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Régi és új elemek
az erkölcsi tanításban
A n. Vatikáni zsinat kezdetének harmincadik évfordulója alkalmából
1992.október ll-én kiadott új katekizmust a zsinat utolsó dokumen
tumaként, Il.jános Pál pápasága legfontosabb munkájaként szokás
emlegetni. A pápa a katekizmus bemutatásakor tartott saj
tótájékoztatón úgy nyilatkozott, hogy péteri feladatának egyik legör
vendetesebb eseménye ez, ugyanazt a belső örömöt érzi, amit Péter
érezhetett, amikor Jézus bátorította: "Én (azonban) imádkoztam ér
ted, hogy meg ne fogyatkozzék a hited, hogy te egykor megtérvén
megerősítsd testvéreidet".

Amikor XXIII. János pápa megnyitotta a II. Vatikáni zsinatot,
azt mondta, új lendület szükséges a vallásos élet megújulásához,
s ez csak úgy valósítható meg, ha az örök és változatlan tanítást
sikerül úgy átadni, hogy korunk embere választ kapjon kérdései
re. A zsinat lezárása után VI. Pál pápa ugyanezt fogalmazta meg,
amikor úgy nyilatkozott, hogy ennek a munkának (ti. a zsinaté
nak) folytatódnia kell, hatást kell gyakorolnia a keresztény élet
mindennapjaira. II. János Pál pápa megválasztása után első rádió
interjújában szintén megerősítetteezt.

Mivel a kezdeti lelkesedés után kisebb zavarok és megtorpaná
sok jelentkeztek a zsinati szellem gyakorlati megvalósításában, s
ezt tovább nehezítette, hogy a mai kor emberéhez szóló kateké
zisről nem adott ki a zsinat külön nyilatkozatot, a II. Vatikáni
zsinat huszadik évfordulója alkalmából összeült második rendkí
vüli szinódus atyái egységesen fogalmazták meg a kérést: adjon
ki az egyház egyetemes katekizmust.

A katekizmus erkölcsteológiai része

E katekizmus erkölcsteológiai részét (III.rész) szeretnénk a következőkben

bemutatni, s egyfajta összehasonlítást tenni. a trentói zsinat katekizmusá
nak (Római Katekizmus, a továbbiakbanRI<) erkö1csteológiai részével,

Már a katekizmus megjelenése előtt is ez az erkölcsteológiai
rész keltette fel a legnagyobb érdeklődést a hívők és nem hívők

igen széles körében. Nemcsak teológusok, hanem civil újságírók
tollából is sok kritikus írás jelent meg a készülő katekizmus ezen
részével kapcsolatban, s ezek legtöbbször tradicionalizmussal,
konzervativizmussal vádolták azt. Ha arra gondolunk, hogy ko
runk szellemi világában mennyi filozófiai-etikai nézet, a katolikus
egyházon belül is milyen sokféle erkölcsteológiai irányzat létezik,
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talán megértjük, miért ez a sok szenvedélyes hangvételű meg
nyilatkozás, miért nem tudtak, s talán nem tudnak még ma sem
tárgyilagos, objektív véleményt mondani erről a nagyon várt és
összességében egészen kiváló, szerkezeti felépítésében, tartalmában,
hangvételében és nyelvezetében sok újszerűséget hordozó erkölcsi
tanításról. Az egyes fejezetek olvasása közben igazolódni láttuk azt

Régi és új a megállapítást, amelyet a megjelenés óta már oly sokan megfogal
maztak, vagyis azt, hogy ez a katekizmus egyszerre régi s ugyanak
kor új is. Többféle szempontból lehet ezt az új katekizmust egyszerre
réginek és újnak nevezni. Nézzük, mi miben látjuk ezt igazolódni.

Formai párhuzamok a katekizmus egészében

Hit, szentségek,
erkölcs, ima

Erkölcsteológiai szempontból is fontos megállapításokra juthatunk
az egész katekizmus formai és tartalmi elrendezésének alapján. Mindkét
katekizmus ugyanazt az anyage1rendezéstköveti -lúszekegy, szentsé
gek, parancsok, imádság -, s mindkettőben az első két rész az egész
katekizmus közel kétharmadát teszi ki, melyből arra a következtetésre
juthatunk, ami hagyományosan jellemzi, de a ll. Vatikáni zsinat óta
különös módon is meghatározza az erkölcsteológiai gondolkodást:
vagyis az ember hitből fakadó erkölcsi cselekedeit mindig megelőzi

Isten hívása, ugyanis Isten a kezdeményező. (KEK 1716--1729.)
Az új katekizmus vezérgondolatává a hitet mint a keresztény

élet sarkkövét tették. Ezért a hit tartalmának bemutatása, mely
alapja a keresztény erkölcsi életnek, bővebb kifejtést kapott. A ka
tekizmusban az elsőbbség Istent és az ő tetteit illeti, ugyanis taní
tása szerint, amit az ember tesz, az már csak válasz Isten tetteire.

Az erkölcsteológiai rész az új katekizmusban is a harmadik
helyre került. így megerősítést nyert az az erkölcsteológiai felfogás,
amely már az RK-ban is érvényesült, hogy ti. a szentségekről szóló
tanítás nélkül (ll.rész) a Tízparancs törvényei az ember erkölcsi erejét
meghaladó elvárásoknak tűnnek. VISzont a hitre (Lrész) és a szent
ségekre (ll.rész) támaszkodva az erkölcsi kötelességek kifejtése elfo
gadhatóbbá válik, ugyanis az előző részekben elmondottak bizalom
mal töltik el az erkölcsi életre meghívást kapott embert. Ezek alapján
mondjuk, hogy egyáltalán nem tűnik olyan problematikusnak a hit
és az erkölcsi élet témaköreinek ilyen szétválasztása, mint azt sokan
a KEK gyengeségeként említik, hiszen könnyen belátható, hogy a
keresztény erkölcsi élet, mint az ember szabad válasza, Isten ajándé
kaira adott a hitből és a hit szentségeibőlszületik meg.

Régi és új elemek az erkölcsteológiai fejezeten belül

Az erkölcsteológiai rész Isten és az ember tevékenységének perspek
tívájára épül. Eltérően az RK erkölcsteológiai részétől, mely rögtön
a Tízparancs tanításának kifejtésével kezdődik, a KEK megfelelő ré-

34



Szabadság és
felelősség

A bűn

Kegyelem és
megigazulás

sze (1691-2557) két részre oszlik (Az ember hivatása: élet a Lélekben és
A Tízparancs) Az erkölcs-teológiai rész ilyen formában való kidolgo
zása a KEK egyik legfőbb erényének számít.. Az első rész alapvető

erkölcsteológiai tanítást ad. Kiindulási pontia az, hogy az Isten kép
mására teremtett ember meghívást kapott a boldogságra.

Majd ezután az ember szabad erkölcsi cselekvésének mecha
nizmusáról ad tanítást: szól a szabadságról, mely nélkül nincs er
kölcsi felelősség, vagyis nincsenek a cselekvő részéről erkölcsileg
jó vagy rossz cselekedetek; az emberi cselekedetek erkölcsiségéről;

a lelkiismeretről; az erkölcsi cselekedeteket támogató erényekről;

végül az elhibázott cselekedetekről,vagyis a bűnökről.

Amikor az emberi cselekedetek erkölcsiségéről szól, a hagyo
mányos felfogástól eltérőerr az új katekizmus az erkölcsiség forrá
sait nem helyezi egyenlő szintre. Egyértelműen kimondja, hogy a
szándék elsődlegesen minősíti az ember cselekedetét ("lényeges
elem" KEK 1752.), míg a körülmények és a következmények csak
másodlagosan (KEK 1754.).

A bűnökkel kapcsolatban az RK-tól eltérően először nem a bűn
fogalmáról és annak fajtáiról, hanem Isten irgalmasságáról beszél.
Ezzel a bűnről szóló tanítást is közvetlenül a hit dimenziójába, a
megváltás rendjébe emeli. A bűn lényegét, sokkal inkább mint az
RK, a maga teljes valóságában mutatja be, amikor azt az értelem,
az igazság és a helyes lelkiismeret hiányában, az Isten és az em
bertárs iránti szeretetrend megsértésében látja, mely bizonyos ja
vakhoz való rendetlen kötődés miatt következik be. A bűn az em
ber természetét sérti, s merénylet az emberi szolidaritás ellen. A
bűnnek ez a meghatározása nem annyira tartalmában, mint in
kább kifejtésében újszerű. Az új katekizmus meghatározása erede
tében Szent Ágoston és Aquinói Szent Tamás tanítására vezethető

vissza, akik a bűnt Isten örök törvényének megsértésben, illetve
az Istentől való elfordulásban látták.

A fundamentális részben a mai kor kereszténye számára igen
fontos tanítás, hogy az embert és erkölcsi cselekedeteit a közös
séghez való viszonyában értelmezi. A korábbi individuális felfo
gás helyébe a korunkra inkább jellemző teológiai szemlélet lépett,
vagyis az, hogy az ember életének teljes kibontakoztatására és az
életszentségre csak a közösségben juthat el.

Ennek a fundamentális résznek az is egyik szembetűnősajátos
sága, hogy a kegyelemről és a megigazulásról szóló rész a dog
matikából átkerült ide, az erkölcsteológiai részbe. Ez a változtatás
segít abban, hogy még nagyobb hangsúlyt helyezzen az erkölcsi
élet bemutatásának azon szempontjára, mely szerint az erkölcsi
élet - élet Krisztusban (ez a KEK erkölcsteológiai részének a címe
is), ami a Krisztus megváltása által elnyert kegyelmi életben való
részesedést, vagyis a Lélek szerinti életet jelenti. Ebből következik,
hogy az erkölcsi élet tanításának teológiai alapját a Krisztus-köve
tés, a Léleknek való engedelmesség és a tökéletességre való törek
vés adja, mely végső soron válasz Isten meghívására és kegyelmi
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ajándékaira. Az erkölcsi élet itt bemutatott formája alapozza meg
a következőkben bemutatásra kerülő erkölcsi normák perspektí
váját és értelmét.

Szerenesésnek tartjuk az erkölcsi élet ilyenfajta bemutatását, hi
szen szakít a kazuisztikus szemléletmód gyakran kísértő felfogá
sával, mely az erkölcsi életet csak az erkölcsi normák megtanulása
függvényének tekintette, s megmutatja az erkölcsi élet dinamiz
musát, végső célját és motivációját is, vagyis a Krisztus-követést
(sequela Christi). Ez nem pusztán egy külső példa követését jelenti,
hanem teljes azonosulást Krisztussal, aki viszont mindent az
Atyával való viszonyában és a neki való alárendeltségben, enge
delmességben vitt végbe.

ATízparancs A fundamentális rész után következik a Tízparancsról szóló
hagyományosnak mondható tanítás kifejtése. Ez elvezeti az olva
sót egyik parancstól a másikig, megmagyarázza az erkölcsi köte
lezettségeket, s azok alkalmazásának módját - mindegyiket a
maga helyén -, s rávilágít ezek dinamikus erejére, melyet a ke
resztény erkölcsi élet alakításában töltenek be. Hagyományosnak
mondjuk ezt a részt, bár módszerében és hangvételében egyálta
lán nem mondható hagyományosnak. Már a morális rész első

pontja is egészen új hangnemet üt meg a Nagy Szent Leótól vett
idézettel: "Ismerd fel, ó keresztény, nagy méltóságodat! Az isteni
természet részesévé lettél, vissza ne térj ismét a hozzád méltatlan
régi romlottságba. Fontold meg, milyen Főnek és Testnek lettél

Sermones 21,2-3 tagja! Ne feledd el soha, hogy Isten a sötétség hatalmából ragadott
ki, és áthelyezett téged az ő világosságába és országába." A ke
resztény erkölcsi élet értelmezésének ez a módja érvényesül az
egyes parancsok leírása és értelmezése közben is.

Erények, nem tilalmak Az egyes parancsokról szóló tanítás bemutatása nem a paran-
csok és tilalmak megfogalmazásával kezdődik,hanem az azoknak
megfelelő erények felsorolásával. Ez szintén sajátos értéke az új
katekizmusnak, mely valószínűlegannak a feszültségnek a felol
dásából született, hogy a KEK készítése folyamán is nézetkülönb
ségek támadhattak annak megítélésében, hogy az egyház erkölcsi
tanításának kifejtésénél a Tízparancsot, a Boldogságokat, vagy az
erényeket kell-e alapul venni. Az e1készítéssel megbízott teológu
sok döntése, akik ezek szerint a Tízparancsot részesítették előny

ben az erkölcsi katekézis kifejtésének kereteként, nem vált hátrá
nyára az erények bemutatásának. Sőt, ennél még több is sikerült
a szerkesztőknek: ugyanis olvasás közben folyton az a felismerése
támad az embernek - nem tudva, tudatos-e ez a szerzők részéről

-, hogy a parancsok tartalmának kifejtése mindig a Boldogságok
igazságainak felismerésébe torkollik. Ezzel sikerült a fent említett
feszültséget feloldani.

Sok szempont vezethette a szerzőket abban, amiért a Tízpa
rancs mellett kötelezték el magukat, viszont sok elmarasztaló kri
tika is érte őket. Az előbb említetteken túl még azért is szerencsés
nek tartjuk ezt a választást, mert így nagyszerűen sikerült a szö-
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Ezutalás Szent
Ireneusz: Adversus 4,

51, 1. címú múvére.

vegben kifejteni azokat a sajátos teológiai igazságokat, melyek az
erkölcsi életről szóló tanítás lényegét jelentik. Ilyen fontos tanítás
például, hogy a Tízparancs akár parancsoló, akár tiltó formában
közöl erkölcsi felszólításokat, a bűn rabságából felszabadított élet
mínöségét mutatja meg. Kifejezésre jut ebben az is, hogy az evan
géliumi tanácsok a Tízparancsra épülnek. Továbbá, hogy a Tízpa
rancs természeténél fogva feltátja hiteles emberségünket, és képes
megvilágítani az ember általános és lényeges erkölcsi kötelezett
ségeit. Vagyis a Tízparancs az egész emberiség erkölcsi rendjének
megkülönböztetett része, amely ott él minden ember szívében, s
amelyre Isten emlékeztetett a kinyilatkoztatásban. A Tízparancs er
kölcsi tanítása tehát túllép az üdvösségtörténet és a keresztény ha
gyomány határain.

Megerősítést nyer az is, hogy a Tízparancs nem ószövetségi
merev struktúra, melyre az újszövetségi erkölcsi tanítás kény
szerűen épül, hanem olyan keret, amely éppen az előbb említett
egyetemes volta miatt alkalmas a nem hívőkkelvaló párbeszédre,
illetve mert át van itatva az üdvösségtörténet szellemiségével, és
tökéletesítést nyert Jézus tanítása által ("Hallottátok a régieknek
szóló parancsot..; Én pedig azt mondom nektek" Mt 5,21), képes
közvetíteni az Újszövetség hiteles erkölcsi tanítását. Ezek a szem
pontok mintegy szükségessé tették ezt a választást.

Az erkölcsteológiai rész nyelvezete

Bár a katekizmus szövege könnyen érthető, nyelvezete gördülékeny,
mégis szükség lehet megfelelő értelmezésre, mely képes feltárni a
szöveg teljes gazdagságát, hiszen van benne egyfajta szintetizmusra,
tömörségre való törekvés. Ne feledjük, hogy püspököknek és papok
nak készült, vagyis feltételezi a teológiai ismereteket. Ez a szintetikus
nyelvezet viszont egyáltalán nem nehezítette, hanem sokkal inkább
segítette az erkölcsi kérdések világos, tömör, rövid terjedelemben va
ló tárgyalását.

Másik sajátos értéke az új katekizmusnak, hogy a hit perspek
tívájába helyezi az erkölcsi életet, ezért feltűnően sokat merít az
egyház tanításából, főként az egyházatyákéból, és sokat idéz a
Bibliából is. Ezzel a biblikus nyelvezettel eleget tesz a II. Vatikáni
zsinat elvárásának, amikor az sürgeti, hogy az erkölcsteológia
"táplálkozzék jobban a Szentírás tanításából, világítsa meg a hí
vők magasztos hivatását Krisztusban, és mutassa be azt a kötele-

Optatam tolius 16. zettségüket, hogy szerétetből sokat tegyenek a világ életéért."
Egyébként a katekizmus nyelvezetére jellemző, hogy nem szá

raz, teologizáló, hanem érthető formában fogalmazza meg mon
danivalóját, amely nem mondható el mindig az RK-ról. Ez a nyel
vezet biztosítja az új katekizmus sajátos közvetlenségét, mely al
kalmassá teszi a szöveget a közvetlen, személyes megszólítás köz-
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vetítésére, mely minden embert Krisztus követésére, az Istennek
szentelt elkötelezett keresztény életre hív.

Ezzel a sajátosan egyéni nyelvezettel sikerült a KEK-ben
érzékeltetni a keresztény ember erkölcsi életének dinamikáját is.
Az egész szövegben érezhető egyfajta állandó vibrálás, feszültség,
mely különben az evangéliumokra jellemző, s amely a hívő ember
lelkiismeretében az állandó megtérést, a tökéletességre való vá
gyakozást ébreszti fel. Ezt a hatást főként a bibliai és az apostoli
atyák írásaiból vett idézetekkel, s nem utolsósorban a szentek élet
példájára való gyakori utalással sikerült elérni.

Krisztus követése Az új katekizmus erkölcsi részének harmadik pontja lehetne
akár a keresztény erkölcsi élet Magna Chartája is. Jézus Krisztus
példáját említi, aki mindig az tette, ami tetszett az Atyának, és
állandóan közösségben élt vele. Ezért hozzá hasonlóan minden
Krisztus-követőnekis az Atya jelenlétében kell élnie, és állandóan
törekednie kell a tökéletességre, mert a Mennyei Atya is tökéletes.

Az egész katekizmus egyetlen felhívás a Krisztus-követésre,
melynek a mindennapokban kell megvalósulnia, vagyis az ember
egész életére hatást kell gyakorolnia. A keresztények erkölcsi élete
csak az Isten kegyelmi ajándékaiban való újjászületés és a Szerit
lélek vezetése alatt valósulhat meg.

Az erkölcsi élet a hit élete, mely a szív jóságában mutatkozik
meg. Az erkölcsi élet az a kapocs, mely a hitet, cselekedetei által,
láthatóvá teszi már a földi életben, megvalósítva az eszkatológiai
igazságosságot, békét és szeretetet.

A keresztény ember erkölcsi elkötelezettsége, akár személyes,
akár társadalmi-szociális elkötelezettségről legyen is szó, az egy
ház közösségében születik és abból táplálkozik, hiszen a szentsé
gek éltetik és erősítik azt.

Összegzés Végül megállapíthatjuk, hogy a keresztény ember erkölcsi éle-
tének bemutatása az új katekizmusban hármas dimenzió szerint
történik. Eszerint a keresztény erkölcsi élet

- engedelmesség az Atyának, a Fiú követése által, a Szentlélek
vezetése alatt (szentháromságos dimenzió);

- hitből fakadó engedelmesség, amit a remény táplál és a sze
retet cselekedeteiben nyilvánul meg (teológiai dimenzió);

- abban az Isten szavát hallgató közösségben valósul meg,
melynek tagjai a szentségekkel táplálkoznak, és a Magisterium
vezetésével keresik a közösség és az egyén javát (egyházi dimen
zió).
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