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1993. augusztus 6-i dátummal jelent meg az erkölcsteológia alap
vető kérdéseiről szóló Veritatis splendor kezdem pápai enciklika,
amelyet Ratzinger bíboros 1993. október 5-én mutatott be. l A pápa
már hat évvel előbb, Liguori Szent Alfonz halálának második cen
tenáriumára kiadott apostoli levelében jelezte, hogy készül ennek
az enciklikának a kiadására.2

Ez is jelzi, hogy megjelenését hosszú és körültekintő készület
előzte meg. A konzultációba bevonták az egyes földrészek leg
különbözőbb beállítottságú teológusait. Ugyanebben az időszakban

készült az Új Katekizmus, amely a katolikus erkölcstan teljes kifej
tését is tartalmazza. A pápa tudatosan várta meg az enciklikával a
katekizmus megjelenését', ezzel is kifejezésre juttatva, hogy a Kato
likus Egyház Katekizmusa és a Veritatis splendor enciklika szorosan
összetartozik.

A Veritatis splendor jelentőségében kiemelkedik a többi enciklika
közül. Maga a pápa utal arra, hogy első alkalommal nyílatkozik
meg ílyen formában az egyházi tanítóhivatal az erkölcsteológia
alapvető kérdéseiről.t Céljára világosan rámutat a bevezetőben: az
erkölcsi tanítás területén krízis állt elő az egyházi közösségen belül:
az a veszély alakult ki, hogy alapvető igazságok eltorzulnak vagy
éppen a tagadás áldozataivá válnak''

Ebből adódik az egyház feladata és küldetése, hogy a kinyílat
koztatásnak megfelelőenhirdesse a keresztény hitből eredő erkölcsi
tanítást. Felelőssége van ebben mindenekelőtt a püspököknek. Ezt
olvassuk az enciklikában: "Hozzátok fordulok, Főtisztelendő Test
véreim a püspökségben, hogy osszátok meg velem a »józan taní
tásé megőrzésénekfelelősségét,azzal a szándékkal, hogy pontosan
fogalmazzuk meg azokat a tanbeli szempontokat, melyek döntően

fontosak ahhoz, hogy szembe tudjunk szállni a helyzettel, mely
valóban krízis, hiszen nagyon súlyos következmények folynak be
lőle a hívek és az egyházi közösség erkölcsi, nemkülönben igaz!
ságos és szolidáris társadalmi életére nézve"? - "Főtisztelendő
Testvéreim a püspökségben, pásztori szolgálatunk része felügyelni
ezen erkölcsi tanítás hűséges átadására, és gondoskodni arról, hogy
a híveket megőrizzükminden vele ellentétes tanításról és elmélettől

(...) Mint püspököknek súlyos kötelességünk személyesen felügyel-
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8 VS 116

9 VS 84

ni, hogy a hit és az erkölcs »józan tanítását tanítsák« egyházmegyé
inkben".8

De ebben a feladatban osztozik minden lelkipásztor is. A jelen
beállítottság sürgeti a lelkipásztori felelőséget, amelyet nekünk,
papoknak is meg kell hallanunk és követnünk kell: "Az egyház
tanításának és a mai kulturális, társadalmi helyzetnek szembeta
lálkozása világossá teszi annak sürgető szükségét, hogy éppen eb
ben az alapvető kérdésben az egyház részéről intenzív lelkipász
tori tevékenység bontakozzék ki".9

Válságjelenségek a keresztény erkölcsi tanításban

10.Különösen ki kell
emelni a disszonanciát

azegyház
hagyományos válaszai

és néhány teológiai
álláspont között,

melyeket
szemináriumokban és

teológiai fakultásokon is
teriesztenek azegyház

és a keresztények
Mélete, nemkülönben

az egész emberi
együttélés

szempontjából rendkívül
fontos kérdésekben."
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12 VS 33

Kezdettől fogva szerepeltek a közvéleményben és az egyes szellemi
áramlatokban a katolikus felfogással ellentétes tanítások, de a ka
tolikus erkölcsteológia megmaradt a katolikus tanítás talapján, kö
vetkezetesen cáfolta az ellentétes véleményeket. A katolikus er
kölcsteológián belül a törés a hatvanas évektől kezdődöttmeg: elő

ször a születésszabályozás kérdésében, majd pedig a Humanae vitae
(1968) enciklika elfogadásában. Az enciklika elleni lázadás (kontes
táció) elindította az egyház erkölcsi tanításának a kritikáját nem
csak a családi élet terűletén.hanem az erkölcsi törvények érvényes
ségének és egyetemességének, valamint az egyházi tanítóhivatal te
kintélyének a kritikáját is. A katolikus erkölcsteológiában megjelen
tek olyan irányzatok és tanítások, amelyek már nem voltak össze
egyeztethet6ek a katolikus tanítássa1. 10 Ez tette szükségessé az en
ciklika megjelentetését.

A jelen századnak, főleg a második felének szekularizált beállí
tottsága befolyásolta az erkölccsel kapcsolatos felfogásokat, sőt az
egyház erkölcsi tanításának az elfogadását is. Egyik lényeges eleme,
hogy az egész világunkat átható technikai civilizáció a régi erkölcsi
bizonyosságokat teljesen összetörte. A technika területén található
matematikai bizonyossággal szemben az erkölcsi bizonyosság töré
kennyé és kérdésessé váltY

A technikai fejlődés következtében kialakult természettudomá
nyos és matematikai gondolkodás mellett az erkölcsi ítéletalkotást
alakította a pluralizmus is. A pluralizmus ma a toleranciát, a más
képpen gondolkodás szabadságát, a másság elfogadását kívánja
meg. Ennek viszont szükségképpen megvan a maga relativizáló
hatása, már nemcsak az egész világ szemlélésében, hanem a
közvetlen környezetben is. Mindennek a lényeges következménye
ként jelenik meg, hogy nincsenek egyetemes emberi értékek, egye
temes erkölcsi törvények, minden csak viszonylagos, korhoz, nép
hez, kultúrához kötött. 12
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13 "Aszabadság ésaz
igazság szembeállítása,

sőt gyökeres
szétválasztása csak
megnyilvánulása és

beteljesedése egy
súlyosabb és
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szétválasztja a hitet és
az erkölcsöt. "

VS 88

14 VS 4

Demokrácia

15 "...eza demokrácia
és azetikai relativizmus

szövetségének
veszedelme, mely a
polgári együttéléstől

elvesz minden erkölcsi
fogódzópontot, s még

mélyebben, megfosztja
azigazság

elismerésétől." VS 101

16 VS 106

Magyar helyzetkép

Az erkölcs viszonylagosságával kapcsolatos beállítottsággal
együtt kialakult olyan elmélet, amely a hitet és az erkölcsöt szét
választja. Az egyházhoz tartozást a hit alapvető tételeinek az elfo
gadása jelenti, ezzel együtt egész általánosságban az Isten és fele
barát iránti szeretet. A konkrét erkölcsi cselekedetekről viszont
már ki-ki maga dönt. Az egyház feladata, hogy általánosságban
csak "ajánlásokat" ad, a teljesítésük pedig kinek-kinek a lelkiis
meretére van bízva. Ilyen értelemben viszont már a hit és az er
kölcs teljes szétválasztásra jut: a hit alapvető kérdéseiben megvan
az egység, az erkölcsi cselekedetekben pedig már az egyéni lelki
ismeret szubjektív döntései az irányadók. Az enciklika ezt a ket
tősséget igen veszedelmesnek tekinti.13 Súlyos következménye a
hit és az erkölcsi magatartás szétválasztása: a hitvallással tartozik
valaki az egyházhoz, cselekedeteinek az irányítója pedig nem az
egyházi tanítóhivatal, hanem a saját szubjektív lelkíísmerete.i"

Jelenleg a társadalmi életben általánosságban a demokrácia ér
vényesül. Ez azt jelenti, hogy a társadalmi élet alakulását a több
ség szavazata, döntése határozza meg. Ez történik a közösségi
életet szabályozó törvényekben is. A demokratikus gondolkodás
mód sugallja azt a kísértést, hogy az erkölcsi jó és rossz megítélé
sében a többség vtleménye az irányadó. Ennek a megnyilat
kozását tapasztalhattuk az abortuszról szóló törvényben: megen
gedettsége vagy tilalma a többségi szavazattól függ. Vagy ugyan
így a házasság kérdésében: a házasság felbontása a többségi véle
mény függvénye. Ilyenformán már nem az "igazság", hanem a
többségi vélemény az erkölcsi normák irányítója. Az enciklika eb
ben a demokrácia és az erkölcsi relativizmus szövetségét látja,
amely megfosztja az erkölcsi normákat, cselekedeteket az igazság
elismeréséről.15

Lehet a krízisjelenségeket tovább sorolni. Összegezve arra tér
ki az enciklika, hogy a szubjektivizmus, utilitarizmus, relativiz
mus manapság már legitimitást követel a társadalmi életben épp
úgy, mint az egyházi életben.Í"

Magyar viszonylatban talán mondhatnánk, hogy az encikliká
ban szereplő téves beállítottságok teológiai irodalmunkban még
nem feltűrtőek. De a külföldi teológiai irodalom érezteti hatását
hazánkban is; papok és hívek körében egyaránt. A szekuralista és
relativista gondolkodásmód nálunk is befolyásolja az erkölcsi fel
fogást nemcsak a hívek nagy körében, hanem megjelenik a papok
igehirdetésében, gyóntatási gyakorlatában is. Nem feledhetjük el
azt sem, hogy az elmúlt időszakban egy generáció nőtt fel a kö
telező történelmi materializmus tanításán, amely az erkölcs terü
letén a teljes szubjektivizmust és relativizmust hirdette. Figyelem
reméltó a múlt esztendőben történt közvéleménykutatásban sze
replő adat, amely szerint azok közül, akik katolikusoknak vallot
ták magukat, igen sokan úgy nyilatkoztak, hogy a saját felfogá
suk, nem pedig az egyház tanítása szerint katolikusok.
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A keresztény tanítás korszerű megfogalmazása

17 VS 29

18 VS 37

19 VS 53

20 Vö. ApCsel 9,2.

A hités azerkölcs útja

Jn 14,6

A krízisjelenségek leküzdése megkívánja a keresztény erkölcsi
tanítás korszerű kifejtését. Ez mindenekelőtt az erkölcsteológia
feladata. Az erkölcsteológiának nyitottnak kell lennie a mai embe
rek kérdései felé, de nem felejtheti el, hogy teológia, éppen ezért
elsődleges forrása a kinyilatkoztatásban található megY

Az enciklika kiemeli az alapvető és örök érvényű katolikus er
kölcsi tanítást, visszautasítva a katolikus erkölcsteológián belül
megmutatkozó tévedéseket. Név szerint senkit sem ítél el, és sen
kit sem emel ki. Nem is akarja a teológusok szabad kutatását kor
látozni, de hangsúlyozza, hogy annak összhangban kell lenni a
kinyilatkoztatással és az egyházi tanítóhivatallal. Ezért elutasítja
azt az elgondolást, hogy a keresztény hit csak néhány alapvető

magatartásra vonatozik, a többi pedig a természetes gondolkodás
alapján dönthető el. Ebben az esetben tulajdonképpen szétválna a
keresztény és a természetes erkölcs, vagy méf világosabban: az
erkölcsi élet szekularizálódása következne be.1

A mai megváltozott, technikai, szekularizálódott és relativizáló
dott gondolkodásmód különösen megkívánja az örök érvényű er
kölcsi igazságok újszerű és korszerű kifejtését. Az enciklika sürge
ti a legmegfelelőbb megfogalmazásokat, amelyek jobban kifejezik
az erkölcsi tanítás és törvén~ek megmaradó belső tartalmát a
szüntelenül változó világban.1

Az enciklikában több ilyen megközelítés található. Elsőnek azt
emelem ki, hogy a keresztény erkölcsről nem mint parancsok és
tilalmak halmazáról, hanem a személy méltóságát kifejező út
mutatásról szól. Ratzinger bíboros az enciklika bemutatásakor rá
mutatott, hogy a Szentírás a keresztény életet kezdetben "út"-nak

< nevezte. így az Apostolok Cselekedeteioexv többszörösen előfordul ez
a szóhasználat. A magyar fordítás ezt legtöbbször a "tanítás" szó
val adja vissza, amely kevesebbet jelent, mint az "út" szó,z°

Az út sokatmondó és ma is jól érthető kifejezés. Aki úton van,
azt tart valahová, feladata, hogy az utat végigjárja. Az úton járás
nak megvannak a feltételei. Ha a kereszténységet útnak nevez
zük, mindenekelőtt életmódot jelent. A hit nem csupán elmélet,
hanem mindenekelőtt"út", vagyis gyakorlat. Az új meggyőződés,
amelyet nyújt, közvetlen praktikus következményekkel jár. A hit
az erkölcsöt is magában foglalja. Éppen az erkölcs révén külön
böztek a keresztények az antik világban a többiektől. így lett a hit
láthatóvá, valami új, helyettesíthetetlen sajátosság.

Ebben a megközelítésben nyer mély tartalmat Jézusnak önma
gáról mondott jól ismert kifejezése: "En vagyok az út, az igazság
és az élet", Jézus nemcsak az igazságot tárja fel előttünk, az életet
adományozza nekünk, hanem egyben annak az életmódnak, ma
gatartásnak a normája is, amelyet tanítványainak követniök kell.
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21 J. Ratzinger, í.m. 565,
566.

Mt 19,16

Majd Ratzinger bíboros hozzáfűzte: "Az a kereszténység,
amely nem mutatna közös utat, hanem csak valami meghatáro
zatlan eszményt hirdetne, már nem Jézus Krisztusnak és közvet
len tanítványainak a kereszténysége lenne. Épp ezért az egyház
folytonos feladata, hogy a helyes keresztény élet konkrét út
mutatója legyen (...) Azt a kereszténységet, amely az általános
szeretettörvényen túl többet és konkrétabbat nem tud mondani,
már nem lehet »út--nak mondai".21

Az enciklika bevezető története, a gazdag ifjú találkozása Jé
zussal, nem elvont formában, hanem a mai korban is jól érthető

en és találóan fejezi ki a végső cél keresésének a kérdését és igé
nyét: "Mester, mi jót kell tennem, hogy elnyerjem az örök életet"?
Kifejezi az örök életre jutás belső igényét, a készséget az örök élet
elnyerésére. Ha valaki nem teszi fel az örök élet elnyerésének a
kérdését, akkor az előtt elhomályosodik az erkölcs tartalma és kö
vetelménye, aki felteszi, az igazság forrásánál találja meg a vá
laszt.

Erkölcs és szabadság

22 "ft. mai erkölcsi
gondolkodásban

leginkább vitatott s
különféle módokon

megoldott problémák,
mégha eltérő módon is,

egy pontba futnak
össze, s ez azemberi

szabadság." VS 31

23 "Kétségtelen, a
modern kultúra pozitív

vívmánya azemberi
személy méltóságának,

egyediségének és
lelkiismereti

szabadságának fokozott
érzéke...·VS31

24 Vö. GS 24; VS 86
25 Vö.Gal 5,1. VS 86

Az enciklika tanításából elsősorban a szabadsággal kapcsolatos
problémát emelem ki. Ha általánosságban a rali tivizmusról, a szub
jektivizmusról beszélünk, a szabadság értelmezésének a kérdése el
őtt állunk. Az enciklika sokféle formában kitér arra, hogy a mai
erkölcsi tévedésekben, így a katolikus erkölcstanban megmutatko
zó helytelen értelmezések gyökerében is a szabadság kérdése áll.22

Az emberi személy lényeges adottsága a szabadság: ezzel emel
kedik ki a körülötte lévő élettelen és élő világból. A szabadsága
révén felelős cselekedeteiért, éri el léte belső tartalmát és célját. A
szabadság révén megjelenik a jó és rossz különbözősége, az erköl
csiség. Végső fokon éppen a szabadság adottsága révén válik az
ember személlyé, személyiséggé.

Az enciklika kiemeli, hogy korunk nagy vívmánya a szabadság
méltóságának a kiemelése az egyéni és a társadalmi életben?3

A szabadság nem abszolút, megvannak a mara biológiai és
pszichológiai korlátai. Ezért a szabadság törékeny? De a szabad
ságnak megvan a maga drámai vonása is: szabadsága révén az
ember önkénytelenül nem az igaz és a jó felé hajlik, ezért a jóra
való törekvés belső küzdelmet jelent és kíván meg.25

A mai szekularizált gondolkodásmódban különösen sok téves
felfogás jelent meg, amely a katolikus erkölcstanban is szerephez
jutott.

Az egyik szélsőség ma abban mutatkozik meg, hogy abszoluti
zálja a szabadságot. Mivel az ember szabad, saját maga dönthet
önállóan saját sorsáról, az erkölcsi igazságról, az erkölcsi jóról és
rosszról, és ebben szükségképpen benne van a transzcendencia el-
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26 VS 32

A szabadság
értelmezése

Atörvény

27 VS 35

Szabadság és igazság

vetése, tagadása.f Épp ezért szükséges a szabadság helyes értel
mezése, amelyre az enciklika bőségesen kitér.

A lelki élmények, jelenségek meghatározása mindig nehéz, hisz
ezeket a személy szubjektíven éli át. Itt más a helyzet, mint a fi
zikai világ megismerésénél és meghatározásánál, ahol matemati
kai módszerekkel és matematikai bizonyossággal élhetünk. Ebből

fakad, hogy a szabadság értelmezésében is különböző megközelí
tések lehetségesek. A szabadságban elsősorban a választás lehető

ségét és élményét szoktuk kiemelni. De emellett szükség van a
szabadság tényének az értelmezésére: mit jelent a személy értel
mezésében, hogyan kell a szabadsággal élnie? Ha így közelítjük
meg az emberi szabadságot, akkor az lényegében a személy ön
meghatározását jelenti. A szabadság kérdésében alapvető, hogy
önelhatározása alapján a személy hogyan formálja, alakítja belső

világát. Az enciklika a szabadság értelmezésében kiemeli annak
önmeghatározó szerepét.

A szabadság értelmezésének egyik problémája a szabadság és a
törvény kapcsolata. A mindennapi életben úgy éljük meg a törvény
előírásaít, megtartási kötelezettségét, kikényszeríthetőségét, mint a
szabadság korlátozását. Filozófiai megközelítésben sokszor úgy sze
repel a törvény, hogy azért korlátozza az egyes ember szabadságát,
hogy ne korlátozza vagy veszélyeztesse a másik emberét.

Az enciklika kitér arra, hogy az erkölcsi törvény, a természeti
törvény önmagában nem a szabadság korlátozását jelenti, hanem
útmutatást ad a szabadság helyes felhasználásához. Az igazi er
kölcsi törvény magától Istentől ered. Utat mutat a jó és a rossz
helyes megkülönböztetéséhez ezzel a szabad embemek, hogy a
jót megtegye, a rosszat pedig elkerülje. Megmarad az emberben a
rossz követésének a szabadsága, de amikor a jó követését kívánja
meg, akkor éppen a szabadság helyes értelmezését az a személy
erkölcsi tökéletességének az elérését szolgálja. Hisz az ember nem
abszolút autónom lény, aki saját maga dönti el a jót és a rosszat,
hanem az eleve adott. Ebből következik, hogy az erkölcsi tör
vénynek a követése nem rossz értelemben vett heteronómia, ha
nem a szabadsággal élés helyes útmutatója. Ezért Isten törvénye
nem gátolja, hanem tökéletesíti a szabadsagot.F

Figyelemre méltó az enciklikának az a megállapítása, hogy a
szabadság és az igazság lényeges kapcsolatban áll egymással. Az
enciklikának ez az egyik központi gondolata. Első hallásra talán
szokatlannak tűnik ez a megállapítás. De végiggondolva világo
sabbá válik, hogy a szabadságot nem lehet mint a vak ösztönt,
vak lehetőséget értelmezni; világosságra és irányításra van szük
sége, hogy a maga teljes értékét elérje a személyiség formálásban.
Az igazság a szabadság útmutatója. A teljes igazságot Istenben le
het megtalálni, épp ezért az Istentől jövő igazság a szabadság bel
ső értékének az igazi biztosítója. Más szóval a szabadságot az
igazságnak kell irányítania.28 A teljes igazságot pedig Istenben le-
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kinyilatkoztatja, hogy a
hiteles szabadság

föltétele az igazság
becsületes és nynt

elismerése:
"megismeritek az

igazságot, és az igazság
szabaddá tesz majd
titeker (Jn 8,32). Az

igazság tesz szabaddá
a hatalmasok előtt és

ad erőt a vértanúságra."
VS 87

29 VS 84

Jn 8,32

het megtalálni, és így az isteni törvény a szabadság képességének
a tökéletességét jelenti.29

Így lesz mindig jobban érthetővé Jézusnak a kijelentése: "Az
igazság szabaddá tesz benneteket."

A Szentírás bőségesen szól a szabadságról és a szolgaságról: Is
ten gyennekeinek a szabadságáról, amely megszabadít a bűn és a
törvény szolgaságától. Nagy a kísértés, hogy a kor szabadság
fogalma alapján értehnezzük a szentírási kijelentéseket. Ezzel a
Szentírás tanítását félreértehnezzük. A helyes egzegézis azt kíván
ja meg, hogy a Szentírás belső tartahna szerint értehnezzük a sza
badságot és a szolgaságot. Ennek pedig lényeges eleme, hogy az
Istentől jövő igazság, erkölcsi törvény a szabadság céljának az el
érésére segít. Az Istentől való elfordulás, a bűn szolgaságot jelent,
mert a földinek, a testinek, a mulandónak a szolgálatába állít.
Ezért Istennek, a legfőbb Jónak és Igazságnak a szolgálata tesz
igazán szabaddá, az Istentől való elfordulás a relativizmusban, a
szubjektivizmusban és a többi ehnéletben nem az erkölcsi jó felé
irányítja a szabad embert, és ezzel elveszíti a szabadság a maga
értelmét, értéké t/ és szolgaságba taszít.

Az enciklikának ez az egyik legfontosabb és legszebb tanítása,
amit a szabadság és az igazság belső, lényeges kapcsolatáról állít
elénk.
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