
Kecskés Pál

BŰNTUDAT~S FELELŐSSÉG

Az erkölcsi élet követelményeket áMit az ,ember elé. Elismerésükkel
és teljesitésükkel felelősségéról tesz tanúságot az ember azoknak az ér
tékeknek megvalósításáért, amelyek az erkölcsi követelmények tartal
mát képezile Feíelösségtudatában átérzi az ember kötelességét az erkölcsi
követélménnyel szemben s kötelessége teljesítésének mértékében igazolja
lelkiismerete. A1Jéli, hogy szabad: elhatározással roett cselekedetének
eredményéért, következményeiért vállalnia k,ell a szerzőséget,cselekede

tét mínt tőle eredőt, a magáénak kell elísmernie, azért !helyt kell állnia.
Az élmény erőssége függ a eselekedet [elentőségétöl. A cselekvőre súlyo
sabban nehezedő következmények miatt erősebben jeíentkezik a fele
lősségtudat a rossznak, mint a jónak minősill.őcselekedetnél,erősebben

érezhető a mulasztásnál, mint a kötelességteljesítésnél.
Felelősségtudatában nyilvánul meg az embernek az erkölcsi világ

hoz vaíló viszonya. Felelősségtudata erkölcsi gondolkodásának. magatar
tásának tükröződése. Minthogy a cselekedetek a kíalakult készségek nyo
mán jönnek létre, az ember felelősségtudataerkölcsi jellemének is kife
jezője. Legalacsonyabb a felelősségtudata az 'erkölcsi élettel szemben kő

zömbős embernek, aki az életet a hasznosság vagy az élvezet szempont
jábói!. nézi s erkölcsi tekintetben felelőtlenü:léil a világban. Több a fele
lősségtudata a könnyelmű embernek, aki legaIábhi:s bizonyos értékköve
telmények iránt fogékonysággaiJ. rendelkezik, ha azok cselekvésére vo
natkozó követelményeit nemis fogja fel kellő komolysággal. Nem sok
kaU. méilyebb a felületes ernber felelősségtudata sem, akii. nem annyira
meggyőződésből, mint inkább környezetének hatására, ösztönzésére tel
jeffiti kötelességét, Komoly felelősségtudatrólannál beszélhetünk, aki az
erkölcsi érték iránti meggyőződésből,annak önmagával lés a társadalom
mal szemben kötelességre serkentő hatásától indíttatva gondolkodik és
cselekszik.

Korunkban az emberi élet színtjét emelő kiváló teljesítmények mel
lett,gyakori a panasz a felelősségtudat lazasága, nem ritkán szírrte tel
jes hiányának tapasztalata miatt is. A könnyelműségből eredő közleke
dési balesetek, áldozataket a helyszínén hagyó aucóvezetök, családjukat
az azon kívül szövődött viszonyok miatt kőnnyelműeneíhagyóférfiak és
nők, a gyermektől irtózó s maguktól elvető nők, a munkájukat gondat
lanul végző emberek, a köztulaidon felelőtlen kezelésének esetel a fele
lősségtudat hiányának kirívó tünetei, amelyek eredetének és orvoslásá
nak kérdése a pszíchológusokat, szociológusokat, írókat, politikusokat,
pedagógusokat fo,glailkoztatja.

Az erkölcsi normák megitélése

A felelősségtudat hiányának okai között első helyen kell kétségtele
nül említenünk, hogy a modern embernek megrendült az erkölcsi rend
szilárdságáoa vetett meggyőződése. A feiJ.elősségtudat erej,ét a szemben
álló kötelesség tudatának súlya méri le. A kötelező erő meg,gyengillésével
meggyengül a felelősség tudata is. Két évszázad előtt az európai társa
dalom nagy egészében még érvényesnek i:smerte el a kereszténység által
hirdetett erkölcsi értékrendet. ha Illem is teljesítette maradéktalanul an-
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nak Icövetelményeít, A felvilágosodás kora az ész hatalmában való nagy
bizakodással veszi bírálat alá a hagyományos erkölaselveit. Méltatlan
nak találja az emberi szabadsághoz az isteni tekintélyre való hivatkozást
s helyébe a magára hagyatkozó ész követelményeit állítja, a vallás je
Ientőségét személyi hatására korlátozza, egyetemleges jelentőségének el ...
vitatásával. A felvilágosodás legtekintélyesebb filozófusának,' Kantnak
értelmezése szerint az erkölcsi törvény egyetemes érvényét az észnek a
tapasztalattól és az észen kívül álló törvényhozótól független feltétlen
parancsa alapozza meg. Ennek a parancsnak követése a kötelességtudat
indítéka saz 'Rmber rnéltóságának biztosítéka. .

Kant etikájának a közerkölcs alakulására nem lett jelentősebb ha
t.ál'<l. Inkább azérlelmiségi körök gondolkodásának megnyugtatására
szolgált annak látszatával, hogy az erkölcsi rend szilárdsága s az ember
méltósága biztosítható az erkölesnek a vallástól való függetlenítése mel
lett is. Az erkölcsi közgondolkodás inkább a Kant áltait megvetett bol
dogságvágy kíelégítésének drányában kereste törekvései megvalósulását.
A boldogság vágyat az ember .elemi lelki igényének ismeri el a keresz-
tény erköles is. Ám a világias gondolkodás e vágy teljesülését nem az:
örökkévalóságban, hanem a földi életben keresi, teljesülésének igéretét
a fejlődő ipar és technika teljesítményeiben látja. Az önértékűeknek
tekintett erkölcsi értékekkel szemben megindult az átértékelés folyamata.
Elébük nyomulnak a hasznossági és élvezéti értékek. A megszerzésükre
irányuló munka és harc lesznek az erkölcsi értékelés meghatározói is. Az
erény az életrevalóság, leleményesség, találékonyság vonásaival talál tet
szésre; az erkölcsi gátlás áttörése, a bűn kockázatanak merész vállalása
.valami magassabbrendű erkölcs színezetének eimén követel elismerte
tést. Az értékek átértékelését Nietzsche teszi kíméletlen nyiltsággal tu
datossá. Csalódásnak mínősítí az abszolút erkölcsi normákba vetett hitet,
szerinte minden értékmeghatározás az élet fenntartásának fiziológiai kő-,

vetelményelt juttatja kifejezésre. A "felsőbbrendű ember" hatalomra
törő akaratát tekinti ,az erkölcs szabályának s az erkölcsi érték alko-o
'tójának. '

A Nietzsche által megjövendölt erkölcsi nihilizmus veszélyének fel-
tartóztatása, az egyház 'befolyásának meggyöngülésével, javarészt a vi-
lági tárnadalomra hárul. A társadalmi élet törvényszerűségeit vizsgáló
szociológiai irányzat a társadalmat tekinti az erkölcsi norma hordozójá
nak, meghatározójának és szentesítöjének. A köztudatba átmenő meg
győződés szerint erkölcsileg jó és kívánatos, ami a közjót biztosítja és
előmozdítja, rossz és káros, ami azzal ellenkezik. Az erkölcs lényegében
a társadalmi együttélés szabálya.

E szabály átható és eredményes érvényesülésének nélkülözhetetlen
előfeltétele, hogya társadalom tagjai elevenen, mélyen átéljék összetar
tozásuk tudatát. Ez a tudat azonban nem bizonyul valami szeros össze-·
tartó erőnek a modcrn társadalmakban, Világnézeti és osztályellentétek
jelentős mértékben gátolják átütő hatású erejét. A liberális kor indivi
dualista irányú gondolkodásának s a szociális gondolkodásnak ellentéte
erkölcsi tekintetben is ellentétes értékelési irányt képvisel. Még elvben
megegyező értéktartaiomnak gyakorlati értelmezése tekintetében is szem
bekerülnek a nézetek. Élesen szembetűnő ez például az emberi boldo
gulás biztosításához szükséges munka értékelése tekintetében. A munka.
a tőkés vállalkozó szemében a szabad verseny szolgálatáoan álló érték,
ami a munkás számára a munkaerő kizsákmányolását, az ember önma
gától való elidegenülését jelenti.
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A nézetek és érdekek ellentéte mellett az erkölcsi követelmények
Jegészrevehetöbb irányjelzői a társadalom hatalmi szervezetének, az
államnak a törvényei maradnak. Ezek azonbim csak a közérdek Súlyo
sabb megsértésének -eseteire kor1átozódnak, megelégesznek külső alkal
mazkodássai, nem hatolnak az egyén erkölcsi tudatának rnélyére, S az
államrendszer változásával változó törvények az erkölcsi értékelés vi
szonylagosságának és bizonytalanságának a tudatát erősítik.

Nagy erőfeszítéseket tesz IS nagy eredményeket éreil. a modern ál
lam az anyagi jólét és a kőzművelődés emelése terén. Ezekkel az ered
ményekkel nem áll arányban polgárai erkölcsi gondolkodásának IS kü
lönösen felelősségtudatának 'emelkedése. Ennek okát jelentős részben
a tágméretű hatásra szabott irányításhoz szükséges intézményes szerve
zetí rendszer kiépítésében láthatjuk, amelyben az egyéni hatáskör és
felelősség szűk körre szorul s amelyben az intézkedők a felsőbb szer
vektől való függőség érzésével együtt a felelősség javarészét is azokra
hárítják át. A rnodern szervezés technikájanak bonyolultságában, az
egyén alkatrészszerű szervnek érzi magát oly részfunkció ellátásában,
amely személyvoltának csak kis részét veszi igénybe. S az élet eleven
mozgásában és hajszájában kevés alkalom nyílik arra, hogy az ember
szembenézzen önmagával, hibáit, bűneit észrevegye s értük a felelős

séget vállalja.
Teherként nehezedik az emberre a felelősség súlya, S a terhet csak.

fokozza a bűn 'tudata. A terhe könnyítésére vágyó ember szívesen veszi,
ha a tudományra történő hivatkozás segítségére jön. A bűntudat felté
telezi az ember akarata szabadságát. Bűnt nyilván az követ el, aki tu
datosan és akarattal az erkölcsi törvény ellencse1eikedik. Am az embert
egyoldalúan biológiai létmívoltában vizsgáló tudomány az akarat szabad
ságáról való meggyőződést tévhitnek mínősítí s az akarati cselekvés ki
amítását az ember biológiai a1kata és környezete által meghatározott
tényezők kényszerítő hatásának tulajdonítja, Ilyen értelmezés mellett
az ember lelkiismeretét terhelő bűnről nem beszélhetünk, csak hibáról
vagy tévedésről lehet szó, amely hatóoka felismerhetősége mértékében
csökkenthető, azon túl pedig elnézést és megértést kíván, hasonlóan ah
hoz, ahogy a természetgy-engén vagy hibásan fejlett képzödrnényeit is
tudomásul vesszük.

Tudományos elméletek

E szemléletmód keretében, Freud pszichoanalizise az ember ösztö
neinek ütközéséből értelmezi az erkölcsi életet. A szülők, a társadalom,
a vallás tekintélyi ereje alakítja ki a felettes-én tudatát, amely az em
ber azzal ellentétes tudatalatti ösztöneivel való ütközésében a lelkiis
mereti szorongás érzését váltja ki. A neurotikus állapotban tapasztalt
szorongást általános érvényű értelmezésnek szánva, a bűntudatot Freud
magyarázata beteges, abnormis jelenségnek minősítí. Megszüntetése a
zavart feloldó pszichoterápiás kezelés feladata, ai ösztönt magasabb
teljesítményre vezető "szublimálás" révén.

A modern tudomány mozgalmas életében sűrűn váltják egymást
az elméletek és értékelések. A mélylé1ektan sem állt meg Freudnál. For
dulatot jelent a Freudtól különvált, nemrég elhúnyt C.- G. Jung rnűkö

dése, Ö a lelki életet nem látja kielégítően megmagyarázhatónak a bio
lógiai erők hatásaként. az ember-szellemi képessége a testhez kötött, de
attól kűlőnböző lélek létének elismerésére készteti. Jung szerint a lélek
tudatos működése a környezethez való célszerű alkalmazkodás szolgá-
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latáJban áll. Tudatalatti rétege pedig a személyes tudat feledésbe tűnő

vagy leszorított tartalmai mellett a korábbi nemzedékektől öröklés ré
vén áthagyományozott tapasztalatok és meggyőződések eredményeit is
magában rejti a "koiJlektív" tudatalatti "archetípusok", ősképek formá
jában. Ezeket az egyén aző legmélyebb emberi énjélhez tartozóknak
érzi egyetemes jelentésük felfogásával együtt. A tudataíaetí lelki világ
nak kiegyenlítő szerep jut a külvílágra irányuló tudatműködéshez,

amennyíben arra hatása érvényesülhet, Az ember lelki egyensúlya szem
pontjából alapvetőnek ttartja vlung a vallésí szükségietet, amely a bio
lógiai ösztönök velienpólusaként a lelki energia dinamikus lendületét
adja.

Jung a vallási szükséglet tárgyát illetően a tartózkodó magatartás
álláspontján maradt, ezért nézete krülönbözőképpenmagyarázható. A kö
réhez közelálló bécsi pszlehoanalitikusok, I. Caruso és W. Daim, 'az em
ber vallási és azzal összefüggő erkölcsi szükségletének magyarázatával
haladnak: túli. Jungon, midőn annak lélektanilag kielégitő értelmét az
embernek a transzcendens értékvilághoz és a világ felett álló abszolút
valösághoz való hozzárendeltségében látják. A Iélekelemzés tapasztalata
alapján vallják, hogy az ember legmélyebb (lelki igénye az Abszolúrum,
amely életének értelmet, tartalmat, erkölcsi világának biztos Irányulást
és tartást ad. Az élet alakulása azon fordul meg, hogy az ernber eme
alapvető igénye a valóságos Abszolútum, vagy pedig a viszonylagos ér
tékek: abszolutizálásában keres-e kielégülést. A neurózis leggyakoribb
alapja az abezolúttá emelt viszonylagos (hasznossági, elvezeti) értékek
s az alapv;etőegyetemes emberi értékek követelményeít tudatosító Iel
kíísmeretí ösztönzés ütközése, A bűntudat elnyomásának igyekezete, a
bűnnek bűnbakra iháritása, a baj okának a már következményszerű

testi betegségben keresése, esetleg ,egy más viszonylagos érték irányába
terelése, a lbajjailgyötrődő ember jellemző nienekvési kísérletei. Gyó
gyulást azonban az ember alapvető erkölcs! tendenciainak az objektív
értékrendhez való hozzáigazodás ad.

Ezeket la megáliapításokat nem lehet tisztán e pszichológusok val
lásos vílágnézeti hajlamainak tulajdonítani. V. E. Frankl vagy H. Ba
ruk, noha más a vallási felfogásuk, szintén a pszichoterápiás kez,e1és
erkölcsi értékekhez igazodó szelleini irányának juttatják az elsőbbséget,

S a bún kérdéséhez fontos akaratszabadságot illetőleg figyelemre méltó
a fízíológus P. Chauchard álléspontia, aki hangsúlyozza, hogy bíológíaí
korlátai mellett isl'endelkezik az ember annyi szabadsággal, arnennyi
a személyes felelősségét fenntartja s az embert elsösorban arra köte1ezi,
hogy józan, erkölcsileg korrekt élettel biztosítsa agyának a bío-oszichíkai
élet normális s emberhez méltó alakításához elengedhetetlen műkődését,

E megállapítások megvílágítják a beteges és a normális bűntudat

különbözőségét. Abnormis a lelki fejlődés korábbi fázisánál megrekedő,

regresszív jellegű, a ,tényJeges kötelességek iránt közömbös, a látszatkö
telességekhez igazodó, vagy kényszerképzetek hatása ailaJtt gyötrődő

bűntudat. De normális az önzésnek és a fékezetlen élvezetvágynak az ob
jektív értékrenddel való ütközéséről vádló bűntudat, amely kíbúvók
keresése és elnyomás helyett a kötelesség őszinte és bátor vállalását kö
veteli meg.

Kritikai észrevételek a keresztény erkölcsről

Ha az egyoldalú ösztönelmélettel szemben lélektanilag igazolva lát
hatjuk a keresztény erkölcs álláspontjáIt, amely az embert szabad ase-
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Iekedeteiért a bűn terhe alatt teszi lelkiismeretében felelőssé, nem te
kinthetünk el a keresztény bűntudattal és felelősséggél szemben emelt
etikai ellenvetésektől sem. Néhány év előtt feltűnést ikeItettés vitát
váltott ki Francíacrszágban a pszichiáter A. Hemard könyve (Morale sans
péché, 1954), amelyelismerve a keresztérrlyerikölcs bízonyos értékeit,
terhéül rója fel a bűnnek valami az 'ember bensejéhez. lelkéhez tapadó
rontó minőségként való értelmezését. Az ebből eredő benső, "endogén"
bűntudat szamos neurózis okozója, gyakran iképzeletibűnnel terheli meg
a lelkiismeretet, az önvád és szorongás beteges á11wpotát idézi elő s a
külső cselekvéstől való tartózkodásra késztet. E negatív. jellegű, mithi
kus morállal szembehelyezi Hesnard a "konkrét" morál j igényét, amely
az ember társas természetének megfelelően, az erkölcsi követelmények
lényegét az emberek egymáshoz való viszonyának fejileszt€sébe, töikéle
tes):tésébe helyezi. Egy ilyen irányú erkölcs kialakítását szelgálhatja ake
resztény felebaráti s:oeretet őszinte gyakorlása, a marxizmusnak a tár
sadalmi feltételek javítására irányuló törekvése és a psztchoanaiízís ered
ményeinek együttes értékesítése,

Hesnard a zsidó-keresztény erkölcs. r-r: nézete szerirrt - elsősorban

tilalmakhoz igazodó, negatív jellegének egyik alapját laz eredeti bűn ta
nában látja, amely a lét, a természet szennyezettségének tudatával a tet
től, a cselekvéstől visszatartó magatartást vált ki. Nem veszi azonban te
kintetbeennek a tannak erkölcsileg nagyon is pozitív módon értékesíthető

elemeit, annak tudatosítását, hogy a hajlamaira való ösztönös ráhagyat
kozás helyett az embernek észre kell vennie erkölesileg ellentétes hajla
mait, ami éberségre, önfegyelmezésre, jobbik, nemesebb énje érvényesi
tésére szólítja feil, hogy ekként a társadalom életébe is~tő hatással
kapcsolódjék bele.

Az eredeti bűn s a vele összefüggő megváltás tana az erkölcsi szo
Iídarítás tudatát is mélyíti. Figyelmeztet arra, hogy az ember nem elszi
getelten magábanálló lény, nemcsak önmagával, hanem embertársaival
szemben is felelősnek kell magát tudnia.. Mint az emberi érintkezés egyéb
vonatkozásaiban, erkölcsi vtekíntetben is hatnak az emberek egymásra.
A bűn, a rossz példa rontó hatásával könnyen talál követőkre. Nyo
masztó, fojtó hatását .azokkal is érezteti, akiket nem sodor magával. Az
erkölcsi összetartozás ténye míatt a megtévedt tagok bűne teherként ne
hezedik a közösség egészére, A közösségí szellemet rontó hatásának át
érzésével zárta ki az őskeresztény erkölcsi fegyelem a súlyos bűn elköve
tőjét az eucharisztikus közösségből. Nyilvános vezeklés tartásával kö
vetelte meg a bűnnel okozott botrány -és erkölcsi kár [óvátételét, Ugyan
akkor a vezeklők látása fellizáLításul is szolgált a hívekhez, hogy imáik
kal és jócselekedeteik felajánlásával elősegítsék azok visszatérését az
egyház kegyelmi kőzösségébe, Az erkölcsi összetartozás tudata késztet
nagy lelkieket vezeklésre a mások bűneiért s nem ritkán arra 18, hogy
mások bűnének jóvátételét magukra vállalják.

Hesnard a szorongást kiváltó bűntudat okozóját látja abban 18, hogy
a keresztény 'erkölcstan a bűnt nemcsak mint küleö cselekedetet, hanem
már rnínt gondolatot is megbélyegzi és elítéli. Kétségtelen, hogy kóros
lelkiállapotú egyének hajlamosak arra, hogy gondolataikat, ikényszerlk1ép
zeteiket szándékosoknak, akaratukból eredöknek tekintsék. Ilyen ese
tekből azonban nem lehet szabályt felállítani a normális lelki életre. Az
ember verkőlcsi életének gyökere az értéktudata, a jóról és rosszról ki
alakult meggyőződése s attól áthatott erkölcsi érzülete. A szándék, a tu
datosan magáévá tett indíték az ember erkölc:siéletének irányitója, cse-
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Iekedeteinek előkészítője. A tudatosság és szándék az erkölcsi beszámít
hatóság és felelősség alapja. A szándék, a jóhiszeműség menthet némely
cselekedetet, de a cselekedetben megnyilvánuló rosszindulat nem talál
mentséget. Az erkölcsi romlás a gondolattal kezdődik. Aki megbarátkozik
a bűnös gondolattal, nem állhat ellen a kísértésnek. Mélységes igazság
marad a "szív tisztaságának" értéke s az Üdvözítő szava: "A szívből

ered mínden 1'0SSZ gondolat, gyilkosság, házasságtörés, paráznaság, lopás,
hamis tanúság és káromlás" (Mt. 15. 19).

A krisztusi tanítás lényege

A keresztény erkölcs .valamelyík részletét csak az egésszel vonátko
zásban lehet kielégitőerr megérteni s méltányosan értékelni. Ez az erkölcs
annak a tudatán épül fel, hogy Krisztus megváltó műve megtörte a bűn

hatalmát, az -erkölcsi élet megújhodását és magasabb színtre emelését
hozta. Ez ,a meggyőződés csendül ki Szent Pál buzdításából. amelyet az
első hívekhez intéz a keresztségben történt újjászületésükre emlékeztet
ve: "Úgy tekintsétek magatokat, hogy meghaltatok kl bűnnek, de éltek
az Istennek Krisztus Jézusban a mi Urunkban. Ne uralkodjék tehátba
landó testetekben a bűn, s ne engedelmeskedjetek kívánságainak. Tag
jaitokat ne vessétek oda a gonoszság eszközéül a bűn szolgálatára, ha
nem mint akik a halálból életre keltetek, adjátok át magatokat az Is
ten szolgáíatára, tagjaitokat pedig az igazság eszközéül az Istennek"
(Róm. 6, 11-13). .

Isten szolgálata az igazságban a keresztény erkölcs eszménye. Ezt
az eszményt fej,eziki Krisztus az "Isten országa" gondolatában. Ez az
"ország" az Isten teremtő és üdvözítő szándéka szerint élő lelkeloben ala
kul ki S beteljesedéshez az örökkévalóságban jut. Erkölcsi tanítása ma
gába foglalja az ember természetébe oltott s értelmével felismerhető

alapvető erkölcsi követelményeket, a természeti törvénypara:ncsait, ame
Iyeket tökéletesít és kiteljesít az ember Istennel kegyelmi életközösségre
emelése. 'I'anításávaí s élete példájával a jó szerétetére s következetes
gyakorlására, az er4ényre törekedik Krisztus az embert rávezetni. Hogy az
erényekről szóló tanítás képezi a krisztusi erkölcs középpontját, a teo
Iógía klasszikus művének, Szent Tamás Summájának ehhez igazodó fel
építése meggyőzően fejezi ki. Az erénnyel, a keresztény élet szépségét
és erejét kifejező értékkel szemben másodlagos a bűn kérdése. Az er
kölcs pozitíV,építő erejével szembenálló negatívum a bűn, miként arra
a jeles moralísta, Lecleroq is rámutatott a Hesnard könyvéről folyó vita
során.. (A vita anyagát kiadta a Centre Catholique des IntelLectuels
Franc;ais).

Mínthogy az erény nem készen kapott természeti adottsága az em
bemek, hanern öntudatos munkával kell azt magában kíelakítania, éber
séget kíván ellentétével, a bűnnel szemben. A bűn, a keresztény meg
győződés szerínt, nemcsak a társadalmi élet rendjét zavaró külső csele
kedet, hanem eredetében a lélek elfordulása Istentől, az erkölcsi élet kö
zéppontjától, törvényadójától és céljától, A "feLelősség" legmélyebb ér
telme szerint "felelet" Isten hívó szavára ama feladatok teljesitésére,
azoknak az értékeknek megvalósítására, amelyeket -Isten életkörülmé
nyeinkés hivatásunk során ránk bízott. Teljesítésével megmaradunk
Istennel s az általa teremtett lét-és értékrenddel- való kőzösségben, szó
Ittásának ellenszegülveelfordulunk Istentől és az értékrendtől. Ezt az
előfordulást fejezi ki az erkölcsi élet. éber szerve, a lelkiismeret nyugta-
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Iansága. Ezt a nyugtalanságot nem elfojtással. a bűn semmibevételével
kell megszűntetni, hanem a bűn beísmerésével, őszinte megbánásával, az
okozott kár jóvátételével, a bűnbocsánat által Isten kegyelmének vissza
szerzésével, a bűn keserű tanulságának az élet jobbátételére való fel
használásával.

A bűn elkermés,énekés leküzdésének legjobb eszköze az erény, az
erkölcsi jó szeretete, az élet, az emberi méltóság, az erkölcsi tisztaság,
az egyeneslelkűség, ,a munka, a felebaráti szeretet, a jóindulat, szolgálat
készség, türelem, mértéktartás, vallásosság és egyéb az ember' erkölcsi
életét emelő érték tisztelete és szeretete. Az elintézetlen és eltusolt prob
lémák rontják a lelkiismeret éberséget IS az ernber felelősségtudatát. A
lelkiismeret fejlődését szolgálja az erkölcsi érték iránti érdeklődés, aka
ratunkra s érzésvilágunkra 'ható erejének felfogása, jelentőségének

énünkre vonatkoztatása. Eletkörülményeivel járó kötelességeinek tuda
tosításával és vállalásával alakul ki az ember erkölcsi öntudata, illeszke
dik be értéket szolgálóan az emberi élet erkölcsi közösségébe, A hívő

számára lelkiismerete biztosságának eligazításához segítséget nyújt az
egyház nemcsak az 'egyetemes erkölcsi elvek hirdetésével, hanem azoknak
il történeti feltételekhez s az egyéni életkörülményekhez alkalmazó út
mutatásaival is.

Erény és bűn ellentétének harcában áll az ember élete a főldön.

Krisztus nem rejtette el a harcot hívei elől, hanem felkészíteni igyeke
zetit őket arra. Főpapi fimájában nem azt kéri, hogy az Atya vegye el
övéit a világból, hanern hogy óvja meg őket a gonosztól (Jn. 17, 18).
Harcban, a kísértéssel való megküzdésben edződik az erény, mutatkozik
meg ereje, A hívő embert Krísztus kegyelme erősíti a harcban s köteles
sége teljesítésében Szent Pál intelmének visszhangja kiséri: "Ne győz

zön rajtad a rossz, te győzd le jóval a rosszat" (Róm. 12, 21)....
:KŰZELEG A TAVASZ

Ez még a tél javából, hó sziszeg,
jégpáncéljukban pattognak az ágak,
fáj szinte, úgy belédmar a hideg,
lesunyt fejjel vágsz neki a dombhátnak.

Benned is tél van még, hó, zuzmara,
jégpáncél rajtad, s hogyha szíved dobban,
alig hallatszík újjongó 'szava,
pedig a tavasz 'készül már titokban,

s a szó, a hang, az ömlő szetetet
(olyan, hogy egész világ beleférjen)
s·zületni akar, s áradt szívedet
keltegeti már, - kínn a messzi égen

hófelhők mögött jön a kikelet.
nyomában kamaszkadvű szelek járnak,
elűzík földről, szívről a telet
s utját símítják a feltámadásnak . . .

Ez méo tél a javából, hó sziszeg,
de a tavasz jön, s vége lesz a télnek,
fölmelegszenek lassan a szívek
s megtárulnak az örök békességnek.

Poór Bernát
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