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Szabadság és
felelősség

Az erkölcsi felelősség kérdéséről gondolkodva kinek ne jutna eszé
be Dosztojevszkij regénye, a Bűn és bűnhődés] Irodalmi téren elis
merten ez a legmarkánsabb fölvetése - még ha negatív formában
is - annak az alapvető etikai kérdésnek, hogy mi a kritériuma a
jónak, mi a rossznak. Hol a határa erkölcsi értelemben az ember
cselekvési szabadságának? Mikor és miért lesz a szabad cselekedet
bűnös? Mily esetben és milyen jogon korlátozza cselekvési szabad
ságunkat az erkölcsi felelősség? Tény, hogy Dosztojevszkij szemé
ben a kettő, szabadság és felelősség, minduntalan, végletes helyze
tekben tragikusan is ütköznek egymással.

Ez az ütközés voltaképpen a Dosztojevszkij-regény témája: a
szabadság és a felelősség antinómiája. Raszkolnyikov megöl egy
"tetűt", egyet az élősdiek közül, egy uzsorás vénasszonyt, és vele
az éppen nála tartózkodó húgát is, hogy bizonyítsa az autonóm
ember szabadságát. A gyilkos nemcsak az ártatlan lány megölése,
hanem a "tetű" kiirtása miatt is bűnösnek érzi magát. Nem bírván
elviselni bűntudatát, följelenti önmagát, és vállalja a büntetést: tu
datosan bűnhődik tette miatt.

Itt jelentkezik az antinómia. Raszkolnyikov ugyanis egyrészt
úgy érzi, hogy korlátlan szabadsága feljogosítja bárki elpusztításá
ra, aki erre rászolgált, s ezért gyilkosságát nem is tartja bűnnek,

másrészt, akarva-akaratlan, mégis bűntudatotérez. Erkölcsi felelős

ségtudata jelentkezik, mert visszaélt szabadságával. Ám ha elismer
né, hogy bűnt követett el, tagadnia kellene szabadságának abszolút
voltát, amit kereken visszautasít. Így szabadsága beleütközik fele
lősségtudatába, s ebből ered bűntudata.

Ezzel kapcsolatban a kérdések egész sora vetődik föl. Emberről

szólva lehet-e felelősségre vonástól mentes, abszolút szabadságról
beszélnünk? S ha nem, akkor hol ennek a szabadságnak a határa?
Mi a kritériuma az ember erkölcsi felelősségének? Honnan tudjuk,
hogy mikor élünk vissza szabadságunkkal? S ha nem tudnánk, vagy
kétségünk volna felőle, akkor miért van bűntudatunk? Végső soron
ki mondja meg, hogy erkölcsi értelemben mi a jó, vagy mi a rossz?
És miért jó a jó, ésmiért rossz a rossz? Miért lehet bűnös valamely
tett? S ha bűnös, miért kell érte bűnhődnünk?

A kérdés itt lényegében az, hogyan alapozza meg a keresztény
tanítás az ember erkölcsi felelősségét. S ennek feltételeként: mit
tart a bűnről, és hogyan értelmezi a bűntudatot? Következménye-
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ként pedig: mi értelme a büntetésnek, és valójában hogyan bűn

hődik az ember? Ám a keresztény embert az ezekre adott vála
szok nem elégíthetik ki, mert önmagukban még nem szabadíthat
nak fel a bűn és a bűntudat terhe alól. Mi hiszünk a megváltás
szabadító erejében. Dosztojevszkij maga is utal rá regénye epiló
gusában. Befejezésül erről lesz szó.

Isten megítéli az embert - tanú rá bűntudata

Erkölcsi felelősség és
bűntudat

1. Az erkölcsi rend
alapja a lét rendje

A bűn és bűntudat, következésképpen a büntetés és bűnhődés kér
dése kétségtelenül erkölcsi felelősségtudatunk gyökeréig, szemé
lyes felelősségünk ösztönszerű megérzéséig hatol. Adott esetben
ebből ered a közvetlenül és általánosan megtapasztalt bűntudat. A
keresztény tanítás alapján azonban csak akkor tudunk kielégítővá
laszt adni az erkölcsi felelősség és a bűntudat mivoltának kérdésé
re, ha nem merőben a pszichológiai tapasztalat empirikus szintjén,
hanem Isten és ember, a Teremtő és a teremtmény egymáshoz fű

ződő ontológiai viszonyának létrendi összefüggésében, a keresz
tény teológiai antropológia elveit követve keressük a választ.

Ebben az összefüggésben a következő öt alapvető megállapítás
ban foglalom össze, amit az erkölcsi felelősségről és a bűntudat mi
voltáról szóló korszerű keresztény tanítás foglalatának tartok.

1. Az etikai rend a lét ontológiai rendjében gyökerezik. Ez az on
tológiai rend viszont meghatározza teremtett mivoltában az embert.
Teremtettsége azonban nemcsak magára a teremtés tényére vonatko
zik, vagyis arra a tényre, hogy létrejött, hanem arra is, hogyan léte
zik, mert teremtettsége meghatározza létezésének egész mivoltát. A.
D. Sertillanges tömör megfogalmazásában ez nem más, mint .Jétbeli
függés" a maga teljességében (dependantia in esse).

A teremtés bibliai története pontosan ezt tanítja: az ember Isten
képére és hasonlatosságára alkotott teremtmény, vagyis testi lét
formájában, minden ontológiai kötöttsége mellett is Alkotójának
szellemiségét tükrözi: értelmes és szabad létre képes teremtmény
(vö. Ter 1,27). Ám éppen mivel kép és hasonlóság, azért teljes mi
voltában ahhoz tartozik és attól függ, akinek képe és hasonlósá
ga. Szent Ágoston vallomása: "a Te tulajdonod vagyok" (res tua
ego sllm) a valóságot kifejező hűséggel jelenik meg Michelangelo
freskóján a Sixtusi-kápolnában. A teremtő kézből áradó erő életre
kelti Ádámot, kezét a létet adó kéz felé emeli, tekintete az arcából
sugárzó fényre nyílik, s az Isten-arc fényében felismeri önmagát,
és a benne magában tükröződő Istent.

Az embemek ebből az istenképiségéből eredő rendeltetése pon
tosan az, hogy Alkotóját képviselje a teremtett világban: az ő he
lyettese, megbízottja legyen. Isten rábízta teremtményét: uralmába
hajthatja, humanizálhatja a világot, és használhatja erőit a maga
javára (vö. Ter 1,28). Ám ez a megbizatás felelősséggel jár: úgy
kell élnie, cselekednie, úgy kell bánnia a teremtett dolgokkal -
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elsősorban önmagával, testi-lelki képességeivel, s nyilván élettár
sával és utódaival is -, hogy magatartása és tettei valóban Isten
szándékát tükrözzék, az ő eszméit és akaratát valósítsák meg, hi
szen Isten nevében gazdálkodik, de nem ő a gazda. Felelősséggel

tartozik Urának: erkölcsileg elkötelezett lény. Rendeltetése és ebből

eredő hivatása az, hogy engedelmeskedjék Istennek, s ezt önként
és szabadon, vagyis szeretetből tegye, válaszként Isten megelőző

szeretetére. Szeretetének ez a válasza a teljes elismerése annak,
hogy teljes mivoltában Istenhez tartozik és tőle függ. Ez a felelős

szabadságának teljes és hiteles megnyilvánulása. Lényegében ez
az, amit vallásnak nevezünk. Ily módon élhet ő maga baráti kö
zösségben Istennel, s így vonhatja be utódait és minden rábízott
teremtményt Isten szeretetének létközösségébe.

Első megállapításunk tehát, hogy az ember létének gyökerében
erkölcsileg elkötelezett lény, aki rendeltetése és hivatása szerint
felelősséggel tartozik Teremtőjének.

2. A bűn: hiány 2. Az embemek ebből az alapvető elkötelezettségéből válik érthe-
tővé, hogy a keresztény tanítás szerint lényegében mi a bűn. Itt vol
taképpen az erkölcsi elkötelezettség megtagadásáról van szó, ami
azt jelenti, hogy az ember magatartásával és tetteivel megtagadja an
nak elismerését, hogy Istenhez tartozik, és hogy tőle függ. Rendelte
tése és hivatása az, hogy tudatosan és szabadon, szeretetből enge
delmeskedjék Urának, Istenének. Ami bűn, az ennek éppen az ellen
kezője: az Isten iránti engedelmesség visszautasítása, vagyis felelőt

len visszaélés az emberi szabadsággal. Keresztény szemléletben a
bűn tehát nemcsak valami általános norma megsértése, amit a társa
dalmi együttélés folyamán konkrét tapasztalataiból szűrt le az em
ber, hanem valójában a lét rendjében gyökerező istenkapcsolat meg
tagadása. Engedetlenségben az ember önmagát tagadja meg Istené
től, akihez teljes mivoltában tartozik. Ezzel ellentmond a tulajdon lé
tét meghatározó istenképiségnek és mindannak, ami az ebből eredő

rendeltetése és hivatása. Ez a belső ellentmondás az embernek való
ságos meghasonulása önmagával.

Második megállapításunk tehát az, hogya bűn, még ha konk
rét tettekben vagy mulasztásokban jelenik is meg, lényegében ne
gatívum, valóságos létrendi értékhiány, mert bűnével az ember
megtagadja létébe gyökerező erkölcsi elkötelezettségét, és ellent
mond eredeti rendeltetésének és hivatásának. Ezért mondható,
hogy bűnével meghasonul tulajdon létében.

3. Bűnről nyilvánvalóan csak akkor lehet szó, ha az ember tu
datosan és szabadon dönti el, hogy mit tegyen, s amit így tesz,
azt Isten akarata ellenére tegye. Ezért a bűntudat is csak akkor hi
teles, vagyis a valóságot kifejező, ha abból ered, hogy az ember
megérti és belátja, hogy mi az Isten akarata, és mégis az ellenke
zőjét teszi. Itt jelentkezik az az alapvető pszichológiai vonatkozá
sú erkölcsi kérdés, hogy képes-e és mennyiben képes az ember Is-
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3. A bűntudat: erkölcsi
felelősségtudat

ten akaratának világos felismerésére, következésképpen mennyire
képes vállalni az erkölcsi felelősséget tetteiért.

A Biblia világosan beszél erről az erkölcsi felelősségről, hiszen
már első lapjain s utána folyamatosan az üdvösség egész törté
netében az ember bűnéről és bűnhődéséről szól. Isten felelősségre

vonja az embert vétkes cselekedetei vagy mulasztásai miatt, s ezt
nem tehetné, ha az isteni akarat felismerésére és teljesítésére nem
volna képes. "Ádám, hol vagy?" - hangzik fel már az első bűn

elkövetése után a számon kérő isteni szó (Ter 3,9), amit hamaro
san követ a gyilkos Káin felelősségre vonása: "Hol a te testvéred,
Ábel?" (Ter 4,9).

Különben a Római levélben Pál apostol is határozottan állítja,
hogy a teremtett világ létezéséből az ember képes felismerni alkotó
ját, az Istent (1,19-20), sőt törvényei sincsenek rejtve előtte, hiszen az
ember szívébe írta azokat (2,15). A kettő: Istennek és a szívünkbe írt
törvényének felismerése belsőleg összefügg. "Noha felismerték Istent
- írja -, nem dicsőítették meg, mint Istent, s nem adtak hálát ne
ki... Isten igazságát fölcserélték hamissággal, s inkább a teremtmény
nek hódoltak és szolgáltak, mint a Teremtőnek, aki mindörökké ál
dott" (1,21 és 25). "Ezért nincs mentség számunkra" (1,20) - hangzik
az erkölcsi felelősség nevében az Apostol elmarasztaló ítélete.

A bűntudat ebből a kettőségből válik érthetővé: egyrészt a létet,
az erkölcsi rendet teremtő Isten felismerésének tényéből, másrészt a
felismert tény gyakorlati elismerésének, a belőle származó követel
mények teljesítésének hiányából. Ez a kettősség meghasonlottá teszi
az embert: ebből ered bűntudata. Az Apostol ezt világosan meg is
fogalmazza: "Erre a törvényre találok magamban: bár a jót szerét
ném tenni, a rosszra vagyok kész. A belső ember szerint örömömet
találom Isten törvényében, de más törvényt tapasztalok meg tagja
imban. Ez küzd értelmem törvénye ellen, és a bűn törvényének rab
jává tesz, amely tagjaimban van" (Róm 7,21-23).

Harmadik megállapításként ebből az következik, hogya bűn

tudat nem más, mint az erkölcsi felelősségtudat megnyilvánulása,
amely az emberben rejlő kettősség gyakorlati felismeréséből szár
mazik. Egyrészt ugyanis az ember képes felismerni az erkölcsi
törvényt, másrészt bizonyos ösztönszerű törekvést tapasztal meg
önmagában, ami ellenszegül annak, amit erkölcsileg helyesnek is
mer fel. Amikor tehát az utóbbinak, a "bűn törvényének" enge
delmeskedik, vagyis magyarán bűnt követ el, lelkiismeretében
egyúttal felismeri "értelme törvényét", vagyis a létében gyökerező

erkölcsi elkötelezettségét, ami voltaképpen Isten elmarasztaló íté
lete. Végülis ez az ítélet ébreszti erkölcsi felelősségtudatára, s ez
okozza bűntudatát, ami belső meghasonlottságra vezet.

4. De mi köze mindennek a büntetéshez? Amit imént a bűntu

datról mondtunk, ahhoz itt nincs már sok hozzáfűznivaló,mert a
bűn valódi büntetése voltaképpen maga a bűntudat. A bűntudat

ugyanis a fentiek szerint belső létbeli meghasonlásra vezet, mert
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4. A bűntudat: a bűn

büntetése

5. Bűn és bűnhődés

bűnével az ember megtagadja magát Teremtőjétől, s ezért Isten
sem ismeri el őt magáénak. Maga ez az emberi lelkiismeretben
felismert isteni ítélet az, ami bűntudatra vezet, a bűntudat pedig
létbeli meghasonlottságot eredményez. Az ember többé nem érzi
magát teljesen Istenhez tartozónak, de önmagához sem tartozik
már teljesen. Meghasonlottságának belső szétesettség és magára
hagyottság a következménye, arniért felelősnek érzi magát és ön
vád gyötri. Amit általában büntetésnek mondunk, az mindennek
csak a külső megnyilvánulása az ember adott léthelyzetében. A
kárhozat mint végérvényes büntetés lényegében nem más, mint
az Istenhez tartozás végleges hiánya: mint a létbeli meghasonlott
ságból eredő és önvádtól gyötört végső magárahagyottság.

Negyedik megállapításunk tehát az, hogya bűn valódi büntetése
az a bűntudat, amely az emberi létben gyökerező erkölcsi elkötele
zettség megtagadásából származik, következménye pedig az ön
vádtól gyötört létbeli meghasonlottság és magárahagyottság.

5. Bűnért a büntetés elviselésével bűnhődik az ember. Bűnhődése,
a fentiekből következően, az önvádtól gyötört létbeli meghasonlott
ságának és magárahagyottságának paradox állapota. Ez az állapot
végső következménye annak, ha bűnével megtagadja a létébe gyö
kerező erkölcsi elkötelezettségét és ellentmond eredeti rendeltetésé
nek és hivatásának. Ebből az állapotból nem képes kiszabadulni az
ember a maga erejével. "Én szerencsétlen!" - kiált fel az Apostol az
önmagában meghasonlott ember nevében. "Ki szabadít meg e halált
hozó - Isten akaratával ellenkező - testi léttől?!" (Róm 7,24) Hi
szen az ember nem válthalja meg önmagát!

Ötödik megállapításunk ezek szerint az, hogy bűnéért önmagát
bünteti meg az ember. BíínJződése az, hogy az önvádtól gyötört meg
hasonlottságának és magárahagyottságának paradox állapotában él, s ez
tudatosul is benne, hacsak hamis erkölcsi szabadságtudata el nem
fojtja lelkiismerete szavát.

Isten igazzá tesz és üdvözít - tanú rá az evangélium

Van-e szabadulás a lelkiismeretünkben jelentkező bűntudattól?

Nyílik-e kivezető út a belső meghasonlottság állapotából? A meg
hasonlott ember kétségbeesett kiáltására az Apostol tüstént hálál
kodva válaszol: "Hála legyen Istennek Jézus Krisztus, a mi Urunk
által!" A Római levél egész nyolcadik fejezete ettől a hálálkodástól
visszhangzik. Raszkolnyikov paradox helyzetét Dosztojevszkij re
gényében az teremti meg, hogy bűntudatot érez, és vállalja is a
bűnhődést anélkül, hogy elismemé bünösségét, és meg tudná bánni
a bűnét. Ehhez el kellene ismemie szabadsága korlátait: azt, hogy
létbeli függése és erkölcsi elkötelezettsége folytán felelősséggel tar
tozik tetteiért. De éppen feltétlen szabadság a hamis tudatában erre
nem hajlandó, sőt a maga erejéből erre nem is képes, hiszen önma
gát kellene hamis szabadságtudatától megszabadítani: önmagát
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kellene megváltania. Pedig önmegváltás - tudja jól - nincsen. A
megváltás Isten kegyelmi ajándéka.

"Kegyelemből üdvözültetek a hit által - hja az Apostol efezusi
híveinek -, s ez nem a magatok érdeme, hanem Isten ajándéka" (2,
8). Azt is megmondja, hogyan kaptuk ezt az ajándékot. "Isten
ugyanis Krisztus által kiengesztelte magával a világot", s ezt oly ra
dikális módon vitte végbe, hogy "bűnné tette értünk azt, aki bűnt

nem ismert", Jézust, az egyetlen igazat, hogy általa mi, bűnösök,

"igazakká legyünk Istenben" (2Kor 19 és 21).
lsten üdvözítő szeretete Mi mást jelent mindez, mint azt, hogy Isten felelősséget vállalt az

ember üdvösségéért Krisztus személyében? Ö, Isten Fia, azonosul ve
lünk, és megosztja sorsunkat emberi létünk minden vonatkozásá
ban, anélkül, hogy bűnt követne el. De éppen ebben nyilvánul
meg az üdvözítő szeretet. Ö, az ártatlan, mennyei Atyjának enge
delmeskedve önként magára vállalja azt, amihez semmi köze: az
emberiség minden bűnét. Az Apostol erős szavával "bűnné" 
nem bűnössé - lesz értünk, hordozójává minden emberi gonosz
ságnak, hogy mindhaláláig engedelmes odaadásában kiengesztelje
irántunk az Istent. Ö, Isten szabad gyermeke, vállalja a teremt
mény létbeni függését és erkölcsi elkötelezettségét, hogy tulajdon
személyében kinyilvánítsa az ember teljes Istenhez tartozását. A
kereszten beteljesíti az ember eredeti rendeltetését és hivatását: Is
ten megelőző szeretetére válaszként odaadja magát maradéktala
nul mennyei Atyjának. Ezzel állítja helyre a teremtés létrendjében
gyökerező etikai rendet: Isten és ember szeretetközösségét.

Isten mindezt értünk tette, Krisztus értünk vállalta, hogy meg
igazulttá tegyen és üdvözítsen. Hittel elfogadni ezt az isteni mű
vet annyit jelent, mint magunkénak vallani azt, amit Krisztus ér
tünk tett, azonosulni azzal, amit valóra váltott: ő váltott meg bű

neinktől, s ő teszi megigazulttá, és ő üdvözíti a hívőt, Ez a hit
metanaiára indít: gondolkodásunk és érzésvilágunk gyökeres
megújulását váltja ki bennünk. Megszabadít a korlátlan szabad
ság és az erkölcsi önrendelkezés hamis igényétől. Krisztussal mi
is elfogadjuk létbeli és etikai függőségünket. Megtanulunk szere
tetből, önként engedelmeskedni, s ezzel megszabadulunk a bűn

tudattól s az önvádtól gyötört meghasonlottságtól. S ha marad is,
amit bűnhődésként. s még inkább a bűntől való teljes megtisztu
lás végett el kell viselnünk, azt nem büntetésként, hanem a ve
lünk azonosult Krisztus iránti szeretetből tesszük.

"Testvérek, ti szabadságra vagytok hivatva - kiált fel az
Apostol a Galata-levélben -, csak vissza ne éljetek a szabad
sággal a test javára, hanem szeretettel szolgáljatok egymásnak" és
embertársatokban Istennek (5,13)!
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