
KÉRDÉSEK ÉS TÁVLATOK
A keresztény gondolkodásnak is időre van szükséqe, anúg újonnan

felmerülő súlyos problémákra megnyugtató választ tud adni. Nincs eb
ben semmi meqlepő, mert az igaz elvek, támaszkodjanak bár isteni ki
nyilatkoztatásra is, önmagukban még nem biztosítják a fejlődő valóság
tényeinek helyes megítélését. Világosan mutatja ezt azoknak a dolgoza
toknak hosszú sora ís, amelyek a legutóbbi években akollektiv
bünösséqröl, a kollektiv felelősségről és a kollektiv büntetésről jelen
tek meg. Valamilyen formában mind a három dolgot ismerte azelőtt is
az emberi gyakorlat, az elmélet azonban nem nagyon mélyült el ben
nük. A hitleri rendszer és háború szervezett tömeggyilkosságainak, majd.
a nürnbergí szövetséqesközí bíráskodásnak kellett jönniök ahhoz, hogy
az új meglátásokkal bővült lelkiismeret kétségei állásfoglalásra késztes
sék a társadalom, a jog és az erkölcs bölcselölt. Köztük a katoliku
sokat különösképen, mert nem egy író, mint I s a a c, a "Jézus és
Izrael" c. könyv szerző]e ís, a kereszténységet a maga egészében tette
felelőssé azért az antíszemitizmusert, amely csak megkönnyítette a ná
cizmus felülkerekedését. * Ezekben az állásfoglalásokban Hgyelhetünk
meg azután bizonyos tapogatózásokat, amelyek érzésünk szerint mind elő

feltételei voltak annak,hagy a V i e I n t e II e c t u e II e most két szá
mán át közreadhatta Yves C o n g 'a r mesteri tanulmányát.

Az eszmetisztázásban megtett utat akkor mérhetnők le igazán, ha
egybevetnök Cenqar fejtegetéseit Richard E g e n t e r értekezésével,
amelyet még 1948-ban bocsátott ki a münchení egyetem katolíkus hit
tudományi kara s amelynek egyes tételei ellen Míchael P f i e g l e r is
éles kifogásokat emelt a W o r t u n d W a h r h e i t b e n. Nyílván
hasznosabban járunk el azonban, ha a lehetöséqhez képest az előttünk

helyesnek és nyereségnek látszó pozitívumokra fektetjük a sulyt.

Congar szerint a modem szellemet két mozzanat különbözteti meg
a régitől. Az egyik a történetiségnek, a másik a társadalmiságnak ele
ven érzése. A történetiség észlelése több és más, mint az elmúlt ese
mények tudása. Egyetlen korszak sem végzett eddig nagyobb erőfeszí

tést a történeti adatok gyüjtésében és rostálásában. mínt a XVII. szá
zad, mégsem volt érzéke a történetiség iránt. Az ehhez szükséges ta
pasztaIásokat ugyanis csak a nagy népi forradalmak hozhatták meg,
amelyek ráébresztették az embert arra, hogy akár tetszik, akár nem,
neki magának ls' helye és helyzete van a történeti Fejlődésben Ebből
következik, hogya mai ember, még ha nincs a legkisebb becsvágya
sem rá, a maga kicsiny és jelentéktelen személyér is kénytelen törté.
netileg szemlélní, nemcsak a mult ját, de még inkább a jelenét és jövő

jét illetően. Hogy Congarnak ebben igaza van, bárki ellenőrízhetí.

* Isaac könyvével már foglalkoztunk rovatunkban. V i g i l i a, 1949. július,



Rátérve a másik mozzanatra, nem kétséges. hogy a XIX. század
óta az átlagember társadalomszemlélete is új vonással gyarapodott. Ez
pedig az a felismerés, hogy vannak társadalmi adottságok, amelyek az
egyéni szándékokon túlmenően is összetartozást és egybetartozást léte
sítenek a társas alakulat tagjai között. E felismerés talan legnagyobb
tényezőjeként Congar a marxízrnust jelöli meg. amelynek fellépése után
senkisem gondolkodhatik úgy. mint annakelőtte. A kölcsönös függések
annyira érzékelhetökké váltak, hogy az egyén ha akarná sem élhet többé
a társadalom szélén, vagy tőle szigetelten. Érvényességet kapott és ér
vényesül az a tétel, hogy mivel a történeti folyamatokat ellentétes erők

küzdelmei hozzák létre s az egyéni állásfoglalás megtagadása valójában
a visszatartó vagy visszahozni akaró erők ténykedését mozdítja elő. pár
tatlanságról józan ésszel ma már nem is beszélhetünk.

Mi sem természetesebb. mínt az, hogy a történetíséqnek és a tár
sadalmiságnak ez a kettős érzése nem maradhatott hatás nélkül a mai
kor emberének lelkiismeretére sem. Míg azelőtt a szokványos lelkiis
meret csak az egyéni ténykedés körében vizsgálta a személyes maqasar
tást a jó és a rossz felől. beágyazódva egy készen kapott erkölcsi káté
keretei közé. ma, amikor maguk a történeti fejlemények és a társadalmi
adottságok hárítják az egyénre a közösség ténykedése nyomán a t á r 
g y i felelősséget, szükséqszerüen felvetődik a lelkiismeret előtt az
a l a n y i felelösség eszméje is, a felelősségé a dolgok amaz állapotáért
is. amelynek okozói kollektiv természetűek.

A modern szellem most kifejtett két vonása magyarázza. hogy a
mult egyháztörténeti tragédiáival kapcsolatban a mi körűnkből ís sűrűn

tárgyalják újabban a katolikusok együttes felelősségének kérdését. Mert
ha az egyház isteni alapítás és külön misztikája is van. tapasztalatilag
tekintve az egyház is. mint· társas alakulat, ugyanazon törvények szerint
él. mint bármely más csoport vagy intézmény. Sőt - mondja Congar
- az egyháznál még inkább. mínt más alakulatoknál. megtalálhatóa
szoros összefüggés egyfelől akollektiv mulasztások, hibák. bűnök, vagyis
a ..tisztátalan dolgok", másfelől a nagy és kedvezőtlen fordulatok kö
zött. Meg pedig azért. mert a fordulatok itt sokkal kimutathatóbb mó
don a megelőző hosszú érések termékei. Begyökerezett ferdeségek tű

rése. bizonyos erkölcsi, ájtatossági és íqehírdetésí :színvonal, illetve szín
vonaltalanság belenyugvó elfogadása áll rendszerint möqöttűk, szóval
épp olyasmik. amikért legkönnyebb a kollektiv felelősséget felfedeznünk.

Eddig ís tudtuk - írja Congar -, hogy az első nagy tragédiában,
a keleti egyházszakadásban hibák játszottak közre mind a két oldalról.
Nemcsak Cerularíus patriarcha követett el szörnyű hibákat. de a merév
és türelmetlen Humbertus bíboros is messze túllépte a pápától kapott
felhatalmazásár. Ma már azonban az ígazi okokat és a döntő íelelös-,
séget nem ezen a síkon keressük. Ellenben ott. hog}: az egyházi test két
oldala. a keleti és a nyugati. lassú és bonyolult folyamatban fokoza
tosan idegenné válhatott egymáshoz. Az igazí bűn ennek az elidegenedés,
nek tudomásulvétele volt, amiért azután az egész együttest terheli a
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felelősség. S ugyanezt állapíthatjuk meg a XVI. század nagy hitújító
mozgalmaíban, amelyek a nyugati egyházszakadást idézték elő. Nem

· Hus és nem Wyclif és nem Luther voltak az elsők. akik "főben és
tagokban" követeltek a meqújhodást, hanem már előttük kétszáz éven

· át hangzottak ebben az irányban a sürgetések. S nem pusztán a né
hány ezer intézkedő viseli a fejleményekért a felelősséget, hanem a ka
tolikusok míndannyían, akik. hagyták, hogy vallásukat beburjánozzák
a központi és helyi praktíkák. M ö h l e r abban a könyvében, ame
lyet 1940-ben adott ki Bécsben "Az egyház egysége és a felekezetek
újbóli eqyesülése" címmel, adatok tömegével bizonyitja, hogy a szkíz
mákért és a herezisekért nem az igaz tanítástól eltévelyedett egyének,
hanem mindig az előző nemzedékek viselik a tulajdonképeni felelős

séget. Azok a nemzedékek - fűzi hozzá Congar --o amelyek kényel
mesebbnek érezték a kialakult állapotokat s amelyeknek még jobb be
látásuk ellenére is jelszavuk volt: "Űrizzük meg előitéleteinket. me1egen
tartanak mínket."

Pedig a történeti bűnökért és botlásokért. amelyek kollektív ter-
· mészetűek, az egyéneknek is kivétel nélkül fizetniők: kell. Azt tehát, hogy
ebben a tekintetben ma egyre kényesebb a lelkiismeret, méltán tekint
hetjük értéknek és haladásnak.

Amikor azt mondottuk az imént, hogy a szokványos lelkiismeret
-egy "készen kapott erkölcsi káté" keretei között mozgott, annak értel
me távolról sem az. minha a hagyományos, a klasszikus katolíkus er
kölcstant akarnók fogyatékosnak feltüntetni. Ilyesmiről egyáltalán nincs
.szó, Ez az erkölcstan ugyanis, amelynek alapján mindig a kor valódi
vagy vélt szükséqleteíhez igazodva szerkesztették meg egyháziak a gya
korlati célzatú "lelki tükröket". teljes mértékben tartalmazza azokat az
alapelveket, amelyekből az újabb kérdések megítélésében is ~i kell és
ki lehet índulnunk.

A klasszikus teológia remekül kidolgozta a bűnösség. a felelősség
és a büntetés fogalmát és egymásból következését. Ez a íolyományosság
azonban a klasszikus teológia szerint sem mereven zárt, értve zártságon
azt, mintha a büntetés csak személyes Ielelösséqen, a felelősség pedig
csak személyes bűnösségen alapulhatna. Hiszen a valóság az. hogy a
büntetés területe tágabb, mint a felelösséqé, és a felelősség területe tá
.gabb, mint a bűnösséqé. Vegyük szemügyre mind a hármat.

A bűnösség szigorúan . s ze m é l yes minőség. mert szabad ma
9atartást tételez fel egy olyan körben, ahol a jónak megfelelően Iehe
tett és kellett cselekedni. Ilyen szabadságot pedig csak az egyéní fi
zikai személyeknél találhatunk. Erkölcsi vagy jogi személyekre, teszem
.egy nemzetre vagy hadseregre vonatkoztatva csupán átvitt értelemben
beszélhetünk szabadságról, rnert szabadság itt csak azoknak a fizikai
'Személyeknek szabadságát jelentheti. akik az erkölcsi vagy jogi sze
mély nevében jártak el.

A bűnösség vagy nem-bűnösség azon fordul meg. hogy tniként vi-
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szonylík. az ember valamely kötelezettséghez, amelyet törvény állapít
meg. Ebből következik, hogya bünösséget két síkon kutathatjuk, azon a
két síkon, ahol ilyen kötelezettségekkel találkozunk. Az egyik a lelkí
ismeret abszolút területe, ahol Isten a törvényhozó, a másik a külön
bözö emberi törvényhozások á.tal szentesített kötelezettségek területe.
Az abszolut bűnösséget egyedül Isten mérheti fel, aki ..a sziveket és
veséket" vizsgálja. Semmi más hatalom, még az egyház sem ítélkezhetik
a lelkiismeret belsejében, nem állapíthatja meg tehát, hogy az egyén va
lóban bűnős-e vagy ártatlan. Emberi parancs ugyanis csak kívülről ál
líthat az egyén elé törvényeket és csak kívülről fűzhet azokhoz szank
ciót. Innen van, hogy mindíg lehetségesek eltolódások a tapasztalatilag
megragadható bűnösség és az igazi vagy abszolut bűnösség között.

Mí most a Iele.össég? Annak a személynek helyzete - feleli rá a
klasszikus teológia -, akitől számon lehet kérni valamely cselekede
tét és ennek következményeit, vagyegyszerűen azt, amí a cselekedete
után történt. Meg kell lennie azonban annak a feltevésnek, hogy amit
számon kérnek tőle, valami módon hatalmában is állott, s hogy fenn
forogtak a továbbiakra nézve az előrelátás lehetöséqeí is. Nem szűkség

szerü feltétele viszont a büntetöioqí felelősségnek az, hogy az illető

valóban ..bűnös" is legyen. A büntetőjogi Iele.ősséq ugyanis nem ki
.zárólag erkölcsi mozzanat, hanem magának a társadalmi rendnek mate
riális követelménye, mint egyik alapvető pil'érc azoknak az összefüg
qéseknek, amelyek lehetövé teszik a társadalmi tagok békés eqyüttélését.
Felelőssé lehet és kell is tenni például az embert azokért akárokért,
amelyeket kiskorú gyermekei, alája rendelt munkatársai, vagy állatai
okoztak. Megeshetik, hogy az illető erkölcsí'eq teljesen ártatlan: Ií
gyelmeztette a gyermekeit, ellenőrizte munkatársait, szájkosarat rakott
a kutyájára vagy karámba zárta a bíkáját, és mégsem tekinthet el a
társadalom attól, hogy 'fele'össé tegye a szerencsétlenséqért, A felelős

ség köre tehát nem azonos a bűnösség körével. hanem tágabb annál.
Ugyanakkor azonban külcőséqesebb is, mert nem ereszkedik le a dolgok
mélyére és nincs is szándékában megközelíteni az abszolút íqazsáqossáqot.

Ebből azonban korántsem következik az, mintha a büntetőjogi fe
lelősség most már merőben költött, műszóval: ,.fiktív" is lehetne, mert
annak mindig a dolgok bizonyos természetű elfogadható magyarázatán
kell nyugodnia. Hogy itt mit értsünk, Congar a háborús túszok ri
asztó esetével világítja meg. A tuszokat őrizték, nem lehettek tehát
bűnösök a mások által elkövetett ellenséges cselekedetekben. Nem állt
hatalmukban sem az előrelátása. sem a megakadályozása annak, ami
utóbb történhetett. A kapcso'atot köztük és az események közott tehát
tisztára mesterségesen és önkényesen létesitették harmadik személyek.
Felelösséqrevonásuk és kívéqzésűk így erkölcsileg semmikép sem iga
zolható. S ne hivatkozzék senki a ..háború törvényeire" - mondja Con
gar -, mert ha bebízonvítanák, hogy a háború óhatatlanul hoz magá
val ilyen borzalmakat, akkor a háború már egyedül ezzel kívűlhelvezí

magát az erkölcsőri és a jogon s akkor bármiféle háborút önmagában
is kárhoztatnunk kell.

A harmadik probléma, amellyel meg kell még ismerkednünk, a bün-
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tetés. Szoros jelentésében, ahogy a büntetőjog is érti, a büntetés az a
dolog, amit akarata ellenére kényszerítenek rá a törvény sértőjére. A
büntetés így m e g t o r l á s, amely a bűncselekményhez kapcsolódik s
a bűnösség megállapítása nélkül nem is alkalmazható. Nyilvánvaló azon
ban, hogya büntetés még ebben az esetben is kihathat másokra, akik
összefüggenek ugyan a bűncselekményelkövetőjével, de mégsem azo
nosok vele. Ha a családfőt börtönre vagy vagyoni szolgáltatásra ítélik,
megszenvedi a családja is. Magyarázatként az olasz jogi iskola ezért
nyilvánította elválaszthatatlannak a büntetés megtorlás-jellegétől annak
m e g f é l e m l í t é s - jellegét is. Mindenesetre fogas kérdés, amely a
Szeritírásban is sokszor felvetődik, hozzá még kirívóbb formában is,
amikor az apák bűnéért a gyermekek lakolnak. A teológia feladata, s
nem is tér ki előle, hogy ebben Istent igazolja - szögezi le Congar -,
a katolikus gondolkodópak azonban ettől függetlenül ki kell tartania a
mellett, hogya büntetés, amennyiben megtorlás jellege van, az emberi
lehetőségek határai közt csak a megállapíthatóan bűnösöket sujtsa.

A legújabb jogfejlődés a megtorlás mellett, igen helyesen, mind na
gyobb mértékben igyekszik érvényre juttatni a büntetésben a g y ó g Yí 
t ó - n e vel ő jelleget is, amelyről talán fölösleges bővebben értekez
nünk. Van azonban a büntetésnek egy nagyon lényeges harmadik ol
dala is, amely a megtorlással gyakran összemosódík, de attól mégis kü
lőnválasztható. s ez az e l é g t é t e l. A meqtorlás, mint láttuk, olyan
terhes valami, ami az elítélt akarata ellen való. Az elégtétel is terhes
valami, de ezt akarja vagy legalább akarhatja maga a nyujtója is. Kárt
okozunk például szomszédunknak és megfizetjük. Maga a megtorlás leg
többször nem jár ilyen hasznossággal sem az érdekeltek, sem a közösség
számára. Igaz, hogy amikor a rablógyilkost felkötik, a vélelem az, hogy
az ítélet végrehajtása helyreállítja a megbolygatott társadalmi rendet, te
hát-felfedezhetjük itt is az elégtételt, de a hasznossági hatás akkor is
csak közvetett és pusztán az alanyi bűnhődésből folyik. Az elégtétel ez
zel szemben nem közvetve és egyedül a bűnös személyéri át, hanem
közvetlenül és magukban a dolgokban igyekszik a megsértett rendet
helyreállítani. Nyomban világossá válik előttünk a kűlönbséq, ha gon
dolunk arra, hogy lehet büntetést szenvedni elégtétel nélkül s ugyanúgy
lehet elégtételt is adni büntetés szenvedése nélkül. Elégtételt adhatunk
mi másvalaki helyett is, és pedig anélkül, hogy mí magunk egyáltalán
bűnösök lennénk. Jóvátehetjük a más által okozott kárt, kifizethetjük
más helyett a pénzbirságot. Isten irányában is vezeklést fogadhat a
keresztény ember nem a maga, hanem a mások bűneinek enqeszteléséül,
mikor is az elégtétel érvényessége abból a szolídarításból folyik, ame
lyet 'akár a kegyelem és a szerétet. akár Isten szabad elhatározása lé
tesit az emberek között.

Az ilyen tárgyiasult elégtétel körébe kell utainunk bizonyos kor
látozásokat is, amelyek az embert mozgásában vaqy javai használásában
kötik meg anélkül, hogy őt magát bármiért is hibáztatni lehetne. Ezek
a korlátozások nem egyszer terhesek s emiatt a büntetésre emlékeztetnek,
de erkölcsileg, sőt jogilag sincs semmi közük hozzá. Az egyházjog is
ismer ilyen megszorításokat, így amikor hiányosságból származó sza-
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bálytalanságok miatt kizár némelyeket a pappá szentelhetésből,Még in
kább az állami jog. Nem-anglikán vallású személyt például nem koro
názhatnak kírállyá Angliában, a volt francia uralkodó családok
tagjai .nem telepedhetnek meg Franciaországban; Svájcban és Svédor
szágban nem tartózkodhatnak jezsuíták, Törökországban és Irakban nem
szabad kiadni kurd nyelven semmiféle írást. Világos. hogy az erkölcs
bölcselet sokszor nem ért egyet az efajta korlátozásokkal és a maga
részéről határt is szab neki. Bizonyos azonban. hogy a büntetésnek más
oldalai is vannak. mint a megtorlás. és hogy a büntetésnek szélesebb az
alapja. mínt csupán a bünösség.

Maga a bűnösség azonban szíqorúan személyes mmoseg. Az erköl
csi beszámíthatást keresve tehát. nem éppen szerenesés szehasználat vala
mely közösséqnek, mint ilyennek ..bűnéről" beszélni. ahogy a beveze
tőben szóvátett Egenter-féle tanulmány is cselekedte. mert hiszen sem
miféle társas alaku1atnak sincs saját tudata, lelkiismerete és erkölcsi
szabadsága, Ami bűnösség reájuk olvasható. az voltaképen mindig fizi
kai személyek által elkövetett tevőleges vagy mulasztási cselekményekre
zsugorodik össze. Viszont nem vitatható. hogy azoknak a közvétlenül
felelős. személyeknek ténykedéseíböl, akik a közösség képviselőiként és
annak nevében járhattak el, bizonyos felelősség a közösség egyszerű

tagjaira is hárul. Kiterjed nevezetesen mindazokra az egyénekre, akik
nek szabadsága valami módon közrejátszőtt az elítélendő cselekedetek
ben. S e 1v i I e g azt is meg lehet jelölni. hogy kire milyen fokban.
mert a felelősség foka a bűnösségéből folyik.

Elsőfokú a felelősség azoknál, akik cselekvő értelemben szerzői
a bűntettnek. Itt is súlyosabb azoknál. akik elrendelték. rnínt akik egy
szerűen végrehajtották azt. Utóbbiak erkölcsi. sőt büntetőjogi és tár
sadalmi tekintetben is nem ritkán több-kevesebb mentséqre hivatkoz
hatnak, amilyen az elvakító szenvedély, a tények nem-ismerése. vagy
a kényszer. Másodfokban felelősek azok. akik bátorították vagy se
gítették az elsőfokú bűnösöket erkölcsi helyeslésükkel. gazdasági vagy
politikai segítségükkel, de nem kevésbbé felelősek azok is. akik nem
emeltek szót a bűntett és szerzői ellen. sőt még annak sem adták jeiét.
hogy velük nem vállalják a szolidaritást. Ez a másodfokú felelősség

- mondja Congar .- nagyon valóságosnak látszik a náci korszak egész
német társadalmában. noha kétségtelen, hogy a saját személyes tapasz
talata szerint elég szép számban adodtak kivételek is.

Amilyen .könnyen meghatározhatjuk azonban elvileg 81 másodfokú
bűnösséget és felelősséget is, annyira nehéz az igazi bűnösséget és az
ebből folyó erkölcsi felelősséget a valóságban is megállapítani. Vilá
gos ugyanis. hogy erkölcsi felelősség csak akkor Ioroqhat fenn, ha. az
illetők a szükséqes mínímálís tényismerettel is rendelkeztek és ha a
helyes magatartás lehetőségének legalább a minimuma hatalmukban ál
lott. Mert hiszen az erkölcsi felelősség egészen más dolog, mínt a
pusztán materiális felelősség. Utóbbi semmi egyéb. mint az akarattól
független társadalmi adottságokon nyugvó szolidaritás követekezménye.
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Ezzel kapcsolatban nem is lehet szó egyéni bűnösségről s az esetleges
szankciónak az egyén számára nincs is büntetés jellege: mindenkinek
viselnie. kell például a vesztett háború hátrányait. Ezzel szemben az
erkölcsi felelősség, amely a büntetőjogi felelősséget alapozhatja meg,
még az elvileg bűnösnek nyilvánitható közösségi tagoknál is e g y,é ~

n i l e g minősűl, mert az ismeret és a hatalom fokától függ, ami egyé
nenként ugyancsak különböző. Emiatt van, hogy ha kivülről vetik fel
az erkölcsi felelősség kérdését, nem egy esetben teljesen el kell ejteni,
mikor is azt, hogy valóban fennállott-e vagy sem, már csak az érdekelt
egyén saját lelkiismerete döntheti el. Ez viszont arra kell késztessen rríin
ket, katolikusokat - mondja Congar --, hogy igyekezzünk éberré és
érzékennyé tenni a magunk és mások lelkiismeretét ebben az irányban
is. Annál inkább, mert erről a területről általában hallgatnak a gyónási
tükrök, noha nagyon valóságos felelősségek tartoznak ide.

Az erkölcsi felelősségből folyik a büntetőjogi felelősség s ez utób
binak következménye a büntetés. Láttuk azonban, hogya büntetés köre
tágabb lehet, mint a bünösségé.- Egyén és kollektívitás kapcsolatában
mi itt a megoldás? Úgy hisszük, helyesnek fogadhatjuk el Congarnak
azt az álláspontját, hogy kollektiv büncselekmények megtorlásaként az
olyan büntetést, rncly az emberi s z e m é I Yt sujtja, csak akkor iga
zolhatjuk. ha ez a megállapíthatóan bűnösöket éri. Minthogy a bűncse

lekményt mindig egyének követik el" nem szabad a személyt sujtó bün
tetésnek, azaz testi fenyítésnek, szabadság, becsület vagy élet elveszté
sének alávetni az egész csoport valamennyi tagját.

Nagyon érdekesek ezzel kapcsolatban azok a fejtegetések, amelyeket
Congar az egykori SS-szervezet tagjainak míkénti elbírá'ásához fűz. Ez
a kérdés különben, rnint egy másik tanulmányból is kitűnik, amelyet a
kiváló francia joqtüdós, D e L a P r a d e II e írt ugyancsak a V i e
I n t e II e c t u e I l e számára, sokat foglalkoztatta a külföldí jogászokat.
A nürnbergi szövetségesközi bíróság tudvalevően büntevö alakulatnak
nyilvánította az egész SS-szervezetet s kimondotta, hogy csak azok
nak a tagoknak tettesi minőségétől lehet eltekinteni, akik bebizonyítják,
hogy akaratuk ellenére kényszerítették őket a testületbe, vagy hogy nem
vettek részt bűncselekményben. A viták azután amiatt keletkeztek és
máig sem zárultak le, hogy amíg az első feltétel aránylag könnyen tisz
tázható, a másik feltétel, a n e q a t i v u m bizonyitása olykor lekűzd

hetetlen nehézségekbe ütközik. Congar is felsorol itt kényes határesete
ket, de végeredményben odakövetkeztet. hogy a nürnbergi határozatban
kifejezett jogi eszme kétségtelenül haladást jelez abban az értelemben,
hogy - a katolikus felfogással összhangban - egyéníesíti a bünösséget
és a felelősséget a kollektivumnak felrótt bűncselekmények tekinteté
ben is.'

* * *
Míndez, amit az imént előadtunk, nem jelenti azt, mintha most már

semmiféle kollektiv megtorIást sem tekinthetnénk igazságosnak. Mert
ígenis, lehet az egész együttest is büntetni a valóban együttesen elkö
vetett törvénysértésekért. Ismételjük meg azonban: a katolikus gondol
kodás, amely itt főleg Szent Ágostonra és Szent Tamásra támaszko-'
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dík, míndenképen feltételül szabja, hogy a megtorlásnak ne legyen sze
mélyt sujtó jellege. Személyt is sujtó kollektiv büntetést az egyéni bű

nösség kutatása nélkül csak Isten róhat ki, aki ezt meg is teszi olykor
- állapítja meg Congar. És pedig csak azért Isten, mert egyedül Ö
tudja, hogy mi jóra vezethet az s egyedül neki áll rnódjában az ártat
lanok igazságos kárpótolása. Abban a kollektiv büntetésben, amelyet
emberek rónak ki, voltaképen így nem is a megtorló, hanem a gyógyító
nevelő és az elégtételi jellegnek kell kidomborodnia. A német néppel
például, ahol a hitleri szellemíséqnek hosszan visszanyúló gyökerei vol
tak, meg kell értetni, hogy az eröszak nem fizeti ki magát. Congar !"er
sze pillanatig sem titkolja, hogyamegtorló és a gyógyító-nevelő jelleg
efajta meqkülönböztetésébe többé-kevésbbé nyilt farizeizmus is csúsz
hatík, miután a győzők azok, akik ítélkeznek, és a legyözöttek azok, akik
fölött ítélkeznek. A gyakorlati megoldást erre még a jövőnek kell meg
hoznia.

Nem szabad továbbá azt sem felednünk, hogy minden igazságszol
gáltatási eljárás eredményessége nemcsak abírák, de a felelösségrevontak
lelkületétől is függ. Meg kell lennie a felelősségre vont együttesben
is a megváltozás erkölcsi készségének. A. történt rosszak elismerése,
a "megvallás" nem az egyetlen eleme ennek, de mindenesetre a leg
első. Tőlünk keresztényektől például a mínden kereszténységet meg
csúfoló, embertelen módon irtott és megkinzott zsidóság ezt a "meg
vallást" a szörnyü évek multán méltán elvárhatta.

A kollektív büntetés elégtétel-jellege föleq a "jóvátétel" kötelezett
ségében szokott kifejezésre jutni. A jóvátétel rendszerint anyagi termé
szetű, de mivel a megsértett rend mindig "emberi" rend, nem maradhat
nak ki az elégtételbő! erkölcsi elemek sem. A már emlitett .zneqvallás
nak" ebből a szempontból ís nagy súlya van. A bűn és a felelősség

megvallása köré különben - fejti ki Congar - egész filozófiát kellene
és lehetne is építeni. Alapvetését szinte készen adja a teológia: a bün
meqvallása, ami csak másik neve a bűntudatnak, az első és lényeges
feltétele minden rneqtérésnek, ez a Szeritlélek első megnyilatkozása irá
nyunkban. A gyónásban történő titkos és szigorúan szentségi bűnvallás

azonban társadalmi vonatkozásban nem számíthat ugyanolyan hatásos
nak és ugyanannak a pszichológiai erénynek, mint a nyilvánosan el
hangzó vallomás. A mások elött tett vallomás ugyanis, ha őszinte és
mélyböl fakadó, a belső szabadság győzelmét jelenti és már önmagá
ban is újjáteremtő. Egyebek közt lehetövé teszi az érintkezést és együtt
élést azokkal, akik súlyos bántalmakat és károkat szenvedtek.

•••
Akollektiv bünösség és a kollektiv felelősség tudatát, mint beve

zetőben igyekeztünk megvilágitani, a társadalmi alakulás tette mind ele
venebbé. A katolíkus gondolkodás, amely az eseménysorokat nemcsak
megállapit ja. de értékeli is, haladást ismer fel ebben. Ami azonban a
kollektiv büntetést illeti, ragaszkodik ahhoz, hogy ez, miután a tár
sas alakulat - csoport vagy intézmény -- összes tagjait kivétel nél-
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kül éri, ne a személyt sujtsa, hanem a bűnös alakulat u. n. k ö z j a v á r a
hasson ki. Szent Tamás példát ad erre, amikor azt mondja, hogy meg
fosztható püspöki iskolájától. esetleg püspöki székétől az a város,
amelynek lakosai "gonosz magatartást" tanusítottak. Ugyanannyi ez,
mintha ma büntetésből az egyetemet vagy amegyeházát költöztetnék
el a városból. Kollektiv büntetésből szüntethetik meg egy tartomány
vagy egyesület önkorrnányzatát, vehetik el egy közület kiváltságait.

Mindezek a büntetések azonban, amelyeknek sora szinte kimerít
hetetlen, kifejezetten "kollektiv büntetések" s mint ilyenek semmiben
sem. érintik azokat a megtorló büntetéseket, amelyeket az együttes ne
vében és számlájára elkövetett bűncselekményekért az első- és másod
fokú bűnösök egyénenként és személyükben vonhatnak magukra. Az
erkölcsi felelősség kivülről való megállapithatásának nehézségei miatt
lesznek köztük mindig nem .kevesen, akik fölött igazában csak Isten
ítélkezhetík, de kétségtelen, hogy az egyéni felelősségnek erre a tár
sadalmi tagság magyarázta oldalára is mind figyelmesebbé válik a
modern lelkiismeret.

Mihelics Vid

SZEMLE
A MISSZIÓK MŰVÉSZETE

..A misszionáriusnak nem az a fel.
adata, hogya sajátos európai mű

veltséget átűltesse a missziók földjére,
hanem hogy ezeket a népeket, melyek
nem egyszer évezredes kulturával di
csekedhetnek, hajlandóvá és fogékony
nyá tegye a keresztény erkölcs és
életmód elemeinek befogadására és
asszimilálására. Ezek az elemek köny
nyed természetességgel hangolódnak
össze minden egészséges civilizációval,
felfokozva képességüket és erejűket ar
ra a teljességre, ami az emberi mél
tóság és boldogság elérésére és bizto
sítására alkalmassá teszi. A bennszü
lött katolikusok legyenek valóban Is
ten családjának tagjai és országának
polgárai, anélkül azonban, hogy meg
szűnnének földi hazájuk polgárai len
ni."

A Szentévre tizenkét éví elökészítö
és szervezö rnunkával rendezett misz
szíös egyházmüvészeti kiállítás ünne
pélyes megnyitásakor mondott beszé
dével XII. Pius pápa nemcsak egy
kiállítást nyitott meg. Idézett szavaival

'262

ráeszméltette a katolíkus fehér embert
a krisztusi EgyháZ egyetemességének
helyes felismerésére és egy színte el
képzelhetetlen arányú jövő fejlődés

nek irányelveit hirdette meg. A Pon
tifex Maximus ünnepélyes deklarációja
adta meg igazi [elentöséqét ennek a ki
állításnak, melynek külön érdekessége
volt, hogy azon a rnaqas kulturájú tá
volkeleti népek neves művészeín kí
vül először szerepeltek alkotásaikkal a
primitiv népek. A legizgatóbb kérdés
azonban minden exotikumon túl az, mit
mond ez a kiállítás a missziós terü
letek katolikus müvészetéröl? Erre a
kérdésre kívánunk megfelelni a kiál
lítás katalógusának illusztrációi alapján.

Valami ahhoz hasonló jelenséget
várnánk, mínt mikor a kereszténység
először találkozott a Földközi Tenger
vidékén uralkodó hellenísztíkus művé

szettel s annak segítségével meglerem
tette az ókeresztény müvészetet. Most
azonban más a helyzet. A mísszioná
riusok nemcsak a katolikus tant és szer
tartásokat vitték magukkal az idegen




