
A személy az isteni 
dicsőség vonzásában 
Nemrégiben az Amoris laetitia1 apostoli buzdítás megjelenése körül 
kialakult viták jelentős kérdéseket vetettek fel. E viták kontextusát 
szeretnénk feltárni. Mindenekelőtt azt, hogy hogyan illeszkedik az 
Amoris laetitia pasztorális tanítása a Veritatis splendor erkölcsi taní-
tásához.2 Dicséretes paradigmaváltás előtt állunk, erkölcsteológiai 
és módszertani szempontból is, ahogy ezt számos szerző tudtunkra 
adja,3 vagy épp ellenkezőleg — ahogy némelyek állítják —, a kato-
likus erkölcsi tanítással összeegyeztethetetlen változásról van szó?4 
Pietro Parolin bíboros maga is a „paradigmaváltás” kifejezést hasz-
nálta az Amoris laetitia hozta fejlődés leírására.5 

Mit jelent a „paradigmaváltás”? Thomas S. Kuhn e kifejezéssel az 
emberi felfogásban történő olyan változást jelöli, amely a megelőző 
gondolkodásmódhoz képest drámai törést jelent.6 A görög szó elem-
zése (a görög parádeigma, paradéiknümi jelentése „mutatni, jelentkezni, 
összehasonlítani”) arra utal, hogy a paradigmát olyan nézőpontként 
definiálhatjuk, ahonnét egy nem változó valóságra tekintünk, mi-
közben változhat az a pozíció, amelyből e valóságot szemléljük. Le-
hetséges különböző nézőpontokat választani azért, hogy a történelmi 
helyzet függvényében és az erkölcsi tanítás elmélyítésének érdeké-
ben erkölcsi és pasztorális tanítást dolgozzunk ki. Ebben az értelem-
ben helyes perspektívaváltásról beszélni az Amoris laetitia kapcsán, 
mely tekintetbe veszi a család mai komplex valóságát. 

Most a kialakult erkölcsi és pasztorális vitát szeretnénk körüljárni 
az isteni dicsőség szemszögéből, ami lehetővé teszi az erkölcsi sze-
mély és a cselekvés tárgya közötti kapcsolat megértését kölcsönös 
egymásra utaltságukban. A teológiai esztétika perspektívájából vizs-
gálódunk, mely véleményünk szerint a leginkább képes megvilá-
gítani az Amoris laetitia üzenetét. Az erkölcsi személyt ugyanis nem 
valamiféle statikus valóságként szemléli az erkölcsi tárggyal szem-
ben, hanem az isteni dicsőség vonzásának dinamikájában értelmezi. 
Ezáltal gondolkodásunk újabb elemekkel gazdagodhat. Felismer-
hetjük, hogy a gyakorlati észt nem lehet az esztétikai észtől, az er-
kölcsi lelkiismeretet az esztétikai lelkiismerettől elválasztani. Mé-
lyebben megérthetjük, hogy az erkölcs sokféle „nemleges válasza”, 
a szeretet hiteles örömében megélt igenek megvédésének feltétele. 
Felismerhetjük, hogy az erkölcsi tanításban a gyengédség és az ir-
galmasság dimenziójának integrációja nem árulást jelent, hanem a 
Krisztusban kinyilatkoztatott irgalmas igazságosság hangsúlyozá-
sát, olyan értelmezést, ami kitágítja az erkölcsfilozófia klasszikus 
kereteit, anélkül hogy szétzúzná azokat. 
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Meg vagyunk győződve arról, hogy két egymást kiegészítő er-
kölcsi megközelítést látunk magunk előtt, amelyek összhangban áll-
nak a katolikus erkölcstan nagy hagyományával. Reméljük, hogy ja-
vaslataink hozzájárulhatnak a vita további termékeny folytatásához. 

Vita az objektív és a szubjektív erkölcstanról 

A dicsőség erkölcsének kontextusa szükségszerűen magában foglalja 
az emberi cselekvés objektív és szubjektív dimenziójának értelmezé-
sét is. Létezik a dicsőséges forma objektivitása, ami esszenciális 
módon meghatározza a keresztény ember dicsőséges cselekvését. 
A Fiú doxája az Atya önkifejezése,7 Isten istenségének a kinyilvánu-
lása. Megnyilvánulásában formája, alakja van (Gestalt), minthogy 
benne maga Isten közli önmagát, eltérően a dicsőség plótinoszi kon-
cepciójától, ami csupán visszfénye az Egynek.8 Istennek ez az ön-
közlése Krisztusban éri el a csúcsát,9 akinek az arcán „a kifejezhetet-
 len mint olyan belefoglalta magát az Igébe”.10 A dicsőség dimenziója 
tehát az Ige objektivitására irányítja a figyelmünket, aki megelőzi a 
szubjektumot, és választ vár tőle. Az objektivitás az Ige testben való 
láthatóságának a manifesztációja, ami láthatóvá teszi Isten dicsősé-
gét, mivel oly mértékben áttetsző az Atya akarata felé, hogy látha-
tóvá teszi, megmutatja azt. Az Atya akaratával való tökéletes egység 
a kereszten valósul meg, így az epifánia és a végleges doxa a ke-
reszttől indulva tárul fel. Krisztus mint az abszolút szeretet epifá-
niá ja tűnik fel, ami a kereszthez vezető engedelmességében nyilvánul 
meg. Ebben az értelemben ő a világ objektív világossága is, az ember 
igazi és egyetlen mércéje, minthogy benne nyilvánul meg az Atya 
szeretetének dicsősége. 

Milyen kapcsolatban áll Isten dicsősége (doxa) az egyes emberrel? 
Az alapvető kapcsolatot az adja, hogy a fiúi szubjektumot áthatja 
Isten szeretetének és megismerésének, illetve a boldogság elérésének 
eredendő vágya. Ez a vágy indítja arra, hogy meg akarja dicsőíteni 
Teremtőjét és Megváltóját. Ez a vonzás az Ige isteni dicsősége és a 
szubjektum között áll fenn: meghívása a Fiú objektivitásába való be-
lépésre szól, aki személyében a fiúság tökéletes formája. A szub-
jektum tehát az objektummal szemben a vonzódás viszonylatában 
találja magát, abban a vonzásban, ami aszerint válik erősebbé vagy 
gyengébbé, ahogy érzékeli a dicsőséget, és kész szabadon átadni 
magát a Másiknak és másoknak. Ez a készség persze változhat a 
szubjektum konkrét története során. Megállapíthatjuk tehát, hogy 
létezik egy erkölcsi-kapcsolati dinamika az isteni dicsőség és az is-
teni dicsőségre adott válasz között, ami arra indítja az embert, hogy 
mindinkább eggyé váljon az Isten dicsőségével. Az ember a dicső-
ség erkölcsének perspektívájában a közösség egyre mélyülő kap-
csolatában áll annak a növekedésnek a mértéke szerint, ahogy Isten 
dicsőségének mindinkább rendelkezésére bocsátja magát a Szent-
lélek által. 
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Ebbe a környezetbe illeszkedik bele a fokozatosság törvénye, a 
dicsőség folyamatos kibontakozásának a törvénye az egyén éle té -
ben, aki élete folyamán dicsőségről dicsőségre vándorol az isteni 
dicsőség mindig tökéletesebb megvalósulása felé. Az átalakulás fo-
lyamata, amelyről Pál kifejezetten beszél, és ami arra indítja, hogy 
dicsőségről dicsőségre előre haladjon, napról napra egyre inkább 
átformálja őt (ontológiailag és erkölcsileg) a megfeszített és így di-
csőséges Krisztus hasonlatosságára (vö. 2Kor 4,15–17). Az erkölcsi 
élet értelmezhető tehát úgy, mint az Isten dicsőségét szolgáló litur-
gia, mert az Atya dicsősége az, ami minden keresztény cselekede-
tet inspirál. Az Atya megdicsőítése mint a keresztény esztétikai cse-
lekvésének alapvető motívuma jelenik meg Pál apostol tanításában 
(1Kor 6,20; 10,31). 

A Veritatis splendorban a krisztológia kontextusa nyújtja az en-
ciklika helyes hermeneutikáját, ma pedig lehetőséget ad arra, hogy 
helyes perspektívában olvassuk az Amoris laetitiát. Valóban, ahogy 
Réal Tremblay aláhúzza, „a Veritatis splendor úgy lép be az erkölcs-
teológia történetébe, mint az egyház magisztériumának szigorú fel-
hívása az objektivitás érdekében. De miféle objektivitásról van is 
szó?”11 A válasz, amelyet a szerző a kérdésre ad, nagyon jelentős a 
Veritatis splendor által védelmezett objektivitás megértésében: „A hús-
 véti Krisztusról és mindenekelőtt a Háromszemélyű Szeretetről van 
szó, az Atyáról, aki Szeretetben szül, és a Szülöttről, aki szüntelen 
visszaadja önmagát a kezdet nélküli Szülőnek. Ki gondolhatja azt, 
hogy eme »objektivitással« szembehelyezheti a szubjektivitást, nem 
mint szubjektivizmust, ami káros degradációja a szubjektivitásnak, 
hanem az embert, aki szubjektumként önmagában létezik, és ezen 
a címen minden tiszteletre méltó? A Szeretet (vö. 1Ján 4,8.16), amely 
kellőképpen eltávolodott önmagától azért, hogy a másiknak aján-
dékozza a létezés és a különbözőként létezés lehetőségét, hogyan 
mondhatna ellent önmagának annyira, hogy megtagadja azt, amit 
épp ő maga tett lehetővé?”12 

A szeretet logikája vezeti a Veritatis splendor egész gondolatmene-
tét, mindazonáltal nem lehet tagadni annak a veszélyét, hogy a má-
sodik fejezet mondanivalóját kiemeljük az egész enciklikából, figyel-
men kívül hagyva a cselekvő alany szempontját, amely az első fejezet 
perspektívája, és II. János Pál pápa bevezetését, aki világosan hang-
súlyozta, hogy az enciklika a morálteológiának nem nyújtja átfogó be-
mutatását. Ha beleesünk ebbe a hibába, akkor könnyen félreértjük a 
Veritatis splendor mondanivalóját. Az enciklikának szemére hányták 
például, hogy egyoldalúan az erkölcsi tárgyra helyezi a hangsúlyt az 
okosság rovására, pedig ez utóbbi nagyon fontos a kiegyensúlyozott 
katolikus erkölcstanban. Azzal is vádolták, hogy hallgat a fokozatos-
ság törvényéről, illetve elmulasztja ezt megfelelően összekapcsolni a 
törvény „nem fokozatosságával”. Továbbá bírálták azért is, mert túl-
hangsúlyozza a deontologikus szemléletmódot.13 A cselekvő alany-
ról való megfeledkezés a Veritatis splendor második fejezetének olva-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A krisztológia 
kontextusa 

 

 

 

 

11Réal Tremblay: Cristo e 
la morale in alcuni 

documenti del Magistero: 
Catechismo della Chiesa 

Cattolica, Veritatis 
Splendor, Evangelium 

Vitae. Edizioni Dehoniane, 
Roma, 1996, 70. 

 

 

 

12I. m. 
 

13Vö. Jean Desclos: 
Resplendir de vraie 

liberté. Lecture de 
Veritatis splendor. 

Médiaspaul, Montréal, 
1994, 165; a Veritatis 

splendor második 
fejezete nehézségeinek 

analíziséhez lásd 
Giampiero Tre Re: 

L’Enciclica Veritatis 
splendor. Genesi 

letteraria e contenuti. 
Bioetica e Cultura III 

(1994/5) 45–76. 

743



sásakor, illetve az okosság erényének elhagyása a lelkiismeretről szól -
va azt a veszélyt hordozza, hogy a Veritatis splendor egy objektivista er-
kölcstan védőjévé válik, mellőzve Aquinói Szent Tamás és Liguori 
Szent Alfonz Mária erkölcsi tanításának gazdagságát. Véleményünk 
szerint nem ez volt II. János Pál pápa szándéka, ahogy azt Rocco But-
tiglione hatásosan bemutatja a Veritatis splendor elemzésében, Karol 
Wojtyła tanításának keretében.14 

 Az erkölcsi személy nem egy elvont törvénnyel, hanem az Úr di-
csőséges arcával áll párbeszédben, aki arra hívja, hogy ajándékozza 
magát az irgalmas és dicsőséges szeretetnek, bizalommal fogadva a 
boldogság ígéretét, amelyet Isten ajánl neki. Ez a dinamika átfogja 
a teljes objektum–szubjektum kapcsolatot, és konkrét módon meg-
nyilvánul az ember lelkiismeretében, aki arra hivatott, hogy megkü-
lönböztetés révén — ez érvényes az egyházon belül is — megadja a 
legmegfelelőbb választ Isten objektív hívására a saját különleges élet-
helyzetében, Isten dicsőségére. 

Az enciklika és az apostoli buzdítás komplementáris olvasata 

Áttérve a Veritatis splendorról az Amoris laetitiára megfelelő hermene-
utikát szükséges alkalmaznunk, hogy a káros szembeállítást elkerül-
hessünk. Felidézünk néhány fontos sajátosságot Alain Thomasset 
nyomán,15 ami lehetővé teszi, hogy mindkét dokumentumot valóban 
termékeny módon a teológiai esztétika perspektívájából olvassuk. 

Az első fontos megállapítás, hogy a két dokumentumot egymás sal 
összefüggésben és két értelemben szükséges tanulmányozni.16 A két 
szöveg az erkölcsi élet egy-egy nézőpontját mutatja be, az egyik az 
objektív dimenziót, a másik pedig a szubjektívet; mindkettőt figye-
lembe kell venni egy kiegyensúlyozott erkölcsteológiához. A má so-
dik utalás a két dokumentum kontextualizációjának szükségessé-
gére hívja fel a figyelmünket, mivel mindkettő a kultúra valamely 
sajátos szempontját veszi számításba. Az első a normák relativizá-
lódását és ebből eredően az erkölcsi megismerés szubjektivista kö-
vetkezményeit; a másik a keresztények mind komplexebb helyzetét 
tartja szem előtt, akik egy szekularizált és globalizált világban élik 
sajátos nehézségekkel a házaséletet. A harmadik szempont arra hív, 
hogy a Veritatis splendort helyes módon, az első fejezetet is figye-
lembe véve értelmezzük, szem előtt tartva, hogy az erkölcsi élet nem 
korlátozódik a törvénynek való egyszerű és kizárólagos engedel-
mességre, ami külsődleges a lelkiismeret számára, hanem legfőképp 
szívünk tanulási folyamatát jelenti (erények) azért, hogy képessé 
váljunk az adott élethelyzetben Isten akaratának megkülönbözteté-
sére Jézus követésében.17 

Ha alkalmazzuk ezeket a hermeneutikai elveket, megfelelő 
módon értelmezhetjük a Veritatis splendor második fejezetét, ame-
lyet gyakran idéznek azért, hogy ellentmondást mutassanak ki az 
enciklika és az apostoli buzdítás között. Valójában — Thomasset 
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szerint — „ez az ellentmondás csak látszólagos. Az ellentmondás a 
Veritatis splendor leszűkített értelmezéséből fakad.”18 Álláspontját 
mi is osztjuk: „az Amoris laetitia kiindulása egy másik nézőpont és 
egy másik kontextus”. Mindazonáltal Ferenc pápa nem hagyja fi-
gyelmen kívül a társadalom individualista tendenciáit (vö. AL 33), 
amelyeket a Veritatis splendor a második fejezetében elemez. 

Thomasset szerint az Amoris laetitia a szeretet és házasság szépsé-
géről szóló himnusz, ugyanakkor meghívás is arra, hogy irgal mas-
ságot gyakoroljunk a házasságról szóló tanítás alkalmazásában.19 
Ateo lógiai esztétika perspektívája, amelyet javasoltunk, megerősíti 
ezt. A pápa nem óhajtja megkérdőjelezni a házasságról szóló kato-
likus tanítást, hanem az a célja, hogy a pasztorális irgalmat köz-
ponti módon, és nem egyszerűen mint a doktrína kiegészítését 
szemléljük. A két írás kiindulási pontja is eltérő: a Veritatis splendor 
teológiai viták nyomán született, míg az Amoris laetitia az aktuális 
kontextusban a családok helyzetéből indul ki, és arra szólít fel, hogy 
Jézus tekintetével tekintsünk rájuk, „igazsággal, türelemmel és ir-
galommal” (AL 60). Ez egyben realista szemléletmód is, amely se-
gíteni akarja azokat, akik mélyebb és szorosabb módon szeretnék 
Jézust követni. Eközben figyelembe kell venni azt a történelmi di-
menziót, amelyben élünk, egyedileg vizsgálva az egyes eseteket, 
körülményeket, kondíciókat, hogy a pasztorális szeretetet a lehet-
séges lépések számbavételével, az egyházi életbe történő mélyebb 
integráció érdekében gyakorolhassuk. Ez a megkülönböztetés Tho-
masset szerint a hívők egészséges lelkiismeretébe és az egyes sze-
mélyekben működő kegyelembe helyezett bizalomból ered, ahogy 
a pápa az AL 37, 222. és 303. pontjában megjegyzi. 

Hangsúlyozzuk, hogy nem szabad elfelejteni az egyén részéről a 
kegyelem előtti megnyílást és a kegyelem befogadásának konkrét 
körülményeit. Így elkerülhetjük az „automatikus” kegyelemről 
szóló tanítást, amely nem veszi figyelembe a bűnös ember komplex 
valóságát, melyet a janzenizmus tagadott. Szem előtt kell tehát tar-
tani az ember szabadságát és a kegyelemmel való együttműködés 
valós, nem idealizált és nem szubjektivista életfeltételeit.20 A mo-
dern teológiai antropológia a humántudományok fényében a ko-
rábbiaknál jobban értékelte a komplex dinamikákat, még a meg-
igazult ember esetében is: „az isteni felhívás már meglévő talajt talál, 
amelynek megvannak a saját feltételei”.21 Ez az állítás korántsem 
jelenti azt, hogy Isten kegyelmének erejét csökkentenénk. Igaz, 
hogy a Trentói zsinat megállapítja: „senki se éljen azzal az alaptalan 
tétellel, hogy a megigazult ember számára Istentől előírt dolgokat 
megtartani lehetetlen” (DH 1536), de ez nem zárja ki, hogy mindig 
is az embernek kell megnyílnia a kegyelem előtt, és ezt a megnyílást 
sokszor komplex elemek befolyásolják, amint azt a pasztorális ta-
pasztalat és a modern ismeretek mutatják. 

A reflexió e pontján hasznosnak tűnik emlékeztetni a Gaudete et 
exsultate egy, a pelagianizmussal foglalkozó passzusára: „Amikor 
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közülük egyesek a gyengék felé fordulnak, és azt mondják, hogy 
Isten kegyelmével minden lehetséges, alapjában azt az elképzelést 
adják át, hogy minden megtehető az emberi akarattal, mintha az va-
lami tiszta, tökéletes, mindenható erő volna, melyhez hozzáadódik 
a kegyelem. Figyelmen kívül akarják hagyni, hogy »nem mindenki 
képes mindenre«, és hogy ebben az életben az emberi gyarlóságok 
nem nyernek egyszer s mindenkorra teljes gyógyulást a kegyelem-
től. Amint Szent Ágoston tanította, Isten minden esetben hív, hogy 
tedd meg, amire képes vagy és »kérd, amire képtelen vagy«.”22 

Ferenc a kegyelem teológiájának két alapvető elemét idézi fel: a 
kegyelem az, ami megment, de a kegyelem feltételezi természetün-
ket, a természet átformálása pedig történeti és folyamatos. Figye-
lembe véve a kegyelem és a szabadság e dinamizmusát, ami az 
egyén együttműködését is megkívánja, el is érkezünk a fokozatos-
ság törvénye kritériumának előfeltételezésére. Idézzük fel a magya-
rázatot, amelyet Ratzinger bíboros az 1984-es Családszinódus után 
adott: „A fokozatosság »törvénye« ebben a formában a Szinódus új 
tanítása, amely egyike lett legmélyebb meglátásainak, és jelen van 
valamennyi részletkérdésben. A »fokozatosság« tanításával össze-
cseng »az úton lenni« témája, ami az erkölcsi gyakorlat és ismeret 
szintjén konkretizálódik. Azt mondják, hogy az egész keresztény 
élet »megtérés«, ami fokozatos lépésekben valósul meg.”23 

Ez a szemléletmód ellentmondásban lenne a pápák korábbi taní-
tásával a belsőleg rossz cselekmények elkövetésének megengedhe-
tetlenségét illetően? A kérdésre adandó válasz néhány előfeltétel le-
fektetését kívánja meg, amihez ismét Thomasset-t hívjuk segítségül. 
A legnagyobb nehézség az objektív és a szubjektív moralitás mester-
séges elválasztásából és az ebből adódó sajátos lelkiismeret-felfogás-
ból fakad. Ténylegesen az erkölcsi cselekvés tárgyának meghatáro-
zásából szükséges kiindulni, ami a Veritatis splendor meghatározása 
szerint „az akarat megfontolt választásának közelebbi célja” (VS 78). 
Thomasset szerint az alapvető kérdés: milyen módon lehet a tárgyat 
megfelelőképpen definiálni, ami a Veritatis splendor szerint nem kor-
látozódhat az egyszerű külső „fizikai”, tartalmi leírásra, mivel a tárgy 
magában foglalja a szándékot és a körülményeket is. A szerző Servais 
Th. Pinckaersre hivatkozik, aki szerint Szent Tamás számára „a cél az 
akarat sajátos tárgya, minden cél, még ha külsődleges is, visszavezet 
a hozzá kapcsolódó akarati célhoz attól a pillanattól kezdve, hogy 
megjelenik az akart cselekvésben”.24 „A szándék nem külsődleges, 
nem egy olyan motívum, ami egy már kialakult cselekvéshez társul, 
hanem hozzájárul az illető cselekvés fajtájának megítéléséhez”.25 
E módon kommentálva az AL 304. pontját, kijelenti, hogy „ tudato-
sítani kell a normáknak mint ilyeneknek az elégtelenségét, amelyek 
bár szükségesek, nem tudják figyelembe venni az összes lehetséges 
körülményt, és megítélni maguktól egy konkrét, egyedi helyzet mo-
ralitását, ahogy ahhoz sem elégségesek, hogy az alany személyes fe-
lelősségét megítéljék”.26 Következésképpen „az Amoris laetitia meg-
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akadályozza, hogy az önmagában rossz cselekedetekről szóló tanítást 
úgy értelmezzük, mint egy szabály matematikai alkalmazását egyedi 
esetekre, mintha a cselekvés egyszerű volna”.27 Támaszkodva az STh 
Ia–IIae, q. 94 a 4-re, valamint a Nemzetközi Teológiai Bizottság ma-
gyarázatára a természeti törvényről, amelyet az AL 305. pontja idéz,28 
Thomasset emlékeztet arra, hogy a gyakorlati ész nem az elméleti 
ész eljárásrendje szerint működik, nem a logikai–deduktív követ-
keztetés szerint végzi munkáját, hanem induktív módon, figyelembe 
véve a konkrét és esetleges szituációt. Így a lelkiismeret feladata az, 
hogy központi szerepet játsszon az adott helyzetben a megkülön-
böztetés folyamatában. Thomasset hasonlóságot fedez fel korunk és 
a 17. század között, ezért úgy véli, figyelmünket az egyház történe-
tére kell fordítanunk, hogy a janzenisták és a molinisták, a rigoristák 
és a laxisták közötti konfliktus vizsgálata segítsen megítélni a jelen-
legi vitát, emlékezve Liguori Szent Alfonz Máriának a gyóntatók szá-
mára adott tanácsaira, hogy ne szorítkozzanak általános normákra, 
mintha azok elegendőek lennének valamennyi különleges helyzet 
megítélésére.29 Éppen a lelkipásztori okosság kívánalma és az a mód, 
ahogy Szent Alfonz az emberi gyengeség élethelyzeteit tárgyalja, em-
lékeztetnek bennünket Ferenc pápa óhajára az Amoris laetitiában.30 

Megfontolások a kétségekhez (dubia) 

Megfelelőnek tűnik most azokra a kiegészítő válaszokra utalni, ame-
lyeket Jean-Miguel Garrigues ad a Veritatis splendor és az Amoris laeti-
tia kapcsán a bíborosok dubiája által felvetett kérdésekre.31 Az a reak-
ció, amely a magisztérium két szövegének szembeállítására törekszik, 
abból a meggondolásból fakad, amely szerint a Veritatis splendor a tel-
jes katolikus erkölcstani doktrínát nyújtja; azonban nehézkessé tenné 
a folyamatosság keresését az egyház erkölcsi tanításában. Garrigues 
nagyon helyesen emlékeztet arra, hogy II. János Pál az enciklika be-
vezetésének 5. pontjában hangoztatja: a Veritatis splendort a Katoli-
kus Egyház Katekizmusával való összefüggésében kell olvasni. En-
ciklikája megjelentetésekor nem az volt a szándéka, hogy felfüggessze 
a korábbi magisztérium és az egyházdoktorok egész katolikus er-
kölcstani hagyományát. Garrigues különleges módon hangsúlyozza 
Szent Tamás erkölcsi tanítását és az emberi cselekvés tamási megha-
tározását, mint akaratlagos és szabad cselekvést (STh Ia II ae q. 6–21.), 
kiemelve, hogy semmi esetre sem tekinthetjük az egyetlen hiteles ma-
gyarázatnak a domonkos hagyomány interpretációját, amely főként 
Tommaso De Vio (Caietani bíboros) munkásságától kezdődően tisz-
tán intellektualista szemléletmódba esik, azért, hogy a nominalista 
voluntarizmusnak ellenálljon. Garrigues határozottan ellene szegül 
Szent Tamás elhibázott értelmezésének, bemutatva kölcsönösen egy-
mást magukban foglaló kapcsolatukban az értelem és az akarat ket-
tős reciprocitását.32 Tamás számára „ha az értelem eredendően az 
»igaz« befogadója, az akarat a másik oldalon egy még aktívabb po-
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tencialitás, mert sajátos tárgya épp az a jó, amelyre az akarat célként 
irányul, ennek racionális vágyakozását magához vonzva”.33 Az aka-
rat tehát alapvető szerepet játszik az erkölcstanban. Nem elég megis-
merni az objektív jót, hogy azonnal meg is tudjuk valósítani.34 Szent 
Tamás ezért megkülönbözteti az erkölcsi ítélet két módját: „Az ítélet-
nek két módja létezik: az egyik a szigorúság ítélete, a másik pedig az 
irgalomé vagy a méltányosságé. Az első akkor valósul meg, amikor 
csak a tárgy természetét veszik figyelembe, és nem a személy körül-
ményeit: az ilyen ítélettől félni kell. A második akkor valósul meg, 
amikor nem csupán a cselekvés elítélhető természetét tekintik, hanem 
a személy körülményeit is: »Az Úr együtt érez azokkal, akik félik őt, 
mert tudja, hogy miből vagyunk alkotva (Zsolt 102, 149)«.”35 

Az erkölcsi megítélésnek e kettős vonatkozását szem előtt tartva 
jutunk ahhoz a kiegyensúlyozottsághoz, amelyet Liguori Szent Al-
fonz Mária egyházdoktor, a moralisták védőszentje valósított meg. 
Garrigues mindazonáltal emlékeztet arra, hogy a hatvanas és a het-
venes évek szubjektivizmusának és törvényellenességének kontex-
tusában Szent Alfonz kiegyensúlyozott irányvonalát egy olyan szi-
tuációs etika felé mozdították el, amely szerint az erkölcsi felelősség 
a cselekvés szabad végrehajtásában elsődlegesen a szándéktól, a 
cselekvő személy körülményeitől és helyzetétől függ. Erre válaszul 
nyújtja II. János Pál a Veritatis splendor tanítását.36 

Garrigues a bíborosok első dubiájára reagáló válaszadási kísérle-
tében aláhúzza, hogy az egyház az Amoris laetitiával a Familiaris con-
sortióban megfogalmazott fokozatosság törvényének vonalán he-
lyezkedik el, amely, ha helyesen értelmezzük, nem hasonlítható egy 
olyan szituációs etikához, mint amilyet a Veritatis splendor nagyon 
helyesen elutasít. Garrigues szerint a megkülönböztetés valójában 
azon személyekre vonatkozik, akik rendezetlen élethelyzetben van-
nak, célja pedig az, hogy nyilvánvalóvá tegye az alany beszámítha-
tatlanságát vagy részleges beszámíthatóságát, mely az értékek ész-
lelésének hiányából vagy az értékek megvalósításában jelentkező 
akadályozottságból fakad, különösen akkor, ha más személyek is 
érintettek. A megkülönböztetés arra is irányul, hogy megállapítsa a 
bűnbánó megtérési szándékát. A második kételyre válaszolva Garri-
gues hangsúlyozza, hogy érvényben marad mindaz, amit II. János 
Pál pápa tanít a VS 79-ben az abszolút erkölcsi normákról, amelyek 
megtiltják a belsőleg rossz cselekedeteket. Szükséges még jobban ki-
fejteni azt az elvet, amit az Amoris laetitia bennfoglaltan tartalmaz: „a 
belsőleg rossz cselekedetek meghatározása nem zárja ki, sőt, megkí-
vánja kiegészítő módon az erkölcsi megfontolás és megkülönbözte-
tés gyakorlását a cselekvő személy részéről, tehát cselekedeteinek mint sza-
bad cselekedeteknek a beszámíthatóságát”.37 

A harmadik kétely esetében, vagyis a házasságtörés objektív 
bűnét illetően Garrigues hangsúlyozza, hogy az AL 301 nem mond 
ellent az AL 297 megállapításának, ami elismeri az objektív bűn lé-
tezését, de azt más szinten, mégpedig a beszámíthatóság szintjén 
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helyezi el.38 A negyedik kételyt illetően arra az álláspontra reagálva, 
hogy a Veritatis splendor megállapítása szerint semmiféle körülmény 
vagy szándék nem tehet jóvá egy belsőleg rossz cselekedetet, Gar-
rigues megállapítja, hogy az AL 302 azokra a körülményekre vo-
natkozik, amelyek megakadályozzák a személy cselekvésben való 
teljes részvételét, és ezzel nem változik meg a cselekedet objektív 
természete. Valójában Ferenc pápa tanítása az egyház erkölcsi ha-
gyományába illeszkedik, ami a KEK 1735-ben és 2352-ben is kifeje-
zésre jut.39 Végül a VS 56-ban megfogalmazott norma kreatív ma-
gyarázatának visszautasításával kapcsolatos ötödik kételyre is 
válaszol. Világossá teszi, hogy e normát az Amoris laetitia nem cá-
folta meg, amennyiben az AL 303-ban a lelkiismeretnek — noha az 
a feladata, hogy felismerje az objektív erkölcsi elveket — egy másik 
szerepe is megjelenik, mégpedig az, hogy tudatosan és az okosság 
segítségével megfontolja e normák alkalmazását a konkrét alany 
összetettségében.40 Garrigues egyértelművé teszi tehát, hogy a lel-
kiismeretnek összetettebb a szerepe, mint a normák merő deduktív 
alkalmazása az egyes helyzetekre.41 

Thomasset és Garrigues elemzése nem lép fel a vita lezárásának 
igényével, de az Amoris laetitiának és a Veritatis splendornak olyan ér-
telmezését nyújtja Szent Tamás etikája újraolvasásának szellemé-
ben, amely jobban figyelembe veszi a cselekvő személy nézőpont-
ját, s ezzel lehetővé teszi a két egyházi dokumentum egymást 
kiegészítő értelmezését. 

Végkövetkeztetés 

A dicsőség erkölcsének perspektívája, amelyet az Amoris laetitia he-
lyes értelmezése érdekében választottunk, valóban gyümölcsöző 
útját kínálja az értelmezésnek, elkerülve az egyensúlyhiányt teremtő 
megközelítéseket, amelyek az erkölcsi cselekedetnek csupán néhány 
szempontját hangsúlyozzák. A cselekvés erkölcsi tárgyát és a cse-
lekvő alanyt a szeretet dicsőségének fényénél szemlélve egyrészt a 
vonzás, másrészt a bűnös ember iránti irgalom erkölcsének a kon-
textusában találjuk magunkat, s így leszünk alkalmasak arra, hogy 
kialakítsuk az irgalmas igazságosság keresztény koncepcióját. A cse-
lekvő személy és a cselekvés tárgya a kölcsönös visszacsatolás dia-
logikus relációjában áll egymással. Ez meghatározza helyes értel-
mezésüket, ahogy azt Aquinói Szent Tamás és Liguri Szent Alfonz 
Mária az okos lelkiismeretről szóló tanításával megfogalmazta. 

Az Amoris laetitiát tehát nem értelmezhetjük a Veritatis splendor-
nak ellentmondó tanításként. II. János Pál pápa enciklikája megőrzi 
teljes érvényét az objektív erkölcs védelmében. Az erkölcsi igazság 
védelme és alkalmazása azonban megkívánja azt, hogy mindez a 
szeretet ökonómiájának keretei között valósuljon meg. Igaz marad 
tehát az, amit XVI. Benedek pápa ír a Caritas in veritate kezdetű en-
ciklikájában: „Az igazságot a szeretet »ökonómiájában« kell keresni, 
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megtalálni és kifejezni, másrészről pedig a szeretetet az igazság fé-
nyében kell megérteni, értékelni és gyakorolni”.42 Éppen a szeretet 
ökonómiájának nevében, a Jézus Krisztusban kinyilatkoztatott ir-
galmas szeretet dicsőségének igazságában az Amoris laetitia olyan 
lelki kísérést terjeszt elő, mely a rendezetlen helyzetben lévő sze-
mélyeket nem kizárni, hanem befogadni törekszik a különböző élet-
helyzetek megkülönböztetésének segítségével. 

Egyetértünk Gerhard Ludwig Müller bíboros megállapításaival, 
hogy a szubjektív feltételek figyelembevétele, amit az AL 302. 
pontja sürget, nem áll ellentétben a VS 81. pontjával, mert nem ál-
lítja, hogy „enyhítő körülmények miatt egy objektíven nézve rossz 
cselekedet szubjektíven tekintve jóvá válhat (lásd a bíborosok du-
biájának 4. pontja)”,43 de létezhetnek enyhítő szempontok a bűn 
megítélésében. Ha léteznek is olyan bűnök, amelyek kizárnak Isten 
országából, az egyház „anyai aggodalmában nem mond le egyetlen 
emberről sem, aki zarándok e földön, és a végső ítéletet Istenre 
hagyja, aki egyedül ismeri a szívek gondolatait”.44 Ezért, elismerve 
a komplex egzisztenciális élethelyzetek sokszínűségét, a bíboros 
úgy gondolja, hogy „szükséges a szellemi megkülönböztetés sajá-
tos képessége a belső fórumon a gyóntató részéről, hogy megtalálja 
a megtérésnek és a Krisztushoz való visszatalálásnak a személy szá-
mára helyes útját. Egyszerre tartózkodjon a könnyű alkalmazko-
dástól korunk relativista szelleméhez, másrészt a kánoni előírások, 
valamint a dogmatikai elvek hideg alkalmazásától, az Evangélium 
igazságának fényében és a megelőző kegyelem segítségével”.45 

A cselekvő alany szabadsága valóságos, és azt figyelembe kell 
venni (vö. VS 70). Ez a katolikus etika sajátossága, és ez különböz-
teti meg Rocco Buttiglione szerint „Szent II. János Pál realista etiká-
ját néhány ellenfelének objektivista etikájától”.46 

Lényegét tekintve „pontosan erről beszél Ferenc pápa az Amoris 
laetitiában. Nem található benne semmiféle »szituációs etika«, ha -
nem a klasszikus tomista egyensúly, amely megkülönbözteti a cse-
lekvésről alkotott ítéletet a személyről alkotott ítélettől, figyelembe 
véve az enyhítő és súlyosbító körülményeket”.47 

Valójában mindkét pápai megnyilatkozás: buzdítás. Ha megfe-
lelő módon értelmezzük őket, az erkölcstan egymást kiegészítő új-
raolvasásának kulcsát biztosítják, amely a vonzás és az elragadta-
tás témakörébe illesztve az alanyt nemcsak saját akaratával értékeli 
újra, hanem gyermeki szabadságával is. Az erkölcstant a szeretet 
meghívás–válasz dialógusának a gyermeki tudatot átható keretébe, 
végső soron az ember elhívásának a távlatába ágyazza.48 

 
Németh Gábor fordítása

42XVI. Benedek pápa: 
Caritas in Veritate 

enciklika (2009. 
június 29.), 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

43Gerhard Ludwig Müller: 
Saggio introduttivo. 

In Rocco Buttiglione: 
i. m. 18. 
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A cselekvő alany 
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46I. m. 150. 
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48II. János Pál így ír: 
„E kérdés az abszolút 

Jót keresi, amely vonz és 
magához hív bennünket; 

válasz Isten hívására, 
aki eredete és célja az 

emberi életnek” (VS 7).
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