
sei, A táncrnuvészet az egyiptomi
aknál mechanikus ismétlésben te
ü.·;-:ött, ami egyértelmű azzal, hogy
j,jánvzoUak belőle a lírai elemek.
')Jlft'hatjuk tehát, hogy a zsidók
nál a tánc magasabb fokra emel
kedett, mert tisztábbá és őszintéb

bé vált,
Egyéb ismereteink nincsenek a

zsidó táncok felől, mint amelyeket
a Bibliából meríthetünk. Csak az
".31 egészíthetjük ki az eddig mon
rlottakat, hogy a leviták, akik a
k ultusz szertartásaiban segédkez
tek, énekeiket hangszerekkel és
táncokkal kísértek. "A .kórus- szó
náluk énekesek és táncosok együt-
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tesét jelentette, akik azonos módon
voltak öltözve - irja Fleury, a ne-
ves francia vallástörténész.
Mindannyian énekeltek és táncol
tak. Ezek a kórusok kor és nem
szerint ifjakból, leányokból. asszo
nyokból és felnőtt férfiakból tevőd

tek össze s mindegyik csoport a
maga jellegének megfelelően vé
gezte a szent táncokat."

Olyan gyakorlatias és minden
érzelnősségtől távolálló nép, mint
a zsidó, nem hagyhatott ennél mé
lyebb nyomot a tánc történeti fej
lődésében - állapítja meg végül
Gianfranco d'Aranco.

"Megfigyelésem szerint a háza.~ságról szóló katolikus tanitás körill
ellentmondások vannak. Van könyv, mely csak azt a házasságot ismeri
el jogosultnak, amelynek a cél.ia a gyermek. Vannak, akik a pápával
együtt megengedhetőnekmondják a peri6dikus házaséletet, de csak igen
indokolt nehézségek esetén, Vannak végül, akik ezt egyszeruen, minden
különösebb magyarázat nélkül szabadnak nyilvánítják. Hogyan keH eb
ben a kérdésben vélekednünk?"

Mindenekelőtt lássuk a házasság
Szent Agoston által megfogalma
zott hármas áldását, s e hármas
áldás kölcsönös viszonyát, Schütz
Antal (Dogm. II. 1937, 610.) telje
sen világos előadásában:

"A házasság rendeltetését kife
jezi a házasság hármas áldása: 1.
A keresztény szülők feladata
újjá-nemzendőket nemzení, hogy
akik tőlük a világ fiaiként szület
nek, Isten fiaiként újjászülessenek
(Sz. Agoston). 2. A hűség áldása. A
hitvestársak Isten adta nemi kü
lönbözőségükkel kiegészítik és tá
mogatják egymást sokféle társas,
erkölcsi és lelki vonatkozásban, a
jelen és a másvilági életföladatok

megoldásában. 3. Az "orvosság" ál
dása: azaz az érzékiség szabályo
zása. A házasság hármas áldásának
kölcsönös viszonya: A házasság
alapértelme a hűség áldása. Isten
azért teremtette az embert férfivá
és nővé, hogy polárisan kiegészít
sék egymást és legbensőbb szere
tetközösségben ábrázolása legye
nek a lélek és Isten közösségének.
A házasság főcélja, mely kőzvetle

nül alapértelméből sarjad, a gyer
mekáldás. Végül az orvosság áldá
sa az eredeti bűn után jelentkező

esetleges cél. - A gyermeknem
zést egyenest ki nem záró házas
ságon belüli érintkezés nem lehet
bún a hatodik parancs ellen",
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Téved tehát, amikor azt írja: az
egyház, mereven kitart a gyermek
nek, mint célnak a kizárólagossá
ga mellett"; a fentiekből tévedése
nyilvánvaló. "Mindig vágytam ar
ra - írja - hogy anya legyek,
mégis, a házasságtól mást is vár
tam: szellemi és lelki harmóniát,
munkatársi kapcsolatot, egymás tö
kéletesítését , .. nem utolsó sorban
az egymásra hagyatkozást és a köl
csönös szeretetcn alanuló feloldó
dást és lciegészülést". Mindezt meg
találhatja a házasságban; ez an
nak nemcsak "járulékos és közve
tett" célja, hanem egyenesen alap
értelme.

Nem a házasság ellenére, hanem
éppen azon belül remélheti szemé
lyiségének azt a "kiteljesedését",
rnelyre levele szerint vágyik. E[~yik

másik hazai szerző szép, de túlzó
mondataít akkor épp oly könnvű

lesz a kellő mértékre leszállítania,
mint a huszonöt éve elhangzott pá
pai szózat fogalmazását helyesen
értelmezni. Hogy pedig az úgyne
vezett periodikus házasélet mellett
dönt-e, vagy sem, azt önnek magá
nak kell elhatároznía, figyelembe
véve mindazon okokat. amelyek
azt egyáltalán megcnnedhetővé te
szík.

A_z úgvnevezett periodikus házas
élettel kapcsolatos problémák fé5
ként abból adódnak, hogy arány-
lag újkeletű dologról van szó, s
kevés volt az Idő ahhoz, houv kő

rülötte egységes nézet alakuljon
ki. Ön arra hivatkozik: .,forrásai"
nem egyértelműek. Nos: ezek mind
a fejlődés egy-egv fokozatát képvi
selik. Lényegében megférnek egy
más mctlett. A'~ egyház csak az
üdvösségre közvetlenül szükséges
igazságokat kapta készen az Üdvö
zítőtől, a többit a kor tudorr-ányá
nak arányában, STj::lt fáradságos
munkájával keil megtalálnia.

Az újabb írások azért látszanak
ellentmondani egyes régebbieknek.

96

mert többet tartalmaznak. Ilyen
többletként jelentkeznek azok a
meggondolások, melyeket a későbbi

szerzők hozzátűznek. az azóta vég
bement szóbeli és írásos vélemény
cserék eredményeképpen. A ponto
sabb egybehangolásole még nem
történtek meg. Részben azért, mert
a még oly gondosan keresztülvitt
periodikus házasélet sem biztosit
föltétlenül egy esetleg váratlan idő

ben történő fogamzás ellen.
Hogyan, míért: ez orvosi kérdés;
kétségtelen, hogy a lelkészkedő

papság már csak ezért sem képvi
selhet teljesen egységes álláspon
tot. S ez sz intén zavarólag hat ön-
re.

Az úgynevezett Ortino-Knaus-féle
elméletet minden további nélkül.
egyszerűen ajánlgatni nem lehet.
Ha a hozó folyamodók célja alap
vetően ellenkezik a házasság fön
tebb említett főcéliával, akkor tilt
ja az egyház. "Súlyos indíték nél
kűl e"yszer s mindenkorra és szán
dékosan kivonni magukat a háza
soknak él házasság főfeladatának

t01jesÍ\óse alól. bűn volna éppen a
házasélet értelme ellen" - mond
ja XII. Pius. Meaengedhető azon
ban az úgynevezett periodikus há
za,,6181 elvan esetekben, ha a gyer
mek kívánása tartósan ferm:íH
ugyan, de e kívánság realizálása
eviddszer-int valamely komoly okból
nem lehetséges. Hogy melyek lehet
nek ezek a komoly okok? Lehetet
len volna valamennyit fölsorolni :
nem is ide, hanem kinek-kinek sa
ját lelkiismeretére, meg a gyónta-
tószékbe tartozik. Mindcnesetrc
ide tartozik - ho-tv csak futclar
utaljunk egvíkre-mástkra - a nő
kíméletre szoruló állapota, mínden
olyan betegsége, melyre komelv
veszedelmet jelenthet az újabb ter
hf:sség, a születendő gyermekr!'
várható súlyos terheltség, vagy eset 
leg anyaví vagy a családi életkö
rülményeiben rejIfi sajjtl's okok

(O.)


