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KULTÚRA ÉS ETIKA

A kultúra eredete

Beleszületrünk a kultúrába; már az első ember is, s még ha többen voltak is az elsők, az
sem változtat a helyzeten. Ellenkezőleg, ez a tény még világosabban bizonyítaná a kultúra
lényegér: azt, ami értelmet ad minden emberi tevékenységnek. A kultúra eredetének kutatása
tehát az értelem (nem az ész, hanem a jelentés - Sinn) eredetének a kutatásához vezet. A
dolgok értelme, jelentősége viszont a dolgok értékelésével egyenlő. Ez alól a törvény alól
nincs kibúvó. Ha valaki megmagyarázza, mit ért a család, cseléd, csőcselék fogalmán, ezek
nek a létezőknek a lényegét érinti magyarázatában, s egyszeriben az értékelés, vagyis az
etika területén találja magát. Nem csodálatos, hogy a legtávolabb eső, egymástól tökélete
sen elzárt kultúrák is válaszoltak ezekre a kérdésekre? Természetesen könnyu erre azt
mondani, hogy az a tény, miszerirt a válaszaik különböztek egymástól, az értékelés alapját
dönti meg, s minden válasz egyformán elfogadhatónak ítélhető, ami egyenlő az etikai tör
vények tagadásával. Amikor lényegről beszélünk, a következőt állítjuk: nincsen olyan kul
túra, amely a családban ne a társadalom alapját látta volna.

Mit értünk értelmen és jelentésen? Talán itt tűnik ki legvilágosabban a kultúra lényege. A
kultúra képes beszéd; az ember szimbolumaiban ad értelmet a világnak, amelyben él. Ezért a
család szó például nem elegendő a család lényegének kifejezésére. A család szimbóluma a
gyermek, s nem a szexualitás. Legyen valaki akár népmüvész, akár a modern, individualista
kor rnüvésze, a család értelmét gyermeknélkül nem tudja jellemezni. S azok, akiknek csak a
leghalványabb fogalmuk van arról, mit jelent a gyermek, ebben a képben megtalálják az
emberi lét olyan elemeit, amelyeket csak a szellemi, a lelkivilág valamilyen formájú léte
zése magyaráz. Az áldozatkészséget, a szeretetet, az önmegtagadást egyedül ösztöneinken
keresztül nem lehet megvilágítani, még akkor sem, ha hasonlóságot találunk a fiait védö
állat és az anya gondos szeretete között. Biológusok a szanalomban látják az ember és az
állat közötti lényeges különbséget: a szánalom valaminek az értelmét, jelentését megragad
ni képes értelem megnyilatkozása. Ez az értelem nem egyenlő a .Jtasznossal" vagy a "fenn
maradás ösztönével", A kultúrában a dolgok lényegét megragadni képes értelem munkál
kodik; természetesen a kultúra hanyatlásában, mivel ilyen állapot is létezik, az értelemnek
csak egyik jellegzetessége - pusztán logikai, racionális képességei - jutnak kifejezésre. In
nen van az, hogy a logika, az úgynevezett józan ész rombolja le a szimbólumokat, s vele
együtt az értékelés, tehát az etika alapjait is, Miért? Amíg az intellectus egy mindent átölelő

meglátásban ad értelmet a világban felmerülő jelenségeknek, a ratio, a racionalizmus annak
a mindent átfogó értelemnek egyik jelentését támadja, nem véve tekintetbe a totalitásra, az
összességre való kihatását. Így látta a modern társadalom a gyermekben a szülök szabad
mozgásának, valamint anyagi létük magasabb szintre emelésének akadályát. Hasonlókép
pen lett a gyermek az anyák karrier-lehetőségénekkorlátozója. Ettől már csak egy lépés
volt, hogy család helyett házastársakról beszéljünk, s a gyermek negligálása után ez a fo
galom is leegyszerüsödik: a gyermeket helyettesíti a szexualitás, s a házastársakból pedig
egyszerűen szexpartnerek lesznek.

Ez csak egyetlen példa arra, hogy az osszkép bomlása a kultúra hanyatlásának jele. Az
összkép bomlását a társadalom a részletek rafinált kidolgozásával próbálja helyettesíteni.
Ezt nevezzük civilizációnak. Felesleges tehát hangsúlyozni, amit minden értelmes szemlélő

világosan lát, hogy a részletek rafinált kidolgozása, az ész vívmányainak fékezetlen alkal
mazása nemcsak a kultúra hanyatlását, hanem vele a társadalom pusztulását is maga után
vonhatja.

A kultúra másik jellegzetes és eredeti megnyilvánulása a munka. Lukács György a marx
ista filozófia ontológiájában az embert válaszoló lénynek nevezi, és ebben látja az ember
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lényegét, Válaszol a környező természetnek, s lakhatóvá teszi a földet. De a munkát Lukács
György az ember technikai tevékenységévé szukíti le, míg Hegel beleért minden válaszo
lást, tehát a szellemi munkát is. Eszerint az ember válaszol, vagyis munkálkodik, amikor
értelmet lát a természetben és a környező világban. Így a müvészet (tánc, zene stb.) és a val
lás is eredeti válaszolás, s nem csak a gazdasági tevékenység.

Minthogy a kultúra mindig összképet ad, sem a tánc, sem a zene nem lehet benne öncél,
l'art pour l'art tevékenység. Így a mitológia, a vallási világkép lesz a legeredetibb" válaszo
lás': mivel az ember minden rendű tevékenységének értelmet tulajdonít. Antropológusaink
meg vannak győződve arról, hogy az ember meg tud élni filozófia és természettudomány
nélkül, de nem tud létezni valamilyen vallás nélkül, amelyben az ember életét és célkitű

zéseit összhangba hozza nemcsak közvetlen környezetével, hanem a világgal is, azzal, amit
egyetemességnek. univerzumnak képzel. Az ember a szó szoros értelmében "kidolgozza"
világképét, s ez a kultúrában fejeződik ki. Ha a világképünkbe az, amit munkának hívunk 
s amely mindig erőfeszítést, odaadást, lemondást, azt is mondhatnánk, szenvedést jelent -,
nem illik bele - mivel az ember életét úgy vetíti maga elé, hogy! ezeknek az erényeknek vi
lágnézetében nincs helye -, akkor a munkaerkölcs meglazul. Ilyen formában hat a kultúra
a gazdasági életre, s építi vagy rombolja a közösséget.

A végtelenüI bonyolult és fejlett gazdasági élet, s az azzal járó kilengések: a pénz kísértése,
munkakerülés, hatalomra vágyás, a fogyasztók félrevezetése. stb. csak látszólag a jelenlegi
gazdasági élet termékei. Az alkalmat ne tévesszük őssze az okkal. Ami alkalom egy erkölcs
telen cselekedet megnyilvánulására, az még nem szükségképpen oká annak a tettnek. Hogy
magyarázzuk meg, hogy végeredményben mindenkinek van alkalma időt vagy pénzt lopni,
s csak egyesek élnek az alkalommal?

Tagadhatatlan, hogy az alkalmakat "összvilágnézetünk" (kultúránk) törvényei szerint
használjuk föl. Íme egy korszerü, könnyen érthető példa: ha egy értelmes fiatal aszony az
anyaságot választja, bizonyára nem gazdasági szempontból teszi, vagyis nem azért, mert a
gyermekek létresegítését értékesebbnek tekinti, mint például - ha kémikus lenne - a szap
pangyártást. S mivel legtöbben a nyugati államokban a gyermek helyett a karriert választ
ják, ez megint csak látszólag gazdasági kérdés. Attól a pillanattól fogva, hogy az önfeláldo
zást, amit a gyermeknevelés és a családi élet megkövetel, az anyagi siker s a vele járó ké
nyelem és élvezet helyettesíti, a gyermeknek a nők világképében nem lesz többé helye.

Az erényeknek nem az ösztönökbe n rejlik az eredete, mivel az erény lelki, az ösztön pe
dig testi. Ez nem azt jelenti, hogya világkép irracionális, vagyis érthetetlen, hanem hogya
természettudomány számára irracionális, tehát tudományos eszközökkel megmagyarázha
tatlan prrncípium révén értelmezhető. A pszichológia, az antropológia félúton elakad az
anyai szeretet, a felebaráti szeretet vagy a szánalom, az odaadás, az áldozatkészség megin
doklásában. Hasonlóképpen tehetetlen az értékeléssel szemben, amely a kultúra gerince.

Ezek a gondolatok arra a következtetésre vezetnek, hogy az erényeknek - az értékeknek
- eredetét hiábavaló az ösztönökben. vagy az ember gazdasági tevékenységében keresni.

Értékelésünk tehát hajlamaink korlátozásához vezet. Éppen ezért a kultúrát könnyu kon
zervativizmussal vádolni, hiszen célja az élet kereteinek rögzítése, értékeinek megőrzése.

Ezt az érvet nehéz megvédeni, ha az értékeket és a kereteket, amelyeket a kultúra terem
tett, abszolútnak tekintjük. De ezt senki sem állította. Nem kétséges, hogy vannak alacso
nyabb és magasabb kultúrák, s valamennyiben megtaláljuk azt a keretet. amely a közösségi
életet s az "értékmértéket" szabályozza, amely az etika alapjául szolgál. De lehet-e arra a
kérdésre válaszolni, milyen mértékkel mérjük a kultúrákat? Ha a vallásos világnézetet
vesszük kiindulópontul, akkor az Isten és a szentség fogalma szolgálnak mértékül. A hala
dás irányát, ha kultúrákra lehet ezt a fogalmat alkalmazni, az istenfogalom bensőségesebbé

válása szabja meg; ugyanezt konkrétabban kifejezve: az út hosszú a megfoghatótól (bálvány,
fétis) a megfoghatatlanig. Az istenfogalommal együtt ugyanezt az utat követi az értékfogal
mak és az etika: a kultúra világa a haladás irányában nemcsak kibővül, de el is mélyül. Az
élet és a halál fogalmai új jelentőséget nyernek.

A kultúra ekkénti értelemben vett haladása nem jelenti azt, hogy amit általános értelem
ben haladásnak vélünk, s amit nehéz másként meghatározni, mint az ész, az értelem gyakor-
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lása s a velejáró új szellemi és technikai alkotások megjelenése, a kultúra kereteit nem teszi
próbára. Ilyen próbatétel volt az európai felvilágosodás (Auikldrung).

A kultúra és a felvilágosodás
Miben áll a felvilágosodás? Az ész megkérdőjelezi a kultúra által fenntartott értékrendszert,
amelyet a közösség az általa bevezetett kényszeren keresztül őriz. Mottója - Sapere audere!
- amely szabadon így fordítható: Ne féljetek az értelemtől!

Miben áll a felvilágosodás által előidézett haladás? A felvilágosodás, az ész eltünteti a kul
túra olyan elemeit, amelyeknek létezését az ész kétségbe vonhatja. Természetesen a kultúra
legfontosabb elemei esnek az ész kritikája alá, mivel ezeket lehetetlen, vagy nagyon nehéz
pusztán ésszel bizonyítani. Másrészt éppen ezek az elemek a törvény, az érték alapjai, eze
ken nyugszik a megkötöttség, tehát az az akadály, ami fékezi az embert hajlamai határtalan
megnyilatkozásában. A felvilágosodással együtt jár az individualizmus erősödése, s a ha
nyatló kultúrát az individualista racionalizmus a Bildunggei, a műveltséggel próbálja he
lyettesíteni.

Hogy mi a különbség a kultúra és a müveltség között, azt a mai nyelvi zűrzavarbanegyet
len szóval nem lehet kifejezni, mivel a mindennapi nyelv nem tesz különbséget közöttük.
Manapság a kultúrházat, vagy "magyarosan", a müvelödési házat-otthont megtaláljuk min
den kis faluban. De nem is merem leírni, milyen messze áll az a program, amit ott bemutat
nak, mind a müvclödéstöl, mind a kultúrátó!.

A müveltség reprezentálhat egy világnézetet (Weltanschauung), amely egyéni szempontból
kultúrának felel meg. A különbség az, hogy a kultúra közösségek (népek, törzsek, társadal
mak) válasza a környező világra, s ezt a választ a közösség minden tagja magáévá teszi; míg
a müvelt ember világnézete találhat követőkre, de ritkán vagy sosem hat át egy egész tár
sadálmat.

Ezzel ellentétben a kultúra a közösség világképe. Benne tükröződik a közösség világné-
-zete, Világnézeten nem ideológiát értek, hanem egy bizonyos életmódot. T. S. Eliot angol
költő a kultúrát így határozza meg: az a mád, ahogy elkészítjük ételünket. Ehhez hozzátar
tozik az is, kit hívunk meg asztalunkhoz. Manapság mesébe illőnek tűnik Antoine de Saint
Exupéry elbeszélése, pedig igaz történet. Saint-Exupéry francia pilóta volt a repülés heroi
kus korszakában, a két világháború között. Egyszer a Szahara sivatagjában motorja elrom
lott, s kényszerleszállás után éjjelre társával együtt menedéket keresett. Arabsátorba top
pantak be, s mihelyt körülnéztek. rájöttek, hogy az ellenség kezében vannak. A franciák
nemrégiben megölték az arab házigazda fiát. A házigazda észrevette Saint-Exupéryék zava
rát, de megnyugtatta öket, hogy az éjjel semmi bántódásuk nem lesz. Ugyanakkor felhívta
figyelmüket arra, hogy korán reggel távozzanak, mivel napkelte után nem biztosíthatja éle
tüket. Mohamed törvénye erősebb volt, mint a bosszúállás ösztöne.
Ebből a példából is kitűnik, hogya kultúrához szükségképpen hozzátartozik egy etikai

világnézet. Müvelt emberek közösen gyönyörködhetnek bizonyos müvészi alkotásokban.
ismeretük által tartozhatnak azoknak csoportjába, akik egyetértenek sok dologban, eszméik
kel uralhatják a közvéleményt irodalmi, művészi téren, s ugyanakkor etikai kérdésekben
teljesen egyéni szabályokat követhetnek, vagy még az is megtörténhet, hogy semmiféle
szabálynak, törvénynek nem vetik alá magukat. Különösen gyakori, hogy "összvilágképük
bő]" a lelkivilág elemei (lélek, Isten, Abszolút, Tökéletesség, Igazság) teljesen hiányoznak.
Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az ilyen értelemben vett művelt ember szükségkép
pen immorális (erkölcstelen): etikai világa nem egy közösség világnézetéhez kapcsolódik,
hanem inkább esetenként, racionális módon választja meg cselekedetei irányvonalát.

Ezt a magatartást tükrözi I. Kantnak a felvilágosodásról (Aujklarung) adott meghatáro
zása: "A felvilágosodás az ernber felszabadulása a saját maga által teremtett gyámság aló!. A
gyámság pedig abban áll, hogy az ember képtelen értelmét más által megszabott irányítás
nélkül használni." Ám akinek van esze és jó az ítélőképessége, annak csak szabadságra van
szüksége, hogy használja is őket. Kant jól látta, hogy a tömeg csak lassan éri el a felvilágo
sodás szintjét: "Forradalmak véget vethetnek személyes despotizmusnak, vagy a kizsák-
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mányoló és elnyomó tirannizmusnak, de képtelenek a gondolkodásmód valódi megrefor
málására". A kultúra az ember második természete. Kant viszont igazat állít: egy kor nem
kötelezheti magát arra, hogy megtiltsa az utána jövőknek, tudásukat ne fejlesszék ki, hibá
kat ne küszöböljék ki, és hogy ne haladjanak az általános felvilágosodás felé. Az effajta ma
gatartás az emberi természet ellen elkövetett bűn lenne. Ennek a természetnek a valódi
célja éppen a haladás; az utódok joggal elvethetnék azokat a szabályokat, amelyeket az elő

dök oktalanul és rosszindulattal alkottak.
A felvilágosodás világnézetének természetes következménye, hogy az ész lesz rriinden

erkölcsi kényszer rugója. Az ész (ratio) azonban a kulturális világkép helyett racionális
harmóniát próbál termteni, amely az új emberi közösség alapjául szolgálna. Ilyen racionális
harmóniát tanított Marx, amikor a szociális igazságokért harcolt. Ezért látta a vallásos és
kulturális intézményekben a haladás (felvilágosodás) szellemének gátló tényezőit. Sajnos,
az emberek nagy része csak az érzékein keresztül tud gondolkodni, s mint Kant mondotta,
forradalmak ledönthetik az elnyomó rezsimet, de képtelenek a gondolkodásmód megre
formálására. Könnyű megfeledkezni az áldozatról, az önmegtagadásról, amely minden kö
zösségi siker állandósításának a titka. De az áldozatkészség, az önmegtagadás, s még a be
csületesség is (önmegtagadás és áldozatkészség nélkül becsületesség sincs) nehezell ma
gyarázhatók meg pusztán a racionalista etikán keresztül. Valami hiányzik még Kant etikájá
ból is, annak ellenére, hogy az erkölcsi törvény, amit az ész reánk kényszerít, a legneme
sebbnek látszik. Ha ehhez hozzátesszük Kantnak azt a megállapítását, hogy kevés ember
képes a felvilágosodás, tehát a tiszta ész szintjét elérni, szomorú képet alkothatunk arról a
korról, amely a híres felvilágosodás nagy reményeivel indul és amely csak az észre, a ratio
ra támaszkodik, mivel az értelem hanyatlása vagy az ész fékezetlen alkalmazása hihetetlen
etikai kilengésekkel járhat. Ha a kultúra igazolhat a közösség által elfogadott, de a józan
ésszel teljesen szembenálló cselekedeteket, az értelem hanyatlása, vagy az ért~lem ideoló
giai alkalmazása felszabadítja az emberben rejlő gonoszság legrafináltabb formáit, a csalás,
erkölcstelenség és törvénykihágás elképzelhetetlen sorát és előre nem látható következ
ményeit. A manapság világszerte témává lett munkaercsölcsök hanyatlása a kulturális vi
lágnézet hanyatlásával és az ész úgynevezett felszabadulásával van összefüggésben. Mivel a
művelt embert a saját maga által megszabott törvényeken kívül semmi sem kötelezi arra,
hogy becsületes legyen (s becsületesen dolgozzon); még akkor is, ha feltételezzük, hogy
minden ember művelt és értelmes, értelmük és múveltségűk még nem biztosíték megbíz
hatóságukra. Az általános müveltség (írás-olvasás) elterjedése előmozdította a technikai
haladást, de nehéz állítani, hogy nemesítette az erkölcsi magatartást. Ha valaki megszám
lálná a kisebb-nagyobb rendelkezések és törvények seregét, amit a haladás hozott magával,
hogy a .müveltebb" emberek erkölcsi kilengéseit, megbízhatatlanságát korlátozza, s egy
általános, standard magatartásmintát hozzon létre, akkor elkeserítö képet kapnánk ko
runkról.

Kultúra és civilizáció
Teória helyett szeretnék inkább tényekre támaszkodni. Mi a magyarázata annak, hogy a
kultúrák a civilizációba hanyatlanak? Ezt úgy kell felfogni, mint egy szükségképpeni, majd
nem elkerülhetetlen zuhanast. Elkerülhetetlen, mert az ember minden alkalmat megragad,
hogy sorsán javítson, életét megkönnyítse. Az "arcod verejtékével keresd a te kenyered" 
büntetésként visszhangzik számára, s ettől minden áron szabadulni akar az ész által kifej
lesztett technika segítségével. Manapság ezt nem kell senkinek megmagyarázni. A gépesí
tett ipar és a. gépesített mezőgazdaságután jön a gépesített konyha. Kinek lehetne 'kifogása
ilyenfajta munkakönnyítés ellen? Amikor gyermekkoromban édesanyám kezembe adta a
tálat négy tojássárgájával és azt mondta, keverd 40 percig; utána a vajat hasonlóképpen,
bevallom, mindig készen álltam egy kis csalásra. Ma azt mondaná, indítsd meg a habverő

gépet. '
De ki magyarázná meg azt, JTIiért változtatta meg a habverő bevezetése az ünnepeket is?

Miért van az, hogya verejtékézés csökkenésének arányában csökkent az otthonok meghitt
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melege, az ünneplések bensősége?Miért kellett a traktornak elhallgattatnia az aratók éne
két? Miért ül rá az unalom a verejtékező munka alól felszabadult népre? Miért lett az una
lom világprobléma? Ha.a Teremtő embert teremtett, az ész (ratio) éppen úgy az emberhez
tartozik, mint az értelem (intellectus). Az ész tehát, amely az életet megkönnyíti, önmagában
nem lehet rossz. De nem beszélünk-e ugyanekkor a teremtés rendjéről? Különféle módon ren
dezhetjük be életünket; de ki tudja megmondani, melyik rendet lehet az igazinak tartani?

Mit értünk a rend fogalmán? Nem használjuk ezt a szót szükebb és tágabb értelemben?
Nem beszélünk azon a renden kívül, amelyet a házam táján tartok, világrendről is? Így hív
tuk az osszképet. amelyet a kultúra adott. Ebben az esetben az a háztáji rend, amely a világ
rendnek nem veti alá magát, rendetlenségnek számít. Az ész (ratio) túltengése eszerint meg
döntheti azt a rendet, vagyis azt az egyensúlyt, amely az ész és az értelem között eredetileg
fennállt. Azt már a gyakorlatból tudjuk, hogy az egyensúly megbontása a természetben
katasztrófához vezet. Ha a világban valamilyen rend van, s ehhez kétség nem fér, akkor az
ember életfelfogásában is meg kell ennek a rendnek nyilvánulnia: nincs olyan emberi ren
delkezés, amely ezt a rendet meg tudná változtatni anélkül, hogy ez ne vezetne az ember
számára is katasztrófához.

Világnézetek csapnak össze ezen az állításon, mivel némelyek a rendet (struktúrát) az
észből kiindulva vetítik maguk elé; mások a természetre, vagy egy transzcendentális rendre
hivatkozva próbálják az ember életét keretbe foglalni. Jól ismert az a magatartás is, ame
lyik tagadja bármilyen rend létezését, mondván, hogy egyetlen rendnek sincs logikus ma
gyarázata, tehát semmilyen' mód nincs arra, hogy a rendek között logikusan a jobbat vá
lasszuk. De ami megmagyarázhatatlan, az még nem szükségképpen érthetetlen. A mi meg
győződésünk az, hogy van világrend, még akkor is, ha ez a logika eszközeivel nem bizonyít
hat6. Létezésére élettapasztalatunk és a történelem emlékeztet.

Mit kifogásolunk tehát az ész (ratio) határtalan gyakorlásában? Az ész, természeténél fog
va, mindig részletkérdéseket tud csak megoldani; az ész tehát önmagában nem képes világ
rendet teremteni. Egy világrend meglátása, felfogása (conceptio) racionális eszközökkel meg
magyarázhatatlan. A kultúra által nyújtott világrendből - tudományos szóval kifejezve 
deduktíve alkotjuk az alacsonyabb fokú struktúrákat. Az ilyen világrend kiinduló pont/lak
szárnít. Az ész, a ratio viszont alulról felfelé építi, szervezi a valóságot, és a végcélról mindig
hallgat, mivel azt elérhetetlennek, ésszel felfoghatatlannak tartja.

Ha a civilizációt haladásnak tekintjük, akkor mondhatnánk azt, hogy a világ civilizálódott;
az emberek polgárokká lettek, vagyis megteremtették maguknak a várost (civitas). Mond
hatnánk azt, hogya civilizáció a polgárok által teremtett földi rend, amely csupán a városokra
szorítkozik? (A várost ebben az értelemben nem a lakosok száma határozza meg, hanem
életfelfogásuk.) A modern világ tudja, hogy válságban van a családi élet, a munkaerkőlcs,

válságban van az egyéni és a közösségi élet, és semmiféle tudomány nem képes megoldást'
javasolni. De nem jutottak-e az emberrel foglalkozó tudományok is válságba azzal, hogy az
ész szétforgácsoita őket, s nincs olyan tekintély (auto ritas), amely újból összhangba tudná
hozni? .

Ki merné tagadni: az összképből elég egy elemet kivenni, hogy a rend megbomoljon. Ah
hoz sem fér kétség, hogy részekhez részeket adni nem szükségképpen egyenlő az összkép
megalkotásával. Ahhoz, hogy kultúra legyen, ahhoz, hogy összkép létezzen, szükség van egy
mindent átfogó princípiurnra, amely a részeket harmonikus egységbe olvasztja. Tudjuk,
hogy a természet gyógyítja sebeit, s katasztrófák után, ha hosszú idő múltán is, újra éled.
Ha van rend, amely a társadalmi és a szellemi életet kormányozza, akkor a társadalmi és a
szellemi életnek is megvan a lehetősége, arra, hogy megújuljon. De kételkedünk abban,
hogy a civilizáció lenne a kiút a társadalmi és szellemi élet káoszából.

A civilizációval szemben a kultúra mindig osszvilágképet adott. Összvilágképen olyan vi
lágfelfogást értünk, amely az ész és értelem harmóniáján nyugszik, s amely a társadalom
folytatólagosságát az élet folytatólagosságával köti össze. A mai civilizáció nyelvén így kel
lene kifejezni: a halál nemcsak biológiai tény, ugyanis valamilyen formában a lélekkel lakik
együtt a rothadó anyag, a test. A kultúra szó a cultusból ered, ez pedig a colere deos össze
téte'lhez kapcsolódik. Colere deos -az isteneket tisztelni. Lehetne tehát állítani, hogya kul-
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túra az istentisztelet egy bizonyos formája? Ha Isten elgondolásán tremendumot, félelmet
értünk, vagy misztériumot, amelyet az emberi ész csak megközelíteni tud, de áthatni nem;
ha ráillik a jelző: élet és halál.ura - akkor a kultúra világképébe beletartozik mind a földi,
mind a lelki és a szellemi világ. Ebből "logikusan" következik az is, hogya kultúrában a
deduktív módszer mérvadó: nem az életünkből kiindulva magyarázzuk, hogyan kell meghal
nunk, hanem a halálunkról alkotott felfogás határozza meg, hogyan kell élnünk, felfognunk
földi munkálkodásunkat. Akármilyen paradoxonnak is hangzik, azért élünk, hogy egyszer
meghaljunk. A társadalom folytonosságának a gondolata is csak úgy nyer értelmet, ha a ha
lál több, mint egyszerű biológiai halál. Csak ebben az esetben állíthatjuk, hogy az ember
több, mint akármilyen más természeti lény. A kultúrákat tehát a halál állandó jelenléte jel
lemzi; a civilizációk viszont arra törekszenek, hogy a halált elfelejtessék velünk.

A kultúrákban funkcionáló halál gondolatában gyökereznek értékelésünk, tehát etikánk
törvényei is, amelyek a kultúra összképének mintájára az ember rninden földi tevékenysé
gére kihatnak. A civilizáció gyakorlatiasságában ez az összkép homályosul el, s ennek kö
vetkezményeként a civilizációk kétségbevonják - miként napjainkban is - a kultúrák ér"
tékrendszerét, s vele együtt azok etikai törvényeit. Amikor az összvilágkép elhomályosul, az
ember maga is kiesik a világképből és értékei szétforgácsolódásával erkölcsi világa az alkal
mak játékává válik. A kultúra törvényei viszont abszolút törvények. Amikor a civilizáció a
törvényt magyarázni kezdi, a törvény (ne lopj, ne paráználkodjál stb.) megszegése nem
okoz többé lelkiismeret-furdalást. Így tüntetjük el a különbséget jog és etika közőtt, és így
játsszuk ki magunkat önmagunk ügyvédjének; a bűnből egyszerű kihágás lesz, s a társa
dalmi közösségbőlaz egyének alkalmi tömörülése.

Természetesen senki sem tagadja a haladás jelentőségét, s egyes kultúrák kegyetlen,
embertelen törvényeit. De ugyanakkor ki merné tagadni a civilizált világ kegyetlenségeit,
háborúit és tömegirtó praxisát?

A civilizált világ szekularizálta a halált; joggá változtatta a bűnt olyan formában, hogy
mindent, ami megmagyarázható, szabaddá tette. (Gondoljunk az úgynevezett erkölcsi meg
újulásra - new morality.) Racionalitásunk képes minden célt, minden törekvést nevetséges
ségbe fullasztani, s igy annak értékét kétségbe vonni. De honnan van az, hogy tehetetlen a
gonosszal szemben? Racionalitásunk megint egy paradox helyzet elé állított bennünket; ké
pes kételkedni mindenben, amit korábban kulturáink örökkévalónak tartottak. Kimutatta,
hogy szerzett képességeinket, mindazt a hasznost, jót és értékest, amelyet életünk során
sikerült összegyújtenünk. gyermekeink nem örökölhetik, de nem tudjuk megakadályozni az
emberi gonoszság folytatólagosságát, mondhatnák örökkévalóságát sein. Minden generáció
nak előlről kell kezdenie, tanulnia mindent, ami jó, nemes és becsületes, de minden oktatás
nélkül otthon érzi magát abban, ami becstelen, gonosz és helytelen?!

Ha a halál mindennek véget vet, miért próbáljuk intézményeinkkel biztosítani annak a'
kevés jónak, igazságnak, emberségnek. becsületességnek a fennmaradását, amelyet egy
generáció megvalósitott?

Ha földi életünk örökkévaló lenne, cselekedeteink éppúgy elveszítenék értelmüket, mint
hogy ha a halállal mindennek vége lenne. Mind az egyik, mind a másik esethen a jó és a
gonosz, az érték és az értéktelen között elveszne a különbség, Amíg ennek a tételnek az első

része elég könnyen illusztrálható s ezért könnyen érthető, a második részét nehezebb fel
fogni, mivel civilizáltságunk ellenére, vagy talán éppen azért, elfelejtettünk principinmok:
szerint gondolkodni. Mi értelme van áldozatot hozni, becsületesen élni, családot nevelni,
verset írni, kőbe vésni eszméinket. törvényt hozni vagy államot építeni, ha a halállal min
dennek, tehát minden értékelésnek vége? (Már Platón felteszi ezt a kérdést, s hozzáfűzi,

hogy minden gazembernek ez a kívánságal) Ebben az esetben minden erőfeszítés ösztö
neink legtökéletesebb kielégítésére irányulna, s ezek között az ösztönök közőtt ott találjuk
a gonoszságot és az embertelenséget is.

Ha azonban az ész nem akarja önmaga vesztét, rá kell döbbennie arra, hogy a halált az
élet másik oldalának kell tekintenünk, s ezáltal etikánk, tehát életünk egyik mértékévé kell
tennünk.
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