
v I T A F ó R u M
Széljegyzetek Doromby Károlynak az "Egy évvel a Humanae vitae

megjelenése után" című cikkéhez

A Vigilia 1969 októberi számában a
szerző "a legrészletesebb tájékoztatást"
kívánta nyújtani VI. Pál pápának a
születésszabályozás kérdésével foglal
kozó, 1968-ban megjelent enciklikája
hatásairól, visszhangjairól. Ennek során
- megítélésünk és érzésünk szerint ~
aránytalanul nagy publicitást biztosí
tott azoknak a morálteológusoknak és
orvostudósoknak, akik "fenntartásokkal
és bírálatokkal" illették a pápai kör
iratot. E terjedelmes ismertetés tenge
rében - a püspöki karok állásfoglalása
mellett -, csupán Lambruschínl pro
fesszor és Felici bíboros kaptak helyet,
mínt az enciklika lelkiismeretileg -köte
lező voltának szószólói.

Ezt a diszproporclonális tájékoztatást
a cikk szerzője azzal a befejező indoko
lással zárja, hogy "a püspökök és hí
vek tartoznak ezzel a párbeszéddel a
pápának. nemcsak az »igazság kedvé
ért«, hanem azért is, mert »az ember
iránti tisztelet követeli meg a nyiltsá
got«." Ha a tájékoztatás indokolásának
ezt a nobilis alapgondolatát - az egy
szerűség okából - el is fogadom, ép
pensnnek az eszmei követelménynek
teljesebb érvényesüléséhez amellőzött

proporcionálisabb tájékoztatás nagyon
is szükséges lett volna. Ha ugyanis
a sok hasonló állásfoglalás mellett 
azt a véleményt tárjuk a magyar kato
likus nyilvánosság elé, hogy "azok a
püspökök, teológusok és házas emberek,
akik ebben a kérdésben nem tudják kö
vetni a pápát, nem dacosleodnak állás
pontjukkal. hanem nyugodtan bizto
sak abban" (?), - továbbá "ha VI. Pál
pápa áldozatul esik annak a fájdalmas
átmenetnek, amely egy cölibátusban
élő férfi szövetség ál]al vezetett egy
házból ahhoz az egyházhoz vezet, amely
a zsinat legérettebb szövegeíben Isten
népeként ismerte föl önmagát,... azt
Rívánhatjuk ..., hogy végső kírnenete
Iében áldott és üdvös legyen az az áldo
zat," (698, 699 1.), - akkor - úgy vé
lem - mind az "igazság" állagát. mind
az ,.ember iránti szeretet" mértékét 
nelens-volens - megcsonkítjuk.

A cikkben ismertetett ' állásfoglalá
sokkal kapcsolatban felmerül minde
nekelőtt az a kérdés, vajon az idézett
megnyilatkozások a zsinat szellemének
megfelelő megállapításoknak tekinthe
tők-e? Szabad-e a zsinat eszmevilágá-
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nak megfelelő katolikus beállítottság
birtokában a Krisztus földi helytartója
iránt engedelmességgel viseltető hívek
nek, papoknak, teológusoknak és püspö
köknek, - akiknek a Vigilia bőséges

ismertetésében aránytalanul szűk hely ju
tott, - amikor ők a pápa mögé sora
koznak, "pogány mágikus elképzelést"
imputáini a legfőbb tanítói hivatalnak
autoritásáról? (696. lapon Marc Oraison
véleménye.) Nem tűnik-e becsvágyó és
az igazi hittudós szerénységét nélkülö
ző megállapításnak - még oly ismert
és sok eleven indítást adó teológus ré
széről is, mint Hans Küng (kíválfkép
pen ha mondanivalóját egy kontesztáló
papi csoport tüntetésében való részvéte
lével még nyomatékozza) - amikor ar
ra akarja "késztetni egyházunkat, hogy
kritikusan vizsgálja felül eddigi elkép
zeléseit (?) a tekintélyről. a tanításról,
a tanítói hivatalról, a tanítások form u
lázásáról, a dogmákról és leülönösen az
egyházi tévedhetetlenségről" (696. lap),
- ezt követelni rövid idővel a II. Va
ticanum befejezése után, jóllehet a zsi
nat e kérdésekben részletes és kötelező

határozatokat hozott? (Vö. LG 12. és
18. art., DV 10: art., DH 8. és 14. art.,
Ur 14. art. stb.)

Az még nem volna hiba és nem hiba,
hogy a "felelősségérzettől áthatott szü
lők, püspökök és teológusok... meg
mondják véleményüket" (a szóban levő

kérdésekben), amint ezt megtették pro
és kontra világszerte szakcikkekben és
rendezvények során (Laikusok világ
kongresszusa stb.). Ez a dialógus belső

egyházi viszonylatban is nagyon szük
séses. maga a zsinat és a Szeritatya is
hangsúlyozta. A szerteágazó vélemé
nyeket VI. Pál pápa mind megfontolta
és mérlegre tette és azután hozta nyil
vánosságra várva várt körlevélében a
legfőbb tanítói hivatal hiteles tanítását
a születésszabályozás kérdésében. Igaz,
jelezte azt is a pápai dokumentum,
hogy nem definitív döntés, de annak
esetleges felülvizsgálásáig az Egyház
hivatalos tanításának tekintendő. Mivel
tartozik az Egyház minden élő tagja a
hiteles pápai megnyilatkozással szem
ben? - fel kell tennünk a kérdést. Er
re éppen a II. Vatikáni zsinat válaszol
félreérthetetlen világossággal: "... l'eli
giosum voluntatis . et intellectus obse
quium singulari ratione praestandum



est Romani Pontificis authentico magis
terio etiam cum non ex cathedra loqui
tur; ita nempe ut magisterium eius
supremum reverenter tumoscatur, et
sententiis ab eo prolatis sincere tuihae
reatur ..." (Lumen gentium, art. 25.)
(A Szent István Társulat kiadványának
hivatalos fordítása szerint: "Ezt az aka
rati és értelmi engedelmességet különös
képp meg kell adni a római püspök
hivatalos tanítói tisztének még akkor is,
ha nem ex cathedra beszél, vagyis tisz
telettel el kell ismerni legfőbb tanítói
tisztét, és őszintén ragaszkodni kell a
tőle előterjesztett nyilatkozatokhoz ...")
Az enciklika lelkiismeretileg kötelező

voltát tehát a zsinat szellemében alig
ha lehet tagadásba venni! És feltétlenül
azt kell az egyéni lelkiismeret képzé
sének normájául tekintenünk. (Vö. a
Dignitatis humanee zsinati nyilatkozat
14. pont.)

Ha ma az Egyház kríziséről beszé
lünk, nem hunyhatunk szemet afölött,
hogy ezt a válságot nagy részben belső

erőfecsérlések okozzák, az egyházi és
teológiai pluralizmus, a kutatás szabad
ságának és a lelkiismereti szabadság
helytelen értelmezésével. Nem szabad
semmiképpen azt elfelejtenünk, hogy a
teológiai kutatás és rendszerezés tudo
mányos objektuma valóság ugyan, de
nem személytelen dolog, hanem maga
az üdvöt munkáló Isten, aki valamikép
pen megtárgyiasul szinte üdvtörténeti
működésében, az emberileg fogalmazott
kinyilatkoztatásban, az Egyház tanítói
hivatalának intézményében és az igehir
detésben. Mindez tárgya a teológia tu
dományának, de kutatásai során a teo
lógus sohasem szakadhat el az Isten

. perszonális valóságától és az általa ala
pított Egyház tanítói hivatalától. A teo
lógia nem a hitletéteménytől függetle
nített tudomány, hanem maga a minő

sitett hítvallás. Ezért a hittudomány hi
teltérdemlőségének elengedhetetlen kri
tériuma az, hogy nem idegeníti el a hi- •
vő lelkét Istentől és az Egyháztól, ha
nem a felmerült kérdéseket, kételyeket
és nehézségeket "sub luce Revelationis"
és "sub ductu Magisterii" vizsgálja és
szintetikus megoldást keres rájuk a kö
telező hitletéteménynek gazdag anyagá
ból. A hittudós tudja, hogy. Istennek az
üdvtörténetben kibontakozó üdvterve
természetfölötti ökonómia, amelyből

egyes pontokat és részproblémákat ki
ragadni és kiélezve tárgyalni nem sza
bad. hanem az 'isteni üdvterv egészéhez
viszonyítva kell helyüket meghatározni
a lelkiismeret számára. Ebben a mun
kájában mindig akcióegységre kell tö
rekednie a. tanítóhivatallal. Ha ehelyett

a negatív kritikai tevékenység jut túl
súlyba a hittudományok bármelyik ágá
ban, akkor az ilyen teológiai irányza
tok felőrölhetik sokak hitét és egyház
hűségét, (Vö. Henri de Lubac: UEglise
dans la crise actuelle. Nouv. Revue
Théol., 1969, N. 6. p. 585.)

Ami pedig "az ember iránti szerete
tet" illeti, senki sem vádolhatja VI. Pál
pápát ennek hiányával hívei felé. Az
enciklika egésze tanúskodik mélységes
emberszeretetéről, arról, hogy "komoly
valóságnak fogja fel az ember egysé
gét", testi javát és lelki üdvét. A pápa
a mértéktelen kritika pergőtüzében is
fennkölt higgadtságot és nyugalmat ta
núsít, amikor legfőbb tanítói hivatalá
ban példátlanul türelmes a túlzó köve
telések hangoztatóival szemben. Nem
hallgatja el azonban a lényeget: a neo
modernizmus javított kiadásainak kell
tekinteni azokat a teológiai és antro
poszociológiai nézeteket, .amelyek - az
enciklika tételeit vitató ellenvetéseik és
állításaik fogalmazásában is - a sze

.mélyes szabadság és a lelkiismereti
döntés fokmérőjének önmagukat és
nem az Egyház legfőbb tanítói hivatalát
tekintik és ezzel tudatosan hozzájárul
nak a hitbeli engedelmesség és a hitbeli
bizonyosság meglazulásához. figyelmen
kívül hagyva a zsinat Verbum Dei
konstitúciójának 8. pontjában közölt
irányadó tanítást. (Vö. Osseructore Ro
mano, 1969. szept, 25. szárn.)
Főképpen a hittudományok művelői

nek nem szabad tehát elf'elejteniük,
hogy nem minden antihumánus, amit a
mai ember idegenszerűnek érez. Ez na
gyon is emberi, túlságosan csak emberi
szemlélet volna. (VÖ: M. Amnont: Le
prétre homme du Sacré círnű kiváló
művet Garrone bíboros ajánlásával a
Preblemes d'aujourdhui sorozatban, Pa
ris 1969, p. 107-111.) Mégis sok divatos
teológus hajlik erre manapság, mert
mindenképpen modernek akarnak len
ni, még túlzások és nem egyszer a hit
igazságok megcsonkítása árán is.

Caro Mihi Valent Stillae Temporum
- szirite felkiáltva rázza föl önmagát
Szent Agoston (Conf.: XI. 2, 2.), s kínál
Ja a "depositum fidei" őrzőinek. műve

lőlnek. hirdetőinek és az egész ..Isten
népének" e hasznos reflektív követés
Iehetőségét. Igen, drága nekünk minden
pillanatnyi idő!

Ezért a "Humanae vitae" körüli ceszmé
lődésből a jövőben . nem hiányozhat
semmiképpen a teológiai arányérzék. a
.Jcervgrnattkus'' egyházszeretet, amely
több, mínt eszmei pártosság: ez maga
az istengyermeki szabadság!

UDVARHELYI BÉLA



A cikk írójának válasza
Udvarhelyi Béla "Széljegyzetei"-ben

elsősorban azt kifogásolja, hogy a Hu
manae vitae visszhangjáról általam
nyújtott tájékoztatás "diszproporcionális"
volt, vagyis aránytalanul nagyobb teret
biztosított a "fenntartásoknak és bírála
toknak". Bevallom, hogy ez a probléma
a cikk megírása közben engem is fog
lalkoztatott, amikor az egy éven át
gyűjtött és több vaskos irattartót meg
töltő anyagból válogattam. Annak, hogy
ez a válogatás végül is látszólag ilyen
"aránytalanra" síkerült, egyszerűoka van:

A kommentárokat, mint azt cikkern
ben is megírtam, legkönnyebben két
szempont köré lehetett csoportosítani,
hiszen rnindegyiket e két szempont egyi
ke irányította. Az első csoportba azok
tartoztak, amelyek az enciklikának
egyetlenegy (de a legtöbb lelkiismereti
problémát kiváltó) tételét tartották vi
tathatónak. Az enciklika 16. pontjáról
van szó, amely a fogamzás-szabályozás
egyetem megengedett módszerének az
ún. Knaus-Ogino féle terméketlenségi
napok igénybevételét engedi meg, mint
.,természetes" módszert, szemben az
egyéb, "nem ·természetes" módszerek
kel. Mint tudjuk, az e pontot vitató vé
lemények lényegében abban sűrrthetők

össze, hogy ha a felelős apaság, anya
ság elvéből kiindulva n fogamzásgát
lás, mint olyan, erkölcsileg megenge
dett, akkor ez az erkölcsileg megenge
dett cselekvés nem válhat mer: nem
engedettó azáltal, hony olyan médsze
rekkel történik, amelyek e~y(>bként ön
magukban erkölcsileg közörnbösek és
jellegükben nem különboznek a tenné
szetes folyamatokba való más, megen
gedett célú beavatkozásoktól, mint ami
lyenek orvosság szedése, belső szervek,
testrészek eltávolítása, plasztikai ope
ráció stb., stb.

Nos, az enciklika melletti állásfogla
lások leggondosabb átt.mulmánvozúsa
mellett sem sikerült egyetlen egyet sem
találni, amely a fenti problémára meg
nyugtató választ adott volna, vagy akár
csak kísérletet tett volna arra, hogy az
említett pontban kifejlel t tétel heJ yes
séaét tudományosan igazol jn, A cikk
nek ebben a részében múr eleve adott
volt a diszproporcionnlí tás, hiszen a bí
ráló hangokkal szemben nem volt
egyetlenegy sem, amely n tétel helyes
ségét védelmébe vette volna.

Már inkább voltak szósvólói az en
ciklika lclküsmcrcttlcrr kötelező voltá
nak, szemben azokkal. akik valamivel
nagyobb nyomatékkal hivatkoztak arra,
hogy nem tévedhetetlen dön tés ről van
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szó. Itt viszont csak mennyíségileg lett
volna több, ha Felici bíboros és Lamb
ruschini professzor fejtegetésein kivül
még egyebeket is idézünk, az ilyen tár
gyú érvelések ugyanis lényegében és
gyakran szó szerint is csak az altaluk
felhozott érveket ismételték, és új
szempontot nem hoztak a vitába. Már
pedig nyilvánvaló, hogy egy ilyen jel
legű vitában nem az a döntő kérdés,
hogy hányan képviselik az egyik vagy
a másik véleményt, hanem csak az,
hogy ki mílyen súlyos érvekkel tá
masztja alá nézetét és közelíti meg ez
állal jobban az értelemmel belátható
igazságot. Szeretnék itt csak egy példá
ra hivatkozni. Egy hónappal a Humanae
vitae enciklika megjelenése után a
Stimmen der Zeit szeptemberi számá
ban foglalkozott Karl Rahner első ízben
az enciklikával, éspedig úgyszólván ki
zárólag csak' lelkiismeretileg kötelező

voltának problémáiával. Talán nem lesz
érdektelen most utólag még a terjedel
mes tanulmány egyetlen passzusának
idézése:

"Az ílven nem definíciós jellegű

megnyilatkozás valójában elvileg refor
málha tó, és a katolikusnak illetve a teoló
gusnak alapvető joga, sőt kötelessége, hozy
ezt a tényt tudomásul veszve. EllY tanítóhi
vatali meanvilatko-ús el~'i 'reformálható
sáaa nersze nem jelenti minden további
riélkü! azt, hogy egy szóban forgó ta
nítóhivatali megnyilatkozás valóban té
ves. elégtelen, vagy reformálásra szo
rul ...". ..Mindenekelőtt rá kell mutat
ni arra, hogy (eltekintve a később revi
diált pápai tanító mcznvilatkozások
"klassziku;,« eseteitől. mint Vigilius vagy
Honorius pápa bizonyos tanításai. X. Leó
pápa ,,:r~x;,urge Dorníne« kezderű hullá
jának némely tétele és több pápai meg
nyilatkozás a kamat erkölcsi megenge
dettségével kapcsolatban stb.) a leaú iabb
időkben is több olyan pápai tanítói meg
nyilatkozás volt, amelyek éppen olyan

-súllval bírtak, mint ez az enciklika, s
ezek nemcsak »elmélcttle-z« voltak re
formábilisak, hanern hnll,.,}ltólag, vazy
kifejezetten vissza is vonták őket. Gon
doljunk csak XVI. Gergely és IX. Pius
pápa tanítói megnyilatkozásaira, a libe
rális és demokratikus társadalm! rend
del szemben, arnelvokot ma minden bi
zonnyal egyetlen pápa sem f'ormulázna
többé ugyanúgy, és gondoljunk a szá
zad eleji sok er;:>:egétikai és biblia-teoló
giai merrnví latkozásra, a modernizmus
sal szembon. amelyek ma úgyszólván
teljes ezészűkbcn túlhalac1ottak. Már
ezekből is adódik, hogy a katolikusnak
joga és kötelessége, hogy a nem-defini-



tiv egyházi tanítói megnyilatkozások re
formálhatóságával számoljon. De az is
kiderül ezekből a példákból. ha konk
rétan átgondoljuk őket, hogy ez a re
formálhatósággal való »számolás« nem
csak akkor megengedett, amikor az ál
talános revízió az egyházon belül már
megtörtént, mert hiszen különben so
hasem került volna sor erre az általá
nos revízióra s azt mégsem tételezhet
jük föl, hogy az ilyen revízióra tényle
gesen csak azáltal kerülhet sor, hogy
egyesek - lelkilsmeretíleg nézve
nem-katolikus módon gondolkoztak,
vagy cselekedtek"

Karl Rahner fenti fejtegetéseiből is
világosan látszik, hogy' ez a kérdés ko
rántsem olyan egyszerű. És nem is "zsi
nati kérdés'.', mint Udvarhelyi Béla ír
ja, mert hiszen a teológiai probléma a
zsinattól teljesen függetlenül is fenn
áll. Éppen ezért fel is kértük dr. Szen
nay András teológiai professzort, hogy
az Udvarhelyi Béla által felvetett teoló
giai kérdésekben rnondja el ő is a vé
leményét. A magam részéről én még

csak a cikkemben idézett Marc Oraisont
szeretném megvédeni. Udvarhelyi Béla
szerint Marc Oraison azoknak imputált
"pogány mágikus elképzelést", akik
mínt hívek, papok, teológusok és püs
pökök engedelmességgel. viséltetnek
Krisztus földi helytartója iránt. Nagyon
sajnálnám. ha az idézetet valóban így
lehetett értelmezni. A francia teológus
ugyanis nem ezeket az "engedelmese
ket" támadta, hanem csak azokat, akik
erre az "engedelmességre" hivatkozva
akarják letorkolni az ellenvéleményt,
ahelyett, hogy érveket szegeznének
szembe vele. S ezzel összefüggésben
még csak egyet: a probléma a 'kérdés
sel kapcsolatban nem azokkal yan,
akik - mint Bernhard Hiir.ing is mond
ja - fenntartás nélkül el tudják fo
gadni az enciklikát és aszerint tudnak
élni, hanem azokkal, akiknek nehézsé
geik vannak ezen a téren, és aa Ő ér
dékükben szóltak végeredményben az
észrevételeiket és fenntartásaikat felso
rakoztató teológusok.

DOROMBY KAROLY

A teológus véleménye

Előttem fekszik egy írás, melynek
szerzőjét nem ismerem s melyhez - a
szerkesztőség felkérésére - mint teoló
gusnak kell hozzászólnom. Meg kell val
lanom, képtelen vagyok önmagamban
szétválasztani a hi vő teológust az
ugyancsak hivő, az isteni alapítású egy
házi tekintélyt tisztelő, a reális "embe
ri" nehézségeket világosan látó, azok

. ra viszont közérthető és megnyugtató
feleletet még nem találó ember gondo
lataitól. Az ember és teológus saját töp
rengő gondolataiban a legitim kérdése
ket meg akarja hallani, a buzgó hívek
problémáit ismerni és azokra köteles
ségszerűen a legmegfelelőbb és legőszin

tébb válaszokat kívánja keresni. Ha a
"szétválasztást" el tudnám végezni, dol
gom nagyon könnyű lenne: idéznék né
hány hivatalos egyházi döntést, "Den
zingert", - és máris elégedetten tehet
ném le tollamat. Csakhogy: ha ezt ten
ném, nem lennék sem becsületes em
ber, sem becsületes teológus.

Mindenekelőtt tehát Iel kell tennem
Udvarhelyi Bélának a kérdést: feltét
lenül csupán "sokak hitét és egyházhű

ségét őrlt-e fel" és nem épp legna
gyobb kincsével, az "istengyermeki sza
badsággal" él az a "sok di vatos teoló
gus", amidőn hivők millióinak egyik
akut problémáját szeretné mielőbb kielé
gítő megoldáshoz segíteni? Vagy ho.
számára' így "ekkléziasztikusabban"

hangzanék: amidőn azon fáradozik,
hogya pápa által is óhajtott nyugalom
és minél tökéletesebb megoldás mí
előbb megszülessék?

Tény, hogy még nem volt olyan pá
pai enciklika, melyre egyházon belül és
kívül oly élénken és érzékenyen reagál
tak volna, mint a Humanae vitae. Isme
retes, hogy az enciklika nem tart igényt
arra, hogy végleges tanítóhivatali dön
tésnek tokintsék. A szakkifejezés sze
rint "autentikus" megnyilatkozása' a pá
pának, de ~ mint ezt a megjelenést
közvetlen követően a hivatalos vatikáni
sajtófogadáson Lambruschini nyornaté
kozta: nem tévedhetetlen megnyilat
kozás. Ezernyi és ezernyi józan, egysze
rű gondolkodású hivő "nyelvén" ezt
Hans Kiing pozitív és közérthető mó
don így fogalmazta: tehát tévedhető ál
lásfoglalás (eine [ehlbare Stcllurui
nahme. Wort zum Sonntag, a svájci tv
adásában). E. Schilleebeckx ugyan "el
mélctibb" módcn fogalmaz, de szintén
közérthetően. Kifejti, hogy az ilyen pá
pai mermyilatkozások általúban nem
veze-hetök közv.-ttcnül az isteni ki nvi
Iatkovtatúsra vissza. (A Humanae vÚae
például c:~yctlen kinyilatkoztatott szerit
írási szövcget scm tartalmaz.) Ezeket.
többnyire a konkrét történeti fázis
követelménvelnck anulízísc nyomán
teszik közé. Nem csupán teológiai, ha-
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nem szaktudományos szempontok is
közrejátszanak keletkezésüknél (pl. tár
sadalomtudomány, szociológia, demog
ráfia, különféle természettudományi
szakok stb.). Ezért oly nehéz itt a teo
lógusnak - de magának az egyházi ta
nítóhivatalnak is - megvonnia a szo
ros értelernben vett illetékességi határ
vonalat. Emiatt a tanítóhivatal is tisztá
ban van az ilyesfajta megnyilatkozások
nál azzal, hogy "nem ritkán oly dol
gokról szó, melyek szüntelenül fejlődés

ben vannak" (Gaudium et spes, 91). Te
hát a tanítóhivatal tisztán látja: ily
megnyilatkozásai hipotetikusak, ti. egy
bizonyos szituációt, helyi, időbeni tár
sadalmi, tudományos stb. fázist tarta
nak szem előtt. Hipotetikusak e kijelen
tések, mivel nem csupán a teológiai in
formációkra, hanem változó, evilági
realitásokra, a tudományok fejlődésben

levő eredményeire támaszkodnak. (vö.
Concilium, 1968. 411-421).

Az egyház tanítása közismert. A hivő
ember az ily pápai megnyilatkozásokkal
szemben lojalitást kell, hogy tanúsítson.
Készséget annak külső és belső elfoga
dására. Viszont: esetleges belső konflik
tus esetén az egyes ember, miután az
érveket a leglelkiismeretesebben rnér
legelte, belső meggyőződését kell, hogy
kövesse. Akkor is ez a kötelessége, ha
e meggyőződes eltérne a pápai meg
nyilatkozás mondanivalójától.

Azt hosszan lehetne dokumentálni 
sokan el is végeiték ezt a munkát -,
hogy az idők során a pápák de iacto
adtak ki téves (abszolút értelemben, az
"igazság" mércéje szerint is téves!) ta
nítást tartalmazó dokumentumokat. Nem

.mérhetünk soha a "kettős igazság" mér-
céjével. Ha egy korban másképp szól
tak a lelkiismereti szabadságról. vallás
szabadságról, mint például a II. Vati
káni zsínaton, akkor abban a korban
mindaz, aki ellene mondott a pápai ta
nításnak, az igazság mellett szállt sík
ra. S kell-e ezt bizonygatnunk: az igaz
ság - ha valóban az - Istenben gyö
kerez, aki a Teljes Igazság. Ez ellen az
igazság' ellen egyház vagy pápa nem
hozhat "tanítást" - még téves korszem
léletből sem.

Már szinte halljuk az intő szót : így
aláássuk a pápai tévedhetetlenségről

szóló tanítást! Valóban, a vulgáris (és
téves!) szemlelet itt hajlamos a szlmpli
fikálásra. Egyszer kétségbeesik, mond
ván: hol hát akkor a pápai tévedhetet
lenség? - máskor meg vádol: az infalli
bilitás hirdetésével félrevezetik a jó
szándékú embereket. -- Nos, az encik
likák nem tartoznak a tévedhetetlen

pápai döntések közé. Ha igen, ezt külön
és érthető módon kell [elezníük. A
Humanae vitae-nél - mint tudjuk 
külön jelezték, hogy nem tévedhetetlen
megnyilatkozásról van szó,

Hogy a Humanae vitae körül ily akut
tá vált és még máig sem szűnt meg a
kedélyek háborgása, annak több okát
(ma már elég világosan) jelölhetjük
meg. Tán a legszembetűnőbb az volt,
hogy maga a pápa által kinevezett teo
lógiai bizottság túlmyomó része (rnintegy
80%) másképp vélekedett, mint az en
ciklika. Még ennél is jelentősebbnek

tűnik, hogy Isten hivő népe - az élet
gyakorlatából ismerve a kérdés súlyát
- ugyancsak többségben másképp lát
és a felmérések szerint más praxist kö
vet a születésszabályozással kapcsolat
ban.

Arról sem feledkezhetünk el, hogy
az encikilika - erre abban utalást ta
lálunk - nem kinyilatkoztatott tanítást
tesz közzé, amidőn a születésszabályo
zás módozatairól szól. Ezt természetesen
nem is tehetné, hisz a kinyilatkoztatás
ban erről nem is esik szó. Ehelyett ki
fejezetten a természetes erkölcsi rend
fontos kérdését tartja szem előtt. Tehát
olyant, amelyről lényegében és gyöke
rében a józan gondolkodás és emberi
ítélet helyesen hozhat megfelelő dön
tést. Önkéntelenül is felmerül azonban
a kérdés: hogyan· lehetséges, hogy ily
alapvető természetes erkölcsi kérdésben
emberek (hivők és nem-hivők) tömegei
felelős módon másképp gondolkodnak?
Ezek talán mírid t- egy ily. az emberi
természet által már eleve eldöntött kér
désben - fatális tévedést vallanak,
aszerint élnek? 'I'isztában vagyok vele,
hogy ezek "kényes" és nehéz kérdések.
De lehet-e ilyen - tényeken alapuló,
azok nyomán támadó - kérdéseket be
csületes embernek elhallgatni vagy el-
haltgattatru ? .

Udvarhelyi hivatkozik a Dei Verbum
zsinati konstitúcío ll. pontjára. Ennek
figyelmes olvasására újólag megkér
ném. Az első szakaszban a dokumentum
az apostoli prédikációnak, - ami kü
lönösképp (speciali modo) kifejezésre
jut az inspirált iratokban - követését
szorgalrnazza. Hol van ebben az apos
toli tanításban, az Újszövetségben
akár csak bennfoglaltan is - a születés
szabályozás módozatairól szó? Úgy tű

nik, nem ok nélkül hangoztatta már a
zsinaton Meyer bíboros 1964. szeptem
ber 30-i felszólálásában: Nem, minden,
ami megtalálható az egyházban íeltétlc
nül legitfm apostoli tradíció, azaz: az
egyházban kialakuló tradició nem min-



dig Krisztus mísztéríumának fenntar
tását, kiteljesítését szolgália. Vannak
a legitim tradíciókon kívül eltorzult ta
nítások is. Meyer itt példákra hivatko
zott, többek között a téves kazuisztikus
szemléletre, moralizmusra. Ezért
folytatta a bíboros - az egyházban élő

tradíciót krítíkus módon is kell szem
lélní, felülvizsgálni. E kritikának mér
céje pedig a kinyilatkoztatott szentírás
(vö. LThK, Dass II. Vat. Konzil, 518
19.).

De menjünk tovább! Szó van még itt
az áthagyományozott hit őrzéséről. Hol
és mennyiben tartozik az áthagyomá
nyozott hitletéteményhez a születéssza
bályozás módszereinek problematikája?
Igaz, a következő szakaszban arról is
szó van, hogy az apostoli hagyomány a
Szentlélek irányítása mellett gyarapszik
s ezúton az egyház elmélyül az isteni
szó ismeretében. Mindez pedig úgy tör
ténik, hogy a hívek tanulmányozzák és
szívükben mérlegelík az isteni tanítást.
Ne feledjük: az infallibilitás dogmája
szerint is a pápa azzal a tévedhetetlen
séggel rendelkezik, mely tévedhetetlen
séggel az isteni Megváltó egyházát kí
vánta felruházni, amidőn az hit- és er
kölcsi tanítást határoz meg (I. Vatikáni
zsinat IV/4.). Igen - írja a Dei Verbum
- a hívek tanulmányai és elmélkedése
révén az egyház az évszázadok során
az isteni igazság teljessége felé halad.
De hát, ha ilyen egzisztenciális,'emberek
millióit illető kérdésben a szentírás, az
apostoli tanítás nem mond semmit, ak
kor hogyan, miként vagy miért kell azt
"teljesebbé tenni"?

A vonatkozó hely utolsó szakaszának
lényeges mondanívalója - ha jól érte
ném - ez: Isten, aki egyszer szólt, szü
net nélkül beszél ma is szerétett Fia je
gyesével s a Szentlélek, aki az evangé
lium élő hangja, visszhangzik az egy
házban és a világban, vezeti el a hi
vőket minden igazságra. - Nos az evan
gélium "írott szava" mélységes "ísteni"
tapasztalattal egyetlen szót sem említ
bizonyos házasságetikai-biológiai kérdé
sekről. Akkor -" kétezer év elmúltával
- a mában elhangzó "élő hangnak" kell
e ezt a "hiányt" pótolnia?

Szabadjon a teológusnak itt azt a vé
leményt nyílvánítanla : épp ezen leg
utóbbi zsinati gondolatnak ébrentartása
vagy háttérbe szorítása az, amely miatt
sokan rendületlenül bíznak e kényes ügy
megfelelő kibontakozásában; mások vi
szont "féltik az egyházat" és az isteni
alapítású tanítóhivatalt. Féltik - bizo
nyára a legjobb szándékból fakadóan

- s mintha ezen aggódás közben meg-

feledkeznének arról a hitről és hivő bi
zalomról, mellyel mindannyian tartozunk
az egyházat éltető és vezető Léleknek.

A világsajtót bejárta annak idején a
hír, hogya II. Vatikáni zsinat egyik ülé
sének vitája során egy püspök püspök
társa elé egy papirost tett ezzel a szö
veggel : ,,senatus non errat, et si erret,
non corrígít, ne videatur errasse" (A
szenátus nem téved, s ha tévedne, nem
javítja ki, nehogy kitűnjék, hogy téve
dett.) Si non e vero ... Témánkkal kap
csolatban: mintha nem is a Szentlélek
éltető erejéről, hanem a "hivatal" iga
zának védelméről volna szó?! Lehetett-e
igaza az enciklika szellemét valló pápai
bizottság 20%-os kisebbségének akkor,
amidőn a "botránytól" féltette az egy
házat. Attól tí., hogy 40 éven át más
képp, más szellemben nyilatkoztak a
pápák s emiatt majd sokan megkérdő

jelezik a Szentlélek jelenlétét az egy
házban. Nen lehet-e egy - egyébként
az adott szituációban, a szaktudomá
nyok akkori állása szerint - nem té
vedhetetlen megfogalmazást módosítani ?
Mernők-e állítani, hogy ezzel kétségbe
kell vonnunk a j;zentlélek erejének őr

ködő, éltető jelenlétét egyházunkban?
Tény, hogy a tanítóhivatal többször (nem
"ex cathedra" kijelentésekról van szó!) té
vedett. Gondoljunk csak a "klasszikus"
Galilei esetre. Lehet-e tán az ilyen té
vedéseket (tehát szaktudományokkal
összefüggőt) a Szentlélek ,~számlájára"

írni? Tudjuk, Krísztus ígérete,. imája
erősíti Pétert és utódait, hogy segítsék
a híveket, ha azok hite fogyátkoznék.
De merné-e valaki gyönge hitűnek ne
vezni azt a nyolcgyermekes házaspárt,
mely felelős módon a kilencedik gyer
meket már nem vállalja? S tegyük
hozzá (mert konkrét eset): a férj 39, az
asszony 35 éves, s a Knaus-Ogino mód
szer náluk teljességgel használhatatlan.
Sapienti sat ...

A Szentlélek csodás ereje működik

kétezer év óta Krisztus egyházában.
Működik, mert Krisztus örök időkre így
rendelte. S ezt az őrző, erősítő, jóságos,
fenntartó Lelket sem a lanyha vagy ön
ző hívek, sem papok, püspökök vagy
pápák tévedései, semmiféle emberi fo
gyatékos tudás vagy bűn nem képes az
egyházban félreállítaní. A Lélek
"örökké nálunk marad" (Jn 14, 16), s
még akkor is megóvja az egyházat, ha
most az ilyen gondolatok felsorakozta
tása során a teológus tévedett volna és
akkor is, ha épp a római pápa tesz köz
zé egy "nem tévedhetetlen" köriratot,

A teológus még tartozik valamivel.
Gyakran hangzik ma el a vád (nem
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míndig alap nélkül), hogy sok mindent
"belemagyarázunk", "rátolunk" a II.
Vatikáni zsinat "szellemére". Nos, 8/
szóban forgó enciklika három évvel a
zsinat után jelent meg. Szabadjon hát
feltenni a kérdést: egy egyetemes zsí
Illat után, melyen az egyházon belüli és
kifelé való dialógust szorgalmazták,
sót gyakorolták, nem kellett volna-e
sokkal nagyobb mártékben bevonni egy
ily nehéz kérdésnél a keresztény há
zasembereket, akik végtére is e prob
lémánál a ,;nap és hőség terhét" vise
lik? Amidőn a zsinat oly mélyen és
érthetően fogalmazott a püspöki kelle
gíalításról, nem kellett volna-e az egy
ház püspökeit is konzultální ? Nemde,
ezt tette már XII. Pius pápa, mielőtt

Mária mennybefelvételének dogmáját
kihirdette. Igaz, a Humanae vitat! encik
lika nem tartalmaz dogmatikus definí
ciót, de oly egzisztenciális kérdésről

tárgyal, melynek következményei mesz
szemenően túlhaladják a fenti dogma
kihirdetését.

Azután: amidőn a zsinat oly nagy sze
retettel karolta fel a keresztények közti
testvériség (ökumené) gondolatát, míért
nem vette figyelembe az enciklika az
"elszakadt testvérek" pásztorainak és
millióinak felfogását. Hisz ők is Krísz
tus evangéliumára kívánják építeni éle
tünket. Amidőn a zsinat önmagát "pasz
torális zsinatnak" tartotta, - nem kel
lett volna-e a "zsinat szellemében" a
legszélesebb felmérést végezni épp a lel
kipásztorok között a vonatkozó prob
lémáf illetően? Azt természetesen sen
ki nem vetheti egyetlen pápa szemére
sem, hogy nem gyötrődik a gyóntató
székben e probléma bogozgatásával (van
gyötrődnivalója elég ...). De énn a kol
legialitás és testvériség széles körú ki
terjesztése, mély átérzést nem javallotta
volna-e. hogy ne ily .magánvos'' dön
tés szülessék? Könnyú elvi döntést hoz
ni (persze ez nem egészen így van), 
mondta minap egy buzgó lelkínás ztor
-, de mit mondjak a híveimnek? S re
zignáltan tette hozzá: már nem is
igen kell mít mondanom, hisz (pp
emiatt marad el a legtöbb házasember...

Tehet-e mást a teológus. amidőn a fel
fogások "diszproporcionált" bemutatása
miatt megírt nehezményező sorokat
olvassa, mint hogy szerényen kéri: fon
toljuk meg Szent Ágoston figyelmez
tetését. ' Azt, melyben int: Isten rnín
ket, püspököket, papokat, kereszténye
ket nem cslllagászokká, biológusokká.
szaktudományok ísmerőivé, hanem való
ban benne hivő. az evanaéliumí öröm
és szabadság szellemében élő, hivt'> em-
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berekké kíván tenni. S ha maguk a 1:a
nítóhivatalnak tagjai, a pápa, a püspö
kök, azután a teológusok meg szaktudó
sok még nem képesek egy szaktudo
mányokkal határos kérdésben egysége
sen látní, - azért sem ők, sem a hi
vők tömegei fölöslegesen ne aggódja
nak. Ne tegyék, mivel Isten Lelke erő

sebb mínden emberi gyarlóságnál.
Mi legyen hát végső konklúziónk?'

Mindenekelőbt tudnunk kell, hogy az
erkölcsi cselekvés közvetlenül kötelező

nermája a lelkiismeret szava. Az egy
házjogban járatosak ismerik azt az alap
elvet, amelyet III. Ince pápa beiktatott
a Corpus Juris Canonici cikkelyei kö
zé, hogy ami a lelkiismeretünk 011en
van, az a kárhozatra visz. Istennel
szemben nem engedelmeskedhetünk a
bírónak, hanem inkább még a kiközö
sítést is vállalnunk kell (vö. Hirsch
berger: Geschichte der Philosophie,
Freiburg, 1965. r. 312. o.). Az alaposan
és becsületesen felülvizsgált és megho
zott lelkiismereti döntés eHen még az
egyház sem hozhat törvényt. Természe
tesen a le1kiismeret nem "kész" valami,
azt formálni kell. E munkánál fontos
tényező az egyház tanító szava. Mint
lelkileg érett, a Krisztustól rendelt ta
nítóhivatal szavát hittel elfogadó ke
resztények engedelmeskedünk. De ezt
nem vakon, emberhez méltatlan módon,
legjobb lelkiismereti meggyőződésünk

ellenére tesszük. A hit és hivő cselek
vés - Isten kegyelmén kívül -- míndíg
az emberi döntést, személyes állásfog
lalást is magába zárja.

Ami az "egyházi életet" illeti, tra
gikus és megengedhetetlen Ienme, hogy
egy ilyen - világszerte hosszantartóari
tárgyalt és komoly \problémákat felvető

- pápai enciklika "két táborra" oszta
ná az egyházat. Az előkészítő munka
hiányait pótolni kell, a szaktudományok
eredményeire ügyelni kell. Mindezek
figyelembevételével pedig a belső dia
lógust tovább kell vezetni. Az elmúlt
negyven év alatt ebben a kérdésben
nem ez volt az első pápai megnyilat
kozás. S amint a kérdéskomolexum
egyik szakavatott ismerője. SigmoncI
Raimund budapesti előadásári mondot
ta: kétségtelen, hogy a viszonylag rö
vid idő alatt is feilődés mutatkozik e
téren az egyház tanításában.

Tudjuk, az enciklika nem kínyílat
koztatott tanításra építve, hanem a ter
mészettörvényre, természeti ,erkölcsi
rendre hivatkozva adta elő tanítását.
Egy ilyen bázisra építő érvelésnél a for
mális tekintélyre va16 hivatkozás alig
ha vezethet ki a jelenlegi helyzet bo-



nyodalmaiból. Itt minden jóakaratú
ember (ezekhez szól az enciklika) egy
értelmű, meggyőző érvelést, minden jó
akaratú hívő pedig az evangéliumi üze
netre, a krisztusi tanításra való világos
hivatkozást vár. Még a "tanult" teoló
gus is, hát még a hívők milliói.

Végezetül: vajon szükség volt-e az itt
elmondottak rögzítésére, esetleges is
métlésekre? Úgy vélem, igen. Mert még
ma is akadnak - jó szándékukat nem
kétlem - akik hirdetik: a teológusok
csak zavart okoznak az egyházban. De:
kell-e ma bizonyítani, hogy az "új teoló
gia" murikásar nélkül, előkészítő mun
kája nélkül vajon azt és úgy mondta
volna a II. Vatikáni zsinat, amit és aho
gyan tette? Hogy a teológusok segítsé
ge nélkül (akikre ezen enciklikák hi
vatkoznak is) aligha születhetett volna
meg a Pacem in terris, a Mater et ma
gistra vagy a Populorum progres.~io en-

ciklika. Igaz, a Humanae vitae-nél is
jelen voltak. De abban a 20% vélemé
nye nyert megfogalmazást a 80% elle
nében ... A teológus hivatása, hogy egy
.formán szolgálja és segitse a gyötrődő,

imádkozva töprengő pápát csakúgy,
mínt Isten hívő népének többi tagját. S
munkájukat nem "motu proprio" vég
zik. Erre szólította fel öket ismételten
maga VI. Pál pápa is. Végzik - bár
mily szerény erővel is - e rnunkát
pontosan azért, "mert drága nekünk
mínden pillanatnyi idő". Az az idő,

mely "öröm és reménykedés" - de egy
ben - "szomorúság és gondok" (Gau
dium et spes 1.) között múlik. Mert ezt
követeli tőlünk a Krisztus örömhírét ter
jeszteni kívánó "kerygmatikus egyház
szeretet", sőt egészen pontosan - ahogy
Udvarhelyi írja: - "az Istengyermeki
szabadság".

SZENNAY ANDRAS

Hozzászólás a csodák kérdéséhez

Tisztelt Szerkesztőség!

Nagy érdeklődéssel olvastam Gyürki
László tanulmányát az ószövetség cso
dáiról a Vigilia szeptemberi számában.
A cikk olyan kérdéseket vetett fel újra
bennem, amelyek már régóta foglalkez
tattak, de véleményem - egy teológiá
ban, szentírástudományban és termé
szettudományban egyaránt járatlan, de
érdeklődő emberé - az olvasottak ha
tására csak lassan alakult ki. Ez is az
oka, hogy reflexiómat csak ilyen elkés
ve küldöm,

Először is - hogy mímdjárt a kriti
kával kezdjem -, úgy érzem, hogya'
cikkben igen erősen kísért az egyhá
zunkban eddig elnyomott, de kívüle
már régóta virágzó teológiai racionaliz
mus, amelynek álláspontja a csodákkal
kapcsolatban röviden a következő: cso
dák nem lehetnek, tehát a szeritírás
ilyen részeit ennek megfelelően kell
magyarázni, a szöveg más értelmezésé
vel, a szerző tévedésével stb., stb. Ez
azonban nem lehet a hívő ember állás
pontia, hiszen hitünk alapjai - gon
doljunk csak a megtestesülésre és a
feltámadásra - csodák nélkül a míto
szok világába vesznének. (Azt talán
nem kell bővebben kifejteni, hogy az
ó- és újszövetséget nem lehet alapve
tően más szellemben magyarázni. Ha
az ószövetségi halottfeltámasztások a
"legendák körébe" utalhatók, hová
"utalhatók" Jézus tettei?!) De aki figyel
mesen olvassa a bibliai szövegeket, le-

hetetlen észre nem vennie a történeti
leírások realizmusá t) ez alól talán csak
a Genezis sokat tárgyalt első fejezetei
kivételek, érthető okból, hiszen az ott
leírt események a történelem előtti idők

homályába vesznek). Mi késztethette
volna a hallatlan erkölcsi felelősséggel

író szerzőt egyes helyeken mendemon
dák feldolgozására? Ezzel természete
sen nem a szó szerinti értelmezés mel
lett török lándzsát, meg azt sem állí
tom, hogy egyes, perifériális jelentőségű

kérdésekben nem tartalmazhat tévedést
a szentírás, de úgy érzem, nincs jogunk
a szent szöveg értelmét gyakorlatilag
az ellenkezőjére változtatnunk. És nem
helyes azt, amit nem tudunk megma
gyarázni, az értelem megváltoztatásá
val "érthetővé" tenni. Véleményem sze
rint azonban a klasszikus teológia cso
dafogalma is erős revizióra szorul. A
csoda szeríntem nem lehet a temlészet
törvényeinek "felfüggesztése". Nagyon
kísért itt az antropomorfizmus. A ter
mészet, a teremtett világ törvényei nem
nyelvtaní szabályok, amelyeket a "ki
vétel erősít"." Ezek a természet lénye
gébál fakadnak. Természetesen nem ál
líthatjuk azt, hogy mí tökéletesen is
merjük a teremtett világ törvényeit.
Amikor egy-egy eseményt - csodát 
mí "felfüggesztésként" értékelünk. csak
az derül ki, hogy a világot tökéletlenül
ismerjük, csak részleges ismereteink
vannak róla ...

A csodák elsősorban Isten szüntelen,
szerető gondviselésének számunkra
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rendkívülinek tűnő megnyilvánulásai.
De nem választhatjuk el, legfőképpen

nem állíthatjuk szembe egymással a
gondviselést és a gondviselő Isten által
teremtett világ törvényeit. Hiszen a
gondviselés a legapróbb dolgokról sem
feledkezik meg (nem lehet megrendü
[és és hála érzése nélkül olvasni Lu
kács 12, 4-9. verseit!), de Isten elég
hatalmas ahhoz, hogy olyan törvénye
ket alkosson, amelyeket sohasem kell
"felfüggesztenie" azért, mert személyes
szeretete útjában állanak!

Nem tudom sikerült-e elképzelésemet
- különösen a csodák és a teremtett
világ törvénye kapcsolatában - érthe
tően kifejeznem. Én mindenesetre eb
ben látom e sokakat kínzó kérdés meg
oldását, de gondolataimat ilyen téma
körben sajnos nehezen tudom kifejteni,
amiért ezúton is elnézést kérek.

Tisztelettel:

G. N.
építészmérnök

A szentírés! csodák régi és új szemlélete

A levélíró bírálatát, vagy inkább ne
hézségét és aggodalmát a Gyürki László
cikkében (Vigilia 1969/9.) használt tör
ténelmi krítikaí módszer váltja ki. At
tól tart, hogy ez a módszer a racíona
lizmushoz, a csodák teljes tagadásához
vezet. Ha jól látom, akkor ezek a ne
hézségek három különböző, bár egy
mással összefüggő kérdésre bonthatók:
a kritikai módszer és a racionalizmus
viszonyának, az újszövetségi csoda-el
beszélések történetiségének, és a cso
dák ontológiájának kérdésére.

Gyürki az ószövetségi csodaelbeszélé
seket a II. Vatikánt zsinaton elfogadott
és jóváhagyott történelmi-kiritikai mód
szerrel (L. f. Th. K., Das Zweite Vati
kanische Konzi!. Freiburg 1967. II. rész
541. o.) vizsgálja.

A szentírás-magyarázatban alkalma
zott történelmi-kritikai módszer nem
azonosítható a racionalizmussal. Ez a
módszer nem önhordozó. Nem alapoz
za meg önmagát, előzetes valóságfelfo
gást téte1ez fel, előzetes ismeretekre és
ítéletekre szorul; a források szavahihe
tőségének az eldöntésekor rá van utal
va például a pszichológiai valószínű

ségre. Nemcsak a pszichológiától függ
azonban, hanem a szociológiától, a ter
mészettudományoktól és a tudományo
kat végső soron megalapozó és tartó fi
lozófiától is. Aki úgy értelmezi a létet,
hogya valóságról alkotott felfogásában
nincs helye Istennek és csodának, aki
eleve tagadja a természetfölötti lehető

ségét, nyilvánvaló, hogy egészen más
képpen bírálja el azokat a szövegeket,
amelyekben Isten és csoda előfordul,

mint az, akinek a természetfölötti rea
lizálható fogalom. Bár mindketten
ugyanazt a módszert használják, mégis
egészen más eredményre -jutnak. Nem
a történelml-krí.tikai módszer vezet a
csodák tagadásához, hanem az előzetes

beállítottság: a racionalizmus, amely
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nem tartozik magához a módszerhez,
hanem megelőzi azt. A természetfölötti
nek és a csoda lehetőségének a kérdése
azonban már nem irodalom- vagy tör
ténelemkrltíkai, hanem filozófiai prob
léma.

A kritikai beállítottság nem téveszt
hető össze a szkepszissel, a kiábrándu
lással, az agnoszticizmussal. a hitetlen
séggel. A kritikus nem kétkedő: bízik
az igazságban és annak nvilvánvalósá
gában, mint a kritika lehetőségének a
feltételében. A kritika nem zária ki a
hitet. hanem mezerősítí; a kettő köl
csönösen feltételezi és megalapozza
egymást. Ebből nem következik sem az,
hogy RO;>: a kritikus, aki hívő. eleve
mindent történetinek; sem nedíg az,
hogy a hivő, azért mert kritikus. min
dent történetietlennek tart. A csoda-el
beszélések történeti értékét a hivő SZEmt
írás-magvarázó lolvan kritériumok alan
ján dönti el, amelyeket a "racionalista"
magvarázó elpve félretesz, mert már
nincs ráiuk szükséae. Véleményem sze
rint Gyürki tanutmánvából vllázosan
kitíícnik ez a mezkülönbövtetés. Ahból a
ténvből. horrv p<!ves elbeszéléseket a
legenrlák mlifFliába sorol (F1melvpk a
ml'lf'"lIk mód lán s?í.ntPin üdvösséaünkre
szol.,.áló je:F17.sádf'lkat tanftanak a szerit
Irásban), nem következik sem az, hogy
tazad ia a csoda lehetőséáét. sem az. hoav
írása ilyen irányú szuazesztiót tartal
mazna. Talán gyakorlatilag hasznosabb
lett volna, ha a legenda helyett a zsi
nat által használt "egyéb beszédforma"
kifejezéssel él, ez azonban mit sem vál
toztat a tényen, hogy Gyürki kitúnó
tanulmánya hozzásegít a csoda-elbeszé
lések megkülönböztetéséhez; hogy hol
és mikor ír a szeritírás valóban megtör
tént csodáról, vagy mikor használ cso
da-leírást azért, hogy Isten nagyságát és
jóságát tanítsa.



A második kérdés az újszövetségi cso
da-elbeszélések történetiségére vonatko
zik. Helyesen állapítja meg levélírónk,
hogy az ószövetség sem magyarázható
alapvetőerr más szellemben, mint az új
szövetség. Ha tehát az ószövetség cso
da-elbeszéléseit kritikusan vizsgáljuk,
akkor ezt kell tennünk az újszövetség
hasonló elbeszéléseivel is. Ennek a kri
tikai vizsgálatnak azonban az újszövet
ség nem látja kárát. Ha ugyanis mun
kahipotézisként elfogadjuk Gyürki meg
állapításait az ószövetségi csodákról
(többet Gyürki sem akart) és az általa
a legendák körébe utalt csodákkal ösz
szevetjük Jézus tetteit, akkor azonnal
szembeszökík a perdöntő különbség az
újszövetség javára.

Ha az evangélíumot összehasonlítjuk
a Jézus korabeli vallási tanítók, prófé
ták, filozófusok és csodatevők életével,
akkor kitűnik, hogy ezekkel az életraj
zokkal ellentétben, az evangéliumokban
feltűnően kevés csoda fordul elő: nem
ez teszi az evangélium magvát. Jézus
maga sem a escdatevést tekinti legfon
tosabb feladatának, hanem Isten igé
jének a hirdetését: csoda az, hogy Jé
zus hirdeti Isten örömhírét (Lk 11, 29).

Ha röviden jellemezzük Jézus csodáit,
akkor elsősorban azt kell mondanunk,
hogy kevésbé fe1tűnőek, ám sokkal em
berségesebbek az ószövetség csodáinál.
Keresztelő Szerit János a világ bíráját
várta, aki kezébe veszi a szórólapátot,
és tűzzel emészti el a gonosz földet.
Jézus egyértelműen elhatárolja magát
ettől az ószövetségi elképzeléstől: "Men
jetek és jelentsétek Jánosnak, amiket
láttatok és hallottatok: a vakok látnak,
sánták járnak, leprasok megtísztulnak,
süketek hallanak, halottak feltámadnak,
a szegényeknek pedig hirdetik az evan
géliumot" (Lk 7, 22). A jóság nem
fosztja meg Jézus tetteit csoda jellegük
től. F:ppen ellenkezl'íen, az emberi nyo
morúsággal való szoros kapcsolatuk
miatt valósul meg bennük egészen kü
lőnlegesen Isten jósága és emberszere
tete: Isten dicsősége.

Ezzel a jósággal függ össze Jézus cso
dáinak az önzetlenséae, Soha nem tesz
csodát a maga kedvéért. Nem változtat
ja át a köveket kenvérré. hogy cstlla
pítsa éhségét, nem hívja segítségül Is
ten angyalait, hogy elkerülte a szenve
dést. A szenvedés kezdetével pedig vég
képp rnegszűnnek életében a csodák.
Jézus csodáinak további jellegzetessége,
hogy kerüli a hatásvadászatot. A cso
da nem látványosság. Nem azért te
szi, hogy kielégítse a tömegek szenzácíó
éhségét, mint a korabell mágusok és

csodadoktorok, vagy akár Illés és ~t
zeus próféta (vö. Gyürki, 589. o.). Nem
a közönségnek, hanem a személynek
tesz .csodát, Mégpedig egészen egysze
rűen és hallatlan könnyedséggel. Nincs
szüksége hosszadalmas előkészítésre,

rnint a prófétának a kármelhegyi áldo
zattal kapcsolatosan, nem alkalmaz bo
nyolult eljárásokat mint Elizeus, ami
kor feltámasztja a halott gyermeket. A
legtöbb esetben egyetlen szót mond
csupán és szavára életre kel Jairus
leánykáia, a naimi özvegy fia és barát
ja, Lázár. Csodáiból a teremtő Isten
nyugalma és biztonsága árad. Tetteit
nem a mágia bizonytalan, sötét és két
értelmű udvara veszí körül. Nem azért
tesz csodát, hogy rendelkezzék Istennel.
F:ppen ellenkezően. Csodáiban egy pil
lanatra felvillan előttünk is az a leg
végső épség, üdvösség, a létnek az a
töretlensége, ami Jézusnak és az Atyá
nak egységéből és bensőséges kapcso
latából ered. Irgalomból és könyörület
ből tesz csodát, s persze éppen ez kül
detésének a szíve-közepe: Isten segítsé
ge mimdíg személyes, valódi és őszinte.

Személy szerint törődik az emberre~:
számára az ember nem nembeli foga
lom, hanem konkrét egyedi személy,
akin segíteni akar. Ezért .nem találunk
a csodái között egyetlen büntető jelle
gűt sem (mint az ószövetségben). A cso
da-elbeszéléseknek épp ez az őszövet

ségtől különböző jellege az a kritérium,
amelyből a hivő szentírás-magyarázó ép
pen a történelmi-kritikai módszer se
gítségével vonja le a következtetést: az
újszövetség csoda-elbeszélései történe
tíek, Jézus valóban tett csodát.

A harmadik kérdés a csodákmivol
ta. Mi a lényege az evangéliumban cso
daként leírt, az emberi tapasztalások
és benyomások mögött álló történeti
eseményeknek? Másként válaszol erre a
kérdésre a szentírás, másként a 'sko
lasztikus teológia és másként a modern
filozófia. A szentírás a csoda lényegét
a csoda értelmében látja, abban, amit
a csoda jelent. Éppen ezért csodának
mond minden olyan eseményt; tettet,
jelenséget, ami Isten nagyságát és jó
ságát hirdeti. "Az Ige tettei maguk is
igék" - mondja Szent Ágoston a cso
da fogalmának szentírási értelmében.

A skolasztikus teológia - filozófiai
előfeltételeinek megfelelőerr -:- nem a
csodajelben kereste a csoda lényegét,
nem abban, amit a csoda jelent: hanem
a jeltest ontológiai struktúrájában. így
alakult ki az a teológiai nézet, hogy a
csoda lényege a természet törvényeinek
a felfüggesztése, Isten közvetlen beavat-
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kezása a természet rendjébe. A csoda
ebben a felfogásban a teológia és a ter
mészettudomány határkérdése.

A modern filozófia - főként Kant és
Hegel óta - nem szigeteli el a megis
merő alanyt a megismert tárgytól. E
filozófia szerint - ami feltehetően kö
zelebb áll a szentíráshoz, mint a tár
gyi-dologi nézőpontú arisztotelészi fHo
zófia - a csoda a teológia és a törté
nelem - s nem a természettudomány
- határkérdése. E kétféle szemlélet
azonban nem zárja ki okvetlenül egy
mást. A csoda elgondolható úgy is, hogy
Isten eleve betáplálta abba a nagy
computerbe, amit természetnek mon
dunk. Hiszen alaposabban átgondolva
nem ellenkezik egy csoda sem a termé
szet törvényeivel: az élet inkább ter
mészeti törvény, mint a halál, az egész
ség inkább, mint a betegség. az emberi
sors értelmes mintája inkább, mint a
káosz és a zűrzavar. A csoda tárgyi
oldalról nézve is élet, egészség és üd
vosség olyankor is, amikor az életnek
és üdvösségnek vajmi csekély a való
színűsége. Nyugodtan tekinthető úgy,
'K).int az egyébként rendkívül kicsiny
valószínűségű esemény egyszeri be
következése, amihez igazán nincs szük
ség a természeti törvények felfüggesz
tésére, hanem csupán az esemény fel
tételeinek előzetes betáplálására. Mert

végül is mit tudhatunk Istennek és a
természeti törvényeknek a kapcsolatá
ról? Bármelyik oldalról is nézzük a cso
dát, az egyetlen biztos, hogy itt hatal
mas erők [önnek mozgásba az emberért
és üdvéért.

Körülbelül ennyi lenne az, amit a fel
vetett kérdésekre mondhatok. Lehet,
hogy nem teljesen kíelégítő és nem is
egészen megnyugtató. Aki azonban nem
kívülről szemlélí az egyházban végbe
menő szellemi erjedést,hanem benne él,
az ma még nem próbálkozhat patent
megoldásokkal. Nem tehet mást, mínt
hogy szívének és szellemének azzal a
legvégső szenvedélyével kutat és keres,
amelyre feltette egész életét. És átéli
a mai hivők minden gyötrelmet: "Kl
gyönge, hogy én gyönge ne volnék? Ki
botránkozik meg. hogy én ne égnék"
(2 Kor 11. 2!l). Últr vágvunk a csodával
is, mint hitünk egyéb titkaival. Semmi
sem kényszerít arra, hogy elfogadjuk,
sem arra, hogy tagadjuk. Aki azonban
bízik a lét alapvert/5 értelmességében: aki
az értelmességet többre tartja az értel
metlenségnél. a rendet a zűrzavarnál. az
életet a halálnál, azt nem akadályozza
meg semmiféle logikai kényszer vagy
intellektuális tisztesség abban, hogy
meavallja Isten nagy tetteit az ember
üdvéért.

NylRI T.llMAs

A K I S ÚT KERESZTÉNYEK EGYMAS MELLETT

Az élet alakította ki azt a helyzetün
ket, hogy különböző keresztény közös
ségekben éljünk egymás mellett. Ez a
történelmi adottság nem alakulhatott ki
az Isten akaratától függetlenül. Isten
akarata pedig az, hogy minden ilyen
helyzetben feladatot bízzon ránk. Fel
adatunk: hogy meghatározzuk magatar
tásunkat a különféle keresztény testvé
reinkkel szemben. Tekintsünk egymás
ra igazságunk, vagy vélt igazságunk
felfuvalkodott önérzetével? Épitsünk
egyre, nagyobb válaszfalat a lenézés,
megvetés és más emberi gonoszság bot
rányköveíből? Szigeteljük el magunkat
egymástól az esetleg hamis biztonságér
zet fellegvárába? Nem. Figyeljünk in
kább tanitómesterünkre: Jézus Krisz
tusra. Tanuljunk tőle, s alakítsuk ma
gatartásunkat az ő lelkületéhez.
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Jézusnak "keresztül kellett menme
Szamárián" (Jn 4, 4.), amikor elha{n/
ta Judeát és Galilea felé tartott. Nem
keTÜUe el a félig pogány nép földjét.
sőt "fáradtan leült a kúttioz" (Jn 4, 6.).
és beszélgetni kezdett a sza'mariai asz
szonny~l. Ez a magatartás egyáltalán
nem volt természetes sem a zsidók, sem
a szamariaiak szemében. A kétféle val
lásos közösség ugyanis ádáz gyúiölet
tel volt egymással szemben. Szégyent
és gyalázatot vont .maga után, ha effl/
zsidó Szamaria területére lépett. Tisztá
talanná vált, aki velük érintkezett. Jé
zus azonban fiavelmen kivül hagyta az
évszázados gyűlölködést és emberi mó
don, barátságosan közeledett hozzájuk.

Hasonlítsuk össze ezt a szentírásban
leirt helyzetet azzal a magatartással,
ahogyan a kilWnböz/J keresztények erfll-




