
ESZMÉK ÉS TÉNYEK

Már a zsinat előtti ídőkoen is nem
egy írásomban szóvátettem, hogy mi
lyen nehézségek elé állítják a szo
cialdsta rendszerben élő katolílkuso
kat a pápai szocíálís körlevelek né
mely tételei, amelyeket ezek az ok
mányok a természetjogból származtat
nak és kötelezőknelk tüntetnek föl.
Nem is beszélve ugyanis azokról az
elmélett meggondolásokról, amelyek
legalább is virtraVhatónaik ariutatják a
"természetjog" elnevezést, elfogadás
00 szánt értelmezésének nem egy vo
natkozásban maga a társadalma való
ság fordult ellene. Mmdez a zsinat
óta katolikus oldalon is mind sűrűb

ben hangot kap. Ezúttal csak arra a
nagyjelentőségű és sokfelé tárgyalt
tanulmányra szerétném fel'h,ív:ni a m
gyelmet, amelyet "Egyház és terrné
szetjog" eimmel a neves svájci je
zsuita társadalombőlcselő és mora
lista, Jakob David tollából tett közzé
az OTientierung.

Az egy/házi tekintély rníndig állí
totta, hogy vannak az ember termé
szetéből folyó valódi jogok és köte
Iezettségek, s ez a természetjog leg
alább alapvető vonásaiban elvileg a
pusztán ",természetes" ész világánál
megísmenhető. S báir a Szentfrásból
és Ikülönösen a RÓIlTIai levél. 1-2. fe
jezete1ből felsorakoztatott érveik :nem
egészen omentesek a problérnáíktól, ő

maga is híve a természetjognak 
szögezí le David. Hasonló nehézségeik
adódnak itt, mint Isten természetes
úton való felísmerhetésével 'kapcsolat
ban, amit az L vatikáni zsinat dog
makélnt lI1yilváll1ított ki. E-gyre éteseb
ben és sürgetőbben vetődik fel azon
baJI1 a kérdés, hogy milyen tekintély
lyel jelenti ki részleteiben is az egy
ház, hogy ezt vagy azt a természet
jog követeli vagy tiltja. Hormari veszi
az egyház a jogot, illetélkeSisége1 és
tekíntélyt anhoz, hogy teológiai köte
lezéssel állapítson meg és a hJívek
nek kötelezően írjon e!lő Igazságokat,
amelyeiket az egyház maga sem a ki
ll1yila,lJkoztatáSlból, hanem csupán a
természetre vonatkozó ismereteiből

merít? Ezt a Ikérdést teológiailag még
kevéssé tisztázták, noha agen nagy
mínd az elméleti, mind a gyakorlati
Ihocdereje. Ér1nti nemcsak a szociálís
enciklLi'kálk legrobib Ik!ijelentését, ha-
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nem az erkölcs szélcs Lterületert is..
különösen a házasságí és a szexuális
morálJt.

Kiváltlképoon égető most a kérdés
a születésszabályozás problémájával,
a fogamzás ellení szerek hasznáűatá

val és a rokon otémákkal kapcsolat
ban. A szűletésszaoályozást iHetően

nyilvánvaló lett, hogy maga, az egy
házi tekintély sem látja, míként old
hatná meg tisztári tcológiaí eszközök
kel ezt a kérdést. EZlél't 'hívd.ak meg
a pápai bizottságba nemcsak teológu
sokat, akik í.tt kísebbségben vannak,
hanem víűági tudósokat: pszicholó
gusokat, antropológusokat, szocíológu
sokat, orvosokat, demogradusokat, Mí
ként építhető azonban teológiailag'
kötelező tanítás rnímdezakmek a tudó
soknak nézeteíre, akik nem maga
sabb, mint csupán: emberi tekíntélyt
igényelhetnek maguknak?

Maga az egy/házi tekintély külőn

böző megnyílatkozásaíban, amelyeket
mínden dogmatikai kézikönyv tartal
maz, különösen pedig a Rerum nova
rum, a Quadragesimo anno és a Casti'
connubii körleveleleben Ikdfejezet:ten
jogot emel arra, hogy a természetes,
jog és a természetes erkölcs kérdé
seiben teki:nltélyi kijelle<ntéseket tegyen;
amelyekhez a ihív:őknek tartaniok kel
lene magukat. A megokolások azon
ban nem mindenIkit elégítenek ki.

*
Mikor is tévedhetetlen az egyháa

és a pápa? - teszi fel a kérdést
David, s Idevágó fejtegetései a lieg
nagyobb érdeklődésre tarthatnak szá
mot.

Az egyház tanétó tekintélye - írja'
David - lköZ\'etlenül az dsteni kínyí
Iatkoztazás továbbadására, értelmezé
sére, megőrzésére, körülhatárolására
és védeilmére vOll1artlko:zJilk. Épp ezért
.kétségtelen joga és feladata, hogy e1
utasítsa atermés'ZI€tjog olyan felfo
gásaít, amelyek ellentétben vanmaík a
kínyílatkoztatással. Pozitív módon ki
[elenthen továbbá, hogy más tanok
összeegyeztethetők a lkinyHatkozrtratott
igazsággal. EZJein kívül a kinyila'tlkoz
tatott tanból következtetéseket vonihat
le, vagy elŐlfeilitételelret tisztázhat,
amelyek né1ikül a kínyilatkoztatotr



igazság nem lenne tartható - jól
lehet itt már ~amis értelmezések IÍ.S
becsúszhatnak.

Ez 8Z.()Il1baJIl mínd nem elégséges
ahhoz, hogy a tiszta természetjog
kérdéseiben teljességgel kötelező tan
beli kijelentések jöhessenek létre. Ha
természetjogi 'tanok ellene szólriak a
kinyilatkoztatásnak, akkor magától ér
tetődik, hogy azokat el kell utasítaní.
H2 azonban "a kínyílaíkoztatott igaz
sággal összeegyeztetnotök'Vez még rtá
volról sem biztosíték a helyességük
re. Hiszen elgondolható. hogy ugyan
arról a tárgyról különbözően szóló
tanok is összeegyeztethetők a kinyilat
koztatott igazsággad, Nyitva marad
így a tér a természetes eszközökkel
való tudományos kutatás számára, s
kell is, hogy nyitva maradjon. Nem
látni, hogy atan,íióhivatal míként ír
hatna itt elő pozitív kötelező tant.

Az L vatikáni zsinat kinydlvándtotta
ugyan az egyház tévedhetetlenségét
"in doctrina fidei et rnorurn". A hi
vatales szónok, Gasser bríxení püspök,
egy kiváló teológus, azonban kuíeje
zetten kíjelemtette, hogya tévedhetet
lenség ·a "depositu:m fidei"-re, azaz a
"hületétemény:ve" vonatkozák vala
mint arra, ami vele kőzvetlenűl össze
függ. Ez áll kétségkívül az ",in rebus
fidei et morurn" formulára lis. A té
vedhetetlenség tehát annyiban vonat
kozik ae; erkölcsi tandtásra amennyi
ben ez ki van nyiíatkoetatva, mínt
például a felebaráti szerétet parancsa,
vagy a házasság felbonthatatlanséga.

Az L vati'kání zsinat szövegeiből,

valamint a tridenti zsinatnak abból a
szövegéből, amelyre hivatkozás tör
tént, Világosan kitűnik, hogy az egy
ház tévedhetetlensége a kinyilatkoz
tatott közlésekre, azok védelmére,
magyarázására és továbbadáséra vo
natkozík, és csak e határokon belül
igényelhető. Ezt erősítette meg Gas
ser püspök is, amikor 1870. július 16-i
előadói jelentésében a szavazásra elő

terjesztett dogmatikus szöveget ek
ként világította meg:

",A definíció tartalmazza a téved
hetetlenség tárgyát is. Atévedhetet
lenség ígéretét az egész hítletétemény
megőrzése és kifejtése ok:áJbal kapta
az egyház. Ezért általában könnyű

belátni, hogy annak tárgya a hitre és
az erkölcsökre vonatkozó tan. De
azok az igazságok, amelyek a hitbeli
és erkölcsi tanhoz tartoznak, nem

mínd azonos terméseetűek és nem
ugyanolyan mértékben szükségesek
a hitletétemény megőrzéséhez, Ebből

következik, hogy a velük szembenálló
tévedések is különböző foikJban mon
danak ellene a hitletéteménynek, és
pedig attól függően, hogy a vonat
kozó igazságok szerosabban vagy ks
vésbé szorosan tartoznak bele a hit
Ietéteményoe, Már most bizonyos,
hogy a pápa tévednetetlensége az igaz
ságoknak teljesen ugyananra a körére
terjed ki, mínt az egyházé, mert
mindkettőnek teljesen azonos a célja.
Az Istentől megígért tévedhetetlenség'
hiztos'aJIl vonatkozák legalább is arra,
ami közvetlenül ahitletéteményhez
tartozik, ebből folyóari a dogmák meg
határozására és a tévtanok elítélésére.
Az összes keresztényelonek tehát igaz
nak Iken tartaniok azt a hittételt, hogy
dogmák meghatározásában az egyház
tévedhetetlenül jár el. Mint azonban
mondottuk, a kínyílatkoztatott hitigaz
ságokkal más igazságok is szorosab
ban vagy kevésbé szorosan össze
függenek, amelyek, ha nem is lettek
kinyilatkoztatva, a kimyí'labkoztatott
igazság megőrzéséhez megvílágdtásá
hoz és értelmezéséhez megkíwántat
nak. Az ilyen igazságok tehát, amik
hez még a dogmatikus tényeket (facta
dogmatica) is hozzá kell számítani,
amennyiben a rhícletótomónyt nem le
hetne nélkülük megőrízmí és megma
gyarázní, nem taetoenak bele közvet
Ienűl a hit1etétemén~be, de szüksé
gesek annaéc védelmére, S ezért vala
mennyi katolíkus teológus egyöll1ltetú
tanítása, hogy az egyház az ilyen
igazságok hiteles hdroetésében is té
vedhetetlen, s ennek tagadása igen
súlyos tévedés lenne. A nézetek

. cook annak a bízonyosségnak fo
kát ' illetően kriliö~böznerk, amellyel
em a tévedhetetleriséget a teológusok
áHítják, hogy vajon ezt hittételnek
kell-e tekínteni, amelynek tagadása
eretnekség lenne, avagy csupán olyan
tételnek, amelyet egykill1Y'ilatkoma
totc ígazságbólvezettek Ie és így csak
te0'1ógiailagbÍZiOIl1Yos. Mínthogy a
pápad tévedhetetlenségre ugyamaz áll,
1ffiÍillJt az egyház tévedhetetlenségére,
ez a kérdés itt lis felmerül. A bízott
sági tagok azonban egyhangúan úgy
döntöttek, 'hogy emre a kérdésre nem
tértnek ki, amiből szükségszerű követ
keztetésként adódík, hogy most csak
ezt határozzuk meg: a pápai téved-



:hetet:l€l11Ség tárgyáról ugyanam kell
h1J1I1i, rnint amit az egyház tévedhe
tetlenségéről hiszünk.

!gy a jeleinJe:gi megaatározásnak a
pápai tévedhetetlenség tárgyát iUetően
két része van, amelyek legbensőbben

összrefiiggenelk: egymással. Az első csak
.általénosságban jelölí meg a tárgyát
.és am mondja, hogy a hit és az er
kölcs dolgai tartoznek 'bele. A máso
<lik azonban az egynáz tévedhetetlen
.ségével való összehasonlítás útján kö
rülírja és meghatározza azt, mond
ván, hogy a pápa tévedbetetlenségé
nek wgyapontosa!Il olyan messzire
nyúJ1ik, mínt az egYOOZ tévedhetetlen
ségének tárgya. Em a két reszt min
dig együttesen szem előtt kell tarta
nunk, ha a meghatározás igazi értel
mét meg akarjuk ragadeu. Amennyire
eretnekség volna tehát kétségbe vonni
az egyház tévedhetetlenségét a dog
mák meghaaározásában, úgy e dekré
tum értelmében nem !kevésbé eret
nekség lenne annak tagadása, hogy a
pápa tévedhetetlen hittételek megha
tározásában; és míként eddig volt, ez
után is csupáncteodógiaí lag bizonyos,
nem pedig hitigazságként érvényes,
hogy az egyház tévedhetetlen azok
nak a más igazságokinak megálüapí
tásában. amelyekről fentebb beszél
tünk, ugyanúgy nem mondja ki ez a
dekrétum azt sem, hogy a pápa ugyan
ezekre vonatkozóan ne tévedhetne.
Ebben a kérdésben mínd az egyházi,
rnind a pápai tévedhetétlenséget il
letően ugyanaz a teológiai bizonyos
ság án fenn, mint korábban."

Nyilvámvaló ebből - állapítja meg
David -, hogy az egyház tévedhetet
lenségéről szóló dogma nem vonatko
zik a tiszta természetjog és a termé
szetes erkölcsösség kérdéseire.

•
A U. vatikáni zsinatnak az egyház

"és a mai világ viszonyát tárgyaló
pasztorális konstitúciója az első rész
3. fejezetében nem ok né1lciil hang
súlyozza a rold:í dolgok és a profán
tudományokönMlóságát (autonómiá
ját/) - folytatja David. Ha. tehát a
iermészetjogot komolyan vesszük, ak
kor kell, hogy áUjon ez a természet
jogról szóló tudományra is. Végtére a
természetjog az a jog és a kötelessé
geknek az a köre, amely a do1gdk:
természetéből következik és az ész
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természetes fényénél ismerhető fel.
A zsinat ugya.nakikor fájlal bizonyos

szellemi magatartésokat, "amelyek a
tudományok jogOS autonómiájának
nem keJJ1ő megértése míatt a keresz
tényeknél sem hiányoztak". "Kortár
saink ikJözül - úgymond - sokan
félni látszanak, hogy az emberi tevé
kenység szerosabb kapcsolódása a
vallássad akadályozza az emberek, a
társadalrnak és a tudományok autonó
miáját. Ha a földi dolgok öntörvény
szerűségén azt értiik, hogy a terem
tett dolgoknak és a társadalmaknak
megvannak a saját törvényeik és ér
tékeik, amelyeket az embernek foko
zatosan kell felismernie, használnia
és alakítanda, aimkor föltétlenül jogos
ennek az örstörvényszerüségnek igény
lése. Nemcsak korunk emberei köve
te1i)kezt, hanem ez felel meg, a Te
remtő akaratának: is. Teremtett voltá
nál fogva ugvanís minden dolognak
a számára sajátos rnódon megvan a
szilárd alakja, igazsága és jósága,
megvannak a saját törvényei és l'en
dezettségei, Ezeket az embernek tisz
teletben kell tartania és el keLl is
mernie, hogy mindenegyes tudomány
ágnak és rtechnjkaí eljárásnak saját
rnódszere van."

Nem látható be - füzi hozzá Da
vid -, hogy miért ne lenne ez érvé
nyes a terrnészetjogra is. Ha a ter
mészetjog valóban "terunészetjog", ak
kor az idézett fejteg'etésekn,ek a ter
mészetes, vagyis a .tenrnészetben meg
alapozott erkölcsösségrőlszóló tanítás
ra is vonatkozníok kell, már- amennyi
ben ezek a tanok nem egvértelrnüen
ellentétesek a kimyflatkoztatott er
kölcsí alapelvekkel. Az egyházi tekin
tély a tiszta természetjog kérdései
ben amúgyis a természetes tudoaná-

. nyakra van utalva - itt észérvekkel,
nem pedig tekintélyi érvekkel kell
vitatkozni és küzdeni. A döntést is
rá kel:! hagyní ezekre a tudományok
ra, feltéve, hogy a döntés nem el[€Ill
tétes a kínyálatkoztatással, Á1l ez az
emberrel foglalkozó tudományokra is,
mert ha az embernek vannak is olyan
mélységeí, amelyelk nem .hozzáférne
tök a természetes tudomány számára,
emiatt még nem vesztik hatályukat
az emberre vonatkozó természetes
megismerések. Az egyház maga hang
súlyozza például a tulajdonjogot, a
gazdasági együttrendelkezést, a házas
sági rnorál legtöbb ailiaptéte1ét illetően,



'hogy ezek a kérdések a természet
jQli'Jba tartoznak. Kétség sem férhet
tehát ahhoz; hogy a természetes tudo
máinydlm~k fjbiológia, pszichológia, 01'
'vos tudomány, antropológia, népesedés
'tudomány, bölcselet stb.) megvan az
.Illetékességük rníndezek tekIiJntetébein.

*
De nem a pápáik lépték-e túl akikor

Illetékességüket, amikor i1dj,elenté
scikiben a tiszta természetjog kérdé
seiben is álílást foglaltak? SemmUoép
pen sem - feleli David ~, annak el
lenére sem, hogy tisztán a tanítóhíva
ialon belül nehéz voína igazolni !iLyes
féle illetékességet. Az egy luíznak
ugyanis nemcsak tanítóhívata~a, ha
nem pásztori hivataw is van. utóbbi
azt jelentd, hogy az egyháznak támo
gatnia és vezetnie kell a híveket er
kölcsi életvitelükben, már amennyi
ben rászorulnak cilycn veretésre. Vi
lágos, hogy olyan korokiban és népek
nél, amelyek még nem elég fejlettek,
erősebb vezetésre van szükség, ennek
a vezetésnek azonban abban a mér
tékben kell hátrább lépnie, amelyben
a keresztények nagykorúaíoká és ítélő

képesebbé válnak.
A pásztori hivatal így olyan neve

lési és vezetési feladatokat ró az egy
házra, amelyek nem lehetnek meg
ugyan tanbelt alap nélkül, de mégis

·messze túlnyúlnak a tanítóhivatalon.
A pásztori hivatalnak a vezetendők

fejlettségi fokához. tudatállapotáJhoz,
ttélőképességéhez és szükségletejhez
keLl alkalmazkodnia. Bizonyos kultúr
fokon neki kell valamely népnek, va
lamely társadalrni rétegnek rnegadnía
azokat a feleletekJet, amelyeket ma
gasabb kultúrfokra jutott népeik és
társadalmi rétegek magukitól is meg
találhatnak. idletve lkeill, hogy megta
láljanak, Amikor például a fiatal ger
mán népek ibeáramlottak az egyházba,
az egyház nemcsak a kínyílatkozta-

·tást közvetítette számukra" nemcsak
·a keresztény életforimákat ismertette
meg velük, harrem magasabb kultú
.rára, rnűveltségre, állarrnságra és mű

vészetre is emelte őket. Ezzel megoe
-csülhetetlen szelgálatot tett nekrik.
Egysrerazoolban míndezeknek a né
pekmek fel kellett szabadulníok a
.gyámság alól IS min;!; immár nagy
~ro~ ~~a kellett venru~

..a felelősséget a saját sorsukért. Hogy

ez az átmenet nem történt mindig tö
rések, egyfelől Iázadások, máslfel.ől

az atyáskodás elnyújtásának kísérlete
néLkül, szinte elkerülhetetlen 'VOLt.

Senki sem róhatía fe!!., ha tár1gyIila
gosari gondolkodik, az egyház bűnéül,

hogy armakídeién az álJ.ami és a pol
gári élet alakjtásában a kezdeménye
zést magához ragadta és a keresztény
életfelfogásnak konkrét formálkat
adott. Nem ritkán egyenesen köteles
sége volt ez. Hogy ennek során olyas
miket is elrendelt és lképViiselit, amik
nem vezethetők le mínden további
nélkül a hrtletéteményoől, óhatatlan
volt. Hagyományaira és tapasztala
taira támaszkodva és a maga keresz
tény életszemléletéből kifolyóalIl aaJ
egyház erkölcsi kérdésekre olyan vá
la:szoika,t is kénytelen volt adnd, ame
lyeket teljes egészüleben nem fedett
a kinyilatkoztatás. S amíg az egyének
és a népek ]télőképessége nem fejlő

dött ~i annyira, hogy saját felisme
réseik alapján megíhozhassák a szük
séges erkölcsi döntéseket, addig a 'ke
resztény ember tartozott is önként és
hívő lélekJkel követni ezeket az éret
tebb mérüegelésből eredő és magasabb
helyről származó utasításokat, -még
akkor is, ha ezek nem birtokolták a
tévedhetetlenség teljes biztosítékát.

S még valamit meg kell fontolni.
Nincs az az ember, nincs az a keresz
tény ember sem - ha még annyira
telnőtt és érett ds -, aJkJi a körnve
zetétől, a hagyomámytóí, a közerkölcs
től és a szokásoktól teljesen fürglgretle
nül aa.,akIItaoo ki erkölcsi elveit és íté
leteit. Aikkolr is, ha egyre személye
sebb felísmerésekre és meggyőződésre

törekszik, valamennyi lényeges pont
ban valami módon kötve marad a
közösséghez, amelyben él. A nagykorú
keresztény is csak keresztény életfel
fogásával összefüggően alakíthatja ki
hitbeli és erkölcsi meggyőződéseit.

ítéleteiben része van az egész keresz
ténységnek. S magától értetődik, hogy
e téren a hivatali hierarchia különle
ges, vezető, tisztázó, biztonságot adó
szetetet visz. Ám a híerarchda is az
összegyház "hitérzéke"segítségével al
kotja meg ítéleteit, s ez az összegyiház
folyvást keres és alakít, Nem egy
esetben tapogatózás ez, amely ki van
téve egyoldalúságoknak és tévedé-
seknek is. Ezért kell az egyháznak
nyitottnak maradnia új felismerések
számára, bárhonnan jőjjenek ezek.
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Gyakran kerül a pásztori hivatal
olyan helyzetekbe is, amikor még
nem teljesen világos az ügy és szá
mára mégis kényszerűség, hogy meg
szólaljon, :fiigyclmemessen, cseleked
jék. Ilyenkor azonban készen kell
állnia arra is, hogy ítéletét később az
újabb és jobb felismerésekinek meg
felelően módosítsa,

*
Az egyháznak és az egyházi tekin

télynek a természetjoghoz való víszo
nyáról David - megoldásí javaslat
ként - a következő megállapításokat
szürí le:

L Az egyház a Szeritírással össz
hangban és dogmatikus bizonyosság
gal tanítja, hogy van természetjog,
s ezt lényeges rendelkezéseiben a ter
mészetes értelem felismerheti.

2. Tanítóhivatalának keretében az
egyháznak arról kell döntenie, hogy
egy meghatározott természetjogi tan
összeegyeztethető-e a kinyilatkozta
tással, vagy sem.

3. Ha az egyház ennek a természet
jognak tartalmáról további kijelen
téseket tesz, akkor az ilyen kijelen
tések, még ha ünnepélyes formában
történnek is, inkább a pásztori, mint
a tanítóhivatalhoz tartoznak. Ezek a
kijelentések nem formálhatnak igényt
tévedhetetlenségre, kivéve azt az ese
tet, amikor a vonatkozó természet
jogi tételnek tartalmát az isteni ki
nyilatkoztatás is magában foglalja.
A tisztán természetjogi tételeknek
nem forrása sem a Szentírás, sem. a
hiteles teológiai hagyomány, mert hi
szen utóbbinak előfeltétele éppen a
kinyilatkoztatás..

4. Ennek ellenére az egyház bizo
nyos körülmények között jogosult,
sőt kénytelen kijelentéseket tenni a
természetes erkölcsi törvény bizonyos
követelményeiről is, ilyenkor azonban
nem tanítóhivatalából, hanem pásztori
hivatalából kifolyóan lép fel. Feladata
ugyanis, hogy segítségére legyen a
hívőknek a keresztény erkölcsi élet
megvalósításában és hozzásegítse a
hívőket a helyes itéletalkotáshoz is,
ha ők maguk a saját ismereteik alap
ján nem képesek erre. Ezek a kije
lentések azonban "salvo melíore ju
dicio" (míg nincs jobb ítélet) érvé
nyesek.

5. Minthogy az egyháznak a pász
tori hivatalra hiteles megbízatása van,
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az erkölcsi életvitelnek azokban a
kérdéseiben" is amelyek a hivők lelki
ismeretét mélyen érintik, számíthat
a Szentlélek különös segítségére, ez
zel azonban még nem birtokolja a té
vedhetetlenség bíztosítésát ezekben a
kérdésekben, Éppen ezért itt külö
nösképpen figyelembe kell vennie a
szakemberek tudását és ítéletét, fel
téve, hogy egyáltalán kényszerítve érzi
magát állásfoglalásra. Ugyanez vonat
kozik a pohitikai természetű vagy
ilyen vonatkozásokkal bíró kérdések
re is.

Minthogy a, hívő alá van vetve az
egyház pásztori hivatalának, más
felől pedig az egyház a Szarrtlélek
különös támogatásának örvend, a hí
vőnek egyet kell értenie az egyház
ilyen utasításaival, akkor is, ha tudja,
hogy itt nincsen szó tévedhetetlen
döntésekről. Ha azonban a hívő elég
séges szaktudással és körültekintéssel
rendelkezik, akkor nyomós ellenérvek
felmenthetik az egyetértés alól, sőt

egyenesen kötelezhetik arra, hogy ne
csak személy szerínt kövesse ellenté
tes belátását, hanem adott esetben
ezt akár a magánérintkezésben, akár
a nyilvánosság előtt képviselje,

*
Jakob David kííejezetten azzal a

célzattal hozta nyilvánosságra dolgo
zatát, hogy ösztönzést adjon szaba
tosabb kutatásokra és az egyház ta
nító tekintélyének körülhatárolására
a tiszta természetjog kérdéseiben. Sze
rinte a tanítóhivatal és a pásztori hi
vatal megkülönböztetése járható utat
nyit számunkra. Lényeges eredménye
lenne ennek, hogy a "keresztény szo
ciális tan", az államtan, aházaslsági
és a szexuálds erkölcs sok kijelentése
távolabb kerülne attól, ami teológiai
kötelezés alá esik. Nem kevés bal
laszttól szabadítanók meg ekként a.
morálteológiát: egyrészt tévedéseket
és félreértéseket tisztázhatnánk. más
részt mind a felismerések, mind a
,körülmények fejlődését és haladását
könnyebben foglalhatnők egységbe,
anélkül, hogy míndannyíszor az egy
ház tanító tekintélyét is igénybe ven
nők - s ugyanakkor veszélyeztet
nők. Nyilvánvaló, hogy ebben az eset
ben a teológiának is el kellene ej
tenie némely tételeit, amelyek tekin
tetében amúgyis kétséges az illeté-
kessége.


