
Zemplén György

ERKÖLCS ÉS VALLÁSOS ÉLMÉNY

"Luther harmincöt tételt állított fel - írja Kierkegaard --, nekem
nincs csak egy: a kereszténység még nem valósult meg." Az eszmei tar
talom, az életirányítást igénylő normák és a valóságban élő ember lerna
radásának kínos feszültsége szólal meg a dán bölcselő szavaiban. A feszült
ség mögött súlyos kérdések nyílnak, amelyek különös hangsúllyal köve
telnek választ napjaink gondolkodásában. Mi a jelentősége a vallásnak
az emberiség kibontakozásában ? Ad-e ,a keresztény tanítás hatékony biz
tosítékot a társadalmi fejlődéshez és az egyén boldogulásához? Ad-e a
vallás valami többletet az ember erkölcsi élete számára? Kiindulópontul
fenomenológiai-bölcseleti módszerrel az erkölcs és a vallás jelenségeit
vizsgálom, amint a kutató értelem előtt megjelennek. Az így nyert eI'ed
ményekre építem a keresztény vallás. és az erkölcs összefüggéséről szóló
elgondolást.

Kultúrtörténeti értékelés

A vallásos élményt és magatartást elemezhetjük történeti, néprajzi.
vallástudományi, lélektani eredmények alapján. Az elfogulatlan vizsgáló
sok értékes adatra bukkan ezen a vonalon. A keresztény hívőnek nem kell
félnie a tudomány igazolt ismereteitől. Magától értetődíkazután, hogya
tények és jelenségek különböző értelmezést nyernek aszerint. hogy valaki
eleve elutasítja a teremtő és gondviselő Isten létét. vagy pedig Isten létét
is odasorolja a valóságok világába, amelyeknek értelmét és összefüggé
seit kutatja,

Aki nem fogadja el a teremtő és gondviselő személyes Isten létét, az
a természettudományhoz. lélektanhoz. társadalomtudománvhoz fordula
vallásos jelenségek magyarázatánál. Ebben az esetben a vallás az illúziók,
álmok és ábrándok világába szorul: ismeretlen természeti vagy társadalmi
erők megszemélyesítése, vagy emberi vágyak, ösztönös sejtések vetülete:
mindenképoen illúzió. a fantázia szülötte, amely ráépül az igazi, kézzel
fogható valóságra. A valóság pedig: az ember küzdelme a természet erő

ivel, hogy arasznyi létét fenntartsa. hogya születés é8 a halál között fel
villanó emberi sorsnak a boldogság, a biztonság, az öröm reményét biz
tosítsa: az ember küzdelme az emberrel, a kenyérért, az asszonyért: az
emberi közösség küzdelme a másik törzzsel, néppel, nemzettel, hogy sa
ját maga számára jobb megélhetést, gazdagabb életet szerezzen. A valóság
végül az ember küzdelme az emberrel a társadalomban, ahol a hatalomra
és gazdagságra eljutott kevesek a gyengéket, a szegényeket, a munkában
verejtékező dolgozókat leigázzákés hatalmi céljaik szolgálatába állitják.
E szemlélet szerint a valóság ilyen rétegein épül fel. az évszázadok fo
lyamán, emberi sejtésekből és érzelmekből a vallás. Az ember megretten
a természet erőitől, személyes hatalmakat lát a jelenségek mögött és imád
sággal, kultikus cselekedetekkel, mágiával igyekszik la haragvó hatalma
sokat engesztelni, céljai szolgálatába állítani. Az ember a lelkében meg
őrzött atyai tekintélyt. a függés tudatát, az anya biztonságot nyújtó sze
retetét kivetiti és ennek a képnek személyes, isteni valóságot tulajdonít.
Tekintélyt. biztonságot, örömet vár a lelkéből kivetített istenektől. Az em
bert megdöbbenti a halál és az elmúlás tudata, élni akarása örök életről

álmodik, igazságérzéke túlvilági igazságszolgáltatást követel, a földi élet
gyötrelmei között megváltás után sóvárog. A vágy megteremti ra túlvilá
got, a túlvilágon a jóságos és üdvözítő Isten alakját, aki a másik világban
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boldogítja azokat, akik itt a földön beléptek a mágikus körbe, a vallás vr
lágába. A természeti erőkön túl ránehezednek az emberre a társadalom
korlátai és terhei. Ezeket is feloldja a túlvilági hit és az Isten felé tájéko
zódó vallásos élmény. Az emberi okosság azután tudattalanul, nem egy
szer tudatosan ls szolgálatába állítja a vallásos magatartást. A vallás "
társadalom, a fennálló állami vagy gazdasági rend pillére lesz, mert a ha
talom birtokosai annál szilárdabban tartják kezükben az elnyomottakat,
minél inkább az isteni akarat megnyilatkozását látják ezek a társadalmi
rendben és különbségekben, s minél erősebben reménykednek az el nem
múló túlvilági boldogságban. A vallás így óvja az adott társadalmi rend
erkölcsi törvényeit is. A tudományos haladás azonban fokozatosan felszá
molja a vallásos képzeteket, megmutatja igazi arculatukat. A társadalmi
fejlődés pedig amilyen mértékben biztosítja rninden ember számára az
emberhez méltó életet, abban a mértékben teszi feleslegessé a vallás vi
gasztalásait. Ennek megfelelően a valláserkölcsöt is felváltja az igazi."
társadalmi erkölcs.

Más azonban a kép, ha a hívő ember szemével nézzük a vallásos ma
gatartást. A hívő gondolkodás nem tagadja a lélektani és társadalmi té
nyezők hatékonyságát a vallásos életben. Úgy ítéli azonban, hogy ezek
csak részlet motívumok, amelyek mélyebb motívumok felé utalnak. SZ<.>
rinte a valóság teljes szemlélete a kézzel fogható tapasztalati világon túl
egy olyan alapvető mozzanatot foglal magában, amelyhez csak a böl
cselő eszmélkedes és a hívő gondolkodás juthat el. Maga a természettudo
mány az ő sajátos tapasztalati módszereinél fogva ezt a valóságot sem
állítani, sem tagadni nem képes. A mi álláspontunk az, hogy csak a tu
dományos eredmények magasabb, bölcseleti .szemlélete vezethet el a ta
pasztalati világon kívül fekvő, vele oksági kapcsolatban lévő tényezők

ismeretére. Akkor ugyanis kitűnik, hogy a változó. esedékes és rendezett
világ feltételezi az abszolut, a tökéletes létforrást, a rend végső alapját,
amelyet a vallásos meggyőződés Istennek nevez. Az ember transzcendens
túlvilág felé mutató tapogatózása tehát korántsem ábránd és önámítás
A lét forrása és végső célja, a rend alapja és biztosítéka személyes, é
telmes és szabad akaratú valóság, aki irányt szab a természet és az emberi
sors alakulásának, aki végső célja és legfőbb normája a szüntelenül változó
világnak és az emberi életnek. Ez az isteni valóság szólítja az embert
ajándékoz, de választ is vár az ajándékra. Vallás és erkölcs szerintünk
egyképpen ennek a szóIításnak gyümölcse.

A vallás és az erkölcs értelmezésében tehát aszerint válnak el ac
utak, hogy elfogadjuk-e, vagy elvetjük a világ fölött álló, személyes, te
remtő és gondviselő lsten létezését. S bizonyára mondanom sem kell,
hogy Isten léte a katolikus gondolatmenetnek nemcsak általános előfel

tétele, hanem alakító, rendező elve is,az alapvető principium, amelyre :9

mi vallásról és erkölcsről vallott felfogásunk felépül.
Problémánk szempontjából figyelemre méltó tény az, hogy bármi

képpen gondolkodjanak az emberiség nagy szellemei, bölcselők és teoló
gusok, tudósok és a népek sorsának intézői a vallás mibenlétéről, magi
nak az erkölcsnek érvényességét, néhány anarchista és nihilista próbalko
záson kívül, mindenki elismeri. Az erkölcs legtágabb értelemben szoká
sok, egyéni és társadalmi magatartások összességét jelenti,amelyet vala
mely közösség tagjai kötelezőnek ismernek el és amelynek érvényesítése
a társadalmi tekintély feladata. Az is kétségtelen, hogy a történelem fo
lyamán hosszú időn át erkölcs és vallás együtt jelentkezik: a vallásnak
vannak: erkölcsi követelményei, az erkölcs pedig .követeli él vallásos ma
gatartást. Az erkölcs érvényét és jogosultságát ma sem vonja kétségbe
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senki, Akarmilyen távlatokat nyit a tudományos haladás és a szociális
Icj lőciós il kutura, technika, gazdasági élet tcrülctén, különbség' marad
mindig a ji> és a rusxz kőzőtt, s a jó az embert valami módon szólítja, kö
telezi, Ugyanakkor viszont a modern gondolkodásban erőteljesen szót kér
az a felfogás, amely tagadja a vallás valóságát. E felfogás szerint a hala
dás biztosítja az ember számára az egyáltalán elérhető boldogságot ; az
ember nem függ túlvilági tényezóktől és sorsának alakításában a földi
boldogtalanság pótlására nem kell túlvilágí boldogságról álmodoznia ; az
elmúlásnak alávetett ember szegényebb lesz egy illúzióval, de bőségesen

kárpótolja érte il jelen élet boldogsága és cl tudat, hogy életének küzdel
mei előbbre vitték az egész emberiség boldogulását. Igaz, pesszirniszti
kusan hangolt gondolkodók kijelentik, hogy az emberi bölcsesség legma
gasabb foka a halálra itéltség állapotának felismerése és vállalása (Heideg
ger), Az optimisták azonban úgy vélik, hogy az elmúlás problémája fel
oldódik abban a tényben, hogy az egyén tovább él az utókor emlékezésé
ben, társadalmi hatásaiban és eredményeiben.

A probléma megoldása végett kiindulunk az erkölcsi tudat elemzé
séböl, felkutatjuk az «rkölcsi életet irányító normákat és ezek összefüg
géseit. Az erkölcsi tudat elemzésébőlarra fogunk következtetni, hogy a
"humán" értékek végső alapjukat és forrásukat az abszolut Jóban talál
ják, amelyet a vallásos élmény alapértékével, a Szenttel kell azonosita
nunk. A Jó és a Szerit távlataiból felismerjük a vallás erkölcsi követelmé
nyeit és az erkölcs vallásos jellegét. Gondolatmenetünket betetőzi az is
teni kinyilatkoztatáson alapuló keresztény vallás erkölcsi jellegének vizs
gálata. S mindezzel nem apologetikus vitákat célzok, hanem a hívő lé-
lek számára szeretném felfogásunk észszerű alapjélit tudatosítani.

Az erkölcsi tudat

Az erkölcs eszméje a jó és a rossz ellentétpárját idézi. A jó és a rossz
valamely cél és a célra irányuló hajlandósúg felé mutat. Jó a tavaszi eső,

mert megtermékenyíti a növényi világot, rossz a betegség, mert akadá
lyozza az emberi szervezet működését. Az erkölcsi jó és rossz az ember
cselekedeteinek, társadalmi magatartásának és teljesítményének világába
vezet. Jellemzi az ember öntudatos állásfoglalásából fakadó döntést mind
a belső világ, mind az embertársak és a társadalmi közősség felé. Jó a
becsületes, kitartó munka, mert növeli az ember személyi méltóságát,
önértékelését és előmozdítja a társadalom fejlődését. Rossz az iszákosság,
vagy a fegyelmezetlenség, mert eldurvítja az emberi lelket és sérti a tár
sadalom rendjét, az emberi együttél és békéjét. Ahol azonban különbséget
teszünk a jó és rossz között, fel kell tételeznünk valamely mértéket,
"normát", amelyhez viszonyítva -az egyik cselekedet jó, a másik pedig
rossz. A kérdés: miben gyökerezik a norma erkölcsi hatékonysága?

Az emberi élet a gondolkodó és cselekvő személy és az értékhordozó
tárgyi világ feszültségében boritakozik ki. Az önmagára eszmélő ember
két tény tudatára ébred. Felismeri, hogy a világ tárgyai nem közömbösek
számára, hanern értéket képviselnek. Az értékekkel szemben az ember ál
lást foglalhat: személyes döritése határozza meg melyik értéket fogadja
el, melyiket utasítja vissza. Az alanyi állásfoglalás szabadsága az erkölcsi
cselekvés alanyi feltétele. De ezen a lélektani tényálladékon túl az ember
felísmeríazt is, hogy az értékes tárgy követelményeket támaszt vele szem
ben. Dönthetünk az egyes értékek elfogadása vagy elvetése mellett.
Ugyanakkor tudjuk, hogy az egyik értéket el kell fogadnunk, a másikat
el kell utasítanunk. Ennek a nem kényszerítő, de kötelező érték-tudatnak
a neve az erkölcsi tudat. Az erkölcsi tudat középpontja, irányító, belső

értékelő tényezője cl lelkiismeret.
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A lelkiismeret nem autonóm, hanem felette álló tényezőktől függö
hatalom. Nem mért.ókc és alakítója a jónak és rossznak. Tőlünk függet
lenül érvényes mozzanatok szabják meg, mi a jó és mi a rossz? Csak a
francia egzisztencializmus tanítja, hogy az egyéni autonom akarat minden
jó és rossz meghatározója. Szerinte mindaz, amit az ember akar, jó, és
C5aJk €gy rossz, egy bűn van: ha megbánjuk, amit szabad elhatározásból
cselekedtünk. A tapasztalat és a bölcselő elmélkedés mást mutat. Cselek
vésünk a Más-ra irányul, értékének meghatározója a tárgyi valóság.
amely követelményként a törvényben lép elénk. Elgondolható, hogy azért
tesszük a jót, mert a társadalmi hatalom követeli és mert a törvény meg
szegése büntetést von maga után. Az ilyen erkölcs a konvencionális er
kölcs, .arnely csak az-embert élet külső megnyilatkozásait szabályozza és
nem törődik az értékek belső rendjével. Az igazi erkölcs mélyebben van.
Függetlenül a külső kényszertől, lelkiismeretünk jónak vagy rossznak tart
egyes cselekedeteket.

Az értékek hierarchiája

A jó, az érték valamilyen hajlandóság, igény irányában fekszik. A
tapasztalati világ értékei két körben érintik az ember igényeit: az egyéni
és a közösségi élet síkjában.

Az egyéni embert testi mivolta belekapcsoljaaz anyagi világba, szel
lemi jellege az anyagfölötti valóság felé irányítja. Az embernek, mint álta
lában minden létezőnek, alapvető törvénye, igénye, hogy létét fenntartsa
és kibontakoztassa. Jó tehát számára mindaz, ami létének, testi-szellemi
életének fennmaradását és kibontakozását előmozdítja. Értékes a táplálék,
a Lakás. a ruházat, amely a testi fejlődést biztosítja, a biztonság. amely a
károkozó tényezőket távol tartja, az élettárs, akinek segítségével az em
beri nem fennmaradása, új ember életbe állítása és felnevelése valósul
meg. A biológiai-testi szükségleteken túl az ember igényli az igazság meg
ismerését, értelme szomjasan kutatja a természet, a lét törvényeit. Isme
reteivel a természet erőit hatalmába állítja. A tudományos. gazdasági,
technikai javak értékesek az ember számára. Az embert megigézi a forma,
a mérték, a harmónia. lelke szornjazza a szepet. A lét és a fajfenrrtar-tás
értékein túl tehát az szellemi javak, a kultura javai is jelentősek. Jó az
embernek, ami .a humánum fennmaradását. fejlődését előmozdítja, rossz,
ami a haladást gátolja, akadályozza, lehetetlenné teszi.

Az anyagi-biológiai és a szellemi kulturális értékrendet áthatja a
közösségi értékek világa. Egyéni és közösségi értékek között nem lehet
éles határvonalat húzni. Az egyéni ér-tékek, akár testi, akár kulturális
síkra vonatkoznak. alig biztosíthatók az emberi közösségen kívül. A kö
zösségi érték azonban nemcsak az egyéni javak összegezésa. Új. sajátos
irányt szab az egyéni ember előtt és a humánumnak különleges jelleget
kölcsönöz.

Az ernbor nem maradhat meg egyéniségének szűk keretei között. Ter
mészetes szükségletei utalják a Más, az embertárs, a Te felé. Csak a kö
zösségbe tömörült emberiség elégíti .ki a humánum igényeit. Földrajzi,
biológiai, történeti tényezök alakitják ki a közösség ős-sejtjéből, a csa
ládból a törzseket, népeket. az államokba tömörülő nemzeteket. A közös
ségalakítás eredménye, célja és éltető eleme az értékek új típusa, a kö
zösségi érték. A "bonum commune", a "közösségi jó" tartalmilag színes
és kimeríthetetlen tárháza az anyagi és kulturális javaknak. Forrnailag
átható erő, .arnely az egyesek törekvéseit egybehangolja, a javak egyenle
tes elosztását követeli. a szernélyiség kibontakozását előmozdítja úgy, hogy
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az értékekben való részesedés javára szelgáljon a mindent átfogó, egyéni
sorsokat védelmező és fejlesztő egésznek.

Mind a két értékkör követelő igénnyel lép fel az emberrel szemben.
Normákat állit, amelyeknek követése jó, megszegése pedig erkölcsileg
helytelen, bűnös. A két kör könnyen kerülhet ütközesbe. Az egyéni érdek
akadályozhatja a közösségi jót, például a vagyon egyoldalú és mértéktelen
felhalmozásával; ,a közösségi érték elnyomhatja az egyén jogos igényeit,
például ha kihasználva az egyén közösségre utaltságát, súlyos teljesít
ményt követel, és ezzel szemben nem biztosítja az egyén személyes szük
ségleteit. A rabszolga-társadalom milliókat fosztott meg az emberhez mél
tó élet lehetőségétől, a kapitalizmus a munka fejében csak a létmjnl
mum legalsó határát biztosította. A humánum teljessége az egyéni és a
közösségí normák harmóniáját követeli. Találunk tehát olyan norma
rendszert, amely megfelel ,az ember természetének, kötelező erővel jelent
kezik az egyén előtt anélkül, hogy e normák érvénye az emberen kívül
álló transzcendens hatalomtól függene. Ezért a keresztény gondolkodás
tisztelettel és megértéssel szemléli azt az erkölcsi törekvést, amely a hu
mánum fejlesztését előmozdítja, akkor is, ha motívumai az evilági érté
kekre és a társas közösség javára támaszkodnak.

Az egyéni és kőzősségi értékek világával azonban - ez a keresztény
felfogás - az emberi lét szférája nem zárul le. Magasabb és átfogóbb ér
íékkör is mutatkozik, amely az eddigi értékeket le nem rontja, sőt azokat
szentesíti. A személyi és közösségi értékrend felett megjelenik az isteni
érték. a Szent, a vallás értékrendje. amelynek elismerése etikai köve
1elményként jelenik meg a hívö ember előtt.

..\ Jú és a Szent

A lét és az elmúlás, a keletkezés és pusztulás tényei fölött elmél
kedő ember felismeri a világ esedékes voltát. Az esedékes lét abszolut
létező felé mutat. A világ rendje, törvényszerűségesem találja alapját a
véletlenben, végtelen értelmű és korlátlan akaratú rendező elvet követel,
19y jutott el már ,a görög gondolkodás az "első mozgató" fogalmához.vakit
Aristoteles "theos"-nak, Istennek nevezett. A gondolkodás tehát az ese
dékes hatásokból kiindulva az oksági elv alkalmazásával fel tudja is
merni a világ végső okát, az Istent. Ez a gondolatmenet burkoltan benne
foglaltatik a vallásos istenélményben is. De a vallásos élmény többet tar
talmáz. A vallásos ember átéli a lét sajátos kontin-ronciáját, A vallásos
embert megigézi a keletkezés és az elmúlás ténye, elragadja a világ rend
je. Saját létének esedékes, elreppenő mivolta hangolja arra, hogy meg
sejtse, meglássa: .az anyagi, a látható világon túl van magasabbrangú ha
:alom. aki mérhetetlenül felette áll mindennek, mégis titokzatos módon
köze van a világhoz. Az ember a kontingencia élményében. a "sentimen
ium creaturae't-ban, a teremtményi érzésben meglátja az abszolutumot, a
világtól távol álló, a világot mérhetetlenül felülmúló valóságot, az Istent.
Istennek a mindenekfelett való titokzatos, idegen és mégis hozzánk tar
tüZó valóságát fejezi ki ez a szó: a Szent. Az ószövetség könyvei megkapo
képet rajzolnak a Szeritről. A Genezis első fejezete költői képekben va
razsolja elénk a világ előtt és fölött örök létben fennálló isteni fenséget.
akinek teremtő szava alkotja meg a világot. lzaiás próféta az Ihletett
lélek látomásában borul le a Fenséges előtt, akinek trónja előtt az angyali
karok zengik a "szent, szent, szent" dicsőítő énekét, Ezekiel kísérteties
jelenésében a mindent látó, mindenütt jelenlevő, mindent átfogó és mégis
mindenekf'elott álló Isten alakja nyilatkozik meg. Jób előtt a Magasság-



beli csodálatos műveire hivatkozik, amelyek a teremtett fényben tükrözik
vissza az Alkotó hatalmát.

A hívő ember magatartása ezzel a meglátással szemben a megren
dülés. A vallásos ember megrendül a Szent látomásától. A tárgyi teremt
ményi kapcsolat felismerését azaffektiv-akarati élet sajátos megmozdulása
követi. A latin "reverentia"-naik, tiszteletenek nevezi ezt a megrendülést.
A német szó, "Ehrfurcht", többet mond. Kifejezi a tisztelettel teljes fé
lelmet, amely az embert elfogja, mikor szembe találja magát a Szerit
tel, létének ősi forrásával. R. Otto beszél a "numinosum" és "tremendum"
ról, az isteniről, a titokzatosról. amely megrendít és tisztelő félelmet éb
reszt. De nemcsak félelmet. Aki egészen felettünk áll, egészen hozzánk is
tartozik. A tisztelet és hódolat parancsoló igénye mellett bontakozik a
vágy, a szeretet, a sóvárgás, hogy alélek bensőségesen, teljesen a Szent
bűvkörébe kerüljön. Szent Agoston megkapóan fejezi ki ezt a lelki maga
tartást. "Et inhorresco et inardesco. Inhorresco, inquantum dissimilis ei
sum, inardesco, quoniam similis ei sum." Megrémülők. megrendülök. mert
átélem, hogy ő egészen más, teljesen különbözik tőlem, márhetetlen fe
lettem áll. Lángra lobbanok, a szeretet vágya gyullad ki bennem, mert
mégis közöm van hozzá. hasonló vagyok hozzá, az ő kezéből jöttem ci lét
be és neki szava van hozzám.

Az etikum világa a mi keresztény szemléletünkben nem zárul le az
evilági érékek és normák rendjével. Kiegészítést követel az abszolut Jó
oldaláról. Az etikai élet abszolut értéke és nermája pedig azonos a vallá
sos élmény Szent-jével, az Istennel.

Az immanens etikai eszmény megvalósulását a társadalmi erkölcsben
f'edezrtük fel. A társadalmi erkölcs gerince a törvényen alapuló jogrend,
amely az emberek közősségi vonatkozásait szabályozza. Ez a szabályozás
nem terjedhet ki az emberi lét mi.nden mozzanatára. Nem lehet eszmé
nyünk az emberi életet minden oldalról megkötő, aprólékos részletekbe'
elmerülő erkölcs, amelynek sivár képét tárja elénk a Krisztus-korabeli
törvénymagyarázók jogrendje. Az emberi szellem szabadságának biztosí
tása mellett is úgy látszik, hogy a társadalmi erkölcs kiegészítést kíván.

A társadalmi etika és jogrend közvetlenül az ember külső, kézzelfog
ható vonatkozásait szabályozza, Nem hatol a személviség mélyére, hanem
a lernérhető teljesítményt bírálja el. Ennek folytán elhomályosul az ember
belső magatartásának jelentősége, a szándék tisztaságának és őszinteségé

nek értékelése. Haszonleső és kétszínű belső érzület ellenére is kaphat az
ember kedvező elbírálást, ha teljesítménye törvényszerű és megfelel a
társadalmi jó követelményeinek. Igaz. ebben a földi életben a legmaga
sabb norma sem biztosítja a cselekvés helyes voltát, mert az ember visz
szaélhet a jóval. Másrészt a társadalmi javak olyan értékek, amelyek
méltán szólítják az ember belső meggyöződését, és elgondolható. hogy az
etikailag fejlett személyiség a jó öntudatos motívumai, és nem külső

látszat-követelményei szarint cselekszik. Ámde maga a társadalmi tör
vény ezt sem ki nem követelheti, sem elbírálni nem képes. Könnyen üre
sen marad tehát a belső szándék területe, s meghatározatlan marad az
ember belső világának, érzelmi-ösztönös hajlandóságainak rendje. Ta
pasztalhatjuk, hogy tanácsok és jóakaratú útoaigazítások vajmi keveset
segítenek az ösztönak viharaiban ; gondoljunk osak a serdülő kor erős

ösztönös megmozdulásaira. Valami többletre van szükség, amely érinrti a
személviség belső magvát, utat mutat az egész szernélyi élet rendezésére
és egyben egyetemes érvényű szentesítéssel szolgál, amely hatékonyari
mutat rá az értékekben rejlő szólító erőre.

Megfigyelhetjük azt is, hogy az élet szakadatlan áramlásában az em-
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beri cselekvést sajátos kíelégületlenség-élmény kiséri. Bármilyen érték
fE'loé irányul Ls cselekedete, bármennyire is tapasztalja lelkiismerete meg
nyugtató szavát, sokszor úgy érzi. hogy nem találja meg az egészet,
il teljes, a végső értéket. Mind az egyéni. mind a közösségi ja
vak szolgálatát hiányérzet kiséri. Az ember élményszerűenmegtapasztalja
a földi értékek végzetes kontingenciáját, esedékességét, korlátoltságát
mmd a léttartalom, mind az időbeli tartam síkjában. Felcsillan a kontin
gencia az evilági javak érték-tartalmában. Részleges javak ezek, nem
teljesek, nem befejezettek. nem tökéletesek. Nagy alkotók legnagyobb
műveik előtt érzik az elégtelenséget. Goethe Faustja költői képekben raj
zolja meg a kielégületlen, kereső embernek alakját. A tartalmi korlátokon
túl zi földi értékekre ránehezedik az elmúlás kérlelhetetlen törvénye. A
legnagyobb alkotások. a legmélyebb örömök alá' vannak rendelve a mu
landóság törvényének. Az ember kielégítetlen szomjúsága el nem múló
távlatok felé mutat. Nem a vágy teremti meg a valóság képzeleti képét.
hanem a vágy jelzi és a vágytól fűtött eszmélkedés felfedi az elmúló ja
vak felett az el nem múló Jót. az abszolut Értéket, amelyből minden jó
m.-r it. amelynek végtelen tökéletességet tükrözi a korlátolt és elmúló
javak kiapadhatatlan áramlása. A világ értékrendje a legfőbb Érték felé
mutat. A végső Jó azonban nem lehet élettelen Erő. Vlak, gondolat és
akarar nélkül szűkőlködő természeti szükségszerűség. A végső Érték Sze
mély. értelmes és szabad akarattal rendelkező valóság, amely forrása min
áer, létnek és értéknek. O a Szent, akire a "sentimentum creaturaev-ban
L.<;ID(')' rá a gondolkodó és vágyódó ember. O az, akit Pláton a költő és
filozófus szavával rajzolt meg a Syrnposionban, amikor Diótima végig
vezeti Sokratést az értékek skálaján ... "egyszercsak hirtelenül, valami
csodálatos szépséget fog megpillantani, éppen azt Sokratés. amiért ösz
sze.' eddigi fáradságai voltak, szépséget, amelyik először is mindig van,
arm sem nem keletkezik, sem el nem múlik, sem nem gyarapodik, sem el
nem enyészik ... ami ... magamagában mindíg egy és ugyanaz s minden
más szépség benne részesedik ..." Ez a legfőbb Jó a legfőbb, a végső cél,
amely nincs más céloknak alárendelve, amelyben megtalálja teljességet
es megnyugvását minden cselekvés. A kör bezárul. Aki a létet adta. az
a Jét legfőbb értéke, aki mindent önmaga felé irányít. A végső Cél a leg
főbb norma, mert osak az juthat el a célhoz, aki cselekvésében igazodik a
cél által megkövetelt eszközökhöz. Az abszolut Jóság és Cél nem szünteti
meg az egyes értéktartományok érvényét. Megadja nekik a végső alapot
és él relatív javak világán át vezeti az embert a végső beteljesedés felé.

/\;: ~Jrök törvény

Az emberi erkölcs egyes értéktartományai relativ autonómiával ren
dcikeznek de az erkölcs egésze "theonom", isten-törvényű, a legfőbb

Lét es Jó, a Szent követelményei szerírit alakul. A "theonomia" nem sérti
az ernber személyes méltóságát, Méltatlan és megaiázó lenne a személyes
szabadságra, ha vele egyenrangú, vagy alantasabb javak köteleznék Az
abszolut érték azonban megköveteli, hogy a korlátolt és esedékes humá
num végső beteljesedése a Jó és Szent követelményei szerint valósuljon
meg. Egyedül a személyes lsten követelheti a személyes embertől emberi
méltóságának sérelme nélkül a hűséget az örök értékekhez. A meghaj
lás, amit a szabad személyiség nyujt Isten felé. záloga a személyíség be
teljesedésének.

Aquinói Szerit Tamás "via inventionis't-nak, a kutatás útjának: nevezi
:I gondolkodás első szakaszát, amelyen felemelkedünk az egyetemes ér
venyű foga'lmakhoz és összetüggésekhez. a törvényhez és az átfogó el-
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vekhez. Minket is a kontingens erkölcsi tudat és a vallásos élmény elem
zése vezetett el a transzcendens érték, a Jó és a Szent világába. A. Jó
és a Szerrt valóságát a személyes Istenben találtuk meg. Innen vissmte
kíntve, "in via judicii", az értékelés rendjében, megvilágíthatjuk az eti
kum és a vallás összefüggését.

A mi szemleletünkben a lét és az érték forrása Isten örök léte és jó
sága. Isten nem szorul reá a világra, végtelen szerétetéből árasztja ki a
létet, ezért Isten jósága teremti és ala:kítjaa teremtett dolgok jóságát. Az
isteni jóság kiáradása, a teremtés és világkormányzás nem vak szüség
szerűség folyománya. Isten bölcsessége, öröktől elgondolt terve szab irányt
a világfolyamatnak, az örök törvény, a "lex aeterna"-- mondja Szerit
Agoston nyomán Aquinói Szerit Tamás. A "lex aeterna" célja: Isten.
Isten míndent azért tesz, hogy jóságát kinyilatkoztassa és a teremtményt
sajátos belső céljának megfelelően a végső célra, Isten dicsőségére irá
nyítsa. Ezt a rendet Isten beleírja a teremtmények természetébe. Az eszes
emberi természet felismeri a rendet és szabad állásfoglalásával működik

közre annak megvalósulásában. Szabadságánál fogva ellene is szegülhet.
Isten terve azonban akkor sem hiúsul meg. Ilyenkor CSClJk még jobban
kidomborodik ,az isteni bölcsesség, amely Szent Agoston szerínt oly hátal
mas, hogy jóm tudja fordítani a rosszat is. Alétünk hajlandóságaiba írt
törvény, amelyet az eszes természet felismer, a "lex naturalis", a termé
szeti törvény, Lényegében Istentől lelkünkbe oltott fény. amely meglát
tatja velünk természetünk céljait és követelményeit.

Problémánk szempontjából ennek a felismerésnek fontos követelmé
nye van. Nem elég észrevenni az erkölcsi élet "theonom" jellegét. Az em
ber természetében gyökerező vallásos magatartás lényege szet-int erköl
csi j-ellegű. Megköveteli tőlünk, akik hiszünk, Istennek, mint a teremtés
végső forrásának és Urának elismerését és tiszteletét. Megköveteli az er
kölcsi magatartást, az összes értékek tiszteletben tartását az élet egész
vonalán, az értékek hierarchikus összefüggéseinek megfelelően. Előttünk

a Szerit minden érték forrása. Törvénye, akár a természeti törvény, akár
a természeti törvényen felépülő igazságos társadalmi törvény, az isteni
akaratnak a megnyilatkozása. Nem lehet "vallásos" ember, aki nem tisz
teli a Szemtet és nem tisztelheti a Szentet, aki életét nem alakítja az is
teni akarat végzései szerint, Az Isten akarata pedig az erkölcsi törvény
ben jut kifejezésre. Tehát a vallás lényegénél fogva követeli az egész
humán értékrend tiszteletben tartását. Megköveteli, hogy az ember Is
tene és Um előtt különleges módon, például imádsággal, áldozattal kife
jezze hódolatát, megköveteli, hogy az ember élete kedves legyen Isten
előtt, vagyis az Isten törvényei szerint alakuljon. A vallás, mint sajátos
humán magatartás belép az emberi értékek világába, mint Istenre irá
nyuló lelkület megköveteli az összes humán értékek megszentelését az
örökkévaló Jó és a Szent távlataiban.

Kereszténység

Az isteni Fenséget és Hatalmat átélő vallásos élményben a félelme
tes, de egyben vágyat ébresztő Isten képe bontakozik ki. Ez a kép azon
ban halvány és homályos. Az Isten távol marad, csak a teremtmények
képén visszaverődő halovány fény sugároz felénk valamit az isteni tel
jességből. Az emberben ellenállhatatlan nosztalgia él, hogy a Szentte! és
J óval bensőbb, személyesebb kapcsolatba léphessen, hogy valami módon
részesülhessen halhatatlan életének gazdagságában. Hellas misztériumaí,
Egyiptom ás Babylon titkos beavatási szertartásai, a hindunak világtól
elvonuló szemlélődése, az arabok és a középkori zsidóság misztikája örök
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emberi vágyak kifejezése. De a kapu zárva maradt. Az ember arra is
ráébredhetett. hogy a Végtelen magaslataira saját emberi erejéből el nem'
juthat.

Ezért olyan mérhetetlen jelentőségű számunkra, hogy Isten kinyilat
koztatta magát Jézus Krísztusban, mint megváltó és üdvözítő Isten, aki
meghívja az embert az isteni életre, az istenfiúság alapján az isteni örök
ség elnyerésére. Jézus Krisztusban az Isten személyes kapcsolatba lép az
emberrel. Jézusban Isten személyesen belép az emberi történelembe. Is
ten Fia vállalja az emberi sorsot, hogy az ember az isteni "sors" része
sévé lehessen. Krisztus földi jelenlétében egybekapcsolódik az emberiség
belső történetének múltja és jövője. A múlt, mert az Isten Fia azért vál
lalta az emberi küldetést.. hogy az embericség bűnéért elégtételt adjon a
Mennyei Atyának. A jövő, mort Krisztus megváltói tette kinyilatkoztatja
Isten örök szeretetét, melynek kiáradó jóságából az ember. rnint Isten
fia, a tökéletes hódolat vallásában szelgálhatja Alkotóját.

Krisztus kinyilabkoztatása új fénybe emeli előttünk az ember vallá
sos magatartását. A háttér továbbra is a félő tisztelet, a megrendült vá
gyódás a Szent előtt, akit Szent Pál "királyok Királyának és uralkodók
Urának" nevez, "aki egyedül birtokosa a halhatatlanságnak és megköze
líthetlen fényben lakozik", akinek fensége előtt térdre borul az ember,
amilkor az utolsó itélet apokaliptikus távlataiba tekint. Ebben a keret
ben kidomborodik a szerető Atya képe, aki "úgy szerette a világot, hogy
saját egyszülött fiát adta érte, hogy mindaz, aki benne hisz el ne vesszen,
hanem örök élete le6'JTn". A kinyilatkoztatás elmélyíti az ember vallá
sos magatartását. Az isteni ajándék, Isten ingyenes leereszkedése az em
berhez választ kér, a gyermeki tisztelet és szeretet hódolatát, szolgálatát.i
A keresztény vallás a Krisztusban megváltott Isten fiainak hódolata a
mennyei Atya színe előtt, akit a kinyilatkoztatást elfogadó hitben meg
ismernek. és akit a Ielkükben kiáradó isteni szerctet rnelegével ma
gasztalnak.

Az isteni kinyilatkoztatáson felépülő keresztény vallás megszenteli és
elmélyíti az ember erkölcsi életét. Az isteni ajándék választ vár. A vá
Lasz nemcsak a hódolatnak a szava, hanem az élet megszerrtelése az Is
ten szándékai szerirrt, az lsten szolgálata az istenfiúság máltóságának kö
vetelményei szerint. Az embert erkölcsre kötelezi emberi méltóságának
tudata. de még jobban elkötelezi az isteni életben való részesedés hite.
Az Úr Jézus "felülről való születést" követel híveitől, Szent Pál a ke
resztényt "új teremtmény"-nek, "új ember"-nek nevezi. Az új embernek
le kell vetnie a régi ember cselekedeteit, nem szelgálhatja a bűnre hajló
test kívánságait, nem járhatja az önzés és a gyönyörhajhászás útjait. A
keresztségben az ember meghal a bűnnek Jézus Krisztus halálában való
részesedés által. részese lesz az Úr feltámadásának. Ezért nem uralkod
hatik a bűn halandó tagjainkban, Aki feltámadt Krisztussal, arra van
hivatva, hogy azt keresse, aki a magasban van, érzületének mértéke és
irányitója az örök értékek legyenek. Krisztus kegyelme embernek szóló
kegyelem. Nem tagadja meg a közösségi és egyéni értékeket, tiszteletben
tartja a rendet, amelyet Isten a teremtésben alkotott, az értékeket, ame
lyeket Isten az ember számára rendelt. Ezek az értékek a kegyelmi élet
ben az örökkévalóság értékrendjének fényétől sugárzanak. A kegyelem
az isteni életbe kapcsol, beleolt Krisztus halálába és szenvedésébe. A
Krisztus követése sokszor áldozatot követel az embertől. A kegyelem a
természetfeletti, isteni értékrendbe kapcsolja az ember cselekedeteit és
az örök Cél felé irányítja ennek a földnek a vándorá:t.

A keresztéri-.. erkölcs tehát az isteni kinyilatkoztatáson, a keresztény



vallás igazságain felépülő erkölcs. Szent Tamás tanítja, hogy az ószövet
ségi erköles írott törvény volt, amely szavakba és betükbe foglaltan kül
ső normaként irányította az embert. Az újszövetségi törvény az emberi
szívekbe írt törvény, "az életet adó Léleknek törvénye". Ez a törvény
természetfeletti. Nem ismerhetjük fel a természet elemzése útján. A ki
nyilatkoztatás tanít meg rendelkezéseire. Ez a törvény a lélekben élő ke
gyelem törvénye, amelynek a dinamikája megköveteli az Isten szándékai
szerint haladó életvitélt. S az újszövetség erkölcse a szeretet kivirágzása
az emberi lélekben. A szeretet törvénye irányítja az ember cselekedeteit
Isten felé, a szerétet áramlásában tapasztalhatja meg az ember már a
földön Istent, mint boldogító végső célt, és a szerétet áramlásában ismeri
meg az ember az ember-társat, az emberi közösséget. mint az istenfiúságra
hivatott testvérek közösséget. Az embertársak szeretete a krisztusi huma
nizmus alapvető megnyilatkozása, amely János apostol szerint fokmérője

Isten iránt való szeretetünk tökéletességének is. Ez az Isten szeretetében
gyökerező erkölcsi élet tehát elismeri és tiszteletben tartja mindazokat
az értékeket, amelyek az ember személyes kibontaikozását és a társadalom
békés fejlődését előmozdítják.

Az üdvözítő az isteni ajándékot egyházára bízta. Krisztus egyházában
él az Úr tekintélye, amely hatékonyan irányít a végső cél, az üdvösség
felé, él Krisztus tanítása, amely utat mutat az élet zegzugos útvesztőiben,

élnek a kegyelem eszközei, amelyeken keresztül az Úr megszentelő ke
gyelme árad a lelkekhe. Az egyház a Krisztusban egyesült hívek szent
közössége, akik a keresztség és a hit által belekapcsolódnak az Úr to
vább élő misztíkus testébe. Ezért az egyház arculata kettős. Emberek al
kotják. az emberi közösségek szabályai szerint működik. Van látható fe
je, jogrendszere, hierarchiája, külső istentisztelete és szentségi jelei. De
ugyanakkor legmélyebb lényegében nem más, mint a Krisztus folytatása
az emberi közösségben és az emberi lelkekben a történeten keresztül az
utolsó napig. Titokzatos, természetfeletti valóság, amely emberi kezek
"ben él tovább. "Cserépedényekben hordozzuk kincsünket" - írja Szent
Pál. Az emberekre bízott isteni mag feszültségében gyökereznek azok az
árnyékok, amelyek a történelem folyamán gyeíknan elhomályosítják Krisz
tus egyházának arcát. Az egyház is emberekből áll, az egyházi kőzősség

bent él a történelem sodrában, sokszor érintik tehát az emberi gyengeség
hullámai. Hitének igazsága, erkölesének nemes követelménye is korlátolt
emberi kezekben olykor fanatizmussá és rigorizmussá fajulhat. Külső, de
a lélek belső megszentelésére szolgáló istenúisztelete az élettelen, mecha
nikus vallásosság forrásává válhat, amely esetleg az erkölcsöt is elha
nyagolja, mert a hívő a szerit cselekmények elvégzése útjárn igazságos
ságát Isten előtt biztositva érzi. A formalisztikus vallási gyakorlatokon
elvérezhet az etikurn követelménye.

Es természetesen az emberi gyarlóság és gonoszság visszaélhet a leg
szeritebbel is, arnikor azt önző emberi érdekek. vagyonszerzés, politikai
hatalom szolgálatába állítja. Az egyház magán viseli az egyes korok ar
culatát, minthogy fiai és vezetői koruknak gyermekei. Rárakodhatik az
ősi magra időt nem álló, haladást gátló, egoisztíkus réteg. Nem mindig
könnyű a tiszta krisztusi igazság gyakorlati alkalmazása az élet szöve
vényes útvesztőiben. Ám éppen ezért talán semmi SE'm teszi a mi sze
münkben annyina világossá az egyház isteni eredetét, mint az a tény,
hogy gyarló emberek kezén is, korok és korszellemek változása felett
sugárzik az egyház életéből az üdvözítő kegyelem és igazság. Karl Adam
a katolicizmus lényegéről írt munkáját ezekkel a szavakkal fejezi be:
.,Mi volna az ég - Isten nélkül, mi lenne a föld, ha nem volna itt e z
az c..gyház ... Hiszem a szerit és katolíkus anyaszentegyházat."
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