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Szombat esti gondolatok
VI. Pál pápa HUMANAE VITAE cím enciklikája
A helyes születésszabályozásról
Bevezetés és I. fejezet
(A probléma új szempontjai és a tanítóhivatal illetékessége)
Ezt az enciklikát a II. Vatikáni Zsinat lezárása u tán - annak m integy
tovább-gondolásaként 1968-ban ad ta ki u gyanaz a VI. Pál p áp a, aki
1965-ben ú tjára bocsájtotta a Gaudium et Spes cím zsinati konstitúciót.
A Gaudium et Spes a II. Vatikáni Zsinat legterjed elm esebb, és legnagyobb érd ekl d éssel várt, a legtöbb ú j eszm ét tartalm azó okm ánya. A konstitú ció m ásod ik részében néhány kü lönösen éget kérd ést vesznek sorra a zsinati atyák, és ezek között els helyen szerep el A házasság és a család nagyobb m egbecsü lése .
Milyen újdonságot hozott a II. Vatikáni Zsinat a házasság és a család
erkölcsi értékeivel kap csolatosan az egyház korábbi állásp ontjában?
És m ivel egészíthette m ég ki ezt a három évvel kés bb m egjelent
Humanae Vitae enciklika? Egyáltalán m iért volt szü kség 3 évvel a
zsinat lezárása után újabb enciklika kiadására ebben a témában?
A Gaudium et Spes-ben a keresztény házasság alap vet célját illet en kis hangsú lyeltolód ás tap asztalható. A kereszetény házasságot
egy egész életet átfogó szeretetkap csolat kell, hogy jellemezze,
am ely nem osztható term ékeny és nem term ékeny id szakokra. Ez
a konstitú ció elism eri a házaspárok testi kap csolatának jogosságát
és fontosságát olyan helyzetekben is, amikor ez semmilyen össze -

fü ggésben nem áll u tód nem zésének a lehet ségével. A II. Vatikáni
Zsinatnak ezeket a gond olatait biztatásként is lehetett értelmezni
olyan helyzetekben, am ikor a házasp ár - lelkiism eretére hallgatva ilyen, vagy olyan okokból a fogamzásgátlás különféle eszközeihez
folyam od ik. Sokan ú gy ítélték, hogy a Gaudium et Spes-nek a testi
szerelem r l általánosságban m egfogalm azott alap elvei m ég ezekre a
lehet ségekre is kiterjednek.
N os, ennek a kérd ésnek a m élyebb tisztázása érd ekében szü letett
m eg ez az ú jabb enciklika, - kifejezetten a szü letésszabályozásról. A
bevezet t és az I. fejezetet végigolvasva m egállap ítható, hogy a helyes szü letésszabályzás kérd ésében m ég az enciklikát szerkeszt
szakemberek között, illetve a szerkeszt bizottságon belü l is sok nézetkü lönbség volt, illetve m arad t, ú gy, hogy végü l is az enciklika
szövege nem egy (vagy több ) bizottság egybeszerkesztett szövege.
A következtetéseket azonban, amelyekre a bizottság jutott, nem tekinthettük sem biztosnak, sem véglegesnek annyira, hogy felmenthettek volna
minket e nehéz kérdés személyes tanulmányozásától. M árcsak azért sem,
mert a bizottságon belül nem volt teljes egyetértés az el adandó erkölcsi
normák tekintetében, s t olyan megoldási változatok is merültek föl, amelyek a Tanítóhivatal házasságról szóló állandó tanításától eltértek.
Ezért, miután a hozzánk küldött aktákat gondosan áttanulmányoztuk, a
dolgok komoly megfontolása és Istenhez intézett szüntelen imádság után a
Krisztustól kapott parancs erejéb l most válaszolunk ezekre a nehéz kérdésekre. - írja VI. Pál pápa az enciklika I. fejezetében.
Úgy kell tehát kicsit tekintenü nk erre az enciklikára, hogy a p áp a a
szakért ket m eghallgatva, a d olgokat m egfontolva, m egim ád kozva,
mégis csak ex-katedra döntött ebben a kérdésben.
N agy felel sség ez, és az eltelt évek tap asztalata alap ján ú gy t nik,
hogy jól d öntött. A szü letésszabályozás tekintetében az Egyház állásp ontja azóta nem változott. A következ hetekben err l lesz szó
szombatonként.

