
KAMARÁS ISTVÁN

BESZÉLGETÉS A KERESZTÉNY CSALÁDRÓL

(Pacsaiék huszonkilenc éve házasok, a férj gépészmérnök, a feleség építész
technikus, négy gyermekük van; Balázsék huszonöt éve -, a férj erdőmérnök, a,
feleség pedagógus, négy gyermekük van; Vargáék tizennyolc éve -, mindketten
agrármérnökök, három gyerekük van; Csordásék tizenhét éve -, a férj középisko
lai tanár, a feleség könyvtáros, négy gyermekük van; Bajzikék tizenhat éve -, a
férj gépészmérnök, a feleség külkereskedő, három gyermekük van; Vizeczkyék
tizenöt éve -, a férj statikus, a feleség közgazdász, három gyermekük van; Halá
piék tizennégy éve -, a férj nníszerész, a feleség tanítónő, három gyermekük van;
Szepesiék négy éve -, a férj orvos, a feleség nyelvész, két gyerekük van; Oláhék
két éve -, a férj főművezető, a feleség műszaki előkészítő, most szüle
tett első gyermekük; Bordásék fél éve -, a férj villamosmérnök, a feleség orvos,
most várják első gyermeküket. Pacsalék reformátusok, Szepeslék evangélikusok,
a többiek katolikusok. A feleségek többsége 5-15 évet otthon töltött gyerekeivel,
és öten közülük most is gyesen vannak.)

.- Milyen értékekre épüljön, milyen legyen a keresztény cseléd?
Balázsék: Csakis a kegyelemre épülhet. Az induláshoz nélkülözhetetlen a sze

relern. amit a keresztény családban naponta meg kell valósítani. A Szent Pál
megénekelte szeretet megvalósítása szép szavak ismételgetésével, megható elér
zékenyülésekkel, lelkes fellángolásokkal, pusztán emberi erőre alapozva lehetetlen.

Pacsaiék: Szeretetközösség legyen, de a szeretet-egységen belűlmindenkisaját
adottságainak megfelelően bontakoztathassa ki egyéniségét, válhasson teljesebb
emberré, felelős tagjává a társadalom családnál nagyobb egységeinek.

Halápiék: A keresztény szeretetközösség Krisztus szeretetére, példájára épül
het, így könnyebb lesz az áldozathozatal is.

Vizeczkyék: Először is a szeretet, aztán a hit Istenben, az emberben, a világ
ban, egymásban, továbbá remény abban, hogy boldogabbá tehetjük egymást, és
egyszer egy másfajta boldogságban is részesülünk. A nagy hármason kívül még a '
hűség, a segítőkészség, az egyszerűség, a türelmesség és a nyitottság is a keresz
tény család alapértékei közé tartozik. Egyszerűség abban az értelemben, hogy
nem kérkedünk másságunkkal. Nyitottnak kell lennünk értékeink átadásában,
de azért nem kell feltétlenül mindenben a külvílág nótáját fújnunk.

Oláhék: Elsősorban a többi család felé kellene nyitottnak lennünk.
Vargáék: Fel kell tudni ismerni, hogy miféle célja van velünk Istennek. Mi úgy

érezzük, az a feladatunk, hogy testi és szellemi energiáinkat, a vallási tanítások
segítségével, szeretetben éljük meg a társadalom hasznára.

Balázsék: Szeretetben megélni! Igen! Csakhogy milyen nehéz ez, ugyanis ön
magunk átadása ellentétes is emberi természetünkkel, meg az úgynevezett józan
ésszel. Ez természetfeletti magatartás! A közösségek zavarmentes, békés életé-- ,
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hez nem elegendő az igazság eszméjének a megvalósítása (ami egyebekben szin
tén nagyon nehéz), ehhez közösség kell Krisztussal, vagyis kegyelem.

Bordásék: Egyetértünk, de engedtessék meg három földhözragadtnak tűnő

kulcsszó megemlítése, mint a keresztény család fundamentumához tartozó érté
keké: hazaszeretet, hivatástudat, empátia.

Balázsék: Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a keresztény ház~sságraalaposan fel
kell készülni, és a felkészülés vezérelve az legyen: mit tudok adni a házasságban.
Fontos, hogy amit adni tudok, az az legyen, amit adni kell.

- Elsősorban mi az, amiben a keresztény család a többitől különbözik?
Vargáék: Megfigyeltük, hogy azok, akiket mi a nem keresztények közül jó em

bereknek tartunk, nagyjából ugyanazokat az értékeket eszményítik, mint mi.
Nem is szeretnénk tőlük különbözni, annál inkább sok úgynevezett "keresztény"
családtól. A különbség talán csak az, hogy mi keresztények tudjuk, vagyis inkább
tudnánk legmeggyőzőbbenkimutatni, hogy Isten képmása vagyunk.

Szepesiék: A legfőbb különbség talán az, hogy a keresztény család nemhiszi,
hogy saját ereje, bölcsessége és szeretete elég céljai megvalósításához.

Halápiék: Az önzetlen odaadás és feltétel nélküli kockázatot vállaló kitárul-
kozás az ideális keresztény család megkülönböztetőjegyei.

Bordásék: Szerintünk a hit és a szolgálat.
Bajzikék: Az altruista nevelési elvek.
Pacsaiék: Mi tudatosan Isten országát akarjuk építni, Jézus örömhírét vinni a

világba.
Balázsék: A többi családban a kelleténél nagyobb szerepet játszanak az egyén

szempontjai, az egyéni boldogságkeresés. Fő szempontjuk gyakran az, hogy mit
kapnak a közösségtől, fő kérdésük pedig az, hogy megéri-e? A keresztény család
- azon kívül, ami itt elhangzott - egyszerre zártabb és nyitottabb, mint a többi
család. Zártabb abban az értelemben, hogy nem hűl ki, és tagjai nem máshol ke
resnek meleget, és nyitottabb, mert mások felé is tud sugározni. A fő különbség
végül is az, hogy a keresztény család, ha nem is boldog, legalább is boldogabb. A
boldogság két feltétele ugyanis az önzetlenség és a megelégedettség, ez pedig a
mi köreinkben - bár korántsem elegendő mértékű - gyakoribb.

- Milyen nevelési elveket, módszereket érezhet sajátjának a keresztény szülő?

Halápiék: Legyen mindig szemünk előtt, hogyan fordult Krisztus a gyermekek
felé. Adjunk meleg szívvel, de követeljünk is következetesen.

Szepesiék: Szülők és gyerekek együtt nevelődnek, közös példaképük Krisztus.
Nem is nevelni kell a gyerekeket, élni kell velük.

Vargáék: A hitre neveléssel hosszú távra irányt, értelmet adhatunk életünk
nek. Egyre több szabadságot kell adni gyerekeinknek, hogy kialakulhasson fele-

lősségérzetük. " ' , '" .
Oláhék: Még nincsen ebben kello gyakorlatunk, de ugy véljük, hogy a példa-

adás önmagában nem elég. . ,
Vizeczkyék: Az ésszerű szigor elengedhetetlen, nem elég a megértő szeretet é.s

türelem. Bizalomra és döntésre képesnek kell nevelnünk őket szeretettel, de SZI-

gorú következetességgel.
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Bajzikék: A velük együtt élés is elsősorban azt jelenti, hogy példát adunk, hogy
helyükbe tudjuk képzelni magunkat, és hogy el tudjuk képzelni, ők mit várnak el
tőlünk, így aztán a példaadás nem lesz egyirányú folyamat, egy szülő-istenség fe
Iülrőllefelé megnyilatkozása, hanem dialógus keretében történik ez is.

Pacsaiék: Nem vagyunk biztosak abban, hogy léteznek kifejezetten keresztény
nevelési módszerek. Szerintünk minden olyan módszer jó lehet, amely gondol
kodni, dönteni. alkotni, emberré válni segíti a gyereket.

Balázsék: A gyerek félig állat, félig angyal, ezért a nevelést már az anyaméh
ben el kell kezdeni, méghozzá evangéliumi szellemben, a szeretet és a szigor
szellemében. A gyerekét nevelő szülő Isten munkatársa, ezért sem tekintheti
gyermekét játékszernek. Nem lehetünk kontárok. A gyerek kihordási ideje
17-18 év, tehát komoly a feladatunk, ha tetszik, teher, de nem marad el a "szü-

I

lés" öröme sem. A szigor persze nem jelenti azt, hogya negatívumok, a tiltások
uralkodnak. Egyetértünk Vargáékkal, legyen a gyereknek szabadsága, élettere,
ne ítéljük jókedvét, mozgásigényét rosszaságnak. Egyáltalán, célszerű a "rossz"
fogalm át a kifejezetten negatív erkölcsi kategóriákra fenntartani. A tekintély el
vét viszont ki kell építeni, de ne feledjük, a legfőbb tekintély Isten, őt követik
helyettesei: a szülók, a pedagógusok, a lelki vezetők.

Vargáék: Persze, bárhogyan is igyekszünk betartani ezeket az elveket, a-felis
mert jó és a tetteink között, a mi berkeinkben is, eléggé gyakori a szakadék. Ez
minket is elkeserít, de a mi elkeseredésünk gyakrabban ötvöződik a reménnyel,
és inkább serkent megújulásra, mint másokat.

- Milyenek legyenek a keresztény család "külkapcsolatai" a társadalom ititézmé
nyeivel, szervezeteivel, csoportjaival, közösségeivel?

Bordásék: A leggyakoribb magatartás manapság keresztény körökben az óva
tos vagy kényelmes tartózkodás. Kérdés, mennyiben indokolt ez.

Balázsék: Valóban gyakran tapasztalni, hogy a keresztény családok hermetiku
san elzárják magukat a "külső rossz" hatásaitól, gyakran elefántcsont-toronyba
zárkózva megvetéssel kritizálják a társadalmat, pedig a kereszténység feladata
az, hogy mindenhol és rnindenkor "megszentelje" a társadalmat.

IIalápiék: A visszahúzódás oka, persze, gyakran a kisebbrendűségi -vagy a
kirekesztenségi érzés.

Vargáék: Ennek pedig kívülről jövő, társadalmi-politikai okai is vannak. Akár
hogyanis. a család a társadalom alapsejtje. Olyan értelemben is, hogy itt kell
megtanulni a társadalomban való mozgás alapjait. Az egymás tisztelete és az
okos párbeszéd nemcsak a harmonikus családi élet alapja, hanem a társadalo~

fennmaradásának is. Éppen ezért a keresztény családnak kötelessége megismer
ni a társadalom legkülönfélébb szervezeteit, és együttműködni az "azt keressük,
ami összeköt" elve alapján. Hatni különben is leginkább együttműködéskereté-v
ben lehet, márpedig mi hatni szeretnénk, inert sugárzó alapsejtek vagyunk.

Vizeczkyék: Ne feledjük, hogy a keresztény családok alapértékeinek jelentős

része társadalmi eredetű, ezért sem nélkülözhető a párbeszéd a keresztény csa
lád és a szocialista társadalom között sem.

Szepesiék: Legyünk annyira zártak, mint ezt Balázsék kifejtették, hogy érezzük
a fészek melegét, de legyünk annyira nyitottak, hogy a fészek ne áporodjon, hogy
másokat is melegíthessen.
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Balázsék: Elsősorban persze a közelebbi és távolabbi rokonok, az ismerősök és
a szomszédok felé legyen nyitott ...

Oláhék: Bocsássatok meg, megtartva a hitet, minden irányban nyitottak lehe
tünk!

Balázsék: Minden irányban? Elvben talán igen, de a gyakorlatban ez nehéz.
Mindenesetre támogassunk minden kezdeményezést a lakókörzetben: a tisztasá
gi mozgalmat, a virágos város mozgalmat, a lakótelepi elzárkózás elleni kezde
ményezéseket, a kismama klubokat. Jó, ha résztveszünk a munkahelyi közösség
megmozdulásaiban is. Míndezek nélkül alig lehetünk a "föld sója" és a "világ
világossága". Szóval anélkül, hogy diktálnánk, anélkül, hogy mindenáron hang
adók lennénk, meg kell mutatnunk magunkat.

- Milyen nő- és férfi-szerepeket kínál a keresztény család?
Oláhék: Biológiai különbségeken kívül a keresztény. családban sincs szerep

különbség. A tagok adottságainak megfelelőencélszerű a munkát megosztani.
Szepesiék: Mi sem látunk ebben a tekintetben keresztény sajátosságokat.
Csordásék: Ez nem ilyen egyszerű! Nem .számoltok a nők munkába állásának,

munkába állításának a következményeivel. Nem számoltok eléggé sem a nők jo
gaíval, sem a nők kötelességeivel. Számunkra az is kérdés, van-e igazán választá
si lehetőség. Ha így lenne, többen választanák az otthon-megtartást (vigyázat:
nem az otthonmaradást). Végiggondolta-e valaki, hogy akinek egy álmos és nyű

gös gyereket kell naponta "közö~ségbe" cipelnie, mert nincsen lakása és kell a
pénz, és nincs nagyszülői támogatás sem, mikor fog egy másodikra vagy egy har
madikra is gondolni? Akik pedig gondoltak erre, mint például Fekete Gyula,
azokra nem figyelnek fel eléggé, vagy ha fel is figyelnek rá, be is dugják mindjárt
a fülüket. Már felnőtt egy-két olyan nemzedék, akiknek egyre kevesebb fogalma
van az otthonteremtésről. A példahiány már aggasztó. Battonyán családot után
zó közösségeket akarunk létesíteni, ami mellesleg - mert apa nélküli - csak fél
család lesz, és ott az "anyák" fizetést kapnak a gyereknevelésért. Miért nem kap
ja meg ugyanezt az egész családhan dolgozó anya? Varga Domokoséknál - rní
ként nálunk is - évekig otthon volt az édesanya, mert - miként mi is - azt akar
ták, hogy gyerekeik ne csak legyenek.

Halápiék: Egyetértünk! A keresztény család kínálta női szerep az anyaság mint
hivatás, a meleg családi légkörmegteremtése, áldozatvállalás. A férfi szerepe a
családi élet biztonságos alapjainak a megteremtése, határozottság és nyugalom,
mértéktartás és áldozatvállalás.

,Vizeczkyék: Azért ne csak családfenntartó zordon atya legyen a férj, hanem ve
l)5yen részt a nevelésben és a házi munkában is!

Vargáék: Azzal egyetértünk, hogy vissza kell állítani az anyaság és az otthoni
munka becsületét, és hogy olyan társadalmi berendezkedést kell szorgalmaz
nunk, amelyben ne anyagi okokból kelljen a nőknek munkába állniuk. Azért,
hogy egy család keresztény, még nem kellene feltétlenül merev, mindegyikre kö
telező szereposztás.

I

Pacsaiék: Mi is úgy érezzük, hogy a keresztény családban a férfi és a nő szere-
pe elsősorban az, hogy szerető társai legyenek egymásnak, és szeretetben nevel-
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jék emberré vállalt gyermekeiket, de szerepsémákat nem kell, sőt nem is szabad
senkire sem ráerőltetni.Mindenki a saját talentumait kamatoztassa.

Balázsék: Odáig egyetértünk, hogy sem, éles alá-fölérendeltségi viszony, sem
merev határvonallal elkülönített szerepkör .ne legyen a keresztény családban.
Mégis inkább a nő alkalmas arra, hogy ő legyen a szív, a meleg tűzhely, sok eset
ben a szervező, a mozgósító erő, a hangulatteremtő, a közellátási és gazdaság
ügyi miniszter, a férfi pedig arra, hogy ő legyen a gazdasági alap megteremtője,

az elvi, eszmei irányvonal meghatározója, a nevelésben a szigor és a tekintély ,
alapja, a műszaki ellátó és fenntartó, a külügyminiszter, az igazságügyi minisz- ,
ter, és akár az államelnök. Végül is nem az a döntő, hogy melyik feladatot csinál
ja a férfi és melyiket a nő, hanem, hogy megosszák a feladatokat, és bárhogyan is
osztották meg, mindketten odaadóan, önzetlenül, jó kedvvel, szeretettel, hivatás
tudattal csinálják. És, hogy elismerjék, értékeljék azt, amit a másik csinál. Bizo
nyos feladatokat pedig, például a gyermekek nevelését csak közösen szabad csi
nálni.

- Milyen legyen a keresztény család és az oktatási-nevelési intézmények közötti
munkamegosztás?

Bordásék: Saját tapasztalatunk erről még nincsen, de másutt azt látjuk, hogy
úgynevezett kettős nevelés miatt tartózkodó vagy gyanakvó magatartás jellemzi
mindkét felet. -Azt is 'tapasztaltuk" hogy a hazaszeretetre, erkölcsre.. általános
emberi értékekre való nevelés bizony elsősorban a családokra marad.

Bajzikék: Az iskolában elhanyagolt nevelést a családnak kell pótolnia, csak
nem igen jut idő rá az iskola által elhanyagolt tanítási funkció pótlása mellett.
Valljuk azt, hogy a keresztény családnak törekednie kell a pedagógusokkal való
közvetlen, nevelő hatású kapcsolatra, segíteni kell az iskolának, de állami felada
tokat nem vállalhatnak át. .

Vizeczkyék: Mi úgy látjuk, hogy a nevelést szinte teljesen át kell vállalnunk az
állami intézményektől, mert ez ott igen alacsony szinten van, de az oktatás terén
is sok mindent helyre kell billenteni keresztény szemszögből,mivel ott sokszor
csak a rész-igazságot tanítják.

Szepesiék: Nekünk sincsenek még saját tapasztalataink, csak gyerekkorunkból.
Azt gondoljuk, az iskola olyan, amilyen (reméljük, egyre jobb lesz), legyen a
keresztény család a meghatározóbb a nevelésben. Ha szükséges, segítsen a gye
reknek az iskola légkörét elviselni.

Oláhék: A mi szavazatunk sem ér annyit, mint az iskoláskorú gyerekekkel ren
delkezőké, mégis megkockáztatjuk azt a feltevést, hogy talán-hajlamosak a ke
resztények lebecsülni a világi nevelés fontosságát.

Halápiék: Akármilyen is legyen az iskola, segítenünk kell a pedagógus mun
káját, persze vállalva elveinket.

Vargáék: Mi úgy tapasztaltuk, hogy azoknak a keresztény szülőknek, akikét ke
reszténységük fe1elősségérzetre ösztönöz, az átlagosnál jobb az iskolával való
kapcsolatuk.

Balázsék: Nagyon előnyös, ha az ideológiai különbségek ellenére is jó a kap
csolat á szülők ésa pedagógusok között. A legtöbb esetben ezt meg is lehet te
remteni, ha értékeljük a pedagógust mint embert. Ami jó az iskolai nevelésben,
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vagy akár az úttörő mozgalomban, azt el kell ismerni a gyerekek előtt is, és.mint
alapot fel is kell használni, építeni kell rá nevelésünkben. Hidakat kell építeni
ezen a területen is, akkor is, ha szakadékon át kell!

Pecseiék: Egyetértünk! Az iskola az általános műveltségre és ismeretekre,
majd egy foglalkozáshoz szükséges szaktudásra készít fel, és, persze, az adott
társadalom világnézetét is tanítja. A keresztény család pedig az istentörvényű,

autonóm emberi életre, a tudatos döntésekre, a felelősségvállalásra készít fel. Ez
a "kettősség" önmagában, még nem jelent kettős nevelést. Nem szabad az iskolát
és a keresztény családot egymás ellen kijátszani.

Csordás ék: Ehhez nincs mit hozzátennünk, legfeljebb egyetlen észrevételt. Mi
sem jellemzőbb erre a társaságra, akik most itt beszélgetünk, mint az, hogy csak
az iskoláról esett szó, az óvodáról nem. Nyilván azért, mert mi a gyermekeink
nek otthont kínáltunk óvoda helyett. Eszünkbe jut az újsághír, hogy valaholkí
sérleti óvodát vezetnek, ahol úgy' élnek gyerekek napközben, "mintha otthon
lennének, szabadon és kötetlenül". Miért nem élhetnének otthon szüleik és fő

leg anyjuk melegében?

- Milyen gyereknek. lenni a keresztény családban?
Balázsék: A jó keresztény családban nagyon jó, még akkor is, ha anyagi helyze

tük - a statisztikák egyértelműenezt bizonyítják - valamivel előnytelenebb is, de
szellemiekben többet adnak.-

Pacsaiék: Jó itt gyereknek lenni, annak ellenére, hogy itt nem a gyerek, hanem
Isten a világ közepe.

Vargáék: A szeretet és a bizalom légkörében a keresztény gyerek biztonságban
érezheti magát.

Bordásék: Az átlagosnál több gyerek közösségibb légkört is teremthet.
Bajzikék: Olyan lehet számunkra a család, mint egy meleg meghitt barátság.
Balázsék: Még egy: valószínűbb, hogy itt nem a szülők álma, hanem a gyereke-

ké valósul meg, leginkább akkor, persze, ha együtt álmodják meg.

- Mekkora legyen a keresztény család?
Bajzikék: Amekkorák a biológiai, pszichés és anyagi lehetőségek.
Oláhék: Ne kerüljük meg a kérdést! Szerintünk három gyerek.
Bordásék: Nem akarjuk megkerülni, mégis azt mondjuk, hogy kettő, három

vagy négy gyerek, és szoros kapcsolat anagyszülőkkel.
Balázsék: Legideálisabb a három - hat gyerek, de. csak akkor, ha a szülők ön

ként, lelkiismereti kényszer és unszolás nélkül, szívesen, sőt boldogan vállalnak
ennyít. Egy-két gyermekes családban nem lehet közösségi gondolkodású gyere
keket nevelni.

Vargáék: Fontos elv a nemzet fenntartása, de arra is törekedni kell, hogya
gyermekek nagy száma ne eredményezzen a családban a környezeténél lényege
sen alacsonyabb életszínvonalat, ne veszélyeztesse az anya egészségét, és még a
legkisebb gyerek felneveléséhez is legyen elég türelmük. Ellenkező esetben véte
nek az emberi méltóság ellen.

Balázsék: Ezért nem javasoltunk hatnál több gyereket!
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Halápiék: Annyi gyereket lehet vállalni, ahánynak rendezett életet lehet bizto
sítani. Ez még nem jelenti az anyagi érdek előtérbe állítását.

Szepesiék: A létszám oly sok tényezőtől függ, hogy objektíve meghatározhatat
lan. A család nagyságát különben nemcsak a gyerekek száma határozza meg, ha
nem az is, hogy milyen szoros kapcsolatokat tartanak fenn a rokonsággal.

Vizeczkyék: Az adott személyek képessége dönti el.
Pacsaiék: Mondjátok ezt, ti, a magyarországi átlagnál jóval több (három) gye

rekkel. Mi a magunk négy gyerekével hasonlóképpen vélekedünk. Kijelenthet- <

nénk, persze, hogy egy vagy két gyerek nem elég, hogy legalább négy lenne az
ideális, de ezt nem lehet előírni. Keresztény család lehet az egy gyermekes, sőt a
gyermektelen házaspár is, adott körűlményekközött.

- Milyen tipikus konfliktusok fordulnak elő keresztény családokban?
Vargáék: Nem 'ismerünk ilyeneket, hacsak azt nem, hogy sikeres volt-e keresz

tény szellemű nevelésünk, hogy keresztény házastársat választanak-e majdan
gyerekeink. Bármely konfliktus a keresztény családban is előfordulhat, megoldá
suk viszont körünkben könnyebb.

Szepesiék: Szerintünk sincsenek sajátosan keresztény konfliktusok. Gyakran
hallani ugyan felekezeti konfliktusokról az úgynevezett "vegyes házasságokban",
ám ilyenkor kételyeink merülnek fel a család keresztény mivoltát illetően.

Balázsék: Szerintünk is előfordulhat a keresztény családban is minden létező

konfliktus, a jó házasságban is. A különbség a konfliktus megoldási: módjában
van, vagyis abban, hogy "a szeretet mindent eltűr, mindent elvisel". Ne feledjük,
a keresztény családnak Krisztus is tagja, aki lecserldesíti a vihart.

Csordásék: A keresztény család stabilitásához is hozzátartozik a személyes, a
lelki-szellemi-testi kapcsolat. Erre azonban sokszor még a keresztény családok
ban sincsen idő. Arra a kérdésre, hogy ki legyen esetenként a másik, aki vár, aki
hallgat, aki türelmes, a válasz a keresztény családok egy részében még mindig
az, hogy az asszony.

Bajzikék: Így igaz! A külvilágban elfojtott feszültségek a keresztény családban
otthon törnek elő. Ez, persze, még nem keresztény specifikum, de a hitvallás és
az érvényesülés közötti ellentét már az.

Bordásék: Van még ilyen: a misére járás, a fiúk és lányok kapcsolata. Ez utób
bi máshol is konfliktus forrása, de vannak tipikusan keresztény változatai.
Visszamaradt még némi keresztény prüdéria is.

Vizeczkyék: Ne kerülgessük, az egyik legnagyobb és legtipikusabb keresztény
konfliktus a születésszabályozás, de legalább ekkora, és erről Csordásék is be
széltek, az anyai és a tanult hivatás összeegyeztetése. Mit mondanánk egy ke
resztény tanárnőnek, hogy vállaljon a kettő mellé még két saját gyereket, és
hagyja ott a több száz "idegen" gyereket?

Pacsaiék: A keresztények körében gyakoribbnak érzem a "szigorú" és a "sze
rető" nevelési elvek ütközését.

- Milyen kérdéseket tennének fel a keresztény családdal kapcsolatban a teoló
gusnak, a filozófus nak, a szociológusnak, a pszichológusnak, az orvosnsk, a közgaz
dásznak és a pedagógusnak?
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- Halápiék: A pedagógustól azt kérdeznénk: valóban helyesnek tartja-e kettős

nevelésről beszélni? A pszichológustól azt: érzékenyebbnek találja-e a keresz
tény család gyerekeit a társas kapcsolatok kialakításában? A szociológustól azt,
hogy kitapintható-e a mai keresztény családok értékrendje szocialista társada
lomban?

Bordásék: A szociológustól azt kérdeznénk, hogy mi különbözteti meg a ke
resztény családot a többitől az öngyilkosságok, a bűnözés, az idős szülők gon
dozása, a gyerekek tanulmányi eredményei, a hivatástudat, a tájékozottság, a
disszidálás, az abortusz, a válás, a házasságtörés terén? A pedagógustól pedig
azt, hogy vajon a keresztény családok vagy a többi család gyerekeit könnyebb-e
tanítani?

Oláhék: A teológust arról kérdezném, hogy ma is aktuálisnak tartja-e Szent
Pálnak az efezusiakhoz írott levelében (5, 22) írt kötelességeket? A közgazdász
hoz is lenne kérdésünk: létezik-e olyan maximális anyagi bevétel, ami károsítaná
a család keresztény életét?

Bajzikék: Megkérdezném a teológust, hogy van-e szó a Bibliában ideális család
ról, és ha igen, mennyiben tekinthető ez ma is mintának? A szociológustól: van-e
jövője a nem keresztény családoknak Európában, tekintve, hogy egyre fogynak?
A pszichológustól: mennyiben gátló és mennyiben felszabadító tényező a vallás?
Az orvostól, de segíthet neki a pszichológus: mutassák-e ki vagy rejtsék inkább a
szülők szerelmüket a gyermekeik előtt? Rejtsék-e vagy természetesnek vegyék a
meztelenséget? A közgazdásztól: Európa egyes államaiban hogyan becsülik meg
a nagyobb családokat? Vezetőink miért kopasztják meg az aranytojást tojó tyú
kot?

Balázsék: Mindazoktól kérdeznénk, akik illetékesek, hogy nem kellene-e az
emberi együttélés szabályait, a házasságra felkészülést és a házasságot tantárgy
ként tanítani, mondjuk, nyolcadikban?

Vargáék: Megkérdeznénk a teológustól, hogy mit tenne, ha egészségügyi vagy
népjóléti miniszter lenne Indiában vagy Kínában?

Pacsaiék: Egyazokat a kérdéseket tennénk fel mindannyiuknak. Az egyik: ne
velhet-e embertársaiért és Önmagáért felelős, mások felé nyitott, feladatait leg
jobb tudása szerint végző, tevékeny, autonóm embereket intézmény vagy tekintély
elvű, patriarchális család? A másik: mikor ismerik el igazán az élet értelmé
ben és a többi emberben bízó, "nagykorú" férfi és nő szeretetkapcsolatának, kö
zösségteremtő, életet adó, emberré nevelő szerepének jelentőségét akár az egy
házak, akár a különböző társadalmak?

Csordásék: Mi az újságírókat. a politológusokat és apolitikusokat faggatnánk:
miért nagyobb és különb teljesítmény az, ha valaki megmássza a Himaláját, mint
"kerek világot" teremteni a családból? Miből gondolja Miskolczi Miklós, hogya
házasságok letagadhatatlan válságának egyetlen megoldása a "külkapcsolatok
beintegrálása"? Ha egy falu járványban szenved, akkor az egy-két kivétel a be
teg? Ha egy társadalom tagjainak többsége, mondjuk, alkoholizál, akkor a józa
nokat nem kell komolyan venni?
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