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DEUS CHARITAS EST 
XVI BENEDEK PÁPA ENCIKLIKÁJÁNAK ERKÖLCSTEOLÓGIAI JELENTŐSÉGE. 
 
Tizenhatodik Benedek pápa első körlevele világszerte nagy figyelmet keltett. 
Olaszországban, Németországban, Magyarországon és másutt is egy időre a legsikere-
sebb kiadványok közé került. Ennek okát, minden valószínűség szerint, a korábbi pápai 
megnyilatkozásoktól eltérő közvetlen hangjában, világos és könnyen érthető stílusában, 
valamint megállapításainak jelentőségében kell látnunk. Abban a világban, mondja a 
pápa, amelyben Isten nevét nem ritkán a bosszú, a gyűlölet és az erőszak gyakorlásával 
kötik össze, arról a szeretetről kíván beszélni, „mellyel Isten tölt el bennünket, és amit 
nekünk tovább kell adnunk”.1  

Az első fejezetben az isteni szeretetnek azzal a sajátosan emberi megnyilvánulásával 
foglalkozott, ami a házastársi szerelemben bontakozik ki. A második részben a felebaráti 
szeretetről és annak gyakorlati megvalósításáról szólt. Mivel az enciklika dogmatikus 
jelentőségét egy másik előadás már ismertette2, ebben a tanulmányban az első fejezet 
erkölcsteológiai, pontosabban, annak szexuáletikai jelentőségével foglalkozom. Ehhez 
először röviden össze kell foglalnom az ide vonatkozó modern kori egyházi tanítás 
kialakulását, e nélkül ugyanis nehéz lenne XVI Benedek pápa megállapításainak 
méltatása. 
 

A hagyomány kialakulása 
Szexuális kérdésekkel kapcsolatban jól ismert az a megjegyzés, ami szerint az orvos 
vagy a biológus azt magyarázza meg, hogy mit mikor és hogyan kell tenni, a 
pszichológus arról beszél, hogy ki, és miért teszi azt, amit cselekszik, a keresztény 
lelkipásztor, pedig arról igyekszik meggyőzni híveit, hogy miért nem szabad azt meg-
tenni. A kereszténység történelmében nagyon is hosszú múltat megélt gondolkodásmód 
találó összefoglalása ez a megállapítás, amit lényegében a reformáció is megőrzött. 
Vallásos nyelvhasználatunkban a mai napig megtalálhatjuk ennek nyomait. Például, a 
„bűnben élés” kifejezés ma is majdnem mindig a szexuális kapcsolatban kialakult 
„szabálytalanságokra”, és nem gőgre, kapzsiságra, alapvetően igazságtalan 
beállítottságra, vagy valamilyen más, erkölcsileg eltorzult magatartásmódra, életstílusra 
utal.  
A teremtésről szóló biblikus tanítás kiemeli, hogy az Isten képére és hasonlatosságára 
teremtett ember a férfi és a nő kapcsolatában, a monogám heteroszexuális 
házasságban válik teljessé. Ez a hasonlóság nyilvánul meg szexuális szerelmükben és 
„egy testté válásukban” is. Így adják tovább az élet isteni ajándékát és válnak a történe-
lem hordozóivá. Az emberi szabadsággal való visszaélés azonban megcsorbította ezt a 
harmonikus kapcsolatot. Ezért a szexuális szerelem, ami a földi életben az isteni 

                                                
1 Deus Charitas Est, 1. par. 
2 Ez a tanulmány a Szegedi Egyházmegye közi Szeminárium alapításának 75. évfordulóján tartott előadás átdolgozott  
kiadása.  
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szeretet közvetlen megtapasztalásának legmarkánsabb forrása, tisztulásra és a 
házasság szentségének átformáló erejére szorul, mondja Benedek pápa. 
A teremtésről szóló tanításban gyökerező jézusi tanítás leszögezte a házasság 
fölbonthatatlanságát, valamint a férj és feleség egyenlő jogát egymás testéhez, és ezzel 
véget vetett a patriarchális családi rendnek, amely a mózesi törvényben a férj 
tulajdonává tette feleségét. A biblikus hagyományban azonban nem található egységes 
etikai rendszer, sem összefüggő szexuáletikai tanítás. Az Ószövetséghez hasonlóan, az 
Újszövetségi Szentírás könyvei is elsősorban a hívők közösségeinek életében fölmerülő 
erkölcsi problémákra irányították figyelmüket. Lényegében, az apostoli egyház a 
zsidóság erkölcshagyományának, a krisztusi életpéldának és tanításnak a 
szájhagyomány és írásos följegyzések alapján megőrzött hagyatéka segítségével, és 
mindenek fölött a föltámadás tapasztalatának fényében alakította ki alkalom-szülte 
álláspontját a különböző kérdésekről. A házasság és szüzesség kérdésében Jézus 
életpéldája, valamint szent Pál tanítása volt mérvadó. Azt is megállapíthatjuk, hogy 
„(A) szexuális magatartásról alkotott értékítélet a Szentírásban nem a cselekedet 
természetéből indul ki, … hanem a cselekedetnek a cselekvőre és másokra gyakorolt 
hatásából. A Biblia számára … a szexualitás kapcsolatteremtő szerepe a lényeges 
szempont. … Az Újszövetségben nincs utalás sem a házasság, sem a szexuális aktus 
életadó erejének fontosságára. Isten Országa közelségének reménye ezt a kérdést már 
háttérbe szorította, éppúgy, mint a házasság kizárólagos fontosságát a szüzességgel 
szemben.”3 
Minél nyilvánvalóbba vált azonban, hogy Krisztus visszatérése várat magára, annál 
fontosabbak lettek a mindennapi élet problémái, így a házasság és a szexuális 
magatartás kérdései is. Az utóbbi problémák mérlegelésében a pogány vallás- és 
erkölcs-felfogás visszautasítása, a szüzesség és házasság életformáinak értékelése, 
valamint a házasság szentségéről kialakuló tanítás és a szexuális magatartásra 
vonatkozó egyházi törvényhozás játszottak fontos szerepet az egyházatyák korában. Az 
első évszázadokban a gnosztikus emberfelfogásból fakadó szélsőségesen szigorú, 
minden szexuális aktivitást és a házasságot elítélő, vagy a másik oldalon, a túlságosan 
is szabados szexuális magatartást valló szekták jelentették a legjelentősebb kihívást a 
keresztény életfelfogás számára. A szélsőségesen szigorú szekták a testben látták a 
lélek tisztátalanságának minden forrását. Ezért a házasságot bűnös állapotnak tartották, 
szexuális önmegtartóztatást parancsoltak a házasoknak is, és tiltották a második 
házasságot. A szabados magatartást követők viszont a házasság és szüzesség közötti 
különbséget hagyták figyelmen kívül, és a cölibátusban élő férfiak és nők együttélésével 
egy új, harmadik életformát követtek. A középút követői viszont a sztoikus tanításban 
keresték meg a szélsőségek visszautasítását. Az érzelmektől mentes bölcs magatartás, 
tanításuk szerint, azt kívánja, hogy minden cselekedetnek meglegyen a maga célja. A 
szexuális cselekedet célját a gyermeknemzésben látták, ezért ennek kivételével a 
házastársak számára is a szexuális önmegtartóztatást tartották követendőnek. Ugyanezt 
kívánták terhesség esetén is, mondván, hogy „nincsen értelme kétszer bevetni egy 
szántóföldet”. Hosszan túlélve a maga korát, ez az álláspont, más megfontolások 
alapján ugyan, de szinte napjainkig befolyást gyakorolt a keresztény gondolkodásra. A 
patrisztikus irodalomban azonban találunk a házassági kapcsolat pozitív értékelésére is 
példát, többnyire a keleti egyházban. Alexandriai Kelemen, például, úgy vélte, hogy a 

                                                
3 Bővebben ld. Somfai Béla,S.J. Szexuáletikai Jegyzetek, ÚjEmber, 2003. 29-74. old. 
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gyermeknemzés nem az egyedüli célja a házasságnak. A kölcsönös szeretet ugyanis és 
az egybefonódó élet a házasokat örök kapcsolattal köti össze. 
Az üldözések megszűntével a vértanúság helyét a szüzesség, és az aszketikus élet 
foglalta el Krisztus életpéldájának hősies követéseként. Ez a fejlemény fölvetette a 
házas és a szűzi élet fontossága közötti különbség kérdését. Az auktorok többsége a 
montanista Tertulliánusal egyetértve elutasította azt a véleményt, hogy a klérus számára 
a „magasabb” norma, a szüzesség, a laikusoknak pedig az „alacsonyabb”, a házasság 
legyen a kötelező. Ezt 340-ben a gangrai zsinat így fejezte ki: „átkozott legyen az, aki a 
szüzességet vagy cölibátust nem annak igazi szépségéért és szentségéért választja, ha-
nem azért, mert a házasságot utálatosnak vélve, azt visszautasítja.” A patrisztikus iroda-
lom értelmezésében azonban figyelembe kell venni az érvelés retorikus stílusát is, 
amiből kicsengett nemcsak a szüzesség dicsérete, hanem a házasság lebecsülése is. A 
feleség férjének való alárendeltségét például, azzal igyekeztek igazolni, hogy Éva vette 
rá férjét arra, hogy egyen a tiltott fa gyümölcséből. Amikor a retorikus stílus kikopott a 
teológiai érvelésből, a későbbi olvasók számára ezeknek a szövegeknek szószerinti 
értelmezése a házasság alacsonyabb rendűségéről kialakult véleményhez adott alapot, 
előkészítve lassan az utat a Trentói Zsinat idevonatkozó tanításához.  
Szent Ágoston a niceai zsinat előtti patrisztikus irodalom tanítását foglalta össze és 
fejlesztette tovább4. A házasság értékeit, az utódnemzésben, a házastársak kölcsönös 
és kizárólagos hűségében és szentségi jelentésében, azaz annak felbonthatatlan 
egységében látta (proles, fides, sacramentum). Egyik fő feladatának tartotta, hogy 
korának dualista emberszemléletét visszautasítsa. Ebben az igyekezetben két, nem 
keresztény forrásokból származó és az ő korában általánosan elfogadott feltevés is 
befolyásolta. Meg volt győződve arról, hogy az eredeti bűn a szexuális aktussal 
származik át az apáról gyermekeire. A vele járó testi gyönyör pedig, a concupiscentia, a 
rosszra való hajlam kiváltója. A szexuális kapcsolat bűntől való mentességét a 
szaporodás isteni parancsának való engedelmesség, és nem az egymás iránti vágy 
kielégítése, vagy szeretetük megünneplése biztosítja. Amint mondta: 
Az életnemzéshez szükséges szexuális aktus minden hibától mentes és csak ez tartozik 
a házassághoz. A kapcsolódásnak az a módja, mely túlmegy ezen a szükségen, már 
nem az értelemnek, hanem a szenvedélynek engedelmeskedik. Ennek ellenére 
megengedhető a házasságon belül az ilyenfajta aktusnak nem a követelése, hanem az 
élettársnak történő megadása – nehogy a „fornicatio„ bűnébe essék. De ha mindketten 
áldozatai a rendetlen vágy ilyen megnyilvánulásának, valami olyat cselekszenek, ami 
nyilvánvalóan méltatlan a házassághoz.5 
Szerinte ugyanis egyedül Istent szabad önmagáért szeretni, a teremtményeket, a 
házastársat is, csak Istenért és az általa megszabott fontossági sorrendben. A házasság 
egyik célja az érzékiség bűnös vágyának gyermeknemzéssel való megszentelése, 
amely éppen ezzel válik annak ellenszerévé (remedium concupiscentiae), a szaporodás 
parancsának való engedelmességgel pedig, erénnyé. A gyermeknemzés szándékának 
bizonyítékát abban találta meg, hogy a házastársak nem tettek semmit a fogamzás 
megakadályozására. Ezért a terhesség alatt és a menstruáció idején tiltotta a szexuális 
kapcsolatot. Az idős házastársakat is önkéntesen vállalt önmegtartóztatásra buzdította.  

                                                
4 Szt. Ágosoton, De bono conjugali, De sancta virginitate, De bono viduitatis, De nuptiis et concupiscentia. 
5 Szent Ágoston, De bono conjugali, c.3, c.4. 
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Szent Tamás Ágostont követte, de véleményét az arisztotelészi gondolatrendszer 
feltevései alapján bizonyos mértékig módosította. Az alapvető emberi értékek ésszerű 
vizsgálatából minden ember számára érvényes természetes erkölcsi törvényrendszer 
állítható föl. A szexuális magatartás területén ez a törvény a szexuális aktus természetes 
céljából és következményeiből fakad. Ez nem más, mint az életnemzés. Ezért minél 
távolabb van egy szexuális cselekmény az életnemzés lehetőségétől, annál súlyosabb 
bűnnek számít. Vannak azonban más önmagukban nem az életnemzés lehetőségét 
közvetlenül biztosító, de ahhoz rendelt céljai is a szexuális aktusnak. Ezek elsősorban a 
gyermeknevelés feltételeit, azaz a családi élet stabilitását és harmonikus békéjét, 
valamint a házastársak egymás iránti hűségének megőrzését biztosítják6. A szexuális 
gyönyörnek és kielégülésnek is megvan tehát a természettörvény által meghatározott és 
elfogadható, de másodlagos helye a házaséletben mondja szent Tamás, annak ellenére, 
hogy a házastársak „testi egységében” az emberi szerelem „legintenzívebb” 
megnyilvánulását látta.7 A házasságról magáról pedig, azt állította, – egy nagyobb 
figyelmet érdemlő megjegyzésében, – hogy az emberek között az a legnagyobb 
„barátság”.8  

A későbbi évszázadokban továbbra is a házasság és a házassági aktus életnemző célja 
maradt a figyelem középpontjában. Amikor fogamzás nem volt lehetséges, a szexuális 
kapcsolatot, változó szigorral ugyan, de továbbra is elítélte az erkölcsteológia és az 
egyházi tanítóhivatal is. Az időskorú házastársak esetében pedig, általában csak a 
fogamzás lehetőségének elvi elfogadása tette megengedhetővé a szexuális kapcsolat 
fönntartását. 
 
A modern pápai tanítás 
A „másodlagos” célok fontossága csak a tizenkilenc-huszadik század egyházi 
tanításában kapott először nagyobb figyelmet, amikorra a házasélet jogi, társadalmi és 
gazdasági háttere már átalakulóban volt. XIII Leo 9 a házasság intézményéről 
megállapította, hogy annak lényeges szentségi elemei a kizárólagosság és a 
fölbonthatatlanság. Az élet továbbadására való rendeltsége, a gyermeknevelés, valamint 
a feleség alárendeltsége férjének, a teremtés „természetes rendjéből” erednek. A 
házasság „jogait és kötelességeit” nem a házassági aktushoz kötötte, hanem a 
házasság lényegéből fakadó következménynek. A házassági aktusnak sajátos célt vagy 
jelentést nem tulajdonított.  
Az 1917-ben kiadott Egyházjogi Kódex a házassági szerződés érvényességéhez 
szükséges feltételek pontos meghatározására törekedett. Ennek érdekében, mint első 
„hivatalos megállapítás”, kifejezetten megkülönböztette annak „elsődleges” célját, a 
gyermeknemzést és -nevelést, a „másodlagos” céloktól; az utóbbiak egymás kölcsönös 
segítésének és a bujaság elleni védelemnek a megvalósulását biztosítják. Ezeket a 
célokat azonban a házassági szerződéshez, és nem a házassági aktushoz rendelte. Az 
utóbbiról mindössze annyit mondott, hogy az legyen alkalmas az élet továbbadására. A 

                                                
6 S.Th.Supplementum, Q.49 
7 S.Th.II-II. Q.26, a.11. 
8 S.C.G. III/2.123. 
9 XIII. Leo Arcanum divinae sapientiae 1880.. 
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Kódex szerint, XIII Leótól eltérően, a házassági szerződésből eredő jogok és 
kötelességek csupán a házastársak testére szorítkoznak.10  

XI Pius házassággal foglalkozó enciklikája jelentette a korszak egyik legfontosabb 
nyilatkozatát.11 Ez részben válasz is volt a Lambeth Konferencia döntésére, melyben az 
Anglikán Egyház elfogadta a fogamzásgátlás lehetőségét, de a házassággal 
kapcsolatos kérdéseket a modern felfogás és a hagyomány közötti ellentétek sokkal 
tágabb összefüggésében tárgyalta. Nyilatkozatát a házasság hármas értékére építi, 
magáévá téve, a pápák közül elsőként, az ágostoni tanítást.12 Hangsúlyozza, hogy a 
házasság áldásai között első a gyermek, és nevelése13, a másodlagos célokhoz pedig, 
hozzáadja és kiemeli „a tisztaságnak azt a hűségét”, amely a „házassági szerelemből 
(ex conjugali ... amore) fakad”. Ez a bensőséges egymáshoz rendeltség „a házasélet 
összes kötelességét átjárja és a keresztény házasságban a legelőkelőbb szerepet 
játssza.”. A lélek legbensőbb érzésein nyugszik és elsősorban egymás belső lelki 
támogatására irányul. Amennyiben a házasságot nem szorosan a gyermeknemzés 
intézményeként, hanem tágabb értelemben „az egész életre kiterjedő szövetségnek 
tekintjük, … nagyon is helyesen ez a bensőséges egymáshoz rendeltség … a házasság 
legfőbb céljának és értelmének is tekinthető”14. Tehát, úgy tűnik, hogy ez a pápa nem 
volt megelégedve azzal, hogy a szerelemből fakadó egymáshoz rendeltséget pusztán 
másodlagos célnak tekintse. A házasság mibenlétét isteni alapítása határozza meg, de 
létrejöttéhez a házastársak szabad beleegyezésére is szükség van. Ennek 
megtörténtével azonban házastársaknak mindenben alá kell vetniük magukat azoknak a 
törvényeknek, melyeket Isten írt az ember természetébe. Közéjül tartozik az a belső 
hierarchia is, ami a családfőnek rendeli alá feleségét és gyermekekeit. Ezt nevezte szent 
Ágoston a „szeretet rendjének” (ordo amoris), mondja a pápa.15. 

A házasélet problémái között kiemeli azokat a gyakorlatokat, melyekkel a házastársak 
érzéki vágyaikat a gyermekvállalás terhei nélkül akarják kielégíteni, nem „tisztességes 
önmegtartóztatatással”, hanem „a természet aktusának megcsorbításával” (vitiando 
naturae actum). Az aktus természetére hivatkozva megállapítja:  
„még a legsúlyosabb ok sem teheti természetessé és tisztességessé azt, ami 
önmagában természetellenes. A házassági aktus (actus conjugii) természeténél fogva 
gyermeknemzésre irányul, azok tehát, akik annak természetes célját és hatását 
meghiusítják, a természet ellen vétenek és rút, benső lényegében tisztességtelen dolgot 
művelnek.16 

Az Egyház tanító tekintélyére hivatkozva ehhez hozzátette, és a gyóntató papok gondos 
figyelmébe ajánlotta, hogy  

                                                
10 C.I.C. 1917 n.1013 
11 XI. Pius pápa Casti Connubii, 1930 dec. 31. 
12 DS. 3703-3711. 
13 DS. 3704. 
14 DS, 3707. 
15 DS. 3708-3709. 
16 DS. 3716. Az új magyar fordítás, tévesen, a „házassági jog gyakorlása” kifejezést használja. 
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„a házassági jognak olyan használata, amely azt a gyermeknemzés természetes 
hatásától szándékosan megfosztja, Isten és a természet törvényének megsértése, s 
mindazok, akik ilyesmit tesznek, súlyos hiba foltjával szennyezik be magukat.17  

Két fontos megjegyzéssel egészítette ki ezeket a megállapításokat. Az a fél, akinek a 
házastársa jogainak használatában nem követi a természet rendjét, „inkább csak tűri, de 
nem cselekszi a bűnt, mert a természetes rend fölforgatását súlyos okok miatt csak 
megengedi, de maga nem akarja ...”, föltéve, hogy a „szeretet törvényét tartja szem előtt”, 
és igyekszik házastársát a bűntől eltéríteni. A házasság stabilitásának és harmonikus 
egységének megőrzése tehát fontosabb volt számára, mint a házassági aktus 
természetes integritásának, azaz a fogamzás lehetőségének a biztosítása, minden olyan 
esetben, amikor ezzel a jó útra való térítés igyekezete párosul. 18  Más szóval „a 
lényegében tisztességtelen dolog”, vagy „a természet aktusának megcsorbítása” 1931-
ben még nem ugyanazt jelentette, mint VI Pál pápának a fogamzásgátlásra vonatkozó 
minden kivételt kizáró tilalma 1968-ban.  
Az orvostudományok ismereteinek fejlődésével 1924-29 között a női termékenység 
ciklikus jellege ismertté vált, és megnyílt az első megbízható lehetőség a termékenység 
időszakos önmegtartóztatással történő szabályozására. A pápa kitért erre a lehetőségre 
is: „Nem állítható”, mondta, „hogy a természet rendje ellen cselekednének azok a 
házastársak, akik megfontoltan és természetes módon élnek jogaikkal, de ebből új élet 
nem származhat, akár az időszak akár valamilyen más hiányosság természetes 
okából.” 19  A házasságnak ugyanis megvannak a másodlagos céljai is, amiknek 
megvalósítása „semmiképpen sem tilos”. A hagyomány átalakulásában ez a pápai 
tanítás két nagy lépést tett. Egyrészt, megengedetté vált a házassági aktusnak a 
terméketlen időszakokra való korlátozása, a fogamzás szándékos megakadályozása, 
amit az erkölcsteológia több mint másfél évezreden keresztül elítélt. Másrészt, ezt az 
engedményt az tette lehetővé, hogy ez a pápa lehetségesnek tartotta, a másodlagos 
célok gyermeknemzéstől független megvalósulását. Ezt viszont utódja XII. Pius 
kifejezetten nem tartotta lehetségesnek. A pápa részletesebben nem indokolta meg 
döntését, sem a gyakorlat követésének feltételeit.  
A kérdéssel utódjának, XII Piusznak is foglalkoznia kellett, de ezt megelőzte a házasság 
elsődleges és másodlagos céljai közötti különbségről kialakult vita. XI Piusz véleményén 
túlhaladva, Herbert Doms úgy vélte, hogy a házasság két célja egyenlő fontosságú, 
egyik sincsen alárendelve a másiknak. A pápa jóváhagyásával a Szent Officium 1944-
ben a házasság egységének megbontását látta ebben a véleményben: ha a másodlagos 
célok nincsenek a gyermeknemzéshez rendelve, akkor szabad út nyílik a gyermektelen 
házasság felé. Doms és társai viszont a két cél lényeges egyenlőségét elegendő 
biztosítéknak tekintették e veszély elkerüléséhez.  
XII. Piusz az olasz bábaasszonyokhoz intézett szózatában (1951 október 29-én) 
foglalkozott a fogamzás időszakos önmegtartóztatással történő meggátlásának 
kérdésével. XI Piusz tanítását óvatos megfontolással kiegészítette és, a gyakorlatot, 
bizonyos feltételek mellett, a „születésszabályzás” immár indokoltan elfogadható 
                                                
17 DS. 3717. a kiemelés nincsen az idézetben. 
18 Annak ellenére mondja ezt a pápa, hogy az „egy testté válás aktusa” kölcsönös cselekmény. Szent Tamás 
véleményét követve azt kellene mondani, hogy aki akarja a cselekményt, akarja annak következményeit is. 
19 DS. 3718. „etsi ob naturales sive temporis sive quorundam defectuum causas”, a magyar fordítás tempus kifejezést 
„életkorként” jelöli meg. 
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eszközévé tette. Megállapította, hogy a házasság az élet továbbadására van rendelve, 
de „súlyos orvosi, eugenikus, gazdasági vagy szociális indokokra támaszkodó 
megfontolás fölmenthet ez alól a kötelesség alól hosszabb időre, sőt a házasság egész 
tartamára is”. 20  A kérdést azonban már nem a házassági aktus természetes 
rendeltetése alapján, hanem a jogaikat gyakorló házastársaknak az élet továbbadására 
irányuló kötelességéből kiindulva vizsgálta. Ezt pozitív törvénynek tartotta, ami azt jelenti, 
hogy joguk teljesítésének természetes rendjét és módját megszegni nem szabad, de 
gyakorlásának idejét szabadon megválaszthatják, azzal nem kell mindig élniük. 
Elődjének véleményétől eltérően, szerinte a másodlagos célok feltétel nélkül alá vannak 
rendelve a gyermeknemzés és nevelés „nagy és egyedülálló” céljának, és ezért 
önmagukban nem nyújtanak elegendő alapot annak időszakos önmegtartóztatással 
történő elkerüléséhez. Más szóval, a pápa feltételezte, de kifejezetten nem állította, hogy 
csak a gyermeknemzés és nevelés lehetőségét meghiúsító „nyomós okok” 
függetleníthetik kapcsolatukat a gyermeknemzés nagy és egyedülálló céljától. A 
szexuális aktus biológiai integritásának megőrzésére vonatkozó hagyományos szabály 
ezzel a tanítással tovább módosult, amennyiben kiegészült a gyermekvállalással járó 
felelősség szempontjaival, noha a pápa ezt a kifejezést még nem használta.  
Állásfoglalása ugyan adott magyarázatot az időszakos önmegtartóztatás és a házasság 
elsődleges céljának megvalósítása közötti kapcsolat kérdésére, de nyitva hagyta a 
terméketlenség olyan eszközökkel történő előidézését, amik a házassági aktus biológiai 
integritását önmagában nézve nem csorbítják. Miután megjelent az ovulációt meggátló 
pirula az ötvenes években, a pápának ezzel is szembe kellett néznie. Az ideiglenes 
terméketlenséget (sterilizáció) okozó szer terápiás célú, pl. a termékenységi ciklus 
szabályozása érdekében történő használata, aránylag kevés problémát okozott számára. 
A kettős hatás elve alapján a pápa ezt a lehetőséget 1958-ban elfogadta, de 
ugyanennek az elvnek az alapján visszautasította minden olyan esetben, amikor az a 
fogamzás meggátlását közvetlenül okozta. 21 22 Döntése azonban nem vetett véget a 
vitáknak. A szexuális forradalom, a gazdasági és társadalmi rend rendkívül gyors 
átalakulása és az egyházon belül kialakult helyzet szükségessé tette a II. Vatikáni Zsinat 
összehívását.23 
 

A Vatikáni Zsinat tanítása, és későbbi fejlemények 
A zsinat nem foglalkozott a fogamzásgátlás kérdésével, de lényegesen megváltoztatta a 
házasságról és a házaséletről, és ezzel együtt az emberi szexualitásról kialakult 
hivatalos egyházi tanítást, nemcsak azzal, amit tanított, hanem talán még jelentősebben 
azzal, amit nem volt hajlandó mondani. A zsinati atyák ugyanis következetesen 
visszautasítottak minden kísérletet arra, hogy a házasság elsődleges és másodlagos 
céljaira vonatkozó hagyományos tanítást beillesszék a zsinat dokumentumaiba. A Zsinat 

                                                
20 A,A,S, 1951, 43, 845-46. old. 
21 A.A.S. 1958, 50, 735. old. 
22 A házasságban nem élő, de a Belga Kongó felbomlásának idején szexuális erőszak veszélyének kitett (szerzetes)nők 
teherbe esésének meggátlására vonatkozóan is hasonló döntés született. Mivel ők nem élnek házasságban, nem 
kötelesek a szexuális erőszak következményének elvállalására. Ezt a döntést a Szerzetes Kongregáció hozta. Ennek 
bizonyítékai azonban napjainkban csak másodlagos forrásokban található. 
23 Mivel vizsgálatunk a „hivatalos egyházi tanítás” fejlődésére korlátozódik, nem foglalkozunk a Zsinatot megelőző és 
követő teológiai vitákkal. 
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tehát elfordult a házasság elsődleges és másodlagos céljai alapján történő szemléletétől, 
és helyette a házastársi kapcsolatot, biblikus kifejezést használva, „életszövetségként” 
jelölte meg, és azt egyenlő felek szerelmükben gyökerező kapcsolatának tekintette. Ez a 
kapcsolat önmagában hordja értelmét és értékét, a gyermekek születése pedig, a 
házasságnak és a házastársi szerelemnek az ajándéka. 
Kiemelte a Zsinat, hogy „a bizalmas és tiszta házastársi egyesülés cselekményei” 
tiszteletre méltó erkölcsi értékek. „Ez a kölcsönös elkötelezettséggel megpecsételt, 
kiváltképpen pedig, a Krisztus rendelte szentséggel szentesített szerelem testileg és 
lelkileg felbonthatatlanul hű marad jó és balsorsban egyaránt”. 24  Más szóval, a 
házastársi szerelem a házasság szentségének kegyelemközvetítő eszköze: „Az igazi 
házastársi szerelem az istenszeretet megnyilatkozása lesz, Krisztus megváltó ereje és 
az Egyház üdvöt szerző tevékenysége irányítja és gazdagítja, hogy a házastársak 
valóban eljussanak Istenhez, magasztos atyai és anyai hivatásukban pedig, segítséget 
és erőt kapjanak”.25 Ennek a szerelemnek a „nemes és méltó” kifejező eszköze a 
szexuális cselekmény. Más szóval, az egyesítő erő, amely az egész személyt igénybe 
veszi a hűséges és kizárólagos kapcsolatban nem a házassági aktus, hanem a 
házastársi szerelem. A szexuális cselekmény értelme és célja tehát a házastársak 
életszövetségének (foedus) a szolgálatában, és nem az élet továbbadásában gyökerezik. 
Ezzel a tanítással a Zsinat gyökeresen elfordult a szent Ágoston koráig visszamenő 
hagyománytól. 
Az élet felelős továbbadásával kapcsolatban a Zsinat megállapította, a ”házasságnak és 
a hitvesi szerelemnek a természet szerint az a rendeltetése, hogy utódoknak adjon életet 
és felnevelje őket”. Ennek teljesítésében a szülők sajátos felelősséget gyakorolnak, „a 
teremtő Isten szeretetének munkatársai és mintegy tolmácsolói … közös tervezéssel és 
igyekezettel alakítsák ki magukban a helyes erkölcsi ítéletet”. Ehhez mérlegelniük kell 
saját, gyermekeik, valamint a társadalom és a közjó érdekeit is. Minderről végső fokon a 
házastársaknak kell dönteniük Isten színe előtt, de a keresztény házastársak tartsák 
szemük előtt, hogy nem cselekedhetnek önkényesen. „Az isteni törvény szerint 
tájékozódó lelkiismeretükhöz kell igazodniuk”.26 Az élet felelős továbbadásának és a 
házastársi szerelemnek egybehangolásában „az eljárásmód erkölcsi jósága vagy 
rosszasága nem csupán a tiszta szándékon és az indítékok értékelésén múlik, hanem 
olyan tárgyi kritériumok alapján kell e kérdésekben dönteni, amelyek a személynek és 
aktusainak természetén alapulnak”. 27  A születésszabályzás kérdésétvel a Zsinat 
kifejezetten nem foglalkozott, mivel a kérdést VI Pál levette a Zsinat ügymentéről. Elődje 
ugyanis már fölállított egy bizottságot azért, hogy ennek a kérdésnek az elbírálásához 
javaslatot tegyen a pápának. A bizottság a Zsinat idejében is folytatta munkáját. Várható 
                                                
24 G.S. 49. 
25 G.S: 48. 
26 G.S. 50. „a teremtő Isten szeretetének a munkatársai és mintegy tolmácsolói. … közös tervezéssel és 
igyekezettel alakítsák ki magukban a helyes erkölcsi ítéletet. Ennek érdekében fontolják meg, hogy mi válik 
javukra és gyermekeik javára azokéra is, akik már megszülettek és azokéra is akik előreláthatólag még 
születni fognak; mérlegeljék továbbá a korviszonyokból és saját társadalmi helyzetükből adódó anyagi és 
szellemi létfeltételeket, végül pedig vegyék figyelembe, mit kíván a közjó a családjukban, hazájukban, sőt 
az egyházban is. Minderről, végső fokon maguknak a házastársaknak kell dönteniük Isten színe előtt- A 
keresztény házastársak tartsák szemül előtt, hogy nem cselekedhetnek önkényesen. Az isteni törvény 
szerint tájékozódó lelkiismeretükhöz kell igazodniuk.” 
27 G.S.51. 
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volt tehát, hogy VI Pál pápa születésszabályzással kapcsolatos megígért döntése a 
zsinati tanításra fog épülni. Ez a várakozás azonban nem valósult meg. 
A fogamzásgátlás mesterséges eszközeinek elítélése volt VI. Pál utolsó enciklikájának a 
célja. Lényegében magáévá tette a házastársi szeretetre vonatkozó zsinati tanítást, de 
az élet továbbadásának kérdésében XI. és XII Piusz tanításához tért vissza. Amíg a 
Zsinat a gyermekáldást a házastársi szerelem „koronájának” és „legfőbb adományának 
tekinti”, az enciklika ennek forrását „a nemi aktus egyesülést, és termékenységet adó 
jelentése” (significationes) közötti feloldhatatlan kapcsolatban találja meg. Ezért, noha 
„nem minden aktust követ új élet”, a természettörvény alapján mégis „szükséges, hogy a 
házasélet minden aktusának önmagában nyitottnak kell lennie az élet továbbadására”. 
Ha valaki Isten ajándékát akár csak részben is megfosztja jelentésétől és céljától, „ellene 
mond a férfi és a nő természetének, és a közöttük fennálló bensőséges kapcsolatnak, és 
ellene szegül Isten tervének és az Ő szent akaratának is”.28 Ezért „elítélendő minden 
olyan cselekedet, mely akár a nemi aktus előtt, akár közben, akár természetes 
következményeinek kifejlődése során, akár mint célt, akár mint eszközt, azt szándékolja, 
hogy a fogamzást lehetetlenné tegye”.29 

A nyitottságra való hivatkozás túllépett elődjeinek érvein, de nem volt összhangban a 
Zsinati tanítással sem. Ennek fényében ugyanis a nemi aktus struktúrájára való 
hivatkozás már nem tekinthető elfogadható érvelésnek. Ezért az enciklika 
magyarázóinak egy része a fogamzásgátlás kérdésének radikálisan új megközelítését 
vélte megtalálni ebben a dokumentumban, mások viszont a modern pápák és a Zsinat 
tanításától való eltérést.30 
A fogamzásgátlás problémáinak legösszetettebb tárgyalása II.János-Pál pápa 1981-ben 
megjelent enciklikájában található31. Az 1980-baan tartott püspöki szinódus a „család  
és a modern világ” problémáival foglalkozott. Az előkészületeket világszerte nagy 
figyelem kísérte. Francis Quinn, LosAngeles érseke, az első napon kijelentette, a hívek 
nagy része az egyházi követelményektől eltérő módszereket használ a 
családtervezésben, de ez nem tartja őket távol a szentségek vételétől. Ez a tény arra 
mutat, hogy a hívek a kérdést már megoldották lelkiismeretükben. Carter bíboros, 
torontoi érsekvéleménye szerint, az a tény, hogy sok hívő és teológus túlhaladt az 
enciklika álláspontján, a sensus fidelium egyik jelének is tekinthető. Lehetséges, hogy 
ezen a tényen keresztül a Szentlélek az egész egyháznak üzen, Basil Hume 
westminsteri bíboros érsek szerint  

                                                
28 Humanae Vitae 7.par. 
29 Humanae Vitae 8.par. 
30 A XXIII. János pápa által fölállított bizottság javaslatainak ismertetésére, az enciklika megjelenését megelőző és 
követő teológiai vitákra, valamint a püspökkarok pasztorális útmutatásainak az ismertetésére nem terjed ki ez a 
tanulmány. A Hittani Kongregáció ugyanis visszautasította azt a véleményt, amely szerint a püspökkari nyilatkozatok is 
hivatalos állásfoglalást tehetnek hit és erkölcs kérdéseiben.  Ezt a feladatot a megyéspüspök a saját egyházmegyéjében, 
a pápa és az egyetemes zsinatok pedig a világegyházban gyakorolják. A püspökkarok kompetenciája pasztorális 
kérdésekre terjed ki. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a püspökkarok erre a kérdésre vonatkozó pasztorális 
körleveleinek többsége kihangsúlyozta, hogy az enciklika nem tartalmaz „tévedhetetlen” tanítást. Amennyiben az élet 
felelős továbbadásában kikerülhetetlen konfliktusba kerülnek az enciklika tanításának követésével - írták a kanadai 
püspökök – az egyház állandó tanítása szerint nyugodt lelkiismerettel követhetnek a hívek olyan eszközöket, melyeket 
az adott körülmények között elfogadhatónak tartanak. J.Horgan, Humanae Vitae and the Bishops, 1961, Irish 
University Press, 79-82. old. 
31 II.János-Pál, Familiaris Consortio, 1981 (F.C.) 
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A házastársi szerelem mibenlétét az emberi szexualitás magyarázatára építi, de a 
házassági aktus sajátosan leszűkített nézőpontjából. Elfordul a hagyomány túlzottan 
dualista szemléletmódjától és leszögezi, „(A)z ember, mint megtestesült szellem, a maga 
összetett voltában kapja a meghívást a szeretetre.” Ugyanakkor, további megállapításai, 
a hagyományos állásponthoz hasonlóan, arra engednek következtetni, hogy a nemiség 
szerepe a házasság keretei között valósul meg, a házassági aktusban és annak 
termékenységében jut emberhez igazán méltó kifejezésre:  
„A nemiség csak akkor nyilvánul meg igazán emberi módon, ha kiegészítő része annak 
a szeretetnek, amellyel a férfi és a nő teljes önmagát kölcsönösen és mindhalálig 
elkötelezi.. A test fizikai átadása hazugság volna, ha nem annak a teljes, személyes 
átadásnak volna jele és gyümölcse, amelyben az egész személyiség … is jelen van… .  
Az a teljesség, amit a házastársi szerelem megkíván összhangban áll a tudatos 
termékenység követelményeivel is. Amikor ugyanis ez a szerelem ember nemzésére 
irányul, természete szerint múlja felül a pusztán biológiai rendet, és magába zárja 
mindazokat a személyes értékeket, melyekre szüntelenül és mindkét házasfél részéről 
szükség van ahhoz, hogy házastársi szerelmük megfelelően növekedjék.32 

Mindezek alapján minden kétséget kizárva megerősíti VI. Pál fogamzásgátlásra 
vonatkozó tanítását. A házasélet aktusában az egyesülés és életnemzés Isten akaratá-
ból szétválaszthatatlan kapcsolatban állnak. Ezért önmagában vett rossz cselekedet 
minden olyan tett, amely azok szétválasztását okozza. Elődjeitől eltérően azonban egy 
lépéssel tovább megy, és tanításuk kiegészítésére összehasonlítja a mesterséges 
fogamzásgátló eszközöket az időszakos önmegtartóztatással. Ez az összehasonlítás az 
aktus biológiai integritásnak vizsgálatára épül. A fogamzás meggátlása (conceptuum 
impeditio) szétválasztja a nemi aktusban az egyesülés és életnemzés Isten által adott 
tartalmát. Akik ezt teszik „ ‘felülbírálják’ az isteni tervet … s lefokozzák az emberi 
nemiséget: s ezzel együtt saját személyüket és a házastársukét is…”. elutasítják az élet 
felé való nyitottságot, és a házastársi szerelem belső igazságát csak színlelik. A 
terméketlen időszakok követésével viszont az isteni terv szolgáiként viselkednek a 
nemiséggel pedig „totálisan” ajándékozzák meg magukat. A két módszer között 
„antropológiai és erkölcsi különbség” van, amit a házaspárok tapasztalata is bizonyít. A 
természetes ciklusok követése a házastársi egyesülés testi-lelki jellegének elismerését 
jelenti, és így nemiségüket nem „tárgyként” használják. 33  A megállapítás a két 
eljárásmód következményeinek különbségeire hivatkozik. Az érvelés gyenge pontja 
azonban éppen ezeknek a különbségeknek a bizonyítása. A fogamzás szándékos 
meggátlása ugyanis megtörténik az időszakos önmegtartóztatás következményeként is. 
Az érvekből nem világos, hogy mik azok a tapasztalati tények, amelyek az „erkölcsi és 
antropológiai különbségeket” bizonyítják. Mit lehet mondani azoknak a házastársaknak, 
akik őszintén állítják, hogy nem tapasztalják ezeket. Röviden összefoglalva, az enciklika 
idevonatkozó részeinek gondos olvasója számára nem válik világossá, hogy sikerült-e 
összeegyeztetni a zsinati szemléletmódot és elődeinek a tanítását. 
XVI Benedek pápa nem a házasság kérdésével, hanem az emberi szeretet 
„őstípusának”, a szexuális szerelemnek vizsgálatával kezdi enciklikáját. A „szeretet” szó 
sokféle jelentéséből kiemeli a férfi és a nő egymás iránti szeretetét, „melyben a test és a 

                                                
32 FC, 11. 
33 F.C. 32. 
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lélek összjátéka szétválaszthatatlan, és az embernek a boldogság ígéretét adja”. 
Mellette annak minden más emberi formája első látásra elhalványul. Ez nem akarat vagy 
megfontolás eredménye, hanem az embert egyszerűen hatalmába veszi. A görög nyelv 
ezt erosznak, a latin amor-nak, a magyar pedig, szerelemnek nevezi. Az Újszövetség a 
görögben ritkán előforduló agapé szót használja helyette, amit latinban a charitas 
kifejezés ad vissza. Ezzel jelöli meg a szeretet kereszténységben kialakult sajátos 
kapcsolatát, a magyarban erre külön kifejezés nem található. Ettől különbözik a baráti 
szeretet, amit a görögök a philia szóval jelöltek meg. Ezt használja János evangéliuma a 
Jézus és tanítványai közötti kapcsolat megjelöléséhez. 
Az ókori világban az eros-ban az értelmet, az érzelmeket és az egész embert hatalmába 
vevő elvakító mámort látták, a termékenységi kultuszok pedig, az istenséggel 
kapcsolatot teremtő erőnek vélték, ami a templomi prostitució segítségével vált 
elérhetővé. Az Ószövetség az egyistenhit védelmében szállt szembe ezzel a felfogással 
és még inkább a gyakorlattal. Nem az eros-t, a szerelmet tagadta, hanem annak hamis 
istenítését, aminek következtében a szolgálatot biztosító személyek - papok és papnők - 
puszta eszközzé váltak és elvesztették emberi méltóságukat. Ez a történelmi tapasztalat, 
és a mai világ tapasztalatai jól bizonyítják azt, hogy az eros, a testi vágy puszta kielégí-
tése, tisztulásra szorul azzal a céllal, hogy, „hogy az embernek ne pillanatnyi élvezetet, 
hanem a létezés magasságának bizonyos előízét ajándékozza – annak a boldogságnak 
az előízét, amelyre egész létünk vágyik”. 34  A szerelem tehát kettősséget mutat, 
egyrészt kiemel a mindennapi életből, és igazi boldogságot ígér, de nem az ösztön 
egyszerű kielégítésében valósul meg. Tisztulásra szorul azért, hogy az lehessen ami, 
mondja a pápa.  
A teljességnek ez az igénye az ember összetettségéből fakad, testi-lelki egységében 
valósul meg. Ha az ember szellemi, lelki mivoltában látjuk lényegének tökéletességét, 
akkor egy megismerésre és cselekvésre képtelen létezőnek tekintjük, ha pedig csupán 
anyagi mivoltát ismerjük el, akkor az anyagi világ, a tér és idő bilincseibe zárjuk. Az első 
esetben, azaz, ha testi vágy szerepének tagadásában vagy tiltásában látjuk az emberi 
tökéletesség elérésének a lehetőségét, a testi kielégülést igénylő szerelem szégyen-
teljessé, emberhez méltatlanná válik, a másik esetben viszont tagadjuk az eros, a sze-
relem eksztatikus jellegét, a tér és idő korlátait meghaladó erejét. Nem a test, vagy a 
lélek, hanem az ezek egységében létező egész ember szeret, állítja XVI. Benedek. 
Manapság a szexuális kielégüléssel azonosított szerelem, dologgá, árucikké válik. Rajta 
keresztül maga az emberi személy válik eszközzé, élvezeti cikké. Nem a 
szabadságának terévé válik a szerelem, hanem emberi méltóságától fosztja meg a 
személyt. A kapcsolat elveszíti transzcendentális, fölemelő erejét és a biológiai szintre 
korlátozza a személy tevékenységét. A pápa így folytatja: „Igen, az eros az isteni 
valóságba akar bennünket ragadni, ki akar emelni önmagunkból, de éppen ezért igényli 
a fölemelkedés, a lemondás, a tisztulás, a gyógyulás útját.”35 
A misztikusok által gyakran használt Énekek Éneke könyve erre az útra vonatkozóan két 
kifejezést használ. Az egyik, a dodim a bizonytalan, kereső érdeklődést, vonzalmat jelöli 
meg, a másik az ababa, amit a görögben az agapé szóval adtak vissza. Ez azt a 
tapasztalatot jelöli meg, amely valóban fölfedezi a másikat, a szeretett személyt, és 
legyőzi az önzés korábbi befolyását. Ez a bibliai kifejezés a másikkal való törődést és 
                                                
34 Ibid. 4.par. 
35 ibid. 5.par. 
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aggódást jelenti. Amint a pápa mondja, a szeretet többé már nem önmagát – a szerelem 
részegségében való elmerülést -, hanem szerelmesének a javát akarja: bizonyos 
értelemben lemondássá, áldozatkészséggé válik, sőt akarja is ezeket, mivel 
szerelmesében látja vágyainak megvalósulását. 36  Ehhez a tisztuláshoz tartozik a 
véglegesség akarása, az örökké tartó és mindenki mást kizáró elkötelezettség. Ez a 
szeretet eksztázist jelent, ami nem a gyönyör pillanatnyi tapasztalatában valósul meg, 
hanem az én szabad elajándékozásában, az önátadásban, ami a szerelmest énjének és 
az Istennek a megtalálásához vezeti: „Aki meg akarja menteni az életét, el fogja 
veszíteni, aki pedig elveszíti, meg fogja találni” (Lk 17,33). Így válik az evilági szerelem, 
az eros a hitben megalapozott és megformált agapévá, keresztény házastársi szeretetté. 
Ezt a kettősséget sok más kifejezés is megjelöli, pl. az érzékiség és gyöngédség 
harmonikus egysége, vagy a fölemelkedő és lehajló szeretet, vagy a birtokló és 
ajándékozó szeretet (latinul amor concupiscentiae és amor benvolentiae).  
Ezt a két sajátosságot a filozófiai és teológiai vitákban, de a keresztény hagyományban 
is, gyakran élesen szétválasztották. Ezzel azonban a szeretet keresztény 
szemléletmódját „az emberi lét egészétől teljesen idegen” világba utalnánk, mondja a 
Szentatya.  
„valójában az eros és agapé – fölemelő és lehajló szeretet – soha sem szakítható el 
teljesen egymástól. E két különböző dimenzió minél inkább egyesül az egyetlen szeretet 
valóságában, annál inkább megvalósul a szeretet igazi lényege. Amennyiben az eros 
mindenekelőtt vágyódó, fölemelő – a boldogság nagy ígéretével elbűvölő -, annyiban a 
másikhoz való közeledésben egyre kevésbé törődik önmagával, egyre inkább a másik 
boldogságát akarja, egyre inkább gondoskodni akar róla, ajándékozni akarja önmagát, 
és érte akar élni. Belép az agapé motívuma, máskülönben az eros elvéti és elveszíti a 
maga lényegét. Megfordítva, az is lehetetlen az ember számára, hogy csupán az 
ajándékozó, a lehajló szeretetben éljen. Képtelen mindig csak adni. Kapnia is kell. Aki 
ajándékozni akarja a szeretetet, annak magának is kapnia kell a szeretetet. Bizony az 
ember – amint az Úr mondja nekünk – forrássá válhat, amelyből élő víz folyói fakadnak. 
(vö. Jn 7,37-38). De hogy ilyen forrássá válhasson, mindig újra innia kell az első 
ősforrásból – Jézus Krisztusból, kinek megnyitott szívéből magának Istennek a szeretete 
árad (vö. Jb 19,38).” 
A szeretet, az agapé egyetlen valóság, de több dimenziója van. Hol egyik, hol egy másik 
lép előtérbe. Ha azonban e két oldala teljesen szétválik egymástól, a szeretnek csak a 
karikatúrája, vagy csonka formája valósul meg, fejezi be a Pápa ezt az általános 
vizsgálatot. Megállapításait a teremtéstörténet emberképével zárja. Isten maga a Szere-
tet, szeretetének kiáradása a teremtés, az ember teremtése is. Ő minden lehetséges 
létezőnek az Ősforrása – az Ősértelem – aki szenvedélyes szerelemmel szereti 
teremtményeit. Ebben a szeretetben az Erosz és az Agapé teljesen egybeforr. Ez 
magyarázza meg az Énekek Énekének a Szentírás könyvek közé történt fölvételét is. Ez 
a szerelmi ének végső soron az Istennek az emberekhez és az embereknek az Istenhez 
fűződő kapcsolatát írja le. Az emberiség ősálma megvalósul, az ember egyesülhet az 
Istennel, de ez nem összeolvadás, elmerülés a névtelen istenségben, hanem az igazi 
szeretet által teremtett egység, melyben az Isten és az ember is önmaga marad, és 
mégis teljesen egyek lesznek. „Aki az Úrhoz tartozik, egy lélek lesz vele”. Mondja szent 
Pál. (1 Kor 6,17) 

                                                
36 ibid. 5. par. 
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A Teremtéstörténetben található emberkép is ezt igazolja. Ádámnak magányában nem 
akad segítőtársa a teremtmények között, csak a testéből megalkotott asszony alkalmas 
erre, aki vele mindenben egyenlő. Az ember csak a férfi és a nő közösségében válik 
egésszé. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, és feleségéhez kapcsolódik, és ketten 
egy test lesznek (Ter 2,24) Ebből a megállapításból két dolog következik. Az érosz 
lényeges emberi sajátosság. Ádám keres és elhagyja családját, csak feleségével együtt 
képviselik az emberlét egészét, csak így lesznek „egy test”, és Isten képmásává is így 
válnak. A második fontos következmény, a teremtésből eredő érosz az embert a 
házasságra rendeli, melynek belső rendeltetéséhez tartozik az egyetlenség (egy férfi és 
egy nő kizárólagos közössége) és a véglegesség, a kettő fölbonthatatlan egysége. A 
monoteista istenkép teremtett képmása a monogám és heteroszexuális házasság – 
azaz, a két egymást kiegészítő és segítő ember egysége. Ez az egység annak a 
kapcsolatnak a képe, ami az Istent a népéhez fűzi, és fordítva, ahogyan Isten szeret, az 
az emberi szeretet mércéjévé válik.37 A teljesség kedvéért meg kell jegyezni, hogy amíg 
ez a testi-lelki egység Krisztus és egyháza közötti kapcsolat szimbóluma, addig a 
szüzesség a köztünk már jelenlévő és megvalósuló Isten Országának a jelképe. Erre az 
élethivatásra Benedek pápa szeretet-szolgálatra vonatkozó tanításából is lehet 
következtetéseket levonni. Erre azonban időhiány miatt nem térhetünk ki. 
A házassági szerelemnek ez a megközelítése véleményem szerint nemcsak maga 
mögött hagyta azt a hosszú hagyományt, amely az éroszt, a szexuális vonzalmat és a 
vele járó gyönyör szerepét gyanakodva nézte, hanem egy új házassági lelkiség alapja is 
lehet. Valójában Isten adománya az. Noha tisztulásra szorul, túl kell lépnie a gyönyör és 
kielégülés öncélú igényein, azért, hogy a személy önmagából való kilépésének és 
önmagának a szeretett másikban való felfedezésének hatékony eszköze lehessen. A II. 
Vatikáni Zsinat tanítására épül ez a szemléletmód, és azt bizonyos érelemben ki is egé-
szíti. A Zsinat ugyanis a házasságról szóló tanításában leszögezte, hogy amint egykor 
Isten a szövetség hűségében sietett népe elé, most a házasság szentségén keresztül 
találkozik az emberiség Megváltója a keresztény hitvestársakkal, velük is marad, „hogy 
amint ő szerette az egyházat és önmagát adta érte, ugyanúgy szeressék a házastársak 
is egymást. Az igazi házastársi szerelem az istenszeretet megnyilatkozása lesz”.38 Más 
szóval, szerelmükben és annak testi megünneplésében Isten van jelen. Testi-lelki 
egységük az isteni kegyelem forrásává, az istenszeretet házaséletükben történő 
megtapasztalásának eszközévé válik. Amit a kánonjog leszűkített értelemben 
elhálásként jelölt meg, az valójában a házasság szentségében létrejött életszövetség 
gazdagságának és boldogságának folytonos megújulását biztosító forrássá, egymás és 
az Isten szeretetének kifejező eszközévé válik. Úgy is mondhatnánk – ismét a szentségi 
teológia hagyományos kifejezését használva, hogy a házasság szentségének az 
„anyaga” szerelmük testi-lelki megünneplése. Ugyanerre mutat a Zsinat tanítása is:  
A házastársi szerelem kimagaslóan emberi jelenség. Szabadon akart vonzalomban 
irányul személyről személyre, a személyiség egészének javát keresi, ezért képes 
sajátos méltósággal gazdagítani a testi lelki megnyilatkozásokat. Ezt a szerelmet 
Krisztus Urunk jósága a szeretet és a kegyelem jósága a szeret és a kegyelem külön 
ajándékával nemesítette, tette tökéletesebbé és emelte magasabb létrendbe. Az ilyen 
szerelem, amely emberi és isteni elemeket társít, a házasfeleket önmaguknak szabad és 
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kölcsönös, belső és külső gyöngédséggel bizonyított odaajándékozására vezeti, egész 
életüket áthatja, sőt maga is tökéletesedik és növekszik önzetlen megnyilatkozása 
által.”39 

Ebből a rövid összefoglalásból is kitűnik, hogy az emberi szexualitásról, a házasság 
rendeltetéséről és céljairól, valamint az életnemzés szerepéről kialakult keresztény 
hagyomány és egyházi tanítás nem egységes, nem is állandó. Figyelembe véve a ko-
rábbi korok változásainak lassú ütemét azt kell mondanunk, hogy a modern korban na-
gyon is felgyorsult egy feszültségekkel és konfliktusokkal terhelt fejődéi folyamat, 
amelyben – meglehetősen durván leegyszerűsítve a kérdést – két fő irányzatot lehet 
megkülönböztetni. Az egyiket szent Ágostonra visszamenő hagyományként, a másikat a 
Vatikáni zsinat megközelítésének lehet nevezni, noha ennek kezdeti jeleit már XI.Piusz 
pápánál is megfigyelhettük. XVI.Benedek analízise kiegészíti a Zsinat megállapításait, 
és egy friss megközelítés újdonságát tükrözi.  
(2012) 
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