
A KIS ÚT
Tudom, hogy az .egyház elismeri: vannak komoly okok, melyek megenge

detté teszik a gyermekáldás korlátozását. Gyakorlati megoldásként az Ogino
Knaus-féle módszer alkalmazható. Köztudott azonban az is, hogy vannak ese
tek, amelyekben ,e módszer alkalmazása csődöt mond. Nem hinném, hogy az
illetékeseknek erre nem terjedt volna ki a figyelme. Azt sem akarom elhinni,
hogy az egyház az ilyen problémával küzdő házastársaktól emberfeletti !hó
siességetkíván. A teljes megtartóztatás ugyanis a házasság lelki és testí
egyensúlyát egyaránt felbontaná, súlyos krízist váltana ki. De nem kevésbé
sujtja a jószándékú keresztényeket az e vonatkozásban gyengéknek mutatkozók
fölött elhangzó egyházi elmarasztalás sem. .

Levélírónk valóban széles rétegeket
érintő, sokszor elhangzó problémát kí
ván világosabban látni, s kétségtelen
az is, hogy a múltban s tán a jelen
ben is akadna.kkissé elhamarkodot
tan, sematikusan nyilatkozó szakem
berek, kiknek véleménnyilvánítása az
érintettek számára Ieverően, nem oe
dig segítően, felemelően hat. tpp
ezért szerétnénk - az objektív tör
vény tiszteletbentartása mellett - a
kérdésben megnyugtató választ adni.

Köztudott, hogy az elmúlt néhány
évtized pápá! többször is, 'nyHatkoz
tak a keresztény házasság problémái
ról, kíemelve, mekkora érték annak
tisztasága, mégis a felvetett kérdést
kifejezetten nem említették. Többen
tán azt mondanák, hogy erre nincs
is szükség, mivel az általános alapel
vekből szükségképpen folyik a követ- .
keztetés, hogy az egyház ezekben a
kritikus esetekben abszolut önmegtar
tóztatást követel. E felfogás követői

arra is hivatkoznak, hogy mindazok,
kik önhíbáiukon kívül - bár kíván
tak volna - nem házasodhattak. szin
tén önmegtartóztatásban kell. hogy
éljenek. Egyetlen re~lis szemlélettel
rendelkező ember sem állíthatja azon
ban, hogya nem házas emberek hely
zete e vonatkozásban azonos a há
zasságban élőkével. Más feladatot és
problémákat jelent ugyanis az önmeg
tartóztató élet a magányosan élőnek,

és lényegesen más annak, aki felesé
gével, fériével él egy fedél alatt. Sőt,

Szent Pál tanítása egyenesen arra
utal, hogya házastársaknak hosszabb
ideie: történő önmegtartóztatása kísér
tésekhez vezet. S tán úgy megválto
zott volna az emberi természet, hogy
az, amit Szent Pál a házastársaknál.
mint természetes dolgot említ, neve
zetesen az együttélés meLlett hosz
szabb ideig csak kísértések árán meg-

valósítható önmegtartóztatást, az ma
nem jelentene hasonlóan súlyos prob
lémát?

Valóban, kétségtelen, hogy e prob
léma sokaknak jelent komoly gondot.
S 'természetesen elsősorban a jószán
dékú, gyakorló keresztényeknek. A lel
kipásztorok fígvelmét sem kerülheti
el, hogy számos keresztény férfi és IDŐ

épp a számára megoldhatatlannak lát
szó kérdés miatt marad hosszabb ide
ig távol a szentségektől, Minden jó
akaratuk mellett ugyanis a gyakorlat
ban megvalósíthatatlannak találják az
egyház által előírt követelményeket.
Úgy tűnik tehát, hogv a katolíkus egy
ház házassági moráljával híveit nem
hogy közelebb vinné, de elrrenesen el
riasztja a keresztény tökéletesség felé
való törekvéstől.

Mindebből természetesen nem az
következik, hogy az isteni törvényre
támaszkodó egyházi tanítás, az erköl
csi normák tévesek. Az etikai normák
zsinórmértéke ugyanis nem az egyes
emberek tényleges magatartása. Azt
azonban feltétlenül meg kell tenniük
az egvház hivatott tanítóinak, hogy
az erkölcsi előírások szellemét köze
lebb vi~é'k a hívek Ielkívtlágához,
azt helyesen magyarázzák, s ami a
legfőbb. lélekben, a szívek mélyén
arra benső igenlő választ ébresszenek.
A szóban Iorzó problémával kaoesolat
ban is legfőkéopen ezt a feladatot
kell a moralístáknak, a lelkipásztorok
nak elvégezniük.
trthető ugyanis, hogy a keresztény

házassági morál az e~ház tanításá
ban a maga ideális voltában nyílátko
2Jik meg. Azt a célt tűzi a keresztény
házastársak elé, mely felé törekedni
ük kell, melyet elvilea helyeselniük
kel,}, rnelvnek megvalósítása felé ko
moly erőfeszítéseket kell tenniük.
Döntő fontosságú tehát, hogy ezt a
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célt, feladatot a keresztény házastár
sak szem elől ne tévesszék, hogy
őszintén ígyekezzenek a célkitűzést

minél jobban megközelíteni, hogy va
lóban törekedjenek is e vonatkozás
ban a keresztény tökéletességre, Vég
ső soron minden egyes - magasra he
lyezett - erkölcsi normával kapcso
latban ez a keresztény ember feladata.

Köztudott azonban, hogy a célkitű

zés megvalósítását súlyos mértékben
veszélyezteti az emberi gyarló termé
szet. Ezt az esendőséget alázatosan el
kell ismemie minden jószándékú, a
jobb felé törekvő kereszténynek, mí
ként tette azt az Úr Jézus példabeszé
dében is amellét verő vámos. S tud
juk, hogy Krisztus nem a fennhéjázó
farizeust, hanem az esendőségét meg
valló vámost jelentette ki megigazult
naJk. Ha tehát a házasélet moráliát is
ebben a perspektívában szemlélné
mínden keresztény ember, akkor az
számára már nem elviselhetetlen ter
het jelent, melvtől nem tud szabadul
ni, mely míndíg és szükségkéopen le
felé húz. Krisztus példabeszédére gon
dolva ugvanís minden keresztény há
zastárs arra emlékeznék, hogy Isten
az alázatos. búnvalló lelkületet, a
gyarlóságából felemelkednt kívánó
akaratot kívánja szüntelenűl az em
bertől. Arra is gondolna továbbá,
hogy az emberi gvarló, esendő termé
szetet Isten lej:(alább oly jól ismeri,
mint maga a kü:zJködő lélek. E ~arló
ság ugyan nem mentesít attól. hogy
az ember komoly ! erőfeszítéssel ne
küzdtön e vonatkozáshan is az erköl
csi törvény megtartásáért. Kétségtelen
azonban. hogy ez az esendőség - ki
nek-kinek egyéni adottságai szerint 
csökkenti a b,'innek súlvossázát. A :ke
resztényerkölcstannak 1"l\Zszigorúbb
értelmezése mellett is megáll az a té
tel. hogy egy cselekedet, amely 3'1: ob
jektív normák szerínt súlyos bűnnek

minősül, bizonvos konkrét esetekben
csupán esendőségből származó töké
letlenségnek is számíthat.

A gyakorlati magatartás szerunont
jából. a gyakorlati rnérlegelés számá
ra tehát a következőket kell elrnon
danunk. Midőn a keresztény házastár
sak azt tapasztalják: elakadunk. ta
nácstalanok vazvunk ezen a ponton
- elsősorban Krisztus szavára emlé
kezzenek. "Ha ketten közü1pt""k egyet
értve kémek valamit a földön, meg
fogják kapni mennyei Atyánktól."

Minden természetfölötti felé forduló
kereszténynek, kiváltképpen azonban
a házastársaknak elsődleges erőforrá

sa kell, hogy legyen ez a Krisztus ál
taJ. tanácsolt magatartás. Kémi Istent
önuralomért. adott esetben pedig bo
csánatért. Buzdítaní egymást újra és
újra a szentségeknek, kiváltképpen a
bűnbánat szentségének mándig fel
emelő, mindíg új erőt adó használa
tára, A törvény objektív ismerete mel
lett azután szükség van helyes szub
jektív mérlegelésre is. Objektive 
mint ismeretes - az erkölcsi törvény
értelmében bűnös mínden, a házas
élettel kapcsolatos visszaélés, minden
az isteni és a természeti törvény el
len vétő aktus. Szubiektíve azonban
nem lehet ilyen kategórikus állás
pontra helyezkedni.

Súlyos személyes bűnről csakis ott
és akkor eshet szö, amíkor az ember
megfontoltan, tudatos szembeszegülés
seI fordul a természet, illetőleg az Is
ten által adott erkölcsi törvény ellen.
Másképpen kell azonban mérlezelní a
rosszat ezváltalán nem kívánő, azt
helytelenítő, de mézís csetlő-botló

gyarló embereknél, al(:irk tiszteli it . s
követésreméltónak itélik a hősies

erénv-vakorlatot, de alázatosan be
vallják, hosv csak ideig-óráig tu<iiáJk
azt megvalósítant. Az ílveneknek időn

kinti pillanatnyi "rövidzárlatR" an
nak a fiúnak esetével hasoraíthatö
össze, aJkinek anvia meghasvta: hat
órára haza kell jönnöd. A fiú jóaka
ratú gyermek, aId npk eszébe sem jut,
hogy szernbeszezültön anvía akaratá
VRI, mondván, hogv anyám kívánhat
tőlem, amit akar. én azt teszern. amit
jónak tartok. Mezvan tehát benne a
komolv szárnrll>k, hoev hat órára ha
zamegy. a játék heve azonban annvi
ra mázával T:H~<lr1ia, hozv nincs eTPie
azt me?feleló időben abbahagyni, jól
lehet időkő7hen eszébe jut a? anyai
filZYelmeztetés. Tudatosan hibá'7'ik te
hát, de nem a ,pRrancs m~gvet~MI,

hanem a iMéit örömén fakadó zvarló
sáabél. Hasonló eset nP1'l1 ~~r for
dul elólreresztény házastársakkal kan
csólatban is. Ismerik az ist...,i tör
vénvt, akaratukat mea kívániák haj
tani előtte, a szerétetnek egészen ter
mészet.es megnyilvánulásai azonban
magukkal ragadiák ók..t. Cselekvésüle
ugyan tudatos. annak súlvossága azon
ban rnessze alulmarad attól a maga
tartástól, amely eleve a "nem szol-


