
szocialista államok viszonya, és az egyes szocialista államokon belül az egyház
és az állam viszonya szempontjából.

- Meggyőződésem, hogy mindenképpen nagy jelentősséggel bírt ebből a szem
pontból és ugyanúgy meg vagyok győződve kedvező hatásairól is. Mindenesetre itt
is fontos néhány alapvető kérdés tisztázása. Bár az egyes országok püspökei és püs
pöki konferenciái nem lehetnek közömbösek más népek egyházai iránt, én mint a
magyar püspöki kar elnöke mindenekelőtt a magyar viszonyokat ismerem. Azt maga
is nagyon [ól tudja, hogy a mí államunk vezetői éppúgy, mint más szocíalísta államok
vezetői, újra meg újra hangoztatják, hogya közös cél ellenére is saját nemzetük törté
nelmi és társadalmi adottságainak figyelembe vételével kívánják az új társadalmat föl
építeni. Nyilvánvalóan figyelembe kell ezt venni az egyes egyházak helyzetének megíté
lésénél is. A végső cél, a mi esetünkben Krísztus üdvösségüzenetének beoltása az
emberi szívekbe, tehát az evangelizáció, természetesen nálunk is közös, Közösek
sok tekintetben a cél elérésének módszerei is, de azért a szocialista államokban
élő helyi egyházak helyzete is annyiféle, ahányan vannak, hiszen míndenütt
mások a történelmi adottságok és mások voltak a fejlődés egyes állomásai is.
Egyházpolitikai szempontból sincs tehát általános érvényű modell. Közös modeílünk
viszont - ha már ezt a divatos szót használjuk - az a Jézus Krisztus, akinek ta
nítványai vagyunk, és akiről itt és most tanuságot kell tennünk. Testvéri kapcsolat
ban, a szeretet kötelékével összefűzve és egymás sajátosságait tiszteletben tartva a
többi helyi egyházzal. Ez volt számomra ennek .a rendkívüli és felejthetetlen zarán
doklatnak legfőbb tanulsága.

DOROMBY KÁROLY

NyfRI TAMÁ~

SZEMÉLY ÉS KÖZÖSSÉG
Csak egységes világban élhetünk kívánalmainknak megfelelő, egészséges és ép

életet. Az ember gyakorta emlegetett "határtalan ráutaltsága" lényegét tekintve
nem más, mint a valóság áhított összhangját és egzisztenciánk épségét biztosító
Egy utáni nyomozás. Ameddig az én viszályba keveredhet világával, addig ve
szélyben van a személy. fennállása is. Az én és a világ kiegyensúlyozott kap
csolatától -nern választható el a társadalom egysége sem. Az ember rendeltetése
nemcsak egzisztenciajának és a világnak az egységét követeli meg tőle, hanem
az emberiséget is (1). .

A közösség

Az emberiség egységén elsősorban azt értjük, hogy egymástól függő és egy
másra utalt egyedek alkotják az emberiséget. Az a körülmény, hogy nemcsak
emberi egyedekről beszélünk, hanem az emberről is, arra vall, hogy az embereknek
közös létalapjuk van, annak ellenére, hogy konkrét-kulturális megjelenésük időn

ként és helyenként rendkívül változatos. A kulturális különbségek dacára is fel
kell tételeznünk valami idő és társadalom fölötti, ám történelmileg kibontakozó
állandót, amelynek alapján egyaránt megilleti .az ember név az altamirai bar
lang rnűvészét és az űrállomás kutató tudósát. De nemcsak eredetünk, hanem
rendeltetésünk is közös, melyet egyedül, magára hagyottan senki sem tud el
érni. A világra nyitott lény alapvetőenmásra utalt; a világra és a többi létezőre.
Kiváltképpen a másik emberre, akivel és akiért a világ egységén kell munkál
kodnia. Mind a szellemi, mind a gazdasági életnek föltétele az elrendezett világ,
s még a legbizalmasabb magánbeszélgetéseken sem reked kívül teljesen. Az egyéni
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egzisztencia sűrített történelem: az emberiség nagyon hosszú és közös életének
az eredménye. Az előttünk élőkére épül minden egyes tettünk és gondolatunk,
s minden bizonnyal a még feltáratlan közös emberi rendeltetés hajtja a másik
ember iránt tanúsított, szűnní nem akaré érdeklődest. A közös rendeltetés adja
az egyetértés varázsát, s ez vezet az újabb és újabb emberi társulásokhoz. S.
Freud szerint a hasonló jellegű élményekben ösztönös vonzódás él az iránt, hogy
mind átfogöbb egységekbe tömörüljenek: az egyén befejezetlennek érzi magát
egyedül (2). Ez vonatkozik az emberre is, aki abban különbözik az állatoktól,
hogy nem működík benne vele született irányítás, nincs előre programozva, hogy
mi módon rendezze be közös életét. Nincs oly "ösztöne", mely megszabná, hogy
gyűjtögetéssel, vadászattal vagy földműveléssel és állattenyésztéssel tartsa-e fönn
létét. Nem öröklődő "természete" határozza meg, hogy egynejűségben. többnejű

ségben vagy a házasság valami egészen más formájában él-e. Ha pedig a .közös
élet formái nem természet szerint adottak, akkor az embernek magának kell ki
gondolnia őket. Nem kétséges viszont, hogy a házas együttélés különféle lehet
séges módozataí éppenséggel nem tetszés szerintiek; nincsenek csak a két szer
ződő fél kenyére-kedvére bízva, mintha teljesen közömbösek és érdektelenek
lennének. Éppen ellenkezőleg, azért talál ki az ember ily sokféle változatot, mert
leghalaszthatatlanabb gondja a közösségi élet, melyet változó körülményeinek
megtelelően a legkedvezőbbnek ígérkező, optimális módon igyekszik megszer
vezni, Az én és a valóság egységére, összhangjára irányuló rendeltetése, mely
szükségképpen túlmutat az egyénen, csak az egyének kézzelfogható egyesülésében
ölt alakot. Bár rendeltetésének örökös lezáratlansága folytán a míndenkorí tár
sadalmi beredezkedésen és intézményeken is túlkérdez és viszonylagosítja . őket,

ez nem változtat azon, hogy a közösség pótolhatatlan létszükséglet számára. A
kőzösség az az emberi léttartomány, amelyen át kibontakozásunk útja vezet 
mondja W. Pannenberg (3).

Az emberek közösségre vágynak. Ez azt mutatja, hogy mindenkinek ugyanaz
a célja és rendeltetése, ha egyszer oly sokan és oly sokfélék keresik ezt ugyan
abban az egy közösségben: Bármily különböző utakon járnak is, bármily eltérő

módokon járulnak is hozzá az egyesek a többiek boldogulásához, akárhányféle
képpen írja elő a társadalom jogaikat és kötelességeiket, csoportjukon belül a
cél, amire törekszenek, ugyanaz: a közösség, mely összeköti őket egymással. A tár
sadalom egyik alapadottsága a csoport. Az embereket szükségképpen vérségi szálak
fűzik egymáshoz, valamilyen vallási vagy :egyéb közösséghez tartoznak, vannak
szomszédaik és munkatársaik. A csoporton kívül magányosnak érzik magukat, a
kiközösítés gyakran fizikai egzisztenciájukat is veszélyezteti. A kisebb vagy
nagyobb csoport az ember élettere, megnyugvást és biztonságot nyújtó otthona.
Megtörténhet. hogy kétely ébred bennük csoportunk szokásrendjével szemben,
többnyire hamar eloszlatjuk azonban, mert nehezen viseljük el az egyéni véle
mény terhét. Hosszasan sorolhatnánk még, hogy hányféleképpen és mi okból van
az ember ráutalva a csoportra, amelyhez tartozik. Az eredmény nem változna.
A csoport az ember létfenntartásának nélkülözhetetlen alapja.

Az ember nemcsak azért keresi azonban a másik ember társaságát, mert
oly eszköz ez, amiről nem mondhat le, hanem azért is, mert önmagában .érték
a másokkal való emberi találkozás. Ahhoz, hogy emberré váljunk, nemcsak mások
szelgálatára van szükségünk, hanem magára a másik emberre is; meghitt, bizal
mas, benső viszonvra. így alakul ki a közösség, amely nem a társadalmi szere
pekre, hanem a teljes emberre épül., A közösség azonos célok és eszmék által
egyesített emberek csoportja, az érzelem ésa gondolkodás, hagyomány és el
kötelezettség viszonylag tartós összjátéka, malyben összekovácsolódnak, szoros egy
ségbe forrnak a közösség tagjai. Az ilyen közösség oly érték, melyben kivirulnak
a többi értékek is. Közös étkezés avatja emberivé a táplálkozást, s közösségí mű
az emberi egzisztenciának nélkülözhetetlen ünnep is. "Nem az a művészet, hogy
ünnepet rendezzünk, hanem hogy olyanokat találjunk, akik velünk együtt tud
nak örülni" - jegyzi meg F. Nietzsche hátrahagyott irataiban (4). Az ünnep nem
"hasznot nyújtó", hanem önmagában véve értékes, a szó legigazibb értelmében
öncélú együttlét, az én és a valóság beteljesült egységének előlegezése.

Az egyes csoportok és közösségek korlátozott számban egyesítik az embereket.
De csak akkor alkotnak valódi közösséget. ha nem zárkóznak gettóba, ha az egy
néphez tartozó csoportok kapcsolatban vannak egymással, a nép pedig a világ
népeinek közösségével, Bár a közösségalkotó törekvés eleinte értelemszerűen szű-
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-kebb, átlátható és áttekinthető körre irányul, végül is kiterjed az egész emberi
ségre. Csak így tesz eleget a mindennemű emberi viselkedésre jellemző! egyete
mcsségnek. Először mindig a kisebb egységek felé fordul figyelmünk és ezek
egyesítése nyitja meg tekintetünket a nagyobb egészre, az egyeternesre. így te
szünk, amikor az. értelmesen tagolt világ összefüggésébe helyezzük el a természet
egyes jelenségeit, és ugyanígy iparkodunk az egymás közötti emberi érintkezések
ben csoportokba egyesíteni az individuumokat, a csoportokat pedig az egyetemes
emberi közösségbe. Napjainkban, amikor úgyszólván teljesen megszűntek a tá
volságok, amikor a tömeghírközlő eszközök otthonunkban tájékoztatnak az egész
világ eseményeiről, félre nem ismerhető ez az egységesülést célzó törekvés.

Az emberi rendeltetés egysége, melyre törekednünk kell, arra készteti az
egyént, hogy kapcsolatot keressen a többivel, hogy egyetértésre jusson velük. A
meghatározott csoport tagjaként születő ember saját csoportjának tudás- és érték
rendszerét sajátítja el; magáévá teszi eszményképeit és elfogadja előírásait. Haj
lunk arra, hogy "természetesnek" tartsuk szokásvílágunkat, s ez rendkívüli mér
tékben megnehezíti a kölcsönös megértést. Pedig mélyebbre nézve könnyű be
látnunk, hogy már a csoporton belüli egyetértés feltételezi, hogy az igazság egy és
ugyanaz az élet mínden területén. kivétel nélkül minden egyes ember és csoport
számára. Ugyanez vonatkozik a cselekvésre is. A közérdek és a magánérdek ösz
szeütközése mindonnapos jelenség. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy csak úgy bol
dogúlhatok az életben, hogya másik embert támogatva és segítve, megerősítsem

azt a közösséget. mely mindkettőnket egyesíti magában. Kivételesen szembeötlő ez
az igazság az anyagi javak területén. Befellegzett annak az időnek, amikor kevesen
bőségben élhettek a tömeg rovására. A világtörténelem jelen órájában a másik
ember jóléte belső mozzanata saját jólétének. Aki boldogulni akar az életben,
annak törődnie kell a többiekkel is, máskülönben önmaga alatt vágja a fát. Fo
kozottan vonatkozik ez a megállapítás a gazdag népek és hatalmas gazdasági kö
zösségek kollektív önzésére. Világjelenség a gazdasági élet válsága. Tovább mé
lyül azonban míndaddig, amíg a gazdag népek nem hajlandók a maguk külön
érdekét alárendelni az emberiség közös érdekének, amíg az emberiség tekinté
~yes hányada egyoldalú függő viszonyban van tőlük. Az egészen átfogó értelem
ben vett szerétet mint az embertárs javát előmozdító törekvés ezért alapja a
társadalmi életnek és forrása az egyéni boldogulásnak (Redemptor hominis, 16).

A személy

Az ember boldogulásához nem elégséges az anyagi jólét, emberi kapcsolatok
is kellenek hozzá. Az emberi kapcsolatok azonban föltételezik az embertárs sze
mélyének az elismerését.

Boethius híres definíciója értelmében "a személy szellemi természettel ren
delkező egyedi létező" (De duabus naturis, 3). Ez a meghatározás a személyes
létezés egyik gyújtópontját, ontológiai önállóságát hangsúlyozza. A személyes lé
tező önmagában álló, meg nem bontott hiánytalan egység, mely fennállásában
nem szorul más hordozó alapra. Egységes egész lévén nem lehet valami más
létezőnek a járuléka, szervesen hozzátartozó része vagy kiegészítője, szoros érte
lemben nem olvadhat be valamely nagyobb egészbe. "A személy azt jelenti, ami
az egész természetben a legtökéletesebb, tudniillik az értelmes természetű ön
magában Iennálló létezőt" (I q. 29 a. 3). A személy - bár egyén feletti össze
függésekből táplálkozik - szabad szellemi lény "ura cselekedeteinek" (I q. 29
q. 1), sőt "oka önmagának" - tanítja Aquinói Szent Tamás (In II cor c. 31. 3).
Nem az általános esete - mínt a személy tökéletességet el nem érő egyedek -,
hanem soha többet elő nem f'orduló, megismételhetetlen lény, aki dönt magáról,
aki nem vezethető vissza hiánytalanul másra. A maga személyében páratlan vol
tát nem ösztöneinek, nem érzelmeinek, nem akaratának köszönheti, hanem léte
egységesült egészének; létezésének vagy egzisztenciájának. Ami személlyé teszi
az embert, nem közelíthető meg hiánytalanul; valamiképpen ismert és meghitt,
ugyanakkor mínt egész, idegen. Ezért nem is definiálható tökéletesen a személy:
az ember míridig több annál, mínt amit önmagáról mondani tud.

A személy nem azonos az énnel vagy éntudattal, a személy az ember maga (self,
Selbst) konkrét világi létében és nyitottságában a világra. Éppen ezért ai ember sze
mélyes léte az énesség ellentéte, az én szűk burkának felszakítása, az ember ki
hámozása az önzés és önösség csonthéjából. Önállósága nem szigetelí el a személyt
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másoktól, hanem megnyitja irányukban. Az emberek egymásrautaltsága következté
ben a személy nem csupán önmagában létezik, hanem másokkal együtt. "Az együtt
lét egzisztenciálisan akkor is meghatározza az itt-létet, ha ténylegesen nem is
fordul elő és nem is észlelhető a másik" (5). A kommunikáció, a másokkal való
kapcsolat, az emberi érintkezés és eszmecsere, a közös munkálkodás és tevé
kenység legalább oly mélyen határozza meg a személyt, mint önállósága és zárt
sága. Ebben nyilvánul meg az emberi létezés dialektikája, hogy <az ember, ő

maga, teljes egészében és valójában a másikra van rendelve, csak akkor egzisztál
hitelesen, ha egész mivoltával vonatkozásba kerül azzal a másikkal, aki nem ő,

ha felveszi a kapcsolatot önmaga másával. Ha hajlandó önmagán felülemelkedni,
önmagából kilépni, önmagát transzcendálni. A személy lényegéhez tartozik az
öntranszcendencia, s csak ebben a másik irányában megvalósuló túllépésben va
lósítja meg önmagát, saját valóját. Az ember személyes létének zártsága elle
nére sincs magába zárva, nincs elzárva a világ elől, hanem nyitott a világra,
amelyet voltaképpen a személyes találkozás tár föl neki. "A személy nem létezik,
csak más iránt, nem ismeri meg magát, csak más által, nem talál magára, csak
másban" szögezí le tömören E. Mounier (6).

Ez a kilépés és nyitottság a gyökeres odafordulás a másik emberhez nem
szünteti meg a személy egyediségét és egyéniségét, nem fokozza le a faj puszta
esetévé vagy példányává. Amint K. Jaspers írja "nem tudok önmagammá válni
anélkül, hogy ne kapcsolódnék valakihez, s nem tudok úgy kapcsolódni valaki
hez, hogy magányos ne legyek" (7). A kapcsolatteremtés föltétele az ember nyi
tottsága, s éppen ez, a nyitottság teszi lehetövé azt is, hogy az ember kiváljék
a dolgok és a tárgyak közül, hogy kivétel nélkül minden egyes ember kiválik a
többi közül, bár. továbbra is rájuk van utalva léte minden ízével és porcikájával.
Bár nem vonható kétségbe, hogy az ember testi, és ebben az értelemben tárgyi
-dologi valóság is, mégsem vezethető vissza erre, mégsem szűkíthető le tárggyá
vagy dologgá, Személyként válik ki a dologi világból, ami egyúttal azt is jelenti,
hogy nem .Jcezelhető" tárgyként, hogy "az emberséget mind magamban, mind
mindenki más személyében, mindenkor mint célt, sohasem mint eszközt" kell
használnom (8). 1. Kant szerint a személy rnéltóságát föltétlen tisztelet illeti, azaz
elismerem végtelen rendeltetését; ami nem merül ki az élet semmiféle, már
meglevő képződményének szolgálatában. Akkor tisztelem. a személyt, ha elfoga
dom, hogy ugyanaz a cél munkálkodik őbenne, mint énbennem. A személy mél
tóságának tudatosításából ered az a tisztelet, amely nem csak abból ítél, amit
lát. Csak akkor biztosíthatom a másik ember méltóságát, ha nem rendelkezem
felőle úgy, mint a világ többi dolga felől. A személy tisztelete megkívánja, hogy
elismerjem : a személy több, mint a föllépés, több, mint a társadalmi szerep, több,
mint azoknak a szabályoknak és előírásoknak az összessége, amelyeket adott
társadalmi helyzetében a különféle emberekkel való kapcsolataiban követ. A sze
mély nem azonos többé-kevésbé kiismerhctő ' jellemével, a jellegzetes lélektani
vonások összességével sem. Természetesen számításba vehetem és kell is vennem
a másik ember társadalmi szerepét és pszichológiai adottságait terveim keresztül
vitele vagy egy adott helyzet megítélése végett, talán több-kevesebb sikerrel
megállapíthatom előrelátható reakcióit, de ez nem jogosít föl arra, hogy úgy
"bánjak" veTe, mint valami dologgal, sem pedig arra, hogy pálcát törjek felette,
hogy véglegesen elmarasztaljam vagy erkölcsileg és társadalmilag lehetetlenné
tegyem. Továbbra is meg kell őriznem iránta nyitottságomat, számolnom kell
azzal a lehetőséggel. hogy bármikor önmaga fölé emelkedhet, hogy új lehetőségek

nyílnak meg számára. ·Éppen a szernélyt megillető tisztelet kötelez rá, hogy hoz
zásegítsem növekedéséhez: oly kritikával, mely egyrészt feltárja jelenlegi álla
potát, másrészt félreérthetetlenül kifejezésre juttatja az ő kizárólagos lehetőségel
nek megbecsülését; azoknak a személyes adományoknak az értékelését, melyekkel
egyedül ő rendelkezik és rajta kívül senki más.

Nagyon sokfélék vagyunk. Az ember szükségképpen színes vagy fehér, nő

vagy férfi, gyermek vagy felnőtt, műveletlen vagy művelt, szegény vagy gazdag.
De kivétel nélkül mindenkiben van valami, ami nincs meg senki másban. A
személy méltósága azt követeli meg, hogy éppen azért tiszteljünk és értékeljünk
minden egyes embert, mert különbözik az összes többitől; éppen azért kell el
fogadnom őt, mert ő nem olyan, mint én. Aki nem így nézi a másik végtelen
rendeltetését, mely végeredményben azon alapszik, hogy Isten hív és szólít kivétel
nélkül minden egyes embert, az saját rendeltetését is sérti, amely végtelenségében
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azonos a másikéval, hiszen a személyek különbözősége az ezt megelőző transzcen
dentális egységünkre épül. Egyedül a kölcsönös tisztelet lehet a valóban emberi
kapcsolatok megbízható és szilárd alapja. Az a tisztelet, mely alkotó fantáziá
val keresi, hogy mily lehetőségeket kutathat föl a másik számára, hogyan egyen
getheti a másik útját úgy, hogy mindenki a maga útját járja. Kevés szó haszná
lódott el annyira nyelvünkben, mínt a szeretet. Lestrapáltuk, túlfeszítettük, el
nyűttük, annyira, hogy már ki kellene vonni a forgalornból, mínt az elrongyoló
dott bankókat. Mégsem nélkülözhetjük, mert a szeretet az ember tiszteletének
más neve. A tisztelet a szeretet alapvonása. Akkor érezzük, hogyemberszámba
vesznek, ha elismerésre találunk.

Az elismerés

A személyes méltóság elidegeníthetetlen az embertől; kizárólag a személyek
kölcsönös elismerésén alapulhat egészséges, tartós, emberi kapcsolat. G. F. W. Hegel
írja, hogy "személyiségem létezése más személyek létében, a rájuk való vonatko
zásomban s az általuk való elismertetésben van" (9). Nyilvánvalóan azt akarja
mondani, hogya személy által elismert, azaz értékként elfogadott és ennek meg
felelően megbecsült "te" mérhetetlenül több, mint a pusztán "nem-én". E. H.
Erikson meggyőzőerr mutatja be, hogy az egészséges személyiségfejlődés elen
gedhetetlen előfeltétele az elismerés, amit már első mosolyával nyugtáz és viszonoz
a csecsemő anyjának (10). Társadalmi elismerés hiányában nem alakul ki a gyer
mekben az egészséges önbizalom. Tanítók, bírák és pszichiáterek, akiknek az if
júsággal van dolguk, jelentős képviselői "az elismerés stratégiai aktusának", an
nak a magatartásnak, amely által a társadalom "azonosítja" és "megerősíti"

ifjú tagjait, s ezzel elősegíti kialakulóban levő azonosságukat (11). Az egészséges
önbizalom két egyidejű tapasztalaton alapszik: az egyik az ember saját azonos
ságának észrevevése térben és időben kiterjedt és változó egzísztencíájában, a
másik pedig annak az észlelése, hogy mások is elismerik saját azonosságunkat
és kontinuitásunkat, hogy mások számára is jelentősek vagyunk (12). Akit nem
ismernek el, az hamarosan elveszíti önbizalmát és nem tud hinni önmagában.
Nem az elismeréstől lesz értékessé létünk, de az elismerés irányítja a figyelmet a
bennünk rejlő valóságos értékekre, láthatóvá teszi őket, mint napfény a színeket.
Bizonyos aszketikák hatására sokáig hajlottunk rá, hogy a külső elismerést mel
lékesnek, esetleg károsnak is tekintsük személyíségünk fejlődése szempontjából.
Pedig már Cicero megállapította: honos alit artes: az elismerés táplálja a mű

vészetet (Tusculanes L 2,4). S ez nemcsak a művészetre érvényes. A társadalmi
elismerésnek rendkívül sokféle módja van; annyiféle, ahányféle közösség van a
társadalomban. Az egyik véglet a hatalom kikényszerített elfogadása, a másik a
baráti megbecsülés és szeretet. Közöttük helyezkedik el a szülői, nevelői, állami
tekintélyele részéről. történő elismerés, hivatásbeli és különféle közösségí meg
becsülés. Elismerés nélkül nem tudunk élni. Az elismerés a bizonyság rá, hogy
nem hiába munkálkodunk, hogy sajátszerűségünk. az, ami kizárólag csak' ránk
bízatott, hozzájárul az egész közösség boldogulásához. Nem tudunk bízni ma
gunkban, ha nincs, aki bízik bennünk. Nem tudjuk értékelni létezésünket, ha
nincs, aki értékesnek tartja. Nem találunk rá életünk értelmére, ha a mi éle
tünk nem ad értelmet mások életének. Az elismerés föltételezi az egyéni külön
bözőségeket. Ahol teljes és tökéletes az egyenlőség, jobban mondva az egyforma
ság, ott hiányzik az öröm, hogy elismerik az ember egyéníségét, Éppen az moz
dítja elő az emberiség egységét, hogy nemcsak elismerik az egyéni sajátossá
gokat, hanem elősegítik és tárnógatják kibontakoztatásukat abból a célból, hogy
kölcsönösen kiegészítve egymást, könnyebben találjunk rá közös rendeltetésünkre.

_Az elismerés nagyon sokféle formában fejeződhet ki, hiánya pedig az egyik
legkárosabb emberi-társadalmi jelenség nielegágya. M. Scheler német filozófus
egy francia szót használt az irigységről írt, immáron klasszikus tanulmánya cí
mében (l3). A "ressentiment" nem pusztán irigység, hanem inkább neheztelés: a
kisformátumú .ember beteges alkata, a törpelelkűé, aki kényszerítő szükségét érzi
annak, hogy szídjon, ócsároljon, becsméreljen. gyanúsítgasson mindenkít, akiben
tudata mélyén megsejti a nagyságot. Azt mondja M. Scheler, hogy az a fajta
irigység táplálja legerőteljesebben a neheztelést, amelyet a másik ember egyé
nisége vált ki. Ez az egzisztenciális irigység mintegy állandóan suttogja: "min
dent meg tudok bocsátani neked, csak azt nem, hogy vagy és hogy éppen az

514



vagy, aki vagy; hogy én semmiképpen sem vagyok te". Nem a másik sikerei,
vagyona vagy tehetsége nyomasztó, hanem a léte. J,Az ilyen irigység puszta lé-
tezésétől fosztja meg a vetélytársat, mert ezt a létezést magát érzi tehernek, szem
rehányásnak és elviselhetetlen megaláztatásnak" (14). Majd Goethere hivatkozik:
"a más kiemelkedő érdemei ellen nincs egyéb orvosság, csak a szeretet", Nem éri
be azonban a tünet leírásával, hanem feltárja a neheztelés pszichológiai gyöke
reit is. Az irigy embert nyomasztja és ugyanakkor elbűvöli a nagyság, de mé
Iyen zokon veszi, ha más emberben megvan ez a tulajdonság, benne pedig nincs.
"Nem igazság, hogy a másikban megvan az, amit én oly veszettül kívánok". De
lej esen vonzzák az olyan tulajdonságok, mint az életöröm, ragyogás, szerencse,
hatalom, erő. Képtelen figyelmen kívül hagyni, meg kell látnia, észre kell vennie
őket, akár "akarja" akár nem (15). Ugyanakkor szeretné elterelni fígyelmét, hiszen
kínzó vágy gyötri ezekért a tulajdonságokért, és tudatában van, hogy vágyakozása
hiábavaló. Ennek a belső folyamatnak első eredménye egy sajátságosan meghami
sított világkép, a tárgyilagosság elferdülése. Az értékek átértékelődnek számára,
s minél inkább menekül a valódi értékek elől, annál inkább fordul azok ellen
lábasaihoz. Így önkéntelenül is bemocskolja az életet és a világot azért, hogy iga
zol hassa saját elferdült értékrendjét. De - folytatja M. Scheler - nem elég a
világkép meghamisítása. Hosszabb távori lehetetlen és eredménytelen elterelni a
figyelmet a kiválóságról. hiába rágalmazza valaki a világot és az életet azért,
hogy igazolja a. maga elferdült értékélményét és értékrendjét. A neheztelő ember
nek újból és újból szembe kell néznie az élet pozitív oldalával, a boldogsággal,
szépséggel, szellemmel, emberi jósággal és nagylelkűséggel. Amikor pedig valamely
érték akaratlanul is' felkelti a neheztelő figyelmét, a puszta látvány is' elegendő,
hogy kiváltsa a gyűlöletet az iránt, aki rendelkezik e tulajdonságok valamelyiké
vel, bár sosem bántotta meg az Irigykedőt, A neheztelést kiváltó személy tehe
tetlen "ezzel a .hiénaszerű" mindig ugrásra kész vadsággal szemben" (16). Nem az
"ellenség" cselekedetei vagy magatartása váltja ki, mélyebb az, és mín-íen másnál
kibékíthetetlenebb. A gyűlölet nem átmeneti sajátosságok vagy tulajdonságok el
len irányul, hanem a másik ember lénye és léte ellen. Ilyenfajta "ellenségre"
gondol Goethe:

Panaszkodsz rá, ki bántott?
Hogy ís lehetne az barátod,
kinek olyan lény, mint magad,
örök szemrehányás marad?

Kálnoky László fordítása)

A mindennapok éléttapasztalatát tükröző. nyelvünk "sárga" irigységnek nevezi
e jelenséget, nyilván a nehezteléstől megszállott gyomorbetegek egészségtelenül
sápadt arcszíne nyomán. A sárga irigység keseríti meg a jó képességű gyerme
kek életét. Kevesen állhatják az igazi tehetséget, s ezért minden eszközt latba
vetnek, hogy a többiekhez hasonlóva tegyék. Nemcsak az osztálytársak, hanem
azok szülei is, hiszen nekik is szégyen, ha másnak a gyermeke tehetségesebb az
övékénél. A legkülönösebb azonban az, hogy nemritkán éppen a rátermett gyermek
szülei igyekeznek visszaszorítani magzatukat az átlag szintjére. Természetesen cso
dálatos szólamokkal "magyarázzák meg", hogy "a gyereknek meg kell tanulnia
beilleszkedni" és "nem szabad, hogy nagyképű legyen", mert "később még bajba
keveredik", ha túlságosan komolyan veszi magát. A tehetséges gyermek ily "ne
velése" egyenesen látszat, sőt gyakran szülőí képmutatás. Hiszen a szülők éppúgy
rettegnek éles eszű gyermeküktől, mint bárki más. Az irigység fiatal áldozata
azonbán képtelen észlelni a reá leselkedő veszedelmet. Egyedül őt nem keríti
hatalmába az irigység" nem érez különösebb vágyat a másik adottságára és mín
den valószínűség szerint sokkal inkább csodálja kiválóságát, míntsern rettegjen
tőle. Az irigység áldozatának egyszerűen nem megy a fejébe, hogy míért acsar
kodik ellene az emberek egy része. Szorgalmasan dolgozik, igyekszik nagylelkűen

és barátságosan viselkedni másokkal, mégis - valamely számára teljesen érthetet
len és rejtélyes okból - környezetének egy része minden igyekezetével azon van,
hogy aljas, rosszindulatú és gonosz legyen vele. A neheztelés rendszerint célt ér.
A legtöbben alkalmazkodnak a többséghez. Természetesen továbbra is jól dol
goznak, de visszafogják tehetségüket: mérsékelík buzgalmukat és csökkentik szor
galmukat.
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Az irigy ember mindig számíthat cl társadalom támogatására. Villámgyorsan
egyetért vele a közösség, bármit mond is egy tehetséges emberről; bármily ha
mis vagy vérlázító rágalmat, képtelen állítást igaznak fogadnak el. Az irigy em
berek, a társadalom [ágói, lehetnek mégoly gonoszak, rosszindulatúak, soha senki
nem tör az életükre, és olyan is ritkán akad, aki szemükbe mondaná, hogy szín
lelők és képmutatók. Ellenkezőleg, többnyire köztiszteletben állnak és feddhetet
lenek. Elismerik valóban meglevő képességeiket, de soha senki nem mondja meg
nekik, hogy próbáljanak kiszabadulni az ördögi neheztelés bűvköréből. máskülön
ben könnyen megszállotta válnak, idegen hatalom -veszi át rajtuk az uralmat. Úgy
látszik, hogy a neheztelés a társadalom irányításának túlságosan is fontos mecha
nizmusa ahhoz, hogy szabadna ellene tenni valamit. Pedig halálos méreg. Meg
fertőz mindent, amit teszünk vagy mondunk. Úgyhogy rendszerint megalkudnak
a tehetséges emberek. Megtanulják, hogy illendő szerényen és diszkréten visel
kedjenek. A kiváló képességekkel megáldott ember jól dolgozik, de nem túlságosan
jól, megtanulja. hogyan kell beilleszkednie, hogyan nem fogja megfélemlíteni fe
letteseit, felkavarni elöljáróit. Annál is inkább, mivel minden intézmény raktáron
tartja a megfelelő címkéket: hagyomány, engedelmesség, fegyelem; egység és a
jó Isten a megmondhatója, hogy még mi mindent talál ki a bármerre hajlítható
és minden urat kiszolgáló emberi ész. A továbbiakban aztán szépen halad előre az
ember, de bölcs önmérséklettel, hogy előmenetele ne keltsen feltűnést. Már rég
megtanulta. hogy ha boldogulni akar, akkor jónak kell lennie, de nem túlsá
gosan jónak, tehetségesnek, de nem túlságosan tehetségesnek, ügyesnek. rátermett
nek és szorgalmasnak; de nem túlságosan ügyesnek. rátermettnek és szorgalmas
nak. Igaz ugyan, hogy vannak, akiknek sosem nő be a fejük lágya. Teljességgel
antitalentumok abban, hogy megtalálják a biztos középszert a még elfogadható
teljesítmény és a túlteljesítmény között, Ha igazán tehetségesek meg ráadásul
szerencsések is, akkor így is viszik valamire. Végül is megtehetik, hogy nem
törődnek többé azzal, hogy méltányolják-e őket vagy nem, és teljes mértékben
megelégedhetnek saját lelkiismeretük elismerésével. Mégis, okosan tennék, ha nem
feledkeznének meg W. A. Mozart sorsáról. Elhagyatottan, a zene világából kikö
zösítve, kétségbeejtő körűlmények között halt meg. Lemondtak róla, mint bukott
emberről. Mozart túlságosan tehetséges és termékeny volt, nem volt számára hely
kora Bécsében (17).

Az irigység legtöbb akciója nem világunk mozart jai ellen irányul. Túlságosan
kevés van belőlük ahhoz, hogy kielégítsék a: neheztelés etvágyát. A társadalmi
irigység jobbára azokra tör, akik alig valamivel különbek nálunk - a papra, aki
valamelyest jobban prédikál, a tanárra, akit valamicskét jobban szeretnek hall
gatói, a másik nőre, aki egy kevéssel vonzóbbnak tűnik. A ressentiment liberálisan
gondolkodik; nem diszkriminál, ugyanolyan lelkesedéssel üldözi a nagyot, a na
gyobbacskát, az icipicivel nagyobbat. Miért? Mert az irigység az emberiséget be
folyásoló legerősebb motiváció, talán még az önfenntartásnál és a fajfenntartás
nál is hatalmasabb. Az irigység nem mulattató, nem nyújt kellemes időtöltést,

.felűdülést vagy szórakozást. Mogorva, halálosan komoly és keserű lesz tőle az
ember. Hogy mégis miért nem szabadulunk tőle? A válasz roppant egyszerű. Más
valaki kiválósága - még ha alig múlja is felül a mienkét - olybá tűnik, mintha
saját kiválóságunk hiányát tükrözné vissza. Ha az illető jó, akkor mi nem vagyunk
jók, ha szép, akkor csúnyák vagyunk, ha eszes, akkor ostobák vagyunk, ha jó
módú, akkor mi nem vittük semmire, ha a legutolsó divat szerint öltözködik,
akkor elhanyagoltak vagyunk - legalábbis annak képzeljük magunkat. Az irigy
ember nem fogadja el önmagát olyannak, mint amilyen; folyton bizonygatni kí
vánja, hogy másmilyennek kellene lennie. M. Scheler szerint "a közönséges" ember
kizárólag úgy tudja észlelni az értékeket, ha összehasonlítja őket egymással; nem
az értékeket, hanem az értékek kűlönbségét tudja csak felfogni. A "nemeslelkű"

ember "mindenféle összehasonlítást megelőzően érzékeli már az értéket, a kö
zönséges ember csak az összehasonlításban és csak azáltal" (18). A ressentiment,
az irigység gyökere az elismerés hiánya. A szülők általában csak a csecsemőket

szeretik feltétel nélkül. Később azonban, de már az élet nagyon korai szakaszá
ban, azt a tudatot alakítják ki a gyermekben, hogy meg kell szolgálniuk, ki kell
érdemelniök szüleik elismerését. A szülőkből kibocsátott, talán nem is míndíg
tudatos jelzések lelke mélyén rádöbbentik a gyermeket, hogy nem önmagáért
szeretik, hanem teljesítményeiért. Az ilyen feltételhez kötött szeretet azonban
éppen azt az elismerést tagadja meg a gyermektől, amely nélkül nem alakulhat
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ki benne a nemeslelkű ember jó értelemben vett naiv önbizalma, [őhiszemű, sa
ját magát és a világot elfogado, önmagát és mindenki mást becsülő nagylelkűsége.

Bár jókora kitérőt tettünk, de talán megéri a ráfordított időt. A ressentiment
ismeretében ugyanis könnyebb megérteni bizonyos, mind társadalmi méretű, mind
a mindennapokat jellemző folyamatokat.

Lelkítsmeret és szabadság

Csak abból a gyermekből lesz kiegyensúlyozott felnőtt, akit önmagában is
elismernek. Valamiféle méltánylásra életünk minden szakaszában szükségünk van.
Az elismerés végeredményben közös emberi rendeltetésünket igazolja azáltal, hogy
elősegíti a kölcsönös emberi kapcsolatok kialakulását és fennmaradását.

Az elismerés kívülről jön, rendeltetésünk egysége azonban bensőleg, a tudat
ban is megmutatkozik. Azt a módot, ahogyan az emberi rendeltetés egysége ön
magunk megítélésének és viselkedésünknek normajaként mintegy ránk erőlteti

magát, lelkiismeretnek nevezzük - mondja W. Pannenberg (19). Nem kérdéses,
hogy az egyén lelkiismerete mindig függ csoportjának követelményrendszerétől.

Még akkor is, ha esetenként szembefordulhat az egyén társadalmának erkölcseí
vel és előítéleteivel, amelyek a, legnagyobb mértékben saját erkölcsi normái és
előítéletei is. Rendes körűlmények között az egyént bensőleg kötik az éppen ér
vényes szabályok, viselkedési formák és gondolkodási formák, melyek a nélkü
lözhetetlen elismerést is. biztosítják. A nevelés állandó törekvés, hogy oly látás-,
érzés- és cselekvésmódot alakítsunk ki a gyermekben, melyre önként nem tud
szert tenni. Az élet első percétől kezdve arra kényszerítjük, hogy meghatározott
órában egyék és aludjék; tisztaságra, csöndre és engedelmességre szoktatjuk. Ha
később megszűník e kényszer, ez onnan van, hogy belsővé vált, belső motiváció
lett belőle, és ez fölöslegessé teszi a külső erőszakot (20). Az ember gondolatvilága,
érzései és vágyai, céljai és elképzelései az őt, létrehozó társadaloméhoz igazodnak.
Ez a magyarázatá annak, hogy elképesztően más és más lehet a lelkiismeret tar
talma a különféle népeknél, a világ különféle területein és a történelem külön
féIe periódusaiban. A társas ösztön összefüggése az emberiség közös rendelteté
sével kellőképpen megmagyarázza, hogy míért és mi módon hatékony a közösség
életmódja, a kőzösségí élet mindenkori formája az egyénben, hogy miként je
lentkezhet lelkiismereti kötöttségként. az egyéni lelkiismeret kötelességeként a
csoport érvényes normáihoz való alkalmazkodás. Ugyanakkor megmagyarázza azt
is, hogy válságos pillanatokban miként emelkedhet a lelkiismeret a történetesen
érvényes életforma fölé, legalábbis egyeseknél. akik a szokás normatív erejének'
megkérdőjelezésével, az ember transzcendentális rendeltetésére való rákérdezéssel,
másként gondolkodásukkal. a reális utópia iránti fogékonyságukkal kiválnak a
többi közül. így nyilvánul meg az ember lelkiismeretében elidegeníthetetlen sza
badsága is "azzal a kategórikus imperativusszal, hogy fel kell forgatni mindazokat
a viszonyokat, amelyekben az ember lealacsonyított, leigázott, elhagyott, megve
tendő lény" (21).

Amint a lelkiismeret, a szabadság is szorosan hozzátartozik az ember ren
deltetéséhez. Akkor érezzük magunkat szabadnak, ha olyan körülmények között
élünk, melyek szerintünk összhangban vannak rendeltetésünkkel. Ezt az állapo
tot leginkább a közösségben éli át az ember, abban az esetben, ha úgy tapasz
talja, hogy a közösség hozzásegíti rendeltetése kibontakozásához. Ilyenkor úgy
találja, hogy a másik ember nem korlátozza szabadságát, hanem inkább kitelje
síti. Nincs ebben semmi különös, hiszen a hiteles emberi cselekvés sosem az egyén,
hanem mindig a közösség műve. Egyedül, másoktól elszigetelten nem találunk rá
az igazságra, mível az a legteljesebb mértékben közösségi alkotás; nyelv nélkül
gondolkodni sem tudunk. A műalkotás célja a kommunikáció, rnely még az alkotó
szabadságának is határt szab anélkül, hogy korlátozná azt, amit igazában akar: a
másik embernek szóló közlést. Az emberi létfeladat megoldása, a természet techni
kai megművelese pedig egyenesen elképzelhetetlen együttműködés nélkül. Akár a
lelkiismeret, a szabadság is függ a csoporttól: a felismert társadalmi szükségsze
rüséghez való alkalmazkodás hárítja el vagy akadályozza meg a szabadság elve
szítését, az elidegenedést. A szabadság mint az ember azonosulása rendeltetésével,
tartalmilag legalább oly változó, mínt a lelkiismeret. A világért sem következik
azonban ebből, hogy a szabadság merő látszat vagy hiú ábránd. A társadalom
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ugyanis nem tehetetlen, passzív dologként, pusztán "befogadóként" határozza .meg
az embert és szabadságát. Az egyén, míközben beleszervesül csoportjába, visszahat
rá és tovább alakítja. Miközben az egyik nemzedék átveszi a másik nemzedék
szokásrendszerét, szükségképpen meg is változtatja. Az érett személy pedig tuda
tosan képes reflektálni társadalmi valóságára Az ember szabadsága nem a csoport
függvénye. 'Nyugodtan elfogadhatjuk. hogy a társas lét elemei: a társas vonzás,
a társas ösztönzés és utánzás nagyon hasonló - ha nem éppen azonos - az ál
latoknál és az embereknél (22). Az állatok társas viselkedésének konkrét formái
és módozatai fajilag meghatározott, tehát fejlődésre vagy változásra nem képes
adottságole. Az ember társas viselkedése pedig kulturális alkotás - bár egyes
formái, például a hierarchikus berendezkedés, a fejlődéstörténet mélyén gyöke
rezik, számtalanszor előfordul az állatvilágban is. Az ember annak ellenére
szabad, hogy tetőtől talpig társadalmának terméke. Minél fejlettebb egy társada
lom, mínél nagyobb hagyományvilága van, mínél több szál fűzi egymáshoz az
embereket, annál hamarább ébrednek egyéni szabadságuk tudatára, annál köny
nyebben eszmélnek rá, -hogy médjuk van szembefordul ni csoportjukkal. Ilyenkor
többnyire elvetik a társulás előző formáját, melyben nem érzik magukat szabad
nak, és új rendet álmodnak meg, melyet - ha megvalósul r későbbi nemzedé
kek múlnak majd felül. A fennálló renddel szembeni elégedetlenkedés nem mínő

síthető hűtlenségnek. A nemtetszést kifejező kritika a társadalmi rend fennmara
dásának Iegszílárdabb alapja. Az egyéni szabadságeszmény igazán elvétve kerül
elvileg és alapvetőerr ellentétbe magával a közösséggel, Talán csak az elvont in
dividualizmus vagy a nagyon is konkrét csoportönzés határesetében, amikor a
szabadság tartalma nyomtalanul eltűnik s nem marad' vissza más, mínt a teljes
séggel üres, negatív szabadság, az egyéni függetlenség ábrándja. Ez a független
ség azonban megsemmísítéssel fenyeget: kapcsolatok, vonatkozások, összeköttetések
és függesek nélkül míndentől elszigetelten a semmiben állna és maga, is meg
semmisülne.

Én és Te

A társas élet néhány alapvonásár6l beszéltünk: a szeretetben gyökerező elís
merésről, akaratunk szabadságáról és lelkiismereti kötelméről. Az emberi együtt
élés alaptípusa viszont M. Buber (23) szerint az, amit "Én és Te" kapcsolatnak
nevez, s élesen megkülönböztet az "Én és az", magyarán a személy és valamely
dolog, (az, es, id) kapcsolatától. Az "Én és Te" viszonyának legtisztább megnyil
vánulása a kapcsolat öncélúsága; a baráti, szerelmi, házastársi viszony. Tagadha
tatlan, hogy az ilyen jellegű kötelékben is - legalábbis kezdetben - közös ér
dek, haszon vagy. feladat keltette föl a személyes érdeklődést. Ember és ember
között nincs, nem Is lehet minden tárgyi vonatkozás nélküli kapcsolat. Az emberek
társulása egymással és az én és a világ egységének keresése kibogozhatatlanul
összefonódik a személyes kapcsolatokban. Mindazonáltal a másik személlyel való
találkozás; a személyek kölcsönös és szabad kítárulkozása, személyes értékeik és
titkaik leplezetlen feltárása kölcsönös megértésben, bizalomban és hűségben az
egyén kibontakozásának elengedhetetlen föltétele. Kiváltképpen akkor, amikor
az egyének érdeklődése elszakad a részletcéloktól és "részletszempontoktől és a
valóság egészére irányul. Az "Én és Te" találkozásában az nyújtja a legnagyobb
örömöt és boldogságot, hogy a közös emberi rendeltetés világosságában átélik és
szóvá teszik az egyéni különtéleségek egymásra való vonatkoztatottaágát.

Kezdetben volt a kapcsolat - mondja M. Buber (24). Ezen azt érti, hogy az
"Én és Te" kapcsolata, a szerelem összeköti, önmaguk fölé emeli és megnyitja
őket a többi ember iránti kapcsolatra. Szenvedélyes érdeklődéssel fordulnak egy
máshoz, de anélkül, hogy függőségbe keverednének, mível csak szabad együvé
tartozásban fejlődik és gyarapszik a személyes kapcsolat. A szeretetből fakadó
odaadásból a másik iránt, akit magamhoz tartozónak érzek, nem hiányzik a krí
tika mozzanata. Bizonyos távolságtartás a valódi szeretet előfeltétele. Amíg vak a
szeretet, amíg nem látja a másik ember egész lényét, addig nem érdemli meg a
nevét. Csak az egész embert lehet szeretni, azaz elfogadni hiányosságaival együtt.
Kedvelhetem valakinek a hangját, a szemét, hajának a színét, de ez még nem
szerelem, legfeljebb szexuális vonzalom, amit a másik személy néhány jegye vált
ki bennem. Közös tövön nyílik a szerelern és a ·szeretet. A szeretetnek szüksége
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van a kritikus távolságtartásra. hogya maga valójában lássa, és úgy fogadja el
a másikat. Aki szeret, az nem használhatja önzése eszközeként a másikat, egyik
fél sem engedheti meg, hogy a másik visszaéljen vele: nem eshet a hatalmába
vagy bűvkörébe, nem engedheti meg, hogy megrekedjen az egyén fejlődése gyer
meki színtjén, A valódi szerelem közelebb viszi a szeretett személyt élete kitelje
sedéséhez, ahhoz az értékhez, ami egyedül őbenne testesül meg, még akkor is,
ha gyakran küzdenie kell a másik én tunyaságával és restségével. Ez persze nem
jelentheti, hogy saját szája íze szerint akarja átgyúrní, mível az igazi szerelem
kiragadja az embert saját énjének fogságából, hogy a szeretett lénnyel közösen
vágjon neki az emberi rendeltetéshez vivő útnak. A nyitottság igazolja a sze
relmet. Ez nem szűkül le két ember kölcsönös önzésére, hanern megnyitja őket

a többi ember iránt. S ebből az is felismerhető, hogya kettejüket összekapcsoló
szerelem nem belőlük fakad, hanem felülről száll rájuk isteni rendeltetésük jele
ként

Isten ereje munkálkodik a személyes találkozásban. Isten színe előtt és Isten
nel szemben lesz személy az ember. Bizonyára nem véletlen, hogy a keresztény
teológiából származik személyfogalmunk, méghozzá abban az értelemben is, hogy
az "Én és Te" egymással való viszonya jellemzi a személyességet. Ez a vonatkozás
nyilvánul meg Jézusnak és mennyei Atyjának kapcsolatában, ebből részesül vala
miként a többi teremtmény. Ez az a kapcsolat, ami kezdétben volt, s ami kölcsö
nösen közvetíti a személyek kapcsolatát. Aligha mondható esetlegesnek, hogy a
személyes kapcsolat teljes mélységében keresztény talajon sarjadt ki.

Há~asság és család

Az "Én és Te" találkozás mintapéldájának férfi és nő kapcsolata bizonyult.
Ok ugyanis oly mértékben vonatkoznak egymásra, hogy csak ketten együtt al
kotnak valódi egészet. Egymásra való vonatkoztatottságuk a monogám házasságban
nyilvánul meg a legszemléletesebb módon. Semmiféle más emberi kapcsolat nem
nyújt az egynejű házassághoz megközelítőleg is hasonló esélyt arra, hogy két
ember így kíegészítse egymást a kölcsönös szeretetben, megértésben és hűségben.

A férfi és nő különbözősége természeti meghatározottság, amiben kezdetlegesen
adva van összetartozásuk és egymásrautaltságuk, minthogy a kétneműség már az
állatvilágban is társas közösségek kialakulását eredményezi (25). Éppen ezért haj
lunk arra, hogy a férfiúi és női viselkedés mintáit természeti meghatározottság
nak, velük született tulajdonságnak tekintsük, holott az elsődleges biológiai kü
lönbözőségektől eltekintve jóformán valamennyi "férfias" vagy "nőies" viselke
désforma társadalmi eredetű, nem pedig biológiai-pszichológiai örökletes tulajdon
ság. Bizonyítékul elegendő bepillantani a víselkedéstan, a néprajz, a szocíológía
kiváló képviselőinek munkáiba (26). Az emberi viselkedésformák nagymértékű ala
kíthatóságára való tekintettel szinte nem is mondhatjuk, hogy az ember férfinak
vagy nőnek sziiletik, hanem hogya társadalmi szerep elsajátítása által azzá válik. Egy
szerűen téves az az ősrégi hiedelem, hogya két nemnek eltérő "természete" van,
hogy a férfi "természeténél fogva" értelmesebb és okosabb, jellemesebb és va
dabb, agresszívabb, mint a nő. A nő pedig "természeténél fogva" gyengébb, gyön
gédebb, érzelmesebb, kevésbé objektív és erőtlenebb akaratú, mint a férfi. "A nő

élettani gyengeelméjűsége" - P. J. Möbiu8 (tl907) lipcsei ideggyógyász könyvének
címe - a' férfijogú társadalom ídeológiáiának kifejeződése, amit feltehetően Arisz
totelész fogalmazott meg elsőként (Historia Animalium 608 b). Szexuális szerepünk
nem ösztönösen meghatározott, mint az állatoké, hanem társadalmi és kulturálís
eredetű. Az ember szexuálís életének míntája ugyanúgy nincs eleve bevésődve

szervezetébe, mint egyéb viselkedésformái. Szexuálís késztetettsége viszont teljesen
független az évszakok váltakozásától. s ez áthatja és erotikusan hangolja össze
többi viselkedésformáját. E két tényezőből - a minta meghatározatlanságából és
az állandó késztetési állapotból - adódik a szexualítás tudatos szabályozásának és
kormányzásának a szükségessége, Mint az embernél általában, ezen a téren is a
társadalmi környezet hatása váltja fel a viselkedés ösztönös programozottaágát. A
nemek viszonyának kulturálís formálódása az emberi életalakítás állandó figyelmet
kíváno feladata. Látni való, hogy férfi és nő összetartozásának egyetlen társadal
milag kialakult és megszílárdult formája nem "természetszerű" vagy megváltoz
tathatatlan. Ugyanezt kell állítanunk a férfiak és nők eltérő társadalmi szerepé-
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ről és egész lelkivilágukról. melyet döntően nevelésük eszményképei befolyásolnak.
Sem elvi, sem' gyakorlati akadálya nincs annak, hogy másként osszák föl az alap
vető társadalmi feladatokat. M. Mead beszámol olyan életképes társadalomról,
amelyben a nők viselnek háborút és a férfiak gondoskodnak a gyermekek neve
léséről (27). A férfiak felsőbbrendűségét hirdető - bármilyen elterjedt - gya
korlat vagy 'vélemény semmiképpen sem a férfi vagy a nő természetéből fakad.
Hogya különféle feladatok megosztás ának melyik a leghelyesebb módja, az kizá
rólag attól függ, hogy az adott helyzetben miként lehet a férfi és a nő társadalmi
szerepét mindkettő számára a legelőnyösebbé tenni, tekintetbe véve azt a tényt,
hogy csak a nők tudnak szülni, s bizonyos ideig senki más nem pótolhatja 
legalábbis társadalmi méretekben - a növekvő gyermek életében anyjának test
közeli szeretetét, anya és gyermek méhen kívűli szimbiózisát. Az egynejű házas
ságnak elvitathatatlan előnyei vannak a házasság és a család egyéb formáival
szemben, mert férfi és nő szeretésének lényeges eleme a hűség, a kitartás, a
véglegesség, amit nem lehet büntetlenül elhagyni. Ha viszont monogám házas
ságon azt értjük, hogy a nő kizárólagos feladata az otthon és a gyermekek gon
dozása, a férfié pedig a házon kívüli feladatok és a család képviselete a társa
dalomban (28), akkor veszedelmesen súroljuk a "konyha, templom, gyerekek" (Küche,
Kirche, Kinder) hitleri (voltaképpen napóleoni) eszméjét (29). Az egynejű házasság
nyújtja a legtöbb esélyt a vágy megnemesítésére, a személviség kiformálódására
és a személy szabadságának elismerésére. S bármily meglepő is első hallásra, a
szeretés átszellemítése nem szünteti meg, hanem inkább növeli érzékletességét.
Nyilvánvaló az is, hogya szexuális életközösség összekapcsolása a jövendő nem
zedékért vállalt felelősséggel megérdemelt társadalmi megbecsülést és védelmet
nyújt férfi és nő monogám kapcsolatának. Ha a generációk nem egymástól el
szigetelten léteznek, akkor sorsuk, erkölcsiségük, boldogságuk kölcsönösen viszo
nyul egymáshoz. "Egy kisgyermek jelenléte megfellebbezhetetlenné teszi az életet"
(30). A monogám kapcsolatok elvitathatatlan értékéből nem következik a férfi
és nő szerapének megváltoztathatatlansága, Bár szemünk láttára megy végbe egy
egész sor előítélet lerombolása és felbomlása, a hétköznapi tudat mégis messze
elmarad a fejlődő és alakuló társadalmi valóság mögött, A férfiúi és női szerep
további alakítása oly feladat, amit újból és újból el kell végezni, hogy az adott
viszonyok között leginkább megfeleljen a szabad személyek szuverén méltóságá
nak. A jobb megoldás megkívánja a kötelességek és jogok tárgyilagosabb meg
határozását és elosztását, a férfiakra és nőkre nézve eltérően megfogalmazott
erkölcsi követelményrendszer felülvizsgálását abból a célból, hogy férfi és nő

fokozottabban kiegészítse és gazdagítsa egymást a maga nőiségével és térríúsaaával.
Emberi létünk lényeges jegye nő és férfi .Jcülönbözősége az egységben". E kü
lönbözőségeknek és a belőlük fakadó jogoknak és kötelességeknek a tudatosítása,
helyeslő elfogadása, a házastársak kölcsönös viszonyulásának nemesítése, ellen
tétességük hangsúlyozása nem pedig kiegyenlítése mélyíti el kapcsolatukat, teszi
vonzóbbá, szilárdabbá és gazdagabbá mindkettőjük számára. Így lesz a férfi és nő

egész életre szóló szeretés-közössége minden én-te kapcsolat mintapéldája, annak
a szeretetszövetségnek megjelenítése és testközelbe hozatala, melyet Jézus Atyja
kötött az emberiséggel.

Ezzel már utaltunk arra is, hogy az ember személyes léte nem merül ki az
én-te kapcsolatban, nem korlátozódik a magánélet szférájára. Személyesség. a
másikhoz ragaszkodó, de őt nem birtokló, szabadon hagyó és felszabadító, féltő,

óvó és ugyanakkor elengedő teret biztosító 'felelősségteljes tisztelet és szeretet na
gyon gyakran hiányzik a családon belül is, de azért családon kívül is lehetséges;
nemcsak "négyszemközt". A személy tisztelete nem korlátozódhat a családi fészek
lakóira, amint bizonyos, egzisztencializmusra hajló perszonalista filozófusok, az
ipari világ visszásságain elbátortalanodva, el akarják hitetni. Az ember arra hiva
tott, hogya társadalmi élet minden területén személyesen viszonyuljon a másik
személyhez. Ha az "Én és Te" kapcsolat szűkségképpen csak két ember között
lehetséges is, az "Én és O" viszony mindenkit kötelez, még a lazább, átmeneti
jellegű csoportokban is, csakúgy, mínt a . futó találkozásokban : a postással, díj
beszedővel vagy aszemetessel. . A csoportok számára viszont perdöntő, hogy nyi
tottak legyenek, hogy a kiegészítő és átfogöbb közösségí formák érdekei elől ne
zárkózzanak el. Máskülönben elszakad a csoport és azon belül az egyén a minden
embert átfogó egyetemes rendeltetésétől. .
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Korunk egyik legnagyobb felfedezése létezésünk közösségí dimenziójának fel
ismerése. A közösségben közvetlenül is megvalósulni látja az ember rendeltetését.
Ezért hajlik arra, hogy az egyént kizárólag a közösség oldaláról értelmezze, meg
feledkezve arról, hogy a közösségben nem találhatja meg végérvényes rendelteté
sét. A bűn ugyanis szembeállítja az egyéneket a társadalommal, helyesebben a
társadalmat alkotó egyéneket egymással. Ilyenformán vagy elkülönülnek egymástól,
vagy énes céljaik szolgálatábs állítják a társadalmi berendezéseket, Avagy a tár
sadalom lép fel oly abszolút igénnyel, mely gyakorlatilag semmibe veszi a személy
rendeltetését és méltóságát, Az énesség következményeként mindkét oldalról ál
landó veszély fenyegeti az egyén és a társadalom egészséges viszonyát, ezért van
szükség etikán alapuló jogrendre (31).
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KALÁSZ MÁRTON VERSEI

Este, a kinti időt hallcatva

Fáj, hogy épp nincsenek válaszaim
tudott dolgokra sem; fáj,' hogy amit
tudok, épp 'Úgy elhallgatom
s oly mosollyal, mintha naptúzte utazás ra
próbálnák ki szemem - olyanra, amilyet
a bezárt' hallása kőzvetít! fáj, hogy ülök
fáj, hogy másképp teszek,
mint ha hallgatóznék kőzben s a gondolataim
nem is tojásban kucorgó embriók
ősszhangjával haladnának a kibúvás felé,
a megelőző-nap himnikus hanglőkései felé;
fáj, hogy úgy érzem, tudom, majd mégse tudom,
miből csattan fől végül s száll néhány boldog madár
várakozásunk kifordult táj-folyama főlé.
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