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TANÍTÁSOK ÉS PROBLÉMÁK ASZŰLETÉS·

SZABÁLYOZÁS KATOLIKUS ERKÖLCSTANÁBAN

Köztudomású, hogya II. Vatikáni ZSIÍiI1:a:t csak általánosságban ha
tározhatott a családtervezés és a születésszaoályozás kérdéseiről, 1964-<ben,
amikor a zsinat harmadik ülésszaka megkezdte az egyház és a modern
világ viszonyáról tervbe vett határozat tárgyalását, VI. Pál pápa a zsi
nattól független külön bizottságnak tartotta fenn a vitát az egyes szü
Ietésszahályozó eljárások megengedhető voltáról, és pápai megnyilatko
zást ígért e tárgyban. A pápa intézkedését megelégedéssel fogadta az
egyházi közvélemény a zsinaton is, ,a zsinaton kívül is. Valóban fontos
volt, hogy a nyilvános víta Jzgalmaítól mentes légkörben alakulhasson
ki a végleges álláspont, az egyház válasza a mai emberiség egydk égető

kérdésére, A bizottság az egészségügy, a lélektan, a társadalomtudomé
nyok, a bölcselet és a keresztény erkölcstudomány szakembereiből tevő

dött össze. Voltaképpen már hónapok óta megvolt, és most szorgalmasan
tovább folytatta munkáját, Az 1965 januárjára jelzett pápai "Motu PDO
prio" azonban míndmáíg nem jelent meg, noha a szakbtzottságot idő

közben kíbövítették, sőt a pápa 1966 márciusában bíborosokból és püs
pökőkiből álló tanácsot szervezett a munkálatok továbbfolytatására.

Meglehetősen általános vélemény, hogy a hivatalos megnyilatkozés
ham, amennyíben sor kerül reá, aligha lesz olyasmi, ami korunk dcatolí
kus erkölcstudományi szskdrodalmában eddigelé meg nem található.
Élénken érdekelheti tehát nemcsak a katolíkus ihíveket,el.sósorban a há
zasfeleket és a családalapításra készülő 'ifjúságot, hogy mit tekinthetünk
márís katolikus álláspontnak a szűletésszabályozás dolgában, és melyek
azok a kérdések, amelyekkel kapcsolatban további kutató munkának
látják még seükségét azegyház részéről, "Katolikus állásponton" itt nem
hivatalos egyházi tanítást értünk, hanem olyan nézeteket, amelyeket az
egyházá tudományosság mértékadó művelői képviselnek. E tételeknek
tehát legalábbds komoly valószínűségűlevan, és kétség esetéri bízvást iga
zodhat hozzájuk akár a gyóntatók, akár a hívek lelkiismerete.

A családtervezés mínt erkölcsi kötelesség

A katolikus moralísták megállapítasainak jóresze korántsem isme
retesaz átlaghíV'ő előtt. Nem csodálkozhatunk rajta, hiszen a házastársak
életének erkölcsi kérdéseit nem a kis katekizmusban tanítják, hanem
a főiskolák tanszékein vagy kézi'kÖllyvekbenés szakfolyóiratokban fej
tegetik. Akárhányszor még templomi szentbeszédben sem ajánlatos szó
lani róluk,

Ilyen erkölcstudományi megállapítás, hogy a házastársak lelkiisme
rétben kötelesek jólsikerültés jólnevelt emberi személyekkel benépesí
teni azt az életteret, amelyet a gondvíselés családjuk számára megsza
bott. Ez nemcsak az egész emberiség 'Vagy egy~egy nemzet közjavának
követelménye, hanem a Teremtő kifejezett akarata is (Máz. I. 1,28): "So
kasodjatok, és töltsétek ibe a földet,és hajtsátok uralmatok alá!". Hogy
a benépesítendő élettér mekkora, azt nem egyszerűen a Iakásterűlet négy
zetmétereínek száma mutatja, Függ elsősorban az eugerríkaí javalfatok
tól, vagyis a leendő gyermekek várható testí-lelki egészségétöl: függ a
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szülők életkorától, vagyis a gyermeknevelésre előreláthatólag rendelke
zésre álló 'időtől; függ továbbá a leendő anya ezervezeti alkatától és egész
sé~ állapotától; de talán nem is utolsó sorban függ a házastársak munka
bírásától, kereseti és elfoglaltsága. körülményeitől, sőt még a társadalom
emberszükségletétől is. A házasságra lépő fiataloknak tehát családterve
zéssei kell a családalapítást összekapcsolniuk. A terv persze nem feltét
lenül lesz végleges, mert "menetköZIben" jelentőset módosulhat, amint az
életkörülmények váratlanul megváltoznak.

Tény, hogy az összes házasságok 10-20%-a a felek szándéka elle
nére terméketlen marad. Ebből látszik, hogy a termékeny családokban
legalább 2-3 gyermeknek kell nevelkednie. Ellenkező esetben a szociálís
igazságosság ellen is vétkezhetnek a szülök, mert ha nem gondoskodnak
megfelelő számú utódról, akkor oda juttatják a társadalmat, hogy szám
ban egyre apadó dolgozóréteg vállára fog nehezedni az egyre nagyobb
létszámú idősebb korosztályok eltartásának terhe. De vétkezhetnek a
nevelés kötelessége, vagyis gyermekeik lelki java ellen is, mert nem ad
ják meg nekik azt, armi azegyérű ooldogség szempontjából minden ké
nyelemnél. sőt mínden magasabb iskolázásnál előbbre való. Ez tudni
illik csak a testvérek népesebb közösségeben fejlődik ki kellőképp: a
mások életjogához való áldozatos alkalmazkodás készsége és az egészséges
társasélet egyéb né1külözhetetc1en erényei. Négy-gyermekes család már
biztosítaní tudj a ezt a nevelő környezetet, mesterséges nevelőközösségek

viszont nem pótolhatják. Családonként négy gyermek jelenleg világvi
szonylatban is teljesen elegendő volna, hogy fenntartsa az 'emberiség
mérsékelt ütemű szaporodását, amely a műszaki haladásnak is hajtóru
gója, Ezt ajánlja tehát jelenleg a katolikus házassági tanácsadás irodal
ma. Később elkövetkezhet ugyaníeaz az idő, amikor már nem vállalhat
ennyi gyermeket az emberi nem, mert a megélhetéshez szükséges javak
termeléset nem fokozhatja tovább. Egyéni adottságok persze rnáris in
dokelhatnak másfélecsaládtervet, sőt - XII. Pius pápa nézete szerint
- kötelezővé is tehetik. Hitvese jogáoo gázol, aki annyi gyermek világra
hozatalát követeli tőle, amennyit egészségének vagy emberhez méltó
kultúrált életének sérelme nélkül megszülnd vagy gondozni nem lesz ké
pes. Már meglévő gyermekeinek jogait sértheti, aki szüntelenül újabb
testvéreket állítva melléjük veszélveztetí kellő nevelésüket.

így a születésszabályozás, mint a felelősségtudattal alkotott család
terv valóra váltásának szükségee eszköze, nem egy esetben a szülők er
kölest kötelessége is. Ebből a célból iazonban csak olyan módszerhez fo
Iyarnodhatnak, amely erkölcsi szempontból is elfogadható.

Módszerek megítélése

A Központi Statísztíkai Hivatal 1958-ban adatokat gyűjtött Magyar
országon a családtervezés kérdéseiről, Hazánk minden társadalmi réte
géből 6732 nőtől kértek választ, tizenöttől nyegyvenkilenoéves korig.
Kitűnt, hogy a nők 63%-a már a házasságkötéskor megtervezi gyermekei
számát, és 76% szabályozza is valamilyen módcn, például terhesség-meg
szakítással vagy védekezéssel a fogamzás ellen. A terhesség megszakítá
sát a keresztény erkölcs! felfogás nem tekinti a ezületésszabályozás meg
engedhető eszközének, mert ártatlan emberélet kíoltását látja benne.
A fogamzásgátlás azonban már Inem kivétel nélkül minden esetben er
kölestelen. Neves moralisták tanítják, hogya nő, ak! erőszak áldozatául
esik, bármely előzetes vagy utólagos fogamzásgátló (kontraceptiv) mód-
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szerrel elejét veheti a jogtalanság következményének. A magzati életet
megszakító vagy a megtermékenyült pete távozását előidéző (abortív)
eljárásokat azonban ilyen esetben is tiltják. Meg kell [egyeznünk, hogy
hasonló jogtalanság saját férje irészéről is fenyegetheti az asszonyt, ha
az például ittasan közelit hozzá, vagy ha a teherbeesés az asszony életét,
illetve egészségér súlyos veszélybe döntené. E látszólag szabadszellemű

elv alkalmazása azonban, sajnos, mit sem könnyít a házasélet probléma
ján, sőt inkább csak súlyosbítja. Ilyenkor ugyanis nem 'egyedül a fogam
zás hiúsul meg, hanem veszendőbe megy a házastársak szerétetteljes
lelki egysége is. Az asszony nem érthet egyet férjével; lelke mélyén el
kell ítélnie a tettet még akkor is, ha a jogtalanságot magát súlyos okból
tűnni kénytelen.

Egészségünk megóvása vagy visszaszerzése érdekében feláldozhat
juk testünk épséget, ha gyógykezelésre vagy megelőzésre egyéb járható
út nem kínálkozik. Szabad tehát eltávolítanunk a méhet, vagy szabad
a petefészket kiirtanunk akár a vrosszindulatú daganatok elleni küzde
lern során, akár - némelyek szermt - az életveszéllyel járó és amúgy
is kihordhatátlan terhességek megelőzésére. Szabad a nőnek peteérést
gátló (anovuláns) készítményeket szednie gyógykezelés eimén, hogy pél
dául havi ciklusának szabálytalanságai rendbejöjjenek. Ezt a katolfkus
moralisták csaknem egyhangúan tanítják. Legtöbbjük szerint szabad ter
mészetes kíméleti ddőt biztosítanunk a szülés után, nehogy az új terhes
ség túlhamar kövesse nyomon az előzöt az anya egészségének ártalmára.
Természetű népeknél hormontermeléesel önműködően gondoskodik a szer
vezet a peteérés hátráltatásáról. akár másfél éven át is a szoptatás folya
mán. Haladottabb társadalmi viszonyok közt ez a természetes szabályo
zás, sajnos, megszűnik, de mesterségesen pótolhatjuk a megfelelő hor
monkészítmények adagolásával. Ésszerű okokból, akár egy nagyobb uta
zás miatt is, szabad ugyanígy késleltetnünk a havi vérzés bekövetkeztét.
A rnesterséges terméketlenség felsorol t eseteiben nem vétkezik az asz
szony, ha a házastársi nemi életet nemcsak akarata ellenére túri, hanem
ha egész lelkével igenli lis. A nemiség kiélésénekdstenrendelte kerete a
házasság, és terméketlen házastársak számára is az. Hiszen a nemi élet
nem egyedül a termékenység miatt van, hanem a házasság egészét szol
gálja, Hivatott arra is, hogy ébrentartsa a házastársak egymásrautaltsá
gának tudatát, és megteremtse családi együttélésük bizalommal és gyen
géd ezeretettol teljes légkörét; Olyankor is értelme van tehát, amikor a
házastársak valamelyike már nem termékeny többé, vagy nincs éppen
termékeny állapotban.

A ezervezet a nők negyvenötéves kom .táján megszüntetd az ivar
sejtek termelését, Am a termékenység azelőtt sem szakadatlan, sőt meg
állapítható ritmusa van. Kiusaku Ogino japáni és Hermann Knaus osztrák
nőgyógyász csaknem egyidejűleg, 1930 táján közzetett felfedezései szerint
a nő - rendes ik'örülmény;ek kőzőtt - havonta csak egy ízben, a pete
éréstől számított 8-18 órán át termékeny, Ezen a "ciiklusos" szabálysze
rüségen alapszik azidőszaikos megtartóztatással történő születésszabá
lyozás (ritmus-módszer), amely nem üt:k:öztk erkölcsi tilalomba, ha a
felelős családtervezés szolgálatában áll, és nem önző kényelemszeretet a
célja. Nálunk, sajnos, koránt sincs úgy elterjedve, mint a keresztény er
kölcsi szempontból kifogásolható egyéb módszerek, Az említett 1958-as
magyar anyaggyűjtés ezerint azok a nők, akik nem terhesség-megszakí
tással, hanem csakis a fogamzás elkerülésével védekeztek a teherbejutás
ellen, mindössze 7%-<ban választották az időszakos megtartóztatás mód-
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szerét. A világ egyéb országaiben más az arány. Az Amerúkai Egyesült
Államokhan - Freedman, Whelpton és Campbell 1959. évi "mintavétele"
ezerint - a katolikus nők 28%-acsakis a természetes ri tmus-módszerrel
szabályozza gyermekei számát, 31% kombinéíja a ritmus-rnódszert mes
térséges (gyógyszeres vagy óvszeres) eljárásokkal, 410/ 0 viszont egyálta
lán nem szabályozza a születéseket,

Nálunk a anódszemek színte csak az az egyetlen formája használa
tos, amelyet J. B. Smulders hollandi orvostudós dolgozott Iki (t 1939).
Szeránta a nőnek "dklusnaptárt" kell vezetnie vérzesei kezdőnapjának

feljegyzésével legalább egy éven át, de lehetőleg már nagyleánykorától
Icgva. A cikluetudományban képzett orvos az így gyűjtött adatokból
megállapítja a nő átlagos egyénioíklushossaát, a rendes ciklushossz-inga
dozásokat és a ciklus megzavarhatóságának mértékét. Ezek alapján meg
adja azt az egyéni szabályt, amely ezerint maguk a házastársak számít
hatják kia cíklusonkínt szükséges megtartóztatás napjait mindaddig,
mig ciklus-zavar keltésére alkalmas esemény nem történik. Akkor újra
tanácsot kell kémliiÜ:k. Egy német oég logarléchez hasonló számítóeszközl
hoz forgalomba, amelyről a ciklusadatok beállítása után könnyűszerrel le
lehet olvasni hónapról hónapra a megtartóztatás időszakainak kezdő és
végnapját Smulders szabálya szerint, A sz,élJbálytegyáltalán nem lehet
alkalmazni normálístól eltérö - például 14 és 31 nap között ingadozó 
ciklusok esetén, egyéíbként azonhan szakorvos irányítása mellett jól be
válik. L. J. Lat.z chiohagói orvosprofesszor és munkatársa, E. Reiner már
1937-ben hadalmasarámyú tapasztalatról számoltak be egy amerikai orvosi
folyóiratban. Levelező módszerrel huszonötezernél több asszonyt irányí
tottak, és s~kerteIenségről osak 59 esetben kaptak panaszt, ám mint utóbb
kiderült, az esetek túlnyomórészéért ekkor sem a módszert kellett okolni.

A ritmus-módszer tökéletesítése

Ne feledjük azonban, -hogy a leghlbátlanabb számítások és a leggon
dosaob szakorvosi tanácsadás -esetén sem nyugszik a ritrnus-módszer ca
termékenység közvetlen megfigyelésén, hanem csupán a természet ma
ismert törvényeiből, a modernoi'klustudomány eredményeiből vont kö
vetkeztetéseken. Innét ered több-kevesebb kockázata. E kookázat tudata
gyengeidegzetű házastársaknál. főleg fiatal asszonyoknál oly szorongá
sokra vezethet, hogy nem képes kibontakozni bennük a családi együtt
élésben nélkülözhetetlen szerető, boldog lelkület. Holott az igazság az,
hogy a keresztény erkölcs alapján kifogásolható rnódszereknek is meg
van a maguk kockázata. A gyakorlait tarnisága szerínt semmilyen gumi
óvszer sem telj esen biztos. Am ha a félelemérzés nem is' jelentkeZlik vagy
ha a szorongás felenged, még mindig adódhatnak egyéb lelki nehézségek
a Smulders-szabály alkalmazása rníatt. Változékony-időtartamú ciklu
soknál oly sok biztonsági napot kell beiktatni, hogya nemi élet lehető

sége számos házaspárnál havonkint mdndössze néhány napra korlátozó
dik. Így könnyen odavész a ,hiitvesi szerelern, és a ritka alkalmak kihasz
nálásának szüksége lép helyébe. A hosszas "tilalmi időszakok" folyamán
nyomott és feszült lesz az 'együttélés légköre. A házastársak nem tesznek
már semmi rosszat a gyermekáldás ellen, de annál többet vétenek a köl
csönös szerétet kárára. Ha pedig jólnevelten és nagy önuralommal el is
kerülik egymás sértegetését, akkor sem tud a teljes hitvesi szerelern for
rásából táplálkozni együttérzésük és szeretetűk, Lássunk azonban tisz
tán! Az időszakos megtartóztatás mint születésszabályozó módszer egyál-
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talán nem a velejáró bizonytalansági mozzanat míatt van erkölcsileg
megengedve. Kifogástalan akkor is, ha a házastársak Smulders számítá
sain túlmenve igénybeveszik a legújabb felfedezéseket. hogy megtudhas
sák a peteérés pontos idejét, és így a nő termékeny vagy tennéketlen
állapotát.

A második világháború után értesültűnk Raoul Palmer francia nő

gyógyász kutatásainak eredményéről, amelyet 1940-lben ismertetett. Meg
állapította, hogy összefüggés van a nők termékenysége és alaphőmérsék

le tük a'la:kulása közott. Külföldön már árusítanak is külőnleges, nyújtott
skálájú "női hőmérőt" az adatok kényelmetsebb leolvasására, ám a közön
séges lázmérő is jól megfelel. A rendszeres hőmérsékleti adatgyűjtés

nemcsak a Smulders-módszer biztonságát fokozza, hanem azt is Iehetővé

teszi, hogy kevesebb tartózkodási nappal beérhessük, Hátránya, hogy
hőemelkedéssel kapcsolatos megbetegedések idején hasznavehetetlen, s
egyébként is átlagon felüli értelmességet és gondosságot kíván. Nemcsak
ct cíklusnaptárt kell ugyanis tovább folytatni, hanem napról-napra kö
nyörtelenül táblázatot kell vezetni az ébredés utáni hőmérsékletmérés

eredményéről. E módszer világszerte sok katolikus házaspárnak adta meg
a tiszta lelkiismeret nyugalmát. A gyakorlatban sokkal kevésbé bonyo
lult, mint amilyennek eleve látszik. Míndenesetre könyvből kell megta
nulni és orvosi irányítással elkezdeni."

A naptárvezetéssel járó irka-firkától különben az ún. "tablettás" szü
letésszabályozó rnódszer sem mentes, amely mesterséges hormonkészít
mérryckot állít be a születésszabálvozás szolgálatába. Világszerte legalább
tizenötféle készítmény van forgalomban. Tartósjellegű szedésük akadá
lyozza a peteérést. tehát terméketlen állapotot iidéz elő. Ez nem éppen
fogamzásgátlás, hanem inkább csak időleges meddővé-tétel (sterilizálás).
Utóbbi mozzanat miatt foglalnak állást ellene zömükben a katolíkus mo
ralisták, Utalnak arra, hogy szervezetünk valamely fontos képességét csak
a ezervezet egészének jólétéért szabad feláldoznunk. Családja érdekében
a látásától vagy hallásától sem foszthatná meg magát bűn nélkül az em
ber. Mellesleg megjegyezv·e,a terméketlenítő hormontebletták szedése
gyakran jár kellemetlen mellékhatásokkal. sőt huzamos alkalmazásuk
egyáltalán nem veszélytelen, mert halálos kimenetelű embóliát okozhat.
Inkább azokat a felfedezéseket kell tehát örömmel üdvözölnünk. ame
lyek az időszakos megtartóztatás módszerének további egyszerűsítésé t
teszik lehetövé.

1959 óta ismeretesek az amerikai nőgyógyászok közleményeí arról az
összefüggésről. amely a méhnyak nyálkajának szőlőcukor-tartalma és a
termékenység közőtt fennáll. Külföldön már nem is egyféle külőnleges

reagens-papírost gyártanak és árueítanak, amelynek színét a peteérést
követő napon a nyálkában jelentkező szőlőcukor hirtelen és erősen el
változtatja. így laboratóriumi felszerelés nélkül, házilag lehet elvégezni
anaponkinti cukorvizsgálatot. Nálunk ilyen cikket még nem árusítanak
a gyógyszertárak. Cukorbeteg nőknél különben nem válik be a szőlő

cukor-próba. E. F. Kee.fe 1962 végén újabb módszert ismertetett, amely
ezerint a kellőképp kioktatott nők bizonyos jelenségekből maguk meg
állapíthatják peteérésük időpontját. A vizsgálathoz házilag használható
tükrös műszert rnáris árusítanak Amerikában. Igen valószínű, hogy ha
marosan még további módszerek birtokáIba juttat bennünket a tudomány.

• I'sme.rteti Surúnyi Imre - Tóth Aladár: Gy'ermekáldás a maí katoükus házasságban.
Vigilia 24. évf. 398--4ű5 (l95(J. július).
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Külföldi és hazai kutatók közlései szerint például van valamelyes össze
függés a peteérés időpontja és a testben mérhető elektromos rnikrofcszült
ségek között. Vizsgáin! ezt még csak klinikai körűlmények között lehet,
mert elektronikus mérőműszer szükséges hozzá.

Új próbálkozások az erkölcstanban

Az orvos-biológiai kutatások állásától függetlenül a keresztény er
kölestudomány művelői is ezeretnének a házastársak segítségére jönni.
Tüzetesen vizsgálják a természetellenesként számontartott születésszabá
lyozó módszerek erkölcsi tilalmának eszmei há1Jterét és azt a kérdést, hogy
lehetne-e valamit enyhíteru az egyház idevágó tanításának eddigi szigo
rúságán. Tudnivaló, hogy sem a fogamzásgátló, sem a terméketlenítő szü
letésezabályozás megengedhetetlen voltát nem dogma mondja ki a kato
likus egyházban, Nincs is még róla végérvényes döntés. Az egyház tanit ja
ugyan, és Krísztus-adta jogára hivatkozva kívánja a hívektől rtanitó sza
vának elfogadását, hátvédként azonban nem áll ott a tanítás mőgött sem
az egyetemes zsinati, sem a pápai tévedhetetlenség, vagyis az a külön
isteni adomány, amelyet a tanító egyház számára az evangélium meg
ígér, és végérvényes döntések esetéri a katolíkus hit biztosra vesz. Viszont
nem is merő egyházi törvényről van szó. Nem puszta tilalmi jogszabály
ról, amely,e~ - a Dégi szigorú "szentségi bőjt" módjára - egyetlen toll
vonással eltörölhetne Róma, hocv könnyítsen a lelkiismeretek terhén.
Bizonyos születésszabályozó módszerek erkölcstelen volta kézikönyveink
szerint ésszel belátható igazság, úgynevezett természetes erkölcsi törvény.
Tdszteletbentar-tása nélkül nem lehetséges természetfölötti erkölcs sem,
vagyis a kegyelmi állapot megőrzése és a szentségek méltó vétele. Az egy
ház ennélfogva köteles tanítani és tisztán megóvni a természetes erköl
csöt is. A Krísztus-rendelte pásztoroknak ezen az úton kell vezetniük
Isten népét, mint Szent Pál apostol tanítja (Filipp. 4,8): "T,estvéDeim, arra
irányuljanak gondolataitok, ami tisztességes, ami igazságos, ami ártatlan,
ami kedves, ami dicséretre méltó, ami erényes és magasztos!"

Ezt a természetes erkölcsöt az emberi ész maga ismeri fel, szem előtt

tartva az ember és a dolgok igaz mivoltát,l:étfontosság'Ú összefüggéseit
és természetadta crendeltetését, vagvis mindazt, ami által megnyilvánul
a természet Alkotójának szándéka. E fontoo létviszonyok ismeretét az em
ber nem készen hozza magával a világra, hanem szorgos munkával kell
haladnia felismerésről felismerésre. Elgondolható tehát, hogy csak év
századok rnúltán jövünk rá egy cselekvésmód erkölcstelen voltára, ame
lyet őseink valaha megengedhetőnek tartottak (például kínzással bírni
vallomástételre a gyanúsítottakat, vagy emberi jogaikban rövidíteni meg
más nézetekjóhiszeműkövetőit). Idővel maguk a viszonyok változhatnak
meg, ami színtén messzemenő erkölcsi következményekkel jár. A közép
kori állapotokihoz képest [elentősen változott a pénz természete és sze
repe a gazdasági életben. Ezért a kamatra történő pénzkölcsönzés ma már
megengedhető, holott a középkor erkölcsi gondolkodóí - ,az akkori vi
szonyok mélyreható elemzése alapján - erkölcstelennek találták. Fel
vetődik teháta kérdés, hogya viszonyok változása vagy jobb megisme
résle indokol-e korunkban az eddigitől részben eltérő, !kevéslbé szígorú
új házassági erkölcsöt.

Számos katolíkus moralista örülne, ha igennel felelhetne a kérdésre.
Szempontjaik azonban egyelőre csak tapogatózó jellegűek. Nem a lelki
ismeretek irányítására valók, hanem szakmai megvitatásra, mint ezt az
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új irány egyik jelentős képviselője, J. M. Reuss mainzi segédpüspök
maga hangoztatja. Bizonyítékokat keresnek ahhoz a feltevéshez. hogy az
eddigelé természetellenesnek tekintett módok valamelyikével bűn nélkül
megakadályozható a fogamzás, vagy legalábbis hormontablettakkal bűn

nélkül kikapcsolható az asszony termékenysége, ha a házaspár egyéb
ként eleget tesz annak, amit Isten a felelősségteljes családterv megvaló
sitása terén elvár tőle.

Az ÚJ megoldás keresői több irányból indulnak el céljuk f~lé. Isn;é:
tel ten felhangzik például a sürgetés, hogy ne csak a n,őt1enlSlegben elo
papi szakemberek foglalkozzanak a kérdéssel, hanemelsősoriban világli
hittudósok. Olyan fédiak és nők, akik egyúttal maguk is házasságban
élnek, és igy közvetlen tapasztalásból ismerik nemcsak a házastá~~ nemi
élet problémáit, hanem lélektanát és ezerepét is az emberi ,egyémseg ala
kulásában. Több oldalról sürgetik, hogy lát tkellene dolgozni a házasság
céljainak elméletét. A hagyományos felfogás ezerint a házasság elsődleges

célja a gyermekáldás, és csak rnásodlagosan, az előbbi alá rendelt célként
jön szóba rníndaz, arriét azegyüttélés a házastársak személyisége számára
jelent, Külőnböztessünk - hangoztatják az új irányiban haladó mora
listák - a házasság intézményének célja és a házastársi egyesülés egy~egy

esetének természetadta rendeltetése kőzőtt! Az előbbl oél valóban az
okosság-vezérelte fajfenntartás, az utóbbi viszont a szerétet lés a lelki
egymésrahangoltság fenntartása mind a személyd tökéletesedés érdeké
ben, mind a családi együttélés javára. Ha az egyesülés' akadálytalan, és
h,a a nő idegállapotát megnyugtató és áthangoló nedvfelszívódás bizto
sítva van, az utóbbi célt elérhetjük a tertnékenység kikapcsolása (hor
montabletták) vagy akár megfelelő fogamzásgátlás (például hesperidin
készitmények szedése) esetén is.

További kívánalom a nemiség átértékelese pozdtív irányban. A nyu
gati keresztény gondolkodásban - Tertullianus (t 220 táján) és Szent
Agoston (t 430) óta - míndmáiz sokaknál érezteti hatását az a nem ép
pen szent hagyomány, hanem sokkalta inkább kívülről kapott, manicheus
világnézeti örökség, amely fl nemi életet emberhez méltatlannak, leala
csonvítónak tekinti. Magában véve erkölcstelen dolognak tartja, vagy
legalábbis a bűnbeesés következtében megromlott emberi természet velé
[áróiának, amelyet csak az életadás szempontja szentesíthet, Ha tehát
valaki "enged" az érzékiség csábításának, mintegy büntetésképpen vál
lalnia kell a gyermekáldás terhét vagy kockázatát is, különben !bűnt

követ el. Ámde ez semmiképnon sem lehet a Teremtő gondolata. Ö már
él romlatlan ősállapothan férfiúvá és nővé teremtette az embert, mintegy
a szentháromságí személyek termékeny ,e.í!YlTIásba-válásának ,,[képére és
hasonlatosságára", és a teremtő munka folytatásaként. nem pedig bün
tetésként tűzte elébe a sokasedásnak és a föld meghódításának célját. A
Biblia mélyértelmű teremtésleírásából kiindulva r!hangoztatják továbbá,
hogya nő a férfival egyenlő értékű ernber. Alkotó munkára képes a kul
túra bármely ágában, társadalmi küldetése tehát nem merül ki az ott
honi teendők elvégzésében és gyermekek világra-hozadalában. Szüksé
gesnek tartják végül a "természetes erkölcsi törvény" eddigi Iozalménak
tüzetesebb megvizsgálasát. Nem szabad összetévesztenünk az állati élet
folvarnatok (oéldául a megtermékenvítés) törvényszerű lefolyását a ter
mészetes erkölcsi tőrvénv követelményeivel. Hiszen az ember nemcsak
arra van hivatva, hogy alávesse mazát a természet adottságainak, hanem
sokkal inkább PZ a hivatása. hogy uralkodjék a természeten, és átalakítsa
emberhez méltó értékes célok szolgálatában. Rámutatnak arra, hogy a
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régiekerkölcsi véleményét téves élettani nézeteik is befolyásolták. Nem
tudták még, hogy az újemberi élet keletkezéséhez egy-egy azonos értékű

apai és anyai ivarsejt találkozására van szükség, A fajfenntartás hordo
zójának egyoldalúan a férfit tekintve úgy vélték. hogy ivari termékében
már benne van a parányi emberke, és csupán kifejlődik az anyai test
ben. E szemlelet szeránt a fogamzás meghiúsítása voltaképpen emberölést
jelentett.

Az új erkölcstani próbálkozás 'egyes szószólói új értelmezést keres
nek a női termékenység hormontablettás kákapcsoláea számára is. Azt
[avasolják, hogy ne a terméketlenítés modellje szerint bíráljuk el, hanem
tekintsük a termékenység tartalékolásának, készenlétben tartásának egy
újabb terhesség vállalására kedvezőbb körűlmények esetén. Míndehhez
járul karunk exisztencialista fdlozófiájának tanítása, amely ezerint az
ernber szernélyíségébe saját léthelyzete is belétartozík. így nincs értelme
különbséget tenni a szülő és a család életének megmentése között,

A Jelsorolt - és több-kevesebb joggallatbavetett - szempontokkal
kettős kérdésfőltevést kívánnaik előloészíterrl: 1. Míért ne adnának jogot
a házastársaknak a szerelem személyi céljai a fogamzás meggátlásával
vagy legalább a termékenység kikapcsolásával folytatott együttélésre,
ha a családterv beesületes valóraváltása által egyébként eleget tesznek
szerelniük társadadmí rendeltetésének? 2. Ha a nő egyéni életjogának,
szer-vezete 'egészségének védelmében szabad megszüntetní a termékeny
séget anélkül, hogy a nemi élettel fel kellene hagynunk, miért ne volna
szabad kikapcsolnunk a termékenységet a közösség élet.1ogának, az egész
séges, ideges feszültségektől és a mun'Kaibírás túlterhelésétől mentes csa
ládi együttélésnek érdekében is? Sokan várják oe kérdésekre a tanító
egyház igenlő feleletét. Vajon megkapják-e?

A tanfejlődés Iehetőségei

Aki a katolíkus gondolkodásban és hittanításban nem jártas, el sem
tudja iképzelni, míre való itt mínden további megfontolás. Miért nem
magától értetődik az egyház helyeslő válasza? Tudnivaló azonban, hogy
az egyházi tanító tekintély nem tekinti hivatásának, hogy a szakemberek
vítáit eldöntse, és egyáltalán mem az a feladata, hogy a mindenkori köz
vélemény óhajaihoz igazodjék. Azevangéliumot kell őriznie és hirdetnie,
értvarajta nemcsak ami "írva vagyon",hanem mindazt a szent tarutást
is, amit az előző keresztény nemzedékektől hitletéteményként örökbe
kaptunk. A Biblia súlyos bűnnek minősíti Onán eljárását, aki a fogam
zás megakadályozásával meghiúsította házasságának termékenységét (Máz.
I. 38, 8-10). Igaz ugyan, hogy Onán vétke inkább az istenrendelte csa
ládterv lehetetlenné tételle volt, nem pedig puszta fogamzásgátlás, a hívő

keresztény köztudat mégis míndenkor ehhez a bibliai helylhez kapcsolta
hozzá mindennemű házassági fogamzásgátlás elítélését, Az effajta ha
gyornányőrzés nem példátlan. A Tízparancsolat VI. pontj ához, amely az
eredetiben nem több a házasságtörés tílalmánál, ugyanígy 'kapcsolódott
hozzá a szabadszerelmet elítélő tanítás, amely a keresztény hitletétemény
nek kétségtelen tartozéka. A hacvományőrzés felelősségtudatából érthető

tehát, hogy Xl. Pius pápa igen ünnepélves hangon kárhoztatta a házas
sági fogamzásgátlást a Casti connubii (Tiszta házasélet) kezdetű kőrle

vélben, 1930..ban - bár nem a tévedhetetlenség igényével. Csakúgy nem,
mínt utódának, XII. Piusnak szűkebb körben elhangzott, de a nagy nyil
vánosság számára közreadott nem egy szóbeli megnyilatkozása.
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Ne feledjük, hogya pápa nemcsak a hívek legfőbb pásztora, aki
szíves-örömest könnyítene a keresztény 'lelkiismeret terhein. hanem egy
úttal a hitletétemény felelős őrzője is, és nem nyugtathatja meg gyer
mekeit a hit sérelme árán. Ennek tudatában kell várnunk a születéssza
bályozás ügyében szervezett római tanács javaslatait, és nyomukhan a
megígért pápai megnyilatkozást. Ha a hagyomány adatainak elem:?iése
felderftené, hogy az elalkudhatatlan keresztény igazság nem több, mint
a.házaséletnek köteles alkalmazkodása a természetes erkölcs ésszel meg
ismerhető kőveteléseihez, akkor nem volna akadálya, hogy az új szernlé
let szempontjai messzemenően érvényesüljenek, Bekövetkeznék a koper
nikuszí fordulat a keresztény házaséleterkölcstanában, Kiderülhet azon
ban, hogy a házassági fogamzásgátlás elítélése a keresztény erkölcsi ha
gyomány törzsanyagához tartozik, és nem pusztán a hithez tapadó hiede
lern, mint Kopernikusz ddejében hitihez tapadó korhiedelem volt, hogy
földünk áll a világegyetem középpontjában. Ez esetben valószínűségüket

vesztenék az új erkölcstani törekvés szemporrtjai, és csak a hagyományos
utakat járva oldhatnők meg a házasélet és a születésszabályozás lelkiis
mereti problémáit. Fokozottan előtérhe kerülnének a ritmus-módszer tö
kéletesítésére és egyszerűbbé tételére irányuló szakmai kutatások, '4'lla
rnint azok a társadalmi feltételek is, amelyek könnyebbé teszdk a bűntelen

családi életet (lakásterrnelés, munkaidő és béralakulás sth). Ismerve
azonban a Szeritszék segítő szándékát, mindenesetre valószínűnek keH
tartanunk, hogya tanító egyház hivatalosan is magáévá tesz néhány olyan
tételt, amely eddig a ~atoIrkus moralisták magánvéleményeként szere
pelt, Katolikus "néz,etJből" egyházi tanítás rangjára emelkedhet a család
tervezés mint a házastársak erkölcsi kötelessége, a műtétes vagy gyógy
szeres terméketlenítés életveszélyes terhességek megelőzésére, és az idő

leges terméketlenség előidézése hormon-adagolással ciklusszabályozás cél
jából vagy szülés után kíméleti idő biztosítására. így a hagyományos ke
resztény álláspont tiszteletben tartásával is érvényesülne az új szemlelet
legértékesebb, központi gondolata: az emberi értelem uralma a termé
szet 'nyers adottságai fölött. -
BARATAIM,

mily harsányan hivalkodnék véletek,
e tiszta percben, ha itt lennétek.
kedveseim, ahogy reszelőinket fiókba
tettük, és nyújtózkodva álltunk a zuhany alatt.

Agostont6l olvasnék nektek, metszett
üvegből kínálnék hegyi bort, hogy
örömmel gondoljatok pezsgő izmainkra,
és feledjétek ifjúságunk foszló bánatát.

De négy égtáj temérdek vize, sziklája
csapdos közöttünk, hiába, hiába szólítom
nevetek gyors egymásután, a nappal füstös
lármája szétmarja hangomat.

Merre jártok? Két szemem átfogja a
földgolyót, jól látom, hogy Csepelen
és Marseillesben kalapácsotok koppanása
a béke erőgépeit szeqecseli.

Vámbéri Gusztáv
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