
Veritatis splendor
PAS~ lÁS1J-ó lelkipásztori feladatai

(Il. rész)

Életrajzát és a tanulmány
első részét az augusztusi
számban közöltük. (570.
oldal)

A két legutóbbi enciklika, az 1993. augusztus 6-án megjelent Veri
tatis splendor és az 1995.március 25-én megjelent Evangelium vitae
kiemelkedő fontosságú. Mindkettő alapvető erkölcsi kérdésekben
ad útmutatást.

A Veritatis splendor az első olyan hivatalos pápai megnyilat
kozás, amely a tévedések helyreigazításán kívül az egész erkölcs
teológiának irányt mutat. Sajátos jellegét hangsúlyozottan kifeje
zésre juttatja: "Most történik első alkalommal ugyanis, hogy az
Egyház Tanítóhivatala e tanítás alapvető elemeinek bizonyos tel
jességét adja elő, és támpontokat ad a lelkipásztori ítéletalkotás
hoz olykor bonyolult és kritikus gyakorlati és kulturális helyze
tekben." (VS 115) Vagyis kifejezetten a Tanítóhivatal szava, még
ha ez nem is azonos a Tanítóhivatal ünnepélyes megnyilatkozásá
val.

A hagyomány és a modemség

Mielőtt folytatnám az enciklika tanításának bemutatását, arra a fe
szültségre, illetve az azzal kapcsolatos kísértésre kell rámutatnom,
amely fennáll a hagyomány és a modernség között, Sokszor halljuk
vádként, bennünket is megkísért a gondolat, hogy a múlt tanítását
felül kell vizsgá1ni, nem lehetünk maradiak, a tanításban és lelki
pásztorkodásban a mai gondolkodásmódot, kultúrkörülményeket
figyelembe kell venni. Az enciklikát is éri az a vád, hogy maradi,
holott a II. Vatikáni zsinat előremutató volt. - Sokszor vádolják a
magyar egyházat, hogy túlzottan tradicionalisták vagyunk. Ezért
érdemes a hagyomány és a modernség viszonyának kérdésére ref
lektálnunk.

A teológiai megfogalmazásnak két összetevője van: maga a ki
nyilatkoztatás és ennek alkalmazása az aktuális helyzetre az
egyes korok körülményeinek és gondolkodásmódjának megfelelő

en. Ilyen módon a hagyomány tartalmazza a kinyilatkoztatás
örökérvényű igazságait, a modernség pedig az aktuális helyzetek
re való alkalmazást. Természetes következmény, hogy egyes ko
rok kifejtései megmerevedhetnek, és egy új korszak igényeit már

676



kevésbé tudják szolgálni. A teológia története megmutatta, hogy a
kifejtések és alkalmazások koronként hogyan módosultak.

Azsinat utáni teológi. A II. Vatikáni zsinat új irányt és lendületet adott a teológiai ku-
tatásoknak, megfogalmazásoknak, ezzel együtt a megújulást szol
gálta minden területen, így az erkölcsteológia területén is. A zsi
nat a kinyilatkoztatott tanítás eredeti forrásait kiemelte, és azokat
a jelenkor' igényeihez, gondolkodásmódjához alkalmazta. Érthető,

hogy ennek alapján a teológiai kutatás minden területen új lendü
letet kapott. Ugyanakkor - mint más korszakokban - a félreér
tések és túlzások is megjelentek.

Főleg századunk második felében gyökeres változások jelentek
meg a közgondolkodásban, amelyek nemcsak a világképet, ha
nem az erkölcsről vallott felfogást is befolyásolták. Mint mindig,
most is megtörtént, hogy egyes irányzatok a közgondolkodásból
kiindulva törekedtek a keresztény erkölcs alapkérdéseit megköze
líteni. Az enciklika elismeri, hogy az erkölcsteológia sok területén
mély elemzések történtek, viszont egyes új irányzatok már eltér
tek a keresztény tanítás lényegétől. Konkréten nem említ meg
egyetlen irányzatot sem, nem is ajánl konkrét irányzatot, nem is
akarja a teológiai kutatást megakadályozni. De rámutat arra,
hogy krízisjelenség állt elő, amely krízisben a Tanítóhivatalnak
útmutatást kell adnia azokkal az irányzatokkal szemben, amelyek
nem egyeztethetöek össze a katolikus tanítással.

írásom első részében a szabadság kérdéséről már volt szó:
egyesek abszolutizálják a szabadságot, mint az erkölcsi jó és rossz
megkülönböztetésének a forrását; a törvényt úgy értelmezik, mint
a szabadság korlátozását. Az enciklika bőségesen rámutat: a sza
badság nem önérték, hanem az igazsággal való kapcsolatában
nyeri el a teljességet. Az alábbiakban a dokumentumnak a sza
badság kérdésével is összefüggő néhány más lényeges tanítására
térek ki.

Optio fundamentalis

Az erkölcsiség mai kifejtésénél alapvető szerepe van a szabadság
értelmezésének, a szabadság és a konkrét cselekvés közti kapcso
latnak.

A szabadság értelmezésénél figyelembe kell venni Szent Pál ta
nítását: ,,Meghívástok a szabadságra szól, csak ne éljetek vissza a

Gal 5,13 szabadsággal a test javára." Szent Pál a szabadságot kiemeli, de
tartalmát nem a mai felfogás, hanem a Szentírás értelmében kell
tekinteni: a bűn szolgaságából kiszabadulva az istengyermekség
szabadságára jutunk el. Ezzel a szabadsággal lehet visszaélni a
test javára. A "test", a "testi ember" Szent Pálnál a földies vá
gyak, kívánságok teljesítését jelenti. Nevezheljük gyakorlati mate
rializmusnak. Ebből a lelkületből erednek a "test cselekedetei",
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1 ,Bizonyos szerzők 'Alap
vető szabadságról' be
szélnek, maly különbözik
aválasztási szabadságtól,
mélyebb annál, s figye
lembevétele nélkül sem
megérteni, sem helyesen
értékelni nem lehet azem
beri cselekedeteke!. Sze
rintük az erkölcsi életben
a kulcsszerepet egy bizo
nyos 'optio fundamentalis'
játssza, melyet azalapve
tő szabadság valósft meg,
s általa a személy átfogó
an dönt önmagáról, nem
reflektáltan tudatos és
meghatározott választás
sai 'transzcendentális' és
'atematikus' módon. Abe
lőle származó konkrét
cselekedetek csak részle
ges kIsérIetek' (VS 65)

2 VS 66
3 .igy tehát odáig érkez
nek el, hogy különbséget
tesznek az optio funda
mentalis és egy konkrét
cselekedet megfontolt vá
lasztása között. Olyan kü
lönbség ez, mely bizonyos
szerzőknél a szét
választás formáját ölti
azáltal, hogy az erkölcsi
'jó' és 'rossz' fogalmát
fönntartják az optio fun
damentális transzcenden
tális szférájának, ugyan
akkor az evilági, azaz az
embemek önmagához,
másokhoz és a világ dol
gaihoz tartozó konkrét vá
lasztásait 'helyesnek' vagy
'hibásnak' minősftik." (VS
65)

amelyeket Szent Pál részletesen - ha riem is kimerítően - felso
rol. Ezzel szemben a "lelki ember" az, aki a Szentlélek irányítása
alatt él és cselekszik. A keresztény szabadság értelmezésének az
alapja ez a szentírási tanítás.

A jelenkor a szabadság mélyebb elemzését tárja elénk. Kiemeli,
hogy a szabadság nem korlátozódik a választásra, hanem lénye
ges eleme a döntés is. Ennek alapján új szakkifejezés jelent meg
az erkölcsteológiában: az optio fundamentalis, magyarul az alap
vető választás. A személy erkölcsi értékelésében nem az egymás
tól elszigetelt választásokat, hanem a belső világ alapvető dönté
sét kell kiemelni. Ezek az elemzések helyesen állapítják meg,
hogy a szabadság nemcsak a konkrét cselekvések közti választás
ban mutatkozik meg, mert vannak kiemelkedőjelentőségű dönté
sek, amelyek az egész erkölcsi életet formálják, és amelyekben lé
nyegileg szerepel az ember döntése önmagáról.'

Az optio fundamentalis fogalma a személy és a cselekedet
közti kapcsolat átgondolását hozta magával. Az optio fundamen
talis nyert kulcsszerepet olyan értelemben, hogy az egyes cseleke
detek sohasem fejezik ki az egész személyt, hanem mintegy kísé
rő jelenségek, és az ember az optio fundamentalisban dönt önma
gáról átfogóan.

Az optio fundamentalis alapját megtaláljuk a Szentírásban is.
Van olyan alapvető választás, amely gyökerében meghatározza a
szabadságot. De ez a "hit választása", a "hit engedelmessége".
Alapvető választást kíván meg Jézus felszólítása: "Jöjj és kövess
engem." Jézus példabeszédei (a kincsről, az ígazgyöngyröl) is
elénk állítják az Isten országa melletti feltétlen és radikális válasz
tás igényét. 2

Egyes irányzatok viszont lényeges különbséget állítottak fel az
optio fundamentalis és a konkrét cselekedetek közt. Az optio fun
damentalis tartalmazza az erkölcsi minősítést, ezért csak erre le
het az erkölcsi "jó" vagy "rossz" fogalmát alkalmazni. Az egyes
konkrét választásokból eredő cselekedeteket viszont nem "jónak"
vagy: "rossznak", hanem "helyesnek" vagy "hibásnak" kell tekin
teni.3

Ennek a beállítottságnak az alapvető hibája, hogy az optio fun
damentalist szétválasztja a cselekedetektől. A kettő között lénye
ges kapcsolat van. Az egyes cselekedetek mutatják meg, hogy a
lélek mélyén milyen az alapvető választás. Az egyes cselekedetek
megmutatják és erősítik az alapvető döntés tartalmát. Az ezzel el
lentétes cselekedetek viszont gyengítik az alapvető választást,
vagy akár meg is szüntetik, amennyiben súlyos kérdésben ellen
tétesek Isten akaratával. A cselekedetek erkölcsiségét nem lehet
egy általános szándékkal igazolni. Az optio fundamentalis és a
konkrét cselekedetek olyan kapcsolatban vannak, hogy egymást
befolyásolják, erősítik vagy gyengítik. Ilyen értelemben nem lehet
őket szétválasztani.4.
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4 .Val6jában az emberi
cselekedetek moralitása
nem csupán a szándékt61,
az irányultságt61 vagy az
optio fundamentalist61
függ, melyet olyan általá
nos szándéknak értelmez
nek, melyben nincs semmi
meghatározott tartalom,
vagy egy olyan szándék
csupán, melynek nem fe
lei meg a cselekvő erőfe

szftés az erkölcsi élet kö
telezettségeinek a teljes~

tésére." (VS 67)
SVS 70
6 VS 71
7 VS 68

8 .Az optio fundamentalis
körüli meggondolások né
hány teológust arra kész
tettek, hogy komoly revfzi6
alá vegyék a halálos bű

nök és a bocsánatos bű

nök hagyományos megkü
lönböztetését. (.oo) Azt
mondják, hogy a bűn sú
lyosságát sokkal inkább a
személyi szabadság elkö
telezettségének a fokával
kell mérni, mintsem a cse
lekedet anyagával.· (VS 69)

9 .ÓVakodni kell a halálos
bún olyan értelmezésétől,

mely szerint az csak az
lsten elleni - miként ma
napság mondják - 'optio
fundamentalis' aktusa,
mely lsten vagy a feleba
rát kifejezett és formális
megvetését vagy a szere
tet nem tudatos és bent
foglalt elutaslását jelenti."
(VS 70)

Míndebből következik, hogy a konkrét cselekedetek módosítják
az optio fundamentalist. A cselekedetek mutatják, hogy mennyire
van meg az Isten iránti alapvető döntés. Természetesen vannak
pszichológiai szempontok, amelyeket a minősítésnél figyelembe
kell venni. De ebből még nem lehet olyan következtetést levonni,
hogy a kettőt egymástól erkölcsileg szét lehetne választani.5

A cselekedetekkel kapcsolatban kiemeli az enciklika, hogy ezen
keresztül történik a személyiség önmeghatározása. Ezek befolyá
solják a személyiség belső irányultságát, ezzel együtt az optio
fundamentalist.6

Ennek a meggondolásnak megvannak a lelkipásztori következ
ményei is. Istenhez nem maradhatunk hűségesek,ha a cselekede
tek ellentmondanak akaratának. Minden elkövetett halálos bűn

eltávolít Istentől, aki erkölcsi törvényt adott. Isten parancsainak
az elutasításakor ugyan megmaradhat a hit, de gyengül a szere
tet, a megszentelő kegyelem, sőt el is veszíthető. Ha az ember az
optio fundamentalissal egészen Istennek szentelte önmagát, akkor
a cselekedeteiben Isten akaratának a teljesítésével ennek meg kell
mutatkozni.7

A halálos bún és a bocsánatos bún

Az optio fundamentalissal kapcsolatos a halálos bűn és a bocsána
tos bűn hagyományos megkülönböztetésének a kritikája. Ha az op
tio fundamentalistól függ az üdvösség, akkor a cselekedeteket nem
lehet halálos bűnnek minősíteni. Halálos bűn kifejezetten az Isten
től való elfordulás. Ez pedig nagyon nehezen történik meg. És ha
előfordulna. akkor is nagyon elemezni kellene, hogy ezt mennyire
az alapvető szabadság alapján tette.

Az enciklika elutasítja azt a felfogást, hogy halálos bűn csak az
optio feundamentalissal kapcsolatban fordulhat elő. Itt mutatkoz
hat meg Isten teljes elutasítása. Ez pedig nem azonos a cselekede
tek anyagával. És ezért nehéz azt mondani, hogy aki Istennel és
Jézus Krisztus egyházával egységben akar élni, az halálos búnt is
mételten el tudna követni. Továbbá, ha ilyen döntéssel elszakad
Istentől, akkor bűnbánattal könnyen vissza tudna térni Istenhez.''

A kiengesztelődésről és a bűnbánatról szóló Püspöki Szinódu
son szintén a megbeszélés tárgyát képezte a halálos és bocsánatos
bűn közti különbség. A szinódusi megbeszélések eredményeként
megjelent Reconciliatio et poentientia kezdetú apostoli buzdítás
megerősítette a halálos ésa bocsánatos bűn közti megkülönböz
tetést, és erre a jelen enciklika is kitér.9
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Az önmagukban rossz cselekedetek

10 VS 67

GS 27

11 .Éppen ezért az
emberi cselekvés nem
értékelhető erkölcsileg
jónak csak azért, mert

valamilyen cél elérésére
szolgál vagy mert a

cselekvő alany
szándéka jó." (VS 72)

A halálos bűnnel kapcsolatban az enciklika kiemeli, hogy vannak
pozitív és negatív parancsok. A pozitív erkölcsi parancsok ugyan
adott esetben - megfontolás alapján - nem mindig köteleznek,
de a tiltó parancsok mindig tilosak. 10

Itt hivatkozik a II. Vatikáni zsinat világos tanítására: "Minden,
ami az élet ellen irányul: a gyilkosság bármilyen formája, a népir
tás, az abortusz, az eutanázia és a szándékos öngyilkosság, mind
az, ami sérti az emberi személy épségét; a csonkítások, a testi
vagy lelki kínzás, a lélektani kényszer alkalmazása, mindaz, ami
sérti az emberi méltóságot: az embertelen életkörülmények, az
önkéntes bebörtönzés, az elhurcolás, a rabszolgatartás, a prostitú
ció, a nőkkel vagy ifjakkal val6 kereskedelem, de az is gazság, ha
lealacsonyító munkafeltételek között pusztán jövedelmező esz
köznek tekintik a munkásokat, nem pedig szabad és felelős sze
mélynek; mindezek és a hozzájuk hasonló eljárások szégyenlete
sek, s miközben mérgezik az emberiséget, nem azokat mocskolják
be, akik elszenvedik, hanem azokat, akik művelik, és igen nagy
mértékben sértik a Teremtő dicsőségét."

"Következésképpen a j6 akarattal elkövetett rossz soha nem
menthető: '...mint azok, akik azt mondják: tegyünk rosszat, hogy
jó következzék belőle; az ilyenek elítélése jogos' (Róm 3,8)"(VS 78)

Majd így folyatja: "Az Egyház a Szentírás tanítását követi,
amikor arra tanít, hogy vannak bensőleg rossz cselekedetek. Pál
apostol teljes komolysággal mondja: 'Ne ámítsátok magatokat:
sem erkölcstelenek, sem bálványimád6k, sem házasságtörők,sem
kéjencek, sem szodomiták, sem tolvajok, sem részegesek, sem át
kozód6k, sem rabl6k nem fogják örökölni Isten országát.' (IKor
6,9-lD)" (VS 81)

Kitér az enciklika arra is, hogy ami önmagában rossz, azt jó
cél érdekében sem szabad megtenni.ll

Természettörvény, isteni törvény

12 VS 72

Kétségessé vált egyeseknél az erkölcsi természettörvény fogalma,
amellyel viszont az erkölcsteol6gia komolyan foglalkozott az előző

időben. Indokként lehet felhozni részint a természettudományos
gondolkodásm6dot, ahol a természettörvényt matematikailag lehet
megfogalmazni, kísérletekkel igazolni. Továbbá ma az egész világ
együtt él a maga sokféle kultúrájával, vallásával, erkölcsi felfogá
sával. Ez az ismeret kétségessé teszi az erkölcsi természettörvény
létét és felismerhetőségét: ha van természettörvény és értelemmel
felismerhető, akkor miért nerrr ismerik fel mindenütt és minden
kor? Az enciklika a felhozható nehézségekkel szemben kiemeli a
természettörvény létét és jogosságát.12
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A lelkiismeret nevelése

13 Vö. A Chapelle S.J.:
Les enjeux de Veritatis
splendor, in: Nouvelle Re·
vue Théologique, 1993.
801-817.

Róm 12,2

14 "A lelkiismeret mint
végső, konkrét ftélet, el
veszfti méltóságát, amikor
vétkesen téves, azaz
'amikor az ember keveset
törődik ajóés az igazság
keresésével, vagy amikor
a lelkiismeret bOnös szo
kás miatt szinte vakká vá·
lik'. (GS 16)" (VS 63)

15 "A keresztények alelki·
ismeretük alakftásához
igen nagy segftséget ta
lálnak az egyházban és
annak Tanftóhivatalában."
(VS 64)

Az enciklika szól a lelkiismeret szerepéröl, ezzel együtt a lelküsme
ret nevelésének a fontosságáról. Az enciklikának ezt a részét (62-64.
pontok) a Tanítóhivatal nagy körültekintéssel és pontossággal fej
tette ki.l3

A Szentírás világosan kifejti a lelküsmeret szerepét. Szent Pál
tanítása nagyon figyelemreméltó: "Ne hasonuljatok a világhoz, ha
nem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, hogy meg tud
játok ítélni, mi az lsten akarata, mi a jó, mi kedves előtte és mi
tökéletes." Lényegében arra utal, hogy a keresztény ember folyto
nosan reflektál cselekedeteire, nem hasonul a világhoz. Folytono
san arra figyel, amit Isten megkíván tőle. Ez pedig a lelküsmeret
nevelését jelenti. Jó arra gondolni, hogy Szent Pál mindezt a keresz
ténység kezdetén a pogányságból megtért hívőknekmondja.

Éppen ezért a keresztény ember folytonos feladata a lelküsmeret
nevelése, hogy az az igazság útmutatója legyen. A lelküsmeret té
vedhet is: lehet legyőzhetetlenültéves, de lehet vétkesen téves, ami
kor nem törekszik az erkölcsi igazság megismerésére. Ha vétkesen
téves, akkor elveszíti mélt6ságát.l 4

Míndebböl következik a lelküsmeret nevelésének a kötelezettsé
ge. Ahhoz, hogy meg tudjuk ítélni, mi az lsten akarata, folytonos
ref1exióra és nevelésre van szükség.

A lelkiismeret nevelésében nem vagyunk magunkra hagyatva.
A lelkiismeret nevelésének forrása és segítője a Szentírás mellett az
egyház tanítása, amelyre a keresztény embemek folytonosan figyel
nie kell. ls

Lelkipásztori szempontból ebből következik a lelki vezetés
szükségessége igehirdetésben, gyóntatószékben, csoportos vagy
magán jellegei beszélgetésekben. Vonatkozik ez a papra is, akinek
még inkább szüksége van lelki vezetésre, hogy híveinek jó lelki
vezetője legyen.

A keresztény erkölcs hirdetése a mai közgondolkodásban

Mindkét enciklikát, a Veritatis splendort, még inkább az Evan
gelium vitae enciklikát is, sok bírálat érte, főleg az egyházon kívüli
körökből: eltér a mai ember igényeitől,nem veszi figyelembe a tár
sadalmi élet fejlődéseit. nem számol a mai természettudományos
beállítottsággal. Elhangzott hazánkban is olyan kijelentés, hogy a
pápa mintegy a sivatag közepén áll és onnan prédikál, de nincs,
aki azt igazán meghallja és elfogadja, mert a hagyományos keresz
tény tanítás hangoztatásával idejét múlt elveket hirdet.

Nem lehet tagadni, hogy feszültség áll fenn a keresztény taní
tás és a mai ember gondolkodásmódja közt, még az egyházón be
lül is. Megkísért az a gondolat, hogy ha a embereket meg akarjuk

681



16 Végh László:
A piacosított hitélet

veszélyeifÓl,
in: Confessio, 1994/4.

Mt 19,16

nyerni, akkor új elvek szerint kell szólnunk, mert különben nem
hallgatnak ránk, elszakadnak az egyháztól.

Érdemes itt idéznem egy megnyilatkozást, amely a református
Confessio folyóiratban jelent meg az elmúlt évben "A piacosított
hitélet veszélyeiről" címmel. Ebben többek közt a következő sze
repel: "Bizony gyarló emberként olyanok vagyunk, hogy a fed
désre legalább annyira rászorulunk, mint a vigasztalásra, az üd
vözülés ígéretére. Csak míg az utóbbiakat könnyű szívvel, öröm
mel hallgatjuk, a figyelmeztetést, feddést nehezebb elfogadni. Ne
hezen viseljük el a kritikát, a modem ember szótárából egyre job
ban kikopik az a szó, hogy alázat. Ebben rejlik a piacosuló, má
sutt sok helyen már piacosodott hitélet igazi veszélye. A függö
ségbe kerülő lelkészek elkezdenek félni a gyülekezettől. Mert mit
szólnak a hívek a prédikációhoz? Mit szabad mondanom, és azt
is hogyan fogalmazzam meg, hogy lehetőleg senki se nehezteljen
rám, ez válik központi kérdéssé a felkészülés és prédikálás során.
Lassan nem a Szentlélek ereje válik meghatározóvá, az igehirde
tők nem arra figyelnek elsősorban, hanem a gyülekezet hangula
tára, visszajelzéseire. Ha nem tetszik a feddő, gyarlóságainkat os
torozó prédikáció, ha nem úgy foglal állást mondjuk az abortusz
ügyében, ahogy a híveknek tetszene, a hívek egy része elhagyhat
ja a gyülekezetet, viselni kell ennek anyagi hátrányait. Sőt őt ma
gát a lelkészt is könnyen elcsaphatják, a munkaerőpíacon talál
hatnak majd bőven olyat, aki inkább a szájuk íze szerint beszél.
Vagy akár kettészakadhat a gyülekezet, az elégedetlenek új fele
kezetet is alapíthatnak maguknak. A függőségbe kerülő lelkészek
félelme sötét üvegeket helyez az isteni üzenet fényének útjába.
Hiába a jobb technikai képzettség, felkészülés, ha éppen a lényeg
sérül."16

A pápai enciklikának éppen az a célja, hogy a lényeg ne sérül
jön. Lelkipásztori feladatunk, hogy a mai életkörülmények között
és gondolkodásmódban, ha kell, a közvéleménnyel szemben is vi
lágosan hirdessük a kinyilatkoztatott tanítást. De azt sem szabad
elfelejteni, hogy a megértés és elfogadás kííndulöpontja mindig
az enciklikában folytonosan visszatére> alapvető kérdés: "Mester,
mi jót kell tennem, hogy elnyerjem az örök életet?"
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