VALLÁS ÉS ERKÖLCS
***
I. A BIBLIAI VALLÁSOK
Vallás és erkölcs viszonyának ill. a valláserkölcs mibenlétének vizsgálata előtt röviden tisztázni kell a vallás lényegét. A következőkben a mi kultúránkat alapvetően meghatározó
két bibliai vallást vesszük alapul: a zsidót és a keresztényt.
A kinyilatkoztatás
E vallások az ember sajátos életgyakorlatát jelentik, ezért a lehető legközelebb állnak az erkölcshöz, amely az emberi élet gyakorlatának a szabályozása. Ugyanakkor nem merülnek
ki abban, hogy erkölcsi előírásokat fogalmaznak meg, hanem megadják azt az alapot,
amelyre támaszkodva meghatározzák az ember számára követendő életvezetési szabályokat.
Erkölcsi törvényeik meghatározásában a valóság végső természetének ismeretéből indulnak ki, amelyre nem az emberi értelem vizsgálódásainak eredményeképpen, hanem a valóság legfőbb Teremtőjének, a Szentnek, Istennek az emberhez intézett közlése, vallási kifejezéssel, kinyilatkoztatása nyomán tettek szert.
A bibliai vallások alapja az önmagát közlő Istennek a különleges megtapasztalása. Azért
különleges, mert Istent — nem lévén az ember tárgyi-természeti világának egyik eleme, hanem az ember világát teljes mértékben meghaladó (azaz transzcendens) valóság — nem lehet úgy megtapasztalni, mint a világ dolgait. Isten csak akkor válik megtapasztalhatóvá,
ha szabadon megnyilatkozik. A vallások Istennek az emberi történelem folyamán bizonyos
helyen és időben megtörtént megnyilatkozásairól tanúskodnak.
A vallási tapasztalat sajátossága
Nyelvünkben rokon értelemben használjuk az élmény és a tapasztalat kifejezést. A vallásos
ember magatartásának megértéséhez azonban finom különbséget kell tenni közöttük. Az
élmény mindig valami egészen közvetlen, spontán hatás, érzelmileg átélt esemény, történés.
A tapasztalat az élmény bizonyos mértékű feldolgozása, átgondolása, tágasabb összefüggésbe emelése; a vallás esetében: átelmélkedett élmény. Úgy is mondhatjuk, hogy annak az
élményben rejlő ismereti, szellemi-lelki tartalomnak a kiemelése, amely tanulságként megőrzésre és annak közösségi formájára, a hagyományozó továbbadásra kínálkozik.
Amikor elmeséljük élményünket, akkor soha se pusztán az eseményt és bennünk kiváltott hatását elevenítjük fel, hanem, többnyire magunk számára is észrevétlenül, értelmezzük: kiemeljük jelentőségét, fontosságát, a benne rejlő tanulságot. Az élmények továbbadása nem merül ki a puszta tények katalógusszerű felsorolásában. Az élményből, ha döntő, fontos és elmondásra kívánkozik, a továbbadó közlésben tapasztalat lesz, amely már
okulásra szolgáló, tanító összefüggésben tartalmazza és őrzi meg az átvilágított eredeti élményt.
A tapasztalat — az élmény felől megközelítve — a személy teljes valóságába, érzelmi és értelmi dimenziójába integrált élmény. Mindazonáltal kifejezett érzelmi élmény nélkül is szert
lehet tenni tapasztalatra, például tanulással. A vallási tapasztalatot tartalmazó Biblia „tanulmányozása” teszi tapasztalttá a hívőt abban az értelemben, ahogyan tapasztaltnak
mondunk valakit. A sokat tapasztalt emberre nem az a jellemző, hogy sokat tud és ismeretei szerteágazóak, hanem az, hogy érzéke van újabb tapasztalatokra, nyitott, mert tudja,
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milyen bőséggel kínálkoznak új és új tapasztalatok, és ezekre számít. Nem az a döntő, hogy
sokat látott, hanem az, hogy látni tud. A hívő embernek ezt az érzékenységét neveli és növeli a Biblia, megtanítván észlelni Isten tapintatos, rejtezkedő, csendes, és csak kellően finom érzékkel felismerhető jelenlétét a világban, az ember életében, sorsában. Óvatos várakozásra és türelmes készenlétre tanít, azaz nyitottá tesz a lehetséges, esetleg bekövetkező,
de semmiképpen nem kikényszeríthető vagy kikövetelhető istenélményre. Ezért a Biblia —
mint összefüggésbe emelt, átelmélkedett tanúság emberek istenélményéről — a vallási tapasztalatnak nem csupán foglalata és gyűjteménye, hanem egyben forrása: nemzedékek által hitelesített tapasztalat, amely kellő befogadás esetén hiteles tapasztalatot fakaszt.
A bibliai vallások követője tehát nem feltétlenül rendelkezik saját személyes istenélménynyel — ilyesmire a véges ember nem kötelezheti a végtelen Istent —, hanem a hívő azt a
tanúságtételt fogadja el, amelyet a személyes istenélményben részesült emberek tettek és
továbbadtak.1 E tanúság elfogadását egyrészt azzal fejezi ki, hogy hitvallást tesz, vagyis szóban igaznak vallja a Bibliában foglaltakat; másrészt azzal, hogy úgy él, amiként az megfelel
a kinyilatkoztatásban a valóság végső és Szent Gazdájaként megmutatkozó Isten akaratának, ahogyan azt a Biblia és a vallási közösség hagyománya megfogalmazza. A kettő szorosan összefügg. A hívő azért követi Isten parancsait, mert elfogadja a kinyilatkoztatás valóságos megtörténtét, ugyanakkor abból tudható, hogy csakugyan hisz a kinyilatkoztatás valóságában, hogy követi az isteni parancsokat. Aki nem fogadja el a vallási közösség tanúságát, az nem tekinti magára nézve kötelezőnek a közösség erkölcsi parancsait. Mindazonáltal Isten transzcendenciája, s ennek folytán az istenélmény és -tapasztalat különlegessége következtében nincs lehetőség arra, hogy az ember előbb teljes mértékben tudás formájában megbizonyosodjék a vallási közösség tanúságának valóságtartalmában, vagyis azt
követelje, hogy Isten előbb neki is mutatkozzék meg, s csak ezután fogadja el az általa parancsolt erkölcsi törvényeket. A vallási közösség hagyománya révén tanúsított kinyilatkoztatás a véges ember számára nem a bizonyított tudás anyaga, amit belátván egyszer s
mindenkorra elfogad — mint mondjuk egy matematikai tételt —, hanem állandóan megújuló hit tárgya és remény célja, ami felé konkrét életgyakorlatával, cselekvéseivel és döntéseivel, vagyis erkölcsi magatartásával halad, hogy azután a célban — ha saját iparkodása és
Isten szabad segítsége erejében elérkezik oda — része legyen a teljes istenélményben ill. tapasztalatban. Ezt nevezi a kereszténység Isten „színe látásának”, szemben a világi vándorlás állapotával, amikor csupán mintegy „tükör által homályosan” lát és tapasztal az ember
(vö. 1Kor 13.).
Hit és erkölcs összefüggése
Ha a teljes, az ember személyes valóságát átfogó istenélmény a vallásos ember életének
nem a kezdetén áll, hanem a hívő élet célja és beteljesedése, akkor a vallás nem egyéb, mint
út (vallási kifejezéssel: „zarándoklat”) a teljesség felé. A vallási hit és az erkölcs azért függ
1

A vallás jobb megértése végett érdemes különbséget tenni «realitás» és «valóság» között. Az előbbi a
tárgyakból, folyamatokból és történésekből álló létdimenzió, a tényszerűen létező világ, amelyben a vallásos és nem-vallásos ember egyaránt él; a «valóság» viszont az a teljes és végső létszféra, létmód, ami a
«realitás»-t hordozza, körbeveszi; vallási értelemben az Isten valósága. (A kettő különbsége megfelel a filozófiai immanencia ill. transzcendencia fogalmaknak.) Ennek alapján a kinyilatkoztatás realitása az események tényleges megtörténte, történeti lefolyása; a kinyilatkoztatás valósága pedig az, amit az üdvtörténeti események kifejeznek, szereplőik kinyilvánítanak, azaz Isten akarata, valósága. Aki az előbbiben
bármilyen ok folytán pl. a hiányos történeti beszámolók miatt kételkedik, még elfogadhatja az utóbbit
pl. filozófiai mérlegelés alapján. Mindazonáltal az tekinthető a biblikus vallások követőjének, aki mindkettőt elfogadja és vallja.
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össze oly szorosan, mert az utat, amely e hitt és remélt beteljesedés felé tart — bár önerejéből el nem éri —, a vallás gyakorlati útmutatásai, a valláserkölcsi parancsok mutatják. A
vallásos ember tehát nem valami különleges istenélmény nyomán követi a valláserkölcsi
előírásokat, hanem az erkölcsi előírásokat követvén hiszi és reméli, hogy egyszer teljes istenélményben részesül, hiszen Istennel leginkább, ha nem is kizárólagosan, azon az úton
találkozhat, amelyet a valláserkölcsi parancsok jelölnek ki. Bár a vallási közösség megalapítása szükségképpen istentapasztalatra megy vissza — vallást Isten alapít, nem pedig az ember —, ám a vallás „későbbi” egyéni követője már nem követelhet magának személyes isten-megnyilvánulást (jelenést, kinyilatkoztatást), ezért esetében az istentapasztalat többnyire nem a vallásos magatartás kezdete, hanem „kegyelmi”, azaz szabadon ajándékozott
eredménye, amely Istentől függ. A hívő ember életét Isten keretezi ugyan, de a teljes istentapasztalat — az alapítás különleges eseményében részesülőket leszámítva — átlagos körülmények között a hitnek nem kiváltója, hanem ajándéka és végső beteljesedése.
Minek az alapján választja akkor valaki a valláserkölcsöt?
A kérdés kényes területre hatol, ezért a válasz nagy körültekintést igényel. A követendő
erkölcs megválasztásának problematikájánál látni fogjuk, hogy az erkölcsiség választása
soha se támaszkodhat előzetes élményre. Az élmény — kivált a belőle nyert tapasztalat:
ismeret és tudás —, amelynek alapján a választást mérlegelhetnénk, nem megelőzi az erkölcsi viselkedést, hanem majd csak annak eredményeként áll elő. Ezért nem választhatunk erkölcsöt úgy, mint valami piaci portékát, amelyet alaposan megvizsgálunk és a többivel összevetünk. Vallást még kevésbé, legalábbis a biblia vallások esetében nem. Ezek
ugyanis félreérthetetlenül és nyomatékkal vallják, hogy nem az ember választ Istent, hanem Isten választja ki az embert. A valláserkölcsre még inkább igaz: az erkölcsi élmény,
tapasztalás és az erkölcsi belátás csak az erkölcsi cselekvésen belül lehetséges. Minderről
még lesz szó az ember végessége kapcsán.
A bibliai hit lényegét így foglalhatjuk össze: a múltból nyert ismeret alapján a reményben
megvalósuló elővételezése annak, ami a jelenben még nem valóságos, de a múlt alapján és
az isteni ígéret erejénél fogva a jövőben lehetséges. Az újszövetségi Biblia megfogalmazásában: „A hit … a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés.” (Zsid. 11,1) Lényeges, hogy a vallásos ember nem kizárólag a saját személyes
élménye, ismerete alapján hisz és remél, hanem a vallásos közösség áthagyományozott tapasztalatára támaszkodva.
II. AZ ERKÖLCSI GONDOLKODÁS SAJÁTOSSÁGA
Mielőtt megvizsgálnánk, miképpen határozza meg az erkölcsöt a vallás, előbb vázoljuk fel
az erkölcsre vonatkozó bölcseleti reflexió legfőbb megállapításait. Az erkölcsi (filozófiai)
gondolkodás sajátosságát a természettudományokkal összevetve domboríthatjuk a legérzékletesebben.2
A természettudományok gyarapodók, azaz kumulatívak, továbbá extenzívek, azaz előre haladnak úgy, hogy kérdéseket fogalmaznak meg, melyeket megválaszolva többlettudás birtokába jutnak. Ezután azokra a kérdésekre keresik a választ, amelyek ezen a szinten fogalmazhatók meg. A magasabb ismeretszinten nyert válaszok pedig új kérdéseket tesznek lehetővé. A kérdések és válaszok, a problémák és megoldások lépésről lépésre haladó moz2

A tanulmány eredetileg egy tankönyv egyik fejezetének készült, ez magyarázza a helyenként észlelhető
didaktikus jelleget, amely azonban a szerző reménye szerint nem ölt a szöveg jelen formájában zavaró
méretet.
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gást végeznek. A szintek egymásra épülnek, és az egyikről csak akkor lehet továbblépni a
másikra, ha kérdéseit megválaszoltuk.
Ezzel szemben az erkölcsi-filozófiai tudás mélyülő, nem pedig gyarapodó, intenzív és nem
extenzív, reflexív és nem kumulatív. Nem az ismeretek folytonos, egymásra épülő gyarapodása, a problémák-kérdések megválaszolása jellemzi. Fejlődése nem szakadatlan továbblépés a válaszok ismeretében új kérdések felé. Röviden: tudása nem a folytonosan bővíthető
tartalmi ismeret, hanem folyamatosan mélyülő, szerteágazó problématudat, az ember problematikus létállapotának a tudata.3
Az erkölcsi-filozófiai tudás azért nem tárgyi ismeret, mert a filozófiai megismerés, az eszmélődő gondolkodás nem új ismeretre tör, nem „előre”, hanem „vissza”-kérdez („reflektál”,
visszahajlik): a megszerzett ismeretekre vonatkozóan azt kérdezi, melyek az igazán fontosak
és lényegesek; továbbá mit kell kezdeni a megszerzett tudással: mire, milyen célra és miképpen kell alkalmazni. Ezzel olyan kérdéseket fogalmaz meg, amelyeket az ismeretek önmagukban nem válaszolnak meg: a cél, a lényeg és a fontosság kérdését. Mi fontos az embernek, milyen célra használhatja tudását? E kérdések nem a „van”-ra vonatkoznak —
azok a tudomány kérdései —, hanem a „legyen”-re, a „kell”-re, röviden a célra és értékre. Az
erkölcsi-filozófiai tudás tehát az értékekkel kapcsolatos és az értékelésre vonatkozik. A legfontosabb érték-valóság, amire az ember etikai kérdése irányul: önmaga személye. A tárgyi
világ nem mondja meg, hogy kivé-mivé kell lennie az embernek, az erre vonatkozó tudásnak más forrása van, mint a tárgyi világ.
Az értékek megjelenése
Azért, hogy képesek legyünk elrendezni az állandóan gyarapodó ismereteinket, el kell
döntenünk: melyek lényegesek, értékesek és melyek kevésbé fontosak. Ehhez viszont ismerni kell az értékesség és fontosság kritériumát. Mivel az értékesség nem az ismeretekben
van — hiszen éppen azok súlyozásához van szükségünk az értékesség mibenlétének tudására és a célok ismeretére —, ezért ennek kritériumát nem a gyarapodó ismeretek világában
kell keresnünk. De hát akkor hol? Mi van még azon a tárgyi-természeti világon kívül,
amely ismereteink forrása? Honnan származik a megismerésünk tárgyát képező tárgyitermészeti világ értékelésének a normája, és honnan nyerjük az emberi élet lehetséges céljait?
Vagy röviden: honnan származnak az értékek?
Nem kell mindjárt feltételezni, hogy valamiféle „túlvilág”-ból lépnek elő a normák és értékek, jóllehet az eddigi okfejtésből kétség kívül erre is következtethetünk. Hiszen gondolhatjuk úgy is, hogy az értékek, amennyiben egyrészt valóságosak, ámde a tárgyi világban
nem létezhetnek — elvégre ott csak tárgyak léteznek —, ezért szükségképpen egy másik „világ”-ról adnak hírt. Mindenesetre tény, hogy az ember nem csupán megismer, hanem értékeli is azt, amit megismer, s nem csupán biológiailag létezik, hanem célokat tűz ki maga
elé. Ez pedig csak akkor lehetséges, ha a megismerhető tárgyakon, dolgokon „túl” valamiképpen kapcsolatban áll egy olyan „világ”-gal, vagy „léttartomány”-nyal, ahonnan az értékelés szempontjait nyeri, s ahonnan a lehetséges célokat meríti. Ez a tartomány, vagy világ
mindenképpen különbözik a tárgyi világtól, de nem feltétlenül „túlvilág”, amely a tárgyi
világtól függetlenül, azon túl létezik ugyanúgy, mint a tárgyi, csak éppen láthatatlanul. —
Miféle világ ez a nem „másvilág”-szerű „másik világ”, az értékek világa, a normák tartomá-
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A kumulatív és a nem kumulatív tudáshoz lásd: BRINTON, CRANE: Ideas and Men. The Story of Western Thought. Prentice-Hall. Inc. Englewood Clifs, N. J., 1950; 12-13. o.
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nya? Sajátosságának és „helyének” meghatározása végett idézzük fel, hogyan jutottunk a
nyomára.
Hogyan ismerhetők meg az értékek?
A normák tartományát nem a tárgyi megismeréssel, hanem a tárgyi ismeret mérlegelő értékelése, illetve személyes önmagunk mibenléte kapcsán feltételeztük, ami a felfedezésével
egyenértékű. Mihelyt nem csak arra kíváncsi valaki, hogy mi az, ami van, hanem azt is
tudni akarja, mi végre van, ami van s amit megismer, ezzel a kérdéssel mintegy „rányit” az
értékek világára. Ezt nagyon pontosan kell érteni! Ha soha nem teszi fel a kérdést, akkor
soha nem fog találkozni ezzel a tartománnyal. Akinek a számára nem kérdés, hogy ki legyen valójában, aki csak úgy egyszerűen van, ahogyan éppen lehet, annak nem lesznek értékproblémái, igaz, személyes önazonossága sem. Aki kizárólag a tárgyi világgal foglalatoskodik, annak soha nem akad dolga értékkel, mert ilyen tárgy nincs. A tárgyvilágban élőlények vannak, meg természeti folyamatok, világűr, kozmosz, gravitáció, fehérje molekula,
szénatom stb. Az érték akkor „jelenik meg”, ha valaki felteszi azt a kérdést, hogy — előbb
önmaga számára, majd „egyáltalán” — mi fontos, lényeges, mi szép és mi jó. Ekkor a tárgyi-természeti világ az értékelés szempontja alá kerül, s átváltozik az értékek lehetséges
megvalósításának világává. Vagyis maga a kérdés az a „szellemi mozdulat”, amely felnyitja
az értékek „világát”.
De hova nyit a kérdés? Hol helyezkedik el az értékek tartománya? Ha nem a „túlvilágon”
keressük, akkor csak egyetlen hely marad: az, ahol a kérdés megfogalmazódik. Ha az értékek tartománya az értékelésre kíváncsi kérdés által tárul fel, akkor ez a tartomány szorosan összefügg azzal, aki a kérdést felteszi, vagyis az emberrel. Az értékekre kérdező ember
maga az a „másik világ”, ahonnan az anyagi-tárgyi világ értékelésének normája — az értéket, fontosságot kutató kérdés nyomán — „belép” a dologi-tárgyi világba. A reális világban
az ember által vannak értékek. Az ember saját „benső” világa közvetít értékeket a „külső”
tárgyi világba.
Honnan vannak az értékek?
Az iménti gondolatmenetünk azzal végződött, hogy az értékek valamiképpen az ember révén kerülnek a világba. Egyelőre maradjunk ennél a talányos megfogalmazásnál, amely
nyitva hagyja azt a kérdést, vajon maga az ember az értékek egyedüli forrása, azaz teremtője, vagy inkább közvetítője, azaz nem teremti, hanem csupán észleli és megvalósítja azokat.
Mindkét felfogás lehetséges. Bárhogyan van is, mindenesetre jól megvilágítják az emberi
értékelés következményét a világban. Ha ugyanis az ember a maga értéktudata alapján értékeli a létezőket — és ezen értékelés alapján bánik belük —, akkor bizonyos mértékig a tárgyi-természeti világnak a sorsa az emberi értékeléstől függ: amit értékelünk, fontosnak tartunk, azt megbecsüljük, arra gondunk van; ellenben amit nem értékelünk, attól elfordulunk, esetleg el is pusztítjuk. Manapság aligha kell magyarázni, hogy az emberi értékelésnek milyen következménye van a tárgyi-természeti világ szereplőire nézve: múló ruha vagy
kozmetikai divat egész állatfajokat képes kiirtani. Pedig az embernek nem biológiai szükséglete a nyest prémje; a gyapjú is kellően védené a hideg ellen, azt pedig pusztítás és ölés nélkül is megszerezhetné.
Ha az ember az értékek egyedüli forrása — vagy másképpen: egyedüli közvetítője —, továbbá az emberi értékelés jelentős mértékben meghatározza a tárgyi-természeti világ sorsát,
akkor az ember e világ-meghatározó képességének mértékében felelős az értéktudatáért.
Miért? Itt találkozunk az első erkölcsi természetű törvénnyel, a képességgel arányos felelős-
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ség törvényével: valamely képességhez a mértékével arányos felelősség társul önrendelkezéssel bíró létező esetében. Ha az embert olyan lénynek tekintjük, aki szabad önrendelkezéssel bír,
akkor képességeinek gyakorlása során felelősséggel tartozik tetteiért — ellentétben, mondjuk, egy darab kővel. Szigorúan véve a kőnek nincsenek képességei, önrendelkezési képessége még kevésbé. A kő nem cselekszik, nem önrendelkező alany, hanem csupán cselekvések-történések, természeti folyamatok tárgya. Az állat sem azt cselekszi, amit „akar”, hanem azt, amit ösztönei diktálnak, így nem szabad, s ezért nem is felelős.
III. AZ ERKÖLCSI TÖRVÉNY
Honnan tudjuk, hogy a felelősség törvénye egyáltalán fennáll és igaz? A szabadesés törvényét a természeti jelenségek megfigyelt tényeiből olvassuk ki, ez a törvény a természeti létezők törvénye, tehát ezek létét szabályozza. A felelősség törvényét viszont az ember értékelő kérdezésének megfigyelt tényéből olvassuk ki; következésképpen a felelősség törvénye
az értékelő ember létét szabályozza. A különbség azonban nem csupán annyi, hogy az ember a létezők egyike, akire bizonyos „többlet” törvények vonatkoznak, hanem lényegbevágó. Ahogyan az ember létmódja különbözik a tárgyi létezők létmódjától, úgy az emberre
mint emberre vonatkozó törvények törvényjellege is különbözik a természeti-tárgyi létezőkre vonatkozó törvények törvényjellegétől. Mit jelent a törvények különböző jellege? Ennek
meghatározása előtt röviden tisztáznunk kell, hogy mire vonatkoznak a törvények, mi a
különböző törvények tárgya. Csak ezután válaszolhatjuk meg azt a kérdést, hogy valóságos és igaz-e a felelősség törvénye.
Nyilvánvaló, hogy a természeti-biofizikai törvények az emberre is érvényesek amennyiben
élőlény. Ám a felelősség törvényére egy olyan tevékenység megfigyelése során bukkantunk, amelyet az ember nem biofizikai lényként végez. Az értékelés, az értékes, a jó és a
lényeges valamint a cél mibenlétére vonatkozó kérdés nem biofizikai szükséglete az embernek. Ezt a kérdést szabadon teszi fel, minden természeti kényszer nélkül. A kérdés nyomán
feltáruló értékeket is szabadon választja és szabadon is valósítja meg. A felelősség törvénye
tehát szabad cselekvésre vonatkozik. Ezzel eljutottunk az erkölcsiség lényegi sajátosságához, a szabadsághoz. Mivel csak az a lény tartozik felelősséggel a cselekvéseiért, aki szabadon dönt, hogy megtesz vagy nem tesz meg valamit — és csak ama cselekvésre nézve felelős, amelyet szabadon határozott el és valósított meg —, ezért így fogalmazhatunk: Az erkölcsi törvények a szabad cselekvésre vonatkoznak, röviden: az erkölcsi törvények a szabadság törvényei. — A természeti törvény tárgya a természeti létező, az erkölcsi törvény tárgya
a szabadon cselekvő ember.
Erkölcsi szabadság és erkölcsi törvény
Vajon nem áll ellentmondásban a szabadság és a törvény? Hogyan kell érteni e különös
kifejezést: a „szabadság törvénye”. Talán azt jelenti, hogy az ember törvényszerűen, azaz
szükségszerűen szabad? Vagy azt, hogy a szabadságát törvények szabályozzák? Mindkettő
különösnek és ellentmondásosnak hangzik. — Vizsgáljuk meg, mit jelent ebben az esetben
a «törvény» kifejezés, s akkor bizonyára meg tudjuk válaszolni iménti kérdésünket, hogy
mit jelent a törvények jellegének különbözősége, egyúttal pedig az erkölcsi törvények sajátossága is kirajzolódik, miáltal e törvények valóságosságának kérdése is tisztázódik.
Az értéktudatra, mint már említettük, egy szabad emberi cselekvés, a kérdezés nyomán
bukkanunk. Erre a kérdésre nem természeti törvény kényszeríti az embert, hanem szabadon teszi fel, vagy mellőzi. Ez utóbbi esetben nem fog megismerni értékeket, s nem lesznek
értékproblémái sem. Az értékek, célok birodalmát — az erkölcsiséget — tehát szabadon vá6
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lasztja. Ugyanakkor az értékek is szabad emberre tartanak igényt, hiszen csak annak számára mutatkoznak meg, aki szabad elhatározásából kérdezve keresi őket. Nos, első megközelítésben így értendő, hogy az erkölcs törvényei csak a szabad elfogadás alapján lépnek
érvénybe. Ha viszont az ember szabadon igényt tart az értékelésre és az erkölcsiségre, akkor szabadon el kell fogadnia az értékelés és az erkölcsiség szabályrendszerét, azaz törvényeit, például a felelősség törvényét. Ennél azonban többről van szó.
Azt feltételeztük, hogy az értékekre vonatkozó kérdés abszolút szabad, az ember akaratán
és elhatározásán múlik, felteszi-e a mi végre kérdését, és rászánja-e magát valamely érték
vagy értékrend követésére. Ha ezt megteszi, akkor vállalnia kell a választott értékrend realizálása eredményeképpen előálló valóságot, amely valóság ugyan az értékekből következik, de mégiscsak az ember szabad megvalósítása nyomán ténylegesül. Az értékek önmagukban nem eredményeznek valóságot, csupán előrajzolnak egy lehetséges realitást, de azt
csakis a cselekvőképes ember tudja ténylegesen realizálni. Ebben áll a felelőssége — a szabadsága pedig abban, hogy mely értékeket választja. Ha már választott, akkor tárgyilagosan, azaz szükségszerűen szembe kell néznie választásának tárgyi, azaz szükségszerű következményeivel.
Aki tehát szabadon értékel, és értékítélete szerint bánik a létezőkkel, annak felelősséget
kell vállalnia értéktudatáért, kivált annak következményeiért. Ez a felelősség nem a szabadságának korlátja, hanem éppen szabad választásának tárgya: aki ugyanis értéket és erkölcsöt választ, az a választott törvényhez igazodó cselekvés, gyakorlat eredményeképpen
elálló realitást, és e realitások között elsősorban a törvény szerint cselekvő önmagát választja. És ez a jövendő – személyes és tárgyi – realitás – a felelősség tárgya, ami tehát megegyezik a választás tárgyával. A felelősség nem külső tényező, ami a választáshoz hozzáadódik, hanem magának a választásnak belső mozzanata. Nincs választás felelősség nélkül.
Az értékek vonzása nem szünteti meg az ember szabadságát, hanem megszólítja. A szabadon meghozott elfogadó vagy elutasító, egyáltalán választó döntés pedig azért felelős,
mert ennek a döntésnek a következménye lesz a megvalósuló embervalóság. Ki, milyen értéket választ szabadon, olyan ember lesz erkölcsi szükségszerűséggel. Ha nem így lenne, akkor
az értékek nem léteznének, vagy legalábbis minden erőt nélkülöznének. De léteznek, hiszen létezik a kérdezvén észlelő ember. Ebben van az erejük; bizonyítják ezt a tényleges
embervalóságok, és mindaz, amit létrehoztak, a kultúra mint érték.
Első megközelítésben így függ össze a szabadság és a törvény. Ha például úgy ítéli meg valaki, hogy számára fontos a kényelem és a gyorsaság, ezért mindenhova autóval megy, akkor nem vonhatja ki magát a környezetben okozott szennyezés felelőssége alól; értékítéleten alapuló cselekedetéért felelősséggel tartozik. A szabad emberi, azaz erkölcsi cselekvésnek éppúgy megvannak a maga sajátos törvényei, mint a fizikai szabadesésnek, jóllehet a
törvények jellege különbözik.
Hogy a szabad választás tárgya mindig valami törvény, vagyis a szabad választás valami cselekvést szabályozó törvényre irányul, arra egyszerű példa bármelyik játék,
ahol az ember szabadon lép be a játékba, de ezzel egyszersmind elismeri a játékszabályokat. A szabad választás ezeknek a szabályoknak a választása. Hogy a játékos cselekvését ettől fogva a szabályok irányítják — azaz immár nem szabad abban az értelemben, hogy azt tesz, amit akar, és bármit akarhat és megtehet —, az nem a szabadság
korlátozása, hanem a szabadon választott játék maga. A szabadság értelme: törvény választása. Miként a játéknál: a játék akkor értelmes, ha szabadon választom, elfogadom
és megtartom a törvényeit.
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Az erkölcsi törvény jellege
Most pedig lássuk, hogyan állunk a törvények különböző jellegével. Ismét a természeti törvényekkel összevetve világíthatjuk meg a szabadság, avagy az erkölcs törvényeinek a sajátosságát. A természeti törvények kezdet nélküli, automatikus szükségszerűséget fejeznek ki,
önmaguktól működnek és érvényesek, annak a létezőnek bármiféle hozzájárulása nélkül,
amire vonatkoznak. Ezzel szemben az erkölcsi törvények nem automatikusan érvényesülnek, hanem annak az embernek a szabad hozzájárulásával, akinek a szabad cselekvéseit, választásait szabályozzák. Kétségkívül különös törvények, ám ennek az az oka, hogy különleges létezőre vonatkoznak: a szabadon értékelő emberre.
Ebben áll tehát a törvények jellegének különbözősége: míg a természeti törvények világában a kő nem maga dönti el, hogy érvényesülni engedi-e a szabadesés törvényét, hanem az
a kő létezésével automatikusan érvényesül, addig az erkölcs törvényei nem érvényesülnek
automatikusan az ember létezésével, hanem szabad elfogadás tárgyai. Az ember éppenséggel létezhet erkölcsi törvények nélkül is, mint merőben biofizikai élőlény, s ebben az esetben kizárólag a biofizikai törvények természeti szükségszerűsége fogja meghatározni. Persze
az ember mint merőben biofizikai élőlény igencsak szélsőséges elvonatkoztatás, ami legföljebb az anatómiai atlaszban vagy a boncasztalon létezik. Az eleven valóságban ki-ki szabadon dönt arról, hogy milyen mértékben választja azon emberi létezésmódok egyikét vagy
másikát, amelyeket az emberek közössége történelmi fennállása óta szabadon kialakított és
a kultúra formájában felkínál minden újszülött ember-ivadék számára. Hogy ebben a döntésben mi a szabad és mi szükségszerű, azt az ember valóságosságát tárgyaló következő fejtegetés fogja megmutatni.
Immár megválaszolhatjuk a felelősség, avagy erkölcsiség törvényének valóságosságára vonatkozó kérdésünket.
Az erkölcsi törvény valósága és az ember való(di)sága
Mint láttuk, valamely létező létmódja és a létét szabályozó törvények jellege között szoros
összefüggés van. Nem csak azt mondhatjuk, hogy a természeti létezők létét automatikusan,
vagyis ezen létezők szabad hozzájárulása nélkül határozzák meg a természeti törvények,
hanem a viszony fordítva is igaz: egy létező olyan mértékben természeti, amilyen mértékben a természeti törvények határozzák meg. A kő annyiban van, annyiban valóságos,
amennyiben meghatározzák a természeti törvények. A létezés ugyanis mindig valamilyen
törvényhez igazodik: a törvény nem külső korlátja a létezésnek, hanem hordozó alapja. Az
a létező, amelyet semmiféle törvény nem határoz meg és nem hordoz, az teljesen meghatározatlan és alaptalan, vagyis semmi. Amit most megfogalmaztunk, az minden létezőre érvényes, ún. metafizikai igazság. Következésképpen az emberre is igaz. Lássuk, hogyan érvényesül ez az igazság az erkölcsi törvények esetében! A tét a valóságosság — nem csak az
erkölcsi törvényé, hanem az emberé is!
Mint fentebb kifejtettük, az erkölcs törvényei a természeti törvényekkel ellentétben nem
automatikusan érvényesülnek, hanem szabad elfogadás tárgyai. Az embert mint biofizikai
létezőt megszületése pillanatában ugyanúgy meghatározzák a természeti törvények, mint
bármely más lényt. A törvény és a létező létmódja egymás tükörképei, és ez az ember esetében is igaz: amilyen mértékben a biofizikai törvények határozzák meg, olyan mértékben
természeti létező. Az erkölcsiség viszont szabad választás eredménye. Ha tehát valaki nem
választja szabadon az erkölcsi törvényt, akkor nem is határozzák meg az erkölcsiség törvényei, hanem csak azok a törvények, amelyek választása, szabad hozzájárulása nélkül eleve
érvényesek rá mint biofizikai létezőre. Ebben az esetben viszont semmiben nem különbö-
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zik a növénytől vagy az állattól: csupán egy természeti létező. A szó valódi értelmében
azonban csak azt a lényt tekintjük embernek, akinek a létmódja meghaladja a természeti
meghatározottság létmódját. Ezt azáltal érheti el, hogy szabadon választja az erkölcsiség
törvényét, minthogy csak így részesülhet abban a létmódban, amely ehhez a törvényhez
tartozik, és csak ezen törvény által lehetséges. Következésképpen valaki olyan mértékben
tekinthető embernek, amilyen mértékben az erkölcsiség általa szabadon választott törvényei határozzák meg. Hogy valaki szabad ember legyen, szükségképpen döntenie-választania
kell. A szükségszerű döntés a szabadság nyitánya. A természeti létező mentes e szabadságot
eredményező szükségszerűség alól, ezért nem is szabad.
A szabad választás szükségszerűségét másképpen is megfogalmazhatjuk.4 Az értékelés, az
értékes, a jó és a lényeges valamint a cél mibenlétére vonatkozó kérdés nem biofizikai
szükséglete az embernek, és ezt a kérdést szabadon teszi fel — mindazonáltal a szabadság
„kényszerével”. Ez azt jelenti, hogy bár nem a természeti törvénynek engedelmeskedve
kérdez, de mégsem teheti meg, hogy ne kérdezzen. A „mi végre” kérdése a valóságos ember
számára nem választás tárgya, amely mintegy előtte van, s tetszése szerint kitér előle vagy
megválaszolja, hanem kikerülhetetlen, mert — benne magában van. Rövidre fogva a dolgot:
az ember maga ez a kérdés. Azt a lényt nevezzük ugyanis embernek, aki kérdezve eszmélődik, és eszmélődvén ilyen kérdéseket kérdez. Az értékekre irányuló szabadon feltett kérdés
az emberi létezés lényegi eleme, ami nélkül nincs ember. E bonyolultnak és ellentmondásosnak látszó helyzet megértése azon múlik, hogy helyesen értjük-e az értékek sajátosságát
és a szabadság lényegét. Ha az ember nem szükségképpen kérdezne rá az értékekre, akkor
teljesen véletlenszerű lenne, hogy találkozik-e az értékekkel vagy nem. Ez azonban ellentétes lenne az értékeknek azzal a tulajdonságával, hogy vonzanak. Az értékek vonzása jelenti
a szükségszerűség egyik elemét, amennyiben ez az értékek természetéből fakadó vonzás, az
tehát mindenképpen érvényesül. A másik eleme az, hogy az ember mint ember lényegéből
következően észleli az értékek vonzását. Szabadsága abban áll, hogy elutasíthatja az értékek — szükségképpen érvényesülő — vonzását. Ám ezt a szabad tettet csak mint ember teheti meg, vagyis miután szükségképpen észlelte az értékeket, hiszen csak ekkor mondjuk
embernek. A szabadság alapja tehát egy az embertől független szükségszerűség: az értékek
fennállása és az emberre gyakorolt vonzása; mely szükségszerűség megelőzi és egyáltalán
lehetővé teszi az ember vele kapcsolatos szabad döntését. A szabad döntés csak abban szabad, hogy mit választ, de abban nem, hogy egyáltalán választ-e. Továbbá választásának
értelmesnek kell lenni, vagyis nem lehet merőben önkényes és tetszőleges, hanem megalapozottnak kell lennie; a megalapozás pedig mindig valamiféle szükségszerűséggel történik.
Így a szabadság mögött — támasztékként — ismét ott a szükségszerűség. Mégis, csak a szabadságnak és szükségszerűségnek ez a különleges viszonya teszi lehetővé az emberi felelősséget. Hiszen csak értelmes és szabad cselekvés lehet felelős. Az értelmességet nyilvánvalóan
valami szükségszerűség alapozhatja meg, elvégre ez tesz lehetővé értelmes választást, vagyis
olyant, ami meg tudja mondani, mit és miért választ.

4

A következő gondolatmenet alapja a hagyományos ontológia. Az ennek keretében kirajzolódó okfejtés szűkebbre fogja az emberi szabadságot, mert egy előzetesen strukturált létbe helyezve látja az embert, amelyben az értékek is előzetesen és világosan meg vannak határozva. Ez a klasszikus metafizikai
realizmus valósága. Benne az ember nem annyira választja, mint inkább felismeri és megvalósítja az értékeket. Szabadsága az értelmességgel azonos: a lét reális értékeinek értelmi felismerése mintegy magába
oldja a szabadságot. Értelmes lény ugyanis az értelmét követi szabadon. A szabadság itt a pillanatnyi
érzéki állapottól való függetlenséget jelenti, és az értelmes belátás követésében realizálódik.
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A felelős szabadság és szükségszerűség együttes érvényesítésének ezt a bravúrját egyedül
az értékek képesek előhívni a minden esendősége ellenére ilyen és hasonló bravúrokra képes lényből, az emberből.
Összefoglalva: az ember mint ember, vagyis a biológiai testi realitását meghaladóan, anynyiban valóságos, amennyiben szabadon erkölcsi törvényt választ, elfogad és követ — és
megfordítva: az ember mint ember valóságosságát az erkölcsi törvény valóságossága szavatolja; ugyanakkor az erkölcsi törvény valóságosságát az ember szavatolja azáltal, hogy szabadon választja, elfogadja és követi: elismeri érvényességét azáltal, hogy önmagára nézve kötelezőnek tekinti. Aki nem választ erkölcsi törvényt, az kétségkívül biológiai szereplője az
élővilágnak, de nem szereplője az ember világának. Csak a szabad választás szükségszerűségének belátása eredményezi azt a szellemi lényt, akit embernek hívunk.
Gondoljunk ismét a játékra: a játék akkor valóságos, ha szabályait szabadon elfogadó
és ténylegesen követő játékosok játsszák. Ugyanakkor a valóságos játékszabályok teszik lehetővé, hogy a játszók valóságos játékosok legyen. Aki nem fogadja el a játékszabályokat, az a játék valóságán kívül marad, csak ott van realitása. Mindazonáltal a
játék csak akkor válik valósággá, ha ténylegesen játsszák, azaz a játékosok szabadon
elfogadván megvalósítják az érvényes játékszabályokat: elismerik érvényességüket, és
eszerint cselekednek: valóságosan játszanak, így valóságos játékossá válnak és ezzel valósággá teszik a játékot.
Az emberiség történelme mindenesetre arról tanúskodik, hogy a homo sapiens megnevezésű biológiai populáció egyedeinek többsége szabadon magára vállalta a szabadság törvényét, az erkölcsiséget, azaz szabadon valóságossá tette (megvalósította) az erkölcsi értékeket, ill. emberségét rábízta az erkölcsi törvények érvényessége által szavatolt valóságosságra.
Egyszóval: erkölcsi lény lett, más néven: ember.
***
Nagy utat jártunk be. Tisztáztuk a szabadság és törvény összefüggését. A kettő együttesen
alkotja az erkölcsiséget. Az erkölcs a szabadon megvalósított törvény, amely egyszersmind
az ember emberi valóságát, avagy méltóságát jelenti. Ha az ember valósága ilyen nagy
mértékben függ az erkölcsiségtől, az erkölcsiség pedig törvényszerűséget jelent, akkor érthető, hogy szeretnénk alaposan megismerni azt a törvényt, amelynek megtartása nélkül
nem tehetünk szert emberi méltóságunkra. Ám ezt a törvényt, mivel a szabadságnak a törvénye, nem lehet úgy megismerni, mint a szabadesés fizikai törvényét. Az erkölcsi törvényt az ember nem vizsgálhatja tőle magától független tárgyi létezőkön, mint a fizikai
vagy biológiai jelenségek törvényszerűségeit, hiszen e törvények csak szabad létezőkre vonatkoznak; a biofizikai világ szereplői pedig a természeti törvény által meghatározottak. Az
erkölcsiség törvényét csak ama létezőn lehet vizsgálni és megismerni, akire egyáltalán érvényes. Ez pedig az ember.
IV. AZ ERKÖLCSI TÖRVÉNY ÉS AZ EMBER FÜGGŐSÉGE
Minden vizsgálatnak semlegességre és tárgyilagosságra kell törekednie. Az erkölcsi törvényt azonban nem lehet objektív módon és tárgyilagosan megtapasztalni, hanem csak
akkor, amikor az ember elszánja magát az erkölcsi értékek megvalósítására. De mi alapján
szánja el magát? Mivel itt olyan döntésről van szó, amelynek tétje az ember emberi valósága, a biofizikai létezés meghaladása, ezért nyilván nagyon alapos mérlegelést igényel.
Csakhogy az értékek világa nem tárul fel — ezért nem is vizsgálható — mindaddig, amíg az
ember nem szánja el magát megvalósításukra. Következésképpen kísérletezni sem lehet vele úgy, mint a természeti törvények működésének vizsgálatakor, mivel itt a kísérlet alanya
és tárgya ugyanaz — az ember —, ráadásul csak akkor lehet megtudni valamely erkölcsi
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szabály valóságos értékét, ha az ember megtartja a szóban forgó szabályt. Következésképpen csak akkor tudja valaki megvizsgálni a törvény valóságosságát és az általa szavatolt
életet abból a szempontból, hogy válassza-e vagy mást válasszon helyette, ha a törvény
már valóságos, hiszen csak valóságos törvény lehet valóságos vizsgálat tárgya, ám a törvény csak a választásával válik valóságossá. A szabadesés törvényét is csak ténylegesen zuhanó testen lehet valóságosan vizsgálni.
Továbbá: az erkölcsi törvény mindig csak valamely konkrét egyéni élet számára valóságos. Míg a szabadesés törvényét vizsgálhatom tőlem független tárgyakon, addig az erkölcsi
törvény valóságossága nem vizsgálható másik személyen, mert az erkölcsi törvény minden
ember esetében másképpen valóságos. Ez azt jelenti, hogy nem elvont, ezért nem is vizsgálható elvontan. Erkölcsi rendszert nem lehet úgy választani, mint mondjuk, egy autót,
amelynek gyárilag ismertek a teljesítményadatai, de próbautat is lehet tenni, megítélendő,
hogy képes-e arra a teljesítményre, amit elvárunk tőle. Az erkölcsöt nem lehet ilyenformán
kipróbálni. Az erkölcsi törvény konkrét valósága ugyanis az őt követő személyes élet
konkrét valóságával azonos! Mivel az erkölcsi törvény mindig egyéni életet tesz ilyenné
vagy olyanná, ezért az egyén nem vizsgálhatja a választható erkölcsi törvények valóságos
eredményét mások életén, mintegy modellezve a törvény által valóságossá váló életet.
Nem választhatom például a becsületességet azért, mert egyik embertársam a becsületességet választva, mondjuk, sikeres életet élt. Semmi garancia nincs arra nézve, hogy a becsületesség az én esetemben is sikeres és békés életet eredményez, nem pedig megaláztatást,
mellőztetést és szenvedést. Hogy milyen valóságos eredményt hoz az erkölcsi választás, azt
csak a döntés nyomán előállt életforma valósága, tehát a megvalósított erkölcsi törvényt
követő konkrét élet mutatja meg. Ha nem lehet előre látni az eredményt, akkor csak egyféleképpen választható a becsületesség: magáért a becsületességért. A becsületesség választása
pedig nem más, mint konkrét becsületes tettek megcselekvése: azaz becsületes élet. Elméletileg nem lehet se becsületesnek se gazembernek lenni. Ennélfogva az erkölcsi törvény nem
vizsgálható modellszerűen, kísérleti körülmények között, szimulált valóságban. Senki nem
élhet úgy, hogy csupán szimulálja az életet, mert minden élet valóságos, és aki esetleg az
erkölcsi döntés nélkül, mintegy folyamatos mérlegelő állapotban akar élni — hogy ilyenformán akkurátusan végére járván a dolognak alaposan megvizsgálja, melyik az az erkölcsi
életforma, amely tetszésére való életet eredményez —, annak számára az így élt, a latolgató
döntés-előtti élet lesz a valóságos, és mire „végére jár” az erkölcs dolgainak, éppen véget ér
az élete.
Kierkegaard bírálja azt a gondolkodásmódot, amely a tettet a végkifejlet által ítéli
meg. Ha minden cselekvő a végkifejlet felől próbálná megítélni magát, sosem jutna el
a kezdetekig. „… mert a végkifejletet csak akkor ismeri meg, ha túl van az egészen; és
nem a végkifejlet által vált hőssé, hanem azáltal, hogy elkezdte.” (Félelem és reszketés,
108.)
Továbbá azért sem lehet szimulálni a döntési helyzetet, mert minden erkölcsi törvényhez
hozzátartozik a saját maga által valóságossá tett egyéni élet én-je, a személy konkrét valósága. Azért sem lehet eldönteni tényleges választás előtt és megvalósítás nélkül, hogy melyik
a tetszésemre való én, mert minden erkölcsi rendszerhez mint létmódhoz a maga által
meghatározott én valósága tartozik, s ez az én nem valóságos a választott erkölcsi törvények működtetése nélkül, ennélfogva vizsgálat tárgyát se képezheti. Az esetleges mérlegelő
választásnak tehát nincsen valóságos tárgya, hanem az csak a választás nyomán kezdődő
élet jövendőjeként formálódik ki. Szimulálni pedig nem lehet valóságos én-t. — Ezenkívül
az erkölcsi törvény objektív vizsgálatának és mérlegelő választásának lehetetlensége még
abban is rejlik, hogy nem létezik valóságosan az a semleges én, aki a választás előtti minősítést végzi. Az ember nem egy erkölcsmentes helyzetben dönt arról, hogy melyik erkölcsi
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törvényt kövesse, vagy esetleg tartózkodjék bármiféle erkölcstől, hanem már erkölcsi lényként, azaz valóságos én-ként.
Az erkölcsi törvény mérlegelő választásának lehetetlensége a szabadság elemzéséből is kitűnik. A szabad cselekvés a szó lényegi értelmében nem támaszkodik bizonyosságra avagy
biztos tudásra, különben ugyanis nem szabad akarati döntés alanyi megvalósítása lenne,
hanem valamely törvény automatikus megvalósulása — vagyis működés nem pedig cselekvés.
Mindazonáltal a szabad cselekvés nem nélkülözi a törvényt, de nem annak spontán megvalósulása, hanem szabad követése, amelynek legszabadabb aktusa magának a törvénynek
az elfogadása. Az etikai cselekvés az erkölcsi törvényt követő cselekvés, ennyiben tehát
törvényszerű; ám szemben a természeti törvényekkel, az etikai törvények nem érvényesülnek automatikusan, hanem csak akkor, ha valaki elfogadja és követi őket. Az etikai törvények ugyan önmagukban érvényesek, de csak az őket választó és realizáló szabad cselekvésben érvényesülnek. Ebből következően csak az nyerhet bizonyosságot az etikai törvények
érvényességéről, aki nekik megfelelően cselekszik, mert csak a cselekvésben mutatkozik
meg az etikai törvények bizonyító ereje, s csak ekkor válnak bizonyossá. Ezért mondhatjuk, hogy ezeknek a törvényeknek a bizonyossága az etikai cselekvő személyes tettének
eredménye. Míg a természeti törvények érvényesüléséhez nincs szükség semmiféle alanyi
hozzájárulásra, ezért azok az alanyi elfogadás nélkül is érvényesülve determinisztikus törvények, amelyek meghatározzák a természeti folyamatokat, addig az etikai törvények csakis az
alany szabad döntés nyomán érvényesülnek, ezért a szabadság törvényei, amelyek értékelik a
szabad emberi cselekvéseket.
Mikortól erkölcsi lény az ember?
A problémát így is megfogalmazhatjuk: Ha az erkölcsi törvények szavatolják a homo sapiens emberi való(di)ságát, vagyis az ember annyiban ember, amennyiben erkölcsi törvényeket követ, akkor az erkölcsi törvények vizsgálata csak annak számára lehetséges, aki már
belépett e törvények világába. Az eddigiekből kitűnt, hogy a belépés mérlegelése, a döntés
nem támaszkodhat semmiféle ismeretre, hiszen az erkölcsi törvények csak az elfogadásuk
után válnak teljes valóságukban megismerhetőkké. Ebből a különös helyzetből fakad minden erkölcsi érvelés roppant nehézsége és az erkölcsi törvények igazolásának bizonytalansága. Aki már követ valamilyen erkölcsi törvényt, annak számára világos a törvény mibenléte, aki ellenben nem tudja, miben áll az erkölcsi törvény, annak nem lehet elmondani mindaddig, amíg az erkölcsi létmódon kívül tartózkodik. Az erkölcs bármiféle racionális
megalapozása, vagyis azoknak az érveknek a felsorolása, melyek alapján az ember eldöntheti, hogy választja-e az erkölcsiséget és melyik erkölcsi szabályrendszert választja, soha le
nem záródó folyamat, mert lényegében lehetetlen. (József Attila: Két hexameter.)
Ha így áll a dolog, akkor az a tény, hogy az embert mindig foglalkoztatták értékekre vonatkozó kérdések, csak egyféleképpen magyarázható: az ember már mindig erkölcsi lény;
azaz már fogantatásától-születésétől fogva, csak éppen erkölcsi valóságát, azaz emberségét
fokozatosan valósítja meg, és ennek során mindig rászorul azokra, akik már „előbbre” járnak.
Bármilyen különösen hangzik: arról tudunk dönteni, hogy melyik erkölcsi rendszert kövessük, de arról nem, hogy erkölcsi létezésre szánjuk-e magunkat, mert már mindig erkölcsi lények vagyunk. Ha ugyanis nem lennénk már mindig azok, akkor lenne egy olyan állapot, amelyben még nem vagyunk erkölcsi lények, de az eddigiekből világos, hogy ebben
az állapotban semmit nem tudnánk az erkölcsi törvényekről, vagyis semmiféle okunk nem
lenne kilépni abból az állapotból. Természeti törvényekbe fogott biofizikai valóságát csak
az a biológiai lény képes meghaladni az erkölcsiség irányában, amely már eleve meghalad12
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ta. Ha van alaptörvénye az erkölcsiségnek, akkor ez az: az ember lényegénél fogva erkölcsi
lény, s csak mivel már létezésének első moccanásától kezdve benne tartózkodik az erkölcsi
értékek világában, ezért tud válogatni a lehetséges értékek közül, sőt, csak ezért képes tagadni bármiféle érték valóságosságát. Ilyenformán az ember még az erkölcs valóságát is erkölcsi értékelésként tagadja.
Hogy az ember eleve erkölcsi lény, azt úgy is megvilágíthatjuk: mivel az erkölcs választása nem lehet biológiai esemény, hiszen az értékekre vonatkozó kérdést nem biológiai szükségszerűségből teszi fel az ember, ezért az erkölcsi törvény mérlegelése már maga is része az erkölcsnek; avagy valamely erkölcsi rendszer elfogadásának vagy elutasításának aktusa az erkölcs mint erkölcs legfontosabb lépése, vagyis már maga is erkölcsi tett. Ez az oka annak, hogy azt az embert is erkölcsi megítélés alá vonjuk, aki úgy
dönt, egyik erkölcsi rendszert se vallja magáénak. Az erkölcs nélküli állapot választása
is erkölcsi döntés.
Ha minden létezőt meghatároz bizonyos törvényszerűség — hiszen ettől lesz konkrét és
létező —, akkor az embert is meghatározza egy bizonyos létmód törvényessége, nevezetesen
a biofizikai létezésen túl az értékek létmódja, az erkölcsiség. Így már az is érthető, hogy valamiként tud róluk.
V. „VALLÁSERKÖLCS” — „VILÁGI ERKÖLCS”
Az erkölcsi törvény és az ember végessége
Ha az ember már mindig benne van az erkölcs és az értékek világában, akkor már mindig
az erkölcsi törvény hatálya alatt áll, ami azt jelenti, hogy magatartását hozzá kell igazítania
valamihez, meg kell felelnie valaminek, bármiként fogalmazza is meg ezt a valamit. Az
egyes etikai rendszerek abban különböznek, hogy miben látják az ember viselkedését szabályozó normát: biológiai mivoltában, közösségi ráutaltságában, értelmes természetében
vagy isteni parancsokban stb. Bár a törvény valóságos működéséhez szükséges az, hogy az
ember szabadon elismerje és kövesse, de magát a törvényt nem ő hozta. Az ember nem alkotója az erkölcsi törvénynek, hanem felismerője. Éppen ez a lényege az ember végességének: nem önmaga szabja saját maga számára az erkölcsi törvényt, hanem az már „valamiképpen” meg van határozva. Ekkor viszont megfogalmazódik a kérdés: honnan az erkölcsi
törvény, ki vagy mi alkotta meg? A kérdésre alapvetően két válasz lehetséges:
A törvény az ember létével eleve adva van, ezért az erkölcsi törvény azonos a létezés törvényével — ez a filozófia válasza. Az ember mint értelmes lény számára csak értelmes törvényalkotó szabhat törvényt; ezért az erkölcsi törvény egy olyan valóságtól származik, aki
létében meghaladja az embert, így jogában áll az ember számára törvényt alkotni, képes is
erre, és ténylegesen közölte is az emberrel e törvényt — ez a bibliai vallások válasza.
A filozófia magát a létet tekinti értelmesnek és értékesnek, ezért úgy véli, hogy amennyiben az ember értelmesen és értékesen akar létezni, akkor elegendő felismernie a létezés
törvényeit és azokat megtartania. Az emberi viselkedés ebben az esetben az értelmes létezés
törvényeinek felel meg. Mivel a létezés törvényeit az értelem ismeri meg, ezért az értelem
által felismert, azaz értelmes törvényeket követő ember él erkölcsileg helyesen. Bár e felfogás a lét értelmességéből és egy közös emberi képességből, az értelemből, indul ki, ám képviselőinek mégsem sikerült eleddig megegyezésre jutni abban, hogy melyek az emberi értelem által mindenki számára kötelezően felismerhető célok és értékek. Az emberi természet
értelmességére hivatkozva a legkülönbözőbb etikai rendszerek alakultak ki. Mivel az erkölcs valamely cél megvalósítása érdekében szabályozza az ember viselkedését, ám a cél
konkrét mibenlétének meghatározásában eltérnek a különböző erkölcsrendszerek, ezért a
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filozófia mindig csak arra képes, hogy valamely elérendőnek gondolt célhoz hozzárendeli a
cél eléréséhez szükséges cselekvési szabályokat; de az ember létezésének végső és mindenki
által belátott célját nem tudja megjelölni. A filozófia nem szünteti meg az ember végességét. Az etika filozófiai „megalapozása” lényegileg lezáratlan, a különböző emberi életcélokról folytatott világnézeti párbeszéd formáját ölti. A filozófia az ember öneszmélődésének a
folyamata, amennyiben pedig ez a folyamat soha nem zárható le végleges tudással, annyiban a filozófia az ember végességének tudata, illetve a tudatosan felfogott végesség állapota.
A bibliai vallások nem vonják kétségbe az ember értelmes természetét sem a lét értelmességét, de az erkölcsi törvény meghatározásában nem erre támaszkodnak, mert — a lét
mindenki által tapasztalható és felismerhető értelmességén túl — a törvény konkrét meghirdetésének tapasztalatában részesültek. Ez a tapasztalat Isten megjelenése, az epifánia,
amely egyszersmind kinyilatkoztatás, vagyis az erkölcsi törvény kihirdetése. Ez megszünteti
az emberi természet mibenlétére és céljára vonatkozó bizonytalanságot, de nyilvánvalóan
nem szünteti meg az ember végességét, sem annak tudatát.
Vallás és az ember végessége
E vallásokban a végesség filozófiai állapota szűnik meg, vagyis az emberi létezés céljának bizonytalansága. A bibliai Isten ugyanis éppen ezt közli az emberrel. Ha a cél egyértelműen
ismert, akkor az értelmes ember immár hozzá tudja rendelni az eléréséhez szükséges cselekvési szabályokat. Ám a vallások nem tudást birtokolnak, amit az ember az értelmes vizsgálódás alapján beláthat, hanem isteni kijelentést az ember céljáról és ígéretet az emberi élet beteljesítéséről. Ez a kijelentés az ember céljáról és a hozzá vezető útról nem lehet emberi mérlegelés tárgya, hiszen akkor az ember előbb vagy utóbb saját értelme alapján is rájönne. A
vallások nem olyan ismeretet közölnek, amelyet az ember idővel maga is megszerezhetett
volna, vagyis nem vágnak elébe az ember filozófiai tudásának. Nem arról van tehát szó,
hogy a vallás mintegy felgyorsítja az ember céljáról folyó filozófiai diskurzust, közli a végeredményt, s ezzel megszünteti az ember végességét. Éppen ellenkezőleg: elmélyíti,
radikalizálja azáltal, hogy a kinyilatkoztatás olyan tartalmat közöl, amit az ember a saját
értelmével soha nem fedezhetne föl.5 A biblikus vallások titkot, misztériumot vallanak meg
és ígéretben bíznak, mindezek pedig nem a birtokló tudás, hanem az elfogadó hit tárgyai.
A vallás felől, egyebek mellett, azzal magyarázható az ember céljával kapcsolatos filozófiai
bizonytalanság, hogy az ember célja transzcendens, amit nyilvánvalóan csak a transzcendens Isten ismerhet, és csak ő valósíthat meg. Ugyanakkor a hívő létezés nem csupán béke
és nyugalom, hanem egyszersmind állandó küzdelem a hitért. Tévedés úgy vélni, hogy a
hívő ember mindent jámboran elfogad és szellemileg tétlen, mert vallása, úgymond, minden kérdést megválaszol. A valódi és komoly hit, minthogy tárgya — Isten, a transzcendencia, az ember végső sorsa stb. — súlyos, nehéz és bonyolult, valójában nem megszünteti a szellemi kérdezést, hanem a vallás által tanított tartalmakra irányítja. Akár úgy is fogalmazhatunk, hogy a komolyan hívő ember nem csupán a reális világ megismerésére törekszik, hanem az azt „meghaladó világban” is szeretne eligazodni. Ez pedig roppant feladat, ami különleges igyekezetet és szívós kitartást igényel. Ami a filozófiai állapotban a

5

Éppen a filozófia nem mentes attól a veszélytől, hogy a végesség öntudataként az erről való tudásban,
megszüntetve megőrizve végességét, végtelennek gondolja az embert. A vallások radikális kijelentése —
mely szerint az ember nem Isten — elzárja az utat az efféle filozófiai elgondolás elől. A filozófiában mindig van valami lázadás a végességgel szemben: az ember mintegy büszkén tudomásul veszi végességét —
ezzel szemben a vallásos ember elfogadja.
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megismerésre törekvő értelem szüntelen küzdelme az ember céljáról való tudásért, annak a
vallás keretében a hívő akarat szüntelen küzdelme felel meg a kinyilatkoztatás elfogadásáért. A hívő ember se hagyja maga mögött az emberi élet végességéből fakadó nehézséget és
bizonytalanságot, hanem más módon hordozza: a megismerésre törekvő értelem igyekezetéhez immár az elfogadásra törekvő hit küzdelme társul.
Bár a bibliai vallások az emberi élet céljáról is szólnak, mindazonáltal mégsem az emberi
élet céljáról kifejtett teológiai értekezésekből állnak, hanem azokat az életszabályokat határozzák meg, amelyek követése esetén az ember megalapozottan hiheti és remélheti, hogy az
Isten által számára kitűzött, megígért cél irányába halad. Elsősorban nem arra kötelezik a
hívőt, hogy értelmével fogadja el a kinyilatkoztató Isten kijelentését az emberi élet céljáról
— hiszen az Isten által kitűzött cél értelmének megértése meghaladja az ember belátó képességét —, hanem arra, hogy kövesse azokat az erkölcsi előírásokat, amelyek az Isten által
ígért cél eléréséhez vezető utat jelzik. Röviden: hitet és reményt várnak az embertől. És
még valamit: szeretetet — az embertárs és Isten iránt. Ez a három erény alkotja a bibliai
vallások etikájának lényegét.
Autonómia – heteronómia – theonómia
A valláserkölcs és a valláson kívüli erkölcs közötti különbséget olykor a heteronómia (idegentörvényűség) és az autonómia (saját- vagy öntörvényűség) különbségeként fogalmazzák
meg. Ha az ember véges lény, akkor nyilvánvaló, hogy a szó szigorú értelmében nem lehet
önmaga törvényhozója. Mint láttuk, az ember már mindig, azaz eredendően valamilyen
erkölcsi törvény hatálya alatt áll. Az erkölcsi autonómia a véges ember esetében csak azt
jelenheti, hogy szabadon fogadja el azt az erkölcsi törvényt, amelyet követni kíván, de valamiféle erkölcsi törvénykezést választania kell. Ez egyaránt igaz a vallásos és a nem vallásos emberre: mindketten szabadon választanak-elfogadnak egy törvényt, és a maguk választotta törvényt követik. A különbség abban van, hogy a nem vallásos ember azt a törvényt követi, amelyet értelme a lét általános szerkezetéből kiolvas és elfogad; a vallásos pedig azt, amit a kinyilatkoztató Isten közöl vele: ezért a valláserkölcs theonóm (theos [gör.] =
isten; nomosz [gör.] törvény). A szabad választás és felelős döntés mindkét esetben fontos,
hiszen enélkül nincs erkölcsi értékű cselekvés. Hasonlóképpen a választás nehézsége és
kockázata is — hogy ti. csak megvalósítás közben válik valóságossá az erkölcsi törvény —
mindkét esetben ugyanaz.
Az etika mint rendszer felől az eltérés a megalapozás különbségének mutatkozik. Minél
inkább közeledünk a gyakorlat felé, annál inkább felmerülnek az erkölcsi mozgatóerőnek,
az elkötelezettség mértékének, az erkölcsi normák általános érvényességének és végső értelmének, röviden: az erkölcs megalapozásának a kérdései. A világi (nem vallási alapú) erkölcs ugyanúgy megadja a szükséges alapokat, mint a valláserkölcs, csak éppen mást tekint
alapnak és másképpen vélekedik a megalapozás elvi lehetőségéről. A valláserkölcs végső
megalapozása Isten abszolút tekintélyét elfogadó hitre épít, nem pedig értelmi belátásra, illetve csak olyan értelmi megfontolást fogad el a megalapozáshoz, amely a hittel összhangban van. A világi erkölcs követője természetesen mondhatja a valláserkölcs ilyetén „abszolút” megalapozásáról, hogy az merő képzelgés, emberi ábránd. Ugyanakkor azzal is tisztában kell lennie, hogy a véges emberi értelem — amelyre ő támaszkodik — nem tud semminek abszolút (vagyis tökéletesen teljes) megalapozást adni. Ebből viszont nem következik,
hogy az abszolút isteni tekintélyre hivatkozó hívő a megalapozás tekintetében fölényben
lenne, mondjuk az ateistával szemben. Az ember — véges lévén — különbözőképpen alapozhatja meg erkölcsét. A valláserkölcs nem gyengébb, nem erősebb, hanem másféle megalapozást kínál.
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Valláserkölcs és természetes erkölcs azonossága és különbözősége
Bár a vallás kinyilatkoztatott isteni törvényt követ, e kihirdetett törvény (pl. a Tízparancsolat) tartalmilag azonos lehet az emberi értelem által a létezésben felismert erkölcsi törvénnyel, vagyis azzal, ami az ember létével eleve adva van. A Tízparancsolat számos előírása ténylegesen egyezik az emberi értelem által felismert és elfogadott erkölcsi előírásokkal; pl. az emberölés, a lopás tiltása stb. Ennek az az oka, hogy a két bibliai vallás nem
csupán a történelmi kinyilatkoztatásról tud, vagyis Istennek az emberi történelemben
konkrét térben és időben megvalósuló önközléséről (az ókori zsidóság történelme, a Názáreti Jézus), hanem éppen e történeti kinyilatkoztatás alapján magát a létezést, a világegyetem és minden valóság tényleges létét is kinyilatkoztatásnak tekinti: Isten teremtésének. Hogyan következik ebből az értelem által felismert és az Isten által kihirdetett erkölcsi parancsok részleges azonossága?
Teremtés és erkölcsi törvény
A teremtés mint létrehívás mindig egyúttal a fennállás és a működés szabályainak meghatározása, illetve azzal azonos. Maga a létadás mint alapítás egyszersmind törvényadás. Aki
létrehoz, az meghatározást ad annak a „valaminek”, ami e meghatározás nyomán válik
meghatározottá, azaz konkrét „létezővé”. A létrehozás tehát a létező valóság léttörvényeinek
rögzítése. A bibliai vallások az ember teremtését vallják. Ha az ember megteremtése az
ember létezésnek meghatározásával, vagyis az emberhez illő létforma törvényeinek megalkotásával azonos, akkor a teremtés nem csupán az ember biofizikai valóságának a megalkotása, ill. testi működésének meghatározása, hanem ezen felül az embernek „emberszabású”, vagyis az emberre szabott „működését” szabályozó törvények, tehát az erkölcsi törvények megalkotását is jelenti. Ennek alapján még érthetőbbé válik az ember szabadságának
és az erkölcsi törvénynek a kapcsolata: mivel a létben-tartó, azaz működést szabályozó törvények nem utólagosan járulnak hozzá az ember létéhez, hanem létével adva vannak, ezért
nem idegenek és nem a szabadság külső korlátai, hanem a szabad önmegvalósítás végső
működési elvei. A valláserkölcsi törvényt nem úgy kell elképzelni, hogy Isten megteremti
az embert a szellemi képességekkel és ezáltal szabadnak, majd pedig ez „után” törvényt szab
számára, s ilyenformán korlátozza szabadságát, amennyiben az így adott törvény a „már”
létező ember számára valami külső. Valójában az erkölcsi törvény magával a léttel adatik
az ember számára. A Biblia ezt úgy fogalmazza meg, hogy Isten az ember „szívébe” — azaz
lelkiismeretébe — írja a törvényt (MTörv 30,11-14).
Ilyenformán a törvény valójában a teremtés egyik mozzanata. A természetes erkölcsi törvény fennállása az egyik természetes jele a létezés értelmességének. Ezt ismeri fel az értékekre
kérdező emberi értelem, de a „bűn” folytán nem képes tisztán megragadni. És ezt tekinti
kinyilatkoztatásnak a vallásos ember — azzal a többlettel, hogy magát a létezést is ajándéknak, a létezés törvényét pedig a létet ajándékozó Isten különleges gondoskodásának
vallja. Ha pedig a lét ajándék, vagyis a teremtés az isteni szeretet megnyilvánulása, úgy az
embernek adott isteni törvény ennek a szeretetnek különleges kifejeződése, amely éppen
abban a szférában segíti az embert, ahol szabadsága a leginkább megvalósul: az erkölcsiség
területén.6
6

„Az igazi szabadság nem szubjektív önkény — írja Rudolf Bultmann a görög szabadságfogalom kapcsán
—, hanem az engedelmességben való szabadság. A szubjektív önkényből álló szabadság öncsalás, mert
kiszolgáltatja az embert ösztöneinek úgy, hogy mindig azt teszi, amit abban a pillanatban vágya és
szenvedélye parancsol. Ez az üres szabadság valójában függőség, mégpedig a pillanatnyi vágytól és szenvedélytől. Az igazi szabadság viszont pontosan a pillanat sugallatától való szabadságot jelenti. Ez a sza16
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A történelmi kinyilatkoztatás
Ha az erkölcsi törvény teremtésünk óta bennünk van, miért van szükség a teremtésen túl
még egy kinyilatkoztatásra? Semmiképpen nincs szó „szükség”-ről. A kereszténység szerint
Isten megtehette volna, hogy megteremtvén a világot az emberrel egyetemben — akinek
humánus létezését a természetes erkölcsi törvény szabályozza —, mintegy „visszavonul”.
Elvégre a teremtéssel a maga részéről mindent megadott a létezőknek és az embernek, ami
megadható és amire szükségük van: létüket és a hozzá tartozó létképességet, vagyis a természeti törvényt, amely a természeti létezők létét, és az erkölcsi törvényt, amely az ember
önmegvalósító létét szabályozza, működteti. Csakhogy történt „valami” a létezésben, ami
„zavarokat” idézett elő. Nem arról van szó, hogy nem sikerült a teremtés, hanem arról, hogy
a világban, főként az ember világában elemi és mindennapos tapasztalatunk szerint „nincs
minden rendben”, nem úgy mennek a dolgok, ahogyan „kellene”. A rossz és a negativitás
jelensége szembeötlő. Ennélfogva kikerülhetetlen a kérdés: honnan a rossz, ki felelős érte,
illetve mi történt a teremtéssel?
Ha feltételezzük, hogy Isten értette a dolgát, továbbá az élettelen és a pusztán természeti
létezők nem működhetnek másképp csak a természeti törvények szerint, akkor a felelős
nem lehet más, mint az ember.
Bármennyire is fájdalmas, a bibliai vallások azt állítják, hogy a jelenlegi világban tapasztalható negativitás okozója az ember. Emlékezzünk vissza: kimutattuk, hogy az erkölcsi
törvényt szabadon fogadjuk el, bármiféle külső, akár isteni kényszer nélkül. Ha valaki nem
fogadja el, és mégis emberként akar létezni, vagyis több akar lenni, mint felegyenesedett,
eszköz használó főemlős, akkor saját magának kell a szabad cselekvéseit szabályoznia: törvényt kell szabnia önmaga számára. Nos, a Biblia éppen ezt, vagyis az Isten által megszabott erkölcsi törvény szabad elutasítását tekinti a világban tapasztalható jelenlegi bajok kiváltójának: bűnnek.
De vajon miért bűn az, ha az ember szabadon akarja gyakorolni szabadságát?
Ez semmiképpen nem bűn, hiszen minden erkölcsi törvény, bárki szabja is, csak szabadon követhető. A bűn inkább az Istennel, illetve a tőle kapott törvénnyel szembeni bizalmatlanság. Az embert szabadnak megteremtő Isten éppen az erkölcsi törvénnyel emelte a
létbe, azaz teremtette meg az embert; ennek a törvénynek az elutasítása tehát az Istentől
kapott lét elutasítása. Ennek ellenére Isten nem fosztotta meg az embert magától a léttől,
hanem mintegy engedte, hogy immár maga keressen-kutasson-szabjon törvényt szabadságának megfelelő megvalósítására, ámbár az emberi törvények nem biztosítják az ember
számára azt az életértéket, amiben az isteni törvény követése esetén lett volna, vagy lenne
része.
Az Istentől való bizalmatlan elfordulás bűnös tettét a bűn állapota követi, vagyis az, amikor az ember kizárólag saját maga akarja szabályozni létét, holott annak nem ő az ura, hiszen nem önmagától kapta, hanem Istentől. Az embert egyre inkább magába zárja ez az ál-

badság képes ellenállni a pillanatnyi sugallat hívásának és hatásának. Ez pedig csak akkor lehetséges, ha
a cselekvést olyan indíték határozza meg, amely felette van a jelen pillanatnak. Azaz, ha egy törvény
határozza meg a cselekvés motívumát. A szabadság egy olyan törvény iránti engedelmesség, amelyet az
ember a saját létének törvényeként fogad el. Az ember saját létének törvénye csak olyan törvény lehet,
amelynek eredete és alapja a transzcendens valóságban van. Nevezhetjük ezt a szellem törvényének,
vagy keresztyén kifejezésmóddal Isten törvényének.” — „A törvény által megalapozott szabadság eszményét, ezt a szabad engedelmességet vagy engedelmes szabadságot az antik görög filozófia éppen olyan jól
ismerte, mint a kereszténység.” (in: Jézus Krisztus és a mitológia. Az Újszövetség a bibliakritika fényében
(ford. Takácsné Kovácsházi Zelma) Teológiai Irodalmi Egyesület, Bp., 1996., 40. o.)
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lapot, amelyből nem tud kitörni. A bűn misztériuma abban áll, hogy az ember nem talál
rá ismét a helyes erkölcsi törvényre.
A bűn roppant hatalom és erő. A bibliai vallások egyebek között ezzel a tudással, a bűn
erejének e kijózanító tapasztalatával járultak hozzá az ember önismeretéhez, képességeinek,
korlátainak megismeréséhez. A bűn titokzatos ereje abban a logikában van, amit akár
„ördöginek” is mondhatunk. Az ember azért nem tudja leküzdeni a bűnt, mert az Istennel
szembeni bizalmatlanság és a tőle való elfordulás — a bűn — állapotában éppen az emberszerű létezéséhez szükséges tudása, vagyis az erkölcsi törvény tudása válik egyre bizonytalanabbá. Ennek következtében viszont Istent is egyre homályosabban észleli. Isten észleléséhez ugyanis pontosan az általa adott erkölcsi törvény követésére lenne szükség, — amely
azonban egyre homályosabb…
Világítsuk ezt meg egy másik gondolatmenettel. Az ember animalitása, biológiai létezése
normális körülmények között (a betegségeket leszámítva), rendeltetésszerűen működik: az
idegrendszer rendeltetése világos, és világosan tudható, mikor működik jól, rendeltetésének megfelelően. Ezzel szemben elegendő futó pillantást vetni a történelemre vagy a jelenre, hogy látván lássuk: a szabad és felelős emberi cselekvések világában a „normális” helyzet éppenséggel a bizonytalanság és ingadozás (egyes, ideálisnak képzelt kivételes történelmi pillanatot leszámítva), és még arra sincs lehetőség, hogy megállapítsuk, milyen mértékű
az eltérés a rendeltetésszerű működéstől, hiszen éppen azt nem tudjuk, mi az emberi létezés
rendeltetése, azaz értelme. Ezt ugyanis az erkölcsi törvény határozza meg, ám éppen az erkölcsi törvényről való tudás vált homályossá, amint azt a meghatározására irányuló különböző elgondolások közötti eltérések mutatják. Egyelőre pedig semmi jele valamiféle közös megállapodásnak. Míg ugyanis az ember biofizikai létezésének törvényei fokozatosan
megismerhetők, s tudásunk ezen a területen egyre pontosabb, addig az embernek a biofizikai létezését meghaladó létformáját, vagyis a szabad önmegvalósítását szabályozó tudása a
szellemtörténet tanúsága szerint nem vált sem pontosabbá, sem alaposabbá a megismerés
folyamatában, hanem inkább egyre körülményesebbnek és problematikusabbnak mutatkozik. Így csupán azt tudjuk egyre világosabban, hogy létezésünk és szabadságunk értelme
homályos; de legalábbis soha nem határozható meg azzal a pontossággal, amivel a szabadesés mértéke a földi gravitációban. Tapasztalati tény tehát, hogy az ember ebben a homályos állapotban van. Mellesleg ezért van szükség erkölcstanra is. Ha ugyanis olyan biztonsággal tudnánk emberként élni és cselekedni, amilyen biztonsággal nő a körmünk, szaporodnak a sejtjeink és működik az emésztőrendszerünk — ezeket nem kell megtanulnunk
működtetni —, akkor nem csak erkölcstanra nem volna szükség, de vélhetően a világ is
békésebb lenne.
A történelemben adott különleges kinyilatkoztatásra tehát azért van „szükség”, mert a teremtésben adott léttörvényeket az ember a bűn következtében immár nem tudja s nem látja tisztán. Másképpen fogalmazva: a „tudós tudatlanság”, a filozófiai keresés állapotában
van. A történelemben adott kinyilatkoztatás a megromlott, elhomályosult erkölcsi tudást
állítja helyre úgy, hogy Isten ismét világosan meghatározza azokat a cselekvési-magatartási
szabályokat, amelyek megnyitják az ember előtt azt az utat, amely az Isten által az embernek szánt cél felé tart. A bibliai vallások szerint Isten a Tízparancsolat kinyilatkoztatásával
a „bennünk lévő tízparancsolat”, vagyis a helyes emberi cselekvés törvényének felismeréséhez segítette az embert (2Móz 20; 5Móz 5,6 kk.; 10,12-13; 18,13.). Ezen felül az „ó”szövetségi zsidóság a mózesi törvényeket, a Tórát, az Istennel kötött „új”-szövetség népe, a
kereszténység pedig Názáreti Jézusnak az evangéliumok által tanúsított erkölcsi mintáját
követi.

18

