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posztmodern társadalom világát egyre inkább megosztja az erkölcs kérdése. Nem 
lehet azt mondani, hogy a posztmodern ember teljes mértékben erkölcs nélkülivé 
vált volna, amint az sem állítható, hogy a 21. századra az ember erkölcsösebb, mint 
korábban. Kétségtelen tény, hogy az erkölcs napjainkban fontos szerepet foglal el 

a világméretű vitákban, s ezt a helyzetet a napjainkban tetőződni látszó gazdasági világ-
váltság még jobban fokozza. Mindezek mellett egyre élesebbé válik a kérdés az iránt, amit 
jelen írás címében tisztességes társadalom néven nevezek meg. A fogalom Avishai Margalit 
izraeli filozófustól származik, akinek gondolatai ezen a téren egy gyökeres változást jelen-
tenek a modern politikai etika elméletformálása szempontjából. Jelen tanulmányban arra 
törekszem, hogy elsődlegesen Avishai Margalit és Reinhold Niebuhr nézetei alapján felvá-
zoljam egy olyan teológiai etikai válasz lehetőségét, amely elfogadható választ ad a modern 
kor nagy és égető kérdéseire.

Mindezeket annak az elméletnek a háttere előtt fogalmazom meg, amely kimondja, hogy 
a posztmodern társadalom egy rizikótársadalommá vált1, abban az értelemben legalábbis, 
hogy a folyamatos és kikényszerített döntések egyfajta olyan kockázatot rejtenek, amire 
a korábbiakban nem volt példa. Mindez pedig már, akár bevalljuk, akár nem, eminensen 
erkölcsi kérdés is. a döntések hátterében ugyanis nagyon nem mindegy, hogy milyen érde-
kek húzódnak meg, s messze nem mindegy, hogy milyen érvekkel és ellenérvekkel találko-
zunk egy-egy kérdés eldöntésekor. A posztmodern kor egyik alapvető sajátossága ugyanis, 
hogy az eldöntendő kérdésekről értelmes társadalmi vitát lehet folytatni.2
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Az érvek és ellenérvek ütköztetése azonban nem csupán olyan kérdésekben jelentkezik, 
mint pl. a modern ökológiai etika, de fokozottan megfigyelhető más olyan területeken is, 
amelyek valamilyen módon a társadalom szélesebb köreit is érintik. A szociológia azon 
megfigyelése, hogy a posztmodern korban a nyilvánosság tere megszűnt, s a homogén nyil-
vános tér helyébe a heterogén nyilvános terek léptek, mélyen meghatározza a teológiai eti-
ka helyzetét is. Különösképpen a politikai etika tekintetében figyelemmel kell lennünk arra 
a kétségbe nem vonható tényre, hogy a megváltozott társadalmi, politikai helyzet lehetősé-
get teremt a teológiai etika számára, a genuin keresztyén teológiai megközelítés bevitelére 
a nyilvános párbeszédbe. Mindezen tényezők mellett arról sem szabad megfeledkeznünk, 
hogy az egyháznak és ezen belül a teológiának, mint az egyház „kritikai funkciójának”3 
mennyire fontos szerepe van az egyház saját és sajátos üzenetének megszólaltatása szem-
pontjából.

Mindezeknek a figyelembe vételével fel kell tennünk a kérdést, hogy mit is jelent a dolgo-
zat címe, s mire vonatkozik az alcímben a posztmodern kifejezés.

1. Fogalmi tisztázás

a tisztességes társadalom, mint fogalom nincsen igazán otthon a 21. század teológiai eti-
káiban, de nem igazán találjuk meg a politikai etika szélesebb körében sem. A tisztessé-
gesség, mint erény, mintha eltűnt volna a politikai etika látóköréből, s az etikában is szinte 
háttérbe szorulni látszik. André Comte-Sponville kis könyve a nagy erényekről4 ebben a 
kérdésben mintha némi áttörést hozott volna az 1990-es években, de nem látom ennek 
továbbélését a modern politikai elméletformálásban. Úgy tűnik, sokkal hatásosabb John 
Rawls igazságosságelmélete, vagy az újabb irodalomban Nicholas Wolterstorff munkája az 
igazságosságról5. Az alapvető probléma azonban, legalábbis meglátásom szerint, ezekkel 
a munkákkal az, hogy mindegyikben Kant azon alapvető téziséből indulnak ki, hogy az 
ember a priori erkölcsös lény.

A probléma csak ott van, hogy a 20. század elsősorban is arra mutatott rá, hogy az ember 
nemhogy nem a priori erkölcsös, sőt képes arra, hogy a legalapvetőbb erkölcsi kérdéseket 
is figyelmen kívül hagyva döntsön, amennyiben az érdekei ezt így kívánják. Úgy tűnik te-
hát, mintha Schopenhauer pesszimista jóslata válna valóra, hogy az egyetlen mozgatóerő, 
amivel az embert mozgásra lehet bírni, az az önzés. Mindezekkel a kétségtelen tényekkel a 
keresztyén teológiai etikának is szembe kell néznie, ugyanakkor szükséges felmutatni egy 
másik lehetőséget és alternatívát.

Dolgozatom címében olyan fogalmat használok, amely éppen látszólagos minimalizmu-
sa miatt alkalmasnak látszik arra, hogy az így megfogalmazott nézetek ezen az alapon 
párbeszédképesek maradjanak a társtudományok, elsősorban a filozófia és a társadalomtu-
dományok nézeteivel. A tisztességesség ebben az összefüggésben tehát egy olyan minimu-
mot jelent, amelynek betartására a különböző nézeteket képviselő nyilvános térben szerep-
lő ágensek képesek. Miután a keresztyén teológiai etika nemcsak reakció, hanem minden 
esetben akció is, szükségesnek látszik a fogalomnak egy olyan keresztyén megközelítését 
adni, amely segíthet az erkölcsi döntéskényszerben levő embereknek. Első megközelítés-
ben maradjunk tehát margalit meghatározásánál, aki szerint egy tisztességes társadalom 
„leküzd minden olyan jelenséget, amely okot adna a társadalom tagjai számára, hogy ma-

 3 Lásd k. barth: Kirchliche Dogmatik. München–Zürich, 1932–1967, I/1, 265.
 4 a. comte-sPonVIlle: Kis könyv a nagy erényekről. Budapest, 2001.
 5 n. WolterstorFF: Justice. Oxford, 2008.
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gukat joggal megalázottnak érezzék.”6 Dolgozatom címében a kérdőjeles megközelítés arra 
kíván figyelmeztetni, hogy egyáltalán nem magától értetődő és természetes egy, a fenti 
értelemben vett tisztességes társadalom léte.

Kérdésünk, amelyet jelen dolgozat címével kapcsolatosan fel kell tennünk az, hogy mit 
is ért jelen írás szerzője a posztmodern fogalma alatt. Mivel a fogalom maga is sokat vi-
tatott, de ennek ellenére, vagy éppen ezért nagyon sokat használt, szükségesnek látom 
tisztázni azt, hogy a posztmodern alatt Francois Lyotard klasszikus megfogalmazásához 
kapcsolódva7 elsődlegesen egy világlátást, vagy talán helyesebben egy felismerést értek. 
Ezen felismerésnek a lényege, hogy a II. világháború után, a 20. század ötvenes éveiben az 
európai kultúra egy sajátos és új szakaszba lépett. Ennek a szakasznak a jellemzője a nagy 
metaelbeszélések feloldódása, melyek mindaddig az európai kultúra képét meghatározták. 
ezen metaelbeszélések, amelyek közé a keresztyén hagyományt is be kell sorolnunk, a 20. 
század végére, illetőleg századunk elejére teljességgel elvesztették általánosan megkötő 
erejüket. Lyotard felfogásában ez a fejlődési irány egyértelműen pozitívnak tekinthető, hisz 
ezzel az ideológiák rabságából szabadult meg a modern ember. Mindezzel egyidejűleg 
azonban, jól megfigyelhető változáson ment keresztül a modern ember identitásának ala-
kulása is, s ez mindenképpen kihat minden olyan elképzelésre vagy véleményre, melynek 
tárgya – ilyen vagy olyan formában – a modern ember. Markus Gasser találóan állapítja 
meg ebben a kérdésben, hogy a posztmodern jelenség legvilágosabban abban ragadható 
meg, hogy a gondolkodás elvesztette azon sajátos jellegét, amely szerint a dolgokról és 
jelenségekről való gondolkodás végső célja, a dolgok végiggondolása, tekintettel azok vég-
ső következményeire.8 A posztmodern filozófiai gondolkodást véleménye szerint egy na-
gyon is alapvető nyitottság jellemzi, amely minden eddigi hasonló törekvésnél alapvetőbb, 
s ilyenformán alapvető változást is jelent.9 Foucault-ra hivatkozva azt lehet mondani, hogy 
a filozófián belül az igazi paradigmaváltást az okozta, hogy a filozófia mára „az igazsághoz 
való változó viszonyunkról való gondolkodást” jelenti.10 ennek értelmében a teológiának is 
érdemes végiggondolnia saját helyzetét, különös tekintettel a posztmodern életfelfogásra és 
a rendszerben való gondolkodás veszélyeire. Lyotard a posztmodernnel kapcsolatban arra 
is figyelmeztet, hogy egy-egy kijelentés relevanciája abban áll, hogy „új gondolatokra ihlet”, 
szünet nélkül „új kitételekre és játékszabályokra” késztet.11

ebben a sajátos helyzetben minden eddiginél szükségesebb a morál, az erkölcs jelenléte, 
s minden eddiginél fontosabb, hogy a teológiai etika mit tud, és mit akar kommunikálni 
ebben a sajátos helyzetben. Jelen bevezető nem teszi lehetővé, hogy arról a lehetőségről 
értekezzek, amely a fent felvázoltak szellemében nyílik meg, de engedtessék meg utalnom 
arra a tényre, hogy amennyiben a mai kor emberének elméletképzését valóban ez jellemzi, 
úgy nagyon jó lehetőség kínálkozik a teológia nyilvános jelentőségének felértékelésére. 

 6 a. margalIt: Politik der Würde. Über Achtung und Verachtung. Berlin, 1997, 25.
 7 j. F. lyotard: Das postmoderne Wissen. Bécs, 1997.
 8 m. gasser: Die Postmoderne. Stuttgart, 1997, 24.
 9 „A mai filozofálás egyik iránya azonban ennél továbbmegy. Nyitottsága alapvetőbb és éppen ezért meghatáro-

zóbb. Ellenáll a végiggondolásnak, mint célnak s az esszét választja munkamódszeréül: elkezdeni, elvetni, ismét 
elkezdeni, tévedni és mindent újrakezdeni, nem hinni a végben, csupán csak az elért eredmények ideiglenessé-
gében, mely a későbbi munka számára a revideálást szükségszerűvé teszi.” gasser: i. m. 26.

10 gasser: u.o.
11 Lásd lyotard: i. m. 185.
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Mindennek érdekében azonban szükséges elkerülnünk a rendszergondolkodás alapvető 
csapdáit, melyek egy ideológiai kényszer felé vinnék teológiai gondolkodásunkat, mint ami-
re a múltban már volt példa.12

2. Tisztességes társadalom = erkölcsös társadalom?

Nem véletlenül fogalmaztam a címet kérdésként, ugyanis a jelen kor helyzete szükségessé 
teszi az e kérdésről való kritikus gondolkodást. A Kant nyomán felépült és kialakult új-
kori etikában ugyanis egyfajta naiv idealizmusként figyelhető meg annak a posztulálása, 
hogy mivel az ember erkölcsös lény, azon társadalom, amelynek tagjai egy tisztességes 
rendet tartanak meg, egyben egyértelműen erkölcsös társadalom is. Teológiai etikánkban 
Reinhold Niebuhr volt az, aki tévedhetetlen biztonsággal mutatta fel azt, hogy az egyén és a 
közösség érdekei és erkölcse között szakadék tátong, amelyet a mindenkori gondolkodók-
nak komolyan kell venni.13 ilyenformán automatikusan nem állítható ma már, egy mégoly 
tisztességes társadalomról sem, hogy egyben erkölcsös is lenne. az erkölcsösség ugyanis 
egy olyan kategóriát jelent, amely nem automatikus velejárója a betartott és betartatott 
társadalmi szabályoknak. Kérdésünk tehát éppen az ideológiaképzés lehetősége miatt int 
komoly szembenézésre a kérdéssel, milyen is lehet az erkölcsös társadalom. Babits mihály 
a sajnos igen kevéssé ismert regényében, az „Elza, a pilóta, avagy a tökéletes társadalom”-
ban látnoki éleslátással hívja fel a figyelmet az ideológiaképződés veszélyeire, s ezt nem 
ártana ma is komolyan venni.

Fel kell tennünk tehát a következőkben a kérdést, hogy mi is jellemzi a tisztességes tár-
sadalmat, legalábbis abban az értelemben, ahogyan Margalit azt érti, s meg kell vizsgál-
nunk azt, hogy milyen mértékben elfogadhatóak ezek a tézisek a keresztyén teológiai etika 
számára. Egy tisztességes társadalomnak szükségképpen vannak olyan ismérvei, amelyek 
minden különleges megszorítás nélkül meghatározhatóak. ebben az értelemben a tisztes-
séges társadalom meghatározó elemei elkülöníthetőek anélkül, hogy ezzel még valamifajta 
értékítéletet fogalmaztunk volna meg azok tartalmára, vagy esetleg egyenesen azok rele-
vanciájára nézve.

Margalit rendszerében a tisztességes társadalom ismérveként nevezi meg a megalázás 
hiányát, a tiszteletet, illetőleg a tapintatot. Mindhárom fogalom nem pusztán csak az empiri-
kus jelenségekhez kötött, de mindegyiknek vannak olyan érzelmi komponensei is, melyek 
az érzelmek és az etika összefüggésére figyelmeztetnek. Joggal tehető fel a kérdés, hogy a 
felsorolt, szinte már erénynek minősíthető ismérvek milyen mértékben jelentenek abszolút 
kategóriákat, s milyen mértékben inkább valamifajta szubjektív ítéletalkotás részei. A fen-
tebb kifejtettek szellemében, miszerint a teológiai gondolkodásnak is fel kell és fel is lehet 
vállalnia az esszé jelleget, elfogadhatónak tartom jelen ismérvek alkalmazását abban bízva, 
hogy a Lyotard által az új gondolatok születésére való késztetésnek nevezett momentum 

12 Lásd a közelmúlt teológiai gondolkodásának értékelését Fazakas Sándor habilitációs értekezésében, jóllehet 
ott más érdeklődéssel. Fazakas sándor: Emlékezés és megbékélés. A múlttal való szembesülés egyházi és teo-
lógiai kritériumai. Budapest, 2004. Jellegzetes és elgondolkoztató értékelése. „Pedig éppen ott érhető tetten 
az egyház tulajdonképpeni vétke, ahol hiányzik a hit és a bizalom, ahol a teológia az ember ügyét tematizálja az 
„Isten ügye” helyett, ahol az igén való tájékozódást leváltja a korszellemre való figyelés” (59. old.). Kétségtelen 
tény, hogy a korszellemre való figyelés tette teológiai gondolkodásunkat a múltban erősen ideologikussá, s 
okozta mindeközben a teológia eltűnését a nyilvános társadalmi viták tereiről. Ennek az örökségnek a kritikus 
felvállalása kell meghatározza etikai gondolkodásunk fejlődését a következő időszakban. 

13 r. nIebuhr: Moral man and immoral society. New York–London, 1948, 257.
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ezekben az elemekben is megtalálható. Bernard Williams különbséget tesz érzelmek tekin-
tetében a „vörös” és „fehér” érzelmek között. Felfogásában a „vörös érzelmek” hatására az 
ember elpirul, míg a „fehér érzelmek” hatására elsápad. Erkölcsi szempontból első esetben 
a másik szemébe nézve pirulunk el, második esetben saját lelkiismeretünkkel szembe-
nézve sápadunk el.14 A tisztességes társadalom feladata az lenne, hogy mind a „vörös”, 
mind a „fehér” érzelmek tekintetében olyan helyzetet teremtsen, amelyben ilyen „érzelmi 
határhelyzetek” nem állnak elő, illetőleg kezelésük bizonyos jól szabályozott keretek között 
marad. az ehhez szükséges jogi és társadalmi keretek megteremtése a „tisztességes társa-
dalom” feladata, mely ebben az esetben az erkölcsös társadalom ismérvét is betöltené.

(1.1.) Amennyiben a tisztességes társadalmat jellemezni kell, úgy első renden a megalázás 
hiánya kínálkozik, mint kézenfekvő lehetőség. Természetesen, saját társadalmi valóságunk 
kontextusára gondolva, joggal tehető fel a kérdés, megalázó-e a társadalom szerkezete, s 
amennyiben igen, úgy nem tekinthető már tisztességesnek. Érdeklődésem középpontjában 
ez esetben azon, nem a pillanatnyi empirikus valóságot tükröző kérdés áll, hogy lehetsé-
ges-e, s amennyiben igen, miként, egy megalázás nélküli társadalmat elképzelni. A kérdésre 
azért sem egyszerű válaszolni, mert némelyek szemében a conditio humana puszta léte is, 
pl. a tény, hogy öregszünk, elég okot ad a megalázottság érzésére. Ennek az álláspontnak 
a továbbgondolása vezetett el a némely nyugati társadalmakban elfogadott aktív eutanázia 
kérdéséhez, mert a megalázottság érzését a méltóság kérdésköréhez kapcsolták, s követ-
keztetésképpen a megalázó helyzet minden módszerrel való megszüntetése erkölcsös tetté 
vált. Kétségtelen tény, hogy ilyen messzire is lehet menni, de a keresztyén teológiai etika 
számára a biblikus alapok e tekintetben is megálljt parancsolnak. Mindez azonban nem 
valamiféle ideológiai zsarnokság jegyében, hanem a keresztyén hitreflexiók értelemszerű-
en meghatározó forrásának erejénél fogva. A keresztyén ember számára a megalázottság 
különleges jelentőségű, amint azt a Mt 27,28–31-ben leírt szenvedéstörténet is felmutatja. 
A szenvedő Krisztus egyben megalázott is. Azt jelenti-e ez, hogy ennek értelmében a ke-
resztyén embernek mindenfajta megalázást szó nélkül el kell tűrnie? Nyilvánvaló, hogy 
erre a kérdésre csak határozott nemmel lehet adekvát módon megfelelni. A keresztyén 
teológiai etika sok renden hívja fel figyelmünket arra a tényre, hogy a megalázott Krisztus 
éppen ebben a megalázottságában ad példát a megalázottakkal való szolidaritásra, hisz 
megalázottságában megmarad annak az igaz embernek, aki az ítéletben az ember helyére 
állt.15 Látható tehát mindebből, hogy a megalázás, mint fogalom a keresztyén teológiai etika 
számára sem mellékes, vagy éppenséggel elhanyagolható. Mindenképpen megállapítható 
azonban az, hogy a keresztyén teológia szemszögéből a megalázás kizárólag az emberhez 
kapcsolódó lehetőség. Csakis az emberek tudnak megalázni, azaz valakit az egyéni önér-
zetében, emberi voltának legmélyén megsérteni. Ennek következtében a teológiai etika ezt 
a tényt az eredendő bűn következményeként kezeli, s Isten bűnt megbocsátó kegyelmének 
rendeli alá. A megalázás puszta ténye azonban még messze nem vezet minket tovább azon 
kérdés megválaszolásában, hogy létezik-e, legalábbis elméleti szempontból azon lehetőség, 
hogy a társadalom nem sérti, és nem alázza meg a társadalmi életben, karácsony Sándor 
szavaival élve a „társas létben” résztvevő szubjektumokat. A Biblia által elénk rajzolt kép 
e tekintetben nem hoz nagyon sok pozitívumot. Úgy tűnik, mintha az ott felvázolt társa-
dalmi struktúrák mindegyike valamiféle olyan sebezhetőséget hordozna, amely gyakorla-
tilag szinte lehetetlenné teszi a kitűzött cél, azaz az embert tiszteletben tartó társadalom 
megvalósítását. A társadalmak megítélésénél mindenképpen figyelembe kell venni, hogy 
legalábbis a megalázás tekintetében két alapvető nézettel találkozhatunk: az anarchista és 

14 A gondolatokat idézi margalIt: i. m. 149.
15 Ld. k. barth: Die Kirchliche Dogmatik. München–Zürich, 1932–1967.
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a sztoikus nézettel.16 Előbbi szerint minden társadalmi formáció bevallottan, vagy be nem 
vallottan, de korlátozza az ember szabadságát, ennek következtében minden társadalmi 
rend megalázó, míg második esetben semmilyen társadalmi rend nem képes megalázni, 
s ilyenformán egy nem tisztességes társadalom el sem gondolható.17 margalit felfogásában 
egy társadalom akkor nem tisztességes, ha tagjai okot éreznek arra, hogy a társadalmi in-
tézmények őket megalázzák.18 Ebben az összefüggésben nyernek a jogok jelentőséget. Az 
egyének jogai, amelyeket a keresztyén teológiai etika különösen is kiemel, adott esetben 
ellentétben állhatnak a társadalmak vélt, vagy valós érdekeivel. Vittorio Hösle nagymonog-
ráfiája az igazságos állam kérdésének tárgyalásakor már azzal indít, hogy egyáltalán nem 
természetes az államról, mint olyanról beszélni, hisz a történelem arra tanít, hogy igazából 
csak saját rendezőelveik alapján rendeződött államalakulatokról beszélhetünk, amelyek a 
maguk rendjén igyekeztek másokat bekebelezni és saját rendszerüket azokra rákénysze-
ríteni.19 Természetesen vonatkozik mindez az államnak, mint olyannak az alapját képező 
társadalmi rendszereikre is. Hogy mégis a társadalomról, mint olyanról beszélek, annak 
oka abban keresendő, hogy fragmentumom egy posztmodern útkeresés attól a vágytól 
vezetve, hogy rátaláljunk egy nem ideologikus paradigmára, mely a modern politikai etika 
számára meghatározó lehet.

(1.2.) a tisztességes társadalom másik meghatározó eleme a tisztelet lehet. a tisztelet, 
mint fogalom, és mint érzés, meglehetősen komplex, és nehéznek látszik egy olyan vegytisz-
ta definíció meghatározása, amely minden tekintetben lefedné mindazt, amit kulcsszavunk 
jelent. mindenesetre egy rekonstrukciós kísérletnél figyelnünk kell a fogalom filozófiai leter-
heltségére és annak gyökereire. abban az értelemben, amint fogalmunkat ma használjuk, 
azaz morális értelemben először Kant filozófiájában találkozunk vele. Némely kutatók szerint 
Kant egész etikája egyenesen „tiszteletetikának” nevezhető.20 Első alkalommal még a latin 
„reverentia” formájában találhatjuk meg a kanti életműben; az Erkölcsök metafizikájában.21  
A fogalom első elemzésével a Grundlegung zur Metaphysik der Sittenben találkozunk. Kant 
tézise oda vezet, hogy a tiszteletet egy, „az értelem által keltett érzelemnek” nevezi.22

Ennek értelmében viszi aztán tovább a gondolatot Fichte és így jelenik meg az újkori, 
majd késő újkori elméletekben a tisztelet, mint a modern politikaelmélet egyik meghatá-
rozó eleme. Mindez azt is jelenti, hogy a politikai elméletképzésben és valamilyen szinten 
a politikai gyakorlatban is megjelenik a felvilágosodás egyik vívmányaként a tisztelet. Két-
ségtelen azonban, hogy a fogalom maga, éppen annak érzelmi tartalma miatt nem egysze-
rűen körülírható, amiképpen nem is helyettesíthető semmilyen más kifejezéssel. Mindezek 
ellenére a tiszteletnek, mint a másik emberrel való találkozás fontos elemének nem csupán 
az interperszonális viszonyokban van helye. E. Lévinas a posztmodern kor egyik vezető 
teoretikusa írja, hogy „egy emberrel találkozni annyit jelent, mint egy talány által ébren 
tartani.”23 Kétségtelen, hogy Lévinas megállapítása találó és az interperszonális viszonyokra 
vonatkoztatva kitűnően csatlakoztatható a tisztelet nagyon is alapvető kérdéséhez. Mind-
azonáltal feltehető a kérdés, miként viszonyul mindez a meglévő társadalmi struktúrákhoz, 

16 Lásd margalIt: i. m. 23. k. 
17 Lásd margalIt: i. m. 44.
18 Lásd margalIt: u.o.
19 V. hösle: Moral und Politik. Grundlagen einer politischen Ethik für das 21. Jahrhundert. München, 1997, 769.
20 Lásd r. eIsler: Kant Lexikon. Zürich, 1989. 
21 Lásd I. kant: Metaphysik der Sitten. Tugendlehre. Akad. Ausg. 6, 402.
22 „Achtung ist ein […] von Vernunft bewirktes Gefühl” I. kant: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Akad. 

Ausg. 5,73. kk.
23 e. léVInas: Die Spur des Anderen. Untersuchungen zur Phänomenologie und Sozialphilosophie. München, 1993, 

120. „Einem Menschen begegnen heisst, von einem Rätsel wachgehalten werden.”
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illetőleg miként lehet ezt átvinni a társadalmi struktúrák működésére. Kétségtelen, hogy az 
ideálként megfogalmazott gondolat kiválóan alkalmas lenne a társadalmi struktúrák olajo-
zott működéséhez, de nem szabad elfelejtkeznünk arról, hogy a valóságban az empirikus 
társadalmat sokkal inkább a „rizikótársadalom” jellemzi, mint bármi más. azt kell tehát 
mondanunk, hogy a tisztelet terén meg kell elégednünk egy jóval visszafogottabb elkép-
zeléssel. Kétségtelen tény azonban, hogy a tisztelet valamifajta formájában ma is jelen van 
társadalmi berendezkedésünk mélyemlékezetében. azt jelenti ez, hogy sok esetben nem is 
ismert már a tisztelet oka, de mégis megtalálható a tisztelet valamilyen formája.

Kérdésünk, hogy a keresztyén teológiai hagyomány mit is tesz ehhez a képhez hozzá. 
Visszatekintve, a mögöttünk levő évszázadok keresztyén hagyományai magától értetődő 
természetességgel hozták magukkal a tisztelet, mint alapvető érték gondolatát, s ez még ab-
ban az esetben is igaz, ha ezt néha egészen sajátosan fejtették ki.24 a jézusi etika által kínált 
alapok a tisztelet fontosságára figyelmeztetnek. Kimondható tehát, hogy a keresztyénség 
saját és sajátos örökségként kezeli a tisztelet kérdését, de mindez ugyanabban az időben 
komoly figyelmeztetés is a teológiai etika számára.

a 20. század egyházatyja, karl Barth nagyon határozottan figyelmeztet ennek a komo-
lyan vételére, amikor a kérdést az Isten szabadon hozzánk forduló kegyelméhez kapcsolja, 
és azt írja, hogy ennek fényében kell a másik ember iránt tiszteletet mutatnunk.25

A posztmodern etikai gondolkodás számára különösképpen a politikai etika területén 
jelentősek Lévinas gondolatai, aki a Másik ember másságának komolyan vételével egy-
idejűleg arra az erkölcsi kötelezettségre figyelmeztet, melyet ez a másság a mindenkori 
cselekvő szubjektumra ró. A társadalmi együttélésre kiterjesztve, s a tisztességes társada-
lom ideálját szem előtt tartva törekednünk kell lévinasi fogalommal a „másik arcának meg-
őrzésére”.26 Politikai etika szempontjából vonatkozik és vonatkozhat mindez nem pusztán 
az interperszonális viszonyokra, hanem a közösség arculatának megőrzésére is, de ez a 
kérdés, s benne az identitás teológiai gyökere túlságosan is messze vezetne. Megállapítható 
azonban már az eddigiekből is, hogy a keresztyén politikai etika, s a vele párbeszédre kész, 
a transzcendenst komolyan vevő filozófiai etika olyan elemnek tekinti a tiszteletet, amely 
a tisztességes interperszonális viszonyok, s következtetésképpen a tisztességes társadalom 
mérföldköve lehet.

ebben az összefüggésben figyelni kell arra is, hogy az egyének és a társadalom leg-
nagyobb érintkezési felülete a jogszabályok, illetőleg azok alkalmazása. A jogszabályok 
szándékuk szerint olyan viselkedési normákat kodifikálnak, amelyek az egyének számára 
jogokat és kötelességeket fogalmaznak meg. Végzetes tévedés azt hinni, hogy a jogoktól el-
választott kötelességek önmagukban biztosítanák a társadalom jó működéséhez szükséges 
szabályozó erőt, de ugyanakkor fordítva sem lehet ezt állítani. A jogok és kötelességek egy-
máshoz való viszonyát a társadalmi együttélés normái határozzák meg. Lévinas elképzelé-
sében az emberi jogok a másik jogaiként és számomra elkötelezettségként értendők. Ebben 
az összefüggésben tűnik számomra fontosnak Derrida meglátása, aki arra figyelmeztet, 

24 A kérdésssel kapcsolatosan számtalan irodalmi mű megemlíthető, mint amelyek a tisztelet különböző mód-
jait fejtik ki és magyarázzák. E helyen a hosszú felsorolás helyett csak utalnék a római katolikus teológus,  
e. dreWermann: Giordano Bruno c. könyvére, vagy dante Isteni Színjátékának purgatórium színjére.

25 „Szabad ma hitben Jézus Krisztusra hallgatva hallanunk, hogy az ember kedves Isten számára. Ebből következik 
a tapintat, a tisztelet az ember iránt. Erre azért is szükség van, hogy meggyőződéssel harcoljunk egy olyan 
életrendért, melyben mindenkinek jogai és kötelességei vannak, s meggyőződéssel harcoljunk ugyanakkor azt 
erősebb joga ellen, mely a gyengétől csak azért, mert gyengébb, elvitatja az önálló léthez való jogot.” K. barth: 
Unsere Kirche und die Schweiz in der heutigen Zeit. Zollikon, 1940, 174.

26 Vö. e. léVInas. Jenseits des Seins oder anders als Sein geschieht. München, 1998, 7.
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27 j. derrIda: Gesetzeskraft. Der mystische Grunde der Autorität. Frankfurt am Main, 1991, 44–46.
28 Vö. derrIda: Gesetzteskraft. 47–48.
29 h.-g. geyer: Das Recht der Subjektivität im Prozess der Vergesellschaftung IN Andenken. Tübingen, 2003, 381.
30 Lásd Th. W. adorno/j. habermas/ r. dahrendorF/ k. r. PoPPer/h. albert/h. PIlot: Der Positivismusstreit in der 

deutschen Soziologie. Neuwied 196. 19.

hogy az igazságosság, mint a jogalkotás alapvető és meghatározó eleme nem egyfajta ki-
számított és egyenlő mérték, még csak nem is egy elosztó rendszer, hanem egyfajta aszim-
metrikus elkötelezettség a másik ember felé, annak „arcának megőrzése érdekében”.27 
Ilyenformán az igazságosságból következő tisztelet meghatározó kell legyen a társadalmi 
együttélés számára, s különösképpen a politika területén kellene ennek megmutatkoznia. 
Mindenképpen figyelembe kell azonban venni azt, amire Derrida és Lévinas gondolkodása 
figyelmeztet. nem lehet kritika nélkül elfogadni mindazt, amit a jogrendszer automatizmus-
ként próbál a társadalommal elfogadtatni. Igaz ugyan, hogy mindenkit ugyanazon jogok 
illetnek meg, s az egyenlőség elve az igazságosság mellett nagyon is mélyen beleivódott 
társadalmi köztudatunkba, de nem lehet nem látni, hogy a jogok puszta gyakorlása még 
messze nem jelenti azt, ami a jog lényege, ti. a másik másságának elfogadását és komolyan 
vételét.28

(1.3.) Margalit elképzeléséhez kapcsolódva, a tisztességes társadalom harmadik jelentős 
ismérve a tapintat. A tapintat fogalomtörténetileg szorosan kapcsolódik az előbbiekhez, s 
mint olyan, némely területen fedi is a tisztelet fogalmát. mindazonáltal nem mondható és 
nem posztulálható, hogy a két fogalom ugyanazt jelenti. Ha megmaradunk az előbbiek-
ben megfogalmazottak szellemében, a másik ember másságának megőrzése és arcának 
megőrzése mellett, úgy a tapintatban egy olyan elemet kell látnunk, amely különösképpen 
kiemeli az interperszonális viszonyok fontosságát.

A tapintat, mint erény, szintén nem található meg a klasszikus nagy erénykatalógusok-
ban, de nem lehet eltekinteni tőle, már amennyiben komolyan vesszük a tisztességes tár-
sadalom megteremtésére irányuló törekvéseket. Ebben az értelemben a tapintat megkerül-
hetetlen része emberi kapcsolatainknak, s éppen ezért foglalkoznunk kell vele a politikai 
etika kérdéskörén belül is. Joggal tehető fel a kérdés, hogy milyen értelemben meghatározó 
paraméter a tapintat, ha egy komplex érzésről, és nem egyfajta kodifikált elvről van szó.  
A tapintat szorosan kapcsolódik a másik ember másságának az elismeréséhez, illetőleg ah-
hoz, hogy a másik ember privát szféráját milyen mértékben tartjuk tiszteletben. A teológiai 
etika különlegesen is fontos feladata, hogy ebben az összefüggésben felmutassa a tapintat 
keresztyén teológiai gyökereit. Ha azonban már a fogalom meghatározásnál is gondban 
vagyunk, még nehezebbnek tűnik mindezt a megfelelő teológiai kontextusban elhelyezni. 
Hans-Georg Geyer a „Das Recht der Subjektivität im Prozess der Vergesellschaftung” c. 
tanulmányában világosan és félre nem érthetően állást foglal a szubjektumok szubjekti-
vitáshoz való joga mellett, s külön felhívja a figyelmet a társadalmak objektivizálódására, 
mint veszélyforrásra.29 Meglátása szerint egy „objektivizálódott” társadalomban a szubjek-
tumok politikai érdektelensége, letargiája és apátiája folytán szabad az út a szubjektumok 
objektiválódása, s ezzel az objektív fogalmak mögé rejtett ideológiák felé is, melyek ter-
mészetüknél fogva hajlamosak az egyént semmibe venni. Geyer Adorno figyelmeztetésére 
emlékeztet, aki szerint: „A totalitás, provokatívan fogalmazva nem más, mint a társadalom, 
mint önmagában vett tárgy (Ding an sich) a tárgyiasodás minden vétkével együtt.”30
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Persze, kérdéses lehet ezek után, hogy mi köze is van mindehhez a tapintatnak. A kérdés 
megválaszolásánál figyelembe kell vennünk, hogy egy teljes mértékben tárgyiasodott, és 
ezzel objektivizálódott világban nincsen szükség tapintatra. A szubjektumok megléte, s 
azok megőrzése a tárgyiasodás nagyon is reális veszélyétől – ehhez a tapintat politikai 
erénye szükséges.31 

Karl Barth világos látással már a II. világháború után figyelmeztetett a tárgyiasuló szub-
jektumok veszélyére, amikor egy 1945-ös írásában arra hívta fel a figyelmet, milyen veszé-
lyeket rejt egy „fiktív tárgyiasság szolgáivá” lenni.32 Ennek a fiktív tárgyiasságnak nincsen 
szüksége a tapintatra, s mégis úgy tűnik, a 21. században egyre inkább ez határozza meg 
politikai-társadalmi vitáinkat. A Frankfurti Iskola által bevezetett természettudományos vi-
lágkép, mely jó okkal harcol a mítosz és a mitikus nyelv ellen, egyfajta új, szekularizált 
metafizikát hozott létre, mely éppen a kontrollinstanciák hiánya miatt komoly veszélyeket 
hordoz a társadalom egészére nézve. Fennáll ugyanis a veszély, hogy a nyugati kultúra 
lényegében rejlő totalitárius vonások, melyeket a posztmodern gondolkodás nem tudott 
eltüntetni, alapjaiban változtatják meg az európai humanista örökséget. Ebben az esetben 
úgy tűnik, mégis Alain Badiou-nak van igaza, aki az évszázadról szóló könyvében az ember, 
mint szubjektum eltűnéséről beszél.33

A tapintat kérdésére visszatérve, s annak szerepét vizsgálva egy tisztességes társadalom 
felépítése felé megtett úton külön ki kell emelnünk a tapintat szerepét az emberek szociális 
tisztességének megóvásában. Habermas egyik, az igazságosságról és a szolidaritásról írott 
munkájában vitába száll L. Kohlberg azon tézisével, hogy individuummá csak a szocializá-
ciós folyamat révén válik valaki, s minél jobban belenő a társadalomba, annál több szociális 
kapcsolatra kényszerül, s ennek a helyzetnek a következménye Kohlberg erkölcsfelfogásá-
ban a tisztelet kiterjesztése minden emberi viszonyra. Habermas ezzel szemben a diskur-
zus-etikai alternatíva mellett száll síkra, mert úgy véli, a tisztességen alapuló társadalmi 
rend garanciáját a megfelelő párbeszéd képezi, amelyben az egyes egyének igazságigényét 
komolyan veszik.34 Azt jelenti ez gyakorlatilag, hogy az egyént emberszámba vesszük. Egy 
embert úgy is meg lehet alázni, hogy egyszerűen nem vesszük emberszámba, a számára 
fontos dolgokra nem vagyunk tekintettel, azaz az egyént másodrendű emberként kezeljük, 
mintha csak egy eszköz, vagy egy tárgy lenne.35 Amire mindenképpen figyelni kell, s jelen 
összefüggésben ez a fontos, a tapintat lehetővé teszi, hogy az egzisztenciális fenyegetés ne 
zavarja meg az interperszonális viszonyokat. Mivel jelen fejtegetések a társadalomra vonat-
koznak, külön ki kell emelni annak szükségességét, hogy a társadalom intézményei kerül-
jék el ezen egzisztenciális fenyegetés kockázatát. A tisztességes társadalomban a tapintat 

31 Tudatában vagyok annak, hogy az itt kifejtettek nem az empirikus valóság képét rajzolják meg, de úgy érzem, a 
keresztyén politikai etikának szembe kell néznie ezen kérdések elméleti oldalával, már amennyiben nem akar 
puszta reakció maradni.

32 Lásd k. barth: Die geistigen Voraussetzungen für den Neuaufbau in der Nachkriegszeit. Zürich–Zollikon, 1945. 
In: Eine Schweizer Stimme 1938–1945. Lásd különösen a 423.: „A vizsgálat és az ellenőrzés, amire szüksége van, 
arra irányul, hogy a jövőben az ember iránti tisztelet, vagy valamely fikciók imádása lesz-e a követendő irány. 
Amit a nácik korszaka előtt tárgyiasságnak neveztünk az, amint láttuk, nem csak az emberért volt, hanem végső 
soron az ember ellen irányult. Nem szabad, hogy ez a tárgyiasság újra megjelenjen. Ne mondják nekünk, hogy 
vissza kell jöjjön, mert az állam, a gazdaság, a technika ugyanolyan erővel és költséggel nem csupán az ember 
ellen, de az emberért is mozgósítható. Láthattuk, mire vagyunk képesek, amennyiben egy fiktív tárgyiasság 
szolgálatába akarunk állni.”

33 Lásd a. badIou: Das Jahrhundert. Berlin, 2005.
34 Lásd j. habermas: Gerechtigkeit und Solidarität IN g. nummer–WInkler (szerk.): Weibliche Moral. Die Kontro-

verse um eine geschlechtsspezifische Ethik. Frankfurt am Main/ New York, 1991, 225–239., különösen 231. kk. 
35 Lásd margalIt részletes fejtegetéseit i. m. 149. kk.
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36 margalIt: i. m. 163. k. 
37 Nem térhetek ki e helyen a társadalmi ágensek sajátos erkölcsi felelősségére, mert az a helyettes cselekvés 

politikai etikai kategóriájának következménye, amelynek elemzése külön teret követel meg.
38 A kérdésről részletesen margalIt: i.m 165. k. 
39 Az identitást formáló csoport fogalmához a. margalIt/ j. ratz: National Self-Determination. In: Journal of 

Philosophy 87 (1990), 439–461. Az identitást formáló csoport megkülönböztető jegyei között szerepel: egy olyan 
kultúra, mely az élet jelentős részét átfogja; a csoportkultúra sajátos vonásokat hordoz; a csoporthoz való 
tartozás feltétele a kölcsönös elismerés; a csoportban való részvétel azok számára, akik a csoport tagjai iden-
titást teremtő; az identitásformáló csoporthoz való tartozás inkább az odatartozás és kevésbé a teljesítmény 
kérdése.

ebben az összefüggésben annyit tesz, mint a társadalom intézményeinek egy bizonyos 
visszalépését, már ami az egyének privát szféráját, illetve annak tiszteletben tartását jelenti. 
A társadalom, mint egyének szervezett egysége abban az esetben tud a tisztességesség 
ismérvének megfelelni, ha valóban komolyan veszi az alkotó tagok privát szférájának védel-
mét. Jogalkotás és etika viszonyának szempontjából ez azt jelenti: a teológiai etika feladata 
figyelmeztetni arra, hogy az elvont fogalmak által körülhatárolt törvényi tér nem jelentheti 
az egyéni privát szféra erőszakos korlátozását semmilyen elvont elv szellemében. Abban a 
pillanatban, amikor a törvények által behatárolt térben mozgó egyének uniformizált, s mint 
olyan, tárgyiasított szemlélete uralkodik el – ezzel eltűnik a tapintat –, s lehetőség nyílik 
az ideologikus és rendszer jellegű gondolkozásra, amely ellen a protestáns teológiának 
kötelessége szavát felemelni. A tapintatban rejlő lehetőség a szégyentől és megszégyení-
téstől való megóvás is. Egy tisztességes társadalom nem szégyeníti meg tagjait, hanem 
igyekszik ennek a veszélyét elkerülni. Ismét Margalitot idézve: „Egy társadalom, amelyben 
a náci bűnöket elkövetők gyermekeit arra késztetik, hogy apáik miatt szégyenkezzenek, 
attól még tisztességes társadalomnak tarthatja magát. Ezen igényét akkor veszti el, ha az 
utódok felé azt az érzést közvetíti, maguk is vétkesek az elkövetett bűncselekményekben. 
Jogos lehet felébreszteni bennük a felelősség érzetet, hogy a jóvátétel késztetését érezzék, 
de nem szabad beléjük szégyenérzetet plántálni”.36 a tisztességes társadalom ágensei tu-
datában vannak sajátos helyzetüknek, amely szerint bizonyos értelemben helyettesekként, 
vagy meghatalmazottakként cselekszenek37, de ezt nem használják ki. ennek a helyzetnek 
a kezeléséhez szükséges a tapintat, mint politikai erény.

A tapintat kérdéséhez kapcsolódóan feltétlenül ki kell térni a társadalom identitást for-
máló csoportjainak szerepére.38 egy tisztességes társadalomban, s ezen a téren játszik 
fontos szerepet a tapintat – senkit sem zárnak ki megalázó módon az identitást formáló 
csoportokban való részvételből.39

A tapintat tehát, amint az előbbiekben kifejtettekből is látható, fontos és semmiképpen 
nem mellőzhető szerepet tölt be egy tisztességes társadalom megteremtésének folyama-
tában.

3. Megjegyzések az etika és politika viszonyához

A fentebb kifejtettek figyelembe vételével a következőkben még néhány gondolatot szeret-
nék felvázolni a politikai etika kapcsán. Természetesen fragmentum jellege miatt, jelen írás 
nem is akar teljes képet adni, mindazonáltal felvázol olyan vonalakat, amelyeket a kutatás-
nak a közeljövőben érdemes figyelembe venni.
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Geyer az evangéliumi etika lehetőségéről és szükségességéről elmélkedve hívja fel az 
1960-as évek kontextusában figyelmünket arra (s a helyzet napjainkra sem változott), 
hogy az európai társadalom a keresztyénség utáni korba lépett, s ezt tudomásul kell ven-
nünk, amennyiben az etika és politika viszonyáról gondolkozunk.40 A posztmodern kor-
ban a teológiai etika sokféle változata és lehetséges programja között nem kell elfelejt-
keznünk arról a genuin református örökségről, amelyet Kálvin teológiája kínál nekünk.  
E helyen nem kívánok Kálvin politikai etikájára kitérni, inkább egy modern, reformátori 
hagyományokra épülő modell mellett szállok síkra, amelyet Barth teológiája tár elénk.41 
Ebben a modellben a keresztyén közösség és a politikai közössége egyfajta dialektikus 
egységben van jelen. Ezen dialektikus egység szemléltetésére használja a svájci teológus a 
koncentrikus körök képét. Barth felfogásában a koncentrikus körök kiválóan szemléltetik 
mindazt, amire a teológiai etikának figyelnie kell. Az egyházi-gyülekezeti és a világi-polgári 
körök középpontja ugyanaz, viszont a körök határai és identitása különböző. Ezen dialekti-
kus egység képe napjainkra, a posztkeresztyén korban eltűnni látszik. Mindazonáltal nem 
szabad elfelejtkeznünk a kép üzenetéről, amely ma is aktuális. 

Identitás és identitás ma is szemben állnak egymással, s éppen a tisztességes társadalom 
kérdése figyelmeztet az identitásképződés fontosságára. A bevezetőben felvázolt poszt-
modern korban, a nyilvánosság sok kis nyilvános térre bomlásában a keresztyén teológiai 
etika partikuláris megközelítési módja éppen annyira létjogosultságú, mint bármely más 
megközelítés. A kultúrprotestantizmus által olyannyira fontosnak tartott egyház-kultúra 
egységéből a mai keresztyén politikai etika nem indulhat ki, éppen azért fontos a világos és 
identitást behatároló kitételek komolyan vétele, amelyek éppen világos voltuk által jelölik ki 
azon teret, amelyben a nyilvános párbeszéd résztvevői mozognak. Niebuhr nagyon tisztán 
látta, hogy a technika fejlődése komoly hatással van az erkölcsi ítéletek kialakulására,42 s 
gyakorlatilag elmondható, hogy a nagyon gyors fejlődés következtében az erkölcsi ítéletal-
kotás képessége szinte naponta próbára tétetik.

Az erkölcs és az etika kapcsán Hösle nagyon optimistán jelöli ki azon ismérveket, ame-
lyek egy modern állam gazdaságának jó működését garantálják43. nem tekinthetünk el 
azonban attól, hogy éppen a jelen gazdasági válságának körülményei között figyel fel a 
világ a moralitás kérdésére a politikában, s ezzel áttételesen a gazdaságban is. Az alapigé-
nyek kielégítése, a kereskedelmi és választási szabadság, illetőleg a Hösle által kiemelt tel-
jesítményelv nem képesek a társadalom egységét és jó működését önmagukban garantálni. 
Egy rövid kis internetes keresés is kimutatja azt, amire a gazdasági és politikai elemzők 
olyan gyakran hivatkoznak: erkölcsi válságban van a 21. század társadalma. A keresztyén 
teológiai etika lehetősége ebben a helyzetben, hogy a tisztességes társadalom felé vezető 
út olyan mérföldköveit mutassa fel, amelyek hozzájárulhatnak a meggondoltabb erkölcsi 
ítéletalkotáshoz. Ebben a folyamatban nem szabad figyelmen kívül hagynunk az identitá-
sok különbözőségét, de ugyanakkor törekednünk kell azon értékek felmutatására, amelyet 
a keresztyén teológia genuin értékekként képvisel.

40 Lásd h.-g. geyer: Einige vorläufige Erwägungen über Notwendigkeit und Möglichkeit einer politischen Ethik 
in der evangelischen Theologie. In: geyer: i. m. 394–434.

41 Barth több írására is gondolhatunk ebben az összefüggésben, de különösen is kiemelem a Christengemeinde 
und Bürgergemeinde, 1946-ban született írását, mint amelyikben explicit politikai etikai kérdésekben foglal 
állást.

42 Vö. nIebuhr: i. m. 275.: „A technikai civilizáció lehetetlenné teszi a stabilitást. Olyan gyorsasággal változtatja meg 
az életkörülményeket, hogy egy ősi rend áhítatos elfogadása már nem jön számításba.”

43 Lásd hösle: i. m. 864.
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A teológiai etikának fontos lenne figyelni arra, amit filozófiai részről Lévinas fogalmazott 
meg. Ezek szerint az ember a szociális kapcsolatai tekintetében minden esetben kettős tér-
ben mozog: egyfelől a másik felé fordulva, annak másságát feltétlenül elfogadva, másfelől 
a kölcsönös elfogadás szabad terében. Ebben az összefüggésben merülnek fel Lévinasnál 
az elfogadás és a felelősség kérdései. Mindkettő fontos szerepet tölthet be egy tisztességes 
társadalomban az etika és politika közötti viszony meghatározásának tekintetében.

Wolfgang Huber az egyház és a jog kérdéséről írt nagymonográfiájában külön kiemeli, 
hogy protestáns területen az egyház és az állam viszonyát nem elsődlegesen az Ótesta-
mentum, hanem érdekes módon négy újtestamentumi hely felől értelmezték44, majd megál-
lapítja, hogy a keresztyén közösségek kritikus lojalitással fordulnak az állam felé.

Mit jelent azonban mindez az alcímben megfogalmazott kérdés, az etika és politika vi-
szonyára nézve?

Az etika szerepéből adódóan a keresztyén teológia napjainkban leginkább nyilvános jelen-
tőséggel bíró részéhez tartozik. Ennek következtében releváns mondanivalót fogalmazhat 
meg a társadalom egészére nézve. Etikai állásfoglalások nem korlátozódnak csupán egy 
bizonyos, jól meghatározott témára, hanem éppen a posztmodern által garantált alternatí-
vák világában fontos szerepe van a keresztyén teológiai állásfoglalásoknak és meglátások-
nak. Jóllehet a mai magyar valóság kontextusában úgy tűnik, a társadalom egyre inkább 
hajlandó elfogadni azt, hogy az egyház eljátszotta lehetőségét a prófétai tiszt gyakorlására 
nézve, mindazonáltal ez nem ment fel minket a hitvallásainkban is megfogalmazott és több 
renden kifejtett döntések szükségessége alól. a református teológiai etika számára nem 
mellékes a másik ember, s nem lehet mellékes a minket körülvevő társadalom helyzete 
sem. A politika és etika egymáshoz való viszonyának kapcsán eleve csak egy mellérendelő 
viszonyról beszélhetünk. Minden más viszonyforma olyan téves felállást eredményezne, 
amelynek következtében vagy az egyik, vagy a másik fél jóvátehetetlen hibát követne el.  
A mellérendelő viszony jelent ugyanakkor egyfajta biztosítékot is arra nézve, hogy a kont-
rollinstancia megmarad mindkét fél számára. A modern metafizika vezethetett ugyan 
Badiou szerint az ember halálához45, de a modern kor embere, úgy tűnik, mégiscsak össze-
omlani látszik saját megismerési kényszerének hatása alatt. ebben a helyzetben, amelyben 
a spiritualitás címszó alatt megjelenő különböző vallásos és pszeudovallásos jelenségek 
nagy keresletnek örvendenek, különösen fontos a modern ember helyzetére érzékenyen 
odafigyelő teológiai etika, amely aztán ajánlásokat fogalmazhat meg a politika számára.

Barth a Kirchliche Dogmatik végén elismeri, az egy fényen, Krisztuson kívül létezhetnek 
más fények is a világban, de nem von le ebből messzebb menő következtetéseket46. a mai 
református teológiai etika nagy feladata levonni az elődök munkájából a következtetéseket 
és megfogalmazni ajánlásainkat a modern kor társadalma és embere számára.

Axel Honneth abban látja a modern társadalom fejlődési lehetőségét, hogy az elismeré-
sért folytatott harcban az emberek individuálisan és szociálisan is fejlődnek.47 kétségtelen 
tény azonban, hogy nem csupán az interperszonális viszonyokban van ez így, de minden 
olyan helyzetben is, mint pl. az ideológiák, világnézetek harca. A keresztyén teológiai etika 
nem ideológia, s éppen a fölé rendelt metafizikai kontrollinstancia révén képes az ideológia 
csapdáját elkerülni.

44 W. huber: Gerechtigkeit und Recht. Gütersloh 1996. 447. A felsorolt igehelyek: Mk.12,17;Róm 13,1k.;Ap.Csel.5,29; 
Ap.Csel. 13,1kk.

45 Lásd badIou: i. m.
46 Lásd KD IV/3
47 Vö. a. honneth: Kampf um Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte. Frankfurt am Main, 

1992.
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A tisztességes társadalom még nem erkölcsös társadalom, írtam fentebb, hisz csupán 
minimumkritériumoknak tesz eleget, de struktúrája lévén lehetőséget teremt a szabadság-
ra teremtett ember számára önmaga kiteljesítésére interperszonális és szociális viszonyai-
ban. Huber az egyház állam viszonyára vonatkozva állapítja meg, hogy a Barmeni Hitvalló 
Nyilatkozat 2. tézise alapján, a teremtési rendeken alapuló államfelfogás helyére egyfajta 
funkcionális államfelfogás lépett, mely más jellegű tárgyalópartner a teológia, s ezen belül 
a teológiai etika számára.48

A tisztességes társadalom és önmagunk komolyan vétele érdekében ajánlatos volna 
mindkét oldalon elgondolkozni a párbeszéd lehetőségeiről és feltételeiről, hogy a nyilvános 
terek vonzásában élő emberek számára világos határt, s ezzel alternatívát tudjanak kínálni 
a választás szabadságának komolyan vételével.
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