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úgy hosszú időn keresztül, hogy a szo
cia.ista etikai elveket alárendelik az adott
szituációknak, pillanatnyi szükségl"etek
nek (a Humani generis enciklika hasonló
indokkal tört pálcát a szituációs etika
felett), ezért nem volt távlata az er
kölcsi fejlődésnek, ezért hiányoztak a
meggyőző magatartásminták. Gondolok
itt a Ratkó-gyerekek problémájára, az
alkohplizmus és a gyermekbúnözés okoz
ta nehézségekre, arra, hogy annak ide
jén bevezettük az abortuszt, most pedig
rájöttünk, hogy ez nemcsak az anyának
jelent testi-lelki megrázkódtatást, ha
nem a társadalom számára is újabb
gondokat: a gyermekhalandóság emel
kedése, az ismét napirendre került egy
ke-kérdés, a népszaporulat stagnálása
stb. Mindez arra int, hogy nem lehet
mindig adott helyzetekhez képlékeny
erkölcsi normatívumot alkalmazni és po
zitív követelmények nélkül közösséget
alkotmányosan szabályozni.

- Több előrelátás bizonyos kérdések
ben persze nem ártott volna, de koránt
sem arról van 'szó, hogy etikai elvein
ket rníndíg a konkrét szítuácíónak meg
felelően változtassuk. Mi mindig abból
indulunk ki, hogy meg kell szüntetni a
kizsákmányolás minden formáját, hogy
a termelőerőket társadalmasítani kell,
hogy meg kell valósítani a termelt ja
vak munka szerinti elosztását stb. Ez a
változatlan elemi programunkban, fej
lődésünkben. A helyes elvek konkreti
zálása és alkalmazása azonban nem egy
szeri logikai művelet, s szamos nehéz
ségünk épp abból származott, hogy egye
sek logikai dedukcióval próbálták azt
megoldani, amit csak hosszú - s vall
juk meg: nemegyszer fájdalmas - kí
sérletezés útján lehet kialakítani. S az
emberi együttélésnek, mennél intimebb
szférához jutunk el, .annál bonyolultab-

baK és fájdalmasabbak a változtatások;
Kérdem önt: rnít oldana meg, ha hol-
nap rendeletileg megtiltanák az abor
tuszt? Ez nem okozna sokaknak "testi
lelki megrázkódtatást"? Az életben van-
nak paradox helyzetek: csak a normák
hűvös világában egyszerű és logikus.
minden.

A középkor zárt közösségeíben, hie
rarchízalt világában, ahol sok misztikum
is felerősitette a követelményeket, még.
lehetséges volt katekizmusok és tilalmi
rendszerek segítségével szabályozni az
emberi magatartást. Az emberi ráció'
azonban ma olyan fejlettségi fokra ju
tott el, a kapcsolatok olyan bonyolultak
és sokirányúak, hogy a szabályozás régi
formái ma már elégtelenek. Akkor, ami
kor azt mondom, hogyakatekizmuson
túljutott az emberiség, akkor egy pil
lanatig sem azt kívántam állítaní. hogy
nincs szükség erkölcsi szabályokra vagy
követelményekre. De vallom, hogy kö
vetelményeinket a magatartás erkölcsi
irányát körvonalazó .erkölcs elvekként
kell megfogalmaznunk. S az individuum
feladata az, hogy meghatározott hely
zetekben ezeket az elveket önállóan al
kalmazza és értelmezze. S a közösség
nek, amely a cselekvőt megítéli, ugyan
ezt az adaptációs munkát kell elvégez
nie. Továbbá: nem azt állítom, hogy
bizonyos dolgok tiltása szükségtelen, ha
nem csak azt, hogy elégtelen. Hogy ön
magában a tilalom nem oldja meg az
erkölcsi szabályozás gondját, mert ab
ban a pillanatban, amikor a magatartást
az alapelvek irányába kell orientálni,.
míndig a pozitív értékek azok, amelyek
még a tiltást is értelmessé, gondolkodó
ember számára elfogadhatóvá teszik.

Köszönöm, hogy lehetőséget adtak né
zeteim kifejtésére.

Egy sor"

A személyes sors mint elveszett galamb
vergődik a szélben a struktúrában
vagy lerepül a tapolcai kőre

rózsaszín lábával a busz mellett

Rózsaszín bőrével vergődik a szélben
falvak fái között puhán
az elengedettségben az elveszett sorsban
repül a személyes galamb
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