
Ohmacht Nándor

EXISZTENCIALIZMUS
ÉS KATOLIKUS ERKÖLCS

Akik konkrét erkölcsi eseteiket az erkölcstan elvei és útmutatásai
alapján igyekeznek elbírálni, gyakran tapasztalják, hogy mennyire kevés
rétű és szegény ami erkölcstanunk a mai élet egyre gazdagabban kiala
kuló eseteivel szemben. Mintha egyre alkalmatlanabbá válnék a modera
kérdések elbírálására, akár az egyes ember akar utánajárni a maga ügyé
nek, akár lelkiatyák, gyóntatók és egyéb lelki vezetők nézik meg az er
kölcstanban egyik-másik mai kérdést. Mert hiszen nemcsak a pap, ha
nem a hívek is érdeklődnek az erkölcstan irányelvei után és aztán csaló
dottan teszik le azt a nagynehezen kölcsönkapott régi könyvet, mert úgy
szólván semmit sem találnak benne a napjainkban fölvetődő, tehát iga
zán aktuális kérdésekre vonatkozólag. Mintha éppen ezekben a legmo
dernebb tárgyakban magukra hagynák őket, annyira régi, poros igazsá
gokat találnak, nem pedig modern, friss, gyors, eleven válaszokat.

Nem csoda, ha nő az általános tájékozatlanság és buzgóbb, hitüket
gyakorló katolikusok is néha úgy gondolják, hogy ezek elvégre egyéni
problémák, ahol nemis várhatnak "katolikus", tehát egyetemes eligazí
tást, és azért kénytelenek azt valahol másutt keresni. Ilyen probléma
például, hogy szabad-e, esetleg kell-e kockázatot vállalnom olyan esetben.
mellyel a nagy többség nem törődik, ellenben én látom, hogy az én állás
foglalásom sokakat meg fog erősíteni a köteles jóban? Vagy a köteles
ségek ütközése esetéri mire vagyok kötelezve? Vajon arra-e, amire a
kényelem hajtja I8.Z embert, és elhagyhatom-e a tökéletesebbet, pedig a
lelkiismeretem talán .napok óta figyelmeztet, hogy csak "aki szívében
gondol igaz dolgokat", az nem rendül meg soha a 15. zsoltár szavai sze
rint. Vagy talán a mindenkori helyzet fogja megmondani, mit kell ten
nem és mert az emberek helyzete folyton változik, azért kényes esetek
ben talán fölmentve is érezhetem magamat általános szabályok, sőt tör
vények - például a tízparancsolat egyik-másik törvényének - meg
tartása alól ?

Azt a helyzetet, amelyben most én vagyok, igazán csak én magam
tudom egészen velbírálni. Ezért talán ez az általános erkölcs ahhoz az
egyéni erkölcshöz közeledik, amely lassankint, de egyre gyakrabban la
zítja a fölöttünk álló erkölcsi normák általános és mindenkire kötelező

voltát. Látszik, hogy a mindenkire kötelező erkölcs helyébe egyre inkább
az egyéni erkölcs fog lépní, amelybe másnak nincs is beleszólása. Meg is
lehet érteni, hogy az egyéni fölfogáson, egyéni ízlésen, egyéni esztétikán
nagyra nőtt emberek, akik elsősorban egyéni véleményüket szokták meg
hallgatni, ehhez az erkölcshöz állnak közelebb. De idetartoznak azok a
mai katolikusok is, akik a megváltó keresztet a vele való hősi küzdelem
helyett inkább átIépik,és küzdelern nélkül is remélik Isten fiainak bol
dogító szabadságát. Persze, hogy idetartoznak azok is, akikből egyálta
lában hiányzik minden erkölcsi komolyság, áldozatok vállalása és ezek
helyébe csak egy csomó akaratgyengeséget találunk bennük.

Világos, hogy ez a szituációs erkölcs nem fér össze a katolikus er
kölccsel, melynek hívei soha, egy pontban sem függetleníthetik magukat a
törvényhozó Isten akaratától. Azonban manapság szituációs erkölcsnek
hívnak olyan erkölcsöt is, amely egyezik a katolikus erkölccsel. Ezért
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a katolikus erkölcs írói inkább exisztenciás erkölcs néven szeretik tár
gyalni, a szituációs erkölcs elnevezést pedig szívesebben meghagyják: to
vábbra is a nem katolikus és nem is istenhivő irodalomnak. De való
jában ma még az a helyzet, hogy mindkét elnevezés egyformán érvényes
mind a kétfajta erkölcsre.

Az exisztenciálizmus eredete

a bölcselétbe nyúlik vissza, nem a teológiába. Az első igazi exisztenciális
bölcselő Sören Kierkegaard, a nagy dán gondolkozó, a "dán Pascal"
(t 1855). De még a bölcselőnél is előbbrevaló nála a vallásos ember, aki
Isten színe előtt "létezik". Protestáns édesatyának fia, természetesen maga
is az, de életének vége felé meghasonlik egyházával, mert szerinte itt
nem lehet az ember igazi, önzetlen keresztény. A keresztényt - mondja
Kierkegaard - a megváltás ténye kiemeli a nagy tömegből és az azzal
járó névtelenségből. Isten személyünk szerint, nevünkön szólít minket. De
hogy eleget tehessünk ennek a fölhívásnak. ott kell hagynunk az emberek
szószátyárkodását. Isten előtti "exisztenciánk" átérzése nélkül olyanok va
cyunk, mint egy sereg vonuló hering, amely mind ugyanazt teszi; az
exisztenciája élénk tudatában álló ember ezzel szemben egyénileg fog el
járni, mert megfelel Isten hívásának, aki mindenkit nevén szólít és ez a
név egyénileg más és más. Választásunk nem szól kevesebbnek. mint a
végtelennek, akit szenvedélyesen és "végtelenÜl" kell akarnunk. Hogy ez
a választás nem gondolható szorongás, aggodalom "Angst" nélkül, az ter
mészetes, hiszen a végtelen nem képes Kierkegaard szerint kétértelmű

ség nélkül, félre nem érthető módon megnyilatkozni előttünk. Mégis őfe

léje kell törekednünk kínzó magányunkban, a szenvedés tüzében és a
~zeretet lendületében, vagyis a "transzcendencia" (ez az emberi világon
túlhaladó "más" világot jelent) és az alanyi világellentétében. A transz
cendenciát Krisztus Urunk személye hozta közénk, mert Kierkegaard sze
rint minden exisztencia a véges világnak a végtelennel való eleven ~p

csolatában áll. Ezért van exisztenciája, azaz önálló léte az embernek és
csak neki, és ezért nincs sem az anyag csoportosulásainak. sem a nö
vény-, sem az állatvilágnak. mert ezeken a területeken mindegyik egyed
föladata csupán fajának fönntartása, az ember föladata azonban mindig
egyéni, még pedig személyi föladat.

Kierkegaard h.alálával mintha az exisztenciás bölcselet elaludt volna
vagy jó félszázadra. Csak a bölcselők nem tudják elfelejteni sem felelős

..éges egyéniséget, sem egyre újszerűbben ható tanításait. Most először a
német bölcselőket képviselő két legnagyobb exisztenciálistát: Heideggert
és Jasperst vegyük röviden szemügyre. Heidegger elmélyült eredeti ta
nításai és Jaspers hatalmas rendszere egyaránt Kierkegaard bizonyos jel.,.
legzetes eszméire nyúlnak vissza.

Martin Heidegger,

az egykori jezsuita novicius, a legnehezebben érthető írók közt foglal
helyet, ami számos és részben indokolatlan, gúnyos támadásnak tette cél
táblájává. Rendkivül eredeti gondolkodó. Szerinte a mi létünk, az emberi
lét meg sem határozható: az ember a semmibe van "kidobva", és tisztára
véletlen dolog, hogy mi lett belőle, illetve pontosabban attól, hogy kiki
mit hozott ki magából az adott körülmények közt, amelyek azonban terv
szerűség nélkül, "véletlenül" vannak adva. Az ember elhatározottsággal
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fogadja az aggodalmat, amely abban különbözik a félelemtől, hogy féle
lem esetében ismerjük a bennünket fenyegető veszedelmet, az aggodalom
megvan anélkül, hogy a veszedelem léteznék. Ezzel az elhatározottsággal
fogadja sorsát és döntő módon ragadja meg szerepét ebben a világban.
Ez az elhatározottság nyilatkoztatja ki mindenkori helyzetünket, a szi
tuációt.

Van szabadságunk - a halálra, és csak a halál vet véget a létezés
nek. Mert a létezés lényegében valami állandó befejezetlenség és le nem
zártság rejlik, melynek csak a halállal szakad vége. Persze a mások halá
láról soha sincs valódi elképzelésünk, mindegyikünknek csak a saját
egyéni és egyszeri haláláról lesz képe. De éppen ettől irtózik az ember és
a "man"-hoz menekül, az "emberek"-hez. A "man" nem engedi meg, hogy
rágondoljunk saját halálunkra, e helyett mindig osak azt mondja: "az
ember" meghal. Mínden exisztenciás bölcseletben az aggodalom egyik
alapjelenség. Ez megfelel a lét át nem tekinthető, feneketlen voltának,
valamint állandó veszélyezettségének, Ez a veszélvezettség fejeződik ki
tulajdonképpen az aggodalom ősi érzésében, mert állandóan tudatában
van annak, hogy vísszasülyedhet a szabadság hiányába és a "man" elve
szettségébe, azaz a személytelen életfolyamnak és a milieu személytelen
hatalmainak elveszettségébe. Exisztencia - szituáció - szabadság (de a
halálra) - aggodalom: ezek a Kierkegaard-féle elgondolás alapindítékai, .
de ezek élednek föl új erővel Heideggerben.

KMl Jaspers,

az egykori pszichiáter gondolkodásának lényege mindennek szétté
pettsége és darabokra töredezettsége; a világ csupa rom, nincs állandósága.
Az emberi exisztencia soha sincs megvalósítva, hanem osak útban van
állandóan, míg el nem ér a transzcendenciához, azaz a "másvilág"-hoz,
amely azonban nincs tárgyilag megadva. Ellenben egyénileg a miénk
lesz, mikor minden lét "összetörik". így jutunk el folytonos kudarcok
árán az exisztenciához. Ezek a kudarcok, ez a folytonos hajótörésünk és
összetöröttségünk vezet el végre a valóságos léthez. Mindazáltal az exisz
teneia nem alanyiság, bár semmiképpen sincs tárgyi értéke.

Az exisztencia mindig a helyzetből. szituációból érthető. A helyze
teket általában meg lehet változtatni, meg is lehet kerülni. De vannak
abszolut helyzetek, az ún. határhelyzetek. amelyek véglegesek, és ahol
azért minden erőszakos változtatásba bele kell buknunk. Ezek a határ
helyzetek : a halál, a szenvedés, a harc és a bűn. Ellenben éppen azzal,
hogy nyitott szemmel belépünk a határhelyzetbe, azzal leszünk azzá,ami
vé lennünk kell.

Az exisztencia szabadság. Ennek a szabadságnak tudatában cselek
szem, mikor elhatározom, hogy végre elkezdek én lenni. Ennek a sza
badságnak tudatában vádolom magamat a bűnről. A cselekvés választá
sával választom egyik lehetőséget: a magam exisztenciáját. és ugyan
akkor szükségképpen elutasítom a másikat: az embereket, a tömeget,
amely megfoszt exísztenciárntól, S erre utalt már a Kierkegaard hering
hasonlata is.

Az igazi lét a transzcendencia, másvilág, amely azonban itt a földön
láthatatlan. Ezt tudva csaknem elkerülhetetlen, hogy Istent személviség
nek gondoljuk, bár az istenség el van rejtve előttünk. Hiressé lett Jas
persnek a két törvényről szóló tanítása. Egyik a nappal törvénye, amely
a világban valósulni törekszik és azért világosságot és hűséget kíván. A
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.másik az éjszaka szenvedélye: az a törekvés, hogy ezen a világon tönkre
tegyük magunkat: ennek lényege a földhöz kötöttség, kifejezése az erotika.

Ebben a földi életben kell megtanulnunk a titkos írásnak, a rejtje
leknek (shiffre) olvasását. Erre a metafizika tanít. A másvilág titkos írása
sok minden lehet, például az istenérvek is ilyen írások spekulatív olva

.sása. Döntő titkos irás a másvilágról az exisztenciá teljes eltűnése, ezt
hívja úgy, hogy az exisztencia kudarca és tönkremenése. Lehetnek nem
valódi kudarcok, megfeneklésele is. Ilyen, amikor akarja valaki a ku
darcot, kivált avégből, hogy legyen már vége mindennek. Ellenben a va
lódi kudarc és megsemmisülés az örökkévalóságnak szól, bár az elme
rülés kockázatával és előre tudásával. Sőt Jaspers odáig megy, hogy sze
rinte csak egy általános földi pusztulásés megfeneklés jelenthetné Isten
végtelenségének kinyilatkoztatását, aki egyedül valóságos exi:sztencia. Is
ten - mondja Jaspers - egyáltalában csak egy általános pusztulás ese
tén válik láthatóvá. Azért jelszava az ő bölcseletének: "filozofálni annyi,
mint a halált megtanulni". Megint az exisztenciá, azaz az egyéni létezés
és a transzcendencia ellentéte. Azexisztencia nem más, mint szabadság,
melynek erejében le tudunk mondani arról, hogy héring-emberek,azaz
tömeg-emberek legyünk; a halál fölsége mint határhelyzet, mert csak itt
leszünk azzá, amivé lennünk kell: megannyi örökség ez is Kierkegaard
szemléletéből.

Gabriel Ma.rcel

az első a francia exisztencialísták között, aki egy vízszintes irányú
transzcendencia mellett még egy függőleges irányút, azaz Isten felé mu
tató transzcendenciát, azaz másvilágot is ismer. Marcel lemond az exisz
tenciális élmények mélyreható elemzéséről és e helyett beéri azok laza
leírásával. Valamennyi exisztenciás bölcselő kőzt ő áll legközelebb Kier
kegaardhoz éserrevonartkozó alapgondolatait már megszólaltatta, mielőbt

csak ,egy sort is olvasott tőle. 31 éves korában katolikussá lett. A kato
likus remény a vezércsillaga.

A bölcselet történetében ő jelentkezik először azzal, hogy az "amink
van" más, mint az "amik vagyunk". Az "amik vagyunk" a mi exiszten
ciánk;és nem tárgy többé, amelyet meg lehet ismerni, hanem az, amit
csak meg lehet tapasztalni. Az igazi nem az, amiket bír; az igazi ember
kockázat, rizikó, vagyis mindaz, amit szabadságában véghezvisz.

Marcel nézete az, hogy exisztenciánk csak dialógusban, párbeszéd
ben lesz világossá. Van dialógus az emberekkel való szerető bánásmód
ban, és v.an dialógus Istennel - az imádságban. Ennek a "széttört vi
lágnak" részei újból egésszé csak úgy forrhatnak össze, ha részünk lesz
Isten létében. De istenbizonyítékek nincsenek, Istent nem lehet "bizo
nyítani". Öt csak a hittel lehet megragadni. De ez a hit minden egyes
-ernber egyéni tapasztalataihoz tartozik, így tehát a vallásos hit kérdését
kinek kinek magának kell a maga számára megoldani. Minél mélyebben
szereti valaki Istent, annál jobban veszítenek jelentőségükből a tudomá
nyok vallásos kérdései és érvei. Egész ember csak az lehet, akinek része
van Istenben. Marcel bölcselete megérdemli a ",keresztény exisztericia
lízrnus" elnevezést. Sőt ebben a kifejezésben a hangsúly nem is az exisz
tencializrnuson, hanem a "keresztény" jelzőri van. Létünk az ő szemében
nemcsak probléma, tehát kérdés, amelyet a tudományos gondolkodásnak
kell oldozgatnia, hanem egyúttal misztérium, azaz olyan titok, amelyet
csak részben, vagy még úgy sem tudunk megoldani az ész igazságaival,
.hanem evégből a hit alapjára kell helyezkednünk.
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.JeaA-Paul S.....e

a másik roppant jelentős francia bölcselő. Ot is úgy tekinthetjük,
mint Kierkegaard késői követőjét, noha sokban egészen más következte
tésekre jut. Igy mindenekelőtt Istenre vonatkozólag, akinek létét követ
kezetes ridegséggel tagadja, mig Kierkegaard szenvedélyes és felelőssége

nek tudatában félénk hívő. Sartre szerint az egész lét gyökerében eset
leges, megmagyarázhatatlan és abszurd. Exisztenciánkat csakis Isten ma
fyarázhatná meg, de Isten nincs és a teremtés fogalma ellenmondásos.

Az emberi lét az egyetlen, aminek exisztenciája van. Ezt az exiszten
ciánkat három "extasis", pontosabban írva: "ek-stasis", tehát a transz
cendencia felé három kilépés jel1emzi. Az első ekstasis a szabadságnak
szól és azért aggodalmával igyekszik kitérni nemcsak szabad jövőjének.

hanem ugyanúgy szabad múltjának is útjából. De hiába. Mert ez az ag
(odalom -- ő maga, és így ez a kilépés kudarcra van itélve. A másik ek
stasis a másra, a felebarátra vonatkozik, akinek - nem testét, hanem 
szabadságát keressük. Ennek igazolásához van szükség azokra abeható,
részint szabályos, részint beteges részletezésekre. amelyek hozzájárultak
a szerző népszerűsítéséhez, bár elsősorban a nem-bölcselők körében. De
ez is mindig kudarceal végződik, mert célja: kölcsönösen biztositani egy
más szabadságát, hasonlóképpen ellenmondásba ütközik. Végül a harma
.ik ek-stasis az erkölcs egyetlen tételének szól: .,Válaszd magadat." Mit
akar választani? Nem az ember-létet. Sartre szuggesztiv szavakkal írja
le az ember "undorát~' attól, mikor elsülyed a csak-emberben. Nem. Egye
nesen Isten után kívánkozik, vagyis ember is akar lenni és önálló ex isz
teneia is. Igen, de Isten szintén, sőt ő elsősorban - ellenmondás, és azért
ez a kilépés is a transzcendencia felé megbukik. Az ember szenvedés ha
szon nélkül; kész meghalni, csakhogy istenné lehessen, ami Krisztus po
ziciójának'tmegfordítottja volna.

Sartre a többi exisztencialistaval általában ellentétben az emberi lét
teljes értelmetlenségét hangoztatja. még a halált sem látja az emberi lét
tartozékának. Természetesen az ő elgondolása: abszolut szabadság és idő

ben folyó lét, ez az igazi ellenmondás, de ezen az ő hívei nem ütköznek
meg. Nem volna ő mindmáig a francia exisztenciálisták vezető egyéni
sége, ha bölcselete nem volna egészen abszurd elgondolásai mellett is
impozáns építmény, melyet fölényes tudással és fényes nyelvezettel emel
a francia közvélemény csodálatára.

Mindezeket a hires gondolkodókat és írókat tanulmányozva meg kell
állapítanunk, hogy sok különös, sőt lehetetlennek látszó és egymást is
cáfoló tételt hangoztatnak. De el kell ismernünk az exisztencializrnusnak
azt az érdemét. hogy új irányzatot kezdett a bölcseletben és a teremtett
világ esetlegességet visszavitte a tudományos gondolkodásba. A két lezaj
lott világháború következtében komolyan kezdte tanulmányozni az emberi
sors égető kérdéseit és ezzel összefüggésben az emberi exísztencia elem
zését is újabb megvilágításba helyezte. Nem csodálkozhatunk igy azon
sem, hogy az exisztenciás gondolkodás, a bölcselet széles területéről át
meneteket talált előbb a protestáns, aztán a katolikus erkölcstanba is.
Természetesnek kell találnunk, hogy a protestáns erkölcstan minden idő

ben sokkal szabadabban kezelte ezt a kérdést, hiszen nem áll szígorúan
egységes és kötelező vezetés alatt, mint a katolíkus teológia. De most már
ez is egyre erőteljesebben kiveszi részét az exisztencializmussal folytatott
vitákból, bár nagy óvatossággal és körültekintéssel. Elég. ha rámuta
tunk két német kiadványra: Kraus prelátus, professzor Situationsethik"
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és .Josef Fuch.s jezsuita Situation und Entscheidung című könyvére. S nem
feledkezhetünk meg mellettük néhai Theodor Steinbüchel müncheni pro
fesszor két alapvető kötetére a Tillmann-féle katolikus erkölcsi kézi
könyvben.

A ~atoIikus exisztenciás erkölcstan

törekvéseinek megítéléséhez tudni kell, hogy eddig minden erkölcsi
cselekedetet három erkölcsi elv szerint szoktunk megítélni: a cselekedet
tárgya, aztán célja és végül körülményei szerínt. Tárgya szerint meg kel
lett felelnie az isteni és emberi törvényeknek, céljának minden szem
pontból tiszteletre méltónak kellett lennie, és gyakran a körülmények is
növelték, csökkentették, esetleg egészen meg is szüntették a eselekedet
erkölcsi jóságát. Ez minden erkölcsi cselekedet elbírálására egyformán
állt, akár télen történt az, akár nyáron, akár éjjel, akár nappal. Mind a
három elv tárgyi természetű, alanyi szempontokat csak itt-ott enged szó
hoz, amint a körülmények kívánják. Olyasmit azonban, hogy az illető

cselekedetet csak egyszer, kivételkép vihetern végbe, vagy, hogy egy ép
penséggel nem is kötelező cselekedet kivételesen rám nézve mégis köte
lezővé válik, a régebbi katolikus erkölcstanokbansehelsern találtunk.

Itt vált szükségessé az exisztenciás gondolat beépítése. Nem mint
ha a tárgyi erkölcs bármikor is megszűnhetne, tehát nem mintha jöhet
nének idők, mikor a tízparancsolat VI. parancsolata elveszítené kötelező

voltát, vagy mintha .a cél most már némelykor szentesítené a bűnös esz
közt. Az említett három elvünk mindig .változatlan marad. De nem vál
tozatlan az ember helyzete és bizonyos körűlmények közt olyant paran
csol nekem, aki meg tudom tenni, amit másoktól sohasem követel.
Grisebach és sok más protestáns egészen elveti a tárgyi elveket és min
denkor a "jelen"-ben megoldásra váró föladatokat elbíráló "belátást" te
szi alapelvvé, Szerinte lehetnek esetek, amikor sem a tízparancsolat hi
deg kőtábláit, sem más, emberi törvényeket nem tekinthetünk kötele
zöknek. Nyilvánvaló, hogy ez a gyökeres változtatás minden tárgyi elvet
megszüntetne és tisztára az egyén megítélésére bízná, hogy a folyton vál
tozó helyzetben mit hogyan cselekedjék. Igazi "szituációs" etika lenne ez,
amint hívei nevezni szokták. És csak természetes, hogy ezt a "tiszta"
helyzeti etikát a katolikus felfogás elutasítja. Ellenben jól látja maga a
katolikus erkölcstan is, hogy nem elég a minden embernek szóló általá
nos szabály - bár mindig ez marad az első és ennek dlenére nem tehet
senki olyat, ami Isten tetszésével találkoznék -, hanem amellett szük
séges erősen figyelembe venni azt is, hogy itt és most mit vár a helyzet
az egyes konkrét embertől. Mert a helyzet nem más, mint konkrét, meg
nem ismételhető és mindig másmilyen utasítás, és abban az időpontban,

melyben éppen most és éppen itt áll az ember.

Ezeknek a körülményeknek egyidőben való találkozását kell hangsú
lyoznunk, mert nem az idő folyamatos árjában egy tetszőleges pont nyu
godt megfigyeléséről van szó, hanem a múltból le nem vezethető pilla
natról, melyben az "én" és a "te" találkozása történik. Ezért ' itt mindig
a lelkiismeret döntéséről van szó az élet kétségel és összeütközései, a vál
tozó helyzetek közt és .az élet zsákutcáiban, ahol az ember, ha akarja, ha
nem. mindig csak saját döntésére van utalva. Az élet ilyen kivételes hely
zeteiben, amelyek a természetesnek érzett erkölcsi megszokottságban tör
nek rá váratlanul az emberre, jut az ember erkölcsi önállóságra.



Semmiféle erkölcsi kazuisztika nem képes az életre pontosan ráillő

-eseteket szerkeszteni, mert a maga kázusait, vagyis eseteit mindig csak
általános elvekből tudja levezetni, Már pedig az élet, a konkrét valóság
nem ismer eseteket, hanem mindig helyzetekkel találkozik, amelyek so
hasem ismétlődnek, Már a nagy Linsenmann igen sokszor utalt az élet üt
közéseire és kétes helyzeteinek egyszeri mivoltára, jóllehet nem tagadta a
kazuisztika Iontos heurisztikus föladatait. Szent Pál egyéni esetre bo
csátott ki rendeletet és nem kívánta, hogy általános norma, szkéma le
gyen belőle (Róm, 14, 1 Kor, 8),

Guardini a következő példával világítja meg az elméleti "eset" és a
konkrét "helyzet" különbségét. A társaságban mesélik, hogy két kereskedő
megy a pusztában és az ivóvizük kifogyóban van, úgyhogy már csak
egyik számára futja, Mit kell tenniök? Vajon osszák ketté azt a kevés
készletet és utána haljanak meg mind a ketten? Vagy az idősebb igyék és
a fiatalabb áldozza föl magát? Avagy pedig lépjen vissza az idősebbik a
másik, a fiatal élet javára? Ekkor beleszól egy idős úr: "Amiről itt be
sélgetünk, az tisztára elmélet, A mi esetünkből éppen a lényeg hiányzik,
nevezétesen mi magunk, Ha a magunk helyzetéről volna szó, bezzeg tud
nók, mi a teendőnk!" - Az "eset" tőlem nem kíván semmit és tisztán
elméletileg is nézhetern. Ellenben a "helyzet" föltételezi személyek, kő

rülmények, események olyan találkozását, ahol magam is jelen vagyok,
és amely gyakorlati állásfoglalásomat kívánja, A helyzethez minden hoz
zátartozik, ami ezt a gyakorlati állásfoglalást lehetővé teszi, tehát a ki
nyilatkoztatás, a keresztény hagyomány, az egyház tanítása, könyvek,
amelyek tisztázták a fölfogásomat, még pedig a fontosságuknak megfele
lően. Ha elhanyagolnám öket, ezzel szegényebbé és változatosabbá ten
ném a helyzetet, mint aminő valójában.

A helyzet számos tényező egyidejű találkozásából áll elő és így a leg
többször igen bonyolult, úgyhogy végre is a lelkiismeret szava fog dön
tenL A helyzet, amely előtt állok, csak egyszer van és többet nem is
métlődik. Hasonló esetek vannak. De nálam nem "egy" ember jelentkezik
- "egy" ember igazában nincs is -, hanem mindig "ez" a konkrét em
ber. És ez az ember az ő helyzetében jelentkezik énnálam, ezek közt á
meghatározott körűlmények közt, és ezzel az ő ezért meg ezért nehéz ese
tével: mindez külön-külön és még inkább így együttesen csak egyszer
fordul elő. Ha mégis holnap újra nálam járna és talán ugyanazt kérné
tőlem, többé nem volna ugyanaz; legalább is nem volna ugyanaz az em
ber, mert tegnap óta már sok minden változott nála, akár javára, akár
kárára. A lelkiismeretemnek tehát abban a tudatban kell döntenie, hogy
ez az eset csak egyszer van, nem lehetek könnyelmű vagy gondatlan.

Ha minden helyzet csak egyszer van meg, akkor az, aminek ebben
történni kell, még nem történt meg és nem is fog a jövőben még egyszer
megtörténni. Ezt nem .a tapasztalatból vezetem le, hanem úgy kell kita
Iálnorn, vagy ha úgy tetszik, magamnak kell megalkotnom. Segít ugyan
a múlt megfigyelése, aztán nevelők, barátok, egész környezetünk, általá
nos elvek és hasonlósági esetek. És igen segíthet minket, hivőket Isten
pozitív törvénye és a tőle rendelt törvényes tekintély, de a föladatot sen
kisem veszi le rólunk. Kétségtelenül szükségünk van a normára, sza
bályra is, mert ez mutatja azt a típusrendszert, amelybe az eset tartozik.
De vigyáznunk kell, nehogy tipikussá tegyük azt az esetet, amely, mint
mondtuk, egyszeri eset. Sőt nem is eset, hanem helyzet.

Minden helyzet elbírálásához ép és Istent látó lelkiismeretre van
szükség. Isten pedig kétféleképp szól hozzánk, belülről a lelkiismeret sür-
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getésében és kívülről a gondviselésében. Egyík szózat magyarázza a má
sikat. így kell érteni, míkor a hegyi beszédben azt mondja Krisztus
Urunk: "Ne aggódjatok a holnapi nap miatt, Elég a mának a maga gond
ja" (Mt. 6.). És ugyanakkor mégis: "Mindennapi kenyerünket add meg
nekünk ma" (Mt. 5.).

Az ember exísstencíaja

merőben más minőségű, mint a teremtett világ ismert többi létezőié.
A gép alkatrészét bármikor kicserélhetern egy másik ugyanolyannal; ha
sonlóképpen a növény vagy állat egyede helyett éppúgy megfelel egy má
sik egyede, elég ha ugyanazt a fajt képviseli. Az ember azonban lénye
gesen személy, és a személyből mindig csak egy van. Az embert mint em
bert sohasem helyettesítheti egy másik, itt mindenkinek a maga számára
kell helytállnia. A növény vagy állat lényege az, ami fajára jellemző. A
föld összes élőlényeinek föladata csak abban áll, hogy fajukat fönntartsák.
Az ember az egyetelen, aki exisztenciájánál fogva valamennyi lénnyel lé
nyegileg. szemben áll. Minden emberi exisztencia külön érték.

Ezt a nagy igazságot fejezi ki hangsúlyozottan már a Genezis köny
ve,az ószövetség első könyve, mikor az embernek Isten képére és hason
latcsságára való teremtését adja elő. A többi élőlénynek elég, hogy fajá
nak nevét viseli és azt képviseli; az ember személy és saját neve van.
"íme tenyeremre rajzoltalak téged" - mondja az Úr Izajás prófétánál
(49, 16); igaz, hogy Izrael országának mondja, de tulajdonképpen minden
·embernek. A Jelenések könyvében pedig, .az újszövetség legutolsó köny
vében.. azt igéri, hogy a győztesnek - aki ti. győztes lesz a hitért vívott
harcban - fehér követ ad Krisztus és a kövön új név áll, amelyet más
meg nem ért (2, 17.).

Ezen a ponton föltűnik a teológia csodálatos egyezése az exiszten
ciás bölcselettel, az ateista bölcselettel is. Kiváló elmék nagy szellemi fá
radozással kigondoltak egy új bölcseleti rendszert az emberi exisztenciáról
és megítélésünk szerint ezzel egyenest alátámasztják ezt a katolikus ta
nítást, hogy az 'ember külőnb minden élőlénynél, mert Isten után ki
ált. S úgy véljük, itt is az ideje, hogy a katolikus etikába odaállítsuk az
exisztenciális szemléletet három tárgyi elvünk mellé alanyi elv gyanánt.

A három tárgyi elv,

azaz tárgy, cél és körűlmények szerint irányítja nemcsak a keresz
ténység, hanem az egész emberiség elsősorban a cselekedeteit, illetve bí
rálja el azokat. Már ez is mutatja, hogy ezekre a tárgyi elvekre változat
lanul szükségünk van. Ezeknek kezelése aránylag egyszerű dolog és min
den magába tekintő ember hamar készen van lelkiismeretvizsgálásával.

De nem lehet ugyanezt elmondani, mikor azt kell eldönteni, vajon
helyes vagy kötelező-e az állásfoglalásorn, bizonyos helyzetben, vagy pe
-dig nyugodtan elutasíthatorn a kérdést, mint nem hozzám tartozót. Ilyen
kor érzi az ember egész magára hagyatottságát, mert sehol sem talál hi
teles feleletet. Az egyik megteheti azt a kockázatos lépést, a másik semmi
esetre. Sokszor a kockázat onnan van, hogy itéletünk nem mutatja az
evidencia világosságát és biztonságát. Pedig ide tartoznak azok a nagyszá
mú és napról-napra előadódó esetek, amelyeknek miként való megoldá
sától függ egész életünk aránylag egyenes, vagy pedig bizonytalan, ide
oda hajladozó iránya. Guardini mondja, hogy ezek az esetek életünknek
jó felét teszik ki, más szóval cselekedeteink felénél megakadunk. ha csu-
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pán tárgyi elvek szerínt próbálunk eljárni. Itt van szükség az alanyi elv
segítségére, más szóval helyzetünk figyelembe vételére. A helyzet szigo
rúanegyszeri esetet mutat és mégis bölcsen és az igazság szerínt kell
elbírálnunk, mintha közismert és mindennapos, jól begyakorolt esetről

volna szó.
A helyzetnek, a szituációnak tehát nincsenek szabályai, és ha két

egyformának látszó esetben egyforma módon döntünk, megtörténhet, hogy
döntésünk csak egyik esetben jó, a másikban egészen mást kellett volna
tennünk. Emeljük csak ki azok helyzetet, akik "gyakorló katolikusok",
tehát gyónó-áldozó és rendszeresen imádkozó emberek. Ezek általában a
Szentlélek Úristen vezetésére bízzák magukat, időnkint mégis nagy nyug
talanság 'fogja el őket. Honnan fogják tudni, hogy bizonyos esetekben a
Szentlélek Isten vezetése alatt állunk, így tehát döntésünk megbízhatóan
természetfölötti és kiérett; vagy pedig képzelődéssel van dolgunk? Nyil
tan meg kell mondanunk, hogy miként a misztikában általában, úgy a
vezetésünk természetfölötti voltában is mindig marad bizonyos kétség,
amelyet a hűséges és mindig újra kezdett imádság van hivatva fokoza
tosan csökkenteni. Egy a fontos: hűség ehhez a vezetéshez és az a meg
győződés, hogy ez a vezetés, mint egyéni és exisztenciás döntés, naponta
a kegyelem hatására jött létre, ezért föltétlenül helyesen járunk el, mi
kor követjük. Szent Jeanne d' Arc elviselte az egyházból való kiközösítést
és a keserves máglyahalált, de senki kedvéért sem engedett abból a meg
győződésből, hogy neki kötelessége teljesíteni, amit Isten megvilágosítása
kíván tőle; és az egyház szentté avatta. Aquinói Szent Tamás így fogal
mazta meg a tételt: az elméleti igazság ugyan a tárgyi valósággal való
egyezésben áll, de a gyakorlati igazság a jóhoz való akarattal való egye
zésben.

Az egyházi tanítóhivatal

vajon milyen álláspontot foglal el a helyzeti etika kérdésében?
XII. Pius mindenesetre igen óvatosan nyilatkozik; A Humani generis kez
detű enciklikában nem szól ugyan érdemben erről a problémáról, de föl
hívja a katolikus teológusokat és bölcselőket, hogy igyekezzenek rnijiél
jobban elmélyedni korunk újabb gondolataiba és ne gondolják, hogy jo
gunk van nem venni tudomásul őket. Ellenkezőleg, egyenesen elmélyedt
ismeretekkel kell rendelkezniök ezekről, Beszédeiben, amelyeket a leg
külőnfélébb alkalmakkor tartott, nem itélte el a pápa a rendszert a maga
egészében, csupán azokat a részeket emelte ki az "új erkölcstanból", ame
lyek katolikusok számára elfogadhatatlanok. A többit tehát nyugodtan
a magunkévá tehetjük. XXIII. János pápa sem találta elitélendőnek az
irányzatot, ami nagy megnyugtatás arra, hogy nem járunk téves úton.
Ugyanennek bizonysága az erről szóló és egyre növekvő szárnú katolikus
tanulmányok közt a Lexikon für Theologie und Kirche, amely folyamat
ban levő 2. kiadásában már teljes három hasábon foglalkozik a katolikus
exisztenciás etika fogalmával és jelentőségével. Azóta még bátrabb hangú
tanulmányokat olvashatunk a helyzeti erkölcs beiktatásáról erkölcsta
nunkba. Az úttörés tehát megtörtént és a nyomában járó aggodalmakat,
úgy látszik, sikerült eloszlatni.

A veszedelmek, mint minden újításnál persac itt is jelentkeznek. Az
exisztencializmussal kapcsolatban sűrűn esik szó kockázatról és ez hoz
zátartozik az alanyi tényezőhöz, akár a rendszer alkalmazásakor jelentke
zik, akár annak elterjesztésével és népszerűsítésével összefüggésben. Ka-
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tolikus hívő is megtévedhet, mikor túlmegy a szükséges mértéken és úgy
mérlegel, mintha az isteni törvénytől függetlenül cselekedhetne. Pedig ar:
isteni törvény ami számunkra minden körülmények közt irányadó, nem
lehet tehát félretenni nagyobb kényelem kedvéért, vagy azért például,
hogy házasságunkat fölbonthassuk és újabb házasságot köthessünk. Er
kölcsi cselekedeteink elbírálásában mindig a tárgyi elvek az elsők. mert
egyetemesek és minden esetre állnak. Csak ahol ezek nem elegendők, to
vábbá egyéni esetekben, különősen hivatás kérdésében, végül a taná
csolt jó körül lehet és, néha kell is a tárgyi elveken túl az alanyi elvhez
nyúlni.

-
RŰNAY GYÖRGY VERSEI

ÉVA

1.

Esteledett. Karcsú fuvalmak énekeltek,
mint aszirének. .
De lassan-lassan egyre kevesebb lett
és egyre elhalóbb az ének,
s később már csak saját emlékeként derengett
s már nem dalolt, de fénylett.

Még egy-egy piros vonulat, néma fuvola-dallam
lebegett tova lágyan,
s oboa-liiák, hegedű-kékek halkan
szálltak-enyésztek az alkonyat áradatában,
s végül egy sárga gyúlt: klarinét! lobogott a magasban,
c.::tán kilobbant a homályban.

Az égen már kecses kométák kergetődztek,

mint vízben a halak.
Még fönt ült a hegyen, tűnődve nézte őket,

dr nem sugárzott már a Nap.
A tavak le-lehunyták szemüket, a világ nagy lápjai gőzölögtek,

s már holdat álmodott a folyókon a hab.

Ádám a Kertben állt. Megvárta, míg a sok szelíd vad
fészkére tért,
aztán karját emelve Elohimnak
hálát adott az életért.
"Aldott légy; terved megfogant: a létben míndenütt tökélyre nyílt; csak
én vagyok - mondta - kiben elvetélt.

Elnézem páros pacsirtáidat: milyen boldogok a pacsirtasúgban !
Örömük szüntelen kicsordul ajkukon.
S ujjongva hemperegnek nagy hüllőid a sárban;
míg én, az Ember, meddőn ringatom
homlokom csillagát sóvárgó éjszakámban,
me rt nincs lény, akivel lényem megoszthatom.

Szarvasaidnak búgó boldogság minden este:
nekem létem nemléte. Rejts el, álom!
Fekszem a melegárnyú fák alatt dideregve
.s magamra húzom a magányom.
Miért nem tiprod el teljességemet, mielőtt szégyent hoz nevedre
csorbíthatatlan csonkaságom l"

il'




