
VI. PÁL PÁPA "HUMANAE VITAE" KÖRLEVELE
A SZűLETÉSEK SZABÁLYOZÁSÁRÚL

Fordításunk a megjelenés napján kuuiott olasz, francia, német és angol
hivatalos fordítások alapján, azok összevetésével készült. Eltéréseknél
a latin szöveget vettük figyelembe. A középcímek és oldalcímek az
említett hivatalos fordításokból valók, a latin eredetiben ezek nem sze
repelnek. A jegyzetek közül csupán azokat hozzuk, amelyek a szósze
?"inti idézetek lelőhelyét jelölik meg. (M. V.)

Tisztelendő Testvéreinknek, a Pátriárkáknak. Prímásoknak, Érse
keknek. Püspököknek és más Főpásztoroknak,aikik az Apostoli Szent
székkel békében és közösségben élnek, továbbá a papságnak, az egész
földön élő keresztény híveknek és az összes jóakaratú embereknek.

Tisztelendő Testvérek és Szerétett Fiaink!

Az élet továbbadása

1. Az emberi élet továbbadásának igen súlyos kötelessége, amelynél
fogva a házastársak szabad és felelős munkatársai a Teremtő Istennek,
mindig nagy örömök forrása volt számukra, még ha olykor nem kevés
nehézség és szorongás is kísérte azt.

Ennek a kötelességnek teljesítése míndenkor komoly kérdések elé
állította a -házastársak lelkiismeretét, a társadalom fejlődése azonban
legutóbb olyan változásokat idézett elő, hogy új kérdések keletkeztek,
arnelveket nem volt szabad az egyháznak látatlanba vennie, hiszen azok
a dolgok, amikhez kapcsolódnak, oly közelről érintik az emberek életét
és boldogságát.

I. A PROBLf:MA UJ OLDALAI ÉS A TAN:lTÚHIVATAL ILLETÉKESSÉGE

Tények és kérdések

2. A változások, amelyek történtek, különböző neműek és valóban
jelentősek. Itt van míndenekelőtt a népesség gyors szaporodása. Sokan
hangot adnak annak a félelmüknek, hogy a világ lakossága gyorsabban
növekszik, mint ahogy a rendelkezésre álló erőforrásokmegengednék. En
nek nyomán fokozódó aggodalom tölti el a haladni kívánó családokat
és népeket, s nagy a kísértés a kormányzatok számára, hogy radikális
rendszabályokkal hárítsák ela veszedelmet. Másfelől nemcsak a munka
feltételek és a lakásviszonyok, hanem a megnövekedett igények is, mind
a gazdaságlak terén, mind pedig a fiatalság nevelése és oktatása tekin
tetében, olyan életvitélt alakítanak ki, amely ma gyakran megnehezíti a
nagyobb számú gyermekről való gondoskodást.

Észrevehetően változott a gondolkodásmód is nemcsak a nő szemé
lyét és társadalmi szerepét illetően, hanem abban a vonatkozásban is,
hogy milyen értéket tulajdonítsanak a házastársi szerelemnek a házas
ságban, továbbá hogy miként ítéljék meg a házasságí aktusok jelentő

ségét ezzel a szevelemmel kapcsolatban.
Végül és mindenekfölőtt fel keR figyelni arra, hogy az ember, miután

oly csodálatos haladást ért el a természet erőinek megzabolázásában és
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ésszerű szervezésében, most arra törekszik, hogy kiterjessze uralmát ön
maga egész lényére, azaz testére és lelki képességeire, társadalmi életére,
sőt még azokra a törvényekre is, amelyek az élet továbbadását szabá
lyozzák.

3. Ez az új helyzet új kérdéseket támaszt. Figyelemmel a modern
élet körülményeire, figyelemmel a házastársi érintkezések jelentőségére

a hitvesek közti összhang és kölcsönös hűség szempontjából, nem len
ne-e vajon ajánlatos felülvizsgálni a mindezideig érvényben levő erköl
csi szabályokat, főleg ha meggondoljuk, hogy ezeket nem tudják meg
tartani áldozatok, olykor hősies áldozatok nélkül?

S továbbmenően: erre a területre is alkalmazva az úgynevezett "to
talitás" (teljes egész) elvét, nem lehetne-e akként vélekedni, hogy egy
kevésbé bőséges, de jobban ésszerűsített termékenység szándéka a fízí
'kailag meddősítő beavatkozást is a születések megengedett és okos el
lenőrzésévé változtatja? Másként kifejezve, nem lehetne-e arra az állás
pontra jutni, hogy a szaporodásra való rendeltetés a házasélet egészére
vonatkozik, inkább erre, mint annak mindenegyes aktusára ?

Kérdezik még azt is, hogy tekintettel a modern ember megnöveke
dett felelősségérzetére, nem jött-e el számára az idő, hogy inkább az
értelmére és akaratára bízza a születések szabályozásáról való gondosko
dást, mint szervezetének élettani ritmusaira.

A Tanítóhívatal Illetékessége

4. Ilyen kérdések kívánták meg az egyház Tanítóhivatalától. hogy
újonnan és elmélyülten átgondolja a házasság erkölcstanának elveit, an
nak a tannak elveit, amely az isteni kinyilatkoztatástól megvílágosítva és
gazdagítva a természettörvényen alapszik.

Egyetlen hívő sem fogja tagadni, hogy az egyház Tanítóhivatalának
feladatkörébe tartozik a természetes erkölcsi törvény értelmezése is.
Mint több alkalommal kinyilvánították Elődeink, valóban vitathatatlan,
hogy Jézus Krisztus, amikor isteni tekintélyét átruházta Péterre és az
apostolokra, és meghagyta nekik, hogy parancsait tanítsák az összes
nemzeteknek, akkor őket tette meg az egész erkö1csi törvény őreívé és
hiteles magyarázóívá; áll ez nemcsak az evangéliumi törvényre, hanem
a természettörvényre is, mert utóbbi szintén Isten akaratát fejezi ki, hű

megtartása tehát ugyanúgy szükséges az üdvösséghez.
Ennek a küldetésének megfelelően az egyház mindenkor nyújtott vi

lágos tanítást - a jelen időkben bővebben is - rnind a házasság ter
mészetéről, mind a házastársi jogok helyes használatáról és a házastár
sak kötelességeiről.

Külön tanulmányok

5. Ugyanennek a küldetésnek tudata késztetett Minket arra, hogy
megerősítsük és kiszélesítsükazt a Tanulmányi Bizottságet. amelyet Elő

dünk, boldog emlékű. XXIII. János állított fel 1963. márciusában Ennek
a Bizottságnak, amely az idevágó különböző ismeretágak több szakern
berén kívül házaspárokat is foglalt magában, az volt a teendője, hogy
véleményeket gyűjtsön őssze a házasélettel és különösképpen a születé
sek szabályozásával kapcsolatos új kérdésekről. Feladata volt tájékozó
dásra alkalmas elemek szolgáltatása abból a célból, hogy a 'I'anitóhi-
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vatal elégséges és szabatos feleletet adhasson nemcsupán a hívek, ha
nem a világ közvéleményének várakozására is.

Ezeknek a szakembereknek munkálatait utólag kiegészítették azok
a megítélések és tanácsok, amelyeket részben önként, tészben kifejezett
kérésre szép számban nyújtottak testvéreink a püspökségben. Lehetövé
vált így, hogy jobban mérlegeljük ennek a bonyolult kérdésnek vala
mennyi oldalát. Ki is fejezzük érte míndannyiuknak igaz szívből jövő

mélységes hálánkat.

A Tanítóhivatal válasza

6. Azokat a következtetéseket, amelyekre a Bizottság jutott, mind
azonáltal nem tekinthettük véglegeseknek. s így nem menthetjűk fel
magunkat az alól, hogy személyesen vizsgáljuk meg ezt a súlyos problé
mát; azért is meg kellett ezt tennünk, mert nem jött létre tel
jes egyetértés a Bizottság kebelében a [avaslandó erkölcsi szabályok fe
lől, mindenekfölött pedig azért, mert a megoldásokra vonatkozóan fel
merültek bizonyos kritériumok, amelyek eltértek az egyház Tanítóhi
vatalának a házasságról előadott és állhatatos szilárdsággal képviselt
erkölcsi tanától.

Éppen ezért, miután figyelmesen megvizsgáltuk az adatgyűjteményt.

amelyet Elébünk terjesztettek, kiforrott mérlegelések és szakadatlan
imák után most a Krisztus által Reánk ruházott küldetés alapján meg
kívánjuk adni válaszunkat ezekre a súlyos kérdésekre.

II. TANRA VONATKOZÓ ELVEK

Az ember átfogó szemlélete

7. Mint minden más problémát, amely az emberi élettel van kap
csolatban, a születés problémáját is a részleges szempontokon túlme
nően - legyenek ezek akár biológiai vagy pszichológiai, népesedéstaní
vagy szociológiai rendűek - annak a csorbítatlanul teljes képnek fé
nyénél kell fontolóra vennünk, amelyben az ember és hivatása, nem
csak természeti és földi, de természetfeletti és örökkévaló hivatása is
elénk lép. És mínthogy abban a próbá1:kozásukban, hogy igazolják a szü
letesek ellenőrzésének mesterséges módszereit, sokan hivatkeztak akár a
házastársi szerelem, akár a "felelős apaság-anyaság" követelményeire,
jó, ha pontosan meghatározzuk a házasélet e két nagy valóságának igazi
fogalmat, hivatkozva főleg ana, amit legújabban és a legmagasabb te..
kintéllyel adott elő erről a II. Vatikáni Zsinat a Gaudium et Spes lelki
pásztori rendelkezésben.

A házastársi szerelern

8. A házastársi szerelern akkor fedi fel igazi természetét és igazi
nemességét, ha végső fonásában vesszük szemügyre. azaz Istenben, aki
a szeretet, az Atyában, "akitől mínden atyaság veszi nevét mennyben
és a földön" (v. ö. Ef 3, 15).

A házasság tehát nem a véletlen következménye, vagy öntudatlan
természeti erők fejlődésének terméke: ez a Teremtő bölcs intézménye,
hogy szeretetének terve megvalósuljon általa az emberiségben. Önma
guk kölcsönös személyi odaajándékozása útján, ami sajátlagos és kízáró-
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lagos számukra, a házastársak lényük közösségére törekszenek. hogy
előbbre vigyék kölcsönös személyi tökéletesedésüket. és együttműködje

nek Istennel új életek fakasztásában és nevelésében,
Mi több, azoknak esetében, akik felvették a keresztséget, a házasság

a kegyelem szentségí jelének rnéltóságát ölti magára, mívelhogy Krisz
tus és az egyház 'egységét jelképezi.

E szerelem jellegzetességei

9. Ebben a megvilágításban tisztán előtűnnek a házastársi szerelern
jellegzetes jegyei és követelményei, amelyekről rendkívül fontos, hogy
szabatos eszmérik legyen.

Mindenekelőtt teljesen emberi szerelern ez, vagyis érzéki és szellemi.
egyben. Nem az ösztön és érzelem egyszerű átvitele tehát, hanem és fő- "
leg a szabad akarat cselekedete is. Fenn kell maradnia és növekednie
kell a mindennapi élet örömein és fájdalmain át, hogy ilyen módon a
házastársak egy szívvé és egy lélekké váljanak és együttesen érjék el
emberi tökéletességüket.

Azután mindenre kiterjedő teljes szerelern ez, a személyes barátság
egészen különleges formája, amelyben a házastársak nagylelkűen meg
osztják egymással minden dolgukat, indokolatlan fenntartások és önző

számítgatások nélkül. Aki igazán szereti házastársát. nemcsak azért sze
reti, amit tőle kap, hanem szereti őt önmagáért, boldogan, hogy saját
maga odaajándékozásával gazdagíthatja őt.

Ez a szerelern továbbá hűséges ég kizárólagos egész a halálig. így
fogja fel ezt valóban a vőlegény és a menyasszony azon a napon, amikor
szabadon és teljes tudatossággal vállalja magára a házassági kapocs el
kötelezését. Azt, hogy a hűség, bár olykor nehéznek bizonyulhat, mándig
lehetséges és míndig nemes és dicséretes, senki sem tagadhatja. S év
századokon át oly sok hitves példája nemcsak azt bizonyítja, hogy ez
felel meg a házasság természetének, hanem azt is, hogy forrása ez a mély
és tartós boldogságnak,

Végül pedig termékeny ez a szerelern. Nem merül ki a házastársak
közösségében, mert az a rendeltetése, hogy folytatódjék új életek támasz
tásával. "A házasság és a házastársi szerelern természetüknél fogva gyer
mekek létrehozására és felnevelésére irányul. Kétségkívül a gyermekek
jelentik a házasság legkimagaslóbb ajándékát és a legnagyobb mérték
ben javukra válnak maguknak a szülőknek is". (Gaudium et Spes 50.)

Felelős apaság-anyaság

10. Mindezek okából a házassági szerelern megkövebeli a házastár
saktól annak tudatát, hogy "felelős apaság-anyaságra" vannak hivatva.
Utóbbit méltán hangsúlyozzák annyira napjainkban. ám ezt is helyesen
kell értelmezni. Meg kell tehát vizsgálnunk kűlönböző és egymással ösz
szefüggő jogos oldalairól:

A biológiai folyamatok viszonylatában a felelős apaság-anyaság je
lenti azok szerepenek ismeretét és tiszteletét: az életadás képességében az
értelem biológiai törvényeket fedez fel, amelyek alkotórészei az emberi
személynek.

Az ösztönös hajlamok és szenvedélyek viszonylatában a felelős apa
ság-anyaság jelenti azt a szükséges uralmat, amelyet az észnek és az
akaratnak kell fölöttük gyakorolniok.
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A fizikai, gazdasági, pszichikai és szociális feltételek viszonylatában
a felelős apaság-anyaság akár abban az átgondolt és nagylelkű elhatá
rozásban nyilvánul meg, hogy népes családot alakítanak ki, akár abban
a súlyos okokból és az erkölcsi törvény tiszteletével hozott döntésben,
hogy időlegesen avagy határozatlan időre kerülik az újabb születést,

A felelős apaság-anyaság mindenekfölött megkívánja még a mé
lyebb kapcsolatot azzal a tárgyi erkölcsi renddel, amelyet Isten létesített
és amelynek a helyes Ielkíismeret a megbízható tolmácsa. A szülői tiszt
ség felelős gyakorlása magában foglalja tehát, hogy a házastársak telje
sen ensmerjek kötelességellket Isten irányában, önmaguk irányában, a
csalad iranyanan és a tarsadaiom íranyaoan, az értesek igaz rangsora
szerint, Kovetxezesképpen az elet továbnádásának feladatát níetöen nem
járnatnak el szaoadon a saját tetszesuk szermt, mintna égeszen függet
len mouon varasztnatnak meg akovetendo tisztességes utakat, hanem
ketelesek magatartasuxat hozzaigazitaní lsten teremtő szándékanoz,
amely magaban a nazassag és axtusaí természetében jut kifejezesre és az
egynaz áuando tamtasában nyert kínyilvánítást.

A házasság! aktus természetének és céljainak tisztelete

ll. Azok az aktusok, amelyekkel a házastársak tiszta meghittségben
egyesülnek és amelyek révén az emberi életet átörökítik, miként a Zsi
nat emlékeztetett rá, "nemesek és tiszteletet érdemelnek", s akkor sem
szűnik meg [ogosultságuk, ha a házastársak akaratától független okok
miatt előrelátható, hogy terméketlenek lesznek: mert hiszen mindig
megőrzik azt a rendeltetésüket, hogy kifejezzék és megszilárdítsák a
házastársak egységét. Egyébként, mint a tapasztalat bizonyítja, nem
minden házassági aktus fakaszt új életet. Isten bölcsen szabta meg ak
Ként a termékenység törvényeit és természetes ritmusait, hogy azok már
maguktól távolságot iktatnak be a születések egymásutánjába. Mind
amellett az egyház, amikor újólag figyelmezteti az embereket a maga
állandó tanításával értelmezett természettörvény parancsainak megtar
tására, szükségesnek mondja, hogy mindenegyes házassági aktus nyitva
maradjon az élet továbbadása számára.

Két elválaszthatatlan oldal: egyesülés és életadás

12. Ez a tan,amelyet a Tanítóhivatal többször kifejtett, azon a fel
bonthatatlan kapcsolaton alapszik, amelyet Isten akart a házassági aktus
két értelme, az egyesülés és az életadás között, s amelyet az ember a
maga kezdeményezésébőlnem törhet meg.

Benső alkatánál fogva valóban úgy van, hogy a házassági aktus
ugyanakkor, amikor a legszorosabban egyesíti a házastársakat, képessé
teszi őket új életek fakasztására. megfelelően azoknak a .törvényeknek,
amelyek a férfinek és a nőnek magába a lényébe íródtak. Csak e két
lényeges oldalnak, az egyesítőnek és az életadónak. épségben tartásával
valósítja meg a házasságli aktus a kölcsönös és igaz szerelern értelmét an
nak teljességében, s, őrzi meg azt a rendeltetését, hogy általa az ember
betöltse az apaság-anyaság igen magas hivatását. Úgy gondoljuk, korunk
embereinek különösképpen módjukban áll megerősíteni ennek az alap
vető elvnek mélységesen ésszerű és emberséges jellegét.
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Hűség Isten tervéhez

13. Okkal jegyzik meg valóban, hogy az a házassági aktus, amelyet
ráerőltetnek a hitvesre - tekintet nélkül állapotára és jogos kívánsá
gaira -, nem igazi szerétetről tanúskodik, következésképpen ellene mond
a jó erkölcsi rend követelményének a házastársak viszonyában. Ugyan
így annak, aki helyesen gondolkodik, azt is el kell ismernie, hogy az
olyan szerelmí aktus, amely sérti az élet továbbadására való alkalmas
ságot, amit a Teremtő sajátos törvények szerint ehhez az aktushoz fű

zött, ellenmondásban van a házasság létesítő célzatával és az élet Szer
zőjének akaratával. Akként használni ezt az isteni adományt, hogy még
ha csak részlegesen is, de tönkreteszik értelmét és rendeltetését, annyi,
mint ellene mondani mind a férfi, mind a nő természetének s ugyanígy
legbensőbb kapcsolatuk természetének, annyi tehát, mint ellene mon
dani Isten tervének és akaratának is. Akként használni viszont a há
zastársi szerelern adományát, hogy tiszteletben tartják az életadás fo
lyamatának törvényeit, elismerését jelenti annak, hogy nem mí magunk
vagyunk urai az emberi élet forrásainak, hanem inkább csak szolgálói.
a 'I'eremtő által megállapított tervnek. Mert valóban: ahogyan az em
bernek nincs korlátlan hatalma a teste fölött általában, ugyanígy nincs,
éspedig külön okból nincs ilyen hatalma a nemzőképességei, mint ilye
nek fölött sem. Ezeknek ugyanis kifejezett rendeltetésük, hogy életet tá
masszanak, amelynek Isten a forrása. "Az emberi életot mindenkinek
szeritként kell tekintenie - emlékeztetett XXIII. János -, mert kelet
kezésétől fogva közvetlenül megkívánja Isten teremtő cselekedetét."

A születésszabályozás meg nem engedett eszközei

14. Összhangban a házasság emberi és keresztény felfogásának
ezekkel a rendíthetetlen alapelveivel, ismételten ki kell jelentenünk,
hogy semmi körűlmények között sem minősülhet a születésszabályozás
megengedett eezközének, tehát föltétlenül kizárandó a már megkezdett
nemzési folyamatnak ilyen célzatú megszakítása, s kiváltképpen a köz
vetlenül akart és előidézett vetélés, utóbbi még akkor is, ha gyógyászati
okokból történnék.

Ugyanígy ki kell zárni, miként az egyház Tanítóhivatala már több
ször kinyilvánította, a közvetlen meddősítést (steríllzálást) mind a fér
finél, mind a nőnél, akár örökös, akár időleges az.

Hasonlóképpen ki kell zárni minden olyan cselekedetet, amely akár
a házassági aktus megkezdése előtt, akár annak lefolytatásában, akár
természetes következményeinek alakulásában célként vagy eszközként
szolgálná a fogamzás megakadályozasát.

És a szándékosan terméketlenné tett házassági aktusok igazolása
okából nem lehet helytálló érvként felhozni a kisebb rosszat, vagy azt,
hogy ezek az aktusok együttes egészet képeznek a megelőző vagy majd
utánuk következő termékenyaktusokkal, s így osztoznak velük. az egy
és ugyanazon erkölcsi jóságban. Olykor csakugyan meg van engedve a
kisebb erkölcsi rossz tűrése, hogy ilyen módon elejét vegyük a nagyobb
rossznak, vagy hogy elősegítsük a nagyobb jót, az azonban nincs meg
engedve, még nagyon súlyos okokból sem, hogy avégből cselekedjünk
rosszat, hogy abból jó származzék, vagyis hogy az akarat pozitív csele
kedete tárgyává tegyünk meg valamit, ami lényegénél fogva rendelle
nesség, következésképpen méltatlan az emberi személyhez, még ha az ís
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a szándék, hogy általa egyének, családok vagy a társadalom jólétét véd
jék vagy mozdítsák elő. Tévedés tehát azt gondolni, hogy egy olyan há
zassági aktusnak. amelyet akarattal terméketlenné s így benső t er
mészetéből folyóari tisztességtelenné tettek, tisztességet és helyességet ad
hatna egy olyan házastársi élet, amely termékeny a maga egészét nézve.

Gyógyászati eszközök megengedettsége

15. Semmiképpen sem tekinti azonban az egyház meg nem enge
dettnek azoknak a gyógyászati eszközöknek használatát, amelyek való
ban szükségesek a szarvezet betegségeinek kezelésére, meg "akkor serii,'
ha előrelátható, hogy a fogamzás megakadályozásat vonják magukkal,
f.eltéve, hogy nem egyenesen a fogamzást akarták -vélük valamilyen ok
ból megakadályozni.

A terméketlen időszakok igénybevételének megengedettságé

16. Mint fentebb már (3. pontozat) utaltunk rá, annak a tanításnak,
arnelvet az egyház a házassági erkölcsről nyújt, ellene vetik manapság:
az emberi észnek megvan 'az az előjoga, hogy uralkodjék a természet
által felkínált erőkön s azokat az ember javával egyező célra irányítsa.
Megkérdik tehát némelyek: nem ésszerű-e a jelen esetben, amikor oly
sok körülmény szólna mellette, a születések mesterséges ellenőrzéséhez

folyamodni, ha ilyen módon biztosíthatjuk a család egyetértését és bé-
kességét. és a már measzületett gyerm,ekek nevelésének jobb feltételeit?

Szükséges, hogy vilácosari feleljünk erre a kérdésre: az egyház az
első, aki dicséri és ajánlia az értelem beavatkozását abba a feladatba,
amely oly szorosan társít ja az értelmes teremtményt az ő Teremtőjével,

állítja azonban, hogy ennek a beavatkozásnak mindig az Isten által lé
tesített rend tiszteletben tartásával kell történnie.

Ha tehát akár a házastársak fizikai vagy pszichikai állapotából, akár
külső körülményekből eredően komoly okok foroznak fenn arra, hogy
távolságokat hazvjanak a születések kőzőtt, az egyház azt tanítja, hogy
ilyenkor számításba szabad venni a nemző funkciókban bennrejlő termé
szetes ritmusokat, azaz meg van enoedve, hogy a házastársak csupán a
terméketlen időszakokban éljenek házassági jogukkal. se:kként - azok
nak az erkölcsi elveknek sérelme nélkül, amelyekre imént figyelmeztet
tünk - szabályozzák a születést.

Az ezvház következetes önmazához, amikor meg-engedettnek tekinti
a terméketlen időszakok igénybevételét. viszont elítéli a közvetlenül a
termékenység ellen irányuló eszközök használatat, amelyek soha sincse
nek megenzedve, még akkor sem, ha használatukat olyan okok sugall
ják, amelyek tisztesség-esnek és komolynak tűnhetnek feL A valóság az,
hogy a két eset között lényeges különbség áll fenn: az első esetben a
házastársak jogosan fordítanak javukra egy természetes elrendeződést; a
második esetben meggátolják a természetes folyamatok kialakulását.
Igaz, hogy mindaz egyik, mind a másik esetben a házastársak egyfor
mán megegyeznek abban a pozitív akaratban, hogy elfogadható okokból
elkerüljék a fogamzást, s biztosak is kívánnak lenni arról, hogy nem
születik gyermek; ámde az első esetben lemondanak a házastársi jog gya
korlásáról a termékeny időszakokban, ha helytálló okokból nem kívána
tos a gyermekáldás, és csak a fogamzásmentes időszakokban élnek ezzel
a joggal, abból a célból, hogy kifejezzék szerétetüket és megvédjék a
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kölcsönös hűséget. Ekként járva el, bizonyságát adják az igazán és tel
jességgel tisztességes szerelemnek.

A születésszabályozás mesterséges módszereinek súlyos következményei

17. Az egyenes emberek még inkább meggyőződhetnek arról, hogy
mennyire megalapozott az egyház tanítása e téren, ha készek jól átgon
dolni a mesterséges születésszabályozási módszerek következményeit.

Mindenekelőtt vegyék fontolóra, hogy milyen széles és könnyű út
nyílnék így a hitvesi hűtlenség és az erkölcsiség általános süllyedése felé.
Nem kell sok tapasztalat ahhoz, hogy tisztában legyünk az emberi gyön
geséggel és hogy megértsük: az embereknek - kiváltképpen a fiata
loknak, akik annyíra sebezhetők e pontban -- bátorításra van szüksé
gük, ha azt akarjuk, hogy hívek maradjanak az erkölcsi törvényhez; an
nál kevésbé szabad tehát valami olyan eszközt ajánlani nekik, amellyel
könnyen kitérhetnek e törvény megtartása elől. Félő az is, hogy a férfi,
ha hozzászokik a fogamzásgátló eljárások gyakorlásához, végül is elveszti
a tiszteletet a nő irányában, és anélkül, hogy törődnék annak fizikai és
pszichikai egyensúlyával, odáig jut, hogy már csak önző élvezete merő

eszközét, nem pedig megbecsült és szeretett élettársát látja benne.
Fontolják meg azt is, hogy milyen veszedelmes fegyvert adnának így

azoknak a közhatalmaknak kezébe, amelyek kevéssé törődnek az erkölcsi
követelményekkel. Ki tehetne szemrehányást egy kormányzatnak, ha
olyasmihez folyamodnék a közösség problémáinak megoldása céljából,
amit megengedettnek ismernénk el a házastársak kapcsolatában egy csa
ládd. probléma megoldása céljából? Ki akadályozhatná meg a kormányo
kat abban, hogy elősegítsék, vagy éppen rákényszerítsek népeíkre, ha
szükségesnek vélik, azt a fogamzásgátló módszert, amelyet a leghatáso
sabbnak tartanak? Ilyen módon az emberek, amikor el akarnák kerülni
azokat az egyéni, családi vagy társadalmi nehézségeket. amelyekkel az
isteni törvény megtartásában találkoznak, oda jutnának, hogy a közha
talmak tetszésuk szerint avatkozhatnának be a házastársak benső viszo
nyának legszemélyesebb és csupán reájuk tartozó körébe.

Ha tehát nem akarjuk emberek önkényének kiszolgáltatni az élet to
vábbadásának küldetését, szükségszerűen el kell ismerni, hogy annak az
uralomnak,amelyet az ember a teste és ennek funkciói fölött gyakorol
hat, áthághatatlan határai vannak; határok, amelyeken senkinek sem
áll jogában túllépnie. akár magánszemély, akár hatalommal felruházott
egyén. És ezeket a határokat nem tűzheti ki más, mint az a tisztelet,
amellyel az emberi szervezet és funkciói épségének tartozunk, megfele
Iően azoknak az elveknek. amelyekre fentebb emlékeztettünk, és helye
sen értelmezve a "totalitás elvét", amelyet Elődünk, XII. Pius világí
tott meg.

Az egyház igaz emberi értékek védelmezője

18. Előrelátható, hogy ezt a tanítást alkalmasint nem rnindenki fogja
szívesen fogadni: túl sok az olyan hang, amely Igemhehelyezkedik az
egyház hangjával, s azokat még fel is nagyítják és kí is színezik a hír
verés modern eszközei. Igazában megvallva, az egyház nem csodálkozik
azon, hogy isteni Alapítójához hasonlóan "az ellenmondás jele" (v. ö.
Luk 2, 34); emiatt azonban nem hagy fel azzal, hogy alázatos szilárd
sággal hirdesse az egész erkölcsi törvényt, mind a természetest. mind az.
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evangéliumit. Nem Ő volt a szerzőjük ezeknek a törvényeknek, követke
zésképpen nem is lehet úr fölöttük; csupán letéteményesük és értelme
zőjük, anélkül, hogy valaha is hatalmában állna megengedettnek nyilvá
nítani azt, ami nem megengedett, miután kőzvetlenül és változhatatlanul
ellentétes az ember igazi javával.

Az egyház tudja, hogy amikor a házassági erkölcsöt a maga teljes
épségében védelmezi, hozzájárul egy igazán emberséges civilizáció kiala
kításához: kötelességévé teszi az embernek: ne mondjon le a saját fele
lösségéröl, hogy nyomában technikai eszközökre bízza rá magát; védi
ezzel a házastársak méltóságát is. Ekként cselekedve az egyház - híven
a Megváltónak mind a tanításához, mind a példájához - bizonyságot
tesz arról, hogy őszinte és érdektelen barátja az embereknek akiket földi
rnenetelésük kezdetétől fogva segiteni akar ahhoz, hogy "fiak gyanánt
résztvehessenek az élő Istennek, az összes emberek Atyjának életében"
(v. ö. Populorum Progressio 21.).

III. LELKIPASZTORI ÚTMUTATAsOK

Az egyház "Mater et Magistra"

19. Szavunk nem juttatná kifejezésre úgy, ahogyan kívánatos, az
egyháznak, az összes nemzetek Anyjának és Tanítójának gondolatát és
gondoskodását, ha - miután emlékeztettük az embereket a házasságra
vonatkozó isteni törvény megtartásának és tiszteletének szükségére 
nem bátorítanók őket a tisztességes születésszabályozás útján, még azok
között a nehéz feltételek között is, amelyekkel ma családok és népek küsz
ködnek Az egyház igazán nem tanúsíthat más magatartást az emberek
irányában, mínt a Megváltó : ismeri gyöngeségüket, részvéttel tekint a
tömegre, magához öleli a bűnösöket, de nem mondhat le arról, hogy ta
nítsa a törvényt, amely valóban a maga eredeti igazságában helyreállí
tott és Isten Lelke által vezetett emberi élet törvénye.

Az isteni törvény megtartásának lehetősége

20: Az egyháznak a születések szabályozására vonatkozó tanítása,
amely az isteni törvényt hirdeti, sokak előtt könnyen tűnhet föl nehéz
nek vagy éppenséggel meg sem valósíthatónak. És bizonyos, hogy mint
az összes nagy és jótékony valóságok, ez a törvény is komoly íparkodást
és sok egyéni, családi és társadalmi erőfeszítést követel. Mi több, nem is
lehetne megtartani Isten segítsége nélkül, aki támogatja és erősíti jó
akaratukban az embereket. Ha azonban jól elgondolkodunk felőle, lehe
tetlen meg nem látnunk, hogy ezek az erőfeszítések nemesebbé teszik az
embert és üdvösen hatnak ki az emberi közösségre.

Uralom önmagunk fölött

21. A születésszabályozás tisztességes gyakorlása rnindenekelőtt azt
kívánja a házastársak tól, hogy alapos tájékozódás birtokában szilárd
meggyőződést alakítsanak ki magukban az élet és a család igazi értékei
felől, és igyekezzenek tökéletes önuralomra tenni szert. Ahhoz ugyanis,
hogya házasélet érzelmi megnyilatkozásai kellőképpen szabályozottak
legyenek - tekintettel kivált az időszaki megtartóztatásra -, az észnek
és la szabad akaratnak kell ellenőriznie az ösztönöket, ami kétségkívül
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aszkézissel jár. Eza fegyelem azonban, amely hozzátartozik a házastár
sak tisztaságához, távolról sem árt a házastársi szerelemnek. hanem el
lenkezően, magasabb emberi értéket kölcsönöz neki. Igaz, hogy állandó
erőfeszítést igényel, de hála jótékony befolyásának, a házastársak lelki
szellemi értékekkel gazdagodva teljes épségben fejlesztik ki személyisé
güket. Ez a fegyelem a vidámság és a béke gyümölcseit árasztja a csa
ládi életre, és megkönnyíti más problémák megoldását; növeli a figyel
mességet a másik hitves irányában, segíti a házastársakat abban. hogy
kiküszöböljék az önzést, amely ellensége az igazi szeretetnek, és fokozza
bennük a felelősség érzetét. Mindezek nyomán a szülők mélvebb és ha
tékonyabb befolyást tudnak gyakorolni gyermekeik nevelésében; a kis
gyermekek és a fiatalok az emberi értékek helyes mezbecsülésében, szel
lemi és érzelmi képességeik derűs és összhangzatos kibontakozásával nö
vekednek föl.

Tisztaságnak kedvező légkör teremtése

22. Fel akarjuk hívni ebből az alkalomból a nevelők és mindazok fi
gyelmét, akiket 'felelősség terhel az emberi társadalom közös javáért,
mennyire szükséges olyan légkört teremteni. amely ked yez a tlsztaságra
való nevelésnek, azaz annak, hogy az erkölcsi rend tisztelete útján az
egészséges szabadság kerekedjék a szabadossság fölé.

Mínden, ami a modern tömegérintkezési eszközökben az érzékiség
felszítására, az erkölcsök zabolátlanságára vezet, úg-yszintén a pornozrá
fia vagy a sikamlós látványossások minden formája kell. hogy kiyáltsa
mindazoknak a személyeknek nyílt és eltVöntetű szembehelvezkedését,
akik szívükön viselik a civilizáció haladását és az emberi szellern leg
főbb javainak védelmét. Hasztalan próbálnák igazolni az ilyen züllesz
téseket művészi vagy tudományos követelmények ürügyével, vagy ér
vet kovácsolni abból a szabadságból, 'amelyet a közhatóságok engednek
ezen a téren.

Felhívás a közhatalmakhoz

23. A kormányzóknak. akik elsősorban ff'lelő~k a köz'íóért és akik
annyit tehetnek az erkölcsi értékek mecóvására, ezt moridiuk : ne tűrié

tek, hogy lealacsonyodiék népeitek erkölcsisége: ne eneediétek meg,
hogy törvényes úton hatoljanak be a családba, a társadalomnak ebbe az
alapvető sejtiébe. olyan zvakorlatok, amelyek ellentétesek a természeti
és az isteni törvénnyel. Egészen más az az út, amelyen a közhatalmak
hozzátárulhatnak és kell, hogy hozzá iárul ianak a népesedési orobléma
megoldásához: ez az út az előrelátó családpolitika. a népek bölcs neve
lése, az erkölcsi törvénynek és a polgárok szabadságának tiszteletben
tartása.

Mi nagyon is tudatában vagyunk azoknak a súlyos nehézsérreknek,
amelyeket a közhatalmak tapasztalnak ebben a vonatkozásban. különö
sen a feilódó országokban. Az ó [osros gondiaiknak és aQ'gonalmaik-n:'lk
szenteltük Populorum Proaressio körlevelünket. De Elődünkkel. XXIII.
Jánossal megísmételjük: "Ezeket a nehézségeket nem lehet leküzdeni
olyan módszerek és eszközök felhasználásával, amelyek nem méltóak az
emberhez, és csupán magának az embernek és életének merőben anyag
elvű felfogásában lelik magyarázatukat. Az igazi megoldás egyedül ab
ban a gazdasági fejlődésben és társadalmi haladásban található, amely
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tiszteli és előbbre viszi az igazi emberi értékeket, mind az egyénieket,
mind a társadalmíakat." És nem lehet súlyos igazságtalanság nélkül az
isteni Gondviselést tenni felelőssé azért, aminek forrása, éppen ellenke
zően, a kormányzati bölcsesség fogyatékossága, a társadalmi igazságosság
iránt való érzék elégtelensége, az önző harácsolás, s általában az elíté
lendő tunyaság azoknak az erőfeszítéseknek és áldozatoknak vállalásá
ban, amelyek szükségesek lennének ahhoz, hogy a nép és valamennyi
gyermeke életszínvonalának emelkedését biztosítsák.

Mint némelyek közülük már oly dicséretes példát adtak rá, sokszo
rozzák meg tehát nagylelkűen erőfeszítéseiket az összes közhatalmak. És
bővüljön szakadatlanul a kölcsönös segítség a nagy emberi család vala
mennyi tagja között: szinte határtalan az a terület, amely a nagy nem
zetközi szervezetek tevékenysége számára nyílik itt.

A tudomány embereihez

24. Ki akarjuk fejezni most bátorításunkat a tudomány embereinek,
akik "nagyon jó szolgálatot tehetnek a házasság és a család intézményé
nek meg a lelkiismeretek nyugalmának, ha kutatásaikat összehangolva
iparkodnak egyre jobban megvilágítani azokat a különféle feltételeket,
amelyek erkölcsileg kifogástalan születésszabályozásra adnak módot"
(v. ö. Gaudium et Spes 52.). Különösen kívánatos, hogy a már XII. Pius
által megfogalmazott óhaj szerínt az orvostudománynak sikerüljön elég
ségesen biztos alapot nyújtania a természetes ritmusok megfigyelésén
alapuló születésszabályozásra. A tudomány emberei s kiváltképpen a ka
tolikus tudósok így fognak hozzájárulni annak az egyházi tanításnak té
nyekkel való igazolásához. hogy "nem lehet valódi ellenmondás azok kö
zött az isteni törvények között, amelyek egyfelől az élet továbbadását
szabályozzák, másfelől az igazi házastársi szeretetet ápolják" (v. ö.
Gaudium et Spes 51.).

A keresztény házastársakhoz

25. Most pedig szavunkat közvetlenebbül intézzük a Mi gyerme
keinkhez, különösen azokhoz, akiket Isten arra szólít, hogy házasságban
szelgálják őt. Az egyház ugyanakkor, amikor az isteni törvény elévül
hetetlen követelményeit tanítja, az üdvösséget is hirdeti és szentségeível
megnyitja a kegyelem útjait, amely új teremtményt alkot az emberből,

olyan teremtményt, aki szerétetben és igazi szabadságban kénes vála
szolni Teremtőjének és üdvözítőjének szándékára, és édesnek tudja ta
lálni Krisztus igáját.

Engedelmesen fogadva az egyház hangját, tartsák tehát emlékeze
tükben a keresztény házastársak, hogy az ő keresztény hivatásukat,
amely a keresztséggel kezdődött, utóbb szabatosan meghatározta és
megszilárdította a házasság szentsége. Ez a szentség megerősítette és
mintegy felszentelte a házastársakat arra, hogy hűségesen teljesítsék kö
telességeiket, a tökéletességig menően valósítsák meg hivatásukat, és
ahogyan hozzájuk illik, keresztény tanuságot tegyenek II világ előtt. Reá
juk bízta az Úr a feladatot, hogy tegyék láthatóváaz emberek számára
annak a törvénynek szentségét és édességét, amely egységbe vonja a
házastársak kölcsönös szerétetét és a házastársak együttműködését Isten
nek, az emberi élet szerzőjének szerétetével.
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Semmiképpen sincs szándékunkban, hogy elpalástoljuk az olykor
súlyos nehézségeket. amelyek velejárnak a keresztény házastársak éle
tével: számukra, mint mindegyikünk számára, "szűk a kapu és keskeny
az út, amely az élethez vezet" (Máté 11, 30). Kell azonban, hogy ennek
az életnek reménye fépyt derítsen útjukra, miközben derekasan töre
kednek arra, hogy bölcsességben, igazságosságban és jámborságban él
jék jelen napjaikat, tudván, hogy elmúlik ennek a világnak arculata.

Vállalják tehát bátran a szükséges erőfeszítéseket a házastársak,
akiknek támaszuk ebben a hit és remény, amely "nem csal meg, mert
a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkben az Isten szere
tete" (v. ö. Róm 5, 5); esedezzenek állhatatos imával az isteni segítsé
gért; merítsenek főleg az Eucharisztiából, a kegyelem és a szerétet for
rásából. És ha a bűn még erőt venne rajtuk, ne csüggedjenek el, hanem
alázatos állhatatossággal folyamodjanak Isten könyörületességéhez, ame
lyet bőségesen nyújt nekik a bűnbánat szentsége. Ilyen módon meg tud
ják majd valósitani a házastársi élet teljességét, amelyet az Apostol ír
le: "Férjek, szetessétek feleségteket, ahogy Krisztus is szerette az egy
házat ... A férj köteles szeretni feleségét, mint saját testét. Aki felesé
gét szereti, önmagát szereti. Márpedig senki sem gyűlöli a saját testét,
hanem táplálja, gondozza, akárcsak Krisztus az egyházat . " Nagy titok
ez, én Krisztusra és az egyházra vonatkoztatom. Szevesse hát mirid
egyiktek a feleségét, az asszonyok meg tiszteljék férjüket." (V. ö. Ef 5.)

Apostolkodás a családok között

26. A gyümölcsök sorában, amelyek az isteni törvény hű megtartását
célzó nagylelkű erőfeszítésből érlelődnek ki, a legértékesebbek egyike az,
hogy nem ritkán maguk a házasok kívánják közölni másokkal is tapasz
talatukat. Igy a világi hívek hivatásának tág keretébe az egymásközti
apostolkodás új és nagyon figyelemre méltó formája kapcsolódik be: ma
guk a családok lesznek más családok apostolai és eligazítói. S vitatni
sem lehet, hogy az apostolkodás annyi formája között egyike ez azoknak,
amelyek ma a legidőszerűbbnek látszanak.

Az orvosokhoz és az egészségügyi személyzethez

27. A legnagyobb megbecsüléssel adózunk az orvosoknak és az egész
ségügyi személyzet tagjainak, akik hivatásuk gyakorlásában minden em
beri érdeknél jobban szívükön viselik keresztény hivatásuk magasabb
követelményeit. Lankadatlanul igyekezzenek tehát minden alkalommal
azokat a megoldásokat segíteni elő, amelyeket a hit és a helyes értelem
sugall, s törekedjenek ezek vonatkozásában felkelteni a meggyőződést és
a tiszteletet környezetükben. Tekintsék hivatási kötelességüknek is
mindannak a tudásnak megszerzését, ami szükséges ezen a kényes terü
leten, hogy az őket kérdező házastársaknak megadhassák azokat az okos
tanácsokat és egészséges útmutatásokat, amelyeket joggal várnak el
tőlük.

A papokhoz

28. Szeretett fiaim, papok, akik hivatástoknál fogva tanácsadói és
Ielki vezetői vagytok egyéneknek és családoknak, most hozzátoik fordu
lunk bizalommal. Első feladatotok, különösen azoké, akik keresztény
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erkölcstudományt tanítanak, hogy kétértelműség nélkül fejtsétek ki az
egyház tanítását a házasságról. Szolgálatotok gyakorlása során ti legye
tek az elsők, akik példát nyújtanak a lojális, belső és külső engedel
mességre az egyház Tanítóhivatala iránt. Ez az engedelmesség, mint tud
játok, nemcsak a felhozott érvek okából kötelez, de méginkább a Szent
lélek megvilágítása miatt, amiből különös címen részesülnek az egyház
Pásztorai, amikor az igazságot magyarázzák. Azt is tudjátok: mindennél
fontosabb a lelkiismeretek békéje és a keresztény nép egysége számára,
hogy az erkölcs területén éppúgy, mint a hittételek területén. mind
annyiarr-az egyház Tanítóhivatalához tartsák magukat és egyazon nyel
"en beszéljenek. Ezért ismételjük meg teljes lelkünkből a nagy Pál apos
tol aggódó felhívását: "Testvérek, Urunk, Jézus Krisztus nevére kérlek
titeket, éljetek mindnyájan egyetértésben, ne szakadjatok pártokra. ha
nem legyetek egyek ugyanabban a lelkületben, ugyanabban a felfogás
ban." (V. ö. 1 Kor 1, 10.)

29. Semmiben sem csökkenti Krisztus üdvös tanítását: a szeretet
kimagasló formája ez a lelkek irányában. Kísérnie kell azonban mindig
a türelemnek és a jóságnak, amire maga az Úr adott példát az emberek
kel való bánásmódban. Ö, aki nem azért jött, hogy ítéljen, hanem hogy
űdvőzitsen, igazán engesztelbetetlen volt a rossz, de könyörületes a sze
mélyek iránt. Nehézségeik közepette a házastársak is találjanak rá min
dig a pap szavában és szívében a Megváltó szavának és szeretetének
visszhangjára.

Beszéljetek bizalommal, szerétett fiaim, abban a mély meggyőződés

ben, hogy Isten Lelke, miközben ott áll a Tanítóhivatal mellett a tan
kifejezésében, megvilágosítja belülről a hívek szívét, hozzájárulásra szó
lítva fel őket. Oktassátok a házastársakat az imádság szükséges útjára,
hassatok oda, hogy gyakran és hittel folyamodjanak az Eucharisztia és
a bűnbánat szentségeihez, s ne hagyják soha, hogy elbátortalanitsa őket

gyöngeségük.

A püspökökhöz

30. Kedves és tisztelendő testvéreim a püspökségben, akikkel Mi oly
közelről osztjuk meg a gondokat Isten népének lelki javáért, hozzátok
száll tisztelet- és szeretetteljes gondolatunk most, hogy végére értünk
ennek a körlevélnek. Sürgető felhívással fordulunk mindannyitokhoz. A
papok, a ti munkatársaitok, és oa híveitek élén odaadóan és ernyedetlenül
dolgozzatok a házasság épségén és szentségén, hogy házasságukat a hit
vesek egyre inkább a maga emberi és keresztény teljességében éljék. Úgy
tekintsétek ezt a küldetésteket, mint egyikét azoknak, amelyekért jelen..
leg a legégetőbb felelősség terhel. Megköveteli ez, mint tudjátok, az ösz
szehangolt lelkipásztori buzgólkodást az emberi tevékenység minden te
rületén, gazdasági, kulturális és szociális téren egyaránt; mert csupán az
egyidejű javulás e különféle körökben teheti nemcsak tűrhetővé, hanem
könnyebbé és örömteljesebbé is a szülők életét és a gyermekekét a csa
ládok kebelében, teheti testvéribbé és békésebbé az együttélést az em
beri társadalomban, híven a célhoz, amelyet Isten a világ elé tűzött.

Befejező felhívás

31. Tisztelendő testvérek, ezeretett gyermekeink és ti mínd, jóakaratú
emberek, nagy a nevelésnek, haladásnak és szeretetnek az a műve,
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amelyre szólítunk benneteket, az egyház tanítása alapján, amelynek Pé
ter utóda - a püspökségben testvéreivel együtt - letéteményese és ér
telmezője. Nagy mű valóban - benső meggyőződésünk ez - mind a vi
lág, mind az egyház számára, mert az ember nem találhatja meg az igazi
boldogságot, amelyre egész lényével áhítozik, egyedül csak azoknak a
törvényeknek tiszteletével, amelyeket Isten az ember természetébe írt,
és amelyekhez az ember értelemmel és szeretettel igazodni tartozik, Eh
hez a műhöz és feladathoz kérjük valamennyitekre s különösképpen a
házastársakra a szentség és könyörületesség Istenének bőséges kegyel
meit, aminek zálogául apostoli áldásunkat adjuk reátok.

Kelt Rómában, Szent Péternél, Szerit Jakab apostol ünnepén, az
1968. év július 25-én, pápaságunk hatodik évében.

PAULUS PP. VI.

•

RAJZOK APÁMRÓL

AKALAsZTÖRÖ

Szertartás volt az, - tenyerében
széjjelmorzsolta a kalászt;
s ha kipattant a mag, keményen,
így szólt: Kezdjük az aratást ...
Ez a föld csak reményét adta,
de gazdaggá nem tette őt.

Tenger-munka volt minden napja 
szűknek érezte az időt.

HAJNALBAN

Bent a fészerben lógtak akaszák,
egyet leemelt apám, s kalapált,
- egyforma, pontos ütések alatt
élesedett a kicsorbult anyag; -
s miközben anyám a fészer megett
nedves rozs-szálból csavart kötelet.

Ment a mezőre s beköszönt a csősz,

a szomszéd is,. a pap, az ismerős;

hangos "Jó reggelt!" s néhány szokásos
szót vetettek a napi munkához.
Ö visszaköszönt; - ment a kerten át,
s harmatot szórtak rá a szilva-fák.
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