
ESZMÉK ÉS TÉNYEK
úgy tudom, hogy Angliában hoz

ták legelőbb forgalomba a progeste
ron-pilulút, amely szájon át bevéve.
amíg hatása tart, megakadályozza a
nőnél az ovulációt s ezzel elejét ve
szi a fogamzásnak. De ha tévednék is,
arra jól emlékszem, hogy az angol
katolikus saj tóban olvastam először

róla. Lehetett 'hat vagy hét eszten
deje ennek. A valóban heves viták
azonban ott is csak a múlt év máso
dik felében éleződtek ki. Egyes mo
rálteológusok a pilula szedcsónek
megengedhetősége mellet t, más mo
ralteológusok ellene foglaltak állást.
A kérdés így annyira a közérdeklődés

előterébe került, hogy röviddel ez
előtt, május 7-én Heenan westmins
teri 'érsek az egész püspöki kar nevé
ben kiadott pásztortevelében jónak
látta figyelmeztetni a híveket a fo
garnzáselleni szerek használatának ma
is érvényben lévő tilalmára.

Az ezt követő visszhangok sorában
szerepelt egy beszélgetés is, amelyet a
Guardian munkatársa folytatott Bern
hard Hiiring professzorral. A világ
szerte tekintélynek örvendő katol ikus
moralista azonban. úgy találta, hogy
szavait pontatlanul adták vissza, s
éppen ezért az esetleges félreértések
kiküszöbölése okából külön cikket
tett közzé a Catholic Heraid május
29-i számában. Erthető, hogy írását
az Anglián kívüli katolikus lapok is
sietve átvették. Én a párizsi La Croix
francia, és a frolburgí Der Christ
liche Sonntag német fordításában ju
tottam hozzá. A vitatott kérdések je
len állását illetően ebből nyerhetjük
a legszabatosabb tájékoztatást. Annál
is inkább, mert Haring altitkára an
nak a zsinati vegyes bizottságnak,
amely "Az egyház és a modern vi
lág" címme! még tárgyalásra váró
szkémát kidolgozta, már pedig en
nek negyedik fejezete és egy külön
függeléke éppen a család és H szüle
tésszabályozás problémáival foglalko
zik.

*
A pilulát az angolok "anti-baby

pil" néven emlegetik. Iliirina szerint
"nagyon nem szép kifejezés", mert
"barátságtalanul elutasító a gyermek
irányában". A katolikus egyház min-
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denescíro erélyesen szembeszáll az
olyan felfogússal, amely a gyerme
ket a házastársi boldogság akadályá
nak tünteti fel. Ellene van annak is,
hogy ,a gyermekek számát csupán ön
zésbi;l korlátozzák. Ugyanakkor azon
ban az egyház határozottan magáévá
teszi a Ielelős apaság-anyaság elvét.
E:;; az elv azt mondja, hogy a szü
löknek annyi gyermeket kell kíván
niolc, amennyit nemcsak vi lágra 110z
hatnak, de rendcsen ellátni és nevel
ni is képesek. Szülők, akikben él en
nok a f'clclőssógnek tudata. ürömmel
és hálásan fogadhatnak akár egy ti
zenkottedik gyermeket is, megeshet
azonban. hogy éppen ez a Iclclösség
a család további növelésétől való el
allást követelj meg, különöscn ha az
ujabb terhcssóg súlyosan veszélyez
tetné az anya egcszsógót.

Isten nem szolgúl tat ta ki a háza
sokat a vak ösztönnek. Bölcsességet és
okossáre; is ad nekik, hogy ők maguk
itcljék meg, hány gyermeket kell kí
ván ni ok. Nem úgy persze, hogy már
hú?:1s<;jguk kezdetőn előre megállapít
ják ezl, hanem akkén t, hogy az elkö
vetkező évek során folyamatosan szá
mításba veszik a változó lehetősége

ket. Szükségcs azonban - emeli ki
Hür íng -, hogya keresztülvitel út
jai is megfeleljenek a k atolikus ta
nításnak. Az egyház ismételten D<Jgy
nyomatékkal cl ítóltc a szülctósszabá
lyozásnak mindazokat a módszereit,
amelyek megrontják a házasélet ép
ségét és sértik annak méltóságát. Más
felől tény viszont, hOGya hosszas és
teljes megtartóztatás felülmúlja az
emberi erőt, .,Ha ebben a vonatkozás
ban túl sokat igénylünk '3 házasok
tóI - jelenti ki Hiiring -, veszély
be dönthet jük magát a házasságot. S
a mórtéktelcn feszültség ilyen álla
potából nem is fakad már vágy több
gyermek után."

Egyik lehetséges úrként az egyház
már többször ajánlotta a csupán idő

szaki megtartóztatást. "ls,ten teremtő

bölcsessége nyilvánul meg abban,
hogya nőt kevés termékeny nap
mclleí.t sok terméketlen nappal aján
dékozta meg. Az ember tehát nem jár
el önkényesen, ha erre vonatkozó
megismeréseit a maga javára fordít
ja." Nehézség azonban, hogy egyrészt



sok házastárs "túl. ügyetlen" ahhoz,
hogy világosan külön tudja választani a
terméketlen és a termékeny napokat,
másrészt pedig, hogy természeti rend
ellenességek esetéb.,n nem lehet biz
tonságosan ráhagyatkozni az egyéb
ként terméketlen napokra.

Probléma merül föl főleg a szülést
követő első kilenc hónapban. Ha az
anya egészséges és táplálni tudja
gyermekét, akkor csodálatos módon
maga a természet gondoskodik arról,
hogy ez alatt az idő alatt ne tör
ténjék ovuláció. De éppen a súlyos
esetekben, arnikor az anyának nem
kifogástalan az egészsége, a természet
működése sem zavartalan. Statisztikai
vizsgálatok szerint a tulcivilizált or
szágokban a szoptatás csak 70-SO szá
zalékban hozza magával a petefészek
teljes nyugvását, míg 20-30 százalék
ban a szoptatás ideje alatt is meg
van az ovuláció, s ezzel a fogamzás
lehetősége. S nagy a számuk azoknak
az anyáknak is, akik a legjobb aka
ratuk ellenére sem képesek szoptat.ni,

Utal itt Haring XII. Pius pápának
arra a kevéssel halála előtt mondott
beszédére, amelyben már említés tör
tént az új píluláról, s a maga részé
ről is megállapítja, hogy XII. Pius,
bár általánosságban elutasította a
pilulát, nyitva hogyta alkalmazásának
lehetőségót az orvosilag indikált ese
tekben. A morálteológusok sokat el
mélkedtek és írtak utána a kérdés
ről - folytatja Haring -, igyekez
tek azonban tartaní magukat a pápa
által megvont határokhoz. Úgyszólván
valamennyien egyetértettek abban,
hogy a katolikus erkölcs szempont
jából meg lehet engedni a progos
teron-pí lulák szedését, ha ez a nőí

ciklus rendellenességének megszünte
tését célozza, feltéve, hogy ilyen ha
tás valóban várható tőle, ami már
gyakorladi kérdés, amelynek eldönté
sére az orvos az illetékes. Szabad-e
azonban hasonló okból használni n
pilulát a szoptatás időszakában is?
E tekintetben ma is megoszlik il 1110

rélteológusok véleménye.

Sokan el,lene, sokan mellette nyi
latkoznak. Utóbbiak azzal érvelnek,
hogy az ovulációt megakadályozó
pilula ilyenkor az orvosi tudomány
olyan segítségét jelenti, amely a ter
mészet normális működésének hely
reállítására irányul. S vajon - úgy-

mond - az összes más területeken
is, ahol orvosi beavatkozással van
dolgunk, nem abból az elvből indu
lunk-e ki, hogy erkölcsi szempontból
is jogosult a beavatkozás, ha vele a
természet fogyatékosságait pótoljuk
vagy ellensúlyozzuk? Nem kétséges
- érvelnek tovább -, hogy ezúttal
megvan az a szándék is, hogya háza
sok részére, akik most nem vállal
hatják a telelösséget egy újabb gyer
mek világrahozásáért, aggodalomtól
merutesen lehetövé tegyék a házasságí
szcretet teljes kifejezését. Ez azon
ban semmit sem változtat a dolgon.
A cél ugyanis jó, hiszen arról van szó,
hogy orvosi eszközökkel segítsók hoz
zá ezt az anyát ahhoz, amit a többi
anyának maga Isten teremtő bölcses
sége ad meg. Itt is érvényes termé
szetesen az a feltétel, hogy az érde
kelt házasokban változatlanul megle
gyen az elhatározás, hogy további
gyermeket is elfogndnak, mihelyt el
háru-tak a gátló nehézségek. Több
teológus szerint ezt a emberségesebb
megoldást kell rá vonatkoztatni azokra
az asszonyokra is, akik hibájukon
kivű.l nem . tudják maguk táplálni
gyermeküket. Végtére az orvosi tudo
mány itt is a természet fogyatékossá
gát igazítja helyre.

Kereken hat évi vita után is ezek
a kérdések maradtak nyitva - jegyzi
meg Haring -, s általában az a né
zet uralkodik, hogy mindenki szaba
don követheti akár a szigorúbb, akár
a tágabb felfogást, úgy, ahogyan azt
meggyőződése és lelkiismerete su
gallja.

Néhány hónapja azonban más ter
mészetű viták indultak. Haring első

sorban Janssens louvaíni professzor,
Reuss mainzi segédpüspök és L. We
ber solothurni professzor írásait em
líti, mimt amelyek széles körben kel
tettek figyelmet. Mindhárman hatá
rozottun elutasítják a progesteron
pilulák önkényes hasznádatát. Azt is
hangoz,t,atják, hogy semmiféle pilulá
val sem oldhatók meg a 'házasélet ösz
szes nehézségei, mert az önuralom
ra és áldozatos szeretetre való ko
moly törekvés nélkül egyáltalán illem
képzelhető egészséges házasélet. Úgy
vélik azonban, hogy XII. Pius pápa
állásfogla.ása nem zárta le egyszer
s nundenkorra a kérdést, mert az or
vostudományi és embertaní ismere-
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tek tovább rnólyültek azóta. Mint elő

robocsátják. nem kívánnak egyebet,
csak azt, hogy hallgassák meg öket
és vegyék fontolóra gondolataikat.
Természetes, .hogy végleges döntésre
3Z egyház tanítóhívatala illetékes,
amelynek már eleve teljesen aláve
tik magukat.

Két sar-kalatos kérdést tesznek föl.
Az egyik: bűnnek kell-e telkinteni s
mint ilyet, el kell-e ítélni, ha hívó
katolikusoka pilulakat nem csupán
a szoptatásí időszakban, hanem azon
kívül is használják, és pedig kifeje
zetten abból a célból, hogy lehetövé
tegyék a házastársi szeretet teljes
megnyilvánulását olyankor is, amikor
az adott körűlmények között telelós
sl.ggel nern vállal hatnak ujabb gyer
meket? A másik kérdés: vajon ennek
az eljárási módn ak bűnös jellegét
elégségesen megállapíthatjuk-c a
szcntírásból. a hagyománvból, az
egyház tanításából és a ma már
rendelkezésünkre álló tudományos té
nyek teológiai értelmezéséből'? Feltéve
mindcnkor, hogy a házasok nem el
vileg zárkóznak el újabb gyermek
elől, hanem .a jövőben is' készek ma
gukat az élet szolgálatába álJítani,
rnihelyt ezt felelősséggel megtehetik.

Több katolikus moral ísta ellenz.ia
teológiai gondolkodásnak ezt az új
irányzatát - rögzíti meg Haring -,
többen v.szont amellett emeltek szót
a legutóbbi hetekben, hogy okosan és
alaposan fontolják meg a hivatalos
egyház részéről is a kérdést, rniclőtt

elvetnék a pilulák ilyen jeJl,e,gií al
kalrnazását, Ne nehezítsük meg 
úgymond - halálos bűn fenyegetésé
vel a házasok amúgyis súlyos terhét,
miclőtt teljesen meg nem bizonycsod
tunk, hogy valóban úgy beszélünk e1'
ről a .kérdésről, ahogyan beszélnünk Is
ten nkarja. Vannak olyanok is, akik
csupán amiatt aggódnak, hogy ez az
új irányzat szabadjára engedné az er
kölcsi laznságot, főleg mert sok há
zastúrsnak már ma is laza e téren a
Ielkí ísmerete. Mások ana hivatkoz
nak, hogya katolíkus hívők között
sokakból hiányzik a kellő felkészült
ség is arra, hogy helyesen bírálják el
azokat a feltételeket, amelyekhez a
teológusok a pilula használhatását kö
tik.

..Ebben a pil lama.tban még senki
sem gendelhat az újonnan felmerült
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kó,dósck végleges megválaszolására
- zárja fcjtego~éseit Hür íng, Az is
szükséges ehhez, hogy 3Z orvosi tu
domány világosabban moridja meg: a)
bizonyos-e, hogya pilula nem veszé-.
lyeztctí az egészsléget? b) bizonyos-e
továbbá, hogy nem eredményez köz
vetlen sterihzálást? NeVES nőgyógyá

szok határozottan állították már,
ho.iy a pi lul a nem sterilizáló szer,
mások azonban ingadoznaik ebben a
pontban. Nézetem :szerint ma még túl
korai lenne, ha a jelen vitából egye
sek az,t a következtetést vonnák le,
hogy a pilula a születésszabályozás
nak poz.itívan elfogadható módszere,
amely nem vet föl erkölcsi szem
pontból problémákat vagy nehézsé
gelcet. Tü relrneson meg kell várnunk
él további vizsgálódásokat, hogy a
szükséges adatok billtokában mérlog
re tehessüle a mellette és ellene szóló
érveket. S macától éntetődik. hogy a
katonkus teológusnak és hívőnek ak
kor is alá kell vetnie magát az egy
házi tanítóhivatalnak, ha ez olyan
irányban szúlal meg, amelyet ő maga
nem kívánt volna."

*
XII. Pius pápa beszéde, amelyről

napjairikban annyi szó esik, 1951l.
szeptember 12-én a nemzetközi hema
tológiai kongresszus tagjainak fogadá
sakor hangzott el. A pilulára vonat
k ozó részét annak a szövegnek alap
ján iktatom ide, amely a Documenta
tioti Catholique 1287-es jelzésű kiad
ványában jelent meg:

"SL'abad-2 az cvulációt megalcadá
lvozrii piiulák útján, amelyeket a méh
é" a szcrvezct túlzott reakcióinak el
Icnszereként használnak, jóllehet ez
az orvosság azzal, hogy megakadályoz
za az ovulációt, lehetetlenné teszi a
msgtcrmékenyülést? Megengedetten
élhet-e vele az a férjes nő, aki az
ilyen időleges meddőség ellenére is há
zassági kapcsolatba kíván lépni férjé
vel? A válasz a személy szándékától
függ. Ha a nő nem azért folyamodik
ehhez a szcrhez, hogy megakadályoz
za a fogamzást, hanem egyedül az or
vos javallatára szedi, mímt szükséges
orvosságot, a móh vagy a szervezet
betegsége miatt, akkor közvetett med
dőseget idéz elő, ami megengedett ma
rad a kettős hatásu beavatkozásra vo
natkozó általános elv értelmében. De



közvetlon s éppen ezért tilalmazott
sterilizálás esete forog fenn, mikor ab
ból a célból állítják le az ovulációt,
hogy megóvják a méhet és a szerve
ze tet a terhességtöl, amelynek követ
kezményeit nem tudná elviselni- Egyes
rnoraüsták azt állít ják, hogy megen
gedhető orvosságot szedni ebből acél
ból, de tévesen állítják Ugyanígy el
kEH utasítani több orvos és moralista
véleményét, akik megengedik a pilula
használatát. amikor az orvosi indiká
ció nem kívánatcsnak mond egy túl
közeli fogamzást, vagy más hasonló
esetekben, amelyeket nem sorolunk
föl. Mindezekbcn laz esetekben a
gyógyszer alkalmazása az ovuláció
megakadályozása útján a fogamzás
mogakadálvozását célozza, vagyis köz
vetlen sterílízálást művel.

Igazolásul idézik olykor az erkölcs
tan egyik önmagában helyes" de ezút
tal rosszul értelmezett elvét: Licet
corrigere deiectus naturae, Mimthogy
ugyanis a gyakorlatban az ésszerű

valószínűség is elegendő ahhoz, hogy
alkalmazhassuk az elvet, azt állít ják,
hogy itt egy természeti foayatókos
sá-; korrgálásárój van szó, Ha ez az
elv abszolút érvényességgel bírma. ak
kor az eugenika 'habozás nélkül hasz
nálhatná a vegyszeres módszert. az át
örökíthető terheltség továbbadásúnak
meggátolására. Amde látnunk kell
még, hogy mi médori korrigálják a
természeti fogyatékosságot. S üuyel
nünk kell .arr'a, hogy semrníképp se
érje sérelem az erkölcstan más el
veit."

XII. Pius pápának erre az állásfog
lalására immár másodszor .tért ki 111.
Pál pápa most június 25-éln a névnapi
üdvözlésére ősszegyűjt bíboros-ok előtt,

megismételve nagyjában május 2~-i

beszédének idevágó szavait.
.,R~ndkívül súlyos probléma ez

jelentette ld a Szentatya -, mor-t ,az
emberi élet forrását érinti, 'a férfi és
a nő kapcsolatának legbensőbb érzel
meibe és érdekeibe nyúl. Végtelenül
bcnyolult és kényes Ikérdés. Az egy
ház megérti ennek sokféle oldalát.
azaz a sektéle felolős,séget, amelyek
közott legfontcsabb a házastárs.aké,
az ö szabadságuké, lclk iisrnerctükó,
szcretetüké és kötolességüké. Az egy
háznak azonban szintén megvan a
maga Iclclőssóge: neki kell magya
ráznía, tanítania, képviselnie és ép-

ségben tartania Isten törvényét. Az
egyház feladata lesz, hogy azoknak a
tudományos, társadulmi és Iólek tani
agazsúgoknak fényén él , amelyekre vo
natkozóan a legutóbbi időben igen be
ható kutat ások és adat.ayüjtésck foly
tax, mcgvllágítsa és k ifejt.se Istennek
ezt a törvényét. Szűkséges lesz, hogy
figyC'lmcc,cn szemügyre vegyük a kér
désnek mind elméleti, mind- gyar.or
lati alakulásait. És pontosan ezt cse
lekszi az egyház.

A kérdés vizsgálat alatt áll. A le
hető leg.szélesebbkörű és legmé
lyebbre hatoló vizsgálat alatt, mint
ahogy meg is kívánja az anyag sú
lyossága. Reméljük, hogy szamos tu
dóssal együttműködve hamarosan be
fejezzük tanujmámyozárút. Ezt követő

leg, rniihely! Ichctsógcs, közzótcsscük
az eredményeket abban a form {I ban.
amelyet a taglalt tárgyhoz és az el
érendő célhoz mérten a legmegfele
lőbbnek ítélnek. Oszintén megmondjuk
azonban. mind ez ideig nincs ele
geridő okunk arra, hogy túlhaladott
nak tartsuk és következésképpen ha
tálvon kívül helyez-ük azokat él nor
mákat,amelyeket XII. Pius pápa fo
galmazott meg ebben a tárayban. Eze
ket a normákat továbbra is érvénye
seknek kell tekinteni, ha csak mi ma
gunk nem fogjuk lelx i ivrr-rrct: köte1c":
ségünknek érezni, hogy módosítsuk
azokat. Az ennyire súlyos kérdésekben
az a kívánatos. hogy él katolikusok
egyetlen törvényt kövessenek, azt a
törvényt. amelyet az egyház egész te
kintélyével javusoi, miért is helyesnek
lútszi,kazt ajánlani, hogy egyelőre

senki se arrogúlja magúnak a jogot
otvian mcgnyilaucozások ra, amelyek
ellentétben vannak az érvénvben levő

sZ8~);i.lyckkal." .

*
VI. Pál pápának most idézett beszé

déból kétségtelenül k itúnik, hogy a
problémát ő sem látja megoldottnak.
Azt is megmondja a Szontatya, és pe
dig világosabban. mi.n t eddig volt szo
k ásban. hogy Isten törvónve nem va
lami le,!jesen megfejtett könyv. amely
nek e!ügendö csupán felütni a lapjait,
s nem is lesz soha ez, A tudomány
haladása t:'IS a gondolkodás fejlödése
míndig újabb távlatokat fog nyitni,
s ezekre kell az egyháznak rávctítcrue
Krisztus változhatatlan tanításait. Eb-
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ből következik, hogy lI1emriJtkán a
legjobb teológusok is tévedésben lehet
nek, amikor az örök igazságot egy
olyan megfogalmazással azonosítják,
amely az emberi gondolkodás előbbi,

időleges stádiumának felelt meg. Bea
bíboros .nyűltan elismerte az ilyen kon
fú",ió Ichotösógótvamíkor 1962-ben eze
ket mondta: "Teológiai állításaink kő

zül, amelyeken keresztül egy végleges
és változhatatlan tan fejeződtk ki,
nem egy azokban a történeti körül
ményekben leli magyarázatát, amelyek
közöt t megfogalmazták őket. Ezek
olykor a tannak csupán egyik oldalát
ragadják rneg vahelvett, hogy a Ieltá
rásra való i,gazság bőségét és mélysé-
gét érzékeltetnék." .

Most maga a pápa jelentette ki,
hogy 'az eddig utasításba adott nor
mák revízió a.lá kerülhetnek. A felül
vizsgálatnak kell kideriteriie, van-e
valami 'egyik vagy másik normában,
amit csupán a történeti körülménvele
nek tulajdoníthatunk. Mellesleg mond
va persze, azesetleges új normákat is
ugyanígy kikezdheti később a tudo
mány és a gondolkodás, nem utolsó
sorban pedig a szocializálódás mő

velevő dinarnizmusa.

*
A szóbanforgó kérdés semmiképp

sem egyszerű, Erre mutat rá Dom
Benet Innes bencés apát az Universe
ez évi április 24-i számában. Erkölcsi
szempontból a legnagyobb nehézséget
az a körülmény jelenti, hogy rendkí
vül: f'ínorn a választóvonal a pilula
megengedett és meg nem engedett
használata között. Megengedett, ha
rendessé kívánjuk tenni vele az ovu
lácíót, amely rendetlenné vált. A szer
vezet zavaráról van itt szó, aminek 01'

voslasára méltán törekedhetünk. Más
felől azonban XII. Pius mondta, erköl
csileg teljesen elítélendő, ha azért ál
litják le az ovulációt, hogy elejét ve
gyék a fogamzásnak. Tény viszont,
hogy amennyiben a házasok a ter
mészetes "biztonságos periódushoz"
kívánnak folyamodni, nem könnvű

meghatározni, hogy mikor kezdődik

és végződik ez a periódus. Ezzel szem
ben a pilula értelmes használata tö
kéletes bizonyosságot nyújthat. Kér
dés tehát, hogy az utóbbi esetben a
fogamzást védj ük-e kd, avagy a "biz
tonságos periódus" bízconságát növel-
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jük? "Szerintem ez itt a sarkalatos
pont - jelenti ki Innes -, ezt kell
tehát alaposanmegvitatniok mind a
tcológusoknak, mind az orvostudósok
nak."

A jezsuita Roberts, volt bombay-i
érsek, <l:ki a zsinaton la johannista
sdlrny e.gyik erősségének mutatkozott,
az Universe ugyanezen számában ak
ként .nyílatkozott, hogy ő a fogamzás
rncgolözéso ellen felhozott etikai ér
veket általában sem érzi meggyőző

nek. H,"1 .nem volna katolikus - je
lentette ki Roberts -, készséggel ma
gáévá {enné a Lambeth-,konJerenciá
nak azt az álláspontját, hogy "van
nak esetek, amikor a lelkiismeretes
nu::-rlegelés Ieljogosítja a teleket a fo
gamzásmeggMlásának gyakorlására".
(A Lambeth-konferencia tudvalevően

a világ összes anglikán püspökeinek
összejövetele a canterbury-i Lambeth
palotában.) Mert hogy míként lehetne
megdönteni ezt a nézetet egyedül az
ész nevében - folytatja Roberts -,
egyáltalán nem világos előtte. Egyéni
üsztesség és igazságszeretet követeli
tőle, hogy megvallja ezt a nyilvános
ság előtt is. "Következésképpen ro
kell hagyatkoznom az egyház tekinté
lyére" - teszi hozzá Roberts. Kérdé
sesnek tar-tja azonban, vajon a kato
likus egyház visszavonhatatlanul ítél
hette-o el azokat, akik úgy gondol
ják, hogy a társadalom java a szüle
tésellenőrzés valami más formáját kí
vánja meg, mint a megtartóztatást és
a "biz,tonságos időszakok" kíválasztá
sát, Minthogy pedig ő szerínte egyedül
a tek intély -esbk jt,t latba, joggal me
rül fel a kérdés, vajon nem kerülhet-e
a fog:amzás megelőzésének ügye is
olyasféle revízió alá, amilyen az uzso
'ra esetében is történt? A mai kato
lik.us álláspont, ami a pénznek ka
matra való kiadását illeti, teljességgel
külőnbőzik a négyszáz évvel ezelőtti

UJ!. Mel'es,leg megjegyezve pedig jól
tudjuk azt is, hogy mindaz, amit ak
koriban a teológusok a pénzről taní
tot.tak, már akkor sem ment át ci va
lóságba. .,S ugyanez ismétlődhet meg
ennek a természettörvénynek eseté
ben is" - véli az érsek.

*
Gordon Albion, a neves angol morál

teológus, akinek írásait hetenként
közli az Universe, a múlt év október



25-i cikkében fiíleg demográfiai érve
ket vonultatott fel a progesteron-pi
lulak használhatása mcllctt. A föld
nópcsscgc - úgymond -, amely m·a
már júval fölötte jár a 3 mí lliárdnak,
negyven év alatt meg fog kétszere
zódni, ha nem csökken a jelenlegi
születési kvóta. Elmólkedósrc késztető

mozzanat, ha meggondoljuk, ho.gy a
mostan í 3 mil1iárd eléréséhez mínt
egy 800 OOO évre volt szüksóge az em
beriségnek. Hát még ha azt is figye
lembe vesszük, .hogy ennek a mai 3
m il l.iárrl embemek is több m int fele,
közel kétharmada elégtelenül táplál
kozik, vagy éppenséggel éhezik. Ha te
hát az élelmiszer termelés a hősi

c;'(jfs:szítésok ellenére sem tud lépést
tartani a fogyasztók szaporodásával,
mint ."hogy ez matemutlkai bizonyos
sággal állítható, akkor csupán két
megoldás képzelhető. Az egyik a nuk
lcáris háború, amely kimondhatatlun
borzalmak közott elsöpri az emberi
nem túlnyomó hányadát s legfeljebb
egy ember-alatti 'típus magvát hagyja
meg, amelynek mirident előlről kell
kezdenie. A másik megoldás a szűle

tésele olyan ellenőrzóso és céltudatos
irányítása, amely egyensúlyba hozza a
föld népességét a föld termőképcsségé

veJ.

Albion hangsúlyozza, hogy nem ab
ban az értelemben beszél (\ "szilletés
szabályozásról", amelyben ezt a szót
általánosan használják, vagyis nem a
fogamzás me;;él']mdúlyozásáról mester
séges eszközökkel. Ezeket ma már na
gyon sokan a~gálytalanul veszik igény
be, k ivál.tkóppen olyanok, ak íknck vi
l<'<gné;:cti Ielf'ogása nem el1enziazt.
Nem szólva iH most azokról, akik há
z:1ssii[~on kívül érthctö okból élnék ve
lUl" szép számmal vannak házasok
is, akik szerctnónck unvan gyerme
ket vagy még ,több gyermeket, dc
olvar ok él körülménvctk, hogy fele
lij'ségüket átérezve gondolni sem mer
nek rá. A k aí cl ikus híVt) nem helye
sc1l-:eti ucvan az eszközöket, ame
lyekhez általában folyamodnak. az
imént említ eit indító ok azonban az
ő szemében is kell, hogy dicséretes
Ie-íven. nevezetesen: a'~ anasáu-nnya
s:',g fcleJóssé,;tcljes vol (;J.

Van bizonyos felelőtlenség azokban
- állapítja meg Albion -, nlcik köny
nyedén hajtogatják, hogy minden házas
párnak annyi gyermeket kell elfogad-

nia, amennyit Isten ad neki, s hagyat
kozzék az isteni gondviselésre. Nem ez
az egyház tanítása. A katolikusoiknak
is kötelességük, hogy felelősségük tu
datában levő szülők legyenek, akik az
zal is tísztában vannak, hogy Isten
azokat segíti, akik maguk ls segítenek
magukon. A család létszámának "ter
vezósc" teljesen jogos és igazolható,
sőt ajánlatos is - írja Albion -, föl
téve természetesen, hogy helyesek az
indítóokok és a használt eszközök is
összhangban vannak az erkölcsi tör
vénnyel. Ha azonban elejtjük a szüle
tésszabályozás mesterségcs eszközeit.
mi rmararl akkor? Egyedül az ön-el
lenőrzés gyakorlása, amely a nemi vá
gyak tekintetében ugyanúgy szükséges,
mint a többi vágvakéban. Ámde nem
kéts2,ges - füzi hozzá mlndjárt AI
bion -, hogy akkor sem a teljes meg
tartóztatás, amely szemben áll a há
zasság hármas céljával, és csak azok
ban a szélső esetekben engedhető meg,
umikor <l házasok az együttesen tett
tisztasági fogadalom jegyében élnek.

Katolikus rószról mind ez ideig a
,,,fogamzás-mentes", avagy .biztonsá
gos időszakot" szekták ajánlani, a ta
pasztalat azonban nem egyszer rácá
folt már ezekre a hangzatos jelzőkre.

Újabban viszont az orvosi kutatás azt
ígórl, hogy a progesteron segítségével
teljesen meg tudja szüntctní a bizony
t.alansáeot. Ha azonban ezt is tilalmaz
zák, akkor van-e egyáltalán módja a
család tervczésének, amit pedig szük
sége,nek és helyesnek kell elismer
nünk? Nyilvánvaló, hogy nincsen
mí ndaddig, amíg a moralísták azon
az úl lúsponton vannak, hogy a ter
hesség megelőzésót cólzó bármiféle
beavatkozás sérti a termószcttörvényt.
De vajon ez a törvény valóban vál
tmhakltkl'D-e? - kérdi Albion, Vajon
a dernogrúfl al .,1·obb:más", amely felé
az cmberiséu rohan, mikor is a túl
nópcscdcs kővctkcztében elpusztítja
önrnauá t, nem veti-e Jöl óhatatlanul a
tcrmészeuörvénv e·gy másik paran
csát, az önfcrmtartásét, amely ütközik
az clibhlvol ? Rend'k ívül súlyos prob
léma ez, amely alapos/un átgondolt
megoldást kíván.

Eddig a cikk, arr-elv mi.at.t Albiont
parázs támadások érték. Ellenfelei a
vitábankivétcl nélkül azzal érve' tek,
hogy a "öld tcrmökópcssógót a tudo
mány és technika ma még nem is sej-
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tett fokira emelheti. Albiori három
héttel utána egy újabb írásában csu
pán az első cikk záró kérdésére tért
V'iS5Za. Amíkor ezt feltette úgy
mond -, egyik "vezető gondolko
dónk" következő megállapítása lebe
gett előtte: "A nemi erkölcs terén
nem lehet rossznak minősíteni egy
cselekedetet csupán azért, mert meg
hiúsítja a nemi képesség természetes
célját; rossznak mínősül mindeneset
re, ha az ember természetét hamisít ja
meg." Már most meghamisítja-e ezt a
természetet a pilula? Nem használ
ható-e vajon, ami!kor éppen az a célja,
hogy előmozdítsa, nem pedig az,
hogy meghiúsítsa a házasság elsődle

ges célját, amely gyermekek felelős

ségteljes világrahozása és illő felne
velése? Ami végül a népesedés kér
dését illeti, azt sem Lehet megoldani
egyszeruen azzal, hogy elegendő táp
lálékot fogunk találni - fejezi be AI
bion. "Igen súlyos szocíálís és morá
lis problémák merülmek föl itt, sür
gető pasztorális 'problémák is az egy
ház számára, komolyabbak minden
egyébnél. arnível a zsinatnak szembe
kell néznie."

*
A párlzsí katolíkus egyetem néhai

kiváló szociológia-professzora, Paul
Bureau, aklinek előadásaira és, irányí
tására ma is csalk elismeréssel és há
lával gondolok vissza, 1922-ben Az er
kölcsök fegyelmezetlensége címmel
könyvet tett közzé, arnelvben szüksé
gesnek mondta, hogy a szülői felelős

ség korlátot szabjon 18 gyermekek
számának. Katolikus szerző tollából ez
volt tudtommal az első ilyen termé
szetű állásfoglalás. Zajlott is víhar
körülötte, ami míatt azonban támad
ták - mínt magának Raringnek fej-

•

tégetéseiből is kitűnhetett -, azt ma
már katolikus oldalon is általánosarn
elfogadják. Könyvének 422-423. lap
jain ezeket írja:

"Furcsa dolog, hogy napjaink mo
ralístáí ki akarják Ike.rülni ezt a prob
lérnát, sőt mintha el is vesztették vol
na képességüket arra, hogy bátran
m_:gragadják la zavaró valóságokat:
mondhatni, elefántcsont-toronyba hú
zödtak vissza, nehogy a nyomasztó
kérdés, la .tamosissíma quaestio' meg
kavarja optimista kővetkcztetéseikké
nyelmes rneneté t. A katolikus irók
óriási többsége beéri az emlékezte
ressel 'arra, hogy .bízni kell a Gond
viselésben'; hogy .Isten megáldja a
népes családokat'; hogy .a legkisebb
madárnak is megadja a táplálékát,
hogy Salamon miriden dicsőségében

sem olyan jól öltözött, mánt a mezők

lilioma', és hogy egyébként .oly szép
a ,gyermek, édes mosolyával'. S ez
rninden. Kevés bizony - vélhetjük -,
s ez a kevés annál lehnngolóbb, mert
ugyanezeknek a moralístáknak, ami
kor a tisztaságot és a korai házasságot
ajánlják ,a fiataloknak, nem lenne sza
bad látatlanba venntök a házasságok
termókenysógénekazt a jelentős növe
kedését, arní.t ajánlásaik megvalósítása
vonna magával."

Ami a progcsteron-ptlulát illeti, ma
élő egyik legnevesebb katolikus szo
ciológusunk, a jezsuita Joseph Brock
möller sem marad el őszinteségben

Paul Bureau mőgőtt. Világos persze,
hogy akár így, akár úgy határoz majd
az egyházi tanítóhivata), azt mi, hívő

katoli:kusok,engedelmes tisztelettel
vesszük tudomásul. Akkor is áll azon
ban Stuart Mill tétele: "Annak, hogy
olrvosolhassuka bajokat, amelyekben
a társadalom szcnved, elemi föltótele.
hogy nyiltan beszéljünk róluk."

Ne a saját ,gondolatainkat próbáljuk beleoloasmi a történelembe, hanem
Isten gondolatait akarjuk kiolvasni abból.

HUNYA DANIEL GONDOLATAIBOL
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