
A döntés szabadsága

Nagyon jól tudjuk, hogy az élettelen valók sokkal kevesebb önálló
ságot mutatnak, azaz a környezetnek jobban kiszolgáltatottak, minrt a
legegyszerűbb növény, Az állatok: már képesek a körülményeik megvá
lasztására, az ember pedig a messzemenő átalakításukra is. De azért még
ezt az önállóságot is korlátozzák egyrészt az ember tökéletlenségei, más
részt a megválaszthatatlan vagy megváltoztathatatlan külső körülményeik.
végül pedig a valóság egészéhez való igazodás kötelezettsége. Ennek la.

többszörösen korlátozott, de mégis a földön elérhető legteljesebb önálló
ságnak, a személyes döntés képességének közkeletű szóval való jelölése
a szabad akarat. Lényege az, hogy önállóságát az ember tudatosan iga
zíthatja a valóság követeléséhez. Itt csak éppen megjegyezzük, hogy az
emiber szabad akarata voltaképpen míndíg csak \él. jó mellett való dön
tés képessége: amikor a rosszat "választjuk", a rosszban 'is valami el-o
érendő jót látunk.

Mivel dönteruicsak legalább kettő között lehet, aki csupán egyeltlen
lehetooéget látna, annak nincs döntési szabadsága, ha ,em az egyetlen
lehetőséget ugyanakkor feltétlenül kötelező erejűnek is érzi. Súlyos
kényszerképzetek eseteitől eltekintve azonban rendszerint nem ez a hely
zet. Minél világosabban látja azután a lehetőségeket s mentől kevésbé
uralkodik el rajta egyik vagy másik befolyásoló tényező, annál nagyobb
az ember szabadséga. Ezzel együtt felelőssége is aII1I1ál. riasztóbbá válik.
Oka ennek az is, hogy a gyom társadalmi és egyéb változások miatt
mindig kevesebb lesz az,amibena 'korábbi nemzedék a felnövekvőnek
eligazítást tud adni a nevelés révén. Egyébként persze a tekintélyre való
támaszkodás is szabad cselekedet, A tekintély elfogadása segít ugyan a
teher hordozásában, de a tekintélynek szabadságban való elfogadása maga
is felelősséggel jár.

A felelősség alól tehát nincs kibúvó sem így, sem úgy. Ha valaki
mégis megpróbál előle menekülni, ha valaki a parancsoló valósággal nem
mer szembenézni, ha terhét azzal igyekszik könnyíteni, hogy akényel
mctlent megkísérli nem tudomásul venni, végül is kénytelen lesz a ISZ0

rongásos idegességnek vagy a kényszerképzeteknek még súlyosabb ter
hét hordozni. Az állatot a természet védi, de egyben rá is szorítja arra,
hogy a megfelelőt cselekedje. Az ember felszabadult e szorítás alól, de
ennek nagy ára van, mert végső fokon mindig magunkra maradunk,
mikor tetteink sorával a sorsunkról döntünk. Ennek köszönhetjük vi
szont személyíségünk határtalan gazdagíthatóságát és a jól végzett fel
adat boldogságát.

•
A keresztény humanizmus - anélkül, hogya kereszténység bármelyik

lényeges igazságát elhanyagolná - előszeretettel emeli ki azokat, amelyek
a legvígasztalóbbnak, leginkább bátorítónak, egyszóval a legemberibbnek tün
nek, azokat, amelyek az ő számára a legistenibbnek és a végtelen Jósághoz:
leginkább illőnek látszanak. Ezért a keresztény humanizmus nem az eredeti
bűnt tartja a központi dogmának, hanem a megváltást. Nem vonja kétségbe
a keoyelem szükséges voltát, ám csak annál inkább örül, hogya kegyelem
nem néhány kiválasztpttnak jut, hanem mindenkinek bőségesen rendelkezésre
áll, és fontosabbnak tartja, hogy az emberek mind el is nyerjék, mint azt,
hogy érdemességükkel rá is szolgáljanak.

Henri Brémoncl

156


