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A magyar vallásos könyvkiadás (hazai és külföldI) az utóbbi években szépen kl
bontakozott, mégis az erkölcsteológia területe úgyszólván fehér folt maradt, - a
szö szoros értelmében hiánycikk. Dr . Király ErnO új müve tehát nagy ürt tölt be. Sze
rencsésen tükrözi az új erkölcsteológiai müvek .zslnatt" szemléletét: ezek - fOleg
a redemptorista Bernhard Haring munkássága nyomán - a krisztusi meghIvást és a
szeretetet állitják az erkölcsi élet középpon tjába. B. Haring klasszikussá vált múve,
. Das Gesetz Chrlstl " (Krisztus törvénye) először a Zsinat el őtt jelent meg 1954·OOn.
A szerzö a Zsinat után átdolgozta múvét: nyolcadik új kiad ása 1967-ben jelent meg;
ez már figyelembe veszi a zsinati tan ít ást is . Több nyelvre lefordltották. P. Haring
a legutóbbi években, már súlyos betegen újralrta erkölcsteológiai összefoglalását
.Frel in Chrtstus" , Szabadon Krisztusban címrnel . (Az angol els ö kiadás elme : Szabadon
és húségesen Krisztusban.) Király ErnO Ismeri és használja mindkettOt.

O maga Igy mutatja be könyvét (5. o.I : .A könyv elsOsorban napjaink két jelentős

morálteológusának, P. Haringnek és P. Günthörnek múvelre, gondolataira támaszkodik.
Nem tartja feladatának újdonságok keresését vagy bizonytalan. meg nem érett véle
mények hangoztatását. A nehéz kérdések megválaszolásánál is elsőserban rájuk t á
maszkodlk, és arra gondosan figyel, hogy az egyházi tanítóhivatal iránymutató köve
telményelnek megfeleljen: Mondanunk sem kell. milyen nehéz feladatra vállalkozott
Király ErnO. Hiszen ha valahol, akko r az erkölcsteológia területén - kezdve az alap
elveken és a módszeren - az álláspontok és a nézetek éles konfrontációival találko
zunk. Külön ösen is vitatott az ún.•természetes erk ölcs" és a kinyilatkoztatott erkölcsi
törvény viszonya, Illetve a TanItóhivatal illetékessége a természettörvény kérdésében .

A szerzö egy bevezető részben bemutatja az erkölcsteológiát: meghatározza fogal 
mát, felvázolja történetét egészen a mal eszmeáramlatokig. Az elsö rész az erkölcs
teológia alapfogalmait tisztázza két fejezetben (A meghfvó lsten, A meghfvott ember) .
A második rész : A Krisztusban Ist ennek élő embe r. az Isteni erényekrOl és az lsten
felé forduló élet erényelrOI tárgyal. A harmadik, utolsó rész (Az embertársak szol
gálata Krisztusban) a négy sarkalatos erényről szóló katolikus tan ít ás keretében mu
tatja be a szeretetre épülö keresztény életet. A könyvalapszerkezete jól átte klnthetö ,
de az egyes alfejezeteken, paragrafusokon belül a tipográfia világosabban kiemelhette
volna a gondolatmenetet [elz ö szakaszelmeket.

Király ErnO rnüve erkölcs t e o I ó g I a. tehát az erkölcsi életre vonatkozó krlsz
tusl kinyilatkoztatást rnutatja be módsze resen, figyelve a katolikus hagyomán yra, a
Tanftóhlvatal megnyilatkozásaira. De az els ö részben, ahol az erkölcsteológia alap
fogalmairól sz öl, szükségszerúen tárgyal antropológiai és etikai alapkérdéseket ls: az
értelmi megismerés és a hit alapján t ört énő megismerés. az ember természetes er
kölcsi struktúr ája, az alapvető ( . t ermészetbOI· folyó) erkölcsi törvények léte, egyete
mes érvénye, III. az Egyház Illetékessége ezek körüllrásában . Napjainkban éppen ezek
a legvitatottabb erkölcsi problémák. Ezt a szerzö is v il ágosan látja. és jelzi ls az
I. rész 1. fejezetében (92-104). A vitatott kérdésekre adott felelet szoros összefüg
gésben van az ernberképpel. olyan antropológiai alapkérd ésekkel . mint az ember ter
mészete, történetisége és szabadsága. FOleg ez utóbbinak alapos tá rgyalására van
szükség, hogy aztán megvltathassuk a természettörvény problémáját. Márpedig Király
b Ov e b b e n mindezekről az I. rész 2. fejezetében szél, tehát m i u t á n már meq
kisérelte a választ az imént emlitett problémákra. Ezért érezzük elégtelennek az I. rész
l. fejezetének eszmefuttatásatt. (Király egyik mestere, P. Haring, nagyon helyesen,
e l őbb az antropológiai kérdéseket tisztázza, nevezetesen a szabadság problémakörét
.Krlsztus t örv énye" c. múvében.) A problémakör - az .evllágl etlka" és az erkölcs
teológia határkérdéseinek - vizsgálata nagyon lényeges a nem hívökkel. a .vllággal ·
folytatott párbeszédben, ahogy egyébként erre Király maga ls utal (94). A 97-102. o.-on
jelzi a kérdéskör összetev ölt . továbbá azt ls, hogy jelentős nézeteltérések vannak
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manapság a katolikusok körében a természettörvények egyetemes érvénye (felismer·
hetősége) és a kinyilatkoztatást értelmező egyházi Tanitóhivatal Illetékessége kérdé.
selben. De talán jobban körvonalazhatta volna a viták alapvető Irányait. az állásponto·
kat és a megoldási kfsérleteket. Annál ls Inkább. mivel a kézikönyvben többször vlsz
szatérnek az alapkérdések.

Király Ernő müvének érdemel közé tartozik az üdvtörténeti és perszonalIsta szem
l élet, továbbá a lelkipásztori beállltottság . Józan mértéktartás Jellemzi álláspontját .

Szabó F.

Szilas László: K I s m a g y a r e g y h á z t ö r t é n e t. tkk. Kiegészítő füzetek 2.
Róma 1982. 146 o.

Merész vállalkozásnak tűnhetik aIIg másfélszáz oldalon összefoglaló. tájékoztató
beszámolót frnl a magyar egyház történetéről. A szerz ö nem ls tartja könyvecskéjét
másnak. mint .mozalkk övek" gyűjteményének (130. o.l abból a csodálatos. sokszor
emberileg érthetetlen. máskor nagyon ls emberinek tetsző [elenséqböl, ami lsten or
szágának földi vándorlása. Lényegében a Vatikáni Rádióban tartott előadássorozatát

tette Itt sokak kivánságára közkinccsé.
Egyes fejezetekben élvezetes. könnyen olvasható bemutatásban csillognak előttünk

ezek a .mozalkdarabok" . Gondolok Itt főleg a keresztény középkor és a hltújltás Ide
jét bemutató részekre. Sokáig rnüködött a szerzö német környezetben; Innen a hltújf·
tás korának méltányos és megértő tárgyalása. a legújabb kutatási eredmények íel
használásával.

Halványabb a magyar nép megtérésének Időszakát tárgyaló rész. és főleg kissé
hiányos III. egyoldalú a 20. századi szakasz. Hogy egyebet ne emlftsünk: ott volt Schütz
Antal és a piarista tudósok. az egy nemzetet katekizáló Tóth Tihamér és társai. az
éplt ö Glattfelder püspök. a Kalot mellett a Kalász. virágzó katolikus szépirodalom
kitűnő folyóiratokkai stb.

A szerzö bizonyára arra gondol. hogy az érdeklődő tovább olvas . A forrásmunkák
megadásában azonban bizonyos aránytalanság tapasztalható: alapvető munkák mellett
kevésbé fontos vagy nehezen hozzáférhető kisebb rnüvek szerepelnek. Mindenesetre
a kis könyv fő érdeme. hogy további tájékozódásra. kutatésra serkent. Hiszen a t ör
ténelem - egyházi és világi egyaránt - tanftómesterünk lehetne a jelen kiértékelése
és a jövő épít ése terén. ha vslöban tanulnánk belőle.

Békési I.
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