
ERÓSZ A TUDOMÁNY FÉNYÉBEN 

Pszichológus és szociológus, orvos-szexológus és pszichiáter, biológus és 
közíró értekezik e számunkban az emberi élet egyik alapvető problémájáról: 
a szexualitásról és ennek lelki „felépítményéről", a szerelemről. Szerzőink 
tudományos alapállásból vizsgálják ezt az összetett problémakört és társadalmi 
vetületeit. Fejtegetéseiket a biológiai realizmus és a korszerű etika koncepciója 
hatja át. 

Ezt azért is érdemes hangsúlyoznunk, mert talán nincs az életnek még 
egy olyan szférája, amelyben annyi különböző, egymásnak ellentmondó, szél
sőséges felfogással találkoznánk, mint a szexualitással kapcsolatban. Gon
doljunk csak a nyugati világban hódító útra indult szex-hullámra és a körü
lötte kavargó, fortyogó nézetekre, a nemi szabadosságot hirdető elméletekre, 
az érzékeket felgerjesztő reklámhadjáratra. De az emberi biologikum leg
természetesebb adottságát jelentő szexualitás megnyilvánulásainak fölös szám
ban vannak álszent, képmutatóan moralizáló ellenlábasai is, akik valamiféle 
vaksi prüdéria nevében rendőrért kiáltanak, mert erkölcstelennek tartják, ha 
valaki a természet ősi törvényét követve Erósznak hódol. 

Már elöljáróban leszögezzük, hogy elhatároljuk magunkat mindkét szél
sőségtől. Szakíróink a nihi l humani a m e a l i enum puto (semmi emberit nem 
tartok magamtól idegennek) jegyében mutatnak rá a nemi élet, a szerelem 
jelentőségére, szépségeire és buktatóira. Minden társadalom kitermeli a maga 
erkölcsi normarendszerét és ezen belül etikai nézeteit a szexualitásról. Ter
mészetesen egy adott társadalomban, így a szocializmusban sem válik ural
kodó normává egyik napról a másikra a haladó morális koncepció. Ezért ta
pasztalhatjuk, hogy a szexualitás területén is még hatnak a retrográd vagy 
felelőtlenséget szülő erkölcsi felfogások. Egy mélyreható szociológiai felmérés 
minden bizonnyal kimutatná, hogy a szexuális felvilágosultság hiányos volta 
mennyi hamis beidegzettségnek, téves eszmének, helytelen magatartásnak veti 
meg alapját. Különösen áll ez fiatalságunk jó részének tájékozatlanságára, 
amellyel a nemi élet útvesztőiben botorkál. 

Nem áltatjuk magunkat, hogy idevágó cikk-összeállításunk mintegy va
rázsütésre minden tekintetben megadja a végső választ. Ügy véljük azon
ban, súlypontunk írásai segítséget nyújtanak a szerteágazó problematikában 
való tájékozódáshoz. S az is kétségtelen, hogy a nemi élet humanizálódásáért. 
a szerelem nagyszerű, semmi mással össze nem hasonlítható szépségeinek vé
delmében szállnak síkra. Felelősségvállalásra sarkallnak, mert mint az élet 
minden más tartományában, a szerelemben, a házasságban, a családszerve
zésben sincs helye hányavetiségnek, az emberiesség alapelveit sértő aktu
soknak. 

A népeknek megvan a maguk biológiai kincsük: életerejük, az emberi
ség sok ezer éves kultúráját megörökítő intellektuális képességük. S egyálta
lán nem érdektelen, hogy egy-egy nemzet, nemzetiség, népcsoport miként 
gazdálkodik e biológiai alappal, miként hagyományozza újabb és újabb nem
zedékekre. Ezért szükségesnek tartottuk egy olyan tanulmány beiktatását is, 
amely a tudományosan rehabilitált eugenika időszerű feladatait taglalja. 

Összeállításunkkal szeretnők sugalmazni: minél magasabbra emelkedik 
ki az erotika a zoologikumból, annál melegebben sugározza be az ember 
életét, s ennek nyomán annál gazdagabbá szerveződik a személyiség. 
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