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Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Keresztény házastársak gyakran vetik fel lelkipásztoraik
elŐtt a kérdést: "Vajon megérti-e az Egyház ITiindazokat a

nehézségeket, amelyek rninden jóakaratunk ellenére is felmerülnek a házaséletünkben? Vajon a 2. vatikáni zsinat
foglalkozik -e majd a mai házasélettel kapcsolatos sok
problémáv al, nehézséggel?"

*

Mások ismét ezt kérdik: .. Mi köze van tulajdonképpen a házaséletünknek a valláshoz l AzEgyháznak meg kellene elégednie avval, hogy az egyházi kötésnél áldását kérjük, és id8nkint a családunkban közösen
is imádkozunk. De hogy házaséletünket hogyan alakítsuk,
azt az Egyháznak ránk kellene bíznia!"

A keresztény vallás élet: IstenbŐl, Istennel,
Istenért való élet. Ha éltetek középpontját és fÖtartaÍrnát,
házasságrokat és csalá dorokat a vallástól elkülönítve, ettŐl függetlenül, rnondhatni: .. rnelléje téve" nézitek, akkor ebbŐl a vallásból - ha itt egyáltalában még szó lehet
vallásról~ -csak nyomasztó súlyú törvénykönyv vagy puszta érzelgŐsség marad, tehát mindenképpen holt valami.
Az igaz Isten, akit imádtok, az élŐ Isten, rninden élet
ajándékozója és forrása. ElŐ Istenként, életadóként van
ott házasságiOkban is. Arra hivott meg Benneteket, hr.gy
együttrnŰkö<ijetek Vele az élet fakasztásában és ~.~által
részesei lehettek a teremtés boldogságának is. A:tt akarta,
hogy arnikor gyermekeknek adtok életet és felnevelitek
őket, részetek lehessen a Teremtés örömében is.
Hallgassárok csak meg, rnit mond a Szemírás az ernber
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teremtéséréíl és a házasságnak a Paradicsomban történt
megalapításáról: .. Meg is teremtette lsten az embert a maga képére: Isten képmásául teremtette, férfinek és nőnek
teremtette. Azután m~gáldotta Öket és azt mondta: Szaporodiatok és sokasodjatok, töltsétek be és hajtsátok uralmatok alá a földet •.. Úgy történt, ahogyan Isten akarta.
És Isten ugy találta, hogy minden jÓ, amit alkotott. "(Gen.
l, 27-28.31.) Vajon éreztek-e valamit Istennek abból az
öröméből, amelyet ennél a teremtői ténykedésnél érzett 1
Ha igen, akkor meg fogjátok érteni azt is, hogy házaséletetek öröme csak akkor lehet egészséges és tartós, ha az
élŐ lstennel kapcsolatban maradtok. Látjátok, hogy házasságtok csak annyi igaz életörömöt nyujthat, amilyen mértékben valláson - vagyis Istenhez való kötöttségen - alapszik. Hiszen a vallásnak latin neve: ,.religio", ami kötést,
kapcsolatot jelent, épp erre utal. Az élŐ Istennel való eleven kapcsolat megkívánja, hogy harcoljatok a bűn ellen.
men a bün mindig ellensége az életnek.
"Isten a szeretet" (l Jn. 4, l 7) Ó a forrásaminden szeretetnek, és minden igazi szeretet Hozzá vezet! A házasság szorosan kapcsolódik a valláshoz, mert szeretetközösség. Ha az Egyház az egyedül igaz vallást a szeretetet val.lásként hirdeti, akkor ezzel egyúttal szükségszerűen a házasságról is beszél, men ennek központja és célja a szeretet.
Az egész keresztény életre, tehát a házasságra is - sőt
erre kOlönösen-vonatkozik a szeretett tanítvány szava :
"Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet IstentŐl
van. Mindaz, aki szeret, Istentéíl szUletett, és ismeri Istent. Aki nem szeret, nem ismeri Istent, mert az lsten a
szeretet." (1 Jn. 4, 7-8) Valamennyiünknek a felebaráti
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sze re tettel kell bebizonyítanunk, hogy istenszeretetünk
igaz-e? A házastársak legközölebbi felebarátai: hitvestársuk és gyermekeik.
A házastársi együttélést a velejáró szerelmi játékkal és
általában minden hitvesi gyengédséget a házasság szentségi fényében és kegyelmi áradásában kell látnunk. A hitvestársi egyesülésben és a hétköznapok sokféleségében a
házastársak szeretete annak a szeretetnek a képmása le het,
-sőt kell is, hogy legyen - amellyel Krisztus szereti Egyházát. Az egészséges házastársi szeretet révén tudják a házastársak, hogy .. Krisztus ott van köztük". Szeretetükkel
hozzásegítik egymást, hogy egyre elevenebben sejtsék meg,
milyen Krisztus szeretete, me ly minden fogalmat meghalad, s így egyre bensŐségesebben ismerjék meg az Isten
szeretetét.
MindebbŐl világos, hogy a házasságkötésnél nemcsak ar1:Ól van szó, hogy a házasulók az ,.Egyház áldását kérik".
A házasság szentség, azaz szem valóság, .. amelynek rendeltetése az, hogy a házasfeleket megszentelje", amint
Szt. Tamás mondja. Az Egyház házassági erkölcstana egyáltalán nem akarja a házasságban az életet, vagy szerelmet gátolni. Az Egyház általában mindig csak azzal törő
dik, hogy az életdíJ ésszeretetrŐl szóló evangéliumot hirGlesse, a házastársaknak megmutassa azt a biztos utat,
amelyen haladva az életadó és végtelenill szerető Istennek
boldogító közölségét érezhetik.
Az Egyház örül annak, ha a családtagok egyiitt imádkoznak. Annak a kifejezését látja ebben, hogy a hitvestársak az örök életre vezetŐ uton egymásén felelŐs Útitársaknak tekintik egymást, akik egyúttal gyermekeik lelkipász-

tor ai is. De mivel a vallás nemcsak fűszer, amit az élet
me ll é táJainak", hanem maga a z é l e t , annak tartalma
és ereje, ezért az Egyháznak fáradhatatlanul rá kell mutatnia, hogy a házas- és családi élet miképp lehet, sct
miképp legyen ls ennek az igazságnak kifejezŐje,

*

.,Mi, keresztény hitvestársak szivesen fogadjuk az EgyIláznak ama tanítását, hogy feltétlenül igent mondjunk az
élethez. De az Egyház túlzott követeléseket támaszt velünk szemben. Csak nem hozhatunk minden évben egy
Úja bb gyermeket a világra!"

Tévedés volna azt gondolni, hogy az Egyház azt várja
a házastársaktóL hogy minden megfontolás nélkül hozzanak gyermeket a világra, éppenséggel minden esztendŐ
ben egyet. Az állatvilágban mindent az ösztön szabályoz.
De az embernek értelmet adott az Isten, és a természetfölötti hitet, amely a természet világán túl is eligazítja a
hívélt.
Az Egyház elitéli az utódok számának a gyermektŐl való
természetellenes félelembŐl eredő korlátozását: ez nemcsak a hittel, hanem az ésszel is ellenkezik. De egyáltalán
nem írja elŐ a házastársaknak, hogy hány gyermeket kívánjanak. Isten nem egyformán osztja szét ajándékait, és
ennek megfelelŐen klilönbözŐ mértékben várja a gyümölcsöket is. Lehet, hogy egy anya két gyermekéén élete kocká z ta tás á v al egészsége utolsó tartalékait adta oda, úgy,
hogy harmadik gyermekért ésszerűen nem lehet vállalni a
felelŐsséget. Az apának ezért a két gyermekért és a beteg
édesanyáért egészen hŐsi mÓdon kell takarékoskednia és
sok egyéb áldozatot is vállalnia. Viszont a jómódú és egész6

séges házaspár hat gyermekével megközelítllleg sem hoz
ily nagy áldozatot.
Senki sem veheti át a döntés feleléisségét a keresztény
házastársaktól -még a lelkipásztor, a lelkiatya sem - abban a jelentős kérdésben, hogy felel8sséggel hány gyermeknek adhatnak életet. De elvként kimondhatjuk a tételt: minden házaspár annyi gyermeket kívánjon, ahányat
a józan értelem szava szerint világra tud hozni, és jól fel
tud nevelni. Persze, abban a módban, ahogyan a házastársak ezt a kérdést felteszik, és ahogyan válaszolnak reá,
megmutatkozik, hogy milyen teherbíró a hitük. Persze, a
legtöbb esetben a környezet felfogása is befolyással van.
Csak rendkívül erŐs egyéniségek alakítják ki teljesen önállóan meggyŐzŐdésüke!.
Hitetlen szomszédotok talán azt fogja mondani nagy
hangosan: .. Manapság legfeljebb két gyermeket lehet felel8sséggel vállalni. Hiszen azt akarjuk, hogy jól éljenek!" - Kérdezzétek meg tŐlük nyugodtan: meri -e vállalni a felelŐsséget a kettŐért, ha ennek a keitőnek minden, mégolyan értiemetlen kívánságát is teljesíti, és végelemzésben nem is tudja, miért hozta Őket a világra. Ti
viszont tudjátok, mit ér a gyermek Isten szemében: az Isten teremtŐszeretete nevén szólította a világba. A keresztség után .. Isten gyermekének" hívják és n is valóban. Arra
hivatott, hogy örökkétartó végtelen boldog barátságban éljen az Istennel.
Mikor keresztelni viszitek gyermeketeket, a pap megkérdezi tŐle: .. Mit ·ad neked a keresztség 1", és ti feleltek
helyette: .. t\ hitet".
Ha ti magatok készítitek elŐ idejekorán gyermeketeket
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az elsŐ szemáldozásra s így magatok vezetitek be Őket hitük elemi ismereteibe, ami szent jogotok, ha velük együtt
járultok az Úr asztalához és apai -anyai gyöngédséggel magyarázgatjátok el nekik az isteni szeretet "jÓ hírét", akkor
évr81-évre mind jobban belátjátok, mily nagy érték a gyermek és mi mindent nyújthattok nekik.
Mi valamennyien korunk gyermekei vagyunk és idŐn
kint - néha túlságosan is - engedünk környezetünk befolyásának. Mégis különös, sőt szomorú dolog volna, ha hitetelen vagy csak külslíséges, felszínes v allásosságú sz omszédotokra hallgatnátok abban a kérdésben, hogy hány gyermekért vállalhatjátok a felellísséget. Akkor is sokat tudtok
nyújtani gyermekeiteknek, ha az anyagi javak terén szegények vagytok. Kétségkívül derék, tisztességes polgárokká
nevelitek gyermekeiteket. Slít ennél is többet tesztek. Tudatosítjátok bennük, hogy mily nagy a méltóságuk Isten
szemében és ennek megfeleléí vallásos nevelést adtok nekik. Ha valóban így van, és mind egészségetek, mind jövedelmetek megengedi, akkor nyugodtan "vállalhatjátok a
felelŐss~get" nemcsak három, hanem öt, hat vagy még
több gyermekért is. Imádkozva, vagyis Istennel beszélve
fontoljátok ezt meg az Úr szine elŐtt és hívő keresztények
módjára tárgyaljátok meg egymással.
Az Egyház igazán nem azokat a hitvestársakat .41Utja
példaképül, akik ugyan tíz g>iermeknek adtak életet, de
azut.á.n alig, vagy semmit sem törÖdtek nevelésükkeL taníttatásukkal. Aki A -t mond, annak B-t is kell mondan1a.
Aki gyermeknek ad életet. annak kötelessége, hogy emberhez méltó életre is nevelje. De ugyanakkor az is tény,
hogy azok az ún. ,.aszoci.á.lis'" emberek, akik nyolc-tíz
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gyermeküket v alóban nem nevelik megfelelŐen, még mindig toronymagasan állnak azok fölött, akik életet keltettek
és azt szentségtörŐ kézzel még az anyaméhben megölték.
Igaz, hogy az irgalmas Isten még íly nagy bŰnököt is megbocsájt, ha Őszintén megbánják azokat, de a keresztény
embernek minden erejét latba kell vetnie, hogy ne süllyedjen idáig. Sokszor a környezet bŰne ebben a dologban még
súlyosabb, mint a közvetlen tetteseké: hiszen néha még
édesanyákról is hallani, akik ilyen értelemben gyilkosságra
biztatták leányukat.

* . Az Egyház tehát elvben helyesli, ha a szülŐk t e r v sz e r Ű e n járnak el akkor, amikor gyermekeknek adnak
életet. Ebben egyetértünk. Azt is belátjuk, hogy ez a tervszerűség egészen másvalami, mint a nem hivŐ házastársaknak a leplezetlen hasznossági szemponttól diktált állásponlj~. Azt azonban túlzott követelésnek tartjuk az Egyház részérŐl, hogy a gyermekek születése közölti i<.IŐben
úgy éljünk, mintha szerzetesek volnánk!"

E k~rdés körül általában nagy félreértés uralkodik. Igaz,
hogy az Egyház azt kívánja a házastársaktól, hogy magas
eszméay felé törekedjenek. De ez távolról sem azt jelenti,
hogy .,;zerzetesként"' kellene egymás mellett, vagy éppenséggel egymástól távol élniök. Hiszen éppen a bensŐsége
sen gy:ingéd, de ugyanakkor eréís hitvesi szeretet készít fel
benneleket lelkileg arra, hogy egy Újabb gyermek .,terhét"
magaPkra vegyétek. Ezért ezt a gyöngéd sze re tetet azokban a sokszor fájdalmasan hosszú idéíkben is ébren kell tartanotek, amikor becsLiletes meggylízŐdéstek sze r int újabb
terheségért. te há t új gyermekért nem tudjátok vállalni a
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felelŐsséget. Természetesen nehéz pontosan meghatározni,
hogy ilyen helyzetben a házastársak számára _mi a jó, mi a
jobb, vagy mi az, ami még éppen hogy megengedhetl;. De
a döntá' h a t á r v o n a l ak a t és megkülönböztetéseket a
lelkipásztornak mégis meg kell állapítania:

l l A ti magatartástoka t, amelyet az Úr szine elÖtt egymásé!t vállalt felelŐsség tudata irányít, egy világ választ·
ja el azokétól, akiknél csak a hasznossági szempont a döntó. De akkor ennek megfelelSen sz e r e lm i k u l t ú r á t oka t is, lényegét tekintve, egy világ kell, hogy el\ álassza
azok étŐl, akiknél olcsó technikai "megoldások": merá' sz.1mítgatás és mechanika jellemzi a hitvesi egyesülést. Állandóan meg kell Őriznetek a t is z t e l e t e t az iránt a
legbensá'ségesebb egyesülés iránt, amelyben a TeremtS Isten a szövetség harmadik tagja.
2/ Ha Új terhesség komoly okból valóban nem kf{ánatos
ez id8 szerint, akkor minden lelkiismereti aggály nélkül
alkalmazható az ún ... i dllszaki megtartóztatás".
Ez azt jelenti, hogy a hitvesi egyesülést azokra a napokra
korlátozzák, amelyeken a fogamzás lel'>"tetlen vag~ legalábbis valószin~tlen. Ez persze nem "tökéletes megoldás".
Minden azon fordul, hogy milyen lelkülettel választja valaki az - Ogino-Knaus szabályai szerint való - idoszaki
megtanóztatást. Az is tény, hogy sokszor épp azo~nak a
házastársaknak a sz.imára járhatatlan ez az út, akik :úlyos
egészségi okokból nem kockáztathatnak meg újabb ttrhesaéget. Bár az orvosi kutatás az Újabb idlíben kétsé~ívül
megbízhatóbb módszereket fedezett fel - az ún. hŐnérŐ10

zési eljárást.- a fogamzás szempontjából kedvezŐ és kedvezŐtlen napok meghatározására. Adott esetben lelkiisme-

re tes, hívŐ orvostól kérjetek tanácsot.
Más szempontból is jó, ha a házastársak a természet
törvényszerŰségeit ismerik. Igy különösképpen felkészülhetnek azokra a jelentős pillanatokra, amikor tudatosan
együtt akarnak mŰködni Isten teremtő szeretetével.
Sok asszonynál a havi periódusok ingadozók: ezen a nehézségen segítenek az újabban elŐállított különféle hormonkészítmények, amelyek a havonkénti idŐszakokat valamelyest állandósítják s igy az ilyen kúra után az idŐszaki
megtartóztatás járható Úttá válik. Az íly készítmények
használata megengedett, ha közvetlenül a normális egészsé?i állapot helyreállításának céljából történik.
J/ v egül döntŐ fontosságú, hogy a következő szempontot tansuk állandóan szemünk elŐtt. Az Egyház nem azt
várja a hitvestársaktól, hogy a kezdet kezdetéd~l tökéletesek legyenek, hanem azt, hogy közösen h a l a d j an a k a t e l j e s k e r e s z t é n y e s z m é n y f.e l é .
Minden kereszténynek egyaránt szól a hallatlanul nagy
parancs, hogy Istent teljes szívébŐl, felebarátját pedig
Krisztus Urunk mintájára szeresse. Soha senki sem mondhatja el magáról, hogy e mindent átfogó parancsnak tdjesítésében már célhoz ért. f.s ez a parancs mégis "édes
iga és könnyű teher", mert teljesítésével viszonozzuk annak az Istennek szeretetét, Aki eltíbb szeretett minket (vö.
l Jn. 4, 7) és azért is, me rt Isten soha sem kíván többet tŐ
lünk, mint amire ajándékával képessé is tesz. Ha mindig
megtesszUk azt, ami módunkban áll és alázatosan kérjük
értelmUnk számára a világosságot, akaratunkhoz pedig az
ll

cr5t, akkor Isten továbbsegít bennünket a házastársi tisztaság terén is. Hiszen ez az Istenszeretet és a felebaráti hitvesi - szeretetnek kifejezése és gyümölcse. A hitvesi
tisztaság erényének is állandóan növekednie, fejlSdnie kell:
az önző, vágyakozó szeretetet- amely valójában önmagát
keresi - egyre inkább alá kell rendelnetek az igazi sze retetnek, amely "nem keresi a magáét" (l Kor.13,5), hanem aszeretett "te" felé irányul, s végeredményben IstentŐl jön és Istenhez vezet.
Azok a házastársak, akik azt szeretnék, hogy az Egyház
házassági erkölcstanának követeléseit oly alacsonyan szabja meg, hogy az igen középszerŰek is kezdetdíJ fogva teljesen meg lehessenek elégedve magukkal, nagy tévedésben
vannak - de nemcsak a házassági tisztaságnak, hanem az
egész keresztény erkölcstannak lényegét illetélen is. Az
Egyháznak ugyanis, mint az Úr is tette a Hegyi Beszédben,
mindig a magasba kell mutatnia, amikor az
Újszövetség erkölcsi tanítását hirdeti, azonban mindig csak
a soron következŐ lépést kívánja meg. De mindenkiben legye n meg a készség, hogy órás i léntekkel haladjon a cél
felé, ha Isten nagy kegyelmekben részesíti és ennek megfelelélen nagyobb teljesítményt is vár el télle.
Elvszerűen felfelé, az eszmények magasságába mutat
tehát a katolikus Egyház erkölcstana - de emellett, sőt
épp ebbŐl kifolyólag tiltó parancsaival kötelességszerűen
óv ás t is emel a hel y te len magatartással, erkölcsi eltévelyedéssel szemben. Ezért tiltja az Egyház a gyermekáldástól való félelembÖJ eredŐ házassági visszaéléseket minden
formájukban. Igy elsŐsorban óvást emel azoknak a házastársaknak eljárása ellen, akik egyáltalában elzárkóznak a
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gyermekáldás elŐl, vagy már nem kívánnak több gyermeket, és ezért mesterséges e>zközök alkalmazásával, illetve nem a természet rendjeszerint való érintkezéssel,megakadályozzák a fogamzást. De az Egyház tilalma szál ha nem is azonos sz igorral - awknak a házastársaknak 1s,
akik, mivel Őszinte meggyŐzŐdésbéíl nem vállalhatják a
felelŐsséget Újabb terhességért, oly idŐszakokban, amikor
a fogamzás valószínŰ, tudatosan eltorzítják a hitvestársi
egyesülést.

*

Erre sokan ezt felelik: "Az állandó erkölcsi törekvésre
készek vagyunk. Bt:csükt~sen el is fogjuk ismerni gyöngeségünket, ha idéínkint botlás miatt václalnunk kell magunkat. De nem ítélnek -e meg bennünket a gyóntatószékben
olykor túlságos keményen, és halálos bÍÍnben clmarasztal\·a nem tartanak vissza egykönnyen a szentál<.lozástól ?"

Itt kétségkívül nehéz problémáról van .szó, s ez nem
utolsó sorban a "lelk i tükörr e l" kapcsolatos probléma. Egymástól teljesen különbözŐ dolgokat szaktak így meggyónni: "vétkeztem házaséletemben". Abból a célból, hogy a
gyóntató különbséget tudjon tenni, és a megkülönböztetésre a gyónót is rá tudja venni, a gyónóknak is arra kellene
törekedniök, hogy vallomásukban egymástól teljesen különbözŐ dolgokat ne foglaljanak egy kalap alá. Lássuk csak
fŐbb vonalaiban a legfontosabb megkülönh0ztetéseket.
l/ Van, akinek csakugyan ezt kellene gyónnia: "Elutasftottam a gyermekáldást, és feleségemet is rávettern erre
a magatartásra." - Itt azoknak a magatartásáról van szó,
akik az áldozattól való húzódozásukban egyáltalán lll m
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akarnak gyermeket, vagy csak nagyon keveset - egyet
vagy kett~Ít - és ennek a beállítottságnak megfelelŐen a
házas érintkezést sz á n d ék os a n eltorzítják, vagy éppen technizálják. Lelkületük és magatartásuk világosan ellenkezik a házasság értelmével. A házasság számukra nem
az üdvösség Útja, nem az isten- és emberszeretet kifejező
je, míg csak Őszintén meg nem térnek.
2/ Másoknak talán így kellene gyónniok: .. Mi csak földi szempontból vizsgáltuk azt a kérdést, hogy felelŐsség
gel vállalhatunk-e gyermeket. Ha meggondoltuk volna,
hogy az Isten szemében mit ér a gyermek, és hogy mi a
házasság értelme, akkor házas együttlétünkhöz nem kerestük volna olyan görcsösen az ún. terméketlen napokat."
Ez a vallomás az alap-magatartásban ugyan fe ls zinesség re vall, és arra, hogy a környezet kedvezŐtlen hatásának nagy szerep jutott; de most már a jóakarat és a komoly, hívŐ gondolkodásmód jelei mutatkoznak.
3/ Lesz olyan feleség, aki talán így gyónik: .. Gyermekszeredí vagyok és a hitvestársi egyesülésben magatartásom
ugyan kifogástalan volt, de nem törekedtem eléggé arra,
hogy férjemet rábírjam helytelen gondolkodásmódja megváltoztatására. Nem tanusítottarn irányában azt a gyöngédséget, amely hozzásegítheHe volna a kellŐ önuralomhoz. •
Az ilyenvallomásmár éber lelkiismeretrŐl tanúskodik, amely tudja, hogy a tisztaság és a szeretet nem
választhat6k szét egymástól.
4/ Nem keveseknél így sz6lhat a vallomás: "KétségkívUl nem könnyen mondtunk .. nem" -et arra a kérdésre, hogy
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vállalhatunk -e ú jabb gyermeket ez idŐ szerint, vagy sem;
Imádkoztunk és jól m~gfontoltuk közösen. De nem - illetve nem eléggé - iparkodtunk a hitvestársi gyöngédségek
közepette a szükséges önuralomra szert tenni." Világosan
látható, hogy ebben az esetben csak gyarlóságból eredS
botlásról, kudarcról van szó, amelyet egy világ
választ el az l/ esetben említett házassági visszaélést51.
fs a kudarc ellenére is az ébredező egészséges lelkiismere t komoly erÖfeszítésekre vállalkozik, hogy házasságának
szerelmi kultúráját tökéletesítse.

*

.,De -kérdezik sokan e pontnál - nem szabad-e éppen
nekünk, olyan hívÖ keresztény házastársaknak, akik minuen erőnket összeszedjük s igaz jóakarattal törekszünk házaséletünk tökéletesítésére, egy ilyen említett botlás, kudare után elÖzetes gyónás nélkül is a szemáldozáshoz járu l nunk, mikor erre a vígaszra és erŐforrásra oly nagyon
rászorul unk l"

Ha kétségtelenül megvan bennetek a becsületes törekvés és imádságos lelkület, akkor idŐnkinti, nem szándékos
vétkezés, hanem gyarlóságból eredŐ hibázás, kudarc esetén nem kell halálos bŰnre gondolnotok,ezt gyóntatóatyátok is meg fcgja erŐsíteni. Ha pedig megvan a jóakarat és
a fennforgó esetben joggal kétségbevonható, hogy még súlyosabb természetű hibázásra is teljesen szabad akaratból
került a sor, akkor elŐzetes gyónás nélkül járulhattok továbbra is a szentáldozáshoz. De a legközelebbi gyónásban
igen tanácsos szóvátenni a dolgot. lsten nem a felsz[nrŐl
tekinti a dolgokat, Ó a sz[vünket nézi. Végső fokon tehát
Hi

a helyes lelkület a döntŐ. Ennek persze meg kell mutatkeznia abban a becsületes törekvésben is, hogy
ne csak gondolataink és szívünk vágyai, hanem a cselekvésünk, magatartásunk is helyes
legyen.

+
Bizonyára nem tudtam ebben a levélben minden kérdésetekre válaszolni. A nagy társadalmi átalakulás ma ebben
a vonatkozásban sokszor egészen Új problémákat vet fel.
De fontosabb, mint valaha, hogy világosan meg tudjuk különböztetni a házasságban is, hogy mi az, ami változó, és
mi az, ami a lényeghez tartozik, s így nem változhat soha.
A továbbiakban lelkiatyátok, lelkipásztorotok bizonynyára szívesen fog felvilágosítással szolgálni.

A házassággal kapcsolatos összes erkölcstani problémákra a
szerzÖ papok és világiak számára írt erkölcstudomány i mű
vében találunk választ:
P. H a r i n g, Bernhard: Das Gesetz Christi. Moraltheologic
dargestellt für Priester und Laien. I-lll. 1448 l. Erich Wewel Verlag, Freiburg i. Breisgau. (Megjelent több nyelven.)
A további irodalmat lásd Tájékoztatónkban (17 - 19. ).
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FÜGGELÉK
IRODALMI TÁJÉKOZTATÓ
Alábbi fdsorolásunkban nem törekedhetünk teljességre, csak
tájékoztatásul fdsoroljuk az utobbi évtizedben fr a n c i a és
ném d nyL'lv<'n m.:gjdent legkiemelkedŐbb müveket.
l. Átfogó <zc·mpontú feldolgozások:
H:: r i n g, Bernhard: Die Ehe in diese r Zeit. O. Müller, Salzburg. fi81 l. (A probléma egészét öleli fel a szociológus és lelkipásztor szempontjából tekintve.)
L e c l e r c q, Jacques: Le Mariage chrétien. Castermann, Tournai. - Die Ehe des Christen. Rex Verlag, Luzern.
(A keresztény házasság, az életszentség iskolája.)
Sc h i I I e b e e c k x , E. H. : Le mariage est un sacreme nt. La
Pensée Carholique, Bruxelles. (A dogmatikus rövid, Újszemléletű áttekintése a házasság szentségérÖI.)
D a n i e I - Ro ps , Henri ( szerk. ) : Le couple chrétien. L Amou r
et Ie Mariage de vant l' Église. Fayard, Paris.
In diesem Ring all meine Liebe. Liebe- Ehe -Kirche.
O. Müller, Salzburg. (Hívő világiak tanuságtéte le.)
Bo v e t, Theodor: Die Ehe. Paul Haupt, Bern. (A prot. orvos
magas etikai felfogású zsebkönyvszerü összefoglalása,)

2. A ke r es z t é n y h á z ass á g l e lk is é g e :
A u e r, A.: Weltoffener Christ. Grundsatzliches u. geschichtliches zur Laienfrömmigkelt. - Patmos, Düsseldorf.
Caffarel, Henri(szerk.) L'Anneau d 'Or killönszárr.ai:
Mystere de I 'amour - Amour et souffrance - Le Christ
et le foyer - Mystere et mystique du mariage - Propos
sur l' amour et la gr.ice.
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C a r r é, A. M.: Compagnons d' éternité. fd. du Cerf, Paris.
Gefahrten auf immer. Schwabenverlag, Stuttgart.
d' H e ll y A.: Arncur et sacrement. - Mappus, Le Puy.
Gre i nacher Norbert (szerk,): Familiengruppen. Alsatia V.
Colmar-Freiburg. (Hívő családközösségek lelkisége.)
3. B; o l ó g i a i v o n a tk o z ás ok á l t a l á b a n.
H o r n st c i n - Fa ll e r: Gesundes Gcschlcchtsleben. Handbuch für Ehcfragen. Walter Verlag, Ol ten Freiburg.
G a g e r n, Friedrich E. Fr h. v.: Eheliche Partnerschaft. Ausgewahlte Kapitel über uie Ehc als Lebcns- und Geschlcchtsgcmcinschaft. Manz, tvtünchen.
4. GyermekállJás és családiervezés.
Su e n e n s, Card. L. J.: Amou r et maitrise de so i. Desclée de
Brouwcr. - Liebe und Selbstbeh,·mchung. O. Milller.
Átfogó, valláserkölcsi tárgyalás n<·mcsak a házastirsak, hanem valam.:nnyi felelŐs tényező számára.)
L es t a p is SJ, Stanislas de: La limitation des naissances.
Spes, Paris. - Geburt.:nregelung - Geburtenkontrolle.
Herder, Freiburg. (Standard-mŰ: történelmi elŐzmé
nyek, etikai szempontú szociá!is helyzetfelmért<.s.)
C e n t r e L a e n n e c : La régutation des naissances. Paris ,
orvo_sithiellcux. - Laennec Studie: Die Geburtenregelung.
Roven, Olten. (Tudományos orvosi mű dokumentációv al és teológiai megitéléssel.)
J< rem pe l, Dr. A.: Zeitwahl in der Ehe. Innverlag, Inns-

bruck. (Az Ogino-Knaus Smulders módszerrŐl.)

G e o r g, Dr. I. E.: Ehe ohne Gewissensnot. Styria, Graz. (Az
Ogino-Knau,; -Smulders módszerrÓl, sok táblázattaL)
A hŐmérŐzési eljárást tárgyaló mailegjobbmÜvek:
G e ll e r, Docteur S.: La ternpérature guide ele la femme.
Eliitiens Julliard. (Szakszerű orvosi feldolgozás.)
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Mac Avoy, J.- Dr. Mailliez: L'amour humain et la
régulation des naissances. La courbe des ternpératures. Mappus, Le Puy. (Rövid leírás, ábrákkal. Magyar
fordítása elŐkészületben.)
V i n c e n t , Drs. Bernard et Annik: La grande jo·ie d' aimer.
Julliard, Paris.· (Részletes népszerű tárgyalás.)
5. J e g yesség.
So u v e n a n c e , Claire: Consuuire un foyer. Liv re de la fiancée et de la jeune épouse. Mappus, Le Puy - Lyon. Freude in der Ehe, Gesprach mit meiner Tochter. Otto
Müller, Salzburg. (Magyar forditása elŐkészületben.)
Pierre, Michel: Construir unfoyer. Livre du fiancé et du
jeune mari. Mappus, Le Puy. - Freude in der Ehe.
Gesprlich mit me inem Sohn. Otto Müller, Salzburg.
Goust, Docteur Francois: En marche vers l'amour. Ed.Ouvrieres, Paris.- Der Weg, der zur Liebe führt. Schwabenverlag, Stuttgart.
L 'Anne au d 'Or: Fianciailles. Ed. du Feu Nouveau, Paris.
Fe t es e t Sa is o n s: Le Mariage - Les temps de·s Hanciailles - Jeunes foyers - Nous allons nous marier - La
fécondité du foyer. (Albumok) Cerf, Paris.
L e b e n d i g e K i r c h e: Die Ehe (album). Lam bertus, Freiburg
6. Lelkipásztorok számára ezenfelül:.
H e n r y, A.- M.: Morale et vie conjugale. Ed. Cerf, Paris.
W e be r, Leonhard: Mysterium magnum. Zur innerkirchlichen
Diskussion um Ehe, Geschlecht und Jungfraulichkeit.
QJaestiones Disputatae HJ. Herder, Freiburg.
L e c l e r c q, Jacques: Le pretre et les époux. Éditions Fam ilials, Paris. -Die Eheprobleme _in der Beichte. Rex,
Luzern, 1964. (A fordító a Függelékben az új szempontok szerint j6, rövid, gyakorlati összefoglalást ad.)
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'
LELKIPASZTORI
LEVELEK

Gyóntatószékben, vagy magánbeszélgetések során gyakran
keresik fel a lelkipásztort hívei oly problémákkal, ame·
lyekre feltétlenül választ várnak: akár belsŐ, lelki életük
kérdéseirŐl van szó, akár a hitelveknek külsŐ életükben való
alkalmazásáról. E kérdéseket általában az jellemzi, hogy
g y ak o r l a t i ak: ezért fordulnak velük a hívek lelkipász·
torukhoz, aki nemcsak elméleti teológiai tudással rendel·
kezik, hanem ismeri az életet és bŐSéges betekintése nyí·
lik az emberek belsŐ problémáiba, lelki vívódásaiba. Sok·
szor vetődnek fel gyakran ismétlŐdŐ, mondhatnók t í p us •
p r o b l é mák. Ma már bevett szokás Nyugaton, hogy a
gyóntatószékben ilyen kérdésekre írásos választ tartanak ké·
szenlétben a lelkipásztorok, márcsak azért is, mert több·
nyire nincs is idÖ a részletes megtárgyalásra. A következő
alkalommal már egyszerŰbb az elolvasás u~n még választ
váró egyéni kérdéseket megbeszélni. Idegenben, hazájuktól
távolélŐ hívek különösen szívesen fogadják, hasaját anyanyelvükön kapnak részletesebb útbaigazítást. Ezért határozta el az ausztriai lelkipásztori központ (Österreichisches
Seelsorge-Institut, Wien I. Stephanspiatz 3/111), hogy a né·
met nyelvterületen szokásos "Pfarrbrier• ·ek mintájára a
legfontosabb problémákról a tömegesebben itt élŐ idegen·
ajkú hívek anyanyelvén is kiad ily lelkipásztori leveleket.
Az elsÖ ilyenirányú próbálkozás épp magyar nyelven történik és egyaránt szolgálni kívánja az Ausztriában és más
országokban szétszórtan élŐ magyar hívek lelki igényeit is.
Az elsŐ levelek a lelkiismeretvizsgálat és a házasélet pro·
blémáival foglalkoznak.
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