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Humanae Vitae
Egy enciklika, amely megosztotta az egyházat

1968. július 25. jelentős dátumnak bizonyult. Atanítóhivatalnakegyetlen nyilatkozata sem
keltett olyan visszhangot, nemcsak az egyházon belül, hanem 1ltalában az egész nyugati
világban sem, mint a húsz évvel ezelőtt keletkezett Humanae Vitae enciklika. Azenciklika
egy óvatosabb és konzervatívabb irányzat kezdetét jelezte, és az ellentétek kiélezödését
váltotta ki az egyházi közvéleményben. amelyet addig a II. Vatildni zsinat lelkesedése és
optimizmusa jellemzett.

1968-ra a születésszabályozás már a modern élet egyik elfogadott tényezőjévé vált;
sokan a gazdasági és szociális fejlődés egyik elengedhetetlen feltételének tekintették
Ezzel magyarázható, hogy sok esetben a népszaporulat csökkentésétőltették fü~ővé a
harmadik világnak adandó gazdasági segély mértékét is. Johnson, az Egyesült Allamok
akkori elnöke az ENSZ-közgyűlésen kijelentette, hogy "a fogamz1sg1tIásba fektetett öt
dolIárnak nagyobb haszna van, mint a gazdasági fejlődésre fordított száz dollárnak",

A sZületésszabályozásra vonatkozó hagyományos tanítás revízióját azonban a teológia
váltoZásai még inkább indokolták. Ennek modern formáját XI. Piusz pápa fejtette ki 1930
ban. A "sZülői felelősségre" hivatkozva 1951-ben XII. Piusz kijelentette, hogy az időszakos

önmegtartóztatás eszközeinek segítségével Jontos egészségügyi, genetikus, szociálisvagy
gazdasági okok" miatt a házastársak korIátozhatják gyermekeik számát, vagy a gyer
mekáldást a házasságból teljesen ki is Zárbatják. Ez a megállapítás az egyház történelmében
első alkalommal tekintette erkölcsileg megengedhetőnek az olyan házassági aktust,
amelyből a fogamzás lehetöségét szándékosan kiZárták. Ez a lépés azonban a házassági
aktus biológiai épségének a fontosságát is csökkentette. A hagyományos tanítás ugyanis
ezt éppen a termékenység szándékának mindenkori biztosítása végett kívánta meg. A
zsinat a házastarsi szeretetnek és a házasfelek személyes kapcsolatának is nagyobb
jelentőségettulajdonított, és ezzel a házasság "elsődleges" (termékenységet biztosító) és
.masodlagos" (a személyes kapcsolatot erősítő) céljai közöttí hagyományos különbség
tétel érvényességét is kérdésessé tette. Ezzel megnyílt a lehetőség a hagyományos
álláspont módosítására.

E kérdések tanulmányozására XXIII. János pápa bizottságot állított fel. A zsinatnak a
házasságra vonatkozó vitáiból a fogamzásgátlás erkölcsileg megengedhető eszközeire
vonatkozó vélemények nagyon megoszlóak voltak. A zsinat meghosszabbításának és a
viták kiéleződésének elkerülésére VI. pál személyesen beavatkozott annak ügyrendjébe,
és ebben a kérdésben a döntést a maga szamara tartotta fenn. Ugyanakkor a kérdéssel
foglalkozó bizottságot erkölcsteológusokkal, orvosokkal, demográfusokkal és házas
laikusokkal is kiegészítette. 1966-ban a bizottságnak nyolc püspökkel és hét bíborossal
együtt már 75 tagja volt. (Köztük volt Karol Wojtyla krakkói érsek is, aki azonban nem
kapott a lengyel kormánytól engedélyt arra, hogy a gyűléseken részt vegyen. ) A bizottság
hosszas munkájának eredményeképpen arra jutott, hogy lehetséges a hagyományos tanítás
új értelmezése. Mivel a házassági aktus és a fogamzás között csak statisztikus alapokon
nyugvó kapcsolat létezik, az aktus természetesen nem foglalja magában a fogamzás
feltétlen lehetőségét.Ezért a hagyomány nem minden egyes aktus életadó képeSSégének
megőrzésére vonatkozik, hanem azt kívánja, hogy a házasság a magateljességében őrizze
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és valósítsa meg az életadás lehetóségét. Következésképpen a fogamzásgátló szerek
használatának erkölcsi értéke nem attól függ, hogy az aktus biológiai épségét meg
csonkítják-evagysem, hanem attól, hogy azok milyen mértékben befolyásolják a házasság
termékenységet annak teljes tartama alatt. Ennek az álláspontnak a kialakításában Döpfner
münchení érseknek ésJosefFuchsnak, a római GergelyEgyetem erkölcstan tanáránakvolt
jelentős szerepe.

1966 májusában a bizottság. teológus tagjai két alapvető kérdésben megegyezésre
jutottak: a fogamzásgátlásra vonatkozó hagyományos egyházi tanítás változhat, és a
fogamzásgátlás aktusa nem tekinthető "önmagában vett erkölcsi rossznak", azaz nem
feltétlenül tilos minden esetben. A tizenkilenc teológus közül csak négyen ellenezték ezt
az álláspontot. Júniusban a bizottságpüspök tagjai maguk között külön is megvitatták a két
kérdést. A tizenöt püspök közül kilencen arra a következtetésre jutottak, hogy a
fogamzásgátlás nem "önmagában vett rossz", hárman ellenezték ezt, és hárman nem
foglaltak állást. Kilencen úgy gondolták, hogy ezt az álláspontot össze lehet egyeztetni a
hagyományos tanítással, öten nem láttak erre lehetőséget,és egy püspök nem foglalt állást.

Miután a kialakult véleménykülönbségeket nem sikerült áthidalni, a bizottság két
zárónyilatkozatot adott át a pápának, aki ezután még két évig vívódott a kérdés
eldöntésével. A két álláspont röviddel később "kisebbségi" és "többségi" nyilatkozatként
vált nyilvánossá. Néhány nappal az enciklika közzététele után a pápa, akit a világ minden
részérőlfelhangzó negatív reakció nagyon megdöbbentett, egyik beszédében megjegyez
te, hogy hivatala soha nem nehezedett lelkiismeretére nagyobb súllyal, mint a két évig
tartó vajúdás ideje' alatt. Tépelődését az egyházban feszült várakozás és sokoldalú
találgatás kísérte. Hírek szerint a bíborosi testületbóllegalább hárman ( Suenens, Döpfner
és König) megkísérelték őt arra rábeszélni, hogy ne döntsön a kérdésben. Ugyanakkor
mások sürgették, hogy a hagyomány mellett törjön lándzsát.

A "kisebbségi nyilatkozat", amit Ottaviani bíboros és Colombo érsek, valamint négy
teológus támogatott, a hagyomány tekintélyére épült. A természettörvény alapján az
egyház sok évszázados tanítása szerint a fogamzásgátlást "önmagában vett rossznak"
tekinti. Márpedig a Szentlélek irányítása alatt álló egyház nem tévedhet ebben a fontos
kérdésben ilyen hosszú időn keresztül. Ha az életadás folyamatának közvetlen megszakí
tása erkölcsileg megengedhető lenne, akkor semmi alapja nem volna a házasságot
megelőző szexuális aktivitás, a homoszexualítas vagy más szexuális rendellenesség
elítélésének sem.

A "többségi nyilatkozat" ezzel szemben azt hangsúlyozta, hogy a "szülői feladat felelős,

rugalmas és ésszerű gyakorlása megkívánja a fogamzás korlátozását" a mai világban. Ha a
házastársak " ... a házasság belső értékeit őrizni és gyarapítani akarják, akkor szükségük
van a fogamzás korlátozásának biztos és emberileg elfogadható eszközeire", A fogamzás
biológiai folyamatába történő beavatkozást nem szabad elítélni olyan esetben, amikor az
nem a gyermekszületés kizárására, hanem annak szabályozására irányul: "a házastársak
szexuális kapcsolatának erkölcsi értéke... nem függ minden egyes aktus direkt ter
mékenységétöl",

Apápai döntés lényegében magáévá tette a zsinatnak a házassági szeretetre és a szülőí

felelősségre vonatkozó tanítását, ám egy döntő kérdésben visszatért a régebbi, XI. Piusz
által képviselt állásponthoz. Amíg a zsinat a gyermekáldást a házastársi szeretet
"koronájának" és "legfőbb adományának" tekintette, az enciklika azt a házassági aktus
céljaként állította be, és így bizonyos értelemben visszatért a házasság elsődleges és
másodlagos céljai közötti különbségtételhez. A körlevél megismételte XI. Piusz
álláspontját a házassági aktus természetes életadó képességének korlátozhatatlanságáról.
A házasság emberi és keresztény értelmezése "feltétlenül kizárja annak lehetöségét, hogy
az életadás már megkezdett folyamatának közvetlen megszakítását a születésszabályozás
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eszközeként tekintsük. Hasonlóan tilos a férfi vagya nő ideiglenes vagyállandó jellegű

sterilizációja is. .,. Ugyancsak tilos minden olyan cselekedet is, amely akár a házassági
aktus előtt, annak folyamán vagy utána, kifejezetten arra irányul, hogy a fogamzás
lehetőségét mint eszközt vagymint célt megakadályozza."

Röviddel a pápai döntés megjelenése után teológusok és katolikus szervezetek a világ
minden részérőljeleztékellenvéleményüket. Mintegy hatszáz amerikai teológus aláírással
megerősített nyilatkozatban jelezte, hogy az enciklikával nem ért egyet. Az 1968-as német
katolikus napok résztvevői is hasonló fenntartásokat fogalmaztak. 1969 januárjában a
holland egyháZ pasztorális tanácsa szolidaritást vállalt azokkal a katolikusokkal, akik a
tanítás érveit gondos tanulmányozás után sem tudták elfogadni. Néhány évvel később a
detroiti egyháZmegyepasztorális zsinata is hasonló álláspontra helyezkedett. Aszökímon
dó természetéről ismert Thomas Roberts, Bombay nyugalmazott érseke úgyvélte, hogy az
egyháZnak nincsen elég ereje ahhoz, hogy ennek a tanításnak érvényt szerezzen a
hálószobákban is. Durban érseke, Dennis Hurleya körlevél közzétételét élete legfájdalma
sabb tapasztalatának tartotta.

A hetvenes évek elején szociológiai felmérések kimutatták, hogy a nyugati világban a
háZas katolikusok nagy többsége a csaIádtervezésnek nem csupán a "megengedett"
módszereit használja. Ez a tény a mai napig fennáll, a háZasságban élő katolikusok 85-95
száZalékaa születésszabályozás "elítélt" eszközeire támaszkodik. Ugyanakkor, legalábbis a
hetvenes években, a katolikusok vallásos gyakorlatában, a templombajárásban és a
szentségek használatában nem következett be kimutatható változás. Észak-Amerikában
vallásszociológusok ebből a tényből arra következtettek, hogy a körlevél nem az egyéni
lelkiismeretben, hanem a pápai tekintély szerepében okozott válságot. Apápai körlevelet
megelőző bizonytalanságra tehát a vélemények és a gyakorlat éles megoszlása követke
zett.

A püspökkari konferenciák pasztorális irányelvek közzétételével igyekeztek a negatív
reakciót ellensúlyozni. Azonban ezekben a körlevelekben is a vélemények sokfélesége
mutatkozik meg. Az Egyesült Államok püspökei például arra biztatták híveiket, hogy
igyekezzenek a pápa útmutatása szerint élni, vagy a bűnbánat szentségének erejéből

meríteni. Az osztrák püspökök ugyanakkor kifejtették, hogy "ha valaki vétene a körlevél
tanítása ellen, nincs minden esetben az Isten szeretetétől elválasztva, és járulhat
szentáldozáshoz gyónás nélkül is, mivel a körlevél nem tartalmaz tévedhetetlen dogmát".
A termékenység lehetőségének önző szempontokból történő rendszeres kizárása azon
ban nem mentesít a "súlyos bún terhétől".Voltak ingadozó álláspontok is. Az ausztráliai
püspökök azt hangsúlyozták, hogy" ... noha az enciklika .,. nem ünnepélyes nyilatkozat,
... tanítása biztos álláspont és hivatalos tekintéllyel rendelkezik". Ezért "az egyház
minden tagjának el kell fogadnia azt. Ennek a kötelességnek a visszautasítása súlyos
engedetlenségnek számít ..." Hat évvel később azonban ugyanez a püspöki kar egy papok
számára kiadott nyilatkozatban elismerte annak lehetőségét,hogy " ... valaki fenntartás
nélkül elfogadja a pápa általános tanító tekintélyét, ... és ugyanakkor a kérdés gondos
tanulmányozása és imádság eredményeként ebben a kérdésben eltérővéleményre jut". A
kanadai püspökök azt is megállapították, hogy az ilyen személy " ... biztosan vétlen, és
nincsen az egyház testéből elválasztva ..."

A mexiköi püspöki kar 1972-es körlevele a személyes lelkiismeret szerepére hivatko
zott. A csaIádtervezésre vonatkozó döntésben a házastársak " ... vegyék gondosan
figyelembe az egyház szent és megbízható tanítását, valamint azokat a sajátos körülménye
ket, melyekkel szembetalálják magukat". Afrancia püspöki kar a fogamzásgátló mentalitás
elítélése mellett azt is leszögezte, hogy bár a fogamzásgátlás önmagában nem tekinthető

jónak, az nem mínden esetben tekinthetővétségnek. Azegyház tanítása szerint az erkölcsi
értékek kikerülhetetlen konfliktusát előidézőhelyzetekben a magasabb rendű kötelesség
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teljesítése a fogamzásgátlás sZükségességével is együtt járhat. Ehhez a belga püspökök még
azt is hozzátették, hogy a valóságos vagy a látszólagos konfliktusok esetén még a
fogamzásgátlás elkerülésére irányuló ismétlődősikertelenség sem választja el a híveket az
lsten szeretetétől.

A kanadai püspökök körlevele hasonló középütat javasolt. "Mivel nem tagadnak meg
semmi isteni vagykatolikus hittételt és nem utasítják vissza az egyház tanító tekintélyét,
nincsenek az egyház testébőlkizárva", föltéve, hogy nem adják fel az igazság megtalálására
irányuló igyekezetet. A gyóntatók megnyugtathatják azokat is, akik elfogadják ugyan az
enciklika tanítását, de " ... bizonyos körülmények miatt kötelességeik kikerülhetetlen
kontliktusával találják magukat szemben; mint például a házassági szeretet és a szülöí
felelősséggyakorlat összehangolása a gyermekneveléssel vagy az anya egészségének
megvédésével. Ilyen esetekben az erkölcsteológia elfogadott elvei alapján megengedhető

az, hogy miután sikertelenül megkísérelték az enciklika útmutatását követni, becsülettel
és nyugodt lelkiismerettel folyamodjanak olyan megoldáshoz, ami a körülmények között
számukra helyesnek látszik."

Ez a pasztorális bölcsesség sok felesleges vitától mentette meg a kanadai egyházat, és
annak a lehetőségét is biztosította, hogy a vallásukat buzgón gyakorló hívek lelkiismere
tükben helyes álláspontra jussanak ebben a bonyolult kérdésben. Remélhető, hogy
ugyanez a bölcsesség ma is gyakorolja hatását, amikor egy hangos, de sok zavart keltő

ultrakonzervatív irányzat a szülőí felelősség gyakorlatának kérdését a pápai tanítás iránti
kötelező engedelmességgel igyekszik azonosítani, és megkísérli a józan észnek és a
helyesen formált lelkiismeretnek a szerepét a döntésből kizárni.

Egy hozzávetőleges felmérés szerint huszonöt püspökkari nyilatkozat feltétel nélkül
elfogadta az enciklika autentikus, azaz "hivatalosan kötelező" mivoltát. Ezek a nyilatkoza
tok, noha elismerték azt, hogy a körlevél nem tartalmaz "tévedhetetlen" tanítást,
hangsúlyozták "hivatalos tekintélyét", és feltétel nélküli engedelmességet sürgettek.
Tizenhat körlevél abból indult ki, hogy a nyilatkozat nem tévedhetetlen, és ezért a
körűlmények által meghatározott és a lelkiismeret által helyesnek tartott elvi és gyakorlati
eltérést lehetségesnek tekintették. Tizenegy püspöki körlevél bizonytalan álláspontra
helyezkedett. E véleménykülönbségeket nem szabad figyelmen kívül hagyni, mivel a
fogamzásgátlásra vonatkozó egyházi tanításról csak ígyalkothatunk teljes képet. Apüspöki
nyilatkozatokban megmutatkozó véleménykülönbség azért is jelentős, mivel az elmúlt
évtizedben kísérletek történtek arra, hogy a fogamzásgátlás tilalmát az általános egyházi
tanítóhivatal "tévedhetetlen" nyilatkozataként állítsák be, arra hivatkozva, hogy a világ
egyház püspökei azt fenntartás nélkül magukévá tették. A zsinat valóban megállapította
annak lehetőségét,hogya püspökök "avilágban szétszörva is hirdethetik Krisztus tanítását
tévedhetetlenül", feltéve, hogy " ... a hitre vagy az erkölcsre vonatkozó tekintélyelvű

tanításukban maguk között és Péter utódjával az egység köteléket" megtartják, és
" ... egyetértenek abban, hogy a kérdéses igazságot feltétlenül és végérvényesen el kell
fogadni". Azonban ebből a megállapításból is kiviláglik, hogy e tanítás nem alkotott
egyértelműés végérvényes ítéletet a fogamzásgátlás erkölcsileg megengedhetőeszközei
ről. Avilágegyház - a fenti felmérések szerint - ugyanerre a következtetésre jutott. Ez a
kérdés tehát továbbra is befejezetlen teológiai és pasztorális probléma marad.

A "család és a modem világ" problémájával foglalkozott az 196s-as püspöki szinodus,
újra felvetette a kérdés megoldásának reményét. Ennek a reménynek Francis Quinn Los
Angeles-i érsek már a gyűlés kezdetén hangot adott. Az a tény, mondta, hogy az egyházi
követelménytől "eltérő gyakorlat" sok hívőt nem tart vissza a szentségek vételétől, azt
bizonyítja, hogy "ezt a problémát lelkiismeretükben már sokan megoldották". Az egyház
tanításával szemben tapasztalt ellenállást azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni.
Ezért van szükség a világegyházra kiterjedő konzultációra, aminek nemcsak az ellenvéle-
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mény teológiai problémájával, hanem a sZületésszabályoZás és a szexuális etika kérdései
vel is foglalkoznia kell. Azt is sürgette az érsek, hogy az egyházi tanítás legyen világos, és
váljék az alacsonyabb múveltségGek számára is érthetővé.

Basil Hume bíboros westminsteri érsek is hasonló véleményének adott hangot. Az
egyházi tanítással szembeni ellenállást nem lehet egyszerűen "emberi gyarlósággal és
gyengeséggel" azonosítani, mondta. "Ez sok esetben az egyházat őszintén szerető és
lelkiismeretes hívek álláspontjában is fellelhető, akik egyszerűen nem tudják elfogadni azt
a megállapítást, hogy a fogamzásgátlás mesterséges eszközei erkölcsileg -önrnagukban
rosszak- " Ígyvélekedett Dennis Hurley durbani érsek is. Nehéz magyarázatot adni arra,
hogy" az életadó képesség mesterséges korlátozása -önmagában vett erkölcsi rossz-,
ugyanakkor magának az életnek a kioltása nem az, mint például jogos önvédelem, vagy
igazságos háború esetében". Az a tény, hogy sok hívő és teológus az enciklika álláspontján
túlhaladt, a sensus fidetium egy jelének is tekinthető, mondta Carter bíboros, torontói
érsek. Lehetséges, hogy ezen a tényen keresztül a Szentlélek az egész egyház számára ad
valami üzenetet.

Azsinati tanácskozások anyaga nem került nyilvánosságra, de az 198l-ben kiadott pápai
körlevélben, a Familiaris Consotto tanításában helyet kapott. Ebben a nyilatkozatban Il.
János Pál megerősítette VI. Pál tanítását. A házasok tapasztalata és a társadalomtudomá
nyok megállapításai egyaránt bizonyítják, hogy "antropológiai és erkölcsi" különbség
létezik a fogamzásgátlás és a természetes családtervezés között, mondta a pápa. Ez a
különbség , ... végső elemzésben az emberi szexualitásra vonatkozó két egymással össze
nem egyeztethetőfelfogásban gyökerezik". A "termékenységi ciklus követése dialógust,
kölcsönös tiszteletet, önmegtartóztatást és a felelősség közös gyakorlását ...", valamint a
házastársi kapcsolat testi és lelki jellegének elismerését jelenti. Ez ... "lehetetlenné teszi
(a szexualítás) személytelen használatát. A szexualitás személytelen tárgyként való
használata ugyanis lerombolja a test és lélek közötti személyes egységet, és magát az isteni
teremtést sérti meg a természet és a személy közötti aktív kapcsolat legmélyebb szintjén",

A "terméketlen időszakok" követésével azonban a házastársak " ... Isten tervének
végrehajtóivá válnak, és saját szexualitásuk áldásaiban részesülnek a teljes önátadás
dinamizmusának eredeti mértéke szerint ..."

A "fogamzás meggátlása" (conceptuum impeditio a latin szövegben) ezzel szemben
nemcsak a szexuális közösség "egyesítő" és "életadó" jelentését választja szét, hanem az
emberi szexualitást is lealacsonyítja. Megváltoztatja a házastársak kapcsolatát, és érthetet
lenné teszi azt a nyelvet, amivel "a férj és feleség közöttí feltétlen önátadást kell kifejezni". A
fogamzás meggátlása tehát "a házastársi szeretet belső igazságának meghamisítását jelenti".

A körlevél a házastársak tapasztalatára és a társadalomtudományokra való általános
utaláson kívül nem hivatkozik semminemű tapasztalati tényre sem, ami a fenti következ
ményeket megokolná. Felvetődik tehát a kérdés, hogy vajon a fogamzás "mesterséges"
meggátlásával minden esetben együtt jár-e a szexualitás, az emberi méltóság és a
házastársi kapcsolat ilyen nagymértékű ártalma? Ha pedig ez valóban így van, a
"termékenység ritmusának követése" miért nem okoz hasonló károkat, különösen akkor,
ha az a gyermekáldás kizárásán kívül más kifejezett célt nem szolgál? Minél megbízhatóbbá
válnak a fogamzásgátlás "természetes" módszerei, annál lényegesebb a körlevél konk
lúziójának tapasztalati bizonyítása. Ezek a módszerek ugyanis éppúgy meggátolják a
fogamzást, mint a .rnesterséges" módszerek, és ezzel lehetövé teszik a házastársak "benső

önátadásának" önző megakadályozását.
A házastársi tapasztalat kritikus kiértékelése nélkül, és az empirikus tudományok

adatainak hiányában a két mödszer között csak egy szembeötlő különbséget lehet találni.
Ez a különbség a folyamatban rejlik: a "természetes" mödszerek használata az időpont

gondos kalkulációjával éri el ugyanezt az eredményt és akadályozza meg az életadás
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lehetőséget. Ha azonban csak erre az egyetlen különbségre hagyatkozunk, akkor megint
szembetaláljuk magunkat a természettörvény merev és leszúkített értelmezésén alapuló
érvekkel szemben felhozott korábbi ellenvetésekkel.

Ennek a tanulmánynak azonban nem az a célja, hogy felelevenítse a születésszabályozás
vitáját, hanem az, hogy megrajzolja a .magíszteríum elfogadott tanításának" körvonalait az
egyházban. XII. Piusz pápa "szülői felelősség"-re vonatkozó tanítása már megengedte azt,
hogy időszakos önmegtartóztatással a gyermekáldás lehetöségét fontos egészségügyi,
gazdasági vagyszociális okok miatt szándékosan kizárják a házasságból hosszabb időre,

vagyannak egész tartamára is. Ez a megállapítás nemcsak a házassági aktus és a fogamzás
lehetőségének szándékolt szétválasztását tekintette az egyház történelmében először

erkölcsileg elfogadhatónak, hanem egyúttal a házassági aktus biológiai épségének
feltétlen szükségességét is kérdésessé tette. Ezt ugyanis a hagyományos tanítás éppen az
aktus termékenységének mindenkori biztosítása végett.követelte meg. Így érthető, hogy a
Humanae Vitae a születésszabályozás lehetőseget elfogadott ténynek tekintette és csak
eszközeinek erkölcsi kérdésével foglalkozott. XII. Piusz óta az egyház hivatalos tanítása
ugyanis a "szülői felelősség" gyakorlása révén ugyanolyan erkölcsi fontosságot tulajdoní
tott a gyermeknevelésnek, valamint a gyermekáldás gazdasági és szociális jelentőségének,
mint a fogamzás lehetőségének.Ahagyomány megváltozására irányuló érvek tehát a szülői

felelősség új értelmezésében gyökereztek, és éppúgy nem foglalták magukba a gyer
mekáldás önző szempontok alapján történő kizárását (azaz a ,,fogamzásgátló menta
lítast"), mint ahogyan a családtervezés "természetes" eszközei sem zárják ki a használatuk
kal való önző visszaélés lehetőséget.Hasonlóképpen nem az eszközök "természetes" vagy
.mesterséges" jellege játszott szerepet a hivatalos álláspont kialakulásában, hanem
azoknak a biológiai folyamatokra, magára a házasságra, valamint a házastársak méltóságára
gyakorolt feltételezetten káros hatása. XII. Piusz tanítását követve az enciklika hangsúlyoz
za, hogy ez a káros hatás csak az életadás biológiai folyamatának .közveüen" (direkt)
megszakításával jön létre. Annak "közvetett" (indirekt) megszakítása, például terápiás
okok miatt, akkor sem ítéltetik el, ha az .mesterséges" eszközök használatával történik,
annak ellenére, hogy a reprodukció biológiai folyamatára gyakorolt végső hatása mindkét
esetben azonos. II. János Pál pápa legutóbbi nyilatkozatában is erre a különbségre
hivatkozik, amikor az enciklika alapján a fogamzásgátlást "önmagában tilos" erkölcsi
rossznak nevezte, aminek tagadása "az Istenre és az emberre vonatkozó keresztény tanítás
egyik központi tételét érinti". (LOsservatore Romano, 1988. 11. 13.)

Az életadás folyamatának .közvetlen" és .közverett" megszakítása közötti különbség
tétel több erkölcsi probléma megoldásához ad kulcsot. A tanítóhivatal azonban ennek a
különbségnek az értelmezését ráhagyja az erkölcsteológiára, alkalmazását pedig a
gyóntatók tapasztalati bölcsességére és mindenekelött a házastársak tájékoztatáson
nyugvó lelkiismeretbeli döntésére bízza. A megkülönböztetést úgy is lehet értelmezni,
hogy az életadás folyamata "közvetve" szakad meg minden olyan esetben, amikor a
biológiai kár kisebb, mint az a kikerülhetetlen ártalom, amit a szexuális önmegtartóztatás
vagya fogamzás lehetősége jelentene a házastársak egészségére, a házasság gazdasági vagy
érzelmi stabilitására vagy a már megszületett gyermekek jólétére és nevelésére nézve.
Ennek az értelmezésnek az alapjául nemcsak az idézett püspökkari nyilatkozatok
szolgálnak, hanem az a tény is, hogy a hivatalos tanítás sohasem ítélte el azokat az egyházi
tanítással egyetértő házastársakat, akik súlyos és kikerülhetetlen kényszerítőokok miatt a
születésszabályozás .mesterseges" eszközeihez folyamodnak. Ilyen esetekben az életadás
folyamata csak "közvetve" szakad meg, ugyanis az nem a gyermekáldás, hanem a súlyosabb
kár elkerülésére irányul. Végső soron tehát az egyház nem fogamzásgátló szerekröl vagy
azok használatáról alkot ítéletet, hanem a fogamzásgátlás emberi aktusáról, a szabadon
elhatározott és végrehajtott döntésről. ami a gyermekáldás lehetőséget önző, azaz
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megfelelően súlyos ok nélkül kizárja a házasságból. Azt sem szabad elfelejteni, hogy az
egyház ítélete a házasság keretein belüli gyakorlatra vonatkozik.XI. Piusz pápától kezdve
az egyház állandóan hangsúlyozza, hogy a házastársak aktusának kell a termékenység
lehetöségét megőriznie.Ezt az ítéletet azonban nem lehet egyszeruen és minden esetben
átvinni a házassági kereteken kívüli nemi kapcsolatokra. Ezeknek erkölcsi kiértékelése
nem az aktus termékenységéből,hanem a keresztény szexuális etika alapelveibőlindul ki.

Napjainkban sokan már túlhaladtak a Humanae Vitae-ben kifejtett erkölcsi álláspon
ton. Felvetődik tehát az a kérdés is, hogy vajon ennek az álláspontnak a védelme nem az
"idők jelének" félreismerését jelenti-e? Az emberi szexualitás összetett adottság és sok
emberi érték megvalósításának eszköze. Annak:biológiai épsége alapján történő értéke
lése, vagy pusztán a házasság keretei közöttí elismerése nagyon is merev és szűkkörű

beállítottságnak tűnik a legtöbb keresztény és nagyon sok római katolikus sZámára is.
Erkölcsi tanításunkban számolni kell a szexuális forradalom következményeivel, meg kell
találnunk a homoszexualitás társadalmi jelenségének helyes magyarázatát és értékelését,
számolnunk kell a szétbomló házasságok következményével és a szexuális kizsákmányolás
és elnyomás sokarcú problémájával is. A modem lélektan és társadalomtudomány
ismereteinek hagyományunkkal való szintézise helyett a tanítóhivatal látszólag fennakadt
a házassági aktus termékenységének "közvetlen" és "közvetett" megakadályozása közötti
jelentéktelennek látszó különbségen.

A Humanae Vitae hatásának ilyen értelmezése azonban távol áll a valóságtól. Az
enciklikának van prófétikus jellegű tanítása is, ami felül áll a véleménykülönbségeken.
Valójában ez adja meg a katolikus egyházban az "elfogadott tanítás" lényegét. Az emberi
szeretet szexuális kifejezésének igazi feltételei csak a házasság keretei között találhatók
meg. Ennek a szeretetnek Isten által adott teremtő ereje van, ami az életadásban válik
teljessé. Ezért tekinti az egyház a gyermekáldást a házastársi szeretet legnagyobb
adományának, aminek lehetőséget szabad elhatározással nem szabad visszautasítani. Ez
adja meg az egyházi tanítás kiindulópontját az emberi szexualitás sokrétegű kiértékelé
séhez, és lehetőségeinek megvalósításához is. Ez a meggyőződés tehát a katolikus hit
ajándéka a világnak, amelyben, II.János Pál pápa szerínt, egyre kevesebb hely és lehetőség

marad az emberi élet és szeretet kibontakozásához.

KUKOREtLY ENDRE

"Életnek beszédét tartván elébök"
Ahogy valóságos szent vizeiben lábol

és széjjelmászik hamvas darabjaival
vagy int szeméoel, s elmereng a lelkünk
csillagos csillogás, hogy magunkka/leszámol

amire bivatkozol, fölborult,Uram
s amire vonatkoztathatunk, megszünt.

Ahogy kiha/latszik valódi múködésed
úgy szűköl, mintba ólomrácsok nyomnák

most rátnzuban, Uram, fÖlemel most és fölszáll
és közeledünk, elborít a fényed

s én csapkodok vakon, leverem bábuid
s a képet a falon, amilyen sose voltál.
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