
tanak az erkölcsi szempontok helyességének tisztázásához és a szubjektív egyol
dalúság elkerüléséhez. Tő~ük azonban nem várható olyan utasítás, amely' pontosan
megmondja, hogy konkrét esetben mit kell tenni. Még az sem várható, hogy meg
állapítsák, vajon vétkezett-e valaki adott esetben és mílven mértékben. Mert a
döntést az egzisztenciális helyzetet átélő hivőnek kell meghoznia, ennek alapján
csakis ő tudja megállapítani azt, míkor, míért és mílyen fokban felelős Isten előtt

döntéseíért, A lelkiismereti helyzet tisztázásához lehet segítséget nyújtani, de bár
milyen kimerítően ismertetné is valaki életkörülményeit, lelki vezetője korántsem
tudja átélni azt az élethelyzetet, amelyben Ő, mínt házas, benne van. A döntést
tehát és az ezzel járó kockázatot végső soron mindenkinek magának. kell vállalnia.
Az emberi érettséggel az ís együtt jár, hogy az ember vállalja a lelkiismereti dön
tésekkel párosult felelősséget és erkölcsi életében nem csupán előírások végrehaj
tására törekszik. Ez a felelősségvállalás azért kockázatos, mert a leggondosabb
mérlegelés is eredményezhet téves felismeréseket és téves döntéseket. Mégis arra
kell törekednünk, hogy minél jobban felmérjük azt az egyéni helyzetet, amelyben
az erkölcsi eszményeket megvalósítjuk. Ekkor az is remélhető, hogy mind jobban
és jobban tudjuk teljesíteni azt a feladatot, amit Isten kimondottan tőlünk itt és
most elvár.

A családtervezéshez szükséges pozitív keresztény lelkiiismereti normát így fog
lalhatjuk össze: A házastársak kerüljék mínd a túlzó aggodalmaskodást, mínd a
vakmerő optimizmust, (Vakmerő optirruzmusról akkor beszélhetünk, ha valaki nem
számol saját gyengeségeível. vagy számol ugyan velük, de ennek ellenére olyan
huzamos és súlyos megterheléseknek teszi ki magát vagy családtagjait. hogy en
nek konstruktív elviselése' csak állandó hősiességgel, vagyis különleges isteni ke
gyelemmel volna megvalósítható. Ilyenre pedig csak az vállalkozhat, aki erre külön
isteni hívást kapott.) A szülők tehát annyi gyermeknek akarjanak életet adni,
ahányat fizikai, gazdasági, erkölcsi körülményeik figyelembevételével adott társa
dalmi helyzetükben jól fel tudnak nevelni, és egyben biztosítani tudják a viszony
lag kiegyensúlyozott családi légkört is. A gyermekek száma több. de kevesebb se
legyen, mínt ahányat abban a családban az adottságole reális rnérlegelése alapján
szerétettel és ha kell áldozattal is vállalni tudnak. A konkrét számot mindenhol
csakis a házastársak hivő, Isten segítségével komolyan számoló dialógusa állapít
hatja meg. Természetesen számolniuk kell azzal a lehetőséggel, hogy Isten több
vagy kevesebb gyermekkel ajándékozza meg őket, mint ahányat ideálisnak tarta
nak. Ennek a kockázatnak a vállalása azonban - szemben a vakmerő optimiz
mussal - már a hítből fakadó keresztény merészségből következik.

HEINRICH BÖLL

A SZEXUÁLIS FELSZABADÍTÁS
HASZONÉLVEZŐI

Készségesen teszek el~get kérésüknek. hogy elmondjam néhány gondolatomat
az ún. "szexhullámmal" és a pornográfíával kapcsolatban, bár úgy tudom, a szo
cialista államokban tilos a prostitúoió, és a pornográfia nem elsőrangú problémája
az íróknak. Nálunk mostanában sok szó esik róla. Mindenesetre egy esetleges
félreértést eleve szeretnék kizárni. A pornográfia témájával kapcsolatban - mint
íróra, ez tartozik rám elsősorban - teljesen közömbös számomra ennek a mű

fajnak állami vagy egyházi legalizálása vagy legalítása. A pornográfia valójában
az örömlányok irodalma, nem mintha ők írnák, vagy nekik írnák, hanem olyan
értelemben, hogy róluk írják. A Ient idézett két rendezői hatalom bármilyen meg
jelenési formát vagy felekezeti variánst képviseljen is, a prostitúciót egészen soha-
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sem törvényesítette, mégís mindig eltűrte. A végrehajtó hatalom szemet hunyt, és
alkalmilag kivette a maga részét az. inkasszóból. Az egyházak sem szégyellik azt.
hogy adóügyi törvényhozásuk keretében zsebrevágják a maguk részét a ki zsák
mányolásnak ebből a formájából.

Nem kívánok erre a képmutatásra túl sok szót vesztegetni. A kérdés csak
al, vajon a törvényhozás, amely tlltúrí ezt az íparágat, s amelynek adójövedelme
állítólag magasabb mint némely acélkonszerné, vajon milyen alapon érezné fel
jogosítva magát arra, hogyapornográflát beültsa ? Nyil ván semmiféle erkölcsi
alapja nincs. Ha a pornográfia szót filológiailag értelmezzük, az voltaképpen infor
máció és felvilágosítás is lehetne, annak a rétegnek tevékenységi köréről, amely
réteget társadalmunk vagy kultúránk zsákutcába jutott nemiségének szelepéül is
szánnak.

Milyen sorsra jutnak ezek az emberi szelepek? Hová? Ki gondoskodik róluk.
ki gyógyítja meg öket, akik állítólag hozzájárulnak ahhoz, hogy az agresszivitás
szelepet kapjon? Akár fő-, akár mellékfoglalkozású vagy éppen amatőr "szelep"
ként ábrázolják őket, mindíg csak a szépség, a fiatalság, az elegancia állapotában.
látom őket, amikor vidámak még, és reménykednek, hogy egy szép napon kiszáll
hatnak ebből a vonatból; nagyjából tehát annak az áruházi tanulólánynak állapo":
tában, akinek még nem fáj a lába, akinek nem ment még tönkre a háta és aki
az elárusító fülke szűk börtönét, amelyben egész életét le fogja élni, még nem
ismerte fel örök kárhozatként.

A képeslapok. lapocskák és a nagyszájú "fölszabadítók" egyéb publikációinak ma
általánossá vált pornográffája bölcsen hallgat ennek a rétegnek alárendeltségéről.

elhallgatja azt, hogy a szelep mellett a bűnbak funkcióját is betölti. De ugyan ki
szabadítja majd föl a maguk terhétől azokat a nőket, akiknek a felszabadító sze
repét 'szánták? Az erre a kérdésre adott válasz persze nem nagyon illene bele a
fiatalság, szépség és elegancia állandóan propagált kl íséjébe, nem illene bele an
nak a szexuál-áruháznak elképzelésébe. amelyben mínden csak csinos, tiszta és
vidám lehet.

Nem sok értelme lenne, hogy itt ízlésbeli vitába bonyolódjunk. A magam ré
széről, ha bármikor szükségét éreztem volna vagy csak az óhaj feltámadt volna
bennem, hogy olyasmit publikáljak. ami valamilyen elképzelés szerint tilos por
nográfiának lett volna tekinthető, gondolkodás nélkül megírtam volna. Minden író
maga szabja meg a saját határait, így az ízlésének határait is.

A szóban forgó kérdésben az eddigi törvényhozást főként két tulajdonság jel
lemezte: a félreismerés és a megvonás; félreismerése az ember nemiségének és a
visszatartás az olyan örőmöktől, amelyeket csak mínt tilos örömöket katalogizáltak.

Nem kell mást tennem, csak végigfutni a kezembe kerülő helyi lapok mozí
műsoraít és az újságárusok meg könyvkereskedések állványait, hogy feltegyem a
kérdést: mít lehet itt még egyáltalán megtíltaní, vagy mi van még tiltani való?
Ha a törvényhozónak - a porno-szociológíával kapcsolatban - még aggályai van
nak, akkor azzal a kizsákmányolással kellene foglalkoznia, amelynek ezek a nő

nemű adóalanyok az áldozatai.
Közben erre mifelénk egyre inkább fokozódik a pomológia eufemizálása és

irodalmiasítása, amivel párhuzamosan növekszik a prostituáltak száma is. Újnbb
félreismerések, csalások és öncsalások lépnek azonban föl. Bármennyire igyekeznek
is ezt a reményt kelteni, a nemiség totális iparosítása és anyagíasítása nem hoz
hatja meg a fölszabadulást. Az áru, amelyet itt kínálnak, valójában nem áru, mert
nem lehet tetszés szerint termelni, mínt a golyóstollakat vagy az autókat. Vannak
biológiai határok, amelyet a fölvílágosítók és fölszabadítók éppoly kevéssé tudnak
korlátlanul kitágítani, mint ahogy az autóipar sem tud a kocsikhoz parkolóhelyet
is szállítani. A parkolóhelyet kereső és nem találó autósok fölhalmozódó agresszi
vitásának pontosan megfelel bizonyos, a pszichiáterek várószobáiban zsúfolódó pa
cientúra, amely egyre tipikusabbá válik. Nagy többségükben már nem a közép
korú asszonyok a férj eikkel, hanem húsz és harminc év közöttí fiatalok keresik föl
a lélekgyógyászokat a potenelával vagy impotenciával kapcsolatos komplexusaik-
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kal, mert elkerülhetetlenül elérkeztek arra a pontra, ahol érzik, hogy szexfogyasz
tásuknak határai vannak. Azt a látszatot keltették bennük, hogy szabaddá tették
őket, a valóságban azonban csak elszabadították őket, odaküldték a szexuális tel
jesítmény-piacra, ahol a hetvenkedők egy olyan szexuális képesség álomképét ve
títették eléjük, amely míndenkor csak a leisure-class, a kis számú henyélők kivált
sága volt. Ki szállítja ezeknek az embereknek a henyélés lehetőséget'! Hiszen a
legtöbben már amúgy is a teljesítmény nyomása alatt kínlódnak.

Kérdezem magamban: mi lesz a vége ennek az újfajta frusztrációnak, rnílyen
politikai követelményei lesznek. A hagyományos modell politikai következményeit
ismerjük. Hitler modellje ez, akinek nagyon komor a szexogramja; valószínűleg

egy pornománíás szexogramja ez, aki persze alighogy hatalomra jutott, azonnal
eltiltotta a pornográfiát. Annak az alamuszi képmutatónak szexogramja, aki plátói
módon rajong a jobb körök hölgyeíért, és ugyanakkor ugyancsak nem plátói mó
don bánt el az unokahugával. aki rejtélyes mödon meghalt. Ennek az alamuszi
modellnek politikai következményeit ismerjük föl azoknak az embereknek bizonyos
hangjaiban és arckifejezéseiben, akik ma ismét a törvényhozó után kiabálnak. A
pszeudo-fölszabadítás következményeit még nem ismerjük. Nem tudjuk, hány em
berben okoz lelki görcsöket, belső sérüléseket. Egyszerűen azért, mert bensejükben
nem elég érettek még ahhoz, hogy a fölkínált szabadsággal élni is tudjanak.

Hiszen végül is ez nemcsak a legalitás vagy a legalizálás, nem is csak a te
kintély problémája, hanem a lelkiismereti torzultságoké, amiket nem lehet egy
szerűen azáltal meggyógyítani, hogy a tekintély egyszeribe szabaddá teszi azt, ami
eddig tilos volt, vagy azáltal, hogy ingujjra vetkőzött haszonélvezők hirtelenjében
tömegesen sértik meg a tabukat, olykor esetleg még többet is, mínt amennyi tény
leg van. Nem sokat használna például, ha a pápa mint erkölcsi tekintély hirtelen
jében megengedné a születésszabályozást ; hiszen olyan lelkiismeretek számára en
gedné meg, akik erre a szabadságra nincsenek fölkészülve, milliószám lennének,
kik nem mernék kockáztatni, hogy ezzel a szabadsággal éljenek, és úgy éreznék.
hogyelárulták őket, hacsak egyidejűleg nem nyújtanák nekik az emberi nemiség
új definícióját, és nemcsak ezt az új definíciót, hanem éveken át tartó oktatást is
a visszavont tévedéssal kapcsolatban.

Ami bennünket mint írókat érdekelhet, az nem a kereskedelmi haszonélvezők

ingujjas felelőtlerisége, akiknek sekélyessége pontosan megfelel a tekintély sekelyes
ségének. hiszen egyaránt félreismerik a lelkiismereti torzultságokat; ami bennün
ket érdekelhet, az egy olyan szabad és fölszabadított társadalom utópiája, amely
ben a szexualitás nem áru többé, de nem is tilos öröm, és amelyben nincsenek többé
szeleppé degradált emberi lények, akiknek el kell viselniök azt az utálatot, amellyel
eltorzult lelkiismeretek sújtják őket.

Százegynéhány évvel ezelőtt az Egyesült Államokban fölszabadították, szaba
don engedték a négereket - hogy mennyire szabadok, mennyire felszabadultak
százegynéhány év után, azt nem kell külön magyarázni. A négereket egyszerűen

nekieresztették egy olyan profit-társadalomnak, amelyre nem voltak felkészülve,
amely nem fogadta be őket és nem engedte meg, hogyaprofitban ők is részesed
jenek. A törvény szerint szabadok, korlátlanul szabadok. De hogy ez a legalitás
mennyíre lényegtelen a fölszabadítottak szempontjából. azt a négerek mai helyze
tén könnyen lemérhetjük. A problémát azonban nem lehetne úgy megoldani, hogy
a négereket ismét legálisan rabszolgákká tennék.

A pornográfia problémájával kapcsolatosan fölvetődik a kérdés: vajon nem új
szolgaséggal cseréljük-e fel a régit, és nem válunk-e másokkal együtt egy olyan
áru fogyasztásának szolgáívá, ami voltaképpen nem is áru? Átkozottul képmutató
fölszabadulás az, amely csak másoknak - a jelen esetben az örömlányoknak - le
igázása és kizsákmányolása árán hajtható végre.
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