
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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