
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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