
nál (a próféták)? Ö, aki alacsony helyről született, nincs mögötte intézmény,
párt, mint fedezet, ilyen hatalommal és ilyen igénnyel beszél és cselekszik: va
lami különös közvetlenségből Istenhez, mínt atyjához - Istenért, és Isten he
lyett t.

Jézus személye jel, nagy jel. A döntés szignálja. Az ő tanítása és magatar-.
tása sorssá lesz: az életre-halálra szóló konfliktus elháríthatatlanná lesz. A tör
vény őrzői, a morál és a rend védői tehettek mást, mint hogy a törvény meg
szegő]ét, a nép "félrevezetőjét" elpusztítsák? Jobb, ha egy, mintha sok. A tör
vény és a templom megsértőjét a zsidók; mint politikaí rebellist, a rómaiak
ítélik halálra.

Így halt meg, két lator között, mindenben egyenlőként az emberekkel, lát
szólag mindenkitől elhagyatva. Mintha egy Istentől elhagyatott lenne, akit hir
detett, aki szinte vele együtt meghalt.

Es halálával vége lett mindennek? Nyilvánvalóan nem. Mint világtörténeti
tény, bizonyos: a Jézustól származó rnozgalom voltaképpen halála után indult
meg. Mi ennek az oka? Ha nem tekintjük az egymásnak ellentmondó hagyo
múnyokat és átnézünk a legendás csipkézetek fölött, megmarad az első hivők

nek egybehangzó tanúságtétele egy valóban megtörtént eseményről: a Megfe
szített él. Halála nem meghalás volt a semmibe, hanem az Istenbe. Nem a ho
gyan, mikor és hol, hanem az új életnek a "hogyan"-ja, hogy Jézus, az Isten
től elhagyatott, él, folyton él, tovább él Istenben - ez a döntő. Új élet ada
tott neki. Ö a győztes. Igazolódott a küldetése, magatartása, személye. Útja
igaz út volt.

(Mindenki tévedett volna? Százmilliók és százrnilliók - évszázadokon ke
resztül ? Mindenki hallucinált volna? Mindenkit kényszerítettek volna? Mindenki
hazudott volna? Mindenki gyenge idegzetű lenne? Honnan az élő vágy, ma is,
az emberi szívekben és lelkekben? Mindezekhez nagyobb hit kellene, mínt a
valósághoz: az élt és az élő Jézus Krisztushoz.).

Ú j életének és tanításának világosságában lett nyilvánvaló az őt követők
előtt, hogy személyében kezdettől fogva mennyire az Istené volt, Isten volt, és
mennyire az embereké volt és marad is. A kereszt nem a gyalázat fája, hanem
az üdvösség jele lett és Isten országa a kiengesztelődés, a szabadság, az igaz
ságosság, a szerétet és a béke. Egyedülálló a személyének jelentősége mindazok
számára, akik hisznek: ő a Krisztus, a Megváltó. Isten Fölkentje, Isten ember
ré lett Fia, Isten végleges kinyilatkoztatása. A benne hivők az egyház, amely
az ő nevét hordozza, a Szentlélektől vezetett és ihletett. Belépő ajtó bele a ke
rcsztónyséa, egységes a kereszténységben, az ő emlékezetére.

Ö a teljessége az Isten országáról szóló örömhírnek, ő maga a keresztény
örömhír. Ö a keresztény döntés, az Egyház lelke. Ö maga és míndaz, amit ben
ne kaptunk, az, ami az egyházban mindenkor megmarad, meg kell maradnia.

BODA LÁSZLÓ

A MEGÚjULÓ ERI{ÖLCSTEOLÓGIA
ISl\,lERTETŐJELEI

Ami a II. Vaticanum útmutatásai nyomán nagy vonásokban már körvona
lazódott, az egyre tisztábban bontakozik ki a római püspöki szinodus megbe
szelései alapján a megújuló erkölcsteológia irányvételére vonatkozólag. A ke
resztény hivatástudatból fakadó tanúságtétel és ev,angelizáció -eszméje ez. Ha te
hát ma a legkorszerűbb erkölcsteológiai alapkoncepció után nyornozunk, ebben
találjuk meg az egyetlen megnyugtató választ. A tanúságtétel és evangelizáció
eszméje az, amely a mai világban úgy jelentkeztk, mint különösen mélyről fa
kadó igény. Olyan koncepelót kínál, amely tovább lép Tillmann és Haring mo
rálteológtájánál. Ez a moráltcológia a Krisztus-követésre épült; minthogy azon
ban még zsinat előtti, nagyszerű eredményei ellenére sem tudja kidomborítani
kellő módon a tanúságtétel és evangelizáció szemporrtját, amit képileg talán így
lehetne kifejezni: a keresztény ember úgy van Krisztusba oltva, hogy egyben
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a világ talajában ver gyökeret. A "világban való lét" és a világhoz való kül
detés döntő fontosságú szempont, amint ezt maga Haring is világosan látja és
figyelemre méltó alapossággal meg is írja legújabb munkájában (Morale ed evan
gelízzazíone del mondo di oggi. 1974, ed. Paoline). Olyan koncepcióról van tehát
szó, amelyhez az erkölésteológiának megfelelő .bázíst kell kidolgoznia a jelen
ben. Ez a koncepció ugyanis várhatólag meghatározza majd az elkövetkezendő

idők - szerény becslések szerínt is legalább századunk negyedik negyedének
- morálteológíáját, alapgondolatával. középpontí problémáival és termtnológiá
jával együtt.

A zsinat óta neves szakemberek irnak a megújuló erkölcsteológia beépí
tésre váró seempontjaíról.' Konferenciákon, közös vitákon kerülnek felszínre a
keresztény erkölcs "égető kérdései", hogy aztán könyvekben, tanulmányokban
lássanak napvilágot. Ezek az írások tudatosítják a megoldandó feladatokat. A
megoldás azonban csak akkor lesz igazán eredményes, tehát a mai igényeknek
valóban megfelelő erkölcsteológia csak akkor születik meg, ha a tanúságtétel
és evangelizáció jegyében határozott, korszerű koncepció egészébe lehet beépí
teni majd az említett szempontokat. S ha már az "építésről" esik szó, hadd em
lítsük meg, hogy a toldozások ideje végképp lejárt. Az erkölcsteológiát is újra
fel kell építeni, korszerű anyagból, és módszerében mai tervek alapján. S ha
Aquinói Szent Tamás Summa theologíca című munkája gótikus dómhoz hason
lít,3 a mai erkölcsteológfának modern templomhoz kell hasonlítani; templomhoz,
melynek "szegletköve" Krísztus, fundamentuma a szentírás; melynek üvegab
lakai az értelem fényében és a szeretet színgazdagságában gyulladnak föl, hogy
a világ üdvösségének szelgálatán mint megvalósítandó feladatot megragadó ké
pekben vetítsék elénk.

A zsinatnak a papképzésre vonatkozó határozata - mínt az köztudott 
a szentírást említi fő iránymutatóként az erkölcsteológia megújításával kapcso
latban; kiemeli a hivők "Krisztusban való meghívásának" szempontját, továbbá
azt a fölemelő küldetést, hogy a hivő ember "a világ életéért" munkálkodva
legyen termékeny a szeretetben5 Ez adja a meg újuló erkölcsteológia fő kontúr
jait. A határozat nem említi, de föltételezi a személyes lét jegyében megalkotott
új antropológiát. Ennek három támpontja véleményünk szerint: a biblikus em
berkép. tehát az Isten képére formált ember, aki Krisztusba oltva "új teremt
ménr-yé" lesz, mert új létezési formát vesz fel (ahogy Szent Pál mondja: "ült
magára"); az egzisztencializmus által fölfedezett és jelentős részben kidolgozott
személyiség-modell ; a tudatosságban és szabadságban kibontakozó ember (konk
rét személy a konkrét világ' konkrét döntési szítuációíban) ; továbbá a pszicho
lógia mai személyiségfogalma (a . tudatos és tudattalan összefüggésében), mely
arról tanúskodik, hogy mennyíre hozzátartozik "az ember" fogalmának teljes
ségéhez a személyíség irracionális rétege ("Homo est animal irrationale" .-: fo
galmazhatnánk ebből a szemszögből),

Az elmondottak alapján a megújulás öt fontos ismertetőjelét szeretnénk rö
viden megvilágítani : Krisztust mínt központot. a szeritírást mint alapot, a sze
retetet mint feladatot, a világ üdvösségér mint célt és a korszerű összegesést
mint módszert.

KRISZTUS MINT KÖZPONT. A krisztocentrikus teológia eszméje Szent Pál
utalásaiban található meg. A kolosszeiekhez írt levélben ezt olvassuk: "Minden
általa és érte teremtetett". Krísztus tehát nem csupán létrendileg ("általa"), de
az emberi cselekvés rendjében is ("érte") 5 a teremtés nuntája. Ez azt jelenti,
hogy ő nem csupán az ember teremtésének Ideáia, hanem az ember tökéletes
ségre törekvésének ideálja is, a megváltásban az ember erkölcsi kibontakozásá
nak értelme. Megerősíti ezt két más hely: ó az, "akiért ... a míndenség lett"6,
továbbá: "Minden a tiétek. Ti Krisztusé vagytok, Krísztus pedig Istené","

Az Atya hívása Krisztusban személyes formát ölt. A német nyelv ezt egyet
len - bár több szóból összetett --,- terminussal fejezi ki: "Von-Gottcin-Chris
tus-gerufen-sein". De nem csupán a hívás jön személyes formában, Krisztuson
keresztül, hanem a válasz is; a keresztény tanúságtétel válasza. S mivel ez a
válasz közösségileg történik, a Titokzatos Test egységében, azért hasonlat for
májában ezt így fejezhetjük ki: kórusban válaszolunk a hívásra, és ennek a kó
rusnak szólístája Krisztus.

O az üdvösség szempontjából sorsdöntő erkölcsi elhatározások tengelye. A
keresztény megtérés általa fordul Istenhez, a hitehagyás pedig rendszerint a tó-
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le való elszakadással kezdődik ("Istenben még hiszek" - vallotta egy orvos).
"Szegletkő", és egyben "próbakő". Rajta buktak el a kárhozott angyalok," és
rajta akadnak fönn igazában földi rokonaik, azok a kiváló szellemek, akik egé
szen hasonlóan reagálnak a próbára: Istent elfogadják, de Krisztust már nem.

Krisztus a keresztény erkölcs nermája is. Szavaival és példájával ő az "új
Törvény", . a szeretet, a hit, a kegyelem törvénye, szemben az Oszövetség tör
vényével, és túl a görög gondolkodás etikai törvényein. Rajta alapulnak az egy
ház erkölcsi törvényei is. Egyaránt mértéke a keresztény erénynek és bűnnek.

Méltán hangoztatják korunk megújulását kereső morálteológusai, hogy a ke
resztény erkölcs ebben a perspektívában nem lehet ravaszkodó kazuisztikává,
sem "paragrafus-morá1lá". Krisztusban maga az Élet hívja a keresztényt az élet
re, igazságban és szerétetben. A Krisztus-követés sem egyéb, mínt a Centrum
hoz való csatlakozás, azzal a - fokozatosan tudatosuló. - fölemelő érzéssel,
hogy páratlan meghívást kaptunk, melyet "lemondani" súlyos mulasztás volna;
tulajdonképpen a legnagyobb kihagyás, az üdvösség "kalandjának"9 és esélyei
nek elmulasztása, eltékozlása. Mert Krisztus által kapjuk a hivást "Isten or
szágába", amely "köztünk van". S ő riem "idegenvezető" ebben az országban,
mert saját országa az, s "övéit", akiket meghívott, barátainak nevezi és tekinti.

Az új morálteológiának ezt mindenesetre tudatosítania kell már az alapkér
déseknél. Kiesik tehát érdeklődési köréból a platóni gyökerű "örök törvény".
Szűkebb keretek közé szorul és a lelkiismereten keresztül személyes vonatko
zást nyer a "természettörvény". Az Ószövetségben kinyilatkoztatott "isteni tör
vény" pedig előkészítője "Krisztu.,> törvényének". Krisztus tehát a centrum. O
az, aki "tanúságot tenni"iO jött, s ő az, akiről a keresztény embernek tanúságot
kell tenni a világban. .

A SZENTlRAS MINT ALAP. A szentírás - a zsinati dokumentumok sze
rint - a teológia s vele az erkölcstudomány "táplálója", sőt "táptalaja" (Nahr
boden). Ezt a gazdag jeIentésű képet Josef Fuchs egészen részletesen elemzí.t'
Figyelemre méltó szempontjaiból is kiderül, hogy a morálteológia biblikus irány
vételétől rnílyen értékes eredmények várhatók. Kiderül azonban az is, hogy nem
lehet mellőzni ezen a címen a filozófiai gondolkodás szerepét, mely fogalmilag
rendszerez és a [elentésrétegek avatottabb feltárására képesít. Persze nem any
nyira "spekulatív", mint inkább "reflektáló" jelleggel, hermeneutikával, amely
által tulajdonképpen már teológiává lesz. Haring maga is figyelmeztet a "naiv
biblicizmus" veszélyeire ezzel az igen tapintatos elnevezéssel.f Hogyan alkal
mazza tehát az új morálteológia a szentírást? Nyilván nem' lexikálisan, a kon
kordanciák idézeteinek puszta citálásával. Nem elég a:zonban számára a filoló
giai értelmezés sem, bár a korszerű egzegézis segítségét nem lehet nélkülözni.
Többre van szükség, S ez a többletigény jelentkezik az egzisztenciális értelem
feltárásának törekvésében.

Míben áll ez? Abban, hogy keressük a szeritírásban a teológiai jelentést,
azt az üzen etet, amely minden kor emberének szól, s amelynek érvényessége
nem az irodalmi forma sokszor vitatott. vagy vitatható eidöntésén múlik. Míndez
túlmutat a filologikus egzegézísen, bár természetesen nem vonja kétségbe annak
szükséges voltát, eredményeit és segítségét. Igy például Abrahám áldozlatában13

a minden kor emberének szóló üzenet - egyben a kinyilatkoztatott igazság
- az, hogyahivőnek Istenért a legnagyobb áldozattól sem szabad meghát
rálnía, tehát "áldozatkésznek" kell lennie. Isten azonban nem kívánja az öncélú
emberáldozatot (amint az Abrahámiszomszédainál, a pogány kananeusoknál szo
kásos volt). - Ilyen lényegében a napkeleti bölcsekről szóló szentírási rész
is. H Az erkölcsteológiai vonatkozású üzenet lényege: Isten a pogány népeket
is hívja Krísztus által és Krísebushoz. A tudomány képviselőit ís hívja; sőt tu
dományuk, foglalkozásuk sajátos "jelei" által hívja. A napkeleti bölcsek csilla
gászattad foglalkeztak. Őket egy különös fényű csillag jelével hívja. Minthogy
pedig foglalkozásukra nézve inkább tudósok, bölcsekké azzal lesznek, hogy kö
vetik a. hivást, meg azzal, hogy nem csupán Isten előtt hódolnak (a csillagá
szat kultusszal volt egybekötve), hanem a barlangistállóban született Messiás
előtt is. Történet vagy példázat? S ha történet, mennyiben az? Mindennek el
döntése és kellő indoklása az egzegetíkus szeritírás-magyarázat feladata. Szűk

séges feladat ez, de a döntöbb feladat számunkra - véleményünk szerint 
az, hogy a teológtal hermeneutikat'' jegyében megtaláljuk azt az Üzenetet, amely
a ma keresztényeinek cselekvésére is vonatkozik ("was wir hier und heute tun
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sollen").lü Ez különbözteti meg alapvetően a Genezist a Gilgames eposztól. A
Genezis Üzenete ma is érvényes, a Gilgames eposze legfeljebb vallástörténeti
érdekesség.

Ezzel körülbelül meg is adtuk a választ a "naiv biblicizmusnak" a jelentés
feltáró filozófia, illetve a reflektáló teológiai gondolkodás védelmében, egyetért
ve Haringgel és mindazokkal, akik a szentírás, illetve az evangélium szeUemét
s nem betűjét kérik számon korunk teológiájától, természetesen az erkölcstudo
mánytól ís.'? A szeritírás tehát az, aminek alapján, illetve szellemében kell hogy
történjék a tanúságtétel és evangelizáció.

A SZERETET MINT FELADAT. A zsinati dokumentumok olyan kötelessé
gekről beszélnek a megújuló morálteológiával kapcsolatban, "melyek a szerctet
ben teremnek a világ számára gyümölcsöt";" S a zsinat ebben a tekintetben sem
prófétai szavakat mond, hanem inkább jóváhagy egy - már kibontakozó - je
lenséget. Congar ezt így fogalmazza meg: "Az utolsó negyven esztendőben tanúi
voltunk az agapé, a feltétlen szeretet, a keresztény teljesség bizonyos újra-Iölte
dezésénes"."

De hát mit jelent "gyümölcsöt teremni" a szeretetben? S hogyan szelgálhat
ja ezt a megújuló morálteológia ? Nyilván nem azzal, hogy új fákat ültet az ap
rólékos szabályokból nőtt tilalomfák erdejébe. Az ilyen fák ugyanis könnyen az
erkölcsi skrupulozítást termik meg, rnível "a rossz fa rossz gyümölcsöt terem.'?"
Szabályokra, törvényekre, kötelességekre természetesen szükség van, de sok mú
lik azon, mire helyezzük a hangsúlyt, mínthogy a farizeusok tévedése ebben a
tekintetben már közismert.

Mik a szerétet gyümölcsei? Szerit Pálra hivatkozva a "Lélek gyümölcseivel"
azonosíthatók. Ezek pedig: "öröm, békesség, türelem, kedvesség, [óság, hűség,

szelídség, tisztasag;'.21 De mit jelent a szerétet mint az erkölcsteológia feladata,
ami túlmegy magának az erénynek hagyományos tárgyalásán?

Jelenti elsősorban a külső erkölcsi törvény belső törvénnyé válását, ahogyan
arra imár Kierkegaard rámutatott; tehát az ún. "interiorizációt" (= bensőségessé

válást). Aki személyiségével belenő a szeretetbe, az lényében hordja az erkölcsi
séget, az eggyé vált a Törvénnyel, mégpedig "Krisztus, Törvényével". Erre az ál
lapotra vonatkoznak Szent Agoston híres szavai: "Dilige et quod vis, fac" (Le
gyen meg benned a szeretet, és tehetsz, amit akarsz).

Jelenti aztán a személyiség termékeny megnyitottságát Isten és az ember
(a .znásík", illetve a "többiek") felé. Ez föloldja az emberi önzést, primitívsé
günk és bűneink igazi gyökerét, és segít kibontakoztatni a szelgátat szellemét,
hogy élni tudjunk másokért. Az Isten- és emberszeretet szoros egysége ugyanak
kor a legerősebben dokumentálja Isten és ember ügyének talá17wzását,22 össze
tartozását, melyet a morálteológiának kellőképpen ki kell domborítania. Vonzó
jele ennek az, amikor az ember helyet kap azokban a meghatározúsolcban, ame
lyekben ott a helye (pl. a fogadalom Isten dicsőségére, de az embertársak javá
ra egyben.) Hiszen a szentek is az Isten dicsőségét munkáliák az embertársakat
szolgáló szeretetben. De Paul Szent Vince jelszava ez: "Isten szeretete, ember-
társaim szolgálata". '

Jelenti végül azt a szerétetet. amely elszakíthatatlan kapcsolatban marad a
keresztény okossággal. Ez a morálteológia számára igen fontos szempont. hisz az
értelem adja a szeretet tartását, mint ahogya szeretet adja az értelem lendüle
tét. A keltő nem válhat el egymástól anélkül. hogy annak degrndatív következ
ményei ne lennének. A keresztény személyiséget ugyanis az értelem és szeretct
adományában kétfókuszúség jellemzi. Igaz, a középkorban - főként Aquinói
Szent Tamás révén - az okosság (prudentia) kapott nagyobb hangsúlyt, a mai
egyházban viszont Haririg joggal beszél a szeretet primátusáról (Primat der Lie
be),2~ Ez azonban legfeljebb hangsúlyeltolódás. A két pólus termékeny ősszetar

tozását a bölcsesség ajándéka jelzi (donum Spiritus Sancti). Ennek erkölcsteoló
giai megvilágítása pedig egyértelmű: megpróbálni Isten gondolataival és szere
tetével közeliteni a világhoz. s benne az emberekhez. a legtgazíbb tanúságtétel
szellemében.

A VILAG VDVOSSÉGE MINT CÉL. A katol ikus erkölcsteológiának arra kell
törekednie, hogy a keresztény küldetést a világban való felelős helytállás, a ta
núságtétel jegyében fogalmazza meg. Az egyház ugyanis térben és .időben, konk
rét világban valósítja meg küldetését, sajátos történelmi és társadalmi szituácíó
ban, az egyetemes fejlődés meghatározott fokán. Arra a keresztény emberre kell
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tekintettel lennie, aki '- Congar szerint - "közösséget vállal a világgal", aki
"elkötelezeltje és felelős alakítója a történelemnek'<", miközben a Krisztusba ol
tott magasabb élet realítúsáról, s a transzcendens lét reményéről tesz tanúságot.
Aki pedig· - ilyen körülmények között - "Krisztus követségében jár"25, annak
rendelkeznie ken a diplomaták fő erényével: ismernie kell azt, aki küldi és azo
kat, akikhez küldi.

Hogy az üdvösség Uzenetét a katolikus erkölcstudomány is megfelelő módon
közvetíteni tudja a világnak, ahhoz egyrészt az öncélú spekuláció fölszámolása
szükséges - erröl sok szó esik -, másfelől olyan terminológia kialakítása, amely
vonzó módon képes közvetíteni az Üzenetet. Ugyanakkor fontos az is, hogy a
morúlteológía tekintettel legyen a "világiak nagykorúságára", Mindkettőről szín
tén bőven esett már szó, Az utóbbival kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy
az erkölcsi törvényt - még ha azt kellő magyarázat kiséri is - a világban élő

keresztényeknek maguknak kell alkalmazniuk saját helyzetükre. Ebben a tekin
tetben jut egyre fokozottabb szerep az egyéni lelkiismeretnek. A nagykorúsághoz
tartozik az is, hogy il hivő ember - s vele persze a ma papnövendéke - igény
li az erkölcsi előírások teológiai hátterének megmutatasát (pl. a kultikus pihe
nés, a vasárnap megünneplése stb. esetében); igényli továbbá a pozitív beállí
tást (pl. a böjt, az önmegtartóztatás stb. esetében), mert a negatívumok ímpe
ratívuezaí ma már senkit sem elégítenek kPIi Ide tartozik a szeretetben való élet
nagyvonalú szabadságának érzékeltetése; valamint az, hogy rámutassunk: Krísz
tus követése nem fosztja meg az embert egyéniségétől. hanem éppen kiteljesíti
a személytséget, mint a szentek esetében is. A keresztény élet tehát a nagyko
rúságnak megfelelő, önálló döntésre képes életforma kialakítását nemcsak lehe
tővé teszi, hanem egyenesen előmozdítja.

Ami pedig a terminológiát illeti, az szintén Ielü lvizsgálásra és megújításra
szorul, Már Szennay András tanulmánya, figyelmeztet arra, hogy például az
"alamizsnálkodás" szó mennyire elavult, sőt "szinte provokáló". Helyette a "sze
retetszolgálat" termínusa ajánlható (az "alamizsna" helyett pedig a "szeretetado
mány"). A "beöntött" erényeknél a jelző nem éppen vonzó asszociációkat kelt,
arról nem is szólva, hogy nincs kapcsolatban a szeritírás kép világával (szőlő

tő!). Nyilván helyesebb "beoltott" erényekről beszélni (ti. az emberi természetbe
"oltotl"). Az "erény" szó maga is óvatosabb használatot. igényel és szinonim sza
vakkal egészíthető ki (pl. "személyi érték", "emberi [ótulajdonság" stb.). Az "eré
nyes" szó mint jelző pedig használhatatlan. A "jámborság" szónak ironikus íze
van, az ,.áhítat" viszont megőrizte hítelességét, A "buzgóság" szó épp hogy el
megy (helyette: "keresztény szolgálat" vagy "lelkes szolgálat"). - Aztán van né
hány kevéssé szabatos kifejezés, ami gyakran előfordul. Például az ilyen: "Há
borúban szabad lelőni az ellenséges: katonát"..Valóban "szabad"? Nem volna
hitelesebb így kifejezni: "Az adott kényszerhelyzetben .elkerülhetetlen', hogy ..."?
AJtalában kevéssé nagykorú kifejezési mód az ilyen: "Ezt szabad", "Az· tilos",
legalábbis ha típusosan használjuk.

Az üdvösség Üzenetét közvetítő morálteológiának figyelembe kell vennie to
vábbá a világ sajátos tudományát, a szoCiológiát, és nem mehet el érdektelenül
a világot foglalkoztató "égető kérdések" mellett sem (az éhség, a háború, a csa
ládtervezés, a technika hatásai, az emberi jövő stb.). Mindez persze nem jelenti,
hogy Iöloldódik minden feszültség az Üzenet közvetítőí és a világ között. A ke
resztény ilyenkor is vállalja a szolgálatot, a világban való éSI a-világért való
jelenlétet, a küldetést, mely a tanúságtételben arra irányul, hogy - mint Con
gar mondja -. "a világ beteljesüljön Krisztusbanv.é?

AZ ÚJ SZINTÉZIS MINT MÓDSZER. Ahogy Aquinói Szent Tamás a maga
korának módszereit összegezte a Summában, úgy fáradoznak korunk megújulást
kereső morálteológusai is azon, hogy a korszerű módszertaní szempontokat fi
gyelembevegyék, illetve ezek érvényesítésére lépéseket tegyenek. Négy ilyen
módszertaní szempont különösen figyelmet érdemel. Kívánatos, hogy a tanúság
tétel és evangelizáció szellemében kidolgozásra 'váró erkölcstudomány a mai igé
nyelenek megfelelőert teologikus, dinamikus, kérügmatikus és dialogikus legyen.
Érdemes az egyes szempontokhoz némi magyarázatot fűzni.

a.) Teologikus... Ez azt jelenti, hogya teológiai szemléletmód következete
sen érvényesüljön az erkölcsi kérdések vizsgálatánál. A mai erkölcstudomány
vonzó törekvése, hogy megmutatni kívánja, mennyíre a Krisztusba oltott léte
zési módból fakad a cselekvés módja ("Ez vagy, tehát ilyen légy!" - fogalmaz-
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za meg Franz Böckle). Észrevesszük tehát azt is, hogy a "teológikus" jelleg szá
munkra keresztény - és nem arab vagy hindu - teológiára vonatkozik, Azt
jelenti tehát, hogy a háromszemélyű egy Istenről beszélünk, aki Jézus Krisztus
ban a leghitelesebb - mert személyes - kinyilatkoztatást adta önmagáról.
Ezért Krisztus a centrum az erkölcsteológiában iSI. Mindez egyúttal a leglénye
gesebb pontján világítja meg a morálteológia kapcsolatát a dogmatikával, amit
Haring is, Fuchs is nélkülözhetetlenül fontosnak tart.28 (Háríng a szentségtaní
kapcsolatokat szintén hangsúlyozza.) - Említettük aztán az egyes előírások te
ológiai hátterének megvilágítását mint föladatot; továbbá a szentírás-értelmezés
nél a sajátosan "teológiai hermeneutika" [elentőségét, Jellegzetesen a teológiára
valló módszertaní vonás azonban az is, amikor az erkölcstudomány résztémái
nagyszabású koncepció egészének foglalatában kapnak helyet. (A jelenben ilyen
a tanúságtétel és evangelízácíó.)

b.) Dinamikus... Ez a morálteológia többdimenziós jellegére vonatkozik. Itt
pontosabban a "negyedik dimenzióról", a mozgásról van szö. Azt jelenti ez, hogy
az erkölcstan megfelelő kérdéseit történelmi-társadalmi mozgásukban, sőt az
egyetemes emberi fejlődés, illetve azon belül az üdvösségtörténet~9 dínamíkájá
ban (heilsgeschlchtlíche Methode) nézzük. Például a vallásosság keretében Krisz
tus áldozatát mint az emberi történés valamennyi áldozatának Iegszublimáltabb
megnyilvánulását .. és csúcspontját mutatjuk be. így nyerünk egyébként eleven
fogalmat a kegyelemről, amely fölemeli és megnemesíti a természetet. A dina
mikus szemléletből következík, hogy az embert erkölcsileg is fejlődő lénynek
tekintsük (gyóntatás l), elutasítva a sztoíkusok merev felfogását: "Az erényt vagy
tökéletesen birtokolja valaki, vagy sehogy".

c.) Kérügmatikus... Tehát az igehirdetés szempontjából jól használható. Ez
egyszersmind utal arra, hogy a mai morálteológia nem a papsághoz szól csupán,
a világiakhoz is. Ez pedig nem felhigítást jelent, hanem fölfokozott igényt. Nem
a tudományosság igényének feladását jelenti, hanem az igényesebb tudományt!
Miért volna tudományosabb az, ami bonyolult és érthetetlen, mint az, ami vi
lágos és közérthető? Ne tévesszük össze a mondanívaló nehézkességét a mon
danivaló súlyával. A kérügmatikus jelleget segíti elő, ha Ágostonon és Tamáson
túl más szeritatyák gondolatait is figyelembe vesszük. A fenomenológia alkalma
zása pedig azt jelenti, hogy nem csupán meghatározunk és felosztunk, hanem
leírólag je1llemzünk is, ha kell (pl. az erényeknél).

d.) Dialogikus... Ez a vonás arra utal, hogy elsősorban korunk prob
lémáiról kívánunk párbeszédet folytatni korunk erre hivatott képviselőivel, illet
ve nézeteivel, nem pedig kőzépkorí problémákról középkori ellenfelekkel. A dia
lógust egyébként az különböztetí meg a disputától (túl a hangvételen), hogy a
vitatkozásban ellenfelek vannak, a párbeszédben pedig tárgyaló partnerek, akik
a közös értékeket keresik és lényeges kérdésekben is képesek egyetérteni. Ryen
értelemben a párbeszéd humanítása maga is tanúságtétel.

Összefoglalásúl még annyit, hogy a "tanúságtétel és evangelizáció" eszméje
meg az "ismertetőjelek" egy ideális tervet körvonalaznak, melyet persze nem
könnyű megvalósítaní, sőt megközelíteni sem; tudatosítani azonban érdemes. Az
"új" morálteológta még nincs kész, de alapjait már lerakták. Megvalósításí kí
sérleteihez nélkülözhetetlen az okos kockázatvállalás. Aggódásra azonban aligha
van ok. Hiszen - mint Congar említi - nem arról van szó, hogya keresztény
erkölcs követelményeit megkérdőjelezzük. hanem arról, hogy hatásosabban meg
valósítsuk. Arról van szó, hogy a Krisztusban ontológiailag fölemelt emberi lét
forma megfelelő cselekvésben bontakozzék ki, hogy a beoltott szőlőtő nemes sző

lőt teremjen és bőséges termést hozzon. Arról van szó, hogy - mint Haring
kifejezi - "a keresztény erkölcs tanítása úgy jelenjék meg mínt esemény, amely
megrendít, és újságával. szépségével a legmélyebb örömnek válik forrásává".30

\
Jegyzetek: 1. Die Verwirklichung der Naehfolge Christi, 1935; Das GesetL. Christi, 1954.
2. Hárírig : MoralverküIldigung nach dem Konzil, Frankfurt am Main, 1966; Fuchs: Mo

ral und Moraltheologíe nach dem Konzil, Freiburg im Br',; 1967; Gründel: AktueUe
Themen der Moraltheologíe, München, 1971; Ernst: Moraltneologísche Probleme in der
Dtskusslon, Leipzig, 1971 (tanulmányok gyűjteménye; ebben Ziegler: Moraltheologíe nach

dem Konzil). - 3. A "recta ratio" jelentése szent , Tamásnál. Vigilia, 1974, 161. o. - 4.
II. Vaticanum. Határozat a papképzésröl, '65. p. - 5. Kol 1,16 - 6. Zsid 2.10 - 7. 1 Kor
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3,23' - 8. Suarez véleménye ebben a tekintetben egészen nagyvonalúan 1lleszkedik a mai
- krisztocentrikus szemléletű - teológia koncepciójába. - 9. Liégé: Krisztusi élet, Bécs,
1973, 10. o. - 10. l Tim 6,13 - ll. Fuchs Lm. 12. 0.- 12. Hliring Lm. 22. o. - 13.
Gen 22,1-14 '- 14. Mt 2,1 - 15. Jellemző példája ennek C. Spicq: Morale chrétienne et
requétes contemporaines, Tournai, 1954 - 16. Ernst í.m.sben Kerber: Hermeneutik in
der Moraltheologte, 101. o. - 17. Hliring í.m, 21. o. - 18. II. Vaticanum u.o, - 19. Con
gar: Teológiai kutatás tegnap és ma (ismertetés). Mérleg, 1968 2. sz. 120. o. - 20. Mt
7,18 - 21. Gal 5,22 - 22. Mk 12,29 - 23. Hliring Lm. 59. o. - 24. u.o. 121. o. - 25.
2 Kor 5,20 - 26. zemplén G:r.: A megüíuíase kereső erkölcstudomány, Vigllia, 1971,
653. o. - 27. Congar u.o. 122. o. - 28. Fuchs í.m, 55 o. - 29. Fuchs Lm. 39. o. 
30. Id. Zemplén í.h, 653. o.

NY[RI TAMÁS

LECjYEN MECj AZ AI<ARATAf
Amint az Úr imádságából kiviláglik, Isten akarata nem választható el 01'

szagától. Mi az Isten országa? Irgalmas közbeavatkozása, mely jó irányba tereli
a történelmet. És az akarata? Az emberek java: fogadjuk el uralmát és életünk
hegytetőn gyújtott világosságként tanúskodjék ajándékáról.

A törvél1Y igazsága

Jézus közelebbi célja nem annyira új etika, mint Isten királyi uralmának
kihirdetése. Azt is tudtunkra adja, hogy életmódjuk árulja el az ország fiait.
Erkölcsi felfogását híven tükrözi a törvénnyel, a Tórával kapcsolatos elutasító
magatartása. Nem a törvény lényegét helyteleníti, mégkevésbé a tízparancsolatot,
hanem annak jogászi, betűrágó értelmezését, amely kényszerzubbonyt húz az er
kölcsre. Isten országának hívei nem kapaszkodhatnak a törvény betűjébe; ennél
jóval többet, a törvény szellemét kell beteljesíteniük. Hiába hivatkoznak szép szá
mú szabály és előírás gondos megtartására. ez nem jelzi Isten országát. Nem elég
elkerülniük a gyilkosságot, ami magában véve nem nehéz, hanem tisztelniük
kell embertársaikat, és ez jóval nehezebb. Nem elég elkerülniük a házasságtö
rést, ami meglehetősen nehéz, hanem a házasteleknek becsülniük kelil egymást,
ami módfelett nehéz. Nem elég esküvel megerősíteni a kimondott szö igazát,
hanem olyan krtstálytísztén és nyíltan kell élni, hogy fölösleges 'legyen az eskü.
Nem elég szerétniük barátaikat; ellenségeiket is szeretniük kell. Az sem elég,
amit mi keresztények teszünk, hogy jogi szabályokba foglaljuk a tísztaságot,
szeretetet, becsületességet, türelmet és tiszdeletet. Amint G. Bornkamm írja, a
törvény iránti engedelmesség nem mérhető, nem lehet számolás és elszámolás,
érdem és adósság, jutalom és büntetés tárgya, nem szerepelhet az erkölcsi könyv
vitel bizonylatai. között, Isten nem azt akarja, hogy érdemeket halmozzunk 'föl,
hogy tilalmakat és előírásokat tartsunk különleges becsben. A szabályok túlzásba
vitt tisztelete önálló létet kölcsönöz a törvénynek: többé nem Isten, hanern saját
alkotása áll szemben az emberrel, Istent elrejti a törvény, az ember elrejtőzik

teljesítménye mögé, Meghiúsul a törvény rendeltetése; nem segíti, hanem akadá
lyozza a találkozást Istennel. Törvény és teljesítmény: a szeretet ellen felhúzott
védőfal. Jézus lebontja a kerítést. Azt kívánja, hogy nyíltan. egyenesen és tisz
tán éljünk; viselkedésünk árulja el, hogy vállaltuk kihívó felszólítását.

Jézus teljes egészében elutasítja a legalizmust, a külsőségekben kimerülő val
lásosságot. Nem helyesli a rituális előírások megtartását sürgető irányt, Semmi
okunk nincs tehátföltételezni, hogy követőitől magasabb fokú, bonyolultabb
Iarizeízmnst követel meg! Bár tesz konkrét kijelentéseket, utasításait és tilalmait
egy világ választja el az' írástudók kazuisztíkájától. A zsidó teológusok és jogá
szok, abbeli igyekezetükben, hogyatőrvény befonja az egész embert, mind szo-
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