
Eszámunk
javarészt a házasság-esalád-egyház kérdéskörével és e háromfogalom gyakorlati vonatkozásaival
foglalkozik. Legutóbb, 1972. márciusában a szexualitás-család-társadalom hármas egységében
vizsgáltuk e témát. Most más oldalrólközelítjük meg az ismert problémákat, amelyek azóta sem
vesztettek aktualitásukból és érvényességükböl. Napjainkban változatlanulszokás a házasság és a
családválságáról beszélni,s a statisztikai adatok kétségbevonhatatlanuligazolják is az intim embe
ri viszonyok, a kölcsönösszeretetre és kiegészülésre törekvés kudarcait. Az egyháznak; hogya ma
ga eszközeivel segíteni tudjon, ismerniekell azokat a szituációkat, amelyekben a házasság és a csa
ládiélet megvalósul. Tájékozódása az evangelizálás követelménye. "Manapság nem ritka az - mu
tat rá ll. János Pál nemrég kiadott, Familiaris consortio kezdetű apostoli buzdításában -, hogy
akik házasságuk és családiéletük problémáira megoldásokat keresnek, olyan nézetekkel találkoz
nak, amelyek veszélyeztetik az ember ~zabadságát és helyes ítélőképességét. Az egyház segíteni
akar a helyes tájékozódásbanés a helyes ddntésekben. Evangéliumiismérveket alkalmaz a megkü
lönböztetéshez.Nemcsak pásztorai által, akik Krisztus nevébentanítanak ésgyakorolják a lelki ha
talmat, hanema világiakrévén is. Az egyház Krisztust követve keresi az igazságot, amely nem min
dig esik egybe a többség véleményével. Az egyház a lelkiismeretre, nem a hatalomra hallgat. . . Az
egyház értékelheti a szociológiai és statisztikai kutatásokat is, amikor hasznosnak bizonyulnak
ama történelmiösszefüggésmegitélésére, amelyben az igazságmegismeréséreirányuló' tevékenysé
ge kibontakozik. Az apostoliszolgálat szerepeaz, hogy biztosítsa az egyház megmaradásátaz igaz
ságban,és abbanegyre inkább elmélyedjen. . . Az igazi evangéliumi megkülönböztetés kidolgozásá
hoz a különböző helyzetű és kultúrájú férfiak és nők hozzájárulhatnak, sőt mint házasfeleknek és
keresztény szülőknek, hozzá is kelljárulniuk. Tapasztalatuk helyettesíthetetlen. A házasság szent
ségének sajátos karizmaja. kegyelmi adománya képesíti erre őket."

A pápa a továbbiakbana mai családkép előnyös és hátrányos vonásait vázolja. Pozitiv jelnek te
kinti, hogy a férfiak és a nők mindinkább igénylik a személyes szabadságot és a személyek közti
tartós kapcsolatokat. A felelős szülői'hivatást a gyermeknemzésben, illetve a gyermekek nevelésé
ben. Szükségét érzik annak;hogya családok lelkileg és anyagilagtámogassákegymást. Hogy felfe
dezzék a családsajátos egyházi kűldetését ésfelelősségét az igazságosabb világért. A negatív jelek
közt említi bizonyos alapvető értékek lefokozádását, a házasfelek egymással szembenifüggetlensé
gének helytelen értelmezését, a szüliJk és gyermekek viszonyát érintő téves nézeteket, amelyek a
szülői tekintélyt csorbitják, a válásokszámának növekedését,a szaporodó művi retéléseket, az egy
regyakoribbá válósterilizálást, a szó szoros értelmébenvett születéskorlátozómentalitás térhódítá
sát. E negatívjelenségek gyökerénél- állapítja meg - gyakorta a szabadságfogalmának eltorzulá
sát találjuk .. a férfiak és a nők nem lsten tervét akarják megvalósítania házasságban -és a család
ban, hanem olyan autonómiát keresnek, amely legtöbbszörmások ellen irányul, és az önző jólét ér
vényesítésében nyilvánul meg.

A szexualitás, amely révén a férfi és. a nő egymásnak adja magát a házastársaknak fenntartott
aktusban, nem pusztán biológwifWlkció, hanem az egész emberi személytérinti legmélyebbmivol
tában. Csak úgy valósulhatmeg ez az egyesülésigazánemberimádon, ha annak a szeretetnek integ
ránsrésze, amely által aférfi és a nő egészena halálig tartó hűségre kötelezte el magát. A teljesfizio
kai önátadáshazugság lenne, ha nem lenne egyszersminda teljes személyi odaadásjele és gypmöl.
cse. Az a teljesség,amelyet a házastársi szerelem megkövetel, megfelelafelelős termékenység kö'
vetelményeinek is. Rendeltetése egy emberi lény nemzése, ezért természeténélfogva szent, és magá- '
ban foglalja a személyi értékek összességét.

"A családnak olyan személyi közösséggé kell válnia - hangsúlyozza a Familiaris consortio -,
amelyben a házasokat, a szülőket és a gyermekeket a szeretet kapcsolja össze. Az ember képtelen
szeretet nélkűl élni. Magára marad, érthetetlenné válik önmagaszámára. Értelmét veszíti élete, ha
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nem tapasztalja meg a szeretet kinyil v án ít ását , nem teszi magáévá , nem részesedik abban . A f érf i és
a nő szeretete d házasságban és a család tagjai k iizt megn vilvánulo sze te tet a communio, a közös
ség felé tart . Ennek a communiának első formája az , amely a h ázasfelek kö zö lt létrejön . Arra van
nak hivatva , hogy mindennap , elk iitelezettséggel és hűségesen . egyre jobban átadják magukat egy
másnak . A házassági egység gyökerei ahha a természetes komplementarit ásba nyúlnak . amely a
f érfi és a nő kö zölt létezik, és a házasf elek szemé lyes akarata élteti. ak ik a teljes életüke t m eg akar
ják osztani egymással. Isten ez t a természetes törek vést meger ősiti . megtisz títja és f elem eli, teljes
ségre viszi a házasság szents ége által. A S zent l élek a házasságk ötéskor kiárad és a k ereszt ény há
zasf eleknek megadja egy új közösség ajándékát . Ez a szerctetk űzősség élő és valóságos képe annak
az egészen sajá tos egységnek , amely az egyházat Krisztus oszthata tlan . titok zatos testévé teszi ."

Mivel a.Teremtő a házassági közösséget az emberi társadalom eredetévé és alapjává telt e - szö
gezi le a Sz entatya - , a család szerves kapcsolatban áll a társadalommal, hiszen az élet szolgálata
révén annak alkotója és bázisa. A családban sz űletnek az állampolgárok, és olt kapják az első neve
lést . A család a szeretetközösség megélésével lényegesen és alapvet ően hozzájárul a társadalm i élet
kib ontakozásához. A család a leghaték onyab b eszköz ahhoz , hogy humanizáljuk és sz emélyessé te
gyük a társadalmat . Társadalm i szerepe term észetesen nem korláto zódik az életfakaszt ásta és a
gyermeke k nevelésére, m ég ha ezek is legkoz vetlenebbfeladata i, A család külön is . társulatokban is
részt vehet szám talan szociális tevék enységben . FOII/os . hogy az állam törvényei és intézm ényei
nemcsak hogy ne sértsék a család j ogait és k ötelességeit , hanem pozitívan segits ék azok m egvalosu
lását , A családok tudato sítsák , hogy ők a j iiszerepl fík az úgynevezett családpolitiká ban. Az állam
nak el kell ismernie , hogy - a Z sinat szavaival - a család olyan társaság , amely saját és elsőrendű

'jogokat élvez. A családi s a társadalom egymást kiegészítik , tartsák tehát tiszt eletben a szubszidia
ritás elvét . Sz űks égszerű, hogya társadalom gazdasági , szoc iális, nevelői . politikai és kultur ális tá
mogatást nyújtson a családoknak , mert csak így tudják valóhan emberi m ádon betölteni hivatásu
kat.

E szám unk ll. János Pál pápa apostoli buzdításának sze llemében f ogant . A házasság és a család
válságának okait kutatja Tomka Ferenc prof esszor tanulmánya és Bálint B. András riportja , Wai 
gand József egy szocio lógiai fe lm érés tük rében vizsgálja a fia tal házasok családesz m ényé t , Erdő

Péter professzor a házasság egyházjogi konzek venciáit ismer teti, Kovács Ist ván dok tor a hátrányos
helyzetű gye rmekek hi toktatásának gondjait veti fe l, Walt er Kasper a házasság emberi ért ékeinek
értelmezéséről szol. Lapunk élén Udvardy József csanádi püspök pünk ösdköszöntfí cikke áll , mely
többek közt a k ereszt ény család és az egyház i közösség elengedhetetlen kapcsolataira utal.
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