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 Filozófia. 
 

Balázs Sándor 
 

Köznapi filozófia 
 

Gondolatok példázatokkal 

XII. 

 

Változatok egy-egy témára 

 

 

ERKÖLCS, BŰN 
 

1. A laza erkölcsű személy normája: 

a nyilvánosságra nem került cselekedetemet 

senki nem minősítheti erkölcstelennek. 

  

A beszélgetőpartnerek az erkölcsi normákat járták körül. Egyikük a nihi-

lizmus határát súroló szabadosság álláspontját fejtette ki.  

— Engem nem érdekel, honnan származnak az erkölcsi szabályok. Túlvilági 

eredetűek-e, mi magunk készítjük-e el önmagunknak, avagy a társadalom 

kényszeríti ránk. Egy biztos. A társadalmi megítélésnek mindig perdöntő szere-

pe van. Tetteim közül csak azokat lehet etikailag minősíteni, amelyek kikerül-

nek a magánéletemből. Amelyekről mások is tudomást szereznek. A négy fal kö-

zött, senki szeme láttára, cselekedhetek bármit, ez morálisan közömbös. 

Társa felfedezte e levezetésben a következetlenséget.  

— Azt mondtad, hogy ami a nyilvánosság kizárásával történt, az szerinted 

erkölcsileg semleges. Még akkor is, ha a morál a bensőnkből fakad, még ha mi 

magunk képezzük is ki az erényes élet szabályait. Csakhogy ezeknek a magadra 

szabott előírásoknak akkor is érvényesülniük kell, amikor a társadalmi közegtől 

izolált cselekedetet hajtasz végre. A társadalom esetleg nem ítélkezhet a lefüg-

gönyözött szobádban történtekről. De te magad igen. Erkölcsileg nem lehet 

megbélyegezni azt, amiről a környezeted nem alkothat véleményt. Ám ha ez sa-

ját önítélkezésed szerint nem illendő, azért te magad mégis csak el kell marasz-

talnod az ilyen tettedet. S áll ez azokra is, akik kinyilatkoztatásként értelmezik 

az erkölcsi normákat. Vajon ha ők titokban vétenek a tiszta erkölcsiség ellen, 

nekik nem kell bűntudatot érezniük, függetlenül attól, hogy a környezetük elíté-

li-e őket, vagy sem? Annál is inkább, mert az ő szemükben Isten előtt amúgy 

sincs titok.  

A laza erkölcsi vitapartner ezek után kimutatta a foga fehérjét. 

— Fütyülök én az önértékelésre meg arra, hogy „Isten szeme mindent lát”. 

Nekem nincs lelkiismeret-furdalásom amiatt, amit egymagamban vagy csak 

egészen szűk körben teszek. Ha csak nem derülne fény a cselekedetemre, s nem 

lennék kénytelen elviselni mások megvetését. Csakhogy erre nem kerülhet sor. 
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Én vigyázok magamra, engem soha senki nem fog tetten érni akkor, amikor azt 

teszek, ami csak rám tartozik.  

A társa csak egy szóval reagált erre:  

— Vajon? 

 

* 
 

Fél év múlva tele voltak a helyi lapok a szenzációs hírrel. A szabados erköl-

csű úriember meghalt. S nem is akármilyen körülmények között. Szeretőjével 

egy ágyban, összeölelkezve, egy titkos találkahelyen, szénmonoxidmérgezésben. 

A két megcsalt fél — a felszarvazott férj és a megcsalt feleség — s az újságolva-

sók sokasága levonta mindebből az erkölcsi konzekvenciákat. 

 

 

2. A bűn bizonyos szabályok megszegését jelenti; 

változatai abból erednek, hogy ki vagy kik által 

alkotott normák áthágásáról van szó.  

 

A jogász, a teológus, a szubjektív idealista filozófus és a moralista afelett vi-

tázott, mi tulajdonképpen a bűn.  

A jogász indított: 

— A bűntettet egyértelműen meg lehet határozni. Adva van a büntetőtör-

vénykönyv. Ebben feltüntettek minden olyan cselekedetet, amelynek elkövetése 

bűncselekménynek minősül. A vizsgálati procedúrának az a célja, hogy a tényál-

lást, bizonyítékokkal, az ítéletet hozó testület elé terjessze. Majd a bíróságon a 

taláros grémium okosan meg tudja állapítani, vajon az adott személy valóban 

bűnt követett-e el. Ennek szellemében hoznak ítéletet. Ekképpen bűn az, amit a 

jogalkalmazási fórumon, minden fellebbezési eljárás után, végérvényesen bűn-

nek minősítenek. 

— Tévedés — vélekedett a teológus. — Ön összekeveri a fogalmakat. Más 

bűnt elkövetni, s ismét más vétkezni. Aki az ön fogalomrendszerében bűnt követ 

el, tulajdonképpen megsérti az ember alkotta jogi szabályokat, előírásokkal. 

Törvényszegés ez, de emberi mértékrendben. A bűn a szó igazi értelmében más 

természetű engedetlenség. Az bűnözik, aki megszegi az isteni törvényeket. Sen-

kit ne zavarjon meg, hogy esetenként a két törvényszegés mindkét értékelési 

rendben törvénysértés. Ilyenkor ugyanis azzal kell számolnunk, hogy amit az 

egyház Istennel szemben bűnnek tart, az egyben a törvénykönyvek szövege sze-

rint is vétség. Aki gyilkol, ugyanúgy megszegi az isteni tízparancsolatot, mint 

ahogyan ugyanakkor törvénybe ütköző cselekedetet hajt végre. De a két mér-

tékrend nem mindig ugyanaz. Vannak jogi törvényszegések, amelyek az egyházi 

normák szerint nem számítanak bűnnek, és fordítva. Ha valaki az autósztrádán 

túlhaladja a sebességkorlátozás előírásait, azt a közlekedési rendőr megbünteti. 

De ez nem Isten elleni vétek. Legfeljebb annyiban, hogy a fegyelmezettség az Úr 

szemében is elítélendő. Ám aligha kell meggyónni egy ilyen cselekedetet. Meg 

aztán aki nem tesz eleget a tízparancsolat azon előírásának, hogy imádd az Is-

tent, nem várhat elmarasztaló ítéletet a törvényszéken. Ez csak a hitélet érték-

rendjében vétek. 
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— Nem ilyen egyszerű a bűn megítélése, mint ahogyan önök itt ketten felvá-

zolták — jelentett be vétót a szubjektivista bölcselő. — Minden emberben ott la-

pul valamilyen erkölcsi értékrend, a hozzá illő előírásokkal. Ha valaki megsérti 

valamelyiket, önítéletében bűnösnek nyilvánítja magát. Függetlenül bármiféle 

elvárásrendszertől. Valamely társadalmi berendezkedés — a milyenségétől füg-

gő jogrendszerben — bárkit bűnösnek minősíthet. Ám maga a személy ennek el-

lenére bűntelennek érezheti magát. S mivel a szubjektív mérce a fontos, az 

önítélkezés szerint vétlen is. Ott vannak a diktatúrával szembeforduló disszi-

densek. Őket — jogi minősítéssel — államellenes bűncselekmény címén börtön-

be juttatták. De saját magukat mindvégig ártatlannak tartották. Meg aztán az 

egyház szemében sem követtek el bűnt. A félrelépés egyetlen ismérve az önmér-

legelés, az énünk feletti magunk-bíráskodás.  

Az etika tudományában járatos moralista nem írta alá sem az első, sem a 

második, sem a harmadik megítélést. 

— A bűn valóban normaszegés — kezdte érvelését. — Csakhogy ezeket az 

irányadó elvárásokat nem egymagában az adott jogrendszerből — ez volt a jogá-

szunk álláspontja —, sem kizárólag Istentől nem származtathatjuk, miként azt 

teológus barátunk állította. S legkevésbé egyedül önmagunkból nem eredeztet-

hetjük, ahogyan a filozófus tette, aki mindent a szubjektumból vezetett le. Ez 

utóbbi tézis elfogadása esetén egyébként senki nem tudná, ki mikor követett el 

bűnt. Hiszen ugyan bizony ki lát bele az ember lelkébe, ahol a pusztán alanyi 

etikai értékmérlegelés jogcímén minősül valami bűnnek? A házasságtörés pél-

dául a keresztény erkölcsi megítélésben bűn. De találunk olyan embert is, aki a 

maga bűnlajstromába ezt a tettet nem tünteti fel. Ez saját szemében nem vétek. 

Léteznie kell tehát egy olyan kiegyensúlyozó, botlásmérlegelő ismérvmintának, 

amely valamilyen módon harmonizálja a jogi megítélést, az isteni parancs elleni 

tettek bűn voltának tételét és a magánmérleglést. S ez nem más, mint a társa-

dalmi közvélemény által kiformált etikai megmérettetés. Az eszményi állapot az, 

amikor a fenti nézőpontok — a jog szerinti bűntett gondolata, a kőtáblákra vésett 

parancsok megszegését tiltó teológiai értékelés, a magam számára megalkotott 

erény—erénytelen értékviszony s végül a társadalomban meggyökerezett köz-

meggyőződés mércéje — egy és ugyanaz. A példámra utalva: akkor, ha a házasság 

szentségét lábbal tipró személyt nem csak a jogrend, nem csupán a pap és a falu 

szája ítéli el, hanem az ilyen cselekedet találkozik e szégyentelen tettet elkövető 

személy önértékelő bűntudatával is.  

Egy furcsa öltözetű, szakállas férfi igencsak bólogatott. 

— Így igaz. Én az Írás szerint élek, s amit imáimba foglalok, azt vallom is. Te-

hát belső meggyőződésem mindenben fedi ama erkölcsi követelményeket, ame-

lyeket vallásom felkent, hivatásos elöljárói elvárnak tőlem. Ez messzemenően 

törvényes is, és ugyanakkor tökéletesen egybeesik azzal, ami az én társadalmi 

környezetemben az erény—bűn kettőségéről a köztudatban él. 

Ezután megigazította a fején a turbánt. Nem vette észre, hogy a bűn elbírá-

lásának viszonylagosságát igazolta.  

 Ugyanis többnejű mohamedán volt, egy ilyen törvénykezést szentesítő ál-

lamban. 

 


