
Ohmacht Nándor

A KERESZT~NY HÁZ~SSÁG
ÉGETŐ KÉf<DÉSEIRŐL

Akik tisztában vannak a keresztény családok gyötrelmes er
kölcsi nehézségeivel, igen nagy várakozással fogadhat ják annak
hírét, hogy egy október végén elhangzott pápai heszéd a házassági
erkölccsel foglalkozik. A házasság, mint az egész életre szóló egy
és felbonthatatlan életközősaég,már természeténél fogva sokoldalú
nehézségeket rejt magában. Ilyen m indjárt a házastárs megvá
lasztásának nehézsége; ha ez nem sikerűlt, kinóhct belőle a másik
nagy nehézség: aházassúg f'elbcutásanak terve. Egyik házastárs
tartós betegsége vagy elhidegülése ugyanúgy felkeltheti ezt a
szándékot. Egy másik nagy prohlémakör a házasságok termé
kenysége köré g'y-ülemlik és a pájM ezút tal ezt veszi tárgyalás alá.

Az itt jelentkező problémák valóban egészen nagy jelentősé

.~űek a népek nagy érdekeinek s a házasok ('gYTéni lelkiismere
tének és lelki életének szempontjából egyal'imt. Minduntalan lá
tunk fiatal házasokat, derék, jó embereket az első gyermek szü
letése után megtorpanni és hónapokra, évekre elmaradni az ál
fiaztató ráeatól, ahol addig a mennvei lakomának mindennapos
vendégei voltak. Mások nem adják fel ilyen hamar a küzdel
inet, meg-megielennok "a gyóntatószékhen, de végül is be - kelJ
látniok, hogy nem élhetik húzaséletúket il keresztény elvek mellő

xésével, mint a nem hivő vagy lelki életre new törekvő házasok,
és választarrick kell Krisztus és a bűn kiizt. "Dp,hát mit csi
náljak - kérdik tunúcstn lunul -. nem engedhetern a családo
mat előrelátás nélkül népesedni, tuiből tartsam és neveljem ~"

..Csak nem kergethetem feleségemel a valószfnű halálba, mikor
az orvosok annyira komolyan óvjúk újabb anyai feladatok vál
lalásától I" 'l'öméntelen e iniatt a hivők közt a hangos panasz,
még több a néma szenvedés, letörés, bánkódás és. szégyenkezés
hefelé.

Már XI. PiUR a keresztény házassúg-ról kiadott és sokat iR
martetett kői-levclében (Casti. ccnnubii, 19;10) részletesen foglalko
úk ilyen természetű visszaélésekkel és a keresztény elvek követé
"ének nehézségeit is jól ismeri. De a visszaélések elitélésén túl
lilás természetes orvoslúst nem ismertet, mint a népes családok
társadalmi és úllam i támogntását, Annál behatóbban ajánlja a
természetfölötti erőforrúsokat: a szentségeket és az igazi jámbor,
alázatos keresztény életet.

. XII. Pius pápa szózuta nem enciklika, hanem alkalmi be
széd s az elmult év október 29-én azon a kihallgatáson hangzott
t'l, amelyet az olasz katolikus szülésznők római kongresszusa al
kalmából a kongresszus kiküldötteinek adott a pápa. Hallgatósá-
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gának szűkre szabott keretei s a beszéd kisebb terjedelme - B.

Szentatya jegyzetek nélkül, fejből mondta az egészet -- egy
aránt arra mutat, hogy nincs itt szó olyan eg yctemesnek szánt,
döntő jelentőségű megnyilatkozásról. aminők a kör-levelek. Más
részt mégis az előadás tudományos szinvouala és egyes u idonsáz
ként ható megállapításai megmagyarúzzák azt a rendkívüli ér
deklődést, amely fogadta, és azt a visszhaugot, melyet a világ
sajtóban keltett. Lényegében természetesen az á.Haruló egyházi
tanítást képviseli, de XI. Pius kőrlevel-inól valamivel többet, egy
pontban pedig, ahol idáig ingadozó volt a tudományos felfogá~

és hiányzott a hivatalos állásfoglalás, újat is III ond.
A szándékosan terméketlen házasságok kérdésének két fáj.

dalmas pontja van: a már ébredező elet veszél yeztotéso, szutúu
magának a fogamzásnak akadálvozúsn.

Az első kérdés az emberi élet problémakörébe tartozik. A.z elll

ber helyzetét meghatározza, hogy az ó számára hozta létre Isten
a föld összes teremtményeit, őt magát azonban a maga számára

. teremtette; tehát még a közősség számára Rem, jóllehet vannak
az embernek ezzel szemben tartozó kötelességei is. }~s ilyen érte
lemben ember mindenki, a gyermek is, akkor is, ha móg meg scm
született, az anyával teljesen azonos mértékbcn ós joggal. .Ezt az
élethez való jogot nem a szülőktő! kapju, sem a társadalomtól.
sem semmiféle emberi hatóságtól. Ezért nincs is olyan ember
vagy emberi hatóság, de javallat (indikáció) sem, amely jogala
pot szolgáltathat egy ártatlan emberélet közvetlen (úirekt) és
előre megfontolt elpusztítására, ha mindjárt csuk eszköz is ez az
elpusztítás más magukban esetleg megengedett célok eléréséhez.
Más elbírálás alá esik az életnek nem ilyen közvetlen. hanem egy
más természetű beavatkozás mellékhutúsaként előidézett kioltása.
Igy szükségessé válhatnak az anya egészségének helyreállítása cél
jából olyan gyógyszerek vagy műtétek, amelyek e Iöhatásokou
kívül, nem szándékoltan és csak mellékesen, abortust idéznek elő.

illetve a magzat halálával júrnnk. Fontos egészségi okból ilyen
eljárások bűn nélkül alkalmazhatók.

Az életbenmaradásra nem érdemes, úgYIlevezett értéktelen éle
tek egyenes elpusztítása, akár megszületésük után történik ez.
akár előbb, amint néhány éve nagy számban végezték, semmikép
pen nem igazolható. Azért az ~jg~ ház abban az időben Iorma
szerint is a természeti és tételes isteni törvénybe ütközőnek jr
lentette ki az olyanoknak ha mindjárt állami rendelkezésre vége
rehajtott megölését, akik, bár önhibaiukon kívül, Iizikai vagy lel
ki fogyatkozásaik miatt hasznavehetetlenek a nemzet számára "
inkább csak tehertételel annak (S. Offie. 1940). Az ártatlannak
élete sérthetetlen; bármely egyenes megtámadása beleütközik
azokba az alaptörvényekbe. amelyek nélk ul biztonságos emberi
együttélés lehetetlen. Ez az isteni törvény fölötte áll minden
emberi törvénynek és javallatnak.
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Vonatkozik ez nem utolsó sorban azokra a műtétekre, melye
ket az anya életének megmentéséért hajtallak ""NÍgre. A Témoig
naqe Chrétien a pápu i hr):;"éd visszhausr.iaként beszámol egyes
protestáns kőrök, elsősorban angolok uézetéről, akik "kegyetlen
nek" minősítik a pápát, amiért veszni hagyja az anyát a gyermek
élete kedvéért. Az Encnins) Standard olvaseja már óvja is az
anyákat a katol ikus orvosoktól ; mintha valamikor is a katolikus
meggyőződés lett volna kompromittáló az orvosokra, nem pedig
a fogyatékos szaktudás. A pápa legújabb állasfoglalása nem je
lenti a katolikus felfogás módosulását ebben a kérdésben. A pápa
a hagyományos katolikus tanítást l'ejez te ki, mikor kijelentette,
hogy senki sem rendelkezhet ik egy ártatlan ember életével s a
gyermek is teljes értékű ember akkor is, ha még meg sem szüle
tett. Ezeket tudván, kicsoda érczheti magát Ielhutalmazva a más
ként való gondolkodásra 7 Ismerjük-c Isten terveit azzal az új kis
élettel, rnelyet megteremt ennek a Iöldi létnek és a mennyei élet
nek számára7 Mit tudunk erről a kis életről, ha mégannyira fo
goyatékosnak és nyomorúságosnak látjuk is, ugyhogy nem jóso
lunk neki jövőU Hányan születtek töréken~nek, az életbenmara
dás reménye nélkül, és lettek tehetségek, némelyek egyenest láng
elmék, vagy szentek!

A Le Mande-ban eb"Y orvos hangsulvozza azoknak az esetek
nek rendkívüli r itkaságát, mikor a terhesség megszakitását föl
tétlenül szüksézesnek lehet mondani, Szer-inte ez kiváló nőgyógyá

szok véleménye, akik szorosan orvosi álláspontra helyezkedve ju
tottak el az Egyház álláspontjára. Sót egy professzor (Portes)
nyilatkozata szerint "a jclen viszonyok közt nincsenek is a gyó
gyító célú abortusnak igazán föltétlen javallatai: A kereszténvség
húsz évszázadon át oly tökéletesen meg változtatta az erkölcsi fel
fogást, hogy' még azok is, akik a legnagyobb mértékbeu függetle
neknek hiszik magukat minden vallasi eszméWl, észrevétlenül a
legmélyebb tiszleletet táplálják szívükbon az emberi élet eredése
iránt." A katol iclzmus olykor "sötétnek" mondott erkölcse való.iá
han a haladás forrása. A katolicizmus azt kivánja az orvosoktól,
hogy tegyenek meg mindent az anya és a. gyermek életének egy
idejű megmentéséért, ;, az orvosok erre az igény,re azzal feleltek,
hogy tovább fejlesztetfék az orvostudomány t, a sebészetet.
XII. Pius sem akarja az anya életét feláldozni II vád szerint érté
kesebbnek hitt gyermeki élet kedvéért. A katolikus felfogás a
gyermek életét nem tartja értékesebbnek, de kevésbbé értékesnek
"em. Ezért nem engedheti 'meg, hogv a gyermek életének súlyosan
bűnös feláldozásával kíséreljék meg az anya megmentését. Ez az
elv a civilizáció védőbústyá]a, Ha elejt j ük, vajjon mely hatá
roknál fog megállapodni tiszteletünk az emberi élet iráut l Akkor
mi menti meg az el mebetegeket, ali öregeket. a gyógyíthatatlano
kat a közjó nevében való e!pusztításto! f

A problémakör másik fájdalmas pontját a születésszabályozás

119



általános elnevezése. alatt szokás számontartaui. Ez jelent bűnte

len eljárásokat is, de ténylegesen többnyire bűnös visszaéléseket
értünk rajta. Sajnos, ezekkel igen sok olyan lelkiismeret kész meg
alkudni, amelyik a már megindult élet kioltásútól visszarettenne.

Már az említett Casti connubii körlevél tanítja, hogy mindei:
olyan eljárás, amely a házasélet terrneszetes következményeinek
beállását vagy továbbfejlődésót akadály ozni iparkodik, természete
szerint erkölcstelen, és a természete szei-int erkolcstelen cselekede
tet semmiféle javallat vagy szűksógheljzet nem teheti erkölcsössé
és megengedetté. A Szentatva szer-int elődjének ez a tanítása nem
egyszerű emberi jogú rendelkezés, amelyet megfelelő okból meg
is lehet változtatni, hanem a természeti és isteni törvények kifeje
zése és azért érvényben marad holnap és minden időben,

Ugyanígy nem egyházi, hanem természeti törvény tiltja a ste
rifizációt, tehát a terméketlenség egyenes és közvetlen előidézését,

bármiféle javallat alapján, akár egyesek kiváuiák, akár hatósági
előírás. Tíz évvel ezelőtt, mikor egyre ki terjedtebben kezdték al
kalmazni, az Apostoli Szenbzék ki.l'cjezetten tilosnak nyilvání
totta. Má8 az eset, ha a terrnóketlenség valami más célból szűksé

ges beavatkozásnak nem külön szándékolt, hanem szükségképpen
velejáró hatása. (Például sérült vagy rákbeteg mirigyek eltávolí
tása.)

Üjat .hozott a pápai állásfoglalás annak a szűletésszabályozás

nak megengodettságe kérdésében, atlle)y elsősorban Oniuo japáll
orvos megállapításai alapján a női szer-vezet időszakosan vissza
térő terméketlen napjait használja fel a házasélet számára. A ka
tolikus erkőlcstan tanárai és kézikönyvei nem tudtak ebben a neu:
körtnyű kérdésben egységes, hiztos vúlemúnvro jutni; IlPves ellen
'lők mellett lelkes pártolói támadtak a mozaalomnak: többen csak
szükség esetén és megfelelő kikotésckkel tartották megengedhető

nek. A Szentatva az eliárús meaongedhetősége mel lett döntött.
Lényeges gondolatai a következők.

Erről az elméletről, amely felhasználja a természetes termé
ketlenség időit és amelyet a anyasúg ra való kószsóg szellemével
összeegyeztetni annyira nehéz probléma c- sem Ogino, sem mások
n:evét nem említi a beszéd -, csak szakszerű es tárgyilagos, meg
bízható ismeretek alapjim szabad cl házasokat felvilágosítani. Ez
történhetik magánbeszélgetésben vagy knmoly kiadványok útján.
de minden hírverés nélkül, amely sem helyes, sem illő nem volna.
Ez az orvosi és élettani felvilágosítás nern az Ijgyhálnak, hanem
a szaktudománynak feladata. Az Ii]~'Yhilz azoknak az erkölcsi el
veknek megállanitásúban illetékes, amelyek ar eljár-ást szabá
lyozzák,

Maga az a tény, hogy a házasélet termékeny vag'y terméketlen
napokon folyik, erkölcsi tekintetben közörnbös, mert azokkal a
visszaélésekkel ellentétben, malyeket az Egyház annyira elítél, itt
az aktus te1;iesen megfelel II természet útjainak. Ha tehát némely
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házasok egész házaséletüket ezekre a nupokt-a Jcorlátoznák, ennek
erkölcsi elbírúlása celjúból a házasok magatartását, szándékát,
lr-Ik ii letót kellene figyelmesen megvizsg áln i.

Mert lehetséges, hogy már a házasságkőtés alkalmával leg
alább cgv ik iiknek az volt a szűndóka.. hogy a terméketlen napo
kon kívül a másik félnek ml~g jogu RC legyen a házasélethez. Ez a
házassázkötós szúndékáuak lényeges hiánvat jelentené és a házas
~ág érvénytclenségét vonná maga után. Ahol legföllebb a házas
_~ág használatára, de nem jog-ára nézve történt ilyen kikötés, ott
aházassúg L'rvéllyesHégc vitán Iclü l ii ll . Megcnaedettséae attól
fÜgg, voltuk-e a házastársuknak elegendő és alapos indítékaik
,'JTe az elhatározásra. Tehát sem az, hogy ar. ilyan házasságban
egyébként m i mleu a természet rendje szer-int történik, sem a háza
soknak az a kés;I,sége, hogy ha szúrn ítúsuk ellenére mégis gyerme
ket küldeue az lsten, elfogadják és l'elncvelik, még nem elegendő

a házassúz' kifogástalan crkőlesisógéhez.

Ennek lnHg-yarúzata az, hogy a házas úllunottal .icllegzetesen .
yell,júT eg-y feladat, amely ennek az állapotnak értékét meghatá
rozzu.: a bonum prolis, a gyel'mekálflás, amelyről ugyan manapság
inkább mint teher-ről szokús beszúlui. A népnek. az államnak, sőt

magának HZ K\.('yháznak léte Isten akarata szer-int 'a. termékeny
házasságoktól függ. Azért a házas állapotot vállalni és kizáróla
gal' felhalalmazúHHival élni, de ugyanakkor/súlyos ok uélkül tuda
tosan és megfontoltan kivonni mag-út annak legfőbb kötelezettsége
.ilól, ez magálm a házasélet értelméhe ütközi) eljárás volna.

Viszont merrfelelő komoly okok I](lHszaLb időre, esetleg a há
mssúg egész tu rtamúru is f'elmenthetnek ettől a kötelezettségtől.

Ilyen okokat az úyglWyczett ind ikúui ók, ja va llu.tok (orvosi, faj
,'gú'zRégi, g'azdaság-i, társadalmi) nem ritkán csakugyan tartalmaz
uak, Ilyell kol' alkalmazni lehet azt az il Itajános erkölcstani elvet,
hogy m ikor súlvos indítékok a cselekvő akaratától függetlenül
\ulanll'ly pozitív teendő elhag-yása mellett szólnak, azt el szabad
lragyni. Szahad tehát mogf'elelöen súlvos okból a bon/ts prolis-tól
«ltok inten i PS a házassúgot a terrneketlen napokra korlátozui. Ha
«llenhen ilven ak ár személyes, akár a külsó kör iilménvekbeu rejlő
-úlvos okok józan és mél táuvos megítélés szer-int nem állnak fönn,
,"s mégis k iszám ito ttan tarí ós tormúketlcnséz ntclloí.t. de az érzéki
k íváukozás teljes kiclég-ítéHcve\ folytat valaki házaséletet: ez csak
ilZ (>letnek valami hibás értékeléséből eredhet él' a helves erkölcsi
«Ivektő l idegen indítékokból táplúlkozhut ik.

l<;zt a v i [úgoH és méltánvos tmutást hiZfJnyái.'a a "jó hír" föl
-zubadult örömével fogadju a gazdui'\úgi ós erkölcsi nehézségek
kőzt verg-őt!i) családi tűzhelyek nem kis része. Mégis csak óriási
könn)'ebhs(~get jelent ez a lelki ismeretes házasoknak még a szük
s('geH mozszor í tások mel lett is, és mégis csak kisebb követelés a
hónap nll'ghatúrozott napjain élni házasélctef, mint egyáltalában
nem élni ('S pzz81 a húr.asHúg- hat-rnóniú.iát veszélyeztetni, vagy



élni bűnös módon a békesség kedvéért, vagy élni korkitozás nél
kül és esetleg a legalkalmatlanahb időben nézni szembe az anya
ság kockázutúvul. A világ pedig lúthu tju, nicnuvire távol járunk
az igazságtól azok a híresztelések, mintha az E~yház belátástala
nul egy észszerü korlátokut nem ismerő, állaud« llh)o"'l',lós\)lJ haj
szolná bele a családokat. Igaz, hogy a mórlszer még sok kívánni
valót hagy hátra, eleinte pedig a kellő hozzáóriés h iánya miatt
80k súlyos csalódást okozott, dc azóta sokat Iejlődűtt és további
tökéletesedése várható,

De vannak - és nupjainkbnu Jcülönöseu lJag-y szúmmal - be
teges, kiszúmíthatutlau szervezetek, amelyek miuden tervezést nieg
hiúsitanak. És vannak esetek, melvekben más okokból kell ennek

·a módszeruek alkalmazúsútól cltekiutenl. Mit lehet ilycll esalúuok
nak tanácsolni a családi béke megóvnsárn. ha több gyermeknek
már nem szabad kopogtatnia a családban 7

Kétségtelen, hogy ilyen esetekben elérkeztünk a házasélet foly
tatásának határaihoz, amelyeken semmiféle "módsr.er" 110m segít
kereszfül. Ha sem a fogamzás mestersózea mcgnkad álvozása, sem
az új élet elleni egyenes mcrénylet nem járható út a lelkiismeret
világánál. nem marad más hátra, m iut a házas élet szuneteltetése.
Ez a felismerés talán fájdalmas vagy megdöbbeuto, de azért
korántsem egyetlen kemény próbája az em he ri elet nek, sőt a hú
zas életnek sem; gondoljunk a nagybeteg házastárs esetére, akit
nemcsak az 'élet adásának, de még II húzuséletuek izgalmai tól is
tartósan meg kell kímélni. De a norrnális, egészséges házasság is
az önuralom folytonos rneg-megúj ítását követeli. A házas élet har
móniája nem szilárdítható meg egyszer s mindcnkorra, Ahhoz,
hogy megmaradjon és ehnélvűljön, a legjobbak lelkiség{mek is
folytonos megú iulásra van szüksége, emberi erőfeszítéseknek és II

szentségek adta kegyelemnek seg í tség évvl.

De nem sok-e az átlagos kcreszténytöl tartósan akkora erő

feszítéseket., ilyen hősies viselkedést ki v.um i l A hősies élet az át-·
lagos keresztény számára nem sokkal jelen t kevesebbet a lehetet
lennél s a bölcs törvényhozó nem akar lehetetleure kötelezni, ezt
kétségtelenül az isteni tőr-vényhozó scm akarja --- hallani még
katolikusok tól is. Azonban ma kelleténél könnyebben és közelebbi
vizsgálat nélkül hangoztatjuk ezt a szót: lehetetlen. A trentói zsi
nat Szent Ágostonra hivatkozva így tanít: "Isten lehetetlent nem
parancsol, hanem azzal, hogy parancsol, arra int, hogy tedd, amit
birsz, kérd, amit nem bi rsz, és ő megadja neked, hogy hird", Igaz
ságtalanság lenne karunk férfiairól és asszonyairól föltenni, hogy
nem képesek hosszú időn át hősiességre. Ma annyi iurl ítókból, ak
kora terjedelemben és fokhan gy akorolják sokan a hösiossézet:
miért kellene ennek, ha csakugyan megkövetelik a körűlmények

valakitől, éppen a szenvedélyek és a természeti kívánságok sorom - .
pói előtt leszerelnie t

Hogy ez a házastársak két évtizede annyit hánytorgatott .,8'!i\,-



mélyiségi értékeit" elszegényedéssel fenyegeti, alaptalan félelem,
illetve félreértés. Ezek szerint a szemely iség! értékek szolgálatá
ban kellene a házas tevókcuység tulajdonképpeni és mélyebb értel
mét látni, rn íg a gyermekáldás ezeken az értékeken egyáltalán kí
vül áll, legfül lebb a peremén helyezkedik el s csak velejárója a
házastársak teljes önátndúsánnk. Azonban ez a felfogás az értékei:
rendjének súlyos f'ől Iorjrutáaa. A házasság' természeti intézrnényé
nek első és legbelsőbb célja nem a házastársak tartalmi kiépítése.
hanem új életek fakusztása, a többi cél mind ennek van aláren
delve. Ez még a tnrmekctlon házasságokra is úí l, amint minden
szemről el lehet mondun i, hogy látásra van rendelve és alkotva.
még ha nem normális esetekben vagv a viszonyok alakulása kö
vetkeztében soha nem is jut abba a helvzetbe, hogy lásson.

Ez a megállapítás távolról sem akarja a személyiségi értékek
nek a házasságban várható érvényesülését kétségbevonni vagy
csökkenteni, hiszen a házasságban lsten ezt is akarja. csak éppen
nem az első funkciónak, az új élet szolgálatának háttérbe szor ítá
sával. Annyira akarja, hogy lényegében a tökéletes házasélet a
szülők tökéletes odaadását is jelenti gyermekeik javáért, s ami
lelkiség és mélység csak van abhan, utódaik szolgúlntáha állította.
A házasság személyisógi értékeinek tag-adása a. családi tűzhelyet

egyszerűen élettani laboratóriummá változtatná, a házasságot pe
dig testszervezoti feladatok intézménvévé. Ezért tilalmazta a
Szentatya 1949 szeptcmber 29-én a katolikus orvosok kongresszu
sán mondott beszédében a mesterséges megtermékenyítést, mint
amely nem szcmólyes aktus, és forma szeriut kizárta a keresztény
házasság lehetőségei kőzill. _

Aki óvakodik a házasság személyi értékeinek túlbecsülésétől,

könnyebben megérti, hogy a házasoknak életfakasztó feladata min
den kiválósága mellett sem tartozik az emberi természet lényegé
hez 8 ha az erre irúnyuló tevékenység' valakinek életében nem jut
szóhoz, ez semmiképpen sme jelerrtheti a személviség értékcsök
kenését, Tehát az ezen tevékenységről való önkéntes lemondás, ki
vált ha a legnemesebb indítékok vezetik. nem megfogyatkozása a
személyi és szellemi értékességnek. Erről az önkéntes lemondásról
hirdeti az Üdviizítő: "Nem mindenki fogja fel ezt az igét, hanem
akiknek megadatott" (Máté 19, 11). A nemi tevékenységnek mínde
nek fölé helyezése éppen a fiatalság eszményi, emelkedett értéke
lését zavarná. Mert ugyan rnelyik testileg-lelkileg ép fiatalember
szeretne a fogyatékosok közé tartozni ~

V égül nem volna teljes ez a jellemzés a házas tevékenység
mértékességének hangsúlyozása nélkül. Az ezen tevékenységgel
járó gyiinyiirér7.és a Teremtő adománya, keresése és élvezése nem
bűn. Mindazáltal a helyes mértékct itt is szem előtt kell tartani.
akár csak az evés-ivás élvezetében. Amint az utóbbi terűleten a
a cél - a szer-vezet fönntartása -- határozza meg az evésnek éM
ivásnak nemcsak lényegi célirányosságút, hanem mártéktartó mód-



lát is, ugyanezt kell a házasságról is mondani. Tehát nem elég
annyit hangsúlyozni, hogya fajfönn tart.ó ösztön kielégítése csak
a házasságban van megengedve. Hanem arra is ügyelni kell, hogy
a tevékenység körülménveinek is megvan a jelentősége és ha va
laki teljesíti is az aktus lénvegét, még mindig vétkezhetik a végre
~ajtás módjával.

Valamí nem keresztény hédonizmus készii.lelárasztani a. vilá
zot és il házasság első feladatát, mintha az aktus helyessége egy
lflagában már szentesítené a k ísérö kőrü lményeket, • a házasság
sz:entsége pedig mcgszentelné őket. A keresz lény erkölcsi törvény
szentsége nem tűri az ösztön korlátlan kiélését, A házasság bel
-Iogsága pedig nemcsak hogy nem függ a kölesönös élvezettől, na
elem egyenes viszonyban van a házasok egymás iránti szerétetével
'Js megbecsülésével. Azért mindent meg kell tenni az olyan iroda
'om terjedésének akridálvozására, amely a raftinált hédonizmus
szolgálatában a házas élet intimitásait nagy részletességgel ismer
ieti, ha mindjárt a felvilágosítás és irúnv ítás iiriigyével is. A gye ll

gédlelkiismeretií házasoknak nincs szükség ük többre, mint a józnn
;~mberi észre, tennészetes ösztönükre s a keresztény erkölcs rövid
":'Il egYRzeriÍ elveire.

Most még csak egyet. Mikor háznssági erkölcsről beszél ünk,
«lsősorban rendesen a házasélet szabályozúsaval, tilalmakkal, túl
zúsok és visszaélések nyesegetésével szok ás kezdeni. l<:lI p,.rSZG a
~ázassiigllak nagyon i s egyoldalról való mcgvijágítása, mcrt csak
a nehézségekkel foglalkozik. A keresztény házasság- pedig nem
.sak mesrpróbáltatásokat és veszélyeket rejt magában, hanem
mini t.itokzn tns természetfölötti életforma, a küldetés tudatát és
a keresztény személviség kifejlődésétlek és megszentelődésónek
iehetéíRégeit is. Mindennek Ieltárása kü.lőn tanulmányt kíván, de
már körvonalai is sokat meg'sejtetnek a kernsztény házasság
nag'yszerűségéből és abból a bizakodó lelkületből, amely benno
lüktet,

Elég ezen a helyen utalni Szeut Púlunk az efezusiakhoz írt
revelére, malynek 5. fejezete a házassásrot ;,nagy titoknak" nevezi,
lHert jelképezi Krisztusuak az ő szeplő telen é" halálosan szerotett
jegYl)H8hez, az Egyházhoz való kapcsolatát. Sőt nemcsak jelképezi;
nanem titokzatosan ugyan, de valóságban elénk is állítja. Mert
az Egybúzbari Kriszf.usnak, a főnek kegyelmi erői ker-ingenek élS
ezek nemcsak erkölcsi támogatást jelentenek az élet küzdelmeiben,
nanem egyenesen a lehetőségét ter.emtik meg az említett ábrázolás
hűségének»:a házastársak szeretéte és hűsége magának Krisztus
nak szeretete és hűsége. Mintha erről a vitális egységről mondaná
az első korintusi levél, hogy .aninden a tietek, ti pedig Krisz-
lUfléi vagytok, Krisztus meg az Istené. W, 22.) .


