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A LELKIISMERET
A KATOLIKUS SZEMLÉLETBEN

A lelkiismeret kérdése régente is, mostanság is állandóan foglalkoz
tatja az emberiséget. Nemcsak abban a drámai formában, ahogy koszorús
~ö1tőruk "Ágnes asszony" balladájában oly mesterien megénekli, hanem
a történelmi fordulatok súlyos változásain kívül a mindennapi életben is.

A negyedik században, Nagy Konstantin után a kereszténység már
.szabadságot és békét élvezett, ami!kor a pogányság visszavágott Julianus
aposztata elkeseredett, véres üldözésében, aminek igazi oka a lelkiisme
ret szabadságának problémájára vezethető vissza. A császár keresztény
nevelőinek túlzó és merev szigora erőszakkal akarta Julianusra kényszerí
teni a keresztény hitet és erkölcsöket. Ezért fordul t ellene. A lelkiismereti
szabadság alapján lett a kereszténység legnagyobb ellensége és legkegyet
lenebb üldözője. Juláanus császár klasszikus példája annak, hogy lel'ki
ismerete ellenére senkit sem szabad a hitre, vagy valamely világnézetre
ráerőszakolni.

A lelkiismeret problémája más és más formában ugyan, de minden
időben újra Bs újra felbukkan. Sokszor megborzad a müvelt világ a
"vad" népek szokásain, hogy legyőzött ellenségeik, vagy akár saját né
pük hőseinek húsát megeszik, s lelkáismeretük nem tiltakozik ellene, Sőt

ezt az emberevést egyenesen erkölcsileg jó és erényes cselekedetnek tart
ják mert úgy vélik, hogy ezáltal ellenségeik, vagy hőseik bátorsága, harci
ügyessége és hősiessége rájuk is átszáll. Vagy India egyes törzseiről ol
vassuk, hogy éppen lelkiismereti indítékok alapján a megözvegyült hit
vest elhunyt. élettársával együtt temetik el, vagy égetik meg. hogy így a
hitvesi egység a halál után is folytatódjék. Ugyanily alapon tartják ugyan
csak Indiában a templomi prostituciót is megengedettnek. De nem is
kell oly messze mannünk sem időben, sem térben, hiszen ma is - nálunk
is, másutt is, - sokan lelkiismeretük szerint megengedettnek tartják a
közterhek alól kivonni magukat, vagy a közösséget. a közvagyont megká
rositaní. Az ilyenek embertársaik. vagy a törvény számonkérését azzal
hárítjáJk el és hamis lelkiismeretüket azzal igyekeznek elaltatni, hogya
közhatalom úgyis eltékozolná. vagy felesleges dolgokra költené a köz
vagyont.

De van a lelkiismeret problémájának még hétköznapibb, lépten-nye
mon felbukkanó formája is, Idézünk egy panaszos levelet. mely hozzánk
érkezett: "Szeretnék családomban békés, boldog állapoto t teremteni 
ir-ja a férj -, de lehetetlen. Minden próbálkozásom sikertelen élettársam
lelkiismerete miatt. Ha ugyanis jól átgondolt és tárgyilag megfontolt meg
oldási tervemet előhozom, élettársam tüstént elhárítja azt magától, mert
- mint mondja - az ő lelkiismerete mást parancsol. Nézetemet, akara
tomat. vágyaimat mindig azzal utasítja el, hogy saját le1kiismerete neki
mást diktál. Ha szemrehányást teszek feleségemnek. hogy ez vagy az nem
helyes, mindjárt kész a válasszal. neki nyugodt a lelkiismerete. Sokszor
nyilvánvalóan helytelen, vagy éppen bűnös dolognál szeszélyesen a maga
lelikiismeretére hivatkozik. Hiába mondom neki, hogy éppen a lelkiis
mereti felelősség miatt kellene másként eljárnia. Azzal int le. hogy min
denkí a maga lelkiismerete szerint tegyen. hiszen Isten is lelkiismerete
szer-int itéli meg az embert. Próbáltam már onergikusabban fellépni, ha
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nem is éppen ráerőszakolni valamit, amit szer-intem a helyes lelkiismeret
diktál, de a helyzet még rosszabbá vált, egészen megkeményedett, meg
makaceosodott minden próbálkozásorn és törekvésem ellen." A kép, 'ame
lyet ez a levél elénk tár, a lelkiismeret problémájának egyik mai vetü
lete. Ebből is láthatjuk, hogy a lelkiismeret problémája általánosan sür
gető kérdése az életnek. A különféle felfogások, világnézetek más és más
Q.!doalról próbálják megvilágítani és megoldani a lelkiísmeret problémáját.
Bennünket azonban most főleg az érdekel - állandóan ezt is kérdezik
tőlünk ~, miképpen lehet e kérdésekre katolikus felfogás szerirití fele
letet adni? Mi a lelkiismeret problémájának katolíkus szeraléletű meg
oldása?

A számunkra legfőbb norma

Mindenekelőtt le kell szögeznünk, hogy a lelkiismeret kérdése és an
nak problémája nemcsak a vallás, s közelebbről a keresztény hit és ki
nyilatkoztatás kérdése. A lelkiismeret kérdése és annak mínden problé
mája az emberiségnél egyetemesen jelentkezik. Vallástól, műveltségtől és
korszokásoktól eltekintve az emberiség életének kezdeteitől fogva mindig
nagy szerepet játszott, mert a lelkiismeret és a lelkiismereti szabadság
az ember eszes természetéből és akarati szabadságából logikusan folyik.
A lelkiismeretet mínden ember mindenkor az emberi cselekedetek zsi
nórmértékének tekintette. Költők megéneklik, filozófusok megvrtatják,
jogászok a felelősség alapjának tekirntík és aszerint hoznak itéletet. A
lelktismeretet úgy fogják föl, mint a gyakorlati ész ítéletét arra vonat
kozóan, amit tenni kell, vagy megtenni nem szabad. A katolikus egyház
tanítása szer-int viszont nem lehet a lelkiismeret problémáját elvontan,
mint pusztán természeti tényt, vagy kizárólag etikai, bölcseleti kérdést
tekinteni. Bármennyire hozzá tartozik is az ember természetéhez, a hu
mánurnhoz, a lelkiismeret a katolikus szemleletben nem lehet független
Istentől. A katolikus felfogás az, hogy a lelkiismeret problémáját pusztán
individuális alapon sem megfogalmazni, sem megoldani nem lehet, mert
az ember nem függetlenítheti magát az erkölcsi rendtől s annak két pó
lusától, az Alfátólés az Omegatól.

Teilhard de Chardin, korunk egyik leghaladóbb katolikus szcllome,
akiről folyóiratunk hasábjain többször esett szó, szerette modern világ
szemléletét a kinyilatkoztatásból merített két végpont keretébe állítant.
Isten az élet és minden lét Alfája és Omcgája. Tényleg ez a katohkus
l,eológiának is két pillére. Teilhard szer-int az anyagi és szellemi lét az
általános fejlődés folyamatában mozog, de annak ki-indulópontja az Alfa,
a teremtő Isten maga, akitől ered az anyagi világ, s benne miriden fej
lődés esirája. amiből élet alakul ki. E fejlődésnek végcélja az Omega,
vagyis lsten, aki felé konvergál minden létező, minden mozgás és élet.
A lelkiismeret is tehát, az erkölcsi élet e legfontosabb tényezője, szeran
tünk csak akkor érthető teljesen, problémája csak akkor oldható meg
maradéktalanul, ha az Alfa és Omega, a kezdet és a vég közé állítjuk.

A katolikus szemléletben a lelkiismeret, mint az ember maga is,
Istentől ered. Ő teremtette emberi természetünket, ruházta fel az embert
értelemmel és szabad akarattal. Az embert értelme, lelki képességei fel
emelik a szellemiek világába. Tudása életének és tevékenységének világító
fáklyaja. szabad akarata pedig cselekedeteinek rugója. mozgatója. E két
tényező állítja be az embert az erkölcsi rendbe. az ethos világába. Tudá
saból es akaratából indul ki minden emberi törekvés, minden tudatos és



szabad ténykedés. Az ernber tudása. értelme előre néz és az Omega felé
mutatja az utat; szabadsága pedig az önkormányzat alapján oda irányítja,
ahová miriden fejlődés iránya mutat. Szabad akaratából folyó cselekede
~i az eszközök, melyekkel az Omega fe1é halad. E végcélra irányuló em
beri cselekedetek rendje az erkölcs világa. Saját cselekedeteink akkor
jók, akkor helyesek, ha megfelelnek az erkölcsösség legfelső nermájának.

Ám mindjárt felme.rül lelkünkben a kérdés: tulajdonképpen mi is
ez a legfelső norma? Aki a kérdést úgy fogja fel, mint az idézett levél
írójának felesége, az a lelkiismeret legfőbb .normájának a maga autonom
eszét tartja. Nála bevallottan. vagy tudat alatt, mindíg ez a felfogás érvé
nyesül, hogy akkor jár <'1 helyesen, ha a maga legjobb belátása szerint
cselekszik. Végső eredményben tehát úgy gondolkodik, mint Kant, aki
ad vallotta, hogy akkor jó erkölcsi cselekedetünk, ha megfelel az auto
nóm észnek, vagyis ha összhangban áll az ,,1mperativus categortcus"
szal, mely azt diktálja: .,Ezt tedd! Em kell terined l" Kant szerint ez az
ész, mely kategor-ikusan . parancsol, azért autonóm. mert független min
den más irányító, vagy determináló tényezőtől, önmaga saját magának
nermája. Ha tehát az autonóm ész diktáturrsa szerint cselekszünk, akkor
jót teszünk, ha ellene tennénk valamit, akkor ez rosszá válnék Kantnak
igaza 15 van annyiban, hogy minden erkölcsi cselekedet meg kell, hogy
feldjen az ész diktátumának, de téved abban. hogy az ész diktáturna az
erkölcsösség legfelsőbb és végső normaja. A fenti feleség álláspontját is
ebből a szempontból ítélhetjük meg. Nem tévedett abban, hogya maga
esze, a maga tudása szerint kell kiformálnia lelkiismeretet. Viszont fér
jének igaza van abban, hogy ez még nem elég ahhoz, hogy cselekedete
minden tekintetben helyes és jó legyen. A katolíkus szemlelet szeririt
szükséges, hogy a lelkiismeret ne csak az észhez, hanem egy magasabb
normához is igazodjék.

Nem kétséges, az észnek is tudatában kell lennie annak, hogy míkor
ítél helyesen és mikor nem. Maga a panaszkodó férj is kiérezre azonban
.1 Ielkiismereti probléma elemzésénél. hogy kell egy magasabb irányitó
tényezőnek lennie, mely megállapítja, hogy mihez kell szabnia eszünk
nek a maga ítéletét, .amikor cselekedeteink helyességéről dönt. A cseleke
detek erkölcsi helyességet 'kutatva már Arísztotelész is rájött arra. hogy
az ember tévedhet, tehátesie nem lehet kizárólagos rnértékc az erköl
esi jónak, hanem szükséges, hogy az ész itélete tárgyilag igaz és helyes
legyen. Ez pedig akkor van meg - jelenti ki Arisztotelész --o ha eszünk
itélete megfelel a végcélnak, melyre törekszünk, vagyis ha megfelel a
a boldogságnak. Ugyanezt tanítja a katolicizmus is: a jócselekedet maga
sabb rior-mája dönti el annak erkölcsi természetet, de ennek legvégső

normája maga az lsten. Amíg tehát Kant a cselekvő észt tartja az erköl
csi jó noranájának, addig Arisztotelész az igaz és helyes észt. vagyis azt,
amely megfelel az ember boldogságának. Kant racionalista, Arisztotelész
eudernonista: K.ant kizárjg, Arisztotelész nem zárja ki az Omegát, Istent.
mint végcélt, de még nem jut el Isten teljes ismeretéig.

A katolikus egyház tanítása szem előtt tartja cselekedeteink és er
kölesi életünk kapcsolatát Istennel, akihez mint végcélhoz kell igazodnia
életünk minden megmozdulásának, nunden tevékenykedésének. Ez konk
réten azt jelenti, hogy rninden erkölcsi cselekedet akkor jó, ha nemcsak
eszünkhöz igazodik (Kant), ha nemcsak boldogságunknak felel meg (Arisz
totelész).hanem lsten akaratának is. Ez dönti el a hívő ember számára
végső fokon cselekedetei erkőlcsi értékét. élete helyes irányát. Ha er-o
kolesi életünk valóban helyes irányban halad, akkor cselekedeteink Is-
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tenhez vezetnek, e benne elérjük a legnagyobb boldogságot, amire lsten
teremtett bennünket. A katolikus szemléler tehát mondható racionalista
nak, mert elfogadja az ésszerűséget, mínt az erkölcsi jó alapnormatív jet
Iegét ; de egyben eudemonista is, mert a végoétban, a boldogság elérésé
ben látja az ember végső boldogságát, ugyanakkor azonban azt is tanít
ja, hogy ez a boldogság Istenben található meg egyedül, aki a legfelsőbb

szabályozó elve az egész erkölcsi rendnek, s így minden cselekedetnek.

Az erkölcsi jó három feltétele

Ha az idézett levélre gondolunk, akkor a k atolikus felfogás szerint
a férjnek azt kellett volna feleségétől meglcérdezníe: miért tartja helyes
nek azt. amit a maga esze szerint ítél jónak? Ha azt a feleletet kapja:
Mert ez nekem így tetszik ! - vagy: Mert ezt tartom magam számára
kellemesnek! - vagy: Mert ez tesz boldoggá! - akkor felesége túl 'ju
tott volna ugyan Kant autonóm norrnájánál, de nem eme1kedett volna
magasabbra Arisztotelész eudemonizmusánál. Semmi esetre sem emelke
dett volna fel a keresztény erkölcs még ennél is magasabb normájáig,
Istenig. Hiába hivatkozik arra, hogy Lsten őt a saját lelkiismerete szer-int
ítéli meg. Ha ugyanis lelkiismerete nem felel meg az Isten gondolatának
és akaratának, akkor erkölcsileg rosszat tesz, s nem várhatja. hogy Is
ten a rosszat jónak ítélje. csak egyetlen eset képezhet kivételt, neveze
tesen az, ha hibáján kívül nem ismerné, vagy helytelenül ismerne meg
Isten gondolatát és akaratát. De még akkor is kötelessége lett volna el
lenőrizni, vajon eljárása megfelel-e a józan észnek valóban helyesen
ítéli-e meg a dolgokat, és ha igen, mennyiben felelnek meg ezek Isten
rendelésének.

Mint látjuk, a katolikus tanítás szerint az erkölcsi jó, a helyes cse
lekedet nem az ember szubjektív megítélésén, nem vágyain, hangulatán.
vagy akaratán múlik, hanem Isten rendelésén. melyben benne rejtik Is
ten értelmének célrairányítása is, akarata is. A vele való megegyezés biz
tosítja az ember Iegfőbb boldogságát. Az anyagi világ és az ember között
éppen az a külőnbség, hogy amíg az előbbieket Isten deterrninálta a vég
cél felé, melynek elérésére benső, természeti törvény érvényesül benmi1k,·
addig az embert - értelmes eszére és szabad akaratára való tekintettel
- nem determinádta, hanem csak ráirányította a helyes útra, .mely feléje
vezet. lsten meg is segíti az embert abban. hogya legfelsőbb erkölcsi
normát értelmével felismerje, akaratával pedig kövesse.

A lolkiismeret katolikus szemlelete azonban még nem áll meg ennél
a pontnál.. Hiszen ezek az objektív normák csak elméleti síkon oldják
meg a problémát. A gyakorlatban fennmarad a kérdés: mikor felel meg
a cselekedet Istennek? Konkréten. vagyis a gyakorlatba hogyan lehet
megállapítani azt, hogy valami erkölcsileg jó-e, vagy rossz? Mikor ~

szünk úgy, hogy ezzel Isten közelségébe jussunk, s rníkor úgy, hogy a
tavolodunk tőle ? Hiszen az idézett levélben is láthattuk, hogy a feleség
nem vallástalan, elvben nem zárja ki Istent eljárásának erkölcsi megíté
lésénél. Mégis valójában tekinteten kivül hagyja, feltehetően azért, mert
nem tudja megállapítar», hogy konkréten mire gondoljon, mikor Isten
ről, mint a jó végső erkölcsi normajáról van szó. Pedig tudhatta volna,
ha a katolikus erkölcsi tanítás további Ielvílágosttását kéri. Ez ugyanis
.a gyakorlatnak azzal siet segítségére. hogy a cselekedetek elemzésenél
mutatja ki, rniként feleljenek meg ezek a legfelső normának. A fizikai
világban akkor mondható valami tökéletesnek, ha állaga jó, ha meUék:kö-
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rülrnényei megfelelők és a kérdéses dolog jó célt szolgál, Ennek analö
giájára isuierhető Id a gyakor-latban az erkölcsi cselekedeteknek is jó
vagy rossz volta. A jó cselekedetnek tárgyilag jónak kell lennie, mint
arnilyen például a k ötelességteljesítés, az élet, vagy közjó szolgálata, De
a cselekedet mellékkörülményeí is számbajönnek a megítélésnél: kellő

időben, megfelelő mértékben, a cselekvő erejéhez mérten végzett jó, vagy
semleges cselekedet mondható jónak. Végül a cselekvő szándéka is mér
legelendő, mert a legjobb cselekedetet is lehet rosszra használni, ami er
kölcsi értékét megrontja. Ha e három tényező együttesen jó, akkor maga
a cselekedet is erkölcsileg jónak mondható; ha csak egyik is rossz er
kölcsi szempontból, akkor már a cselekedet mínt olyan is rossza válik.
A gyakorlatban tehát e három tényezőt kell kellőképpen mérlegelni, meg
vizsgálni, hogy megállapithassuk, vajon megfelel-e mindegyik az erköl
csi normának.

Egy tárgyi és egy alanyi elv

A katolikus erkőlcsi tanitás szerint Isten még ezt a gyakorlati eljá
rást is megkönnyítette számunkra. Két olyan segítséget adott egy tár
gyi, objektív, és egy alanyi szubjektív principiummal, amely könnyen
és gyorsan mintegy spontán módon könnyűvé teszi a Ielkűsmeret ítéle
tét. Az elsőt synteresis-nek a másikat syneidesis-nek nevezik szaknyelven.
A két principium közül az elsőt alig ismerik az életben, a másikat annál
általánosabban. Az elsőnek nincs se lahn, se magyar neve, azért meg kell
tartanunk a görög nevét; a másiknak neve latinul conscientia, magyarul
lelkiismeret. Vizsgáljuk meg mindkettőt.

A synteresis Isten kűlön ajándéka, mellyel természetünket felruház
ta, hogy annak segítségével könnyebben felismerhesstik azokat az objek
tiv princípíumokat, melyeknek segítségével rögtön, szinte ösztönszerűen

felismerhetjük, vajon megvan-e cselekedeteink és a végcél között a meg
felelő viszony. Nem külön képesség ez, nem értelmünktől, eszünktől kü
Iönbőző szellemi erő, hanem gyakorlati eszünk természetes adottsága, haj
lama, mely azonnal megvilágítja a legfelső erkölcsi normával való meg
egyezést, vagy meg nem egyezést. Van ehhez hasonló hajlama spekula
tív, vagyis elméleti eszünknek is, amellyel gyorsan és világosan felfog
hatjuk a lét és gondolkodás alapelveirt : az azonosság, az ellentmondás,
a harmadik kizártságának elvét, az elégséges értelem és az okság elveit.
Ezek ugyanis minden lét és megismerés végső alapjai,hlelyeket minden
bizonyítás nélkül is mindjárt világosan megértünk és elfogadunk. Ezek
hez hasonlóan gyakorlati eszünknek is van ilyen természet.adtá hajlama,
a synteresis, amellyel az objektív erkölcsi alapelveket az előzőhöz hason
lóan gyorsan, világosan, minden érvelés nélkül is biztonsággal felfogjuk
és elfogadjuk. Ezek az alapelvek segítenek felismerni a legfőbb erkölcsi
normával való viszonyt. Ilyen erkölcsi alapelvek például: a jót tenni, a
rosszat kerülni kell; amit nem akarsz magadnak, ne tedd embertársad
nak; úgy cselekedjél, hogy minden tetted másoknak erkölcsi nermája le
hessen. Ezeket az alapelveket minden gondolkodó ember a synteresis ál
tal azonnal helyesnek és irányadónak fogadja el. hacsak kicsit is meg
fontolja, hogy azok mit fejeznek ki. A synteresis megkönnyíti cselekede
teink viszorivának felismerését a legfelső erkölcsi normával. Az általa
megismert alapelvekből azonnal kitűnik, hogy cselekedeteink erkölcsi
leg jók-e, vagy sem. Ha az említett feleség erre gondolt volna, csak
hamar, és könnyen felismerhette volna. heIYE'S-e eljárása, vagy erkölcsi-
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leg rossz. Ha magatartása a családban, gyermekeivel vagy férjével szem-o
ben olyan volt. hogy azt ő magával szemben mástól el nem tűrj, mind
jart telismernette volna annak helywien vo1tát. Sok eselekedet lehet ön
magában jó, de szocíálís szempontból káros, tehát mellékkörülményeiből

csakhamar kitűnik a legfelső normával való ellentéte. A synteresis által
könnyen megismert erkölcsi alapelvek az összes erények csírái, csak ezek
szerint kell a gyakorlatban élnünk, s akkor az összes erények kisar
jadnak belőlük.

Azonban a synteresis csak az egyik segítség, amit Isten nyújt, hogy
erkölcsi életünket megkönnyítse. Az objektív megismerési elveken túl
olyan alanyi, szubjektív princípíumot is adott, amely ami oldalunkról
segít a helyes erkölcsi utat megtalálni és követni. Ez a szubjektív ~rin

cipium a lelkiismeret, amelynek latin neve: conscientia, könnyen zavart
okozhat, mert kétféleképpen, pszichológiai és etikai értelemben szekták
használni. Az első értelemben tudatot jelent, utóbbiban szorosan vett
lelkiismeretet, s most mi csak ez utóbbi értelemben használjuk e szót,
igy a lelkiismeret nem más, mint a gyakorlati ész itélete, melynek segít
ségével alkalmazzuk az erkölcsi alapelveket. Ezért segít eldönteni konk
réten, hogy melyik a jó. és melyik a rossz cselekedet.

Miként a syrrteresis, úgy a lelkiismeret sem külön képesség, hanem
a gyakorlati észnek működése, itélete. Tevékenysége abban az itéletben
nyilvánul meg ugyanis, amellyel állást foglalunk cselekedeteink végre
hajtásában: tegyük-e, vagy se? Ha lelkiismeretünk a cselekedetet he
lyesnek ítéli, akkor nemcsak azt állapítja meg, hogy az jó, hanem azt is,
hogy most melyik erkölcsi alapelvet kell követni, például ezt: a jót kö
vetni !kell. Ha lelkiismeretünk úgy ítéli, hogy valami nem. felel meg a
legfelső normának, tehát rossz, azormal tiltakozik: ezt kerülni kell! A
lelkiismeret tehát nem valami miszbikus, mágikus erő bennünk, csupán a
gyakorlati észnek itélete. mely megismeri és eldönti, tenni kell-e valamit,
vagy elkerülni. Mivel értelmi képesség, azért a cselekedet végrehajtását
is figyelemmel kiséri és így tudatossá teszi erkölcsi életünket. Ezért ké
pes tanúskodni arról, hogy valamit tettünk-e, vagy sem. Sőt a csele
kedet végrehajtása után vagy helyesli, helybenhagyja azt, vagy pedig
szemrehányást tesz, asszérint. hogy lelkiismeretünk szava szerint jár
tunk-e ej, vagy annak tiltakozása ellenére cselekedtünk.

A helyes lelkiismeret

A lelkiismeret tehát a gyakorlati ész itélete, s ezért igaznak, helyes
nek és biztosnak kell lennie. Igaznak, vagyis tényleg meg kell állanitania
a legfelső normával való megegyezést; helyesnek, mert meg kell látnia e
normával való tényleges megegyezést minden erkölcsi cselekedetünknél:
es végül biztosnak, mert itéletében ki kell zárnia a tévedés félelmének
még a csiráját is. Következőleg, hogy a lelkiismeret igaz, helyes és biztos
legyen, ismernünk: kell az erkölcsi élet elemeit, jártasaknak kell lennünk
az erkölcsi jó és rossz normáínak alkalmazásában. Ezt a jártasságot a
lelkiismeret helyes nevelésével érhetjük el. A lelkiismeret nevelése tehát
az erkölcsi helyes élethez elengedhetetlenül szükséges. Ha valaki nem jól
itéli meg magatartásának erkölcsi helyességet, vagy helytelenségét. leg
többnyire onnan ered, hogy lelkiismeretét nem nevelte meg helyesen.
Ha pedig nem mulasztotta el. de sokszor. vagy állandóan nem követi lel
kiismeretének szavát, az is bekövetkezhet. hogy lelkiismerete - mint a
rossz iránytű - nem ad többé helyes tájékoztatást erkölcsi életében.
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Ennek kapcsán azonban sokan kettősséget látnak az igaz es helyes
lelkiismeretl'c való kőt.clezettscg kérdésében. Azt mondják ugyanis: egy
telő] il lelkllsmeret szavat mindig követni kell, aikkor is. ha az talán tár
gyilag téves, mert Isten a lelkiismerete szerint ítél meg nundenkit. Más
Jelöl miridenk i köteles helyes lelkiismeretet kialakítani magában, köte
les azt ellenőrizni, hog~' igaz-e, helyes-e, vagy sem. Tehát úgy látszik
mintha ct lelkiismeret parancsszava felett állna még egy másik, egy fel
söbbrendű kötelezettség. egy másik lelkiismeret, mely a lelkiismeret prob
Iemáját önmagában sokszorozza.

Tényleg a lelkiismeret szava mindig követendő. ez a lelkiismeret ál
talános törvénye. Ám láttuk, hogya lelkiismeret a gyakorlati ész diktá
turna : ezt tenni. azt kerülni kell! A lelkiismeret pszichológiája. azonban
azt ~'lZ egymásutánt állapítja meg, hogy a gyakorlati ész müködését meg
előzi az elméleti ész funkciója; ez pedig nem a konkrét gyakorlatra irá
nyuL hanem az igazság 'megismerésére, jelen esetben ct cselekedetek leg
felsőbb igaz és helyes ir~yító elveinek megismerésére. Az elméleti ése,
a ratia specul.ativa törvénye az, hogy ismerje meg cselekedeteink maga
sabb és végső normajával való rnegegyezeset és azt a gyakorlati észnek
nyuj tsa, s igy annak munkáját támogassa, segitse. A gyakorlati ész ter
mészete és törvénye viszont, hogy a megismert jó és helyes normákat jól
alkalmazza és igy az erkölcsi életet vezesse. A gyakorlati észnek az el
méleti megismerés fdé való tájékozódását segíti elő - mint láttuk - ct

synteresis, mely az elméleti igazságok konkluzióit rövid és mindenki ál ..
tal hamar érthető formában fejezi ki.

A kettős kötelesség tehát más és más vonalon áll fenn. Az ember
núnt eszes lény köteles megismerni a tárgyilag igaz és helyes erkölcsi
normákat, az erkölcsi élet elemeit, mint erkölcsi lény pedig köteles ezek
nek gyakorlati alkalmazását, melyet a lelkiismeret szava ír elő számára.
hűségesen követni, cselekedeteiben, erkölcsi életében. Az elméletíél'iz
törvénye' a helyes megismerést sürgeti. a gyakorlati ész, vagyis a lelki
ismeret törvénye pedig a helyes cselekvését; egyik az értelem világossá
gát, másik a cselekedet helyességét, az erkölcsi élet jó irányítását célozza.
A lelkiismeret felülvizsgálatának és ellenőrzésének kötelezettsége tehát
nem sokszorozza önmagában a lelkiismeret problémáját, hanem biztositja
a lelkiismeret helyes és jó funkcióját.

Azokban ct ritka esetekben, amikor vad népek emberhúst esznek.
nemcsak tévedés csúszott be lelkiismeretük itéletébe a cselekedet tárgyát
illetően, hanem az az eltompulas is szei-epet játszott, amely a hosszú idő

alatt és a tŐI'ZS hagyományainak erejénél fogva megrögzötté tette őket

abban. hogy a tárgyilag rossz cselekedet megengedettségét tartsák. Ugyan
ilyen tévedés csúszott be az indiai szokásba a hitvestársnak a meghalttal
való eltemetésében is, az általuk felhozott erkölcsi rnentség nem szünteti
meg .1 gyilkosság rosszaságát. A templomi prostitució a katolikus szemlé
letben akkor is bűnös marad, ha azt kultíkus mezbe öltöztetik. Ugyanígy
a· közjó megrövidítése, a közterhek alól való kibúvás nemcsak jogtalan
és tárgyánál fogva meg nem engedett. hanem éppen mivel a közjó felette
áll az egyéni jónak még súlyosabban minősül is. mintha csak az egyese-
ket káresitanú meg. .

Látjuk tehát. hogy az erkölcsi megitélésnéllelkiismeretün:k csak akkor
vezet d és emel a szerintünk való végső cél, lsten felé, ha igaz. helY€6,
jól tájékozódott. ha tisztánlátó. tárgyilag kizár minden félelmet a téve
déstől. vagvis biztos. A lelkiismeret problémájának megoldása tehát ab
han re-jlik. hogv hcivescn és világosan lássuk, rniként igazodjunk el cse-



lekedeteink világában, erkölcsi, lelki életünkben. Ám ha lelkiismeretünk
helyesen és biztosanritél, ha kellő önnevelessel alakult ki és megmarad il

tárgyilagosság síkján, aikkor jó irányítónk és ez esetben Isten is eszerint
ítél meg bennünket. A lelkiismeret törvénye szerint mindig lelkiismere
tünket kell követnünk. de természetesen az igaz, a helyes és biztos lel
kiismeret ítéletét. Ha valaki téves lelkiismerettel birna, akkor elsősorban

tévedését kell megszüntetnie. Isten csak abban az esetben nem rója fel
bűnül azt. amit téves lelkiismerettel cselekedtünk. ha hibánkon kívül
nem tudtuk a tévedést elkerülni. De aki maga tehet róla, hogy hibás a
lelkiismerete és jónak itéli a helytelent. a rosszat. az nem mentheti ma
gát sem emberi, sem isteni bírája előtt. Így nyer végső megoldást az idé
zett levélben foglalt kérdés, amely tényleg a lelkiismeret egyik legna
gyobb és legnehezebben megoldható problémája. Isten igenis a lelkiisme
rete szeririt ítél meg mindenkit. De nem mindig oldja fel azt, aki reves,
helytelen lelkiismerete szerirrt járt el. Csak abban az esetben várhatunk
felmentő itéletet, ha ártatlanok vagyunk abban, hogy Ielkiismeretünk
helytelenül itólt némely cselekedetünknél.

Még csak egy utolsó kérdés vár megoldásra: szabad-e valakit kény
szeríteni arra, hogy lelkiismerete ellen cselekedjék? Julianus esetére gon
doljunk. Vajon menthető-e a császár, hogy oly kegyetlenül és véresen
üldözte a keresztényeket? A katolikus egyház a leghatározottabban vall
ja a lelkiismereti szabadságot. Az egyházi törvénykönyv, a Codex Juris
Canonici 1351-ik kánonja kimondja, hogy senkit sem szabad a katolikus
hit elfogadására kényszeríteni. Ha tárgyilagosak akarunk lenni, meg
kell állapítanunk, hogy Julianus császár nevelői az egyház tanítása és
szelleme ellen jártak el. A mai törvénykönyv tilalma régente is érvény
ben volt. Lactantius már a harmadik században ezt felelte a római hely
tartónak. aki 'fl. pogány vallás rituális törvényeinek követésére akarta őt

kényszeríteni: "Ha ez az áldozat nem önkéntes, nem lélekből történik,
nem áldozat többé, hanem átok, - nisi enim sponte et ex animo fiat,
execratio est l"

A Ielkiismereti szabadság a katolíkus egyház tanítása szerin t a leg
bensőbb személyi joga minden embernek, s ebbe a benső szentélybe nem
szabad erőszakos kézzel belenyúlni. A katolikus gondolkodás még azt
sem engedi meg, hogy megzavarjuk valakinek nyugodt lelkiismeretét, ha
az illető jóhiszemű, éppen mert jól tudjuk, hogy Isten mindenkit a maga
lelkrísmerete szerint ítél meg. De kötelességének tartja és miriden kato
Iikus hívő kötelességévé teszi, hogy segítsen embertársainak. akik lelki
ismereti zavaraikb an, problémáikban eligazítást. felvilágosítást keresnek
nála. így -- és csakis így - lehet befolyásolni, vagy megnevelni mások
Ielkíismeretét, ami éppen abban áll. hogy segítünk nekik eloszlatni a lel
kiismeretükben felmerülő homályt sötétséget. Aki tehát megfelelő formá
ban és tapintattal igyekszik hozzá forduló embertársát a lelkiismereti
kérdésekben eligazíjanl, az rninden bizonnyal a legnagyobb jót gyakorol
ja vele. De ha az illető elutasítja a segítségét, akkor nem marad mái;
hátra, mint türelmet gyakorolni vele szemben, míg az isteni kegyelem
felvilágosítása meg nem 2"Yőzi tévedéséről. Mi hisszük. hogya felebaráti
szerétet ilyenkor imádsággal esdi le számára ezt él kegyelmet.
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