
ESZMEK ÉS TÉNYEK

Köztudornású, hogy a vegyesházas
ságra vonatkozó "instrukció", ame
lyet VI. Pál pápa "Mat'rimonii sacra
mentum" kezdőszavakkal 1966. már
eius 19-én hozott nyilvánosságra, sen
kit. sem elégített ki. Egy ikis csoport
tól eltekintve, amely inkább az ér
vényben levő jogszabályok megerősí

tését sürgette, az mstrukcíót katolíkus
részről is általában csak mínt 'kezde
tet értékelték. amelynél még jóval
mcsszebb kell menní. A püspoki szi
nodus múlt évi javaslatai s ezt meg
előzően az 1967 nyarától őszéig több
országban tartott püspöki 'konferen
ciák állásfoglalásai Ibe is igazolták,

. hogy nem zárult le a hivatalos fá
radozás sem, amely ennek anaigyon
súlyos és bonyolult problémának
megfelelő rendezésére irányul. S ez
természetes is. mert hiszen e rende
zés nélkül az egyházi törvénykönyv
reformja is ahigha juthat megnyug
tató befejezéshez. Addig is tovább
folynak a vizsgálódások, amelyeik
ökuméníkus célzattal keresik a mind
egyik oldal által elfogadható megol
dást.
Ebből a szempontból igen figye

lemre méltó két újabb tanulmány, az
egyik Johasmes Günter Gerhartz, a
másik A. Ebneter, tollából. Előbbi

"Vegyesház'asságok egyházi esketés
nélkül?" címmel a Stimmen der Zeit
februári, utóbbi "Várakozás Róma
második lépésére" címmel az Orien
tieruns május 31-i számában jelent
meg.

*
Az instrukció, mint ismeretes, ál

talában a kánoni formakötelezettség
hez tartja magát. Eszerint vegyeshá
zasság is csak az Illetékes katolikus
lelkész és két tanú előtt köthető meg
érvényesen. Erről már a zsinaton he
ves vitáJk folytak, ami nagyon ért
hető, ha gondolunk arra a helyzetre,
amellyel ll. kJatolikus egyház a ,,1dasz
szikus" vegyesvallású országokban
találja szemben magát. Ezekben az
országokban átlag minden harmadik
katolékus ember vegyesházasságban
él és csupán egyharmaduk 'köt 'katoli
kus rnódon házasságot, míért is II

vegyesházasságok 'kétharmada érvény-

624

Irja M i h e l i c s tt i d

telen a katolilkus egyház előtt. "Olyan
tényez - állapítja meg Ebneter -,
amely míatt az egyház pásztorai s
mindenekelőtt törvényhozói aligha
aludhatnak nyugodtan. A. pozitív jog
ugyanis a lebkí isrneret okából van és
nem a Ielkíísmeret a jogért."

Norbert Greinacher, a jeles vallássze
cíológus ikimutatása szerírrt amelyre
míndkét tanulmány írója hivatkozik, ll.
Német Szövetségí Köztársaságban im
már míndan negyedik házasság ve
gyesházasság. Az irányzat emelkedő.

1962-ben a házasságra lépő katoliku
soknak kereken 42%-a kötött vegyes
házasságot, 1965-ben 44%-a. A köz
vélernénykutatásokból az is kiderül,
hogy nem igen lehet változásra szá
mítarii. A rnegkérdeeett fiataloknak
és felnőtteknek - katolikusoknak és
protestánsoknak - 'kétlhar'mada nyi
latközott úgy, hogy semmi meggon
dolandót sem lát a vegyesházasság
ban, mindőssze egyharmaduk foglalt
elvileg állást ellene. E.gyenescn riasztó
azonban a 'kép, ha azt vízsgáljuk,
hogy a katcirkus egyházjog alapján
mennyi érvényes a katolíkusok részé
rőlkötött vegyesházasságokból. Az ál
lami hatóság előtt 1962-oon házasság
ra lépett 171.000 tisztán katolikus pár
közül 162.000 egyházilag is megeskü
dött, amikeI'eken 95%. Az ugyan
abban az évben létrejött 123.000 ve
gyesházassággal kapcsolatban viszont
csupán 53.500 házaspárt adtak össze
katolikus templomban, ami 'kereken
44%. Ebből következik, hogy csupán
ebben az. egy esztendőben Kereken
70.000 katol rkus lépett egyházalag ér
vénytelen vegyesházasságra. Ha az
utolsó húsz év abszolút számait vesz
szük figyelembe, akkor arra az ered
ményre jutunk, hogy körülbelül egy
és negyedrnilhó az egyházilag érvény
telen vegyesházasságok száma. Le
vonva ebből a valószínűnek látszó
egvharmadot, nevezeteselll azokat a
vegyesházasságokat. amelyeket elvál
tak kötöttek, amelyeknél tehát a ka
tolrkus egyház nem rnűkődhetett köz
re. akkor is 750.000 olyan vegyeshá
zasság marad, amely azért érvényte
len.v mert a katolikus fél nem GJlkal
mázkedott a katolikusegyhá:zJi eske
tés előírásaihoz.



Svájcban 1960-ban államilag 8.932
vegyesházasságot kötöttek, Ezek kö
zül csupán 3.965 katolikus fél lépett
egyháznag érvényes házasságra, vagy
is a vegyesházasságok több mrnt fele,
55,7% egyházilag érvénytelen lett.
Mindebből kivilágliik - írja Ger

hartz -, hogy az egyházi rendelkezé
sek nem érték el céljukat. Távol at
tól, hogy krküszöböljék a vegyeahá
zasságokat, még csak nem is csök
kentik számukat. csupán az ér
vénytelen házasságokat szapor-ítják.
Kétségkívül a lehangoló adatok is
közrejártszottak abban állapítja
meg Ebneter ._, hogy Frings bíboros
nem egy kánonjogása víadalrnára az
zal az óhajjal fordult a zsinathoz:
"Jelentse ki az egyház érvényesnek
azokat a vegyesházasságokat, amelye
ket nem az egvházjogtlag előírt for
mában 'kötöttek, mert egyébként na
gyon sok hívőt távoltarrtunik a vallá
sos élettől." Aldáspontjának megoko
lásában hivatkozott a bíboros a szent
té avatott X. Pius pápára, aki 1906
ban a "Provida"konstitúcióval előbb

Németországban, majd hamarosan
Magyarországon is általános felmentést
adott vegyesházasság esetéri a kánoni
forma alól, éspedig kifejezetten a há
zasság és a család védelme érdekében.

..
Arniből ki kell indulnunk - hang

súlyozza Ebneter -, az az igazság,
hogya házasságkötés formáját nem
határozza meg semmiféle isteni tör
vény. Másfél évezreden keresztül a
latin egyház a megkeresztelteik há
zasságát, bárhol és bármil módonkö
tötték azt, érvényes keresztény há
zasságnak ismerte el. Petrus Canisius
egyháztanító még a XVI. században
is fennen hirdette, hogy az egyháznak
nincs és nem is lehet befolyása a há
zasság érvényességére. Mégis, hogy
gátat emeljenek a terhesJclandesztín,
tehát titkos házasságok elé, a trienti
zsinat 1563-ban a "Tametsi" dekré
tumban az érvényesség feltételének
jelentette ki az egyházi házasságkö
tést az illetékes katolikus lelkész és
két tanú előtt. Amit azonban ezzel el
akart érni, egyedül a házasságkötés
igazolhatása volt. Ugyanebből az
okiból rnondta szükségesnek már 30
évvel előbb Luther Márton a házas-

ságról szóló könyvecskéjében, hogy a ,
házasságot "nyilvánosan a közösség
előtt kell vállalni és megalapítent,
tanúkkal, akik annak megtörtentét
bizonyíthatják". Espedig azért, mert
a házasság "nyilvános állapot", ha
ViSZíOl1Jt ketten titokJban ígérték el
magukat egymásnak, senlki sem lehet
bizonyos arról, vajon igaz-e ez vagy
sem.

A titkos házasságok leküzdése volt
tehát a kizárólagos oka és célja a há
zasságkötósi forma egyházi előírása

nak. Ennek tudatában pedig egysze
riben kérdésessé válik az egész ügy
napjaink szemében. A rnodern álla
mokban ugyanis, ahol a házasságkö
téseket hivatalosan és kötelezően

anyakönyvezik. tíbkos házasságok ve
szélyéről valójában nem is beszélhe
tünk A forma előírása így egyre in
kább a Viegyesházasságok megakadá
lyozására vett irányt, holott a Tri
dentmurn törvényében nyomát sem
lelni ilyen szándéknak. A mi száza
dunűcban azután az 1908 évi "Ne te
mere" dekrétum a már említett kti
vételezéselckel, az 1918-ban hatályba
lépett egyházi törvénykönyv pedig
egyetemlegesen valamennyi ország
ban az érvényesség feltéitelélnek nyil
vánította a kánonjogi formát. Mi
több, 1949 óta mínden katolíkus mó
don keresztelt· - függetlenül attól,
hogy katolikusnak nevelték-e vagy
sem, s hogy az egyházzal kapcsolat
ban álJ.-e vagy sem - kötve van az
esküvői előírásokhoz. A katolíkus
egyházi felfogás szerlnt érvénytele
nül házasultsík tömege így évről-évre

növekszik, különősen a vegyesházas
ságokban, ez pedig - fűzd hozzá Eb
neter - "világosan mutatja az egész
elrendezés értelmetlenségét".

"ÉrteLmetlen azért is - fejti ik:i
Gerhartz -, mert a mai ember egy
általán nem tudja megérteni, hogy
két ember, akik egymást szeretík,
alklVk megígérték egymásnak, hogy hű

ségfogadalmukat nyilvánosan is hí
rül adják az emberi közösségnek és
e cselekedetük valamennyi személyí
és jogi következményeit magukra
vállalják, hogy ez a két ember, akik
talán éveken át együtt viselték örö
meíket és szenvedéseíket, jó és rossz
napjaíkat, akiknek házassági közös
ségéből gyermekek születtek s azo
kat gonddal és odaadással ígveksze-



nek becsületes és jó emberekké né
velni - a mai ember egyszeruen nem
tudja megérteni, hogy az ilyen pár
nak nem lett volna szabad házasságra
lépnie, vagy hogy életközösségük nem
igazi házasság, csupán azért, mert
ellene szól az egyházi előírás, csupán
azért, mert ez a pár nem azilletélkes
lelkész előtt ikötötte meg házasságát.
Csupán azért, mert nem tették meg
ezt - taílán nem is közőrnbösségből,

hanem mert a nemkatolikus fél nem
tudta vállalni a katolikus oltárhoz
való járulást - a katolíkus félnek
nem szabad többé teljes mértékben
résztvennie 'egyháza szentségi életé
ben - nekd, aki egyébként talán sok
kal inkább törekszik keresztény há
zasságot élni, mínt némelyek, akik
katolikus módon esküdtek meg. Ki
fogja ezt megérteni? Nem eltaszított
nak, kívetettnek, ,,'kiközösHettnek'·
kell-e magát éreznie? Nem űzték-e

ki őt a katolíkus kötelékből, a vallás
gyakorlásából ? bne, a probléma mag
va. Ökurnéníkus probléma is, de fo
kozatosan egyházon belüli és vallási
problémává válik. Avegyesházassági
rendelkezéssel nem a vegyesházasság
ban élők. hitét és vallási életét véd
jük, óvjuk és mozditjuk elő, hanem
nagyon gyakran csak megnehezít jük
és akadályozzuk. Éppen ott, ahol az
eleven hitélet és egyházi élet még
szükségesebb lenne, hiszen vegyeshá
zasságban mehezebb élni, még inkább
növelj ük a terheket; éppen ott, ahol
a házasságot jobban kellene erősíteni

és védeni- rnert veszélvezettebb a hit
beli kettősség nyomán, tetézzük ezt a
veszélyezettségét azzal, hogy egy po
zitív egyházi előírás míatt érvényte
lenségét állítjuJk."

*

A II. vatikáni zsinat mindenesetre
jelzett már némi irányváUozást. A
katolikus keleti egyházakról szóló
dekrétumban elismerte annak a ve
gyesházasságnak érvényességét, ame
lyet egy keleti nemkatolikus keresz
tény és 'egy Rómával egyesült keleti
keresztény az ortodox egyházban köt
meg. Az instrukció idevette 'később

a latin keresztényeket is. Várakozá
sok ellenére sem terjesztette ki azon
ban ezt az elismerést katolikusoknak
llngljkán és protestáns egyházban kő-
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tött vegyesházasságára. Kis rést még
is nyitott az instl·ukció. Ha ugyanis
komoly nehézségek akadályozzák a
katolikus módon való házasságkötést,
akkor a püspök esetleges felmentés
okából továbbíthatja az ügyet Rómá
hoz. (A zsinat, mínt tudjuk, eredeti
leg azt kívánta, hogya püspökök tel
jes felmentő hatalmat kapianak.) A
rnúlt év őszéri összeült püspöki színo
duson a holland püspökök minden
nemkatolikus rnódon kötött vegyeshá
zasság érvényességének elismeréséért
szólaltak föl. A szinodus nagy több
sége- amellett foglalt állást, hogy el
vileg tartsák fenn az egyházi formát,
mimt a házasság érvényességének fel
tételét, a püspökök azonban teljes
hatalommal adhassanak felmentést
alóla, Ilyenkor - úgymond - a~ ál
lamí hatóság előtt kötött házasságot
tekintenék érvényesnek.

Ennek a szf nodusi többség által ja
vasolt megoldásnak .kézenfekvök az
előnyei - szögezi le Gerhartz. Sike
rének azonban két feltétele van. Az
egyik az, hogy a felmentés megadását
a püspöki konferenciák országonként
egységesen és kötelezően szabályoz
zák. A másik feltétel, hogy a püspö
kö'k nagyvonalúan élhessenek a fel
mentési hatalommal. Am még ebben
az esetben is felmerül a kérdés 
húzza alá Gerhartz -, hogy van-e ér
telme egyáltalán olyari jogi szabáiyo
zásnak,amelv már eleve szükségcssé
teszi a szabályozástól való eltekin
tést, Mi célja lehet ugyanis egy olyan
jogszabálynak, amely csak azáltal va-

_lósulhat meg, hogya betartása alól
felmentést adhatnak? Az ilyen jog
szabály maga sem teldnthető iga
zoltnak és érvényesnek. Nyilvánvaló
tehát, hogy továbbmenve azon, amit
a püspösci szhnodus jónak látott, fel
kell adni a formára, mint érvényes
ségi feltéteire vonatkozó előírást, és
p"dig az e['ész vonalon.

"Nem megoldás ugyanis - írja szó
szerínt Gerhartz -, hogy amíg a
vegyesházasságra vonatkozóan töröl
nék az előírást, addig a katolíkus fe
lek házasságkötésének érvényességét
továbbra is a forma betartásától ten
nék függővé. Ez a Leqkiroetkezetle
nebb valamennyi megoldási kísérlet
között. Helyes megoldás csak az le
het, amely elvileg valamennyi házas
ságra alkalmazható. Annál is inkább,



mert ma már a tisztán katolfkus há
zasságok egyházimegkötésével kaip
csólatban is adódhatnak helyzetek,
amikor a formakötelezettség betartá
sa - segyáltalán a templomi esküvő

- Iehetetlennek mutatkozík."
Gerh:artz szerint a formai előírást,

sőt magát a katolíkus esketést sem
kellene többé a .házasság érvényessé
géhez megkívánni. A keresetény há
zasságkötés megszentelő és szentségí
jellegénél fogva a katolikus egyházi
esküvő a katolikus hivő számára
ezentúl is magától értetődő formája
lenne a házasságkötésnek, amit az
egyház kifejezetten ajánlana és elrvi
leg elő is írna, Abból a célból, hogy
az egyház azt a reá háruló és szük
séges szolgálatot, amely a házasság
intézményének megalapozásában és
erősítésében áll, a jövőben is hatáso
san elláthassa, az eddigi fonmai elő

írás két eleme továbbra is érvényes
ségi feltétele maradna a katoltkusok
házasságának Az egyik a tervezett
házasság egyházi megvizsgálása, amit
az illetékes plébános a házasságkötés
előtt végezne el. Ez alkalommal le
hetne és kellene Ieszögezmí ia [egyes
párnak azt a határozott szándékát,
hogy keresztény házasságra kíván
lépni. Vegyesházasság esetén a je
gyespárnak módjában állna ilyen drá
nyú megbeszélés és tisztázás okából
a nemkatolíkus lelkészt ís felkeresnie.
A másik fenntartandó követelmény,
hogya házasságkötés nyilvános fó
rum előtt történjék, akár a katolikus
egyházi esketés formájában, akár az
állami hatóságnál polgári házasság
kötés formájában. Utóbbit ma úgyis
áltaíában megkívánják, mi több, az
állarn rendszerint ezt tékíntí az érvé
nyesség feltételének.

Gerhartz kiemeli, hogy az egyház
ilyen módon vísszanverné szabadsá
gának és mozgékonyságának szüksé
ges mértékét, amelyet messzemenően

elvesztett azzal, hogya házasság ér
vényességét az egyházi esketéshez
kötötte. Egyébként sem helyes, hogy
ma az egyháznak meg lk1ell esketnie
minden Ikatol,ikust, aki ezt kéri, még
akkor .Is, ha nyilvánvaló, hogy kíván
sága egyáltalán nem vahlási okokból
ered. Viszont ha az egyház a Javasolt
megoldás esetében bizonyos feltéte
lektől tenné függővé közreműködését,

ezért senki sem szélhatna ellene, és-

pedig azért nem, mert ebben az eset
ben az egyház nem tenné kérdésessé
az ember természetes és alapvető jo
gát a házasságra.

Hogy a formakötelezettség ilyen ér
telmű új rendezését a többi egyházak
is járhatónak találják-e, vagy sem,
azt neikik kellene eldönteniök. Annál
is inkább - mondia Gerhartz -,
mert rnint bizonyára nem ,kerülte el
aJJigyelmet, az általa kifejtett javas
lat szerínt csakis az állami házasság
kötés választható a katolikus esketés
helyett. A választhatóság tehát nem
vonatkozik ezídőszerínt még a protes
táns esketésre, Utóbbi ugyanis nem
házasságlétesitő aktus, mínt akatlo
Iíkus egyházban, Ha külsőleg' nagy
jában akként folyik is ae a szertartás,
mint a katolíkus esketésnél. tehát
megkérdezik, hogya felek alkarnak-e
házasságra lépni, a dolog mégsem
ugyanaz, rnert itt már csak az áUami
hatóság előtt létrejött házasságra ké
rilk lsten áldását és ajánlják a :közös
ség imáiba. Annak viszont nem lehet
súlyosabbakadá'lya, hogy az állami
házasságkötés megtörténte után a két
felekezet lelkészei egyiittesen áldják
meg hiveik vegyesházasságát. F)bben
az esetben ugyanis nincs már szó ket-'
tős esketésről.

*
Ebneter színtén azon az álláspen

ton van, hogy az érvényes házasság
kötés egyetlen kelléke annak nyil
vánossága, akár egyházi, akár állami
hatóság közbenjöttével. Bizonyság er
re, hogy hosszú századokon át a há
zasságot az illető ország szokásaí sze
rint az egyházon 'kívül kötöttlék A
pap utána vagy a templomban, vagy
az ifjú pár otthonában áldást adott,
amt mmtegy bekoronázása és lezárá
sa volt a házasságkötésnek. J. Neu
mann, a neves tübingeni egyházjo
gász is rögzíti 1967-ben "Vegyeshá
zasság és egyházjog" címmel megje
lent könyvében: "A házasságra lépés,
legalábbis a germán jog területén. a
Xll. századig elsősorban világi jog
ügylet volt. Az így nyidvánosan és jog
szerűen létrejött házasságot a temp
lomban csupán megáldották"

A jelenl'egi gyakorlatről Ebnetemek
is az a nézete, hogy ez a sok külön
felmentvénnyel sohasem lehet nor-



matív. "Minden norma ugyanis, amely
csak számtalan felmentési lehetőség

árán tartható érl'ényben, törékeny
norma, amely inkább árt, mint hasz
nál a jogrendnek." A legkívánatosabb
megoldás azonban Ebnerter szerínt az
úgynevezett "ökuménikus esketés"
lenne, amelynél mindkét egyház meg
hatalmazott lelkészei a két egyház
között megállapított szertartás szerint
együttesen és azonos joggal működ

nének közre. Ilyen értelemben szöve
gezték meg a svájci római katolíkus,
evangélikus és ókatolikus egyházak
1967. július 19-i IköZ'Ös nyílatkozatád
is. Ehhez az ökumenikus esketéshez
természetesen meg kell teremteni an
nak lehetőségét, hogy az érdekelt
egyházak kölcsönösen érvényesnek
ismerhessék. el a kebeZükben végzett
esketéseket. Az említett nyilatkozat
megfontolásra ajánlja, vajon nem
lennének-e elegendők a következő

feltételek: "Mindlcét házastársat elis
mert formában keresztelték meg,
egyiküknél sem forog fenn egy
házi házassági akadály, egyíkük
nek. sincs életben levő elvált házas
társa, mindketten kötelezik magukat,

.hogy minden eshetősc'ggel szemben
hűségesek maradnak egymáshoz és
csak a halál választhatja szét őket."

Három dolgot nyernénk ezzel - foly
tatja Eoneter -, nevezetesen:

1. Megőriznőlc a vegyesházasság val
lási jellegét.

2. Minthogy az egyházaknak mód
jukban áll a jegyesek házassági aka
ratát és házasságkötésí Lképességét
megvizsgální, házasságkötésüket be
jegyezni az egyhád anyakönyvbe,
meglenne a jggbiztonság.

3. Eleve megszűnnék az ok a ma
szinte elkerülhetetlen vitákra a je
gyesek, hozzátartozóík és az érdekelt
egyházak között. A kapcsolatos prob
lémákat természetesen meg kell vi
lágítani a hívek előtt, nehogy hítkö
zömbősség kapjon lábra. A hitközörn
bősség ellen nemcsak a katolíkus, ha
nem a többi egyház is küzd, Más ol
dalról viszont az ilven ökuménikus
házasságkötés jó alkalmat nyújtana
arra, hogyameglévő rnélyebb egy
ségre emlékeztessék a keresztény
testvéreket,

...

Avegyesházasság Íegsúlyosaob kér
dése, amely körül a viták főleg fo
rognak és amelyre az egyházjog is
míndent kiélez, a gyermekek vallási
nevelése. Ez érinti leginkább a há
zasfelek lelkiismeretét is, aJkilul€ik
maguknak kell döntenlök arról, hogy
közös gyermekük melyiküknek fele
kezetében nevelkedjék. Holmi "ve
gyesvallásról" az eltérő felekezetű, de
meggyőződéses keresztény házastár
saiknál igazán nem lehet szó, hiszen
ellenesetben nem adódnék ok semmi
lelkiismereti konfliktusra, ütköznek
azonban a különböző egyházak igé
nyei is.

Az instrukció szerint a katolíkus
házastársnak köteleznie kell magát,
hogy valamennyi gyermekét katolt
kus vallásban keresztélteti meg és ne
veli, a nemkatolikus házastársnak pe
dig meg :kell ígérnie, hogy nem áll
útjában a katolikus nevelésnek. Vall
juk meg - Irja Ebneter -, hogy az
instrukció ezzel nagyon kevéssé eny
hítette a régebbi előírásokat. Ez is
volt elsősorban az a mozzanat, ami 
tekintettel az ökumenikus dekrétumra
és a vallásszabadság kinyilvánítására
- a nemkatolikus keresztényeknek a
legnagyobb csalódást okozta. Emiatt.
mondták egyenesen "elviselhetetlen
nek" az ínstrukcíót, A nemkatolíűcus

féltől szeríntük Róma továbbra is azt
kívánja, hogy "búcsút vegyen lelki
ísmcretétől". Valami rést rníndcneset
re nyitva hagyott az instrukciónak az
a záradéka, amely szerint ha a nem
katobííkus fél úgy érzd, hogy lelktisme
retének sérelme nélkül iilyen ígéretet
nem tehet. akkor a helyi püspök fel
mentés okából Róma elé terjeszti az
ügyet. Ezzel a Szeritszék arra is en
gedett következtetni, hogy a gyerme
kek vallási nevelését illetően az
instrukció még nem az utolsó szava
az egyháznak.

'Hogy ebben a ,kérdésben is előbbre
jussunk - fejti ki Ebneter - egy
alapvető fogalmat kell tisztázni,
amely már a zsinaton központi sze
repet játszott. A kanonjogászok szél
tében elterjedt tanítása szerínt min
den katolíkus hívőt isteni jog kötelez
arra, hogy a vegyesházasságból szü
lető gyermekeit katolikus hitben ne
velje. Mit jelent azonban ebben az
esetiben az, hogy isteni jognál fogva
kötelez? Olyan isteni követelés-e ez,



amelynek parancs vagy törvény mód
jára feltétlenill és minden körülmé
nyek között érvényt kell szerezni, s
így a katolikus hívő számára a ve
gvesházasság szóba sem jöhet, hacsak
nincs meg az erkölcsri bizonyossága
arról, hogy a követelésnek eleget fog
tenni? Avagy úgy kell-e érteni az is
teni követelést, mint "impeJ:1aMvusz:t",
amely azt mondja, hogya katolíkus
házastársnak lelkiismereti kötelezett
sége gyermekei katolíkus nevellése _
érdekében mindazt megtenni, ami tő

le telik? Ebben az esetben ugyanis
még az sem' teszi meg nem engedettó
a vegyesházasságot, ha a katolíkus fél
számolhat is azzal, hogy ezirányú fá
radozása talán eredménytelen marad.
Hogy ez a második értelmezés meny
nyire elfogadható, mutatía, hogy
misszíós területeken olyan esetekben.
amikor a katolikus keresztelés és ne
velés tekintetében úgyszólván lehe
tetlen vagy ílluzóríkus gararicták adá
sa, Róma máris hozzájárult vegyes
házasság kötéséhez azzal az egyetlen
fenntartással, hogy a katolíkus fél
"megteszi rnindazt, ami számára le
hetséges"; Ezzel elvileg szabaddá vált
az út az "isteni jognál fogva kötele
ző előírás" ruqalmasabb felfogására.

*
Ezt a rugalmasságot kívánja a mo

derm pedagógia. az igazán ökuméní
kus és gyekortlati lelkipásztorkodás
is. Szakítani kell azzal a jogászi szem
lélettel, amely az adott szót már ön
magában olyan szíklának állította be,
amelyre gondolkodás nélkül építeni
lehet. Kevéssé vette figyelembe ez a
szemlétet azt, hogya gyakorlatban az
igéretet sokszor kínarcobták, sót ki
kénvszerítették. A nemkatolikus fél
nek meg kellett .tenníe az ígéretet, ha
meg akarta kapni katolíkus jegyesét
és olyan házasságot kívánt kötni,
amely a katolikus hitves számára is
érvényes. Ez a nyomás nem mozdítot
ta elő a lelleiismeret szabad dönté
sét. solkkal űrrkább korlátozta. Tartó
san pedig csak ahhoz igazodnak az
emberek, ami belülről. meggyőződés

ből fakad.
Nem kétséges, hogy ebben a kér

désben bármilyen jövőbeli szabályo-

•

zásra csakis a vallássZdbadságr6lsz6~

ló zsinati nyilatkozat lehet irányadó,
annak ellenére is, hogy errol a nyi
latkozatról az instrukcióban feltűnő

módon még említés serm történt ~
fejezi be Ebnete'r. Túl kell haladni
az eddigi egyházjognak azon a beál
Iítottságán, amely a más keresztény
egyházakban szinte kizárólag "tévhi
tet" látott. Végtére is omkal állapi
totta meg a zsinat, hogy mínden el
választó mozzanatmál lényegesen fon
tosabb az, ami közös és összeköt, s
hogy az elszakadt egyházaknak és
egyházi közösségeknek is megvan a
jelentőségük és súlyuk az üdvösség
titkában, ezek is "teremtheti!k és táp
lálhatják a kegyelem életét", A ta
pasztalat nagyonis rámutathat ve
gyesházasságokra, ahol a protestáns
fél, akiben élő a hit, a gyermeket tn
kább elvezeti a Krisztussal való igazi
találkozáshoz, mirit Lanyha vagy il<ö-,
zömbős katolíkus házastársa. Minden
~gyes vegyesházasság tehát egyedi
eset, amelyet nem annyira egyházjo
gi, mint sokkal inkább lelkípásztori
szempontból kell mérlegelni. Mindkét
házastárs megőrzi azt la jogát és
mindkettőt terheli az a kötelesség,
hogy vallásos meggyőződésének Javát
átvigye a gyermekeibe. Minél inkább
kialaűcícják . tehát egymás között az
ökurnéníkus magatartást és egységet
- s erre íenmár elsősorban a fiata
lokat kell oktatni -, annál jobban
tudják közvetíteni gyermekeikhez a
harmonikus vallásos nevelést, míkor
ís a hit meggyőzőbb tanúsítása lesz
mélyebb befolyással és veszi át a
gyakorlati irányitást. A vegyesházas
ság keresztény voltának megmenté
sére a legalkalmasabb eszköz nem a
mási'k fél hitvallásának hátrányos
megkülönböztetése, hanem a testvéri
kapcsolódás hozzá. Éppen ezért a ve
gyesházasság problémáját az egyhá
zaknak nem egymás ellen, hanem egy
mással egyetértésben kell megolda
nioIk. Róma első lépése, ez a habozó
és vonakodó lépés, amelyet az
instrukció tükröz, még a többi egy
házak meghallgatása nélkül történt.
Remélnünk kell, hogya második lé
pés már együttes raegállapodáson fog
alapulní, s nem kétséges, hogy ebben
az esetben lesz igazán megnyugtató.


