
elutasítsuk, ha a házasságon belül
és a fér] igénybevételével történik.
A döntő enkölcsi okok mellett ezt
az állásfoglalást követeli a házas
ságnak és magának a gyermeknek
érdeke. Katolikus orvos semmiké
pen sem nyujthat hozzá segítséget.
Egészen más elbírálás alá esnek
azok a kísérletek, amelyek a nor
málisan végzett aktushoz kapcsolo
dóam igyekeznek előmozdítani a fo
gamzást. Az ilyen eljárás csak a
természetes történést kívánja tá
mogatní s így - miként a pápai
szózatban olvashattuk - meg is
van engedve. Nyilvánvaló azonban,
hogy az orvos és a házastársak csak
mínden más kezelési lehetőség ki
merítése után és egészen ritka eset
ben folyamodnak hozzá.

Végezetül még valamit. Szüksé
gesnek éreztem, hogy a katolikus
megítélés indokaival és érveivel
együtt tisztán álljon előttünk. An
nál is inkább, mert annak a nagy
vitának tanúsasa szerint, amely ép
pen most folyik Angliában, nincs
kizárva, hogya protestáns felfogás

A KIS ÚT

lényeges pontban el fog térni a mi
énktől. Annaik ellenére ugyanis.
hogy az anglikán egyház által ki
küldött bizottság 1949-ben megál
lapította: "A mesterséges megter
mékenyítés alapjában eltévelvedes
és sérti a keresztény elveket", idén
januárban Fisher canterbury-i ér
sek, az anglikán egyház feje, egy
konkrét bírósági üggyel kapcsolat
ban már csak a "donor" közbejöt
tével történő mosterséges megter
mókenvítést itélte el. S azok az
anglikán egyházi személyiségek is.
akik az érseki nvilatkozat körül
tárriadt vitába beleszóltak, tartóz
kodtak attól, hogy általánosságban
tárgyalják a kérdést. Mindenesetre
Iiayclrnet érdemel, hogya "brit or
szágos házassági tanácsadó testü
let" az anglikán egyházénál szigo
rúbb álláspontra helyezkedett. Ha
tározata szerint: "Azok a házastár
sak, akik normális úton nem tud
nak saját gyermekhez jutni, min
den szempontból helyesebben jár
nak el, ha örökbe fogadnak egv
gyermeket. "

Már gimnazista kOl'Omban is a régi rómaiak imponáltak nekem leg
jobban, mert határozott elvek szerint cselekedtek, és keményen kitartot
tak amellett, amit egyszer elhatároztak. Én is eltökéltem, hogy igy te
szek majd, és nem láttam kárát. Mindig volt határozott napirendem, ha
tározott költségvetésem, határozott munkatervem, életprogramom, amely
től semmi körülmények között sem tértem el. Sok munkát, izgalmat, kel
lemetlenséget kerültem el így, és - bár nem azért tettem - az ember
társaim is mindig tiszteltek ezért,

Mostanában azonban a feleségem azt veti szememre, hogy merer
vagyok, és hogy ő nem bír, de nem is akat igy, elvek szerint élni, ő

szabadon és azt akarja tenni, amit neki éppen abban a percben diktál a
szíve, Melyikünknek van igaza?

Sokszor idéztük már Schütz An
tal mondását, hogy a "vagy-vcagy"
ném katolikus kötőszó. A katolikus
kötőszó "nemcsak, hanem, is". Mit
jelent ez jelen esetben?

Az ember pszichéjében adva van,
hogy a cselekvést mindig a legki
sebb ellenállás irányában kezdi. Az
önnevelésben is érvényesül ez a tö-
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rekvés, Amikor valaki hozzá akar
[ogni, hog}' jellemét kialakítsa.
vagy, hogy komolyabb lelkiéletet
kezdjen, rendesen olyan erényeket
választ, amelyekre úgyis hajlama
van, amelyeknek elsajátítására ke
vés, vagy semmi energiát sem kelJ
fordítania, sőt sokszor olyanokat is.
amelyek mások; szemében szinte



hiányoknak, vagy hibáknak látsza
nak.

A könnyelműségre hajló ember
nagy lelki felbuzdulással arra ha
tározza el magát, hogy ezentúl bő

kezű és nagylelkű lesz, - a fukar
ságra hajló azt, hogy ezentúl gon
dosabban bánik a pénzzel; pontos
könyvvezetést kíván meg magától
és ellenőrzi magát, nem dobálja-e
ki a pénzét haszontalanságolcra. Az
ideges, nyugtalan ember komoly
lelkiismeretvizsgálatot tart, jól
használja-e fel idejét, hogyan le
hetne két munkát végezni egyszer
re, nem tölt-e túlsok időt evéssel,
alvással, barátkozással. A kényel
mes, rest ember azt határozza el,
hogy ezentúl jól meggondolva vég
zi el minden munká iát, nem hagy
ja magát megzavami senkitől és
semmitől, nehogy valami nyugta
lansig keletkezzék körülötte. Szó
val a lelkiéletben is érvényesül az,
amit Kempis Tamás mond: "A
szenvedély hajt bennünket és mi
ezt buzgóságnak tartjuk."

Az Ön esetében úgy látszik ne
künk, hogy természettől van bizo
nyos hajlama a rendszerességre,
logikus gondolkodásra, a felismert
(vagy vélt) jóhoz való r-agaszko
dásra. A nevelők (nagyon helyesen)
ezeket a tulajdonságokat igen gyak
ran hangsúlyozzák, megkívánják,
mert igen szép erények fakadnak
belőlük, mint: megbízhatóság, hű

ség. az idővel és javakkal való gaz
dálkodni tudás, következetesség,
stb.

Ezek Önnek mind nagyon tetsze
nek, és mivel hailamos is rájuk,
minden történésből. olvasmánvból,
tanításból, elmélkedésből ezeket
hallja ki.

Pedig akármilyen szép tulajdon
ságok is, vannak más szép tulaj
donságok, képességek és erények
is, arnelvek talán elkerülik figyel
mét , arról nem is beszélve, hogy
a leeszebb tulaidonsázokat is lehet
ezvoldalúan, mértéktelenül gyako
rolni.

Ugyanez vonatkozik azonban a

feleségére is. Abból a nehány szó
ból, amellyel őt - bár tiszteletre
méltó (és ugyebár nem tévedünk:
"elvszerű") mérsóklettel említi, azt
véljük látni, hogy - enyhén szól
va - kissé ötletszerűen vezeti ház
tartását, nagyvonalúan kezeli a
pénzt és engedékeny a gyermekek
kel szemben.

Neki bizonyára az olyanféle je
lenetek tetszenek, mint arnikor az
apostolok nem tudták az Úr Jézust
visszatartani, hogy felmenjen J e
ruzsálcmbe, és Tamás felkiáltott:
"menjünk vele mi is, és haljunk
meg vele l"~ Igaz, hop" később gon
dosan elbujt ő is félelmében, de
amikor mondta, őszintén, forró
szívvel mondta. Vagy amikor Péter
azzal az egy szál kardjával had
bavonul a Jézust kereső, fogyvea-es
tömeggel szemben!

I~eiTI, ő ezeket a spontán, meleg
megnyilvánulásokat szereti, nem a
"merev és holt" elveket. amelyek
gúzsbakötik az embert! Ö azt vall
ja, hogy ruganyosnak kell lenni.
azt tenni és úgy, ahogy abban a
pillanatban diktálja a szfve. Ö
"megérti", hogya gyerekek most
inkább játszani akarnak, mint ta
nulni, hogy a dobostortának mind
egy, paradicsomleves előtt eszi-e
meg a gyerek, vagy rendes ebéd
után, és miért ne akkor egye meg
a gyermek, amikor éppen legjobb
gusztusa van rá?!

Mindczekkel elsősorban azt aka
rom mondani, hogy egyrészt nem
olvan nagy erény, másrészt nem
olvan nagy bűn, ha két ember két
különbözö úton akar iárni. Mind a
kettőt adottságai. ne';elése és élet
köriilménvei sodoriák inkább az
errvík, vagy a másik irányba. "Vi
seljétek el egymást" - inti az apos
tol az első keresztényeket.

De mi nem állhatunk meg annál,
ami természetes, nekünk, keresz
tényeknek a természetfölöttire kell
törekednünk. Elmélkedésünk min
denkori első pontja: mit mond, ho
gyan felel erre, vagy arra a pa
rancsra, kívánalomra, igényre, kö-
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telességre, adott helyzetre a termé
szetem ? A második pont azonban
- minthogy a kegyelem a termé
szetre épít -, mít kell kiegészíte
nem, kijavitanorn, megnemesítenem
terrneszetembon, hogy be tudjam
fogadni él kegyelmet, amit lsten ad
nj akar nekem, de csak akkal ad,
ha befogadására alkalmas vagyok.
Harmadszor azon kell elmélked
nem hogyan fogok hozzá a meg
való~ításl;o;~ és mivcl tudom bizto
sitani, hogy állhatatos legyek majd
rt végrehajtásban. Es csak egy na
!,yon sokadik e]múlkedósi pont, ho
gYGn tudnám az általam Ielismet't
lót éleH:il'samnak (vagy mun katúr
samnak. vagy családou: többi tag
rának) is meggyőződeséve tenni. AI.
ernberek egyik legnagyobb g.ven~l,e

Je. hogy sokkal többet fo,;lai;wznal,
él mások megtóritósével es megju
víiásával, mint a sujat maguké~a1.

Amiko]' az egymás mellett (plane
házasságban) élt, embereknél az
egyik félt ulhanvsúlvozz« él saját
áÚáspon(ját a másik rovúsára, ak
kor már baj, sot nagy baj van,
'.'Ijnd a kottoncl. tudutosan arra
kell törekedni,'. hos;v ]ei1dö]eg so
kat vegyen át a másíknuk a SZélTI

pontjaibóJ. Ami perszl' nem jelen í i
azt. houv most mái' egyik se ra
gaszkodjók a rendhez. nontoss.ia
hoz. j.gér('tn1c~tartásÚhoz. si b.vhcz.

hanem azt, amit Sz. Agoston más
vonatkozásban ugyan, de ide is il
lően úgy fejez ki, hogy a fontos
dolgokban legyen meg az egység, a
közömbösekbcn legyen meg a sza
badság, mindenben pedig legyen
meg a szerotot.

A minden emberben ólő (íselkéD
zclés szcrtnt az apán3'k kell lennie
a csalúdban annak, aki képviseli 3

tlll"vényl, él rendet, az elvet, a szi
;;orl, ha kell a ..haithat atlansáaot"
-- az anya pedig az, akinél lehel
i.~L'," J;ícsit kunyerúlnl, kénveskedni,
cg.v kicsit mcgbuin i, védelmct ta
láini, amikor ;( lelkiismerel egy ki
csit nyugtalankodik.

Persze ez <.17: oltalom nem frj ul
hal cinkos<ággá. Csak l'PP2!1, hoav
van a csatádban valuk i, aki meg
tőrli a könnvek től összemaszatolt
kis arcot, hátrasímít]a a megizzadt
űstök ő! lés elvezeti a kis bűnöst az
<',cles:wához bocs.ina.tot kérni. Most
a:~tál1' 'az édesapának nem szabad a
increv elveket haj togatlTIi e·~yn'-"~zt.

1.iúsrósz: azonban ha valam: oknál
r(),:~V~l D1égis ezt látja szü].:;:só:!,csnek
az él lJ Ci, akkor cl marnának nem
s:~aba"r:l ,.'myuejvá" süllvcdní, aki a
gyc!"eki,c! tart,hanL"lTI komoly édes
anyának kell lennie, aki mauáévá
teszi és keresvtülviszi a családfő

nek, az ("de,apának elveit és ma
g' JIa rtúsá l.


