3./ A szexuális egymásra hangolódás része a két szemé-
lyiség életre szóló szeretet szövetsége felé haladásának. 
Egy közös Úton járás első fázisa. Ezt az Utat így is ta-
golhatjuk: " privát jegyesség", közösségi jegyesség, 
élettársi kapcsolat, házasságkötés polgári, szentségi 
megnyilvánulásai. Az egész folyamat az Istennek 

tetszés lehetősége számunkra. Egyéni sorsok, elképze-
lések alapján halad ezekben a pár, vagy akár meg is áll 
valamely formában. 
A magánügytől így haladunk a közösségi ügy felé, hi-
szen sem az életünk, sem a házasságaink nem csupán 
magánügyek. 
4./ A "privát jegyesség" az a fogalom, mellyel ki lehetne 
fejezni a tények tudomásul vétele mellett azt a szándé-
kot, hogy ebből remény szerint szövetség fejlődik ki. 
Ennek a szándéka az, amihez ragaszkodni illő és üdvös 
lehet.   
Figyelem! Nem gondolom, hogy osztom az észt. Azt 
azonban gondolom, hogy közöttünk egy picit illik más-
ként viselkedni, mint a világ fiai és leányai között. Bi-
zony, olyan világban élünk, amelyben már a normális 
életvitelre való törekvés is jel, világosság... 
  
 
DÖRY ISTVÁN 

KEDVES NÁCZI! 
  
Sem a bevezetőben említett összefekvés, sem a házas-
ság későre tolódása, sem a magán jegyesség nem termé-
szetes jelenség. Gondolj csak az egybekeléskor kiala-
kuló hormonális, érzelmi kötődésre, gondolj a ma-
mahotelre, a multiknál végzett időtlen munkákra, 
gondolj a késői gyerekek veszélyeztetettségére! 
Az más kérdés, hogy a világ számos kihívásával a Bo-
kor nem tudott megküzdeni (környezetrombolás, pénz-
világ, migrációs kérdések), úgy most ezzel kapcsolat-
ban is kijelenthetjük, hogy a nevelés zérus, a filmekhez 
és az évfolyamtársakhoz képest. 
Azt szeretném Neked elmondani, hogy a mamahotel, a 
tablettaevés, a 38 éves első szülés, a facebookos törlés, 
a hitellakás, az amerikai csili-vili esküvők az égvilágon 
sehova sem vezetnek. Gyurka Bácsi biztosan azt mon-
daná, hogy a Pokolba vezetnek. 
A helyes sorrend: önismeret (nagyon korán), önnevelés 
(bármely területen), párválasztásra felkészülés, meg-
látni, megszeretni, mindent szépen megbeszélni, izga-
tottan várni a kölcsönös eljegyzést. Innen már családi 
ügyek vannak: az esküvő időpontjának terjesztése tá-
guló körökben, a nagy kijelentés, a beteljesülés, a há-
zasság megoldása közösségi, rokoni kaláka rendszer-
ben. 
Az eljegyzés és a házasság között nem kell évtizedeket 
várni csüggedten, hanem be kell tartani a társadalmi és 
egyházi elvárásokat (8 nap, 21 nap, meg a fénymásolás-
hoz és postázáshoz szükséges idő). Aki pedig napokat 
nem tud várni, az mit fog csinálni a szoptatás, a kikül-
detés, a börtön vagy a betegség hónapjaiban? 
Nálunk ezidáig 4:2 az állás, Nálatok meg gondolom 
16:x. Én az x-nek drukkolok. Pista 
  
 


