
A családokban - akár marxistának, akár kereszténynek mondiák magukat 
többnyire még mindig a férfiak uTalkodnak. A feleség a konyhában tölti szabad
idejének java részét. Mos, főz, vasal és takarít, kiszolgálja férjét és fiait - és
igy újratermeli az ördögi kört.

A szexuális erkölcs legsúlyosabb problémája ma a férfijogú társadalmi szem
lélet. Amíg ezen nem sikerül változtatnunk, addig hiába mérlegeljük, hogy meg
engedett-e a házasság előtti szexuális kapcsolat vagy nem, hogy jogos-e a család
tervezés, és ha igen, milyen eszközökkel, hogy mérhető-e centiméterrel az illen
dőség: kár minden szóért, amig a nőket eszköznek tekintjük. A kazuista részlete
zések és a természet bálványozása helyett - ezt amúgyis tiltja a kinyilatkoztatás
- arról beszéljünk, hogy a férjek segítsenek a háztartásban, hogy a feleségek is
vegyenek részt a döntések meghozatalában, hogy az anyák és az apák - nem sza
vaikkal, hanem magatartásukkal - a társadalom egyenjogú tagjaivá neveljék
leányaikat. A szexuális kérdés - a válások, a népszaporulat, az abortusz - meg
oldása egészen másutt van, mint ahol eddig kerestük. Embervoltunk szexuális
meghatározottságának és a belőle eredő korlátoknak a tudomásul vétele, a másik
nem iránti tisztesség, becsület, méltányosság, a "tiszta játék" (fairness) a bajok
gyökeres orvoslásának az egyedüli útja.
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FaTkas Attila lelkész, az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ múzeumí
szakelőadója.

Szakony FeTenc kálócfai plébános, a Család, Népesség, Születésszabályozás kér
désével foglalkozó Pápai Bizottság munkatársa; a Zsinat alatt három önálló ta
nulmánnyal vett részt a bizottság munkájában. I971-ben készült el a Bizottság
számára negyedik tanulmánykötete : "A családeszmény történelmi aspektusai"
címmel. .

Tomka FeTenc teológiai doktor, jelenleg ösztöndíjas a Pápai Magyar Akadé
mián Rómában. 1970 szeptemberében közöltük "Búcsú a ,Főtisztelendő'-től" című

írásá~ .

Vigh Szabolcs lelkész, teológiai doktorátusát "A születésszabályozás kérdései
a katolikus morálteológiában" círnű téma kidolgozásával szerezte meg.

Huszár TiboT szocíológus, az Eötvös Loránd Tudományegyeten Szociológiai Tan
székének vezetője, a Valóság és a Szociológia címú folyóiratok .::':~rkesztőségének

tagja.
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