
TOMKA FERENC

A CSALÁD HELYZETE
ÉS A KERESZTÉNY KOLDÉTÉS

A keresztény családnak küldetése van a mai világban. Beszélt erről a II. vatikáni zsinat, majd
legutóbb az 1980-as püspöki szinódus is. Ahhoz azonban, hogy világosan kibontakozzék előt

tünk, mi konkrétan a keresztény család küldetése, szükséges, hogy tisztán lássuk a család mai
helyzetét, problémáit. A szinódus is mindenekelőtt ezzel a kérdéssel foglalkozott. Az alábbiak
ban ezért először megkíséreljük felvázolni általában a család szociológiai képét, válságának oka
it, következő tanulmányunkban pedig a keresztény családról és küldetéséről szólunk.

Kritikus számok

A házasság, illetve a család mai helyzetével kapcsolatban a közbeszéd többnyire válságot emle
get. Érthetően, hiszen a felmérések mutatói erre látszanak utalni. Vizsgálódásaink során rninde
nekelőtt összefoglaljuk a kritikus adatokat.

1. A legsúlyosabb probléma az, hogy a házasság elvesztette stabilitását. A házasság labilitásá
nak leggyakrabban idézett mutatója a válások száma. E szám világviszonylatban nő: Magyaror
szágon a századforduló óta huszonhatszorosára, 1950 óta is két és. félszeresére emelkedett. Mit
takarnak ezek a számok? Közelebb visz bennünket a válaszhoz egy másik adat. Eszerint Ma
gyarországon l 980-ban 80300 házasságot kötöttek és 27 800-at bontottak fel. Ez az arány sokak
számára kézenfekvőnektűnik, mert ha egy évben körülbelül háromszor annyi házasságot kötöt
tek, mint amennyi felbomlott, akkor bizonyára azt mondhatjuk, hogy e házasságoknak egyhar
mada bomlik fel. Valójában ez nem így van. Lényegileg módosítja a képet több szempont; első

sorban az, hogy a házasságkötések egy része (az adott évben 26 százaléka) elváltak újraházaso
dása ... A házasságok bizonytalanságának jelzésére kifejezőbb módszer, amely az egyes naptári
években kötött házasságokat mint csoportokat külőn-külőn vizsgálja, s kiszámítja, hogy az
adott időpontigaz egyes csoportokhoz tartozó 1000 házasságból hány ért véget válással. 6 (311. o.)

Így azt kell mondanunk, hogy a ma megkötött házasságoknak nem 34 százalékos, hanem mint
egy 50 százalékos az esélyük arra, hogy válással végződjenek. De még ebből a súlyos arányból sem
bontakozik ki az instabilitás teljes képe. Hiszen sok;az olyan házaspár is, amelynek tagjai anél
kül, hogy a polgári válást lefolytatnák, gyakorlatilag külön élnek. (Egyes felmérések alapján úgy
tűnik, hogy a válás nélkül különélők száma több mint fele az elvált családi állapotú személyek
számának.) Ugyancsak lényeges mutató a ténylegesen együtt élő, de a valóságban elhidegült kap
csolatok aránya, amelyek legfeljebb csak jogilag nevezhetők még házasságnak.

Ilyen elhidegülésekre utal többek kőzőtta házasságon kívüli nemi kapcsolatok fenntartása.
Ezekről pontos, reprezentatív adatot szerezni alig lehetséges. A kutatások mindenképpen ezek
magas arányára utalnak. A Kinsey által vizsgált házasságok felében előfordult egy vagy több
esetben ilyen kapcsolatt-.

2'; A hagyományos házasságkép válságára utal a házasodási kedv csökkenése, illetve a házasság
nélküli együttélések (élettársi kapcsolatok, vagy átmeneti együttélések) növekedése az utóbbi
években, Svédországban vagy a Szovjetunióban a 20 és 40 év közötti férfiak és nők legalább egy
harmada nem él házasságban.26 (49. o.) Nálunk ez a jelenség csak a kezdetén jár. Az 1970-es nép
számlálás adatai szerint az összes együttéléseken belül a házasság nélküliek mindössze 2,4 száza
lékot tettek ki. Ez az arány azonban már akkor is bizonyára magasabb volt a bevallottnál, azóta
pedig jelentősen növekedett. Erre utal az a tény is, hogy az utóbbi két évben nagymértékben
csökkent a házasságkötések száma, míg a válásoké nem. Egyre több ember családi állapota: "el
vált". Közülük sokan nem tartják fontosnak .új kapcsolatukat törvényesíteni.
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3. A házasság és család válságára utal az a tény is. hogy olyan alapvető funkciójukat, mint a
népesség utánpótlása, vagy a gyermeki szocializáció, nem tudják kielégítően betölteni.

A gyermeki szocializációt, a nevelést illetően közismert és a mai kutatások szerint is egyértelmű

tény, hogy a családbomlás vagy a válás súlyos következményekkel jár a gyermekek számára. Ha
zánkban 1980-ban kétharmadrészt gyermekes szülők váltak: a válás ekkor 31 ezer gyermeket
érintett (1960-ban 11600, 1978-ban 24100 gyermeket). A magas válás i arányú országokban az
összes gyermekek 30 százaléka nő fel válás vagy különélés miatt csonka családban vagy mosto
haszülő mellett.

Hazánkban a gyermekideggondozó intézetek nagy forgalma és az ifjúkori öngyilkosságok ará
nya nemzetközi viszonylatban is magas. Roppant sok fiatal (évente mintegy 30000) kerül össze
ütközésbe a törvénnyel. A magyar gyermekek problémáiban a magyar család általános gondjai
tükröződnek.t? (34. o.}, 2 Megjegyzendő, hogy Magyarországon 60000 gyermeket tartanak szá
mon, aki veszélyeztetett környezetben él, és mintegy 40 OOO gyermek van állami gondozásban.
Az ő személyiségük alakulásának nehézségei közismertek.27 (37 39. o.I, 2. 17

A népesség utánpótlásával kapcsolatban: a magyar családok többsége húsz éve már nem vállal
annyi gyermeket, amennyire a népesség reprodukciójához szükség volna. A népesség egyszerű

utánpótlását a családonkénti 2,3 gyermek biztositaná, ezzel szemben nálunk az átlagos gyermek
szám 1,94. (1980-ban a családoknak mindössze 6,4 százalékában volt három vagy több gyer
mek.)

. Lássuk most, melyek a család jelenlegi helyzetét és elbizonytalanodását magyarázó tényezők.
Melyek azok az erők, amelyek régen összetartották a családot, s melyek azok, amelyek ma ellen
kező irányban hatnak?

A külső körülmények megváltozása

Az iparosodás, illetve a gazdasági-társadalmi átalakulás következtében a család külső körülmé
nyei megváltoztak. A család egysége szempontjából különösen két tényre kell figyelnünk : a nagy
családnak kis családdá alakulására és az átlagéletkor emelkedésére.

I. A család átalakulása és az iparosodás. A kiscsalád. A házasság és a család új helyzetének
szemléltetésére először a "nagycsaládot" és a "kiscsaládot" szokták szembeállítani.

A patriarkális nagycsalád valóban "nagy" család volt. Tagjai nemcsak a nagyszülők és a test
vérek, hanem tágabb értelemben a közeli és a távolabbi rokonok is. A falusi nagycsalád pedig
szerves része a faluközösségnek. A házasság stabilitását ilyen körülmények között nagymérték
ben erősítette a házaspárnak a nagycsaládba, illetve a faluközösségbe való beilleszkedése. A na
gyobb közösség jelenléte bizonyos feszültségeket levezetett. illetve a falu kontrollja - a maga el
lentmondást nem tűrő erejével - a válás gondolatát sem engedte meg. A nagycsalád sajátos kö
rülményei - gazdasági. társadalmi feladatai - is biztosították a házasság és a család stabilitását.
Az elmúlt korok családja széles körű funkciókkal rendelkezett: egyszerre volt termelő és fo
gyasztó, gyermeknevelő és oktató, saját keretein belül oldotta meg a szórakozást és a pihenést,
maga látta el a betegek és öregek gondozását stb. A család e szerepek birtokában egyrészt bizto
sítani tudta tagjainak mindazt, amire szükségük volt, másrészt viszont ilyen körülmények között
a családtagok általában csak a család keretében részesülhettek anyagi és személyes biztonság
ban. Így a családtagok léte szükségszerűen a család keretei hez kötődött. Jelentős összetartó ha
tása volt annak is, hogy - a mondottakból következően- a családtagok egész élete a család kere
tei között zajlott le.

A kiscsalád városiasodott korunk szülőkbőlés gyermekekből álló közössége. A nagycsaláddal
szemben lényegileg új helyzetbe került: feladatköre lecsökkent, és stabilitását sem védi már a
külső közösségi kontroll összetartó ereje.

Az iparosodás, a széles körű társadalmi munkamegosztás következtében a család hagyomá
nyos feladatainak jelentős részét a társadalom vette át. Ígyakiscsalád nemcsak elvesztette mind
azt a támaszt, amit e funkciók birtoklása jelentett, hanem még különböző irányú széthúzó erők

nek is ki van téve. Különösen három szempontra figyelhetünk fel:
- Amíg a nagycsalád tagjai szinte egész életüket a családon belül élték, addig a kiscsalád tagjai
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életük nagy részét acsaládon kívül töltik. A szülők (az asszony is!) a családon kívül dolgoznak;
nem egymással, hanem másokkal és gyakran másneműekkel töltik el napjuk jelentős hányadát.
(A házasságot kötő nőknek több mint 90 százaléka önálló keresőkéntdolgozik, és a nem keresők

jelentős része is tanul.) Nem otthon oktatják a gyermekeket, nem a család gondoskodik a szóra
koztatásról, a betegellátásról vagy az öreggondozásról ; erre a célra meghatározott intézmények
létesültek. A családtagok tehát élményeik jelentős részét nem családjuk társaságában szerzik. Az
esténként együtt töltött időre pedig gyakran a házi munka terhe és a fáradtság nyomja rá
bélyegét.

- A család funkcióvesztésével. illetve a nők hagyományos szerepkörének megváltozásával függ
össze egy másik jelentős tény is, amely hozzájárul a házasságbomlások arányának növekedésé
hez. Amíg a családi funkciókból következően a nők nem vállalhattak kereső munkát, hanem ott
hon dolgoztak, addig nemcsak a más férfiakkal való mélyebb kapcsolatteremtés lehetőségétől

. voltak elzárva, hanem az önálló egzisztencia teremtésének lehetőségétől is. Így életük gazdasági
lag, -illetveegzisztenciálisan az adott családhoz, házastársukhoz kötődött. A női munka viszont
megszüntette ezt a kötöttséget. .

- Végül a gyermekválla/ási kedv is jelentősen összefügg a gazdasági tényezőkkel, illetve a csa
lád funkcióival: Amíg a család termelési egység volt, a gyermek munkaerőt, gyakorlatilag hasz
not is jelentett a család számára. Ma ezzel szemben a több gyermek sok házasságra készülő fiatal
szemében csak többletterhet, kiadást, gondot jelent.

Ami a közösség összetartó erejét illeti. a modern házasság erről az oldaláról nézve is töréke
nyebb, mint a nagycsalád volt. Mert magában áll, és a krízishelyzetekben nem kap támogatást a
nagyobb közösségtől - már nem hatnak rá a házasságot védő közösségi elvárások.

2. Az életkor növekedése és a válás. A válások arányának növekedése az átlagéletkor emelke
désével is kapcsolatban áll. A legmagasabb 1920-ban a férfiak esetében 41, a nők esetében 43 év
volt, ezzel szemben"1980-ban a férfiaknál 67, a nőknél 74 év. Az életkor megnövekedése új kor
szakot hozott a házasságok életébe: a gyermeknevelés utáni életszakaszt.

Az elmúlt kor házasságát gyakorlatilag betöltötte a gyermeknevelés. Először is azért, mert a
rövidebb életkor, illetve az egyik fél halála következtében a házasságok élettartama jelentősen rö
videbb volt, mint ma. (Egyes számítások szerint az 170ü-as években a házasságok várható átla
gos élettartama mindössze 16évre volt tehető.23) Másodszor azért, mert a magas gyermekhalan
dóság és a magas születési arány következtében az asszonyok szülési képességének korszaka is
hosszú volt, és ennek következtében a gyermeknevelés ideje is tovább tartott, mint napjainkban.

. . Ezzel szemben ma a megnövekedett életkorral együtt megnőtt a házasságok lehetséges élettar
tama, a szülési és nevelési korszak viszont az.alacsony gyermekhalandóság és az alacsony gyer
mekszám következtében lecsökkent. A magyar nők 80 százaléka 29 éves koráig megszüli gyer
mekét, ennek következtében a gyermekek gyakran már a szülők 40-45 éves korában felnőnek és
elhagyják a családot. A magukra maradt szülőknekpedig meg kell találniuk a házasélet új mód
ját - ismét kettesben. A kérdés súlyát azok a felmérések jelzik, amelyek arról tudósítanak, hogya
házastársak egymás iránti szeretete az évek múlásával a házasságok nagy részében csiikken" (287..

0.),27 (118. o.) A látszólag jól működő családokat sem annyira a kölcsönös szeretetkapcsolat tartja
össze sok esetben, hanem a gyermekért végzett munka és a közös felelősség. De mi lesz, ha ez
megszűnik ? Figyelemre méltó, hogy hazánkban 1980-ban az összes válás ok 9 százaléka a 15-19
éves házasság után történik, 13 százaléka pedig több mint 20 éves házasság után. Az életkor meg
növekedése nemcsak a gyermekek kirepülése után lesz válási tényező, hanem az előtt is. Hiszen
a házasfelek tudatában vannak a még előttük álló hosszú éveknek és életerejüknek. S ez a tudat,
ha csökken a szeretet ereje, súlyosabbá teszi az - immár lényegesen hosszabb - "életre kötött"
házasság terhét, és növeli a válásra való belső ösztönzést.

A család belső értékeinek megkérdőjelezése

A család egyensúlyvesztésének lényeges okai voltak a megváltozott társadalmi körülmények. De
a körülmények átalakulása az elmúlt évtizedekben nagyobbrészt befejeződött. Mi az oka, hogya
házasság elbizonytalanodását jelző számok az utóbbi években is egyre Nőnek? Ahhoz, hogy a
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kérdésre válaszoljunk, előbb azt kell megvizsgálnunk, hogy egyáltalán milyen erők tartják össze
korunk házasságát, illetve mi a szerepe a házasságnak és a családnak ma.

I. A személyes,szeretet mint a család összetartó funkciója. Az iparosodás korában a család el
veszítette hagyományos feladatainak és támaszainak egy részét. Ezt látva, egyes szociológusok a
lélekharangot is meghúzták a család felett. Mások viszont sokkal inkább az átalakulás pozitív
oldalára mutattak rá. Ami a házasság, a család támaszait illeti, hangsúlyozzák, hogy a korábbi
helyzet - amikor inkább a külső erők és a funkciók tartották össze a házasságot - nem kedvezett
a házastársak közti személyes kapcsolat elmélyülésének. Ezzel szemben korunk adotjságai hoz
zájárulhatnak a házassági kapcsolatok személyessé válásához. Hiszen korunkban a külső táma
szok megszűnésével az egyetlen erő, amel)' a házasságot összetarthatja, a személyes szeretet.
Csak azok a házasságok lesznek életképesek, amelyekben a szeretet elmélyül. - A család funk
cióival kapcsolatban megállapították, hogy a család több feladatát átvette ugyan a társadalom,
de a legfontosabbat, a gyermekek nevelését és a felnőttek személyes védettségének biztosítását
nem tudja más pótolni. A csecsemő a család melegében képes csak a szó teljes értelmében szemé
Iyíséggé alakulni. A növekvő gyermeknek a család leszekbiztonsága adja meg igazán az egészsé
ges fejlődéshez szükséges érzelmi támogatást. Afelnőtt férfi és nő harmonikus személyiségalaku
lásának ugyancsak legbiztosabb támasza és általában feltétele a kiegyensúlyozott családi légkör.
S végül az öregeknek és betegeknek is csak a család melege - olykor csak távoli jelenléte - nyújt
hat személyes biztonságot, védettséget. (Sok szociális otthon lakóinak keserű magánya tanúsko
dik erről.)

Abban tehát, hogya családra az embernek és a társadalomnak szüksége van, hogy a kor egyik
nagy feladata a család megerősítése, ma a legtöbben egyetértenek. Mivel pedig'a család egyetlen
összetartója a személyes szeretet, senki sem vitatja, hogy erre a szeretetre kell ránevelni, felkészí
teni a házasodókat. Hiszen ha ez a szeretet megvan, akkor a házasság tartós lesz; a család pedig
képessé válik arra, hogy eleget tegyen feladatának: személyes biztonsággal szelgáljon tagjainak,
gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt. Mindezt azért is szükséges kiemelni, mert a mai házas
ság labilitásának egyik legfőbb oka éppen az, hogy a házasságra készülők, illetve a házasok sze
mében sok esetben elbizonytalanodtak azok az értékek, amelyek a házassági hűség és szeretet
feltételei volnának.

2. Házasság és alkalmazkodás. A családszociológiai kutatások kedvelt témája a házasságon
belüli alkalmazkodás (és a konfliktusok) kérdése. A kutatók részletesen elemzik az alkalmazko
dás pozitív és negatív fajtáit. Rámutatnak, hogy előfordul hibásan értelmezett alkalmazkodás is,
amelyben a felek veszítenek egyéni önállóságukból, szabadságukból ; a helyes alkalmazkodás
ugyanis olyan interakció, amelyben a házastársak egymás szempontjait állandóan mérlegelve
közösen jutnak el a végeredményhez.' (206 0.),6 (280. o.) A helyes alkalmazkodás tehát a személyisé
get érlelő folyamat: egyrészt fejlődik a partnerek személyisége, mert növekszik szeretet- és empá
tiakészségük, gazdagodnak egymás értékeiből ; másrészt pozitívan alakul kettőjük kapcsolata is,
mert az az áldozat, amit az alkalmazkodás során egymásért hoznak, növeli egymás iránt érzett
szeretetüket (vö.6 [78.. ass o.J). A kutatók tehát csekély kivétellel egyetértenek abban, hogy az alkal
mazkodás a házasság sikerének feltétele és a sikeres házasság szükségszerű következménye is.

Annál megdöbbentőbb,hogy a felmérések szerint az alkalmazkodás fogalma sok fiatal előtt

'népszerűtlenné vált. A fiatal párok egy része kifejezetten elutasítja, mert az alkalmazkodásban
megalkuvást, megalázkodást, az egyéniség szabadságának és fejlődésének gátját látják. (Van né
hány nyugati szerző is, aki hasonló elveket vall [vö.I I].)

3. Felkészülés a házassági hűségre; és a házasság előtti nemi élet. Az egymáshoz való alkalmaz
kodásra, az egymás iránti személyes szeretetre fel kell készülni. Aki megszokta, hogy a házasság
előtt a szexualitásban csak saját élvezetét keresse, az nagy valószínűséggel a házasságban sem fog
tudni elmélyült szeretetkapcsolatot teremteni, hiszen ennek az önzetlen, másikért áldozatot is
hozni tudó szeretet a feltétele. A nemi élet széles körű elterjedése a fiatalok között, valamint a
szexualitás népszerűsítése nyilvánvalóan sok zátonyra futott házasságért felelős.

a) A házasság előtti nemi élet ténye. Külföldi felmérések szerint a 18 éven felüli ifjúságnak
mintegy 80-90 százaléka helyesnek tartja a házasság előtti nemi életet. Néhány hazánkban vizs
gáIt csoportban az előzőknél árnyaltabb, de hasonló eredményt kaptak. Arra a kérdésre, hogy
"helyesli-e" a házasság előtti nemi életet, a fiúk 83, a lányok 71 százaléka felelt igennel. Egy má-
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sik felmérésben a "lehetségesnek tartja-e" kérdésre 90, iUetve 83 százalékuk válaszolt igennel>
(12. o.)

A házasság előtti nemi életre igent mondók között három lényegesen eltérő véleménnyel talál
kozunk. Az első csak akkor tartja megengedhetőneka szexuális kapcsolatot, ha a felek házasság
ra készülnek; a másik olyan esetekben, ha a partnerek között kölcsönös szeretetkapcsolat áll
fenn; a harmadik különválasztja a szexuális életet a személyes kapcsolattól, és érzelmi kapcsolat
nélkiil is megengedhetőnek véli ait. A magyar ifjúság nagy része a szexualitás feltételének tekinti
a szeretetkapcsolatot. Azt a véleményt viszont, amely csak akkor helyesli a premaritális nemi éle
tet, ha a partnerek házasságot terveznek, Szilágyi Vilmos egy felmérésében csupán a férfiak 6 és a
nők II százaléka képviselte. 24

Újabban e fiatalabb korosztályrol készülő néhány nyugati felmérés is súlyos eredményekről

számolt be. Ezek szerint a 14-18 évesek jelentős része is megengedhetőnek tartjaa házasság előtti

szexuális életet, sőt sokan élnek is a lehetőségge1. Egy 1973-as amerikai vizsgálatban a megkérde
zett 14 éves fiúk 32, a lányok 17 százaléka állította, hogy már közösülési tapasztalattal rendelke
zik, a 16 éveseknek pedig 38, illetve 31 százaléka. 6 (99. o)

b) A házasság előtti nemi élet igazolása. Az ifjúkori nemi élet elterjedése nagymértékben össze
függ azokkal az érvekkel és elvekkel, amelyek sokszor egyoldalúan és felelőtlenül zöld utat nyi
tottak számára. A fő indokok a következők:

- A házasság előtti nemi élet szükséges, mert csak ezáltal lehet felkészülni az egészséges házas
ságra. Tény, hogy a házasság előtti párkapcsolatoknak nagyobb jelentőségevan a házasságra va
ló felkészülésben, mint régen. Korábban a házasság egységét gazdasági és társadalmi erők is biz
tositották, ma azonban csak a személyes kapcsolat tartja össze. A házasság előtti hosszabb isme
retség, az együtt járás valóban feltétele a személyes kapcsolat kialakulásának. De a pároknak e
házasság előtti kapcsolatok során elsősorban egymás kölcsönös megismerésére és elfogadására
kellene eljutniuk. Mindez azonban nem függ össze szükségképpen a szexuális kapcsolatta1. Sőt

olyan megfigyeléseket is ismerünk, amelyek éppen arról beszélnek, hogy a házasság előtti szexuá
lis kapcsolat negatív hatással lehet a házasságra: a túl hamar elkezdett nemi élet ugyanis meg
akadályozhatja, hogy a fiatalok a személyes kapcsolat elmélyülésére figyeljenek. Inkább a tár
gyiasított szexualitásra irányul figyelmük, mint a másik személyére. S így mindinkább az önzés, a
"kizsákmányolásra" való készség növekszik bennük, mint a másik ember szeretete.4 (87 o.j. 15

Egyébként aki a házasság előtt megszokta a partnerek váltogatását, az a házasságban is jobban
igényli a "változatosságot".

- A nemileg érett ember eltorzul. há nem él szexuális életet - hangzik a házasság előtti nemi élet
propagálóinak másik érve. Mivel pedig a biológiai éréstől a házasságkötésig hosszú évek telnek
el, szükségszerű, hogy a. fiatalok a házasság előtt szexuális életet éljenek.

E tétel bizonyítására elsősorbanazt szokták felhozni, hogy a szexuális ősztönők elfojtása, illet
ve tilalma csak pszichés eltorzulásokat, kóros szorongásokat idéz elő. Freud nyomán valóban is
merősek olyan lélektani iskolák, amelyek a kiélés ben látják az ösztönös tendenciák vagy benső

feszültségek egyetlen megoldási lehetőségét. A gyermek agresszív érzelmét egyesek például azzal
kívánták levezetni, hogy a nevelésben szabad utat engedtek az agressziónak. Bebizonyosodott
azonban, hogy így az agresszió feszültsége levezetődik ugyan, de az ember még hajlamosabbá vá
lik az agresszióra. Az ösztöneirnéletekkel szemben azonban tudjuk, hogy az ösztönös vagy érzel
mi feszültségek nemcsak a közvetlen kiélés. hanem a megfelelő szublimálás által is megoldhatók.

- Az emberi személy és különösen a nő felszabadítására hivatkozik harmadszor a szexuális
szabadság ideológiája, amely a polgári erkölccsel együtt a kereszténységnek is szemére veti, hogy
gyakorlatában a nő alacsonyabb rendű lénynek számított. Nem kétséges, hogy a nők hátrányos
helyzetben voltak az elmúlt társadalmakban, s ettől nem volt mentes a keresztények gyakorlata
sem.v De vajon mit tesz a szexuális felszabadítás, illetve ennek szélsőségeságai? Ahelyett, hogy
arra "szabadítaná föl" az embert, amire vágyik: egymásért élő szeretetkapcsolatra, igazi intimi
tásra - felszabadítja a férfit és a nőt a személyesség felelőssége alól; felszabadítja a nőt, hogy a
férfinak ne kelljen .Jcizsákmányolnia'' őt, hanem maga a nő is merjen ösztöneire (és ne személyes
igényére) hallgatni a szexualitásban. És így kizsákmányolás nélkül önként lesz- már nem zsák
mánya (hiszen ez annyira ellenszenves fogalom) -, hanem "időszakos partnere" a férfinak (vö.').

c) Az ifjúkori nemi élet értékelése. A magyar ifjúság többsége, a felmérések szerint, akkor he-
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Iyesli a házasság szándékától független szexuális kapcsolat teremtését, ha a partnerek "szeretik
egymást". De itt felmerül a kérdés: Mit jelent az, hogy szeretik egymást? - Az érdekelt fiatalok
egy része kétségtelenül azt érzi, hogy szereti partnerét és tiltakoznék, ha valaki ezt kétségbe mer
né vonni. De nyilvánvaló, hogy nagyon sokan összetévesztik a szeretetet a másik nemű ember
iránt feltámadó ösztönös vonzódással, illetve a szerelem ösztönös oldalával. A másnemü ember
ilyen "megszeretése" azonban még nem szeretet, csupán megkívánás. Az ösztönös megkívánás
akkor válik szerelemmé (emberivé), ha áthatja a szeretet; ha a szerelmes képes a másikért való
önzetlen áldozathozatalra; ha képes nemcsak azért szeretni őt, mert szeretetével megszerezni re
méli, hanem kész szeretni valamiképpen érdek nélkül is. Ezzel szemben a tények arra utalnak,
hogy a szeretet vagy szerelem címszó széles körben az önzés takarására és legitimálására szolgál.
A felmérésekből az derül ki, hogy nemcsak a házasság előtti párkapcsolatok, hanem a házassá
gok is gyakran azért mennek tönkre, mert a fiatalok nem tudnak egymásért áldozatot hozni, nem
tudnak lemondani egymás kedvéért elképzelésükről. Vajon lehet-e ilyen esetekben igazi szeretet
ről beszélni?

A partnerek váltogotását azzal szokták igazolni, hogy "szeretik egymást". De aki megszokja,
hogy nem vállalja azokat az áldozatokat, amelyekbe az elmélyülő szeretetkapcsolat kerülne; aki
megszokja, hogy ösztöneinek fellobbanását tartsa szexuálismagatartása és a másneműekkel való
kapcsolatai irányítójának; aki megszokta, hogy az ösztönös megkívánás csökkenésével azonnal
partnert váltson, az hajlamossá válik arra, hogy a másik nem tagjában csak szexuális kielégülésé
nek tárgyát lássa. (Az elméleti fejtegetéseken túl gondoljunk arra, hogyan tudnak egyes férfiak
nőkre nézni, róluk beszélni!) Az ilyen ember természetesen házasságában is .nehezen fog tudni
megszabadulni kialakult gyakorlatától, ösztönös beidegződéseitől,S ez házasságának tönkreme
netelét is okozhatja.

Mindenképpen elgondolkoztató azokna,k a szociológusoknak a megállapítása, akik szerint a
szexualitás, illetve a másik nemű partner napjainkban sokak számára fogyasztási eikké, kaland
tárgyává vált (vö.22. 21). Ugyancsak szociológusok állít ják felméréseik alapján, hogya legtöbb
szexuális kapcsolatban, amelyben a házasságkötés. terve nem szerepel, a szép jelszavak ellenére
az egyik fél mégiscsak kizsákmányolja a másikat. Es ezért e kutatók, még ha önmagában nem is
volna kifogásuk a premaritális kapcsolat ellen, mégis inkább elutasítják, mert el akarják utasíta
ni a személy kizsákmányolását."

4. A házassági szeretet elmélyítése - vagy "nyílt házasság" ? A családra szükség van. A házas
ság egyetlen összetartója a kölcsönös szeretet - vallja általában a mai emberiség. De ugyanennek
az emberiségnek egy része már nem vállalja az alkalmazkodást egymáshoz, ami a kiegyensúlyo
zott házasság létrejöttének feltétele. Ugyanennek az emberiségnek egy része a házasságkötés
előtti években felületes kapcsolatokban éli szexuális életét, s így ahelyett, hogya házassági tartós
szeretetkapcsolatra készülne, inkább ellenkezőleg, hullámzó szexuális ösztöneinek engedelmes
kedik, ezt a készséget alakítja ki önmagában. A mai házasság problémáit látva, sokan sürgetik az
alaposabb felkészítést a házassági kapcsolatra. Viszont jelentkeznek olyan vélemények is, ame
lyek szerint a problémák megoldása az, ha tudomásul vesszük az ember változatos szexualitás
igényét. A házasság elbizonytalanodását pedig azzal oldhatjuk meg: ha nem ragaszkodunk ahhoz,
hogya házasságok egy életre köttessenek, és ahhoz sem, hogy egy házasság csupán két ember
kapcsolatát jelentse. E szemlélet képviselői több érvet sorakoztatnak fel véleményük igazolására:

- Először is a gyakorlatra hivatkoznak, amely arról tanúskodik, hogy a házasságban élő sze
mélyek egy része elméletben vállalja ugyan a szexuális kizárólagosságot, "a házastársi hűséget",

de a gyakorlatban nem tartja be.
Nagy megdöbbenést váltott ki a témában A. C. Kinsey úttörő (bár nem reprezentatív) vizsgá

lata. Kinsey a 40-es években úgy találta, hogy az Egyesült Államok általa vizsgált férfinépessége
50 százalékának 40 éves koráig házassága alatt már más partnerekkel is volt testi kapcsolata.
A nők körében ugyanez az arány 26 százalék volt. Kinsey és társai szerint a valóságban ez az
arány minden bizonnyal nagyobb, mint amennyit a kérdezettek bevallottak, illetve a vizsgálat ki
mutatott.!' Ezekből az eredményekből Kinsey és utána többen különböző következtetéseket
vontak le: az ember tehát poligám természetű, igényli a változatosságot, a kalandokat. Az em
bernekjoga van ahhoz, hogy megélje változatos kapcsolatigényét a szerelemben is, hiszen a sze-
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relem úgyis csak egy-két évig tart. Ha az ember képes egyszerre több személyt szeretni, akkor ez
miért nem volna normális a szexuális élet, illetve a házasság terén is?

A nyílt házasság hívei a szexuális változatosság hirdetőinek rnérsékeltebb csoportját alkotják.
Azt vallják, hogy a házasságra és a házasok elmélyült intim kapcsolatára szükség van, de ez nem
zárja ki, hogy a házastársaknak egyidejűlegne legyenek alkalmasint külső szexuális partnereik,
illetve intimbarátaik. A fontos csak az, hogy azt is őszintén beszéljék meg egymással, ha belesze
rettek valakibe, illetve ha kapcsolatot óhajtanak teremteni egy harmadik személlyel. De ennek
nem szabad megzavarnia a házassági hűséget és intimitást - mondják. (E vélemény magyar kép-
viselője Szilágyi Vilmos.)26 - vö.'? .
. A szexuális változatosság még következetesebb megvalósulásainak különböző fajtái vannak a
csoportházasságtól a házastárs-cseréig. Ezekben az esetekben a nemi aktus elvileg is elválik a sze
mélyes kapcsolattól. "Az ilyen célú összejövetelek nagymértékben.személytelenek ; a megjelent
másnemű személyeknek lényegében véve csak testük van. "6 (259. o.)

- A házasság és intimitás hagyományos felfogásának bírálói továbbá azokat az eltorzulásokat
hozzák fel, amelyek a házastársi kapcsolatnak hibás (véleményük szerint általános) értelmezésé
ből következtek.

A kutatások beszámolnak arról, hogy sokan azzal a kimondott vagy rejtett elképzeléssel lép
nek házasságra, hogya házasság minden személyes igényüket meg fogja oldani .. hogy soha nem
fogják egyedül érezni magukat; hogyházastársuknak fenntartás nélkül elmondhatják majd min
den örömüket és bánatukat; hogy köztük soha nem lesz nézeteltérés stb. Az' ilyen naiv elképzelé
sek és az ebből fakadó csalódások különösen a fiatalabb korúakra jellemzőek, illetve azokra,
akik a magány elől menekültek a házasságba. Saját birtokuknak vélik házastársukat, akinek kö
telessége értük mindenről lemondani. Ennek szükségszerű következményei lesznek a féltékeny
ség, a csalódások és gyakran a válás.

A nyilt házasság hirdetői szerint a fenti szemlélet a hagyományos házasságok általános jellem
zője volt. Azt állítják, hogy a zárt házasság felfogása, amely a házasságot két személy kizárólagos
kapcsolatának tartja, azt az elképzelést kelti a házasságra lépőkben, hogy életszövetségük képes
teljes érzelmi-személyes kielégülést nyújtani számukra. S hozzáteszik, hogy a hagyományos, zárt
házasságokban természetszerűvolt, hogy a házastársak birtokolni akarták egymást (azért is nem
engedték meg egymásnak, hogy intim kapcsolatuk legyen más személlyel) stb. Mindez viszont az
egyéni önmegvalósításnak gátját okozta, és torz személyiségeket hozott létre. Ezért szerintük a
jövő útja a nyílt házasság.26 (110. o.) A nyílt házasság elképzelése azonban önmagában is ellentmon
dásosnak tűnik. Nem mintha nem volnának házasságnak nevezett együttélések. amelyekben a fe
lek valóban házasságon kívüli kapcsolatokkal rendelkeznek.'De a nyílt házasság hirdetői e kap
csolatokkal egyidejűleg teljes bizalmat és tökéletes intimitást kívánnak a házastársaktól, illetve
ezt igérik a modellt vállalóknak. Ez illúziónak tűnik (vö.s [253. 0.1). Az emberiség jelentős része az
ellentétesnek látszó tények ellenére is érzi, hogy a házassági kapcsolat két személy intim viszo
nya. Erre utal, hogya válások oka jelentős mértékben a házassági intimitás megsértése.

Hogyan ítéljük meg a helyzetet?

A mondottakat összefoglalva: két sokat hallott tételt kelJ megismételnünk. Először azt, hogy ko
runk családjának problémái szorosan összefüggnek a család megváltozott körülményeivel ; má
sodszor, hogy a házasság és család sajátosan jelenkori kérdése nem más, mint a házastársi szere
tet kérdése.

1. A család problémáit csak akkor érthetjük meg, ha nem elvontan, a valóságból kiszakítottan
szemléljük őket. Korunk házasságát és családját gyakran szembeálJítják ai elmúlt korok sokszor
hamisan idealizált házasságával és családjával. Pedig a múltbeli házasságnak is megvoltak a sú
lyos válságai: például a házastársak közti személyes kapcsolat gyakori hiánya, a nők hátrányos
megkülönböztetése, a házassági érkölcsnek (elsősorban a férfiak szexuálerkölcsének) bizonyos
kettőssége. A család korunkban lényegesen új körülmények közé került az elmúlt korok család
jával szemben. Azt szinte minden külső körülmény összetartotta, míg korunk kiscsaládjára
majd' minden külső erő széthúzóan hat.

416



2. A házasság és család legsúlyosabb kérdése napjainkban a házastársak közti személyes kap
csolat elmélyülése, illetve az erre való felkészülés. Korunk ellentmondása, hogy míg egyik olda
lon a társadalom és felelős személyiségei nagy erőfeszítéseket tesznek a házasság stabilizálásának
érdekében, a másik oldalon széles körben hatnak olyan vélemények is, amelyek csupán az egyéni
érdeket, az egyéni jogokat hangsúlyozzák (jogot a szexuális változatossághoz, a váláshoz stb.).
S ez utóbbiak nem szólnak vagy nem elég hangsúlyozottan szólnak arról, hogy az emberi kap
csolatokban - a szerelemben, és a szexuális kapcsolatban is - figyelembe kell vennünk a másik
ember érdekeit, figyelnünk kell arra, neki mi a jó, hogy az ő személyes kibontakozását mi segíti
elő. Nem szólnak arról, hogy semmi sem "teremti meg" olyan mértékben az embert, mint az a
biztonságtudat. hogy valaki feltétel nélkül és véglegesen elfogadja és szereti őt. Nem szólnak ar
ról, hogy a másikra figyelő, a másik ember érdekeit szükség esetén előtérbe helyező magatartás
nem gátja, hanem teljesebb kibontakozása az emberi személynek; hogy a legemberibb öröm az,
ha valaki a mások örömén tud örülni. (Hogy mílyenfelelősség a kiavéleményformálás, <illetve
hogy milyen sokan gondolkoznak felelőtlenül a házasságról és a házassági hűségről, arra utal
egy adat. Eszerint hazánkban - világviszonylatban is kiemelkedő válási arányunk mellett - a há
zasságok felbontásáért még 3().40 százalékkal többen folyamodnak, mint ahányan végül is le
folytatják a válópert. Közben meggondolják magukat, és visszalépnek.)

Amikor az V. püspöki szinódus a házasság és család mai problémáit ismerve, a keresztény csa
lád .küldetéséről beszélt, annak tudatában tette, hogya keresztény család tanúságot tehet arról,
amire a családnak ma leginkább szüksége van: az egymásért élő szeretetnek szülöket és gyerme
keketösszekötő erejéről és emberformáló szépségéről.
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(A tanulmány második, befejező részét - A keresztény család életereje címmel- júliusi számunk
ban közöljük.)

A SZEQ'KESZTŐSÉG KÖZLI: Kérjük kedves munkatársainkat, hogy lapunknak szánt kéziratai
kat két példányban (egy másolattal) és a szabványnak megfelelő gépeléssel (egy oldalon 25 sorral,
egy sorban 60 leütéssel, kettős sorközzel, megfelelőmargóval) küldjék be, mert ezzel egyrészt meg
könnyítik a nyomdai korrektúra munkáját, másrészt megkímélik a szerkesztőséget akéziratmáso
lás többlet-költségeitől. - Kéziratokat és illusztrációkat, amelyeket nem mi kértünk, vagy előze
tesen nem beszéltünk meg, nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. - Szerkesztőségi fogadó
órák: hétfő, kedd, csütörtök 9-16 óráig.
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