
SZEXUALITÁS, CSALÁD, TÁRSADALOM

A számunk anyagának gyűjtőcíméül választott három fogalom közül az
első többé-kevésbé tabu-témának számított abban a közelmúlt korszakban,
amelyet az egyháztörténészek mind egyértelműbben a "polgári kereszténység"
korának neveznek. Tabu-témák azonban csak ott és akkor vannak, ahol és
amikor valamit, ami van, különféle okokból olybá igyekszünk venni, mintha
nem volna, vagy nem úgy és nem olyan volna, amEyen. Az elhallgatás vagy
elkendőzés pedig a legkevésbé szerencsés még taktikának is; többnyire éppen
o(1Z ellenkező eredménnyel jár, mint amit elérni kíván. Mi sem példázza ezt
szemléletesebben, mint korunk világszerte észlelhető "szexuális robbanása",
ami talán nem lett volna ilyen 1'Obbanásszerű, ha nem reakcióként követke
zett volna egy korábbi mentalitásra és magatartásra. Ami van, arról nem
.szemlesütve hallgatni kell, hanem a kellő - tudományos és erkölcsi - ko
molysággal beszélni; egy tényt csak úgy tudunk módosítani, ha előzőleg szem
benéztünk vele. Számunk erre a keresztény szembenézésre tesz kísérletet.

Hogya tény - a "szexuális kérdés" - létezik, azt azok sem tagadhat
ják, akik a könnyebbik megoldást választva csupán botránkozni hajlandók
rajta, megnyilatkozásain és a vele való foglalkozáson. Ha pedig létezik, akkor
nem lehet úgy elmenni mellette, mintha nem léteznék. De úgy sem - ki
vált ma már -, hogy elmitizáljuk, olyan romantikus szörnyeteggé, amely
végül is hipnoti~álja azt, aki csak az árnyékával is találkozik. Erre e'gy egész
korszak - az említett "polgári kereszténység" - erősen hajlamos volt; az Ör
dögöt többé-kevésbé a Paráznaságra (illetve szexualitásra) redukálta, és egész
e1'kö!csi (egyre inkább úgy látjuk, hogy álerkölcsi) szemlélete, egész gyakorlati
morálja olyannyira Hatodik-Parancs-centrikus volt, hogy mellette már-már
megfeledkezett a "legnagyobbról", a Szeretet személyi és társadalmi paran
csáról, holott "ezen függ az egész törvény és a próféták".

Ami, ha végiggondoljuk a dolgot, egyúttal azt is jelenti, hogy ez a kérdés
sem kezelhető személyi és társadalmi létezésünk e g é s z kontextusából ki
szakítva, egy - sajnos ebben (és nem a Szerétet parancsát illető dolgokban)
túl aprólélcosan kidolgozott - kazuisztika szellemében, olyan regulatív rideg
séggel, mintha a problémának, jobban mondva ténynek nem lenn·e meg a,
maga "történetisége" és társadalmi meghatározottsága, vagy legalábbis füg
gősége. Ha pedig t e l j e s személyi-társadalmi összefüggés-rendszerében kell
szemlélnünk, akkor "itt és most" kell szemlélnünk, az egész nagy és súlyos
magyar demográfiai problé1na valóságában, együtt látva és egyszerre érzékelve
II családtervezés ezemélnji, 'valamint a népszaporodás nemzeti kérdéseit. A felelős

keresztény nagykorúság szellemében a lehetőségig átemelve a proolematikát,
a többé-kevésbé meddő kazuisztikus szemlélet sík.járól, a nézetünk szerint
sokkal reálisabb, személyileg sokkal felelősebb (azaz a felelősséget végső so
ron nem másra, gyóntatóra, lelki vezetőre stb. áthárító), társadalmilag is .§.ok
kal "elkötelezőbb" antropológiába.

Hogy ez mennyire egyezik az egész modern teológia és erkölcstan törek
véseivel, az a kérdésnek csak valamelyes ismerői előtt is olyan nyilvánvaló,
hogy bizonyításra sem szorul. Hogy mennyire nem ellenkezik a hivatalos egy
házi állásfoglalás célkitűzésével (Humanae vitae), annak szándékával és a
szándéka szerint körülötte kibontakozott eszmecserékkel és vizsgálódásokkal :
ez sem szorul magyarázatra azok számára, akik a tények tárgyilagos ismerete,
nem pedig a tények körül kevert félremagyarázások, álhírek, néha rágalmak,
valamint a ténueket károsan elhomályosító indulatok alap.ján próbálnak 
nagykorúan és felelősen - tájékozódni.

Számunk a maga sokrétű (és a személyes összefoglalás igényét támasztó)
anyagával elsősorban ez utóbbiak figyelmére tart számot és tájékoztatását
tűzte ki célul. Ezúttal sem mondhattunk le a marxista nézeteknek olvasóink
hoz történő közvetítéséről; köszönjük Huszár Tibor professzornak, hogy vál
lalta a közreműködést munkánkban.
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