
torkodásnak és a keresztény közösségnek is feladata. Segélykiáltáshoz hasonlít
az adat, amely szerint az öngyílkosságok több mint 50%-át magányosok követik
el, noha a népességben való arányuk sokkal kisebb ennél. A lelkipásztor ne
csak a szülők vagy gyermekek életéről, feladatairól beszéljen, hanem az egye
dülállókról és az irántuk való magatartásról is. Az egyházközségnek éreztetnie
kell a magányosokkal, hogy ők is a közösség tagjai: vegye körül őket elismerés,
tisztelet és gondoskodás. Éreztetni kell velük, hogy szerepük van a közösség éle-:
tében. Kapjanak feladatokat, amelyeket teljesíteni tudnak. Nekiik van legnagyobb
szükségük a teljesítmény felmutatására. Nagy mértékben a közösségen múlík,
hogy a magukban állók megtalálják-e helyüket a társadalomban, és így megta
lálják-e önmagukat.

Jegyzetek: 1. A konferencia címe: Humanlslerte Sexualitlit; partnerschaftl1che Ehe; erfUllte
Eheloslgkelt. - 2. Kelemen L.: A pedagógiai pszteholögía alapkérdései, Budapest, 1968. 146.
o. --Id. : Farkas L. : A gyermek vallásos nevelésének fejlődéstani alapjai, kézirat. 
3. Cruchon: Psychologia Pedagogica pueri et adolescentís, Roma. 1962. 37. o. - Id.: u. o. 
t. Murányi-Kovács E.: Antiszociális serdülők pszichológiai és pedag6glai problémái a neve
lőotthonokban. Pedag6glal Szemle, 1969, 117. o. - 5. Vö.: Pataki F.: A fővárosi középíako
lások társas világa. Valóság, 1970/2,10; Szilágyi V.: Az ifjúságkutatás és pszíehológía, Köz
nevelés, 1970/11,20. - 6. A témához vö.: N. Wetzel: Die öffentliche SUnder - oder Soll die
Kirche Ehe scheiden ? Mainz, 1970; R. Gall: FragwUrdige Unauflöslichkeit der Ehe, WUrtz
burg, 1970; Concilium 1970/V, különösen B. Hllrlng: Heilssorge an Geschiedenen und ungUltlg
Verheirateten, 359-; Mérleg 1970/III, 236; A. Zirkel: Zur Unauflöslichkeit del' Ehe. Diako
nia/Der seetsorger 1970/5, 298-313. o.

VICH SZABOLCS

A CSALÁDTERVEZÉS
LELKIISMERETI VÁLSÁGA

A felelősségteljes családtervezést Ininden esetben sokoldalú mérlegelés előzi

meg. A szülők figyelembe veszik anyagi helyzetüket, a már meglévő gyermekek
nevelésével járó gondot, fizikai és pszichikai teherbíróképességüket. lakásviszonyai
kat, egészségi állapotukat, életkorukat és még számos egyéb körülményt, a hivő

katolikusok a gondviselő Isten kegyelmi erejét is. Ez a felmérés legtöbbször nem
szorítkozik kimondottan a gyermekek számának meghatározására, hanem spontán
együtt jár a házastársak közötti dialógusból fakadó egyéb erkölcsi mérlegelések
kel. De a szülők döntéseire hatással lehet saját szüleik véleménye (mert például
jelentős szerepet vállalnak unokáik felnevelésében), ismerősök, barátok, munkatár
sak elismerő vagy lenéző, gúnyos megjegyzései, olyan intézkedések, amelyek kü
lönféle juttatásokban részesítik a több gyermekes családokat, a szülő anyákat, il
letve azokat a szülőket, akik meglévő vagy születendő gyermekeikre való tekin
tettel szociális kedvezményekben részesülnek.

A gyermekek ideális számával kapcsolatban ugyan megállapítottak már több
általános szempontot, például hogy a több gyermekes családokban könnyebben fej
lődik ki a gyermek szociális tudata, másrészt hogy a szülők örömmel és szeretettel
várják gyermekük születését, s ne érezzék nyűgnek, tehernek, mert ez károsan hat
vissza a gyermek személyíségének kifejlődésére. A konkrét esetek azonban azt is
bizonyítják, hogy a sok gyermek önmagában még nem biztosítéka a közösségí lég
körnek, ha ugyanakkor az anya elhanyagolja gyermekeit, mert gondozásuk, neve
lésük helyett nyilvános szereplésre, társadalmi elismerésre vágyik inkább. S ennek
vajon mí lehet az oka? Talán nem kap elég megbecsülést, szeretetet, elismerést
férjétől, rokonaitól? Vagy érzékenyen érintik a közszájon forgó csodálkozó, sőt

nemegyszer kimondottan bántó megjegyzések?
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Nem kétséges, hogy az egyházi útmutatásokat komolyan vevő katolíkus szülők,

s elsősorban azok, akik már több gyermeknek adtak életet, sajátos lelkiismereti
konfliktusba kerülhetnek. Ez a konfliktus pedig az ún. becsületes "józan ész" és az
egyházi tanítás egy-egy részletének látszólagos ellentmondásából fakad. Az egyház
nemcsak a kinyilatkoztatásból felismerhető örök igazságokat, erkölcsi eszményeket
(dogmák) tárja elénk, s nem csupán megváltoztatható törvényekkel (böjt paran
csa, liturgikus előírások stb.) vezet bennünket. A legutóbbi időben egyre jobban
rámutatnak a teológusok arra, hogy az egyházi tanítás míndig tartalmazott és
tartalmaz ma is olyan kifejtéseket, amelyek nem szerepelnek a kinyilatkoztatásban,
éppen ezért nem tévedhetetlenek, de mégis erkölcsi értékekről szólnak. K. Rahner
ezt úgy magyarázza, hogy az egyház ezekkel az útmutatásokkal vezeti híveit az
üdvösségre, s ezekben elsősorban azt tartja szem előtt, hogy "hic et nunc" az üd
vösség elérése hogyan valósítható meg a legjobban. Természetesen az ilyenfajta
egyházi tanításnak elfogadása lelkiismeretben is kötelező. De a német püspöki kar
már 1967-ben kiadott körlevelében úgy nyilatkozott, hogy a nem tévedhetetlen
egyházi tanításoknál az egyház ahhoz hasonló szerepet tölt be, mínt egy orvos
a diagnózis megállapításánál. s híveit is csak olyan értelemben kötelezi ezek el
fogadására, amint a mindennapi élet különböző helyzeteiben is kötelesek vagyunk
elfogadni egy szakember szakmai megállapításait. Emiatt Rahner azt szorgalmazza,
hogy a nem tévedhetetlen egyházi tanításokkal kapcsolatban ne kívánjunk a hivő

katolikusoktól olyan belső beleegyezést, aminek súlya a gyakorlatban ugyanolyan
lenne, mint a természetfölötti hit. S ne teremtsünk olyan látszatot se, míntha le
hetetlen volna olyan helyzet, amelyben valaki egy ilyen gyakorlati jellegű egyházi
tanítással, útmutatással kapcsolatban nem mondhatná indokoltan azt, hogy nem
tudja belső beleegyezéssal elfogadni.

A családtervezésről szóló egyházi tanítás a kinyilatkoztatásban kifejezetten
nem található meg, ez is a nem tévedhetetlen egyházi tanítások körébe tartozik,
s a történelem folyamán a társadalmi és történeti helyzettel összefüggésben újból
és újból változott.

Mindezek után érthető, hogy a Humanae vitae enciklika megjelenése után több
püspöki kar és számos teológus (l. Vigilia 1969 októberi száma) miért foglalt amel
lett állást, hogy az a hivő, aki nem érzelmi sietséggel, hanem alapos megfontolás
után és megfelelő szakmai Ielkészültséggel rendelkezve arra a következtetésre jut,
hogy nem mindenben tudja követni az enciklika előírásait. kövesse saját meggyő

ződését, Ezzel a Véleménnyel kapcsolatban az a gyakorlati nehézség merül fel,
hogy a hívek nagy többsége nem teológus. Nem várható tehát, hogy nehézségek
alkalmával a szakemberek hozzáértésével alakítsák ki véleményüket. Másrészt a
hívek joggal feltételezhetik, hogy a pápai útmutatást a szakemberek alapos ku
tatása előzte meg, hogyan érezzék magukat jártasnak egy ilyen tanítás felülbírá
lásában, s ha a bírálatot nem ők maguk végzik el, minek alapján döntsék el azt,
melyík hozzáértő kritikusnak a véleménye fogadható el? De maga a családterve
zés is gyakran halaszthatatlan egzisztenciális döntéseket sürget. Ilyenkor nem lehet
a hosszas vizsgálódások eredményére várni, s arra sem, hogya szakemberek majd
egymás között tisztázzák a fennálló véleménykülönbségeket. Ezért akik a pápa te- '.
kintélye miatt elfogadták a Humanae vitae enciklikát. éppen az enciklika egyes
tanításai és egyéni életszituációik ellentmondása következtében komoly lelkiisme
reti válságba jutottak vagy juthatnak.

Ilyen helyzetbe kerül egy család olyankor. amikor az anya több gyermek vi
lágrahozatala után egészségének komoly kockáztatása nélkül újabb szülésre már
nem vállalkozhat. De hasonló komoly akadályt jelenthet a meglévő gyermekek
felnevelésének gondja és a szülők fizikai, illetve pszichikai teherbíró képességének
hátára, a kereseti vagy lakásviszonyok stb., stb. Tegyük fel, hogy ezek a szülők,

akik egyébként nem riadnak meg áldozatok vállalásától sem, nem tudják meg
nyugtató módon alkalmazni az enciklika által javasolt egyedüli megoldást, az idő

szakos megtartóztatást, (Nem foglalkozhatom most részletesen ennek az eljárás
nak értékelésével. csupán arra kívánok rámutatni, hogy számos esetben akár fízío-
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Iógiaí okok, akár lélektani tényezők, akár egyik vagy másik fél idegenkedése miatt
ez a módszer hatásosan és megbízhatóan nem alkalmazható.) Vajon ilyen körül
mények között nem maradna más megoldás. mint a házastársak közöttí teljes meg
tartóztatás?

A zsinat egymás mellé állította a házasság két alapvető célját: a házastársak
személyes szerelmát és az utódnemzést. Ezeket a szempontokat az enciklikában is
rnegtalálhatjuk: "A házastársi szerelem ... teljesen emberi szerelem, vagyis érzéki
és szellemi egyben... Fenn kell maradnia és 'növekednie kell a mindennapi élet
örömein és fájdalmain át, hogy ilyen módon a házastársak egy szívvé és egy lé
lekké váljanak és együttesen érjék el emberi tökéletességüket ... Végül pedig tel'

. rnékeny ez a szerelem. Nem merül ki a házastársak közösségében, mert az a ren-
deltetése, hogy folytatódjék új életek támasztásával." (9. p.) Ezekből aszavakból
nyilvánvalóan következik, hogy az is szembekerül a zsinat és az enciklika szelle
mével, aki a fent említett esetekben nem tudna mást javasolni csak egyedül a há
zasélettől való teljes tartózkodást. Ezzel ugyanis sok esetben a házastársak annak
a nagy veszélynek tennék ki magukat, hogy családi életük összhangja felborul. Ép
pen az enciklika mutat rá arra, hogy a szerelem fenntartása ápolja és segíti a
nélkülözhetetlen családi szeretetközösség megőrzését. A súlyos konfliktus aztán on
nan ered, hogy ha másféle fogamzásgátló eljáráshoz folyamadnának, akkor is
szembekerülnének az enciklika egyes útmutatásaival. Az enciklika természete
sen nem kizárólag a fogamzásgátló pírulák, illetve egyéb fogamzásgátló eljárások
tilalmáról beszél, hanem a házasság számos alapvető értékéről is. Egy lelkiismereti
döntésnél pedig mindezt figyelembe kell venni, sőt azokat az erkölcsi értékeket is,
amelyekről ez a körlevél kifejezetten nem beszél.

Altalános morális alapelv az, hogy ha egy lelkítsrneretí döntés meghozatalakor
valamelyik érték mindenképpen kárt szenvedne, akkor a legkevésbé jelentőset kell
mellőzni. Erre hívja fel a figyelmet a francia püspöki kar 1968-ban kiadott kör
levele is: "Ha a kötelességek úgy ütköznek össze, hogy bármelyiket is választj uk,
a rosszat nem kerülhetjük el, akkor a hagyományos okosságnak kell Isten színe
előtt megkeresni azt, hogy jelenleg melyik kötelesség teljesítése sürgetőbb. A há
zastársak egy, az Isten színe előtt nagy gonddal végzett közös tanácskozás végén
maguk fogják eldönteni, hogy mít igényel hitvesi hivatásuk nagysága ... Orizzék
meg azonban szívük készségát Isten [eladására, figyelve minden új lehetőségre,

mely választásukat és napi magatartásukat megváltoztathatná." (15. p.) Mármost
amikor a házastársak a családtervezéssel kapcsolatban egy-egy erkölcsi döntést
hoznak, akkor ezeknek a döntéseknek adott esetben egyszerre jó és rossz eredmé
nyük is lehet. Egy olyan döntés például, amely a szeretet és a házastársi har
mónia érdekében a házasélet folytatása mellett foglalt állást, tudatosan kockára
teheti a másik házastárs egészséget, vagy a már meglévő többi gyermek megfe
lelő nevelését. Ha viszont ugyanebben az esetben a teljes megtartóztatást vállalnák,
akkor fennállhat az a veszély, hogy elhidegülnek egymástól, a házasságtörés koc
kázatának vagy legalábbis annak tennék ki magukat, hogy egy feszült, állandó
zsörtölődésekkel teli légkör alakul ki közöttük. Ha pedig a gyermekáldást nem az
időszakos megtartóztatás útján kerülik el, akkor a jelenleg érvényben lévő egyházi
útmutatással kerülnek szembe. A megoldás útja tehát csak az lehet, hogy olyan
esetekben, amikor különböző értékek egyidőben ütköznek, a fontosabbak védelme
miatt a kevésbé fontosakat kell mellőzni.Maga az enciklika is rámutat arra, hogy a há
zasság erkölcsi értékei között fennálló igaz rangsorolast komolyan számba kell venni:
"A szülői tisztség felelős gyakorlása magában foglalja tehát, hogya házastársak telje
sen elismerjék kötelességeiket Isten irányában, önmaguk irányában, a család irányában
és a társadalom Irányában, az értékek igaz rangsora szerint." (10. p.) Nem vitás,
hogy az értékek egyidejii ütközése esetében a fogamzásgátlás tilalmának biztosí
tása bír a legkisebb jelentőséggel. Ismét csak utalni tudok arra, hogy ez kimu
tatható az egész erre vonatkozó egyházi tanfejlődés múltjából és alakulási ten
denciájából is. Arról, hogy a fontosabb értékek biztosítása érdekében családter
vezéskor a legkevésbé rangosat miért és hogyan lehet mell őzni, a vatikáni rádió
ban 1970 augusztusában a következő magyarázat hangzott el: "Előfordul elég sok-
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.szor, hogy csak olyan választások állnak előttünk, amelyek míndegyíke komoly
-emberí rosszat, bajt hoz magával. Ilyenkor a kisebb baj választása nem lesz er
.kolcsileg rossz, vagyis bűn. A fogamzásgátlás feltétlenül ki't~bb rossz sok minden
másnál, akár egyéni, akár családi károknál . .. fontos kritérium az, hogy erkölcsi
-erőfeszítéssel képtelenek vagyunk a nagyobb rosszat kíküszöbölni, elhárítani. Igy van
ez, amikor a női ciklus rendellenességeit kell gyógyítani, így van akkor is, ha az
-egyík házastárs egyáltalán nem számíthat a másiknak erkölcsileg elfogadható köz
reműködésére a felelős születésszabályozásban. Még akkor is így van, ha a fo
gamzásgátlás alkalmazása nélkül valamelyik házastársnak embertelenné válna az
-élete.' (Nyilvánvaló, még több körülményt is lehetne megemlíteni, de ezek közül csu
pán arra akarok rámutatni, hogy olyan esetben, amikor nagy az erkölcsi valószí
nűsége annak, hogy valaki fogamzás esetén abortuszt követne el, ez a veszély elég
ok lehet arra, hogy az illető akár tiltott módon is védekezzék, mert az abortusz
nál lényegesen kisebb rossz a fogamzásgátlás mind egészségi; mind lelki, erkölcsi
szernpontból.)

Az erkölcstani szakkifejezésekben járatlan olvasó meglepődhet azon, hogy
rosszról van szó és mégis megengedhetőnek tartjuk. Nem fejthetem ki bővebben

azt. hogy az objektív és szubjektív erkölcsiség közötti különbség más mint az a
különbség, ami azáltal keletkezik, hogy a helyes szándékok és körülményele módo
.sítják az egész cselekedet erkölcsiségét. A tárgyilag rossznak minősített cselekedet
is a cselekvő személy helyzetének és elhatározásainak összképében elfogadhatóvá
válik anélkül, hogy azt kellene állítanunk: a cél szentesítí az eszközt. Ha ilyen
körűlmények között, ami elég gyakran előfordulhat, a házastársak, vagy akár csak
az egyik fél tudatosan választja ki azt a fogamzásgátló eljárást, amely házasságuk
alapvető személyí értékeinek megőrzése szempontjából is számukra a legmegfe
lelőbb, akkor rníndaddig, amíg ezek között a körűlmények között élnek, semmiféle
bűnt sem követnek el a tudatos védekezéssel. Sőt, az lenne a hiba, felelőtlenség,

ha házasságuk fontosabb értékeit a védekezés elmulasztása által veszélynek ten
nék ki. A tudatos felelősséggel meghozott döntés után tehát értelmetlen minden
szorongó önvádaskodás, mert ezekben az esetekben az említett szándék határozza
meg a cselekvő személy cselekvési folyamatának jóságát. Éppen ezért, amíg valaki
biztos döntésének helyességében, nem kell újból és újból meggyónnia, hogy véde
kezett a gyermekáldás ellen, mert az ő esetében a' fogamzásgátló cselekedet sem
nem rossz, sem nem "csúnya", sem nem paráznaság, hanem egy olyan elkerülhe
tetlen tényező, amelyre adott körűlmények között szükség van. A helyes lelki
ismereti döntés meghozatala után míndaddig, amíg ugyanazok a körűlmények áll
nak fenn, a cselekedet erkölcsi értékelésével nem kell újból és újból foglalkozni,
ez teljesen felesleges, pszichikailag pedig káros.

Az enciklika a fogamzásgátló cselekedetekkel kapcsolatban halálos bűnről nem
beszél. Ez érthető, mert ilyen tettnél, amely sok mindennel összefügg, igen sok
.átmenetí árnyalat található az önző, áldozatoktól való menekülés míatt végzett fo
gamzásgátló manipulációtól kezdve olyan helyzetekig. amikor más megoldás hiá
nyában és a nagyobb értékek védelme míatt választják ezt az eljárást. Nem vitás
azonban, hogy erkölcsileg semmilyen körűlmények között sem igazolható az öncélú,
nehézségeket vállalni nem akaró, csak a kényelem biztosítása végett alkalmazott
születéskorlátozó cselekedet, bármilyen módon történjék is. Azt viszont, hogy mí
kor kell már halálos bűnről beszélni, mikor bocsánatosról, és mikor nem bűnös a
cselekedet, nehéz, sőt kimondottan káros dolog lenne' kazuista pontokba foglalni.
Ehelyett a nagykorú keresztényektől elvárható felelősségteljes szabadságra akarjuk
telhívni a figyelmet K. Rahner nyomán: "A zsinat arra a következtetésre jutott,
hogy nagyobb szabadságot kell hagyni az egyéneknek ahhoz, hogy a konkrét szituá
cíóban az alapprtncipiumok fényénél hozzák meg döntéseiket. A hívek érettsége
ugyanis éppen abban mutatkozik meg, hogy a keresztény hit keretein belül ön
.álló döntéseket hoznak. A passzív engedelmesség többé már nem lehet jellemző

vonása a hívek magatartásának." Természetesen az is előfordul elég gyakran, hogy
valalcí nem biztos abban, vajon jól ítéli-e meg saját helyzetét. Ilyenkor a gyón
tatóval, lelki vezetővel folytatott megbeszélések, párbeszédek sok segítséget nyúj-

167



tanak az erkölcsi szempontok helyességének tisztázásához és a szubjektív egyol
dalúság elkerüléséhez. Tő~ük azonban nem várható olyan utasítás, amely' pontosan
megmondja, hogy konkrét esetben mit kell tenni. Még az sem várható, hogy meg
állapítsák, vajon vétkezett-e valaki adott esetben és mílven mértékben. Mert a
döntést az egzisztenciális helyzetet átélő hivőnek kell meghoznia, ennek alapján
csakis ő tudja megállapítani azt, míkor, míért és mílyen fokban felelős Isten előtt

döntéseíért, A lelkiismereti helyzet tisztázásához lehet segítséget nyújtani, de bár
milyen kimerítően ismertetné is valaki életkörülményeit, lelki vezetője korántsem
tudja átélni azt az élethelyzetet, amelyben Ő, mínt házas, benne van. A döntést
tehát és az ezzel járó kockázatot végső soron mindenkinek magának. kell vállalnia.
Az emberi érettséggel az ís együtt jár, hogy az ember vállalja a lelkiismereti dön
tésekkel párosult felelősséget és erkölcsi életében nem csupán előírások végrehaj
tására törekszik. Ez a felelősségvállalás azért kockázatos, mert a leggondosabb
mérlegelés is eredményezhet téves felismeréseket és téves döntéseket. Mégis arra
kell törekednünk, hogy minél jobban felmérjük azt az egyéni helyzetet, amelyben
az erkölcsi eszményeket megvalósítjuk. Ekkor az is remélhető, hogy mind jobban
és jobban tudjuk teljesíteni azt a feladatot, amit Isten kimondottan tőlünk itt és
most elvár.

A családtervezéshez szükséges pozitív keresztény lelkiiismereti normát így fog
lalhatjuk össze: A házastársak kerüljék mínd a túlzó aggodalmaskodást, mínd a
vakmerő optimizmust, (Vakmerő optirruzmusról akkor beszélhetünk, ha valaki nem
számol saját gyengeségeível. vagy számol ugyan velük, de ennek ellenére olyan
huzamos és súlyos megterheléseknek teszi ki magát vagy családtagjait. hogy en
nek konstruktív elviselése' csak állandó hősiességgel, vagyis különleges isteni ke
gyelemmel volna megvalósítható. Ilyenre pedig csak az vállalkozhat, aki erre külön
isteni hívást kapott.) A szülők tehát annyi gyermeknek akarjanak életet adni,
ahányat fizikai, gazdasági, erkölcsi körülményeik figyelembevételével adott társa
dalmi helyzetükben jól fel tudnak nevelni, és egyben biztosítani tudják a viszony
lag kiegyensúlyozott családi légkört is. A gyermekek száma több. de kevesebb se
legyen, mínt ahányat abban a családban az adottságole reális rnérlegelése alapján
szerétettel és ha kell áldozattal is vállalni tudnak. A konkrét számot mindenhol
csakis a házastársak hivő, Isten segítségével komolyan számoló dialógusa állapít
hatja meg. Természetesen számolniuk kell azzal a lehetőséggel, hogy Isten több
vagy kevesebb gyermekkel ajándékozza meg őket, mint ahányat ideálisnak tarta
nak. Ennek a kockázatnak a vállalása azonban - szemben a vakmerő optimiz
mussal - már a hítből fakadó keresztény merészségből következik.

HEINRICH BÖLL

A SZEXUÁLIS FELSZABADÍTÁS
HASZONÉLVEZŐI

Készségesen teszek el~get kérésüknek. hogy elmondjam néhány gondolatomat
az ún. "szexhullámmal" és a pornográfíával kapcsolatban, bár úgy tudom, a szo
cialista államokban tilos a prostitúoió, és a pornográfia nem elsőrangú problémája
az íróknak. Nálunk mostanában sok szó esik róla. Mindenesetre egy esetleges
félreértést eleve szeretnék kizárni. A pornográfia témájával kapcsolatban - mint
íróra, ez tartozik rám elsősorban - teljesen közömbös számomra ennek a mű

fajnak állami vagy egyházi legalizálása vagy legalítása. A pornográfia valójában
az örömlányok irodalma, nem mintha ők írnák, vagy nekik írnák, hanem olyan
értelemben, hogy róluk írják. A Ient idézett két rendezői hatalom bármilyen meg
jelenési formát vagy felekezeti variánst képviseljen is, a prostitúciót egészen soha-
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