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KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS
A KATOLIKUS CSALÁDOKBAN

Az 1980. őszi püspöki szinódus A keresztény család küldetése a mai világban című kérdéskörrel
foglalkozott. A szinódus első tervezetét már egy évvel korábban megküldték a püspöki karok
nak, ezek pedig a lehetőségnek megfelelően igyekeztek tájékozódni híveik körében. Jómagam is
megkaptam főpásztoromtól a tervezet másolatát, hozzászólás végett. Hogy e tájékozódás ne csu
pán egyéni véleményt tükrözzön, több olyan paptestvérem segltségét kértem, aki a fiatal szülők

és a házasság előtt álló fiatalok pasztorációjával foglalkozik. A házaspárokkal és a fiatalok kal
megtárgyalandó kérdéseket 26 pontba foglaltuk. Teljes tudatában voltunk annak, hogy az élet
ezerarcú megjelenési formáit lehetetlen volna akár száz kérdésbe is beleszorítani. Kezdetleges kí
sérletről volt tehát szó, mely igazában akkor válnék országosan is jelentőssé, ha az említett kér
déseket minden lelkipásztor megbeszélné a fiatalokkal. főleg a fiatal szülőkkel, akiknek gyerme
keit tanítja.

Az a közvéleménykutatás, amelyről itt beszámolunk, elsősorban á nagybudapesti értelmiségi
házaspárokat tartotta szem előtt, de érkeztek értékes és érdekes hozzászólások a budapesti mun
kásifjúság köréből is, utóbb pedig számos írásbeli hozzászólás vidékről, elsősorban Miskolcról.

A KERESZTÉNY CSALÁDOK ÉS PAPJAIK KÖZT MEGTÁRGYALHATÓ KÉRDÉSEK

I. Ismerik-e a hivek az egyház tanítását a házasságról és a családról? Valóban házi szentélynek tekintik-e a családi ott
hont. ahogyan azt a II. vatikáni zsinat nevezi"

2. Saját keresztény közösségünkben vajon a családok hány százaléka veszi komolyan és gyakorolja hitét?
3. Maguk ajószándékú szülők tisztában vannak-e azzal a pszichológiai ténnyel. hogya gyermek egész későbbi nevelé

sében döntő szerepe van az első négy életévnek ? Ha ez Idő alatt elmulasztottuk lerakni az alapokat. későbbmár rendkí-
vül nehéz azokat pótolni. •

4. Szívükön viselik-e a szülők, hogy gyermekeiknek ne csak a testi és szellemi fejlődésük legyen egészséges. hanem val
lási kibontakozásuk is"

5. A gyermekek keresztségét oly komolya n fogják-e fel. mint az egész életre Istennek szóió elkörelezést, vagy pusztán
formaságot, szekast látnak benne? Utóbbi esetben nem volna helyesebb, ha keresztség helyett megelégednének névadó
ünnepséggel. a keresztséget pedig elhalasztanák ? A megkérdezett szülők mekkora jelentőséget tulajdonitanak a kereszt
ségnek"

6. A keresztség{e nem kellene az egyháznak gondosabban felkészítenie a szülőket?

7. A helyes emberi neveléshez tartozik a szexuális nevelés is. Ez nemcsak nemi felvilágosítást jelent - amint sokan téve
sen képzelik -, hanem a gyermek egész magatartásának helyes irányítását, értékrendszerének kialakítását, kicsiny korá
tól kezdve. A szexuális felvilágosítás nak nyilván a szülők részéről kelJ elsősorban történnie, a gyermek első, ártatlan kér-o
dései nyomán. De. ide tartozik a gyermek érzésvilágának nevelése is. Hazai ifjúsági körkérdések során ugyanis kitűnt,

hogy nálunk a serdülőkorban levö fiatalok többsége a házasságban csupán a szexuális ösztőn nyugodt kiélési lehetőségét

látja, semmi tőbbet. A keresztény hit és a szülők példája tud-e ennél magasabb eszményt állítani a mai fiatalok elé?
8. Keresik-e a keresztény családok a kapcsolatot a hozzájuk hasonló gondolkodású más családokkal? Nyitottak-e má

sok problémái iránt') Mernek-e egymás előtt megnyilatkozni') Vagy inkább bezárkóznak saját "gettójukba"? Segítségére
lehet-e az egyházi közősség a kőlcsönős kapcsolatteremtésnek 't

9. Igyekeznek-e a keresztény családok barátságos emberi kapcsolatokat létesíteni saját munkahelyükőnés lakókör
nyezetükön belül is? Részt vesznek-e a televízió által szorgalmazott Családi Kör klubok munkájában, vagy éppen
létrehozásil ban?

10. Lehetövé teszik-e gyermekeik számára, hogy hozzájuk hasonló gondolkodású gyermekekkel jőjjenek őssze? Vagy
teljesen kiengedik kezükből gyermekeik társaságának irányítását? Környzetünkben milyen káros hatások érik a gyerme
keket? Mit lehetünk, hogy őket e hatásoktól megóvjuk?

I I. Milyen a szülők és gyermekek kapcsolata a mai magyar családokban - és ezeken belül milyen a keresztény
családok ban?

12. A nagyszülőknek és más rokonoknak. valamint a keresztszülőknek van-e szerepük a gyermekek egészséges lelki
nevelésében'> Mit lehetne tenni, hogyanagyszülők is korszerűen tudják képviselni az evangéliumot unokáik előtt?

13. Részt vesznek-e a keresztény családok az egyházi közösség életében. liturgikus életében, egyházközségi feladatai
ban')
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14. Társadalmunk egyik legijesztőbb tünete a házassági válság. Az esetek harminc százalékában a házasságok formáli
san is válás ba torkollanak, de igen sok az olyan házasság, amelyben a légkör teljesen megromlott, mérhetetlen' kárára a
gyermekeknek. Mi lehet a válság oka? Mit tehetnek a keresztény családok, a házastársak egymásért, hogy ők ne jussanak
ilyen válsághelyzetbe? Nyújthat e tekintetben segítséget az egyházi közösség is?

15. A válságok és válasok egyik oka bizonyára az a tény, hogy sok fiatal nincs eléggé tisztában a házasság "lényegé
vel": egész életre szóló, visszavonhatatlan elkötelezettséget vesz magára, önzetlen szerétetből vállalja. Mivel a házasság
érvényességének előfeltétele, hogy a felek a házasság lényegével tisztában legyenek, egyes lelkipásztorok szerint ma az
egyházilag megkötött házasságok jelentős hányada eleve nem is lehet érvényes. Mi erről a keresztény szülők véleménye:
munkahelyi, családi, társadalmi tapasztalataik alapján?

16. Éppen az előbb emlitett ok miatt merült fel az az óhaj, hogy a magyar egyház szigorítsa meg a házasságra való fel
készülést; nagyobb helységekben esetleg közös jegyesoktatási kurzusok szervezésével, és a házasságkötési szándék fél év
vel előbb való bejelentési kötelezettségéveI. Mi erről a keresztény házastársak véleménye 1 A magyar püspököknek az ed
diginél szigorúbb szabályok előírása esetén maguk mögött kell tudniok hiveik és papjaik előzetes egyetértését, mivel a
"papirkeresztények" között ilyen döntés bizonyára nem csekély meg nem értéssej találkozik majd. Hajlandók volnának a
katolikus szülők maguk is közremüködni - saját tapasztalataik alapján .- házasságelőkészitő kurzusokon, elöadásokkal,
hozzászólással? Vállaja-e a hivatalos egyház a "túlzott szigorúság" vádját, ha kétes esetekben ragaszkodik az egyházi kö
tés elhalasztásához, még akkor is, ha a felek idöközben polgári házasságot kötnek?

17. Mennyire értékelik a keresztény családok fiataljai a házasság előtti nemi tisztaságot, megtartóztatást ? Értékelik-e
akkor is, ha egymással "együtt járó" fiatalokról van szó?

18. Mit tehetne a hivatalos egyház, és mit tehetne a hívek közössége az egyházilag esküdött. majd polgárilag elvált és
újraházasodott hívekért? Hogy el ne szakadjanak a hivő közösségtől? A szentségek megtagadása milyen hatással van a
gyermekeikre?

19. Hogyan itéli meg környezetünk, és hogyan itélik meg a keresztény hívek a családtervezés kérdését?
20. Ismerik-e és követik-e a katolikus családok a születésszabályozással kapcsolatos pápai tanítást, a Humanae vitae-t"
21. A nők egyenjogúaknak tekinthetők-e a magyar társadalomban. és nem érzík-e magukat háttérbe szoritva az

egyházban?
22. A sokgyermekes családok hogyan látják helyzetüket az egyházban? Tudna-e a hivö közösség nekik testvéri segítsé

get nyújtani? Miben?
23. A keresztény családok szivükön viselik-e az öregek, a betegek, a magányosok ügyét? lsmerik-e környetetükben a

segítségre szorulókat, és lehetőségeikhez képest támogatják-e őket? A plébániai közösségek tehetnek-e valamít értÜk?
24. A vegyesházassághan élő hivek otthon érzik-e magukat keresztény közösségeikben 1 Vannak-e sajátos nehézségeik,

és miben segíthetné őket a hivő közösség?
25. Nem ejti-e rabul a szülőket olyan fokú munkahajsza ("ráhajtás"J, amelynek a meghitt családi élet és a gyermekne.

velés látja kárát? Nem rabjai-e családjaink a televíziónak és egyéb szórakozásnak. a családi beszélgetés és a meghittség
kárára 1 Mennyire válogatják meg előzetesen a nézní-hallgatni kívánt rnűsorokat' .

26. Miként értelmezhetjük napjainkban, a családokra alkalmazva, Jézus szavait: legyünk az "evangélium kovászává"
a .világban?

A fenti kérdések,megtárgyalása részben személyes beszélgetések útján, részben - mint említettük
- írásbeli hozzászólások révén történt. A felmérést végzők közül egyikünk sem tekinti magát szo
ciológus szakembernek, csupán egyszerű lelkipásztornak. Egyvalamit azonban mindjárt meg
állapíthattunk : a megkérdezett házaspárok a megindult vitának rendkívül örültek. "Végre egy
szer minket is megkérdeznek, amikor rólunk akarnak beszélni!" - Ebben foglalható össze első és
legáltalánosabb tapasztalatunk. E megfogalmazásban egyúttal az is benne rejlik: értelmiségi hí
veink körében végérvényesen megszűnt "a tanító egyház és a tanuló egyház" hajdani megkülön
böztetése. Ha a papok az evangélium szellemében, azaz testvérként és nem felsőbbrendű kaszt
ként fdgadják eIhíveiket, számíthatnak arra, hogy híveik is elfogadják őket testvérükként, part
nerként, akivel lehet vitázni, dialógust folytatni, más szóval: értelmesen beszélni. Az a pap, aki
"felülről" akarja kioktatni őket, azonnal a "hallgató egyház" előtt fogja találni magát, a szó leg
rosszabb értelmében: hallgatnak, mert nem látják értelmét megszólaIni olyasvalaki előtt, aki
őket úgysem érti meg. .

A fenti 26 kérdőpont támpontul szolgált ugyan a közvéleménykutatáshoz, de végső soron a ki
értékelést most nem ebben a sorrendben állítjuk Össze, és csupán egyes kiemeIt kérdésekre kere
sünk választ. A helyszűke sok érdekes kérdés mellőzésére kényszerít. Célunk, hogy a katolikus
értelmiség, a Vigilia olvasói, tájékozottabbak legyenek ebben a mindnyájunkat érintő, az egyház
szempontjából életfontosságú kérdésben. .

A FIATALOK TÁVOLABBI FELKÉSZÍTÉSE A CSALÁDI ÉLETRE. Elöljáróban álljon
itt néhány adat a Pest-középső esperesi kerületből, Szepesdi Ervin esperes szíves közlése alapján.
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Az i{koláskor előtti foglalkozás a gyermekekkel, bár terjedőben van, de minimális. Az első
szentgyónáshoz és áldozáshoz a megkereszteltek 5Q-60 százaléka, a bérmáláshoz már csak 10-15
százaléka járul. Házasságkötésnél tapasztalható újból magasabb százalékarány, ám a jegyesek
felkészültsége nagyon hiányos. A helyzet várhatóan romlik. Az elsőáldozásra esedékes gyerme
kek szülei többségükben már maguk sem vettek részt rendszeres hitoktatáson. Meg kell még em
líteni azt a gyakori esetet, amikor a tanuló 13-14 éves kora után a szülők jó szándéka és nevelése
ellenére sein jár hittanra, sőt már templomba sem. A középiskolások részvétele a hitoktatáson
körülbelül 4 százalékra csökkent az esperesi kerületben. Az általános és középiskolás hittanulók
száma összesen 1012; a terület lakossága körülbelül 230 ezer, Valószínű, hogy ez az arány megfe
lel az egész fővárosi átlagnak.

A fiataloknak az érett családi életre nevelése nemcsak a keresztények gondja, hanem igen sú
lyos társadalmi probléma is, amellyel szociológusok és utóbbi időben a sajtó is foglalkozik, Kö
zépiskolások, illetve VIII. osztályos diákok közt végzett statisztikai felmérések azt mutatják,
hogy a nemi tisztaságnak egyre kevesebb a becsülete a fiatalok körében. A megkérdezett fiatalok
többsége pedig a házasságban semmi egyebet nem lát, mint intézményesitett szexualitást. Az ön
zetlen szeretet, a teljes és végleges élet-elkötelezés, a szexuális megtartóztatás, a gyermekek utáni
egészséges vágy: mindezek meglehetősen idegen fogalmak a fiatalok, főleg a fiúk előtt.

A HÁZASSÁGRA VALÓ KÖZVETLEN FELKÉSzíTÉS. Ismét statisztikai adatokkal kezd
jük az említett Pest-középsőesperesi kerületből : 1965·ben a polgári házasságok közül 50 százalé
kot, folyamatos csökkenés révén 1978-ban már csak 25 százalékot kötöttek templomban is.
Ezeknek aházaspároknak egytizedével találkozunk rendszeresen a templomban. Ök azok, akik
gyennekeiket nemcsak megkereszteltetik, elsőáldozáshozviszik, de gondoskodnak további rend
szeres hitoktatásukról is. A kerület katolikus fiataljainak mintegy 8 százaléka jár rendszeresen
hittanra. Közülük jönnek, akik utóbb maguk is igénylik majd a házasság szentségét. A kör pedig
szükül, évről évre kisebb a rádiusza.

Szokatlanul hangzó, de feltétlenül fontos kérdés: vajon az említett templomi házasságkötések
hány százaléka nevezhető igazán "érvényesnek" egyházjogi értelemben? Az érvényesség feltétele
ugyanis, hogy a házasulandók tisztában legyenek a házasság .Iényegével''. Ötven évvel ezelőtt

még egyáltalán nem volt ritka eset, hogy a városi, középosztálybeli leányok teljes szexuális tudat
lansággailéptek házasságra: ilyenesetekben a házasság érvénye jogilag megtámadható lett vol
na. Ha erre általában nem került sor, csupán azért, mert utólagosan tudomásul vették, hogya
házasság lényegéhez a szexuális élet is hozzátartozik. Ma ilyen eset aligha elképzelhető. Aházas
ság lényegéhez tartozik azonban a teljes élet-elkötelezés is, visszavonhatatlan jelleggel. Katolikus
fiataljaink nagy része alig van tisztában a teljes élet-elkötelezettség fogalmával, annak ellenére,
hogy ezt a jegyesoktatás nyomatékosan hangsúlyozza. Tudatosan vagy tudat alatt, de házasság
kötéskor a későbbi válás lehetőségét sem zárják ki.

Közvéleménykutatásunk erre a kérdésre is kiterjedt, és arra a megdöbbentő eredményre ju
tott, hogy ilyen alapon a templomi házasságkötéseknek alig negyedrésze mondható jogilag "ér
vényesnek" - még akkor is, ha az érvénytelenséget okozó felelőtlenséget,éretlenséget a szentszé
ki bíróságok előtt igen nehéz bizonyítani. Az egyházi semmisségi perek számából és ítéleteiből

tehát egyáltalán nem lehet következtetéseket levonni arra nézve, hogy az egyházi házasságköté
sek hány százaléka nevezhető igazán "érvényesnek". Egyik paptestvérünk a közvéleménykutatás
során így fejezte ki magát: "A fiatalok nem ismerik a házasság kötelmeit, nem tudják, mire vál
lalkoznak, de nem ismerik esélyeit sem, nem tudják, hogy a házasság igazi tartós boldogság for
rása lehet. Tulajdonképp igénytelenek: megelégszenek a szex-kapcsolattal és az anyagi előnyök-
kel, »ketten többre megyünk« jelszóval." .

Megkérdezett híveink és lelkipásztoraink szerint meg kellene adnunk a jegyesek komolyabb
felkészitésének lehetőséget. Sürgetni kellene a városi jegyesoktatási kurzusokat. Az egyik hozzá
szóló utalt a szomszéd Ausztria példájára: minden nagyobb városban a hónap egyik szombatján
egynapos jegyesoktatás van, amelyen pap, orvos, pszichológus és házaspárok tartanak előadást.

A kurzuson való részvételről írásbeli igazolást kapnak. Egyházi esketés csak ilyen igazolás birto
kában végezhető.Ezt az egy napot a vidékieknek is rá kell szánniok, hogy a városba utazzanak,
és a kurzuson részt vegyenek, Hazánkban a helyzet még azzal is súlyosbodik, hogy házasulandó
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híveink többsége - ha járt is gyermekkorában hittanra - felnőtt szintű hitoktatásban ritkán ré
szesült: nem egy közülük még elsőáldozó sem volt. A komolyabb jegyesoktatás tehát feltétlenül
szükségesneklátszik. Sokak szerint egybe kellene kötni a bérmálási előkészítéssel. amelynek ko
'fát az ifjúságilelkipásztorok többsége a 17-18. életév tájára szeretné felemelni. Komolytalannak
látszik, hogy 13-14 éves gyerekeket "nagykorúvá" nyilvánítunk a bérmálással. Ez önmagunk
becsapása. .

Ha az egyházi házasságkötéseket a magyar egyház szigorúbb előfeltételekhez kötné, nem ke
rülhetünk ki egy másik nehézséget sem, amivel higgadtan szembe kell néznünk. A házasodni
szándékozókat ugyanis a tervbe vett házasságkötéstől csak legritkább esetben tarthatjuk vissza,
Tudomásul kell majd vennünk, hogy sokan megelégszenek a polgári esküvövel, és később már
csak kevesenfogják egyházilag is rendezni házasságukat, legfeljebb azok, akik számára a házas
ság "szentségi" jellegejelent valamit. De ez még mindig a kisebbik rossz,mint az elsietett egyházi
házasság. Szakítanunk kellene tehát az eddigi gyakorlattal. Ameddig az egyházi kötést nem te
kintik csak formaságnak, addig a felek inkább halasszák el, még akkor is, ha polgárilag már
megesküdtek.

A KERESZTÉNY CSALÁDOK GYERMEKNEVELÖ FELADATA. Közvéleménykutatá
sunk során a megkérdezett szülők teljességgel magukévá tették a mai pszichológia álláspontját,
amely szerint a gyermekek nevelése elsősorban a családi otthon feladata: ~5 éves korukig a
gyermeknevelésben döntően a szülők hatása érvényesül,és ez a néhány első év alapvető kihatás
sal van a gyermek egész eljövendő életére. Ennek ellenére azt tapasztaljuk, hogy a mai magyar
társadalomban a szülők nagy része elhanyagolja ezt a sorsdöntő feladatot.Amint az egyik pap
testvér kifejeztemagát: "A szülök képtelenek megérteni azokat az iskolai feladatokat, amelyek
kel nap nap után szembetalálják magukat, és ezért az a meggyőződés alakul ki bennük; hogy in
kább nem szólnak bele gyermekeik tanulmányaiba. Ugyanezt az elvet teszik magukévá a neve
lésben is. Nevelje őket az iskola, a napközi, az óvoda - mondják."

A neveléselsősorban azt jelenti, hogy a szülök éljék meg a keresztény élet modelljét gyerme
keik előtt. VI. Pál pápa egyik kedvenc szavajárása volt, hogy legyen "koherencia" saját elveik,
életük és gyermeknevelésük között, A Zsinat a családot "házi szentélynek" nevezi,és ezt a kifeje
zést az 1980. évi őszi szinódus is szívesen használta, Alapfeltétele a család-egyháznak, hogy kö
zösen imádkozzanak, ne csak a templomban. Tegyék a hitet vonzó "élménnyé" gyermekeikszá
mára. A hitismeretek puszta közlésecsupán az értelemre hat; a család hivő életének érzelmekkel
telített spontán hatása nyújtani tudja azt a meggyőződést, hogy a vallás lényegesen több mint el
vont elmélet vagy ideológia.Az esti ima az egymással való kiengesztelődés legalkalmasabb ideje.

. A szülők javasolták azt is, hogy kisebb-nagyobb családi ünnepeken a 'családtagok menjenek kö
zösen misére és áldozzanak.

A családok gyermeknevelő feladatával kapcsolatban nyiltan szembe kell néznünk a gyerme
kek szexuális neveléséneknehéz problémájával is. A: fiatal szülőkkel folytatott dialógus során
nagyjából a következő általános vélemény alakult ki:

l. A gyermekminden ilyenjellegű kérdésére teljesőszinteséggel kell felelni, a gyermek felfogó
képességének szintjén. Nevelésihiba volna azt mondani, hogy bármiféle dolog is léteznék, ami
tabu, és amiről szüleivel sem beszélhet. Jobb elébe menni a felvilágosításnak, semmint egy napot
késni vele.

Tagadhatatlan tény - ezt a megkérdezett szülők többsége elismerte -, hogy a gyermekkoruk- .
ban beléjük oltott gátlások következtében félnek a témától. Nemegyszer kitérő válaszokat ad
nak, vagy azt mondják, hogy "ez még nem neked való". Teljes bizonyossággalszámíthatunk rá,
hogy a gyermek ily esetekben máshonnan fogja megszerezni szexuális ismereteit, talán éppen
durva és nyers módon. De ami ennél is rosszabb: lelkivilágának lesz olyan területe, ahová szülei
nek már nem enged betekintést. Vagyis: a szülő iránti bizalom szenved csorbát.

Mikor, milyenmódon, hogyan adják meg a szülők gyermekeikneka szükséges felvilágosítást?
Nem szerencsés, ha félrevonják, leültetik, és azt mondják: "Most valami nagyon fontos dologról
akarok veled beszélni". Ez az ünnepélyes keret ugyanis zavarólag hat a gyermekre, de főképp a
szülőre. Fölöslegesen hozza magát stresszállapotba. és ezt a gyermek ösztönösen megérzi. Ré
gente az az elv dívott, hogy fiúgyermekeket az apa, leányokat az anya világosítson fel. A mai ta-
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pasztalat szerint fölösleges a különbségtétel. Az esetek többségében épp az anya tud sokkal
könnyebben és természetesebben alkalmat és hangot találni fiúgyermekeivel is. Az édesapák
gátlásosabbak.

2. A szemérmességre nevelés, főleg kicsiny gyermekek esetében, magatartásra nevelést jelent,
és az "illik, nem illik" kategóriába esik, nem pedig a "bűn, nem bűn" fogalma alá. 12 éves korig
szexuális "bűnről" még aligha lehet szó, de szó lehet illetlen, ízléstelen, neveletlen, jó érzést sértő

viselkedésrŐl. De II serdülőknél is többre megyünk, ha inkább a tiszta élet szépségét hangsúlyoz
zuk, semmint ha bűnnel fenyegetőzünk. Az ilyen fenyegetőzés ma nem annyira félelmet, mint in
kább kíváncsiságot ébreszt.

3. Már említettük, igen fontos, hogy a szülők a felvilágosítás során hangsúlyozzák: a szexuali
tás a házasság velejárója ugyan, de a házasság lényege a kölcsönös szeretet. Ha saját példájuk is
összhangban áll szavukkal, akkor ezt a fejlődő gyermek is megérti, és több ereje lesz, hogy ellen
álljon az ellentétes korszellemnek.

~A KERESZTÉNY HIT TOVÁBBADÁSA A CSALÁDOKBAN. Azok a gyermekek, akiknek
szülei nem élnek komoly vallási életet, VI-VII. osztályos korukban szinte mind elmaradnak a
templomból. Alig egy-két kivétel akad, ha akad. Csupán azok járnak továbbra is, akiknél a szü
lők is komolyan veszik kereszténységüket. A statisztikai számok világosan beszélnek: a gyerme
kek vallási nevelése csaknem teljesen a családon múlik. Amit a hitoktató pap közvetlenül tehet,
két dolog: l. Rendszerbe foglalt hitismereteket nyújt a fiataloknak, 2. "közösségi vallási él
ményt" biztosít. A gyermekek felfedezik. hogy nem "különcök", ha hittanra járnak, még akkor
sem, ha egész iskolai osztályukból ők járnak egyedül. Látják, hogy sok más, korukbeli fiatal is
éppen úgy hisz, mint ők. Baráti kapcsolatok is létesülnek köztük, amelyek néha életre szóló ba
rátságok lesznek. A közösségi vallási élményt a családok elszigetelten nem tudják megadni. Ezért
látszik fontosnak, sőt minden "tanításnál" lényegesebbnek, hogy a hittanóra és a szentmise me
leg hangulatú, családias legyen. Közvéleménykutatásunk során kiderült, hogy sok nagy-buda
pesti család a saját otthonától távolabb eső templomokba jár, csupán azért, mert ott találta meg
a hittanórákon és a szentmiséken ezt a lelki, családias, meghitt közösséget.

Azt mondtuk az imént, hogy a hitoktató papság két dolgot tehet a gyermekekért közvetlenül.
Valami mást azonban még tehet értük közvetve, és ez éppoly fontos, mint az előbbiek: teremtsen
baráti kapcsolatot a gyermekek szülei között. Hogy melyik házaspár melyikkel fog rokonszen
vezni, nem irányíthatjuk, és nem is volna ésszerű befolyásolni. Meg kell azonban teremtenünk a
lehetőséget, hogy egymással,de papjaikkal is közelebbről megismerkedjenek. Ami ma, főleg

nagyvárosokban a fiatal családokat leginkább nyomasztja: a lelki elszigeteltség. Nemegyszer ak
kora lakótelepi házban laknak, amelyben 6-700 embet;él (annyi, mint egy kis faluban). Egymást
azonban csak a liftből ismerik, és legjobb esetben is éppen hogy köszönő viszonyban vannak
egymással. Templomaink némelyikében rendszeres hitoktatást tartanak a házaspároknak, má
sutt lelkigyakorlatokat, rekollekciós napokat, szülői konferenciákat hirdetnek meg a hittanos
gyermekek szüleinek, minden esetben lehetőséget hagyva a kölcsönös vitáknak, tapasztalatcseré
nek.

Nem volna értelme kitérni a "kényes" témák elől sem, mint amilyen a családtervezés. Közvéle
ménykutatásunk azt az örvendetes tényt igazolta, hogy a hivő keresztény házaspárok az abor
tuszt elutasítják, életkioltásnak tekintik, és készek a nem "betervezett" gyermeket is vállalni, an
nak ellenére, hogy a társadalmi közfelfogás tulajdonképpen más. Ami a mesterséges fogamzás
gátlást illeti, a beszélgetések ből és írásbeli hozzászólásokból megállapítható: híveink tisztában
vannak a tabletták éppenséggel nem megnyugtató egészségügyi mellékhatásaival, de általában
csupán orvosi kérdést látnak benne, nem erkölcsit.

Közvéleménykutatásunk legfőbb eredménye annak megállapítása, hogy fiatal házaspátjaink
igénylik a komolyabb családpasztorációt. De szeretnének a házaspárok egymással is kapcsolatot
találni az egyházi közösség keretein belül, véleményüket szabadon elmondani. másoktól is
tanulni.

II. János Pál pápa a magyar katolikusokhoz írt levelében a családok feladatára figyelmeztet a
hit továbbadásában, és emlékeztet a családi kisközösségek jelentőségére. Aligha képzelhető ha
zánkban ma ennél fontosabb és sürgősebb lelkipásztori feladat.
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