
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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