
Kecskés Pál

EXISZTENCIALISTA ETIKA

Valamely filozófiai tan gyakorlati jelentősége az emberi élet
alakítására vonatkozó erkölcsi irányelveiben mutatkozik meg.
Napjaink exisztencialiata filozófusai rendszeresen ugyan nem fej
tik ki az etikai problémákat, a »rendszer« szemükben merev és
élettelen váz" ugvanakkorcascnban az, emberi léthelyzet tudatosí
tására fordítva igyekezetűket, az erkölcsi magatartásra adódó kö
vetkeztetésekkel rokon hajlamú lelkeknél élénk visezhangrs, talál
nak. A:z, exisstencielista filozófia középponti témája maga az em
ber, akinek veszélyeztetve látott helyzetében útmutatást kíván
nyujtani. Ha ez a fáradozása fogékony lelkekre talál, ahhoz első
sorban a két világháborúnak az emberi életeit gyökeréig' felkavaró
élményei szolgáltattak alapot.

Mint a kor lelkének filozMus szemlélői, az exisztenciálisták
elsősorban a bizonytalanság fojtogató tudatára figyelnek rá s
Igyekeznek leplezetlenűl az ember elé tární az általános válságot,
amelyet a háború a kételkedők számára is nyilvánvalóvá tett. Rá
mutatnak, hogy a gazdasági és társadalmi válság és átalakulás
mellett az, embert legmélyebben érinti a korábban wbszolútnak
tartetű értékekben való hitnek a megrendülése. A vallásos világ
kép és értékreudszer elhomálvosulásával, az exisztencialisták sze
rint,a modern kultúra nem nyujtott az, embernek szilárd támpon
tot. Az idealista filozófia elvont, általánosságában mozgó tételei
nem adnak fele1ete,t az ernber egyéni problémáira. A technika e1
g1épiesítő és tömegszellemet ter.iesető hatásával érzéketlenül sik
lik át la mélvebb szellemi problémákon. A szaktudományok az em
beri létnek csupán biológiai, pszichológ-iai, seociológiai vonatkozá
sai,t veszik figyelembe, nem ritkán valamelyik részlet általánosí
tásával rajzolják meg az emberképet, amelyben az, ember nem is
mer önmagára, énjének legbensőbb problémáira nem kap választ.

A tudományos világkép Iátszólagos biztosságával szemben az
exisztenciahsták rideg színekkel ecsetelik a modern ember kive
tettségét, szellemi hasátlanságát, a magáramaradottságát, A túlvi
lági hit elveszésévei s a földi biztonság' megrendülésével az ember
csak a saját személvi exisztenciájának, belső tapasztalatának AZ
élményeire hagyl8Jtkozha,t, csak abból tájékozódhat, a lét értelme
és célja felől. S az exisztenciális önreflexió korántsem nyujt az
embsrröl olven magabiztos és felemelő képet, amilyennek az, em
bert a korábbi idealizmus lánta. Különösen Heidegger és Sartre
adnak az ember belső életéről komor színekkel festett jeUemz.ést,
akik az embert .transecendens vonatkozás nélkül, tiaztán evilágba
való bezártságában szemlélik, Heidegger hangoztatda, hogy az
ember nem olvad belle maradéktalanul a természetí létbe" exiszten
cialis, e,gyéni öntudatában talaj nélkül lebeg, kivetve a Semmibe.
Az ezzel já,ró bizonytalanságban a halál lcíkerülhetetlenség'e szá
máIiaaz e,gyeid'üli bizonyosság', ami életére a »halálra való lét
bélyegét nyomja. Ennek tudatát hordozva legmélyebb élethangula
tára a szorongás, a borzalom, az elhag-yatottság érzéseli nehezed
nek rá. Sartre pedig' már nem is annyira 'a szoronzást, inkább az
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undort érzi az ember alaphang'ulatának, amelyben a lét, mint el
lenséges, vészthozó valami tudatosul számára. A regény- és drá
maíró éles megfig'yelőképességével s eleven f.anJtáziájával színezd
Sartre az ember Iealacsonyodottságát, érzéki, vegetatív életének
szégyenthozó hatalmás. 'I'ermészetesen ilyenfajta, jellemzésnél fel
ötlik a kérdés, miért csak az emberi élet árnyoldalait látja meg
ez la szemlélet s miért nem veszi észre bístatóbb és positív értékű

vonásait, aminők a tettvágy, a megpróbáltatásokban is kitartó
bizalom, az igazságban való hit, a szépnek, a -jónak szeretete ~

Öszinjeségre hivatkozó jellemzésűkke,l az exisetencialista filo
zófusok. nem akarják az embert a kétségbeesésbe kergetni, hanem
az erkölcsi nihilizmus- fenyegető veszélyétőlakartiák megóvni. Fel
tárva előtte a veszélyt, olyan támpontot Igyekeznek nyujtani.
amelyen magára találhat, eg'yéndségétrk.ifejlesztheti. De az, erköl
csi élet szilárd alapját nem az ideák világában, nem is a valóság
lényegi követelményeiben, vagy az örökérvényű értékek birodal
mában keresik. Az erkölcsi élet ilyenfajta, megalapozásával szeru
ben az exisztencialista filozófia alapszemléletét míndennernű egye
ternesség, »lényC'g«, -érték«, »terrnészet« elutasítása. jelzi. A lényegi
rendre való hivatkozást elsősorban ama Kiant óta megerősödött
ismeretelméleti szempont alapján vetik el, amely a lényeget meg
ismerhetetlennek taetja az emberi elme számára, az csak a dol
gokról mint jelenségekről szerézhet tudomást. De a kanti etikát
sem követik valami egye'femes értékű észelvnek az, elismerése ér- ,
telniében. Megg-yőződésük szarint az, egyetemés elvekre hivatkozó
etika egy elvont, nem-létező emberre szabja követelményeit, így
nem is felelhet meg a· valóság emberének, akit két, egyetemes
szempont alá nem vonható' mozzanaj határoz meg: személy-volt'a
és az adott helyzet, arnelvben cselekednie kell. Mindkettő állandó
an vál'tozik, egyik sem foglalható egyeltemes elvek szabálya alá.

Minden etikai elméletben alapvető jelentőségű az, erkölcsi élet
alanyáról. ,az, ember i .személyröl vallo tn felfogás. Az exisztencialis
ták a személy t nemcsak a »dologv-gal állítják szembe, hanem egy"'"
általán a tárgyi világgal. A személy a szellemi én, amely aktusait
önreflexióban fogja. fe~, de önmaga tárggyá nem lehet s a tárgyi
viláara szabott fogalmakkal nem is fejez-hető ki. Fogalmi megha
tározhatóság hijján a személy nem is vonható egvetemes kaJtegó
ria alá. Nincs egyetemes emberi természet, csak egyes emberi
személyek vannak. Az, exisztenciális filozófia mem egyetemes élet
szabályokat akar felfedni, hanem az, embert önreflexióra, egvéní
sége ismeretére s egyéniségéhez hű cselekvésre törekedik rásegí
teni.

Kétségtelen, hogya »személv-vmag-asabbrendűönállóságot fe
jez. ki, minf amilyennel az embernél alacsonyabb fokon álló lé~

nyek rendelkeznek, amelyek teljesen a f.aj szolgálatában merülnek
ki.-Az én-tudatban, amely csak az ember világában nyílik fel,
a szellemi lénynek aktusait központosító. felettük rendelkező, ön
magát a tárgyi világgal .szemben érvényesítő,'cselekvési lehető

ségeinek választásával rendelkező képessége, nyilatkozik meg. A
modern gondolkodás gyakran megszűkíti a »személy« fogalmát s
rajta csupán a szellemi »én-s-t érti. Az. exisztencial'isták is a sze
mélyi létet a legegyénibb »exisztenciális« léltmagria korlátozzák,
amely csak külső érintkezésben áll testével s azon keresztül a
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környeq,ő világgal. A valóságban azonban, mint arról a lélektani
tapasztalat meggyőz, s amint arra II metafizikai meggondolás rá
vezet, II »személy« nem lebeg az emberi lét egyéb részei föIM;/;, ha
nem magába foglalva test és lélek egységét, valamennyi rész. leg
bensőbb és legfőbb egységesítő tényezője. A személyi öntutdla,t és
önmagában állás nem jelent elseigetelődést a világ- többi Il"észétől.

ra személyi lét nem rnerül ki az, egyéni hangulatban és ·érzésben.
Ha az; ernbeci egyéniség· nem is vezethető le maradéktalanul az
öröklési, biológ-iai, környezeti tényezőkből mint azok ősszetevő

dése, azokat mégis magában hordozza, e,gyénileg dolgozza fel s
alakítja ki magában. Személyi egyediesülése mellett, az ember
mind szellemi, mind anyag-i szükségleteit és törvényszerűségeif il
Ietőleg; szervesen beletartozó tagja marad a fizikai, biológiai, szel
lemi világnak és a 'társadalmi közösségnek, Ezek nemcsak füg
~eléksz;~r~en ti~!tozn'ak hozzá, hanem személyisége alakulásának
IS belso tényezői.

Atfogó egységbe való beletartozástól függetlennek tekintve, az
exísztencializmus a személy legalapvetőbb tulajdonának a sza
badságot tekinti. Jaspers szerint II világtól való függés csak az
ember 'testét érinti, exisztenciális léte attól fiig,g'et.lenül birfokoea
a szabadságnak A szabadság másból le nem vezethető, tudományos
vizsgálódás tárgyává nem tehető, tisztán a'1J öntapasztalatban
megragadható tény. Az, önreflexió adja meg '11 szabadságből való
önlét bizonvosságút, Az ember annyiban »oxisztál«, amennyiben
a körülménvek fölé emelkedve választva és elhatározva önmag-a
valóságá/t érvénvre juttatja. Heidegger az ember szernélyisége el
vesztésének veszélyét látja a tömeeélet köznapiságába való elme
rűlésben, az ember igazában egyéni lehetőséoeit valóra váltva »lé
tezik«, A lehetőségek önmaga elé vetítéséből fakad az eltökéltség,
az. autonóm, önmagának feleW elhatározásr-a.

Legtág.abbra méretezi" az ember ssabadságűf Sartre. Az exisz
tencializmus első alapelveként hirdeti, hogy »az ember semmi más,
mínt arnivé önmagát teszi.« A még nem létező jövőbe vetítve ki
tervét, szabad választással alakítd«, ki önmagát. Az ember az a.
lény, amelynél az exisztencia megelőzd az esszenelát. Szabadságű

nak 'tudatosításáv,al az, exisetencializanus laz emberre hárítja egy
szersmind a teljes felelősséget :ÍJs. Önmagáért való feJelősségével
felelős minden emberért. A felelősséggel járó rettegés 'annak az
elkötelezettségnek a kifedHzője, hogy önmagával az egész emberisé
get választja. Az én szabadságom függ a másokéitól s a másoké
az enyémtől. Azért kötelezve vag'yok III magam szabadságával egy
idejűleg III másokét is akarni. Felsőbb, isteni hatalom nem köti
az ember szabadságát, III transzcendens valóságra való hivatkozás
sal szemben, Sartre szerdnt, ill rideg tény az, emberi lét teljes ma
gára hagvatottsága, Ebből III szempontból a szabadság' nemcsak
ajándék, hanem teher is, »az, ember szabadság'ára ítéltetett.«

Bármiféle maradandó, abszolút értékű erkölcsi normával ősz

szeegyeztethetetlenu sartrei szabadságeszme. Az abs,zolút· értékek
re való hivatkozással szemben Sartre kijelenti, hogy az értékek
mindig »határoza'tlanok és túl tágasolt.. az, előttünk álló konkrét
esethez képest. Nem vehető mértékül a társadalmi értékelés sem,
nem számíthatok a jövő embereire. 'akiket nem ismerek és nem
tudom, mire akarják szabadságukat felhasználni, s nem vehetem
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-alapul az emberi természetet, amely nem léteaik. Az ilyenféle meg
határozásokkal járó kvietázmus veszélyével szemben egyedül az
aktivizmus ad méltóságot az, embernek, amely nem tárgynak,
meghatározott kölcsönhatások összességének tekinti, hanem olyan
nak, ami semmi más, mint cselekvéseinek együtt,ese', a ténykedő

seit alkotó viszonyok summája, szervezettség'e és egvüttese, A mo
rálís választás a művészi tevékenységhez hasonlít, mindkettő te
remtő alkotás. Anélkül, hogy eleve eldönthetnénk. mi a teendő,
adott helyzetben kell állást foglalnunk. Elvonf elvek a cselekvés
meghatározásánál kudarcot vallanak, a tartalom mindig konkrét,
-előre ki nem számítható, invenciót igényet

Sartre humanizmusnak minősíűí 'az exisztencializmust, ami
nála nem valami ernber-eszméhez való igazoidlást jelent, hanem
annak kidomborrtásét, hogy magárahagyottságában az ember ön
maga törvényhozója. saját sorsáról dönt s egyéni alkotásaival
valósítja magá,t Igazán emberré. A Sartre értelmében VHtít hu
manizmus lényege tehát a Kant óta kítartóan hirdetett aufonomiz
rnus, amellyel együtt jár Sartre-nél az ateizmus is. »Az exiszten
cíalizmus nem e,gyéb, mintegy következotes ateista állásfoglalás
végigvC'z,C'tésére irányuló törekvés«, nem abban az értelemben,
mi.rtha Isten nom-létének 'a bizonyitását tartaná feladatának,
hanem az istenhittől veszélyeztetve látott szabadság- biztosítása
érdekében. Sartre Nietzschéhez hasonlóan az emberre ruházza át
,a vallásos hit részéről Istennek jutta'tott tulajdonságokat. Gondol
kodása.vemlékeztet a nietzschei mondásra: »EJa istenek lennének,
hogy viselhetném el, hogy ne legyek isten T«

Való igaz, hogy az erkölcsi élet elengedheteltlen í'eltétele a
szabadság. Erkölcsileg az embernek osak az a cselekedete számít
ható be, amelvet kényszer nélkül, önelhatározással hoz létre'. Sza
badságának felhasználásával az ember egyéni.ségéneka kialakítása
az erkdlcsd élet lényege. Mindazonáltal vita tárgyává tehető az
ember szabadságának a jellege, elsősorhan ill mértéke, amelyet az
exisetencialieták, főkép Sartre, szemmelláthatólag a kortátlan
ságig túloznak. A valóságos tapasztíalat ernbere test és lélek, anvag'
és szeUemegyséigéhen, a társadalomhoz kötöttségében erkölcsi
életében sem rendelkezik a szellemi lény korlátlan szabadságúval,
hanem korlátozzák annak használatában a fizikai, biológ-iai, pszi
chikai létfeltételek. az örökléssol járó alkati ado'ttságok, a szerzett'
természeti és erkölcsi készségek, a társadalmi, történeti környezet
alkalmazkodást kivánó feltételei. A szabadság korlátainak tuda"
tában aligha fogadhatjuk el minden megszorítás nélkül Sartre
megállapítását, hogy az ember semmi más, mint amivé önmagát
+. •.eSZ1·

Kétségtelen, hogy a korlátozó tényezők még' nem szüntetik
meg az ember szabadságát, Normális körülménvék közt ezek mel
lett is marad az embernek annyi szabadsága, hogy f'elelősséget ké
pes vállalni cselekedeteiért, Azt persze nem szabad fi,gyelmeln ki
vül hagyni, hogy az ember szabadsága .eredettleg' lehetőség, mely
erkölcsi értéikét Ielhasználásának módjától kapja.

Azonban az exisztencialdsta magyarázat. minden szilárd értéke
lés alapját ledönti. Sartre szer-int az ember az érteleme és célnél
küli világban küzköd, magára hagvatottan szembe állva a Semmi
vel, egyedül szabadságával ad értelmet létének. Irányításul ve-
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hető értékek hiányában az ember hozza létre az értékeket válasz
tásával. Am normához igazodás nélkül, hogyan lehetünk bizonyo
sak 'arról, hogy jól és nem rosszul választunk ~ Ez a kérdés an
nál is jag'gasztőbb, ment Sartre elítéli .a bánatot. amely szet-inte a
cselekedet megtagadása, elárulása a Is,ajáot szabadságunknak, amely
a szabad választással végrehajtott cselekedetben testesül meg. I,,"
objektív norma elismerése helyett a cselekvésben követett '21
szántság, mnut asz,ahadság próbaköve, marad mértékül, EIúoi<'
bizonytalan és kétes ahhoz, hogy jó és rOS8Z különbsévét, az er
kölesi világ alapját, vele biztositani lehetne, A szabadsác-nak ön
magáért, akarása azt teljesen kiüresíti, tartalmat és g azdagsá
got annakí az objektíve igazolható értékek szabad választása adja,
követésükkel nő az, ember önmagán túl, jut: erkölcsi szabadsá""hoz.

Sartre a szabadságról vallott felfogásával fenyegető veszedel
met az ember felelősségének hang'súlyozásával igyekezik elhárí
tani. Azonban ennek a jelentősége is roppant legyengül, ha meg
gondoljuk, hogy szerinte választásával azembe'rabszolút értéket
teremt, ,amelyet nem vonhaf a bánat által kétségbe. Ezzel megdől
az ember önmaga előtt való felelőssége, De másoknak sem lehet
joguk laz embert, az abszolút szabadság birtokosát felelősségre
vonni. Mások szabadságának ll- tisz,telethen tartásával még nem
teszünk eleget a velük szemben tartozó felelősségnek. Igy II fele
lősség végeredményben annak elismerésére zsugorodik, hogy az
ember mindig kisebb marad, mint amilyen lehetőséaei szerint le
hetIie.

Ennek a nagyon figyelemre méltó ténynek a belátása nem aka
dályozza Sartrot abban, hogy. az ember részére Isten jogait kö
vetelje, Ennek a követelésnek minden vakmerőséget meghaladó
lehetetlensége mellett, önellentmondása 3, józan meggondolás előt,t

nyilvánvaló abból, hogy Sartre a szabadságot az abszolút Sem
miből származtatja, amely benneill az emberben, a lét szivében, De
hogyan jöhet létre- a lét tagadásával egyértelmű semmiből a, sza
badság nagyon is pozitív jellegű teremtő, alkotó ereje ~ Sartre
valószínűleg a semmiből való teremtéasel akar.ia elhitetni az em
ber istenszerűségét, 'azonban a semmi önmagábóh semmit sem hoz
hat létre, ilye-Íl erővel szemben csak az öröktől létező i.steni t8'1'eo111
tő erő rondelkezdk.

A semmire hivatkozással előálló ellentmondásnak az elkerü
lése kész.teti .Iasperst arra, hogy f igvelrneztessen, az ember mér
tékéf elielp,jtő gőg a mélvségbe zuhanásba vezet. Ö már szükséges
nek tartja a szabadsággal együtt az ember végesség'ének ill tuda
tát is emlegetni. Erkölcsi vonatkozásban ÓP a szabadság létében
találja meg Jaspers a transzcende,ns valóságból az ember felé
nyúló- kezet. Szabadságával éri el az, embera?]t a pontot. amelyen
függetIenné válik a világ-tól, de ugyanakkor felfogja a transzcen
dens valósághoz, Istenhee való radikális kötöttségét is. Az embe..
nincs magától, exisztenciája lényegét adó szabadsága a transzcen
dens létű Isten aiándéka,

Legrnegnvílottabb az erkölcsi élet transzcendens alapja iránt
Gabriel Mlarcel, .aki szer-int a választás szabadsága osak előf'elté
tele az igazi szabadságnak, a szabad elkőteiezettségnek.Ez petdlig
a hit aktusában valósul meg, amellyel Istenhez kapcsolódunk, aki'
rendeltetésünket akaratával meghatározta,s hív annak szabad e1--

856



'fogadásám. Ez a hívás nem egy már előzőleg létező szabadság
'hoz szól, hanem teremti szabadságunkat. Az emberi szabadság' ré
-szesedés Isten szabadságában, ezt a teljes függést ismeri el a val
lási aktus.

Bár, mint látjuk, ,a végső előfeltételeket Illetűleg- jelentős kü
lönbséeek vannak közöttük, abban me,gegyeznek az exisztencializ
mus hirdetői, hogy maradandó elvek helyett a mindenkori helyze
tet, a ssituációt álHtják az erkölcsi értékelés és cselekvés kőzép

pontjába. Szecintük a szabadságnak éppen a konkrét helyzettel
szemben tanúsított döntésben kell beigazolődnia. Megegyezően el
tekintenek a mindenkorí helyzef fölö·tt álló, történetfölötti Iényeg>
'és értékrendtől, csak az egyszeri, nem ismétlődő esetot látjá;k s
benne az embert, aki szabad választásainak sorozatában önmagát
választja, alakítja.

. Azonban a maradandó lényeg- és értékrend alapján álló eti
kai szemlélef sem vonja kétségbe a változást, a történeti létet. a
helyzetek külőnféleségét. Az )1talánois elveket irányjelzőknek te
kinti, amelyek megfelelő alkálmazásával kell szabadsága haszná
latáról a cselekvőnek bizonyságot adnia erkölcsi önállóságáról és
ráiermettségéről. A val lásosságot folytonos változásiban látó ak
tualista, vagy éppen kaotikus szemlelettel szemben az a valószer-ű
magyarázat, amely a változást ,a lényegi rend és összefüggés vo
nalán álló> jelenségnek tekilliti arnelvhez vonatkoznatva állapíthat
juk meg a változást e.gyál halában. Ezen az alapon leihetség'es, ha
nem is a természettudományokkal azonos értelmű törvények,
még-is bizonyos tendenciák megállepítása az, ember történe,ti, tár
sadalmi, erkölcsi .életének fejlődésében is. A valóság, a világ nem
szakadozott, hanem egymálss,al összefüggő történések szinhelye,
Egy helyzet nem ,a semmiből áll elő, hanem előzményeiből alakul
ki. A ,történeti alakulás bizonyos időre, maradandó he:lyzetet te
remt s meghatározólaz hat az életfeltételekre, az ember cselekvősi

lehetősége-ire. Ilyen lehetőség hiányában leheteitlen lenne az exisz
iencialisták ált:al annyira hangoztatott tervezés, elörelátás, jövőbe
'Való kivetítés. Azt sem felejthetjük el, hogy éppen a történelem adj
bizonyságot a hagyomány, a korábbi nemzedék erkölcsi tapaszta
laitának, értékelésének továbbhatásáról. A korábban élt nasry ssel
lemek erkölcsi tanítását, virágzó erkölcsi életeit élt korok tanulsá
gát a mai nemzedék sem nélkülözheti. A mai erkölcsi válság lát
tára sem lehet józanul azt ál1ítani, hogy rníndaz hitelét vesztet
te, amit eddig az emberiség értéknek tartott. Az, erkölcsi reneszári
szok, amelyek legtermékenyebb talaja a kereszténvaég', ennek az
ellenkezőjét bizonyítják. Az erkölcsi pusztulás a regenerálódás
képességének elvesztésével következik be.

A táT,gyi oldalról merített képet Idegésziti az alanyi részről

szerezhető tapasztelat, A cselekvő ember sem lVeremtődik minden
pillanatban ujjá, hanem cselekedetei ismétlődésével maradandó
beállftottsázot, cselekvési készséget szerez, Bizonyos. állandóságot
kíván a lelki élet egészén uralkodó egy,sé.g tendenciája, alája tar
tozik az erkölcsi élet is, arnelvnek elvítataatatlan követelménye a
következetes cselekvés, a jellemszilárdság. Ez nem jelent rnegme
revedést, az erkölcsi személviségnek alkalmazkadó képességge-l ifi
"kelJ rendelkeznie a helyzetek változásához, az eléje kerülő újabb
feladatokhoz. De oaz -e.lkalmazkodás nem jelenti fl, már kialakult
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erkölcsi egyéniség feladását, hanem meglévő cselekvési strukturá
jának kiterfesztését kívánja meg. Ujabb helyzetek, feladatok nem
envésztík el a korábbi erkölcsi személyiséget, hanem újabb tarta
lommal gazdagutják. Az, ember! személyelgységles életmű kovácsa,
ha ez a munkája nem is sikerül zökkenők nélkül. Ha bizonyos
megegyezés tapasztalható is a művészi alkotás és az erkölcsi cse
lekvés között, az erkölcsi értékrend érvényét tudatosító kötelesség'
határozottabb irányba tereli la tevékenységet, mint amilyen a mű

vészi szabadság világában lehetséges. Ha a jellemszilárdság, az
ember önmagához v:aló hűségének követelménye helyett a körül
ményeknek, a szdtuáeíónak jUlttatjuk az, erkölcsi életben a döntő

jelentő,séget, abba la veszélybe kerülünk, hogy az oppor-tunizrrms
nak áldozzuk fel az, erkölcsi egyéniséget. Ha az ernber kiszolgál
tatja magát a körülménveknek, a rosszat is, amit elkövet, a kö
rülményeknek fogja tulajdonítani, ami a felelősségtudat és az er
kölcsi jeUem lerombolásához vezet.

Az eg'yetemes emberi értékektől való elvonátkozás nem kőnnyű

feladat e,lé állítja az exisztencializmust a társadalmi etika terén.
Hirdetői mindenesetre igyekeznek az, erősen individualista jellegű
szemléletükből 'adódó solipszizmust elkerülni, s a társadalmi kap
csolatok moralitásátbiztosítani. Ebben azonban erősen akadályoz
za őke,jj az eltömegesedés állapotát mutató táreadalom helyzete,
amely az erkölcsi mélységet és bensőségességet nélkülözi, s a kül
ső, felszínes, formális alkalmazkodással megelégedve, az egyéni
moralitásra inkább senyvesztő, mint fejlesztő hatással van. Külö
nösen Heidegger és Sartre rójják fel a tömegszellem e,gyéniséget
sorvasztó hatását.

A tömegélet részéről fenyegető veszéllyel ' szemben csak az:
egyénből kiindulólag mutatkozik emelkedettebb táraadalmi morál
kialakulásának a lehetősége, Az egyénnek a társadalomhoz való
viszonyát a veze,tő tekintélyek különbözöképen látják. Heidegger'
az emberi exiszaencia egyszerű tényének tekinti a más emberek
kel való együttélés kényszerét, ami a gondoskodásban erénnyé, az,
eltömegesedésben az egyéniaég' elvesztésére vezethet. Sartre, az
»én-s-el szemben álló »más-s-ban az idegent láJtj.a, aki tekintetével
énünketmegazüntetve, tárggyá. tesz bennünket. Az »én-s-nek sza
badságukhoz, jogaikhoz való ragaszkodásával elkerülhetetlen a
társadalmi konfl.iktns, különböző f-ajai sokat szerepelnek Sartre
drámáíban, regényedben. Habár az ellentét az emberek közt az:
eredeti viszony; mégis rászorul énünk másokra, osak velük való
szembenállásunkkal jutunk önmagunk is elgyéniségünk IfJudatára.
A szégyenérzetben azt látjuk meg magunkon, amit más lát raj
tunk. Az ember-egyedek énükhöz ragaszkodó hideg szembenállása
mallett Sartre nem képes felfogni oly bensőséges viszonynak a
mély értelmét, amilyen a szeretet, ill szerelemnek is inkább csak a
szexuális oldalát látja. Fődolog marad nála a szabadság biztosí
tása. EzérIt heves ellensége mindennemű tolális rendszernek, első
sorban iaz önmagán tapasztalt fasizmusnak, de a kapitalista el
nyomást is kemény kritikában részesíti. A munkásosztálv harcával
rokonszenvez, mert az is a szabadságért folyó küzdelern jegyében
áll, a marxizmus ideológiádától materialista-ellenes szemlélete tart-
ja vissza. .

Melegebb szinben látja az ernberek egymáshoz való viszonyát
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Jaspers. A természet és a történeti élet során kialakuló család,
nép, állam, polgári társadalom mellett exisztenciális szempontból
az érintkezés legértékesebb formájának a »kommunikáció-s-t tart
ja, kért ember harccal vegyes szeretetét, lelki találkozását, egymás
egyéniségének elvesztése, nélkül. Legtöbb s igen finom érzéke, G.
Marcelnek van HZ, Intím jellegű, szeretet-közösség iránt, aki ebben
látja 'a társas érintkezés legigazibb formáját, A baráti viszony
két szabadság lelki cseréje kölcsönös jelenlétté, egymást megaján
dékozó találkozássá, benne két »te« lelki egységgé, közösséggé lesz,
melynek Iszellemitiszt,aságáról a megpróbáltatás s különösen a
szecetett sz,emély halúla ad bizonyságot. A szerete,t a hűségben mé
lvül el, mindkettő legyőzi az idő kor-látait, amit csak Higy abszolút
középponthoz való vonatkozás tesz lehetségessé, a hűség és ezeretet
végső biztosítéks, Isten, az örök-szeretet,

Kétségtelen, hogya társas életnek végső létfenntartója II min
dennek egységet adó s mindonbe életet öntő örök tökéletesség, az
Isten. Azonban a filozófiai vizsgálódásnak figyelembe kell vennie
a társulás közelebbivsokszerű ténveeöit is. Serm az egyoldalúan a
külső érintkez,ósre korlátozott, serm kizárólag az intim viszonyokra
tekintő szemlelet nem fogja át fl társas kapcsolatok Hg'ész körért.
Habár az emberi személy az erkölcsi élet közvetlen alanya, a sze
mélyiség Inem magára hagyatottan, hanem a társadalmi e,gyütt
élés fejlesztő, serkentő, feladatokra felszólító hatására bontako
zik ki, s maga isalakítólag hat a társadalmi közszellemee, E,gyén
és közösség a társadalmi szolidaritásban megnyilatkozó kölcsön
hatásának és egybefonódot.tságának valószerű magyarázatához
észre kell venni a emberi természet közösségét, lényegi egvségét,
amelynek látásától az exisstencialízmuaf.udatosan elzárkózik.

Alapjában találóan IMja meg az, exiszteneialdzmus erkölesileg
megviselt korunk szükségletedt, Az erkölcs bensőségesebbé tételé
nek, személyi elmélyítésének sürgetése, az, ernber szabadságtuda
tának s vele járó felelősségének ébresztg'etése, az egyéniség öntu
datos érvénye-sítésére való felszólítás igazolt és időszerű törekvés.
Azonban csak úgy ju'that megbízható eredményhez, ha megfelelő
tartalomhoz képes juttatni az ember _kibontakozásra, értékkel te
Iítődésre törekvö erőit. Ezt pedig csak a dolgok lénye,gi rendjével
adott értékrendhez s annakabszolút Urához, való igazodás adhat
ja, Megbízható irányulás nélkül az autonómia önmaga tehetetlen
ségében omlik össze, a szabadság-tudat terherré. válik és az önkény
áldozatévá esik. EI1kölcsi felemelkedéshee cs-ak az, embert valóban
önmaga fölé emelni képes Valóság vonzó ereje segíthet, a Szere
M, amely mindent mozgat,
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