
A Z EGYHÁZ A
EGY ÉVVEL A HUMANAE VITAE MEGJELENÉSE UTÁN

A múlt év nyarán, pontosan 1968. jú
lius 25-én jelent meg VI. Pál pápa Hu
manae Vitae kezdetű és a születéssza
bályozás kérdésével foglalkozó körleve
le, amelyet szó szerinti magyar fordí
tásban a Vigilia múlt év novemberi szá
mában közöltünk. Egy év távlatából
megállapíthatjuk, hogy amilyen várako
zás és érdeklődés előzte meg ezt a pá
pai okmányt, ugyanolyan vihart kavart
fel megjelenése után. IX. Pius pápa
híres Syllabusa óta nem volt pápai kör
levél. amely katolikus és nem katoli
kus körökben ennyire ellentmondó víssz
hangot váltott volna ki. Egy év alatt kö
tetekre nőtt az enciklikához fűzött kom
mentárok mennyisége S e kommentárok
legnagyobb része fenntartásokkal és bí
rálatokkal van tele.

Amikor az itt következőkben a ke
retek adta lehetőségeken belül a lehető

legrészletesebb tájékoztatást szeretnénk
nyúitani ezekről a visszhanaokról, úgy
gondolom, bízvást mellőzhetjük az en
ciklika megjelenését követő első hetek
ben a nagy világlapok hasábjain meg
jelent értékeléseket. Nem azért, mert ezek
az értékelések a világ minden részében,
tehát a nyugati világban épnen úgy,
mint a szocialista táborban, bár más
más indokolással. de egyöntetűen, eluta
sítóak voltak. Ezeknek a lapoknak a cikk
íróit azonban egészen más szempontok
vezették. mint a teológiai szakcik
kek írólt, márpedig - mint azt az aláb
biakban maid látni fogjuk - itt jelleg
zetesen teológiai kérdésről van szó. Ep
pen ezért figyelemre méltó az a sok és
részletekbe menő elemzés, amely az el
múlt év során a vezető teológiai folyó
iratok hasábjain látott napvllágot. Jel
lemzőül talán elég utalni arra, hogy
egyedül a svájci jezsuiták lapja, az
Orientierung a múlt év szeritembere óta
hét számban, tíz cikkben foglalkozott a
Humanae Vitae által felvetett problémák
kal. De több cikkben foglalkozott velük
a Stimmen der Zeit, a Diakonia. a Tab
let, a Seelsorqer, a Herder Korrespon
denz, a Hochland, hogy csak néhány fon
tosabbat említsünk. Ezenkívül több or
szág püspöki kara is szükségesnek látta,
hogy külön iratban 'foglalkozzék a pá
pai körlevéllel. Főleg azok a püspöki
karok tették ezt, amelyek nem látták
lehetségesnek, hogy néhány szavas nyi-

latkozattal, fenntartás nélkül csatlakoz
zanak az enciklikában kifejtettekhez, Mi
előtt azonban a kommentárok ismerteté
sére rátérnék, talán nem fog ártani a
rendelkezésre álló anyagok alapján né
hány szóban feleleveníteni az enciklika
létrejöttének történetét.

A születésszabályozásnak és a vele kap
csolatos egyházi megnyilatkozás szüksé
gosségének kérdése már a zsinaton fel
merült és lázas, kulisszák -mögötti meg
beszélések tárgya volt. Eredetileg az
volt a terv, hogy Az egyházról a mai vi
lágban című lelkipásztori konstitúcióba
veszik fel a kialakult álláspontot. erre
azonban éppen a szembenálló felek egy
re ellentétesebbé váló nézetei folytán.
nem kerülhetett sor. A plénum előtt leg
élesebben akkor ütközött össze az 11

két álláspont, amely azóta is vitában van
egymással, amikor Suenens bíboros 11
következőket mondotta: "A tudomán,'
pontosabb képet tud megrajzolni szá
munkra arról, hogy mi van ellentétben
a természettel és mí felel meg neki. Tart
sunk lépést a tudománnyal. Gondoskou
junk arról, hozy elkerü1hetővé válték
minden ú] Galilei eset: egy ebből elég
volt." Mire Ottaniani bíboros a követ
kezőkben válaszolt: "Egyáltalán nem va
gyok elragadtatva a szövegtervezetnek at
tól a megállapitásától. hogy a házastár
sak maguk határozhatják meg az álta
luk óhaitott gyermekek számát. Ilvesmit
az egyházhan még sohasem hallottunk"
Az idevágó szövoatervezetet végül is fél
re tették és VI. Pál pápa magának tar
totta fenn a döntést ebben a kérdésben.
Urrvanakkor a pápa életre hívta azt a
toológlat bizottságet. amelynek kereié
ben a katolikus világ legismertebb mo
rálteolóausai és a problémakörben szak
értő viláaink együtt igyekeztek a felvető

dő problémákra megoldást találni. Ez a
bizottság éveken át tárgyalt, nem tudtak
azonban megegyezésre jutni. Vézül is ab
ban állapodtak meg, hogy a születéssza
bálvozás erkölcsi meaenaedettségét és 3

vele kapcsolatos szülőí felelősség elisme
rését valló túlnyomó többség, és a fo
gamzásgátlás mindenféle formáját rossz
nak és bűnösnek tartó kisebbség külön
okiratban terjeszti véleményét a Szent
atya elé. Ez meg is történt, s a két szak
vélemény - nyilván szándékos indisz
kréció folytán - napvilágra került és
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külön kötetben is megjelent azóta. A
két szakvélemény felülbírálására a Szerit
atya egy 16 tagú püspöki bízottságot leül
dött ki. .Hogy ez a püspöki bizottság mi
ként szavazott a két előterjesztés tárgyá
ban, arra nézve nem került nyilvános
ságra semmi adat. Nézeteik feltehető

megoszlására viszont következtethetünk
abból a szavazásból, amely 1966. június
24-én zajlott le ebben a bizottságban,
és amelynek során a bizottság tagjainak
arra a kérdésre kellett választ adniuk,
vajon elvileg elítélendő és elvetendő-e

(intrinsece malum) a fogamzásgátlás.
Kilenc püspök azon az állásponton volt,
nem állítható, hogy a fogamzásgátlás el
vllez elvetendő. A National Catholic Re
porter szerint ezt az álláspontot képví
selte Döpfner müncheni és Suenens mali
nes-bruxellesi, Lefebvre bourgesi, She
nan baltimorei bíborosérsek, továbbá
Dupuy albil, Dearden detroiti, Mendez
venezuelai, Zoa kameruni és Reuss mainzi
püspök. Velük szemben, tehát a fogam
zásgátlás bűnös volta mellett szavazott
Ottaviani bíboros, Morris ír érsek és Co
lombo. a pápa teológiai tanácsadója. Tar
t6zkodott a szavazástól Heenan (Lon
don), Gracias (Bombay) és Binz (saínt
Paul, USA). A bizottság tizenhatodik
taaia, Wo.ityla krakkói bíborosérsek, az
említett szavazásnál nem volt jelen. Ez
a pűsnőkí bizottság azután egy modell
enciklikát szerkesztett, amely lényegé
ben a teológus bizottság többségi véle
ménvének gondolatmenetét követi. Az
aránylag rövid szövezű enciklika-terve
zet elsősorban a házasélet és a gyerme
kek iránt felelős szülől magatartás po
zitív feladatait hangsúlyozza. Elismeri a
szülóknek azt a jogát. hogy a vállalt
gyermekek számáról döntsenek, hangsú
lyozza azonban, hogy csak nyomós ok
késztetheti a szülőket arra, hogy a fo
gamzásszabálvozás eszközéhez folyamod
janak. Az alkalmazandó módszerek te
kintetében ez az enciklika-tervezet álta
lánossáaokban maradt. "A jogosan al
kalmazható eszközöket illetőleg - 01
vassuk - a férjnek és a feleségnek fel
adata, hogy ebben a tekintetben egy
mással egyetértésben döntsenek, ami
nem jelenti azt. hogy önkényesen járhat
nak el, mert hiszen őket is kötik az er
kölcs objektív krítérlumai."

Döpfner bíboros, mint az említett püs
pöki bizottság alelnöke, 1966. június 28
án adta át ezt a tervezetet a Szeritatyá
nak. A két évvel később kibocsátásra
került Humanae Vitae enciklika bizo
nyos mértékig kompromisszum az emlí
tett előterjesztések között. Egyrészt el-
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fogadja azt a többségi véleményt, hogy
a szülőknek joguk van dönteni gyerme
keik számáról (a kisebbségi vélemény
ezt elvileg tagadja), ugyanakkor azon
ban nem fogadja el a szülők szabadságát
a fogamzásszabályozás módszerének te
kintetében és ezen a téren visszatér XI.
Pius pápa Casti Connubii kezdetű encik
Iiká iának tételéhez, amely a fogamzás
gátlás egyetlen megonaedhető eszközé
nek a Knaus-Ogino által megállapított
ún. "terméketlenségi napok" igénybe vé
telét tartja. A kisebbségi vélemény ezt a
módszert nem is említi. A pápa a kör
levélben ezt a döntést azzal indokolja,
hogy ez a módszer felel meg a természet
követelményeinek, valamint annak a kö
vetelménynek, hogy a házassági aktus
"nyitva" maradion a fogamzás számára. S
mint látni fogiuk, éppen ez az a pont,
ahol az enciklikával szemben ellenzéki áJ
láspontot elfoglaló szakvélemények vi
tába szállnak a körlevélokfejtésével, egy
szerintük tudományosan ma már nem
igazolható természet-felfogást vetve sze
mérs. és hangoztatva, hogy ha evyszer a
családtervezés elvileg, erkölcsileg mez
engedett. akkor nem látható meggyőző

különbség az ún...természetes" é~ a ..mes
tersp>res" módszerek között, Minderről

később még részletesen szó esik. Doku
mentációnk során elsősorban néhány kü
lőnösen érdekes és figyelemre méltó pá
pai és püsnöki meznvilatkozást ismer-te
tünk, maid azokból a szakcikkekből

adunk ízelftőt, amelyek az enciklika ré
vén fölvetődött keresztény természetfel
fogás kérdését taalaliák. . Ezután azokat
a teológiai véleménveket ísmertetiük,
amelyek arra a kérdésre keresik a fele
letet, milven mértékben kötele", lelkiis
meretileg a körlevél, míg végül néhány
érdekesebb teológiai véleményt idézünk
a jövőre vonatkozólag.

A pápa és a piispöki karok az
eneíklíkáről

VI. Pál pápa a Humanae Vitae meg
jelenését követő hetekben két ízben is
beszélt az előtte megjelenő zarándokok
előtt körleveléről. ..Ez az okmány 
mondotta első beszédében a többek kö
zött a Szeritatya - az ember szemé
lyes, házassági, családi és társadalmi
életének egyik alapvető fejezetét világít
ja meg, ugyanakkor nem teljes megtár
gyalása mindannak, ami az emberi létet
a házasság, a család és az erkölcsi tisz
taság terén érinti, hiszen felmérhetet
len ez a terület, amelyre az egyház ta
nító hivatalának esetleg kimerítőbb, 01'-



ganikusabb és szintetikusabb kifejtések
kel még vissza kell majd térnie." A be
széd további részében azt mondotta el a
pápa, hogy az elmúlt négy év során mi
Iyen súlyosan nehezedett vállúra a fele
lősség érzése. Soha nem érezte ilyen
mértékben hivatalának terhét. "Tanul
mányoztunk, olvastunk és vitatkoztunk
annyit, amennyit csak tudtunk, és sokat
imádkoztunk is" - mondta. Majd va
lamivel később: "Nagyon gyakran volt
az az érzésünk, hogy agyon nyom ben
nünket a dokumentáció hatalmas hegye.
Gyakran éreztük - emberileg szólva 
mennvíre alkalmatlan szegény sze
mélyünk arra a hatalmas és félelmet kel
tól 'apostoli kötelezettségre, hogy ebben
a kérdésben nyilatkeznunk kelljen. Na
gyon gyakran reszkettünk a dilemma
előtt. nehogy egyrészt túl könnyelműen

engedjünk az uralkodó közvéleménynek,
másrészt nehogy a mai társadalom ál
tal csak nehezen elviselhető. vagy a há
zaséletre nézve önkényesen túl nehéz íté
letet mondiunk ki." Ezután az erősen

személyes jellegű vallomás után, egy hét
tel később a Castelaandolfóban mezielent
zarándokok előtt már az első vélemé
nyekre is válaszolt a Szeritatya. Ezeket
mondotta: ..Ismeritek a legutóbbi. Hu
manae Vitae kezdetű körlevelünkhöz fű

zött kommentárokat. Sok kommentár na
gyon nemes és kiegyensúlyozott. mía má
sokról ezt nem mondhatiuk el. Kérjük
az Urat. erősítse meg tanító hivatalun
kat teki.ntélvével. vilázossávával és jó
ságával. Áldottak legyenek mindazok.
akik ezt elfogadják; és legyenek áldot
tak azok is. akik ellenséges érzülettel áll
nak szemben vele, hogy mezvilágosodiék
lelkiismeretük és igazi magas szintű

őszinteség. tanítás és erkölcs vezesse őket.

Ha mást nem is értünk el. annyit min
denesetre. hogy meghívtuk őket arra,
hogy ezen az életfontosságú ielentőség

gel bíró tárgvkörön elzondclkozzanak."
Fenntartás nélkül csatlakozott az en

ciklika tanításához az olasz püspöki kar,
amelynek nevében Urbani bíboros, a püs
pöki kar elnöke a következő üzenetet
intézte a pápához: "Mint az olasz püs
pöki kar meggyőződésének és javasla
tainak megbízható szószólója, őszinte

köszönetemet nyilvánítom Öszentségének,
Isten népe tanítójának és vezetőjének a
Humanae Vitae enciklikáért, amely is
mét megerősíti a házastársi szerelern je
gyeit és azokat az utakat, amelyek a ter
mészeti törvénynek és az isteni tervnek
megfelelően a felelősségteljes apasághoz
vezetnek. A házasság szentsége felé meg
nyílt, megújult, világos tekintettel fog-

ják a püspökök és a plébánosok együt..
tesen és türelmesen lelkipásztori tevé
kenységüket ellátni annak érdekében,
hogya keresztény eszmény teljes és bi
zalomteli befogadásra találjon és az
élet eligazítóia legyen. Apostoli áldást
kérek a lelkipásztorokra és a hívekre,
akik egyek ebben a nagy elkötelezett
ségben."

Már bizonyos fenntartás van abban a
körlevélben, amelyet a holland püspökök
intéztek 1968. július 31-én papjaikhoz :
"Ebben a pillanatban püspökeitek né
hány szót szeretnének szólni hozzátok,
amelyet vasárnapi prédikációtokban fel
használhattok. - Ebben a kritikus órá
ban tudatában vagyunk annak. hogy sok
katolikus nyugtalan. Sokakat érint a Hu
manae Vitae kezdetű pápai enciklika.
nevezetesen a fogamzásgátló módszerek
kel kapcsolatos nyilatkozat. Nagy meg
próbáltatás ez hitük számára, amely sze
rint az egyház nem más, mint .emberi
alakban Isten tevékenysége közöttünk'.
- Az enciklika következményei világot
átfogó jelentőségűek és csak sokaknak
hosszas és mély elmélkedése révén mér
hető fel a hordereje. Érthető. hogy püs
pökeitek csak a teológusokkal és más
szakértőkkel folytatott komoly tanácsko
zás után lesznek abban a hclvzetben.
hogy megadják azt az útmutatást. amely
re annyira szüksézetek van. Ezt az út
mutatást kétségkívül meg fogi8tok kap
ni. 1. A katolikus ember tisztelettel tar
tozik a pápa tekintélye és szavai iránt.
A személyes lelkiismeret nem mehet el
olyan jelentős nyilatkozat mellett. mint
ez az enciklika. Ezvébként sok elem
van, amely aházasélettel kanesclatban
meghatározza a személyes lelkiismeretet,
így például a kölcsönös szeretet. a csa
ládi és a társadalmi kapcsolatok. - 2.
Ml katolikusok hiszünk a pápai téver1he
tetlensézben, noha ebben az encikliká
ban nincs tévedhetetlen dogmatikus nyi
latkozat. mégis valódi védelme az élet
méltóságának és felelősségre irányuló
felhívás a szexuális élet és a házasság
felé. Ez a felhívás nagy jelentőséggel

bír a házasfelek együttélése szemnont
jából. Kívánjuk. hogy az enciklika fölött
folvó vita az egyház tanító hivatalának
helvesebb méltánylás ához és jobb mű

ködéséhez járuljon hozzá. - Imádkoz
zunk ezekben a napokban Szeritatyán
kért és egymásért."

Az osztrák püspöki kar hosszabb nyi
latkozatot adott ki a múlt év szeptember
20-án és 21-én Grazban tartott konfe
renciáján. A körlevél első részében kü
lőnösen a házasság kettős értelmére mu-
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tat rá, ami egyrészt a kölcsönös önátadás
ból, másrészt új élet fakasztásából áll.
Mind a kettőt egyformán figyelembe kell
venni. Két ember belső érettsége jogos
sá, sőt kötelezővé teszi a felelős szülői

magatartást. Ez abból áll, hogy a há
zasfelek maguk határozhatják meg gyer
mekeik számát. "Hangsúlyozottan fi.gyel
nieztetünk arra - mondiák az osztrák
püspökök -, hogy azoknak az okoknak,
arnolvék a gyermekek számának korlá
tozását indokolttá teszik, erkölcsi j elle
gűeknek kell lenniük. Hibás és bűnös

lenne, ha valaki kénvelemből, vagy az
áldozattól való félelem miatt nem vál
lalná a gyermeket. A lelkiismeretet nem
lehet' vegyszerekkel helvettesíteni." A
nyilatko-nt második részében a oüsnökök
az encíkltka kötelező [ellezéről beszél
nek. Kífeltik, hogy az ezvházt tanító hi
vatal célia az. hogy valódi sp"ítsél'(et
nyújtson a híveknek. sokszor nehéz életút
juk. során. Van lelkiismereti szabadság,
de nincs szabadság a lelkiismeret kialakí
tásában. amelynek füge:enie kell az isteni
törvénvtől, amelyet nem szabad figyel
men kívül harrvni a konkrét döntés meg
hozatalánál. Miután azonban az enciklika
nem tévedhetetlen hittétel - mondják
a továbbiakban az osztrák püsnökök -.
elképzelhető, hogy valaki úgy érzi, ezen a
téren nem tudta elforradní az erzvház taní
tói közlését. Erre a kérdésre ezt lehet vála
szolni: "Aki ezen a téren szakember és
komoly megfontolás révén, nem pedig
érzelmi sietséggel, eltérő meggyőződésre

jut, az követheti ezt a meggyőződését.

Nem követ el hibát, ha kész arra. hogy
folytassa a kutatást, és más vonatko
zásban tisztelettel és hűséggel viseltetik
az egyház iránt. Világos persze, hogy
ebben az esetben sem szabad neki ezzel
a felfozásával hittestvérei között zavart
kelteni." ..Saináljuk - mondiák végül
nyilatkozatukban az osztrák püspökök c--,
hozy az enciklikáról szóló írások minde
nütt a fogamzásgátló labdacsokat helvez
ték előtérbe és sem az enciklikában kifej
tett magasztos házassági eszményt nem
méltatták megfelelően, sem a gyógyá
szatí eszközök rnegengedettséaét nem em
lítették kielégitőrnódon... Nem utols6sor
ban arra is szeretnénk rámutattni, hogy
a Szentatya körlevelében nem beszél sú
lyos bűnről. Aki tehát az enciklika taní
tása ellen vét, annak nem kell minden
esetben úe:y éreznie, hogy elszakadt lsten
szerétetétől és ennek megfelelően gyónás
nélkül szentáldozáshoz járulhat."

Az osztrák püspöki karéhoz hasonlóan
foglalt állást a belga püspöki kar is.
Brüsszelben nyilvánosságra hozott nyilat-
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kozatukban hangsúlyozzák a belga püs
pökök, hogy az élet továbbadásával kap
csolatos döntés végső soron a szülőket

illeti meg, akiknek ezt a döntést Isten
előtt kell meghozniok. Rámutattak a
belga püspökök arra is, hogy mindazok
nak, akik nem tudnak csatlakozni az en
ciklika fe.itegetéseihez, "nem kell Isten
szeretetéből elszakítottnak" tekinteni
magukat. A püspökök felhívták a hí
veket, hogy mélyrehatóan tanulmányoz
zák az enciklikát. Az a vélemény
ugyanis, hogy a születésszabályozás kér
désének egyoldalú hangsúlyozása eltereli
a figyelmet azokr6l az alapvető tanítások
ról, amelyeket a pápai körirat a házas
ság értelméről és értékéről tartalmaz.
"Nagyon sainálatos - hangsúlyozzák a
belga püspökök -, hogy az enciklika sok
olvasóía elhanyagolja a benne foglalt
alapvető megfontolásokat csak azért, hogy
fi15yelmét az okmány ama részeire irá
nyítsa, amelyek a születésszabályozás
bizonyos módszereit elítélik. Ha azonban
egy hivő felelősségteljes lelkiismeret
vizsgálat után más döntésre jutna, mint
amit az enciklika előír, akkor joga van,
ezt a megavőződését követni. Döntésének
azonban kielégítő mértékű információn
kell alapulnia, és a híveknek kötelessé
gük, hogy saját döntésiiket újra meg
újra fölülvizsgáliák."

A svájci püspöki kar nevében a püs
pöki kar elnöke, Johannes Vonderach
nyilatkozott. Hangoztatta, hogy a svájci
piispökök a Szentátyával együtt tudatá
ban vannak, hogy mindazok a házasem
berek és lelkipásztorok, akik komolyan
foglalkoznak a házasság ügyével, nem
könnyű feladat előtt állnak napjainkban.
A svájci püspökök mindent meg fognak
tenni, hogyahiveknek és lelkipásztora
iknak segítségükre siessenek. Felhívta a
piispök a híveket, ne engediék, hogy
felületes és nem illő ítéletek révén olyan
atmoszféra alakuljon ki, amely félreérté
sekre adhat okot.

Az Egyesült Államok püspöki kara
nyilatkozatban szólította fel múlt év
augusztus l-én a papokat és a hiveket,
hogy fogadják el és támogassék a HH
manae Vitae tanítását. A püspökök tu
datában vannak azoknak a nehézségek
nek, amelyeket a pápai okmány nagyon
sok katolikus házaspárnak okoz. Az Isten
akaratának megvalósítása azonban mín
dig áldozatokkal jár.

A kanadai püspöki kar 80 tagja vett
részt azon az ülésen, amelyen szeptembor
29-én Winnipegben az enciklikát meg
tárgyaltálc A konferenciár61 kiadott nyi
latkozat szerínt Kanada püspökei a hívek



lelkiismeretére bízzák a Humanae Vitae
enciklika születésszabályozásra vonatkozó
tanításainak követését. Rámutatnak azon
ban, hogy az egyes embereknek ezt a
döntést őszinte és igaz szempontok szerint
kell meghozniok. Hangsúlyozza az ok
mány, hogy minden katolikus, aki fo
gamzásgátló szereket használ, anélkül
azonban, hogy az egyház tanításának
igazságát kétségbe vonná, megmarad a
hívek közösségében. A kanadai püspökök
tudatában vannak a születésszabályozás
kérdésében fennálló mélyreható véle
ménykülönbségeknek. Kívánatosnak tart
ják, hogy ezen a téren tovább folyjék
a dialógus, és hogy további kutatásokra
kerüljön sor, megfelelően a probléma
sok szempontúságának és különleges
igényeinek.

A legnagyobb terjedelemben a német
püspöki kar 1968. szeptember 3-án ki
adott körlevele foglalt állást az encík
likával kapcsolatban. Bevezetőül a körle
vél indftékait, tartalmát és a pápai kör
iratok tekintélyét méltatja a német püs
pökök körlevele, majd annak visszhangjá
ról szólva megállapítja: "Az új pápai kör
levél az egyházban és a világban is
sokfelé talált helyeslésre és egyetértésre,
ami annak a jele, hogy sok hivő és nem
katolikus keresztény is egyetért a pápa
céljaival és körlevelének alapvető gondo
lataival és követelményeivel. Az encik
lika azonban ellentmondásra is talált.
Katolikusoknál ez nem jelenti szükség
képpen a pápai tekintély elvetését. .. sok
pap és laikus fenntartás nélkül elfo
gadja az enciklikát; köszönetet monda
nak a pápának szavainak bátorságáért
és víllágosságáért. Ezek magántársaság
ban és nyilvánosan is védelmezik a
pápa által hirdetett tanításokat. Másrészt
az utóbbi évtizedek egyetlen enciklikája
sem váltott ki oly sok ellentmondást, mint
ez. A vitás kérdések körül még koránt
sem fejeződött be a nézetek ütközése, sok
pap és laikus, akik ugyanúgy szeretik az
egyházat, nagy tanácstalanságban van
nak. Nencsak azok miatt a nehézségek
miatt szenvednek, amelyek ennek a ta
nításnak az életbe vagy a lelkipásztori
gyakorlatba való átültetéséből származ
nak; sokkal inkább súlyos lelkiismereti
agályaík vannak azzal kapcsolatban, hogy
igent mondhassanak és képviselhessék
az enciklikában kifejtett kötelezettségü
ket." Az enciklíkával szemben esetleg föl
merülő aggályokra vonatkozóan konkré
ten ezt írják a német püspökök: "Mint-

hogy a pápa a fölmérült kérdés hosszas
megvizsgálása után szólt, minden katoli
kussal szemben fölmerült a követelmény,
hogy ezt a tanítást elfogadja még akkor is,
ha eddig más nézeten volt. S az a tény is,
hogy az egész világon sok keresztény
ember, püspök, pap és házasember eleget
tesz ennek a követelménynek, nem alá
becsülendő jelentőségű tény. Másrészt
tudjuk, hogy sokaknak az a véleménye,
hogy az enciklikának a születésszabályo
zás módszerére vonatkozó kijelentését
nem tudják elfogadni. Ezeknek meggyő

ződésük, hogv itt az a kivételes eset áll
fenn. amelyről múlt évi tanító iratunkban
szóltunk.s Amerivire látjuk, főleg az
alábbi meggondolásokat juttatják majd
érvényre: Felvetódik a kérdés, vaion az
ebben a kérdésben ismert tanítói hagyo
mány kötelezó erejű-e az enciklikában
hozott döntések szemuontjából, s vajon
a házasságnak és a házaséletnek bizonyos
újabban erősen hangsúlyozott aspektu
sai, amelyeket maga az enciklika is em
lít, nem teszik-e problematikussá a szüle
tésszabályozás tekintetében kimondott
döntést. Aki azt hiszi, hogy így kell gon
dolkodnia. annak lelkiismeretesen meg
kell vizsgálnia önmagát, vajon - minden
személyes gőgtől és elsietett tudálékos
ságtól mentesen - felelni tud-e állás
pontiáért Isten ítélőszéke előtt. És állás
pontjának védelmezésénél mindenképpen
figyelemmel kell lennie az egyházon be
lüli dialógus törvényeire és igyekeznie
kell, hogy mindenfajta megbotránkozta
tás t elkerüljön."

Az enciklika természet-felfogásának
kritikája

Az enciklikával kapcsolatban megje
lent és még mindig megjelenő cikkek
leginkább a születésszabályozásnak az
enciklikában körülírt módszerét és annak
indoklását veszik célba. Nem sokkal a
körlevél megjelenése után írta dr. Alois
Müller, a freiburgi egyetem pasztorál-teo
lógiai professzora a többek között ezeket:

"Voltaképpen az enciklikának mindösz
sze egyetlen egy tanítása a nyilvános
vita tárgya. Ugyanakkor ez az enciklika
sok más nagyon jó dolgot tartalmaz, csak
félő, hogy elsiklanak fölötte. Beszéljünk
hát először az ellentmondást kiváltó
tanításokról. A pápai szöveg ezt mondja :
,Az egyház. . . szükségesnek mondja,
hogy minden egyes házassági aktus
nyitva maradjon az élet továbbadása szá-

.A német püspöki kar itt emlitett tanító írata 1967-ben jelent meg és a nem tévedhetetlen,
tehát revídíáíhatö tanító megnytlatkozások problémáját fejtette ki résaíetesen,

I
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mára' (11. sz.). ,Ez a tan azon a fel
bonthatatlan kapcsolaton alapszik, ame
lyet Isten akart a házassági aktus két
értelme, az egyesülés és az életadás kö
zött' (12. sz.). ,Ha... komoly okok forog
nak fenn... az egyház azt tanítja, hogy
ilyenkor számításba szabad venni a ter
mészetes ritmusokat, azaz meg van en
gedve, hogy a házastársak csupán a ter
méketlen időszakokban éljenek házassági
jogukkal. o.' (16. sz.). A pápa elutasítja,
hogy azonos szintre helyezze a periodikus
önmegtartóztatást és a mesterséges eszkö
zöket: ,Az első esetben a házastársak jo
gosan fordítanak javukra egy természe
tes elrendeződést; a második esetben
meggátolják a természetes folyamatok
kialakulását.' (16. sz.).

Nos, a legjelentősebb morálteológusok
évek óta képviselik azt a nézetet, hogy
bár a házassági aktus rendeltetésszerűen

alkalmas a nemzésre, ugyanúgy azonban
- mint a pápa is megállapítja - ren
deltetésszerűenalkalmas a szeretet és ön
átadás kifejezésére is, és szükség esetén
a nemzési funkció a szerelmi funkciótól
elválasztható, minthogy egy ésszerűen

vezetett házasságban ez utóbbi sokkal
gyakrabban jogos és indokolt, mint az
előbbi. Az enciklika minden további in
doklás nélkül elutasítja ezt az álláspon
tot anélkül, hogy állást foglalna a pozitív

.érvelésel szemben. A morálteológusok
említett irányzata azonban a továbbiak
ban még azt is megállapítja: ha a sze
relrní aktusnak és a nemző funkciónak
minden szándékos szétválasztása erkölcs
telen, akkor a terméketlen napok rend
szeres és kizárólagos figyelembevétele
szintén erkölcstelen. Nem meggyőző

ugyanis az az érvelés, hogy a termé
ketlen napok tudatos kiválasztásánál a
nemzési szándék megmarad és csal" a
külső eszközök alkalmazásánál kapcsoló
dik ki. Ez ugyanis azt jelentené, hogy az
erkölcsiséget a felelős döntés területé
ről egyszerű anyagi dolgokra visszük át.
Az enciklika azonban itt is, anélkül,
hogy az érvekkel szembeszállna, azt ál
lítja, hogy fennáll ilyen különbség. A
körirat tehát a legdöntőbb tanítás terü
letén kerül feloldhatatlan önellentrnon
dásba. Semmi segítséget sem nyújt a más
képp gondolkodóknak, hogy tanítását job
ban belássák. Ezért mondanak neki oly
sokan ellent."

Dr. Hanno Helbling írja abban a kö
tetben, amely az enciklikával kapcsola
tos vitacikkeket gyűjtötte össze és Franz
Böckle teológiai professzor szerkesztésé
ben a svájci Benziger Verlagnál jelent
meg: "Azok a kérdések, amelyeket az
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enciklikával kapcsolatban fölvetnek, ab
ból a megkülönböztetésből indulnak majd
ki, amelyeket a körirat a ,természetes' és
.mesterséges' között tesz. Az enciklika
szerint minden házassági aktusnak nyitva
kell maradnia az élet továbbadása szá
mára. Ki lehet azonban használni a fo
gamzásgátlásra a termékeny és terméket
len napok ritmusát. Minden más módszer
ezzel szemben elítélendő és az enciklika
ezeket a ,mesterséges' jelzővel illeti. El
tekintve azonban attól, egy-egy gyógyszer
hatása mindenkor természetes folyama
tokon alapul, magának a mesterségesség
nek kritériuma vált kérdésessé rnindazok
kal az orvosi beavatkozásokkal kapcso
latban, amelyekkel ma az élet természe
tes folyamatába - esetleg éppen az élet
meghosszabítása érdekében - beavatkez
nak. A pápának semmiféle aggálya sem
volt, amikor a szívátültetést üdvözölte,
bármilyen kevéssé ,természetes' volt is
ez a beavatkozás. Másrészt az a tény,
hogy éppen azok, akik a nemi érintkezés
mindenféle erkölcsi korlátozását ellen
zik a természetesség nevében és a termé
szetességre hivatkozva teszik ezt, ezt a
fogalmat nagymértékben megfosztotta ér
tékétől. "

Ugyancsak az enciklika természetfel
fogásával szállt perbe Jean-Marie Pau
pert francia teológus, aki egyébként a
pápai tanulmányi bizottság fentebb emlí
tett okmányainak francia fordítását vé
gezte és azokat megjegyzésekkel is ellátta.
Megállapítja Paupert, hogy az említett
pápai bizottság orvosi szakértői kiadósan
bírálták a kisebbség természetfelfogását,
amelyet az enciklika is magáévá tett.
Megállapították ezek az orvosi szakértők,

hogy a terméketJenségi időszakok kivá
lasztása nem kevésbbé természetellenes,
mint a fizikai és kémiai szerek haszná
lata Paupert szerint az enciklika, - a
mely egyébként nem tévedhetetlen tanítás
- nem azért nem szerenesés. mert nem
felel meg a világ ízlésének. Vitathat
lan, hogy az evangélium a botrány köve,
és a kereszténység kereszt. A botrány kö
vét és a keresztet azonban a megfelelő

helyre kell állítani. A pápa pedig Pau
pert szerint otthagyta egy statikus termé
szetfelfogás nagyon kevéssé teherbíró
síktán ahonnét a biológiai folyamatok
fölötti technikai uralmat manicheus mó
don ítélik meg. Ez a könnyebb megoldás.
A nehezebb és helyesebb az lett volna,
megtanítani a világot a fogamzásgátló
módszerek emberi és erkölcsös használa
tára. Ugyanolyan feladat ez. mint arra
megtanítani az emberiséget, hogy helye
sen használja fel az atomenergiát.



A Dakonia című folyóirat számára,
amelynek főszerkesztője Josef Maria
Reuss, mainzi segédpüspök, Dr. Med. G.
A. Hauser ginekológus, a luzerni női

klinika főorvosa és a baseli egyetem
rendkívüli tanára foglalta össze orvosi
szempontú hozzászólását a Humane
Vitae enciklikához. Dr. Hauser orvosi
szempontból elgondolkoztatónak mondja
miridjárt az enciklika első mondatát,
amely így hangzik: "Az emberi élet
továbbadásának súlyos kötelezettsége, a
melynél fogva a házastártsak szabad és
felelős munkatársai a teremtő Istennek,
mindig nagy öröm forrása volt számukra,
még ha olykor nem kevés nehézség és
szorongás is kísérte azt" Dr. Hauser sze
rint az élet továbbadása itt túlságosan
a nemzés felől nézve kerül megítélesre és
túl kevéssé a terhesség, valamint a szü
lés szempontjából. Arról nem is beszélve,
hogy az élet továbbadása még a szü
léssel sem ér véget, hanem az utódokról
való gondoskodás még további 10-20
évig is eltart. Úgy tűnik, mintha túlnagy
jelentőség tulajdoníttatnék az örömnek és
csak nagyon kevés a más jellegű telje
sítménynek. Amellett az enciklika olyan
nézeteket képvisel a nőkről, amelyeket sem
lélektani, sem antropológiai, sem orvosi
szempontból nem lehet elfogadni. A fo
gamzásgátlás révén a nő nem válik az
"önző élvezet merő eszközévé" és a
férfi sem veszíti el a "tiszteletet" a nő

irányában, mint ahogyan az okmány ag
gódik emiatt. Éppen ellenkező az eset,
a férfi, éppen az asszony és a család iránti
tisztelet folytán kényszerül gyakran a fo
gamzásgátlásra. Ami az időszakos meg
tartóztatást illeti, dr. Hauser szerint az
tipikusan férfi módszer, ami nem veszi
tekintetbe az asszony lelkiállapotát. Ar
ról nem is beszélve, hogy ennek az en
ciklikában javallott módszernek 'haszná
latához előföltétel az írni, olvasni és
számolni tudás. A fejlődésben elmaradott
országok számára tehát ez a módszer
eleve nem járható. De még az írni, ol
vasni és számolni tudó emberekkel szem
ben is nagy értelmi követelményeket
támaszt ez a módszer, amely egyedül a
legmagasabb értelmiségi színvonalon álló
emberek számára járható. Ami a "termé
szetes" és "mesterséges" módszereket il
leti, a következőket írja dr. Hauser:

"Nem lennénk igazi orvosok, ha mindig
csak ún. "természetes" módszereket al
kalmaznánk, mint amilyen például a nö
vényi kivonatok, vagy a vízkúra. A mes
térséges és természetes eszközök közötti
különbség az orvostudományban már ré
gen megszűnt, Mint ahogy mi, nőorvo

sok, kivétel nélkül mindenféle szert és

módszert, legyen az vegyi (pl. hormonok),
vagy sebészéti beavatkozás, igénybe ve
szünk annak érdekében, hogy meg
szüntessük a beteges terméketlenségét,
ugyanúgy semmi nehézséget sem látunk
abban, hogy túlzott termékenység eseté
ben a fentemlített eszközöket igénybe ve
gyük. A fiziológiai egyes funkciókat is
irányítani vagy semlegesíteni kell, ha
azok az egészet (pl. az embert, a házassá
got, a családot) komolyan fenyegetik. Az
ember és család nem válhat a termé
kenység áldozatává. Az embernek igenis
szolgálnia kell a termékenységet, de nem
lehet a gondviselés akarata, hogy sors
szerűen megkösse az embert. A termé
kenységgel szemben nem a fátalízmus a
helyénvaló (ahogyan ez bizonyos mérté
kig az enciklikában érvényre jut), de
nem is a tagadás (mint az manapság
gyakran jelentekezik), hanem a problé
mával meg kell bírkózni, Mi, orvosok
életünk feladatának tekintjük, hogy a

gyakran kegyetlen termé-
szetet megnemesítsük és a természet
erőivel szemben az ember túlélését lehe
tővé tegyük. Az ilyen beavatkozásokat
azonban, amelyek szükségképpen a ter
mékenységet is megváltoztatják (pl. a ha
landóság csökkentésével), nem helyesel
hetjűk, ha egyidejűleg nem-káros be
avatkozásokkal nem hozzuk ismét egyen
súlyba a termékenységet."

Dr. Hauser szerint súlyosanesik latba,
hogya pápai okmány nem tesz különb
séget, sőt összetéveszti a terhesség meg
szakítást a fogamzásgátlással. Idézi az
enciklika következő passzusát: ,... sem
mi körűlmények között sem minősűlhet a
születésszabályozás megengedhető eszkö
zének, tehát föltétlenül kizárandó a már
megkezdett nemzési folyamatnak ilyen
célzatú megszakítása. s kiváltképpen a
közvetlenül akart és előidézett vetélés..."
(14. sz.) A fogamzásgátlás problémakomp
lexumában itt hirtelen fölvetődik a ter
hesség megszakításé ahelyett, hogy a
kettő élesen elválasztásra kerülne. Holott
világos, hogy a fogamzásgátlás és a ter
hesség megszakítás orvosi és erkölcsi
szempontból is egyaránt két különböző

dolog. Egyáltalában a "születésszabályo
zás" kifejezés félreérthető. A jövőben lo
gikusan csak a fogamzásszabályozást sza
badna említeni, hogy végre világosan el
választodjék ez a kérdés a terhesség meg
szakításától.

Ugyancsak orvosi szempontból foglal
kozik a Stimmen der Zeit számára írt
tanulmányban H. Koester, a gieseni
egyetemi női klinika magántanára. Koes
ter hosszan és részletesen leírja, mi mín-

693



dent kell az asszonynak tennie, hogy az
időszakos megtartóztatásban egy csak
többé-kevésbé megbízható módszert kap
jon a fogamzás elhárítására. Szinte la
boratóriummá kell a fürdőszobáját át
alakítania. 1<;s az igazság az, hogya leg
több nő viszolyog a módszer megkívánta
önmegtigyeléstől, lázméréstől és egyéb
cselekedetektőL Pedig ha a nő célját el
akarja érni, ezeket a cselekedeteket ál
landóan és rendszeresen el kell végeznie.
S ekkor már felvetődik a kérdés, vajon
nem alkalmazható-e ezekre is' az encik
likának ez a megállapítása: "Hasonló
képpen ki kell zárni minden olyan csele
kedetet, amely akár a házassági aktus
megkezdése előtt, akár annak lefolyta
tásában, akár természetes következmé
nyeinek alakulásában célként, vagy esz
közként szolgálná a fogamzás megaka
dályozását." Vajon lessz-e valaha olyan
módszer, amelynél a technikai segédesz
közök nélkülözhetőek? - veti fel a
kérdést dr. Koester. Vajon azok a
technikai segédeszközök, amelyeket mí,
orvosok, sokkal mélyrehatóbban és az
embert a maga pszichéjében és bioló
giai fölépítésében sokkal inkább befolyá
soló módon naponta alkalmazunk, vajon
valóban elítélendőbbek-e akkor, ha az
emberi értelemre hallgatva és az emberi
személyiség iránti tisztelettől, valamint a
gyermek iránti felelősségtől áthatva, a
nemzés biológiájában alkalmazzuk, sőt

kell alkalmaznunk őket?

Kilencven amerikai teológus mindjárt
az enciklika megjelenése után egy nyi
latkozatot fogalmazott meg. A múlt év
szeptember végére már 650-re nőtt azok
nak az amerikai teológusoknak a száma,
akik csatlakoztak a nyilatkozathoz, az
elmúlt év során pedig az Amerikában
működő teológusok túlnyomó része alá
írta. A nyilatkozat röviden és nagy tisz
telettel szól hozzá a pápai encíklíkához
és megállapítja, hogy annak nagyon sok
pozitív és értékes kijelentése van a há
zasság problematikájával kapcsolatban.
Ugyanakkor azonban néhány olyan fel
fogás is szóhoz jut ebben az okmányban,
az amerikai teológusok szerint, amely
összeegyezhetetlen az egyháznak azzal
az önismeretével, amely a II. vatikáni
zsinat okmányaiban jut kifejezésre. A
nyilatkozat szerint, az enciklika bizo
nyos sajátos etikai következtetései a ter
mészeti törvény inadekvát felfogásán ala
pulnak. A körirat figyelmen kívül hagy
ja, hogy hányféle természeti törvény el
méletet ismerünk és figyelmen kívül
hagyja azt a tényt is, hogy illetékes fi
lozófusok különböző következtetésekre
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jutottak ebben a kérdésben. A pápai bi
zottság kisebbségi csoportjának szakvé
leménye is megállapítja, hogy komoly
nehézségek állják útját annak a kísér
letnek, hogy a természeti törvény fo
galmából vezessünk le megfelelő bizo
nyítélcet a fogamzásgátlás mesterséges
módszereinek erkölcsi meg nem enge
dettségére vonatkozóan.

Hosszabb nyilatkozatot dolgozott kl a
német katolikus orvosok egyesülete az
enciklikával kapcsolatban, s ezt az állás
foglalást az Orientierung részletesen is
merteti idei augusztus 31-1 számában.

A nyilatkozat a többek között ezeket
állapítja meg:

,,1. A fiziológiai folyamatokról szóló
mai ismereteink tanúsága szerint a há
zassági aktus nem azonosítható a nem
zésseL

2. A fogamzásgátló intézkedések és a
magzatelhajtás orvosi szempontból két
alapvetően különböző dolog és semmi
lyen tekintetben nem lehet őket azonos
szintre helyezni.

3. Hasonlóképpen meg kell különböz
tetni a sterilizálást a magzatelhajtástól.
Ugyanakkor a sterilizálás a maga vegíe
gességével elkülönítendő a fogamzást
szabályozó módszerektőL

4. Ha elfogadjuk a fogamzást szabá
lyozó módszereknek az enciklikában ér
vényre jutó értékelését, akkor a terrné
ketlensegí napok kiválasztása sem meg
engedett, hiszen ehhez is olyan cseleke
detek szükségesek, amelyek célként, il
letve eszközként a fogamzás megakadá
lyozására irányulnak.

5. Ez annál is inkább így van, mert
hiszen a női cikluson belül a terméket
lenségl időszakok teleológiailag nem a
terrneketlenségre irányulnak, hanem a
női szervezetben lejátszódó biológiai fo
lyamatok ilyenkor készítik elő a meg
termékenyülés lehetőségét és védelmét.
Fogamzást gátló célzattal működő me
chanizmus az embernél egyedül a ter
hesség idején lép feL"

Végül megállapítják a német orvosok,
hogy az elméleti különbségtétel a "mes
terséges" és "természetes" fogalmak kö
zött, valamennyi orvosi szakágazatban
elméletileg és gyakorlatilag is túlhala
dott már napjainkban, éppen a termé
szettudomány és az orvostudomány mo
dern megismerései alapján.

Ami a keresztény természetfelfogás
körüli vitát illeti, álljon itt végül néhány
mondat abból a bevezetésből. amelyet
Friedrich E. Freiherr von Gagern orvos
és mélypszichológus írt ahhoz a kötet-



hez, amely a fogamzásszabályozás kérdé
seinek tanulmányozására kiküldött pá
pai bizottság okmányait tartalmazza. Ezt
írja Gagern:

"Ebben, az egyházunk kebelében fo
lyó vitában valójában nem a fogamzás
gátló labdacsról. vagy Knaus-ról van
szó. Az alap-probléma még csak nem is
a születésszabályozás, amely az egész ví
tát kiváltotta. Sőt még az a követelés.
hogy a házastársakat felnőtt felelősségre

intsük - bármilyen fontos legyen is
különben -, nem a lényegbe vágó kér
dés.

Jegyezzük meg: alapjában véve arról
van szó, hogy az ember szemléletének,
léte értelmezésének két különböző mód
ja birkózik egymással. Tehát két külön
böző emberképről két összeegyeztethe
tetlen antropológiai koncepcióról van
szó. Az egyik a gnosztikus dualista,
amelyre - anélkül, hogy ennek tudatá
ban lennének - a tradicionalisták téte
leiket alapítják, a másik a modern ant
ropológia, amely megkísérli, hogy komoly
valóságnak fogja fel az ember egységét
és ebből vonja le a szükséges következ
tetéseket. Az egyház tulajdonképpeni
döntése az lesz, amikor megállapítja
majd, hogya két emberkép közül me
Iyíket kell és lehet kereszténynek tar
tani."

Jegyezzük itt meg, hogy Gagernnek ez
a megállapítása az eddig idézettektől el
téróen nem az enciklika bírálata volt,
hiszen egy évvel a Humanae Vitae előtt

jelent meg.

Az enciklika lelkiismeretileg
kötelező voltának kérdése

Azáltal, hogya Humanae Vitae a kato
likus egyházon belül is sokfelé ütközött
fenntartásokba és ellentmondásokba,
szinte magától értetődő, hogy a külön
böző kommentárokban felvetődött az a
kérdés is, mennyíre és milyen mérték
ben kötelezi a pápai körlevél lelkiisme
retileg a katolikusokat. Maga Lamb
ruschini professzor, olasz morálteológus,
aki 1968. június 29-én sajtókonferencia
keretében mutatta be az enciklikát, ki
tért ismertetésében erre a problémára.
"A hívek tudják - mondotta ez alka
lommal Lambruschini -, hogya pápa a
Szeritlélek különleges segítségét élvezi.
Es ez a segítség nemcsak a tévedhetet
len döntésekre vonatkozik." A jelen en
ciklika kötelező voltáról szólva, Lamb
ruschini hosszabb fejtegetés után ugyan
arra a következtetésre jutott, mint az en
ciklika egyéb kommentátorai, nevezete
sen, hogy a körlevél nem tévedhetetlen

tanítás, hanem az ún. "hiteles tanítóhi
vatali megnyilatkozások" közé tartozik.
Lambruschini professzor később kűlőn

cikkben is foglalkozott ezzel aproblé··
mával az Osservatore della Domenica
hasábjain. Ebben a cikkben megállapítja,
hogy VI. Pál pápa tanítása a születés
szabályozásról, bár nem katolikus hitté
tel mégis katolikus tanításnak tekint
hető és tekintendő, éspedig olyan mér
tekben, hogy az egész Isten népének, a
laikusoktól kezdve a papokon át a püs
pökökig a lelkiismeretét köti.

Az enciklika tanításának kötelező vol
tával foglalkozott Felici bíboros is két
cikkben, amelyek közül az egyik az
Osservatore Romano múlt évi szeptem
ber 6-i, a másik az október 2-i számban
jelent meg. Az első cikkben azokra a
nézetekre válaszolva, amelyek szerint
az enciklika nem "ex cathedra" került
kihirdetésre és ezért nem tévedhetetlen,
a: következőket írja a bíboros: "Ha 
mint a jelen esetben is - az, akinek
legfőbb pásztori minőségében ez joga,
sőt kötelessége, hitelesen és világos és
ünnepélyes szavakkal egy, az erkölcsi
rend számára alapvető igazságot tanít,
amelyhez mindenkinek, tehát a püspö
köknek és a híveknek hozzájárulását is
megköveteli, akkor annak számára, aki
elismeri a pápában az egyház fejét, csak
egy marad hátra: ezt a tanítást odaadó.
megbecsülő tisztelettel elfogadni, mint
ahogyan azt a II. vatikáni zsinat is ta
nítja. Gyakran történik hivatkozás az
emberi személy méltóságára, amelyet a
zsinat is kihirdetett és az egyéni lelki
ismeret nemességére. A zsinat azonban
ugyanilyen világos szavakkal kimondta
azt is, hogy az Istenhez való kapcsolat
és ,iránta való engedelmesség nélkül
nincs igazi méltóság." lVIásodik cikké
ben, amelyben egy Amsterdamban tar
tott és a Humanae Vitae enciklíkával
foglalkozó teológus-gyűlésre reflektál
Felici bíboros, a többek között megálla
pítja, hogy több oldalról kísérlet törté
nik, hogy a pápa tanítói hivatalát izolál
ják. Ezzel kapcsolatban szükségesnek
tartja, hogy rámutasson, hogy a püspöki
kar a zsinat alatt és után is a születés
szabályozás kérdésével kapcsolatban
teljes egyetértésben volt a pápával. A
püspöki kar néhány tagjának olyan nyi
latkozata, amely, úgy tűnik, nincs telje
sen összhangban a pápa által kihirdetett
tanítással, bizonyos nehézségeket okoz
hat, azonban még nem jelenti, hogy ele
ve ellentétben áll az enciklikával, ha a
püspökök különleges normákat állítanak
fel, hogy a pápai tanítás alkalmazását
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könnyebbé tegyék. "Az arra való hivat
kozás - írja befejezésül a bíboros -,
hogy mekkora szerepe van az egyéni lel
kiismeretnek a szubjektív döntésekben,
és sokan hivatkoznak erre, nem egyéb,
mint a megismétlése egy, az erkölcstan
meglehetősen ismert elvének, amely sze
rint .az erkölcsösség legelső normaja ép
pen a lelkiismeret. Ezt a lelkiismeretet
objektív normák szerint kell alakítani,
ami nem más, mint Isten törvénye,"

Az előbb idézettekkel homlokegyenest
ellenkezően foglal állást ebben a kérdés
ben Marc Oraiso n, a neves francia teo
lógus. A többek között ezeket írta még a
múlt év szeptemberében:

"Ha egy okmányról. mint amilyen
most előttünk fekszik, azt moridják, hogy
az nem tévedhetetlen, akkor ez azt je
lenti, hogy tévedést tartalmazhat. Vagy
is tartalmazhat olyan szempontokat,
amelyeket még meg kell vitatni, vagy
amelyek nem egészen pontosak. Ha nem
így lenne, nem lenne tovább értelme a
beszédnek. Az olyan formulázás, hogy
,egy kicsit tévedhetetlen', nevetséges.
Vagy tévedhet, vagy tévedhetetlen!

Mgr. Lambruschini, aki a Szentszék
től a megbízatást kapta, hogy az ok
mányt a sajtónak bemutassa, a szokásos
teológiai értékeléstől függetlenül meg
állapította: ,Az enciklika nem tévedhe
tetlen tanítás.' Bizonyos reakciók azon
ban azt bizonyítják, hogy vannak embe
rek, akik számára elviselhetetlen az az
elképzelés, hogy ebben a szövegben még
vitára szoruló dolgok is lehetnek. Azt
mondják: .bár ez nem tévedhetetlen ta
nítás, mégis úgy kell viselkedni, mint
ha az lenne és nem kell vele többet fog
lalkozni.' Hogyan Igazedjunk el itt? Mí
féle pogány .mágikus' elképzelés van itt
a pápáról? Valóban komoly probléma
ez, a hit, az egyház és az egyházi szerve
zet önmegértése terén. Némelyek olyan
,szent borzadállyal' reagálnak, mintha a
pápa félig Isten, félig ember lenne, egy
olyan lény tehát, mint amilyennek a ré
gi világban a delfii orákulumot tartot
ták. El kell olvasni az Apostolok Cse
lekedeteinek beszámolóját az első jeru
zsálemi zsinatról. Egészen nyilvánvaló,
'lOgy Péter maga nem ruházta fel saját
nagát ilyen különleges ranggal és az
apostolok egyáltalában nem úgy érint
keztek vele, mint egy félistennel."

Hans Küng, a tübingeni teológia dogma
tika professzora néhány nappal az en
ciklika megjelenése után reflektált arra
röviden, a svájci televízió felkérésére.
Gondolatmenetének néhány fontosabb
pontja a következő volt:
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,,1. Elz az enciklika a pápának hiteles,
tehát hivatalos okmánya, amelyet hosz
szas megfontolás után bocsátott ki. Il
lúzió lenne azt hinni, hogy belátható
időn belül visszavonásra vagy kijavítás
ra kerülne.

2. Ugyanakkor olyan állásfoglalás ez,
amely nem tévedhetetlen, s ezt Rómá
ban is elismerik.

3. Az enciklika, Róma számára megle
pő módon, a világ nyilvánosságának
egyöntetű elutasításával találkozott az
egyházon kívül, míg ugyanakkor az egy
házon belül az utóbbi évtizedek legsú
lyosabb válságát idézte elő.

A pápa állásfoglalásában a döntő érv
az volt, hogy úgy érezte, kötik őt a
század első felének pápai és püspöki és
éppen ezért hivatalosnak tekintett taní
tásai. Ez a körülmény arra készteti majd
egyházunkat, hogy kritikusan vizsgálja
felül eddigi elképzeléseit, a teklntélyről,

a tanításról, a tanítói hivatalról, a taní
tások formulázásáról, a dogmákról és
különösen az egyházi tévedhetetlenség
ről. Felvetődik a kérdés, vajon a jövő

ben az egyházi tévedhetetlenséget - a
szentírás szellemének is jobban megfe
lelve - nem úgy kellene-e tekinteni,
hogy az nem annyira bizonyos tanok,
doktrínák tévedhetetlenségét jelenti, mint
inkább azt a hitbeli meggyőződést, hogy
Isten lelke igazságban tartja meg az
egyházat, és ebben az igazságban meg is
újítja, minden tévedéssel szemben.

A jövőre nézve feladatunk a követ
kező:

1. A pápa lelkiismereti döntését komo
lyan fogjuk venni és tiszteletben fogjuk
tartani.

2. Érveit megfontoljuk és lojálisan
megvitatjuk. A fenntartásainkat, meggon
delásainkat nem fogjuk elhallgatni, ha
nem kimondjuk, hogy világosságot te
remtsünk az egyházban, és ennek során
nem elítélni fogjuk egymást, hanem
megkíséreljük megérteni.

3. Azok közül, akik komoly, érett
megfontolások után arra a meggyőző

désre jutnának, hogyaházasságukban
a szeretet fenntartása és a házasság bol
dogsága érdekében másként kell csele
kedniök, mint az enciklika előírja, azok
nak, a pápák által is tanított hagyomá
nyos katolikus tanítás szerint, köteles
ségük, hogy a lelkiismeretüket köves
sék."

A lelkiismereti szabad döntés mellett
foglalt állást P. Gregory Baum, a toron
tói teológia professzora, a Humanae Vi
tae-hez írott kommentárjában. A töb
bek között ezeket írja:



"A születésszabályozással kapcsolatos
pápai állásfoglalás nem hittétel. Nem té
vedhetetlen okmány. A pápa tévedhetet
lensége arra vonatkozik, amikor az is
teni kinyilatkoztatást tanítja. Mit jelent
ez? A pápai tévedhetetlenség arra vo
natkozik, amit Jézus Krisztus nekünk
hinni és cselekedni tanított. A születés
szabályozás kérdése azonban tisztán az
emberi bölcsességre tartozik. Nagyon sok
erkölcsi probléma, amelyekkel az egyház
foglalkozott, tartozik ennek az emberi és
értelemszerű bölcsességnek területére
(mint például a magántulajdon, a vallás
szabadság, a szubszidiarítás elvének stb.
problémája). Az egyház illetékes arra,
hogy ezen a téren tanítson.

Híres példaeset a vallásszabadság kér
dése. Amikor a múlt században katolikus
szerzők első ízben szálltak síkra az ál
lam és egyház elválasztása mellett, esz
ményinek tartva ezt az állapotot, és ál
lást foglaltak a vallásszabadság alapelve
mellett, akkor ezt az állásponto t a pá
pák az enciklikák és egyéb hivatalos
egyházi okmányok egész sorában ítélték
el. Sok katolikus keresztény, közöttük
még püspökök is, kitartottak azonban a
vallásszabadság alapelve mellett. Mélyen
meggyőződve ennek helyességéről, nem
fogadták el az egyház hivatalos álláspont
ját. Erre főleg azokban az országokban
került sor, amelyekben a katolikusok
egy pluralista társadalomban éltek és
egy olyan új kulturális tapasztalaital
rendelkeztek, amely Róma számára addig
ismeretlen és kipróbálatlan volt. A teo
lógusok továbbra is védelmezték a va
lásszabadság alapelvét. Végül is a II. va
tikáni zsinaton ezt a múlt században el
ítélt alapelvet a katolikus egyház teljes
egészében elismerte.

A katolikusok nem ismernek az egy
házukon belül forradalmat. Szeretik a
rendezett társas ágo t. Elismerik a püspö
kök és pápák tanítói tekintélyét olyan
dolgokban is, amelyek túlmennek az is
teni kinyilatkoztatáson. Ha azonban kri
tikusan megvizsgált meggyőződésük ezt
követeli, szabadságukban áll, hogy az
egyház hivatalos és nem tévedhetet
len állásfoglalásától eltérő véleményt
v"iljanak. Sok .katolikus él majd ezzel
a szabadsággal az enciklíkával szemben."

Az Orientierung egyik cikkének író-'
ja W. Bulst, jezsuita atya, a fundamen
tális teológia professzora, a többek kö
zött szintén foglalkozott az egyházon be
lüli tévedések problémájával. Rámuta
tott arra, hogy az egyház fokozatos igaz
ságfölismerése bonyolult folyamat,
amelyre hatással van a világ fokoza-

tos megismerése. A viták és párbeszé
dek az apostoli zsinat napjai óta döntő

szerepet játszottak. A folyamatban sok
közbeeső állomás van, megakadasok. le
maradások. És tagadhatatlan, hogy való
jában az egyházban előfordult tévedé
sek mögött mindig valami lényeges igaz
ság védelmezése állt, amelyről úgy érez
ték, hogy az új ismeret veszélyezteti, és
csak később derült ki, hogy ez nem így
van. A Galilei esetben például a szerit
írás tévedhetetlenségét védelmezték és
csak lassú fejlődés eredményeképpen,
ismerték fel és ismerték el, hogy meny
nyire emberi módon került közvetítés
re az írásban Isten szava. A lelkiisme
ret és vallásszabadság elutasításánál
szintén egyik legszentebb örökségét az
igazságot védelmezte az egyház. "A té
vedésnek nem lehet joga az igazsággal
szemben" - ez volt az álláspont. És
csak az emberi szernélyíség méltóságá-
nak fokozatos felismerésével párhuza
mosan derült ki, hogy nem az igazság,
vagy a tévedés a jogalanyok, hanem
mindig csak a. szabad és felelős ember
lehet ilyen jog hordozója. Még a zsinat
idevágó vitái is mutatják, hogy milyen
nehéz a megismerés fejlődese. "Nagy

.szerencsétlenség lenne - fejezte be ta
nulmányát Bulst -, ha az egyházon be
lül most ,frontok' alakulnának ki. Az
egyik oldalon diadalmasan: ,Roma locu
ta - causa unita!', a másikon: ,a pápa
(megint) tévedett!' Minthogy világosan
bebizonyosodott, hogy az enciklikában
foglaltakkal kapcsolatban az igazság fel
kutatásának nem merült ki még minden
forrása, pótolnunk kell a mulasztotta
kat és elkezdeni a sokoldalú dialógust.
Ehhez azonban az is hozzátartozik, hogy
a másként vélekedők becsületes meg
győződését tiszteletben tartjuk, Az olyan
kérdésnél, amely a természetes erkölcsi
rendhez tartozik, a formális tekintélyre
hivatkozás már nem elegendő, sőt el
lenkezőleg a mai ember inkább negatí
van reagál rá. A mai ember azt kívánja,
hogy meggyőzzék."

Bernhard Haering, a nagynevű morál
teolóus, aki tagja volt a születésszabá
lyozás kérdéseinek tanulmányozására
kiküldött pápai bizottságnak is, arra a
kérdésre, mílyen mértékben kötelezi
lelkiismeretben a katolikusokat a Huma
nae Vitae enciklika, négy pontban fog
lalva adta meg válaszát, amely így hang
zik:

,,1. Akik az enciklikára becsületes lel
kiismerettel igent mondhatnak, azoknak
ezt - az összes következmények levoná
sával - meg kell cselekedniök.
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2. Azoknak, akik kételkednek, vajon
elfogadhatják-e az enciklikát, alaposan
tanulmányozníok kell azt, és más oldal
ról is további értesüléseket és eligazítá
sokat kell szerezniök, hogy lelkiismere
tük megvilágosodjék, Közben azonban
tartaniok kell magukat az enciklikához.

3. Azok, akik a Humanae Vitae tanítá
sát és követelését becsületes, valamint
komoly szakemberek által is tájékozta
tott lelkiismerettel nem fogadhat ják el,
őszinte megyőződésük. szerint járhatnak
el. Házastársak, akik jó okból és becsü
letes lelkiismerettel alkalmazzák a szü
letésszabályozásnak azokat a módszere
it, amelyek felfogásuk szerint a lehető

legjobbak (kívéve magától értetődően a
rnagzatelhajtást), élhetnek ezekkel a
módszerekkel, anélkül, hogy bűnösök

lennének.
4. A papok kötelesek kétértelműség

nélkül tájékoztatni a híveket a pápa ta
nításáról, anélkül azonban, hogy a kör
levélben foglaltakat az egyház utolsó sza
vának tüntetnék fel ebben a kérdésben."

A pápa és a hívek

Végül . két jelentős írásból közlünk
néhány markáns részletet, amelyek az
egész kérdéskornplexummal kapcsolat
ban a pápa és az általa vezetett nyáj
kapcsolatáról szólnak. Az egyiket P. Hen
rici a római Gergely egyetem profesz
szora írta a Civitas círnű folyóiratban.

"Az enciklika megjelenése - írta töb
bek között Henrici - legsúlyosabban a
teológusokat érintette. Az alig felfogha
tó megtörtént: a pápa felállított egy leg
magasabb kvalifikácíójú szakértői bi
zottságot, amely sok éves munka után
túlnyomó többségében egy bizonyos ered
ményre jutott. A pápa ezt az eredményt
egy külön erre a célra felállított püspö
ki bizottsággal vizsgáltatta felül és ha
gyatta jóvá. A pápa azonban végül is
mégis szakértőinek többségével szemben
foglalt állást. Nem tökéletes csődje ez
a teológiának?

A pápa két okot hoz föl döntésének
igazolására. Az egyik elődeinek döntése,
a másik - s ez a fontosabb - saját
lelkiismerete, s ez által, első ízben, a pá
pai tanítói tekintélynek egy egészen új
aspektusa válik Játhatóvá. Egy olyan
korszakban, amikor egyre fokozódik az
egyes emberek sérthetetlen, személyes
lelkiismerete iránti tisztelet, a legnagyobb
tisztelettel tartozunk a "magános" pápa
lelkiismeretével szemben is, még akkor
is, ha szembe fordul a világ és a morál
teológia jelenlegi irányzatával. Ha ko-
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molyan vesszük a pápa szavalt, amelye
ket az enciklika létrejöttéről mondott,
akkor egyszeriben már nem egy sze
mélytelen tanító ,hivatallal' állunk
szemben, amely ugyanilyen személytelen
normákat és szabályokat bocsát ki,
(amelyek mögött kényelmesen elsáncol
hatjuk magunkat akár Istennel és a sa
ját lelkiismeretünk szavával szemben is).
Sokkal inkább személyes felhívással ál
lunk szemben, egy személyes lelkiisme
rettel, amely megfontolásra szólítja fel
saját lelkiismeretünket. Azt könnyen
meglátjuk, hogy az ilyen lelkiismereti
döntés alapvetőerr téves is lehet. De
nemcsak arra kell gondolnunk megértés
sel, hogy azok a szavak és formulák,
amelyekben ez a döntés megfogalmazó
dott, gyakran csak tökéletlenül közlik
velünk a pápa személyét, hanem emlé
keznünk kell arra, hogy a pápa lelkiis
meretének szavával egy olyan lelkiisme
ret szól hozzánk, amely Isten előtt érzi
felelősnek magát a mi lelkiismeretün
kért."

A másik, a pápa és a hívek viszo
nyát taglaló tanulmány Walter Dirks
teológiai doktor és neves publicista tol
lából jelent meg a FrankuTter Retten
hasábjain. Irásának utolsó bekezdéseit
idézzük:

"Jó kilátás van arra, hogy az ügy vé
gül is jól végződik. A tegnapelőtti házas
sági morállal szembeni ellenállás mögött '
nem haladó fölényesség vagy gyöngeség
áll, hanem egy .mélységes házassági és
szellemi tapasztalat. Előfordulhat, hogy
az egyház különböző körzeteiben a leg
különbféle reagálásí módok vetődnek

fel, a föltétlen engedelmességtől kezd
ve a nyílt lázadásig, az egyházból való
kilépesig vagy a papi hivatás feladásá
ig. Remélnünk kell azonban, hogy szaka
dásra nem kerül sor. Azok a püspökök,
teológusok és házas emberek, akik ebben
a kérdésben nem tudják követni a pá
pát, nem dacoskodnak álláspontjukkal,
hanem nyugodtan biztosak abban.

Nem fogják elhagyni a pápát. Ha a
pápa nem érti meg őket: ők képesek rá,
hogy megértsék a pápát. Nem könnyű

dolog egy olyan értékrendszer és érték
érzés fölszámolása, amely századokon
keresztül egy cölibátusban élő csoport ta
pasztalati világában fejlődött ki. A pápa
jót akar, amikor menteni akarja, amit
nézéte szerint anarchia fenyeget. Ha VI.
Pál pápa áldozatul esik annak a fáj
dalmas átmenetnek, amelyegy cölibátus
ban élő férfi szövetség által vezetett
egyházból ahhoz az egyházhoz vezet,
amely a zsinat legérettebb szövegeíben



zarándokló Isten népeként ismerte föl
önmagát, amelynek alapállomanyát nem
csupán statisztikailag teszik ki a házas
ságban élő emberek, akkor csak azt kí
vánhatjuk és azért imádkozhatunk, hogy
végső kimenetelében áldott és üdvös le
gyen ez az áldozat.

A püspökök és a hívek tartoznak ez
zel a párbeszéddel a pápának. A leg
rosszabb az lenne, ha a fölmerült és lát
hatóvá vált ellentéteket eltussolnák.
vagy elbagatelizálnák, akár csak az en-

A KIS ÚT
Mennyivel szegényebb lenne a zene

irodalom, a képzőművészet. az irodalom,
ha ellenállna a Szentirás sugalló hatá
sának. De nem teszi: keresi•.elfogadja az
ihletést. Mennyi élményt. gazdagodást.
mélyebb látást ajándékoz a művészet.

mely a maga eszközeivel közvetíti a
Szentírás szépséqes világát. Bizonyság
erre a Magnificat.

Pillanatnyi. hirtelen elragadtatás han
gulata ez az ének? Csak valami lírai,
lelkes fellobbanás? Ha nem eléggé fi
gyelve olvassuk. talán ez az érzésünk,
véleményünk. Pedig mennyivel tőbb van
benne! Mennyire nemcsak egy, a hála
iránt érzékeny lélek finomsága! Milyen
magasságot-mélységet nyűgöznek le!
Fölemelő és mély gondolatait az Úszö

vetség szavaival fejezi ki Mária a Mag
nificatban. Arra ~'all ez. hogy jól isme1'
te a Szentírást, átjárta lelkét, gondola
tait. ezért tudta alkalmazni. Istenrői.
Isten és az emberiség viszonyáról, Is
ten és Izrael kapcsolatáról kimondott
gondolatai alapvető igazságok.

Minden Istenben fut össze a Magnifi
catban. Ú a középpont.

Mária legszemélyesebb megnyilatkozá
sa az újjongó hála az Úr felé. Önfeled
ten magasztalja Ot a kapott kiváltság
ért. Nem illő hálaadás csupán, hanem az
egész embernek teljes szívvel kicsendülő

boldogsága. A megváltó Isten, a Hatal
mas, a Szent, az Irgalmas rátekintett, s
nagyot tett szolgálójával. Nem önmagát
kicsinyíti, amikor aljÍzatosságáról énekel,
hanem lsten ajándékának, akaratának
készséges elfogadását fejezi ki. Kimond
ja azt a jelzőt, amivel isteni Fia is jel
lemzi majd magát, "alázatos szívű va
gyok" (Mt 11 29).

Megváltó Istenének anyja lett, ezért
mondja őt boldognak minden nemzedék.
Ez a nem csökkenő Mária-tiszteletnek

ciklika szövegével való űgyeskedések ré
vén. A felelősségérzéssel bíró szülőknek

és püspököknek és teológusoknak meg
kell mondaniok véleményüket. Ezzel tar
toznak a pápának nemcsak az igazság
kedvéért, és nem is csak azért, mert a
kérdésben érintve vannak, hanem mert
magának az embernek tartoznak ezzel.
S az ember iránti tisztelet követeli meg
a nyíltságot, az iránta való szeretet, a
megértést és világosságot."

DOROMBY KAROLY

MAGNIFICAT

alapja. "Mostantól", fordulópontot jelent
ez a szó. Az ő életében: eddig ismeret
len az emberek előtt, mostantól boldog
nak hírdetik, kezdve Erzsébettel soha
véget nem érően. Fordulópont ez az üd
vösség történetében: itt van a Megváltó!
A hatalmas Istennek semmi se lehetet
len. A szent Isten belép a bűnös világ
ba, az Istennel szemben sokszor vonako
dó világba. Jön a betegekért, a bűnö

sökért. Az irgatmas Isten jölsegíti. át
alakítja az elesetteket. Ez az irgalom so
ha nem merevedik meg, mindvégig hat
az istenfélőkben, akik tisztelik Istent tör
vényeinek, parancsainak megtartásával.

Mária nem tudja Istent elszigetelten
elgondolni. Világosan látja s láttatja is,
hogy Isten mindenkivel törődik, az egész
emberiséggel. Milyen határozottan zeng
a tanítás a gondviselő Istenről! Szere
tet és igazságosság sugárzik a Gondvise
lésből. Irgalmas az istenfélők iránt, föl
emeli az alázatosakat, jóllakatja az éhe
zőket. De - amit talán kevéssé szok
tunk kiemelni a Magnificatból -. nem
dédelget. nem tűri /lZ igazságtalanságot.
Szétszórja a gőgös szívűeket, letaszítja
trónjukról a hatalmasokat, üres kézzel
bocsátja el a gazdagokat. Nem egyik
percről a másikra lesz valaki mereven
gőgös. kegyetlenül hatalmaskodó, szegé
nyek iránt érzéketlen gazdag. Isten vár,
hátha rádöbbennek féktelenségükre, d_o
vakultságukra. S ha ez nem következik
be. ha csökönyös viselkedésük árt a sa
ját üdvösségüknek, árt embertásaiknak,
akkor közbelép, cselekszik. Vádaskod
hatnak Isten ellen a rosszúl járt gőgö

sök, a hatalmukkal, gazdagságukkal visz
szaélők, Isten megy a maga igazságos
ságot osztó útján. Mikor árassza a kii
lönös jót, mikor mérje ki a büntetést:
ehhez nem kér tanácsot az embe1·től (R

, 11 34). Ezt az idópontot is m'agáno,k tart-
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