
ESZMÉK ÉS TÉNYEK

Bárhol kerüljön szóba napjaink er
kölcsi állapota, rendszerint csak pana
szokat hallunk. Amire ilyenkor utalni
szokás, a fiatalkorú bűnözés növekvé
se, az öngyilkosságok magas száma,
a munkamorál csökkenése, a házasság
előtti és a házasságbeli szerelem sza
badossága, a válások szaporodása, a
magzatelhajtások ijesztően nagy töme
ge, a szemérem hiánya viselkedésben,'
irodalomban és művészetben, a sze
rénység. a becsületesség, a felelősség

tudat megfogyatkozása az egyéni jó
lét hajhászásában. S ebben a felso
rolásban, amelyet tetszés szerint bő

víthetünk, vannak nagy számban té
nyek, amelyek statisztikailag is meg
ragadhatok. Mindebből azután nem
csak a közönség, hanem kultúrkriti
ku sok, szocíológusok, világi és egyhá
zi tekintélyek is általában azt a kö
vetkeztetést vonják le, hogy erkölcsi
hanyatlás idejében élünk.

Gondolom így, annál inkább felfi
gyelhetünk Paul. Matussek orvospro
fesszor és filozófus tanulmányára,
amelyet "Jelenünk erkölcse pszicho
terápiai szemszögből" címmel a Stim
men der Zeit tett közzé.

*
Hogy tárgyilagos itéletet alakíthas

sunk ki ebben a kérdésben - mondja
Matussek -, tisztán kell látnunk min
denekelőtt azt a két jelenséget, ame
lyekről a vitázók többnyire' megfeled
keznek. Az egyik az embernek az a
hajlama, hogya saját korát értékmi
nimumnak, a múltat vagy a jövőt,

esetleg mind a kettőt pedig értékma
ximumnak fogja föl. Világosan iga
zolja ezt a történelem. Egészen kivé
telesek azok a korok, amikor az em
berek az erkölcsi fejlettség kimagasló
pontján érezték magukat. Sok okkal
magyarázhatjuk ezt. Ö mint pszichiá
tet - írja Matussek - csupán a rög
zítési törekvéseket emeli ki, amelyek
nek kétségkívül nagy szerepük van
ebben. Vágyak élnek az emberben az
után az erkölcsösség után, amelyet
szüleitől kapott s amelyet alkalomad
tán mértékül alkalmaz az őt környező

valóságra. Igy azután mindazt, ami a
reá hagyományozott erkölcsnek elle
ne szól, erkölcstelenséggel gyanúsítja
meg. A szorongás attól, hogy új esz-
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mék mellett döntsön, a megdicsőült

ség fényében tünteti fel azt, amit a
múltból hozott magával. Hallatlanba
véve a jelen követeléseit, nem meri
vállalni, hogy önálló és új erkölcsöt
kockáztasson meg.

A második jelenség, amelyet szin
tén fontolóra kell vennünk, amikor
borúlátóan szemléljük korunkat, az
értéktudatnak az etikában ismert
"szűkössége".Azt értjük ezen hogy mín
den kor foltoslátásban szenved, vagyis
vak bizonyos erkölcsi értékek iránt.
Kirívó bizonysága volt ennek a legkö
zelebbi múltban, hogy még olyanokra
is, akik nem azonosították magukat a
nácizmussal vagy a fasizmussal, ha
tással volt ennek szelleme. A kemény
ség, a könyörtelenség, a mégannyira
őrültséggé fájult bizakodás is az er
kölcsi értékek élére hágott, míg a tü
relmesség, az elnyomottak megsegíté
sére irányuló készség és az áldozatos
nagylelkűség ott is messzemenően

megcsappant, ahol számítani kellett
volna rájuk. Ezek az utóbbi értékek
egészen hihetetlen fokban a gondol
kodás szélére sodródtak. S gyakran
éppen azok, akiket abban az időben

"erkölcstelennek" bélyegeztek, erköl
csősebben viselkedtek, mint az erkölcs
hivatalos és hivatásos Irepviselői. Ez
is csak azt világítja meg - fűzi hoz
zá Matussek -, mennyire nehéz a sa
ját erkölcsi korlátozottság felismerése
a maga teljességében, és ánnak meg
állapítása, hogy mely értékek iránt
esett ki az érzék a gyakorlati élet
ből. A mai erkölcs bírálóinak látásá
ban is nyilvánvalóan megvannak a
foltok. S az is könnyen igazolható,
hogy a bírálók, amikor a saját érték
lépcsőiket általános érvényűnek tart
ják, nincsenek tudatában tapasztalá
saik és értékeléseik alanyi voltának.

Mindenképpen jogos tehát az a kí
sérlet, hogy napjaink erkölcsiségét ne
csupán a negatívumok felől közelít
sük meg, hanem mint más társadalmi
alakulásokban, igyekezzünk ebben is
megkeresni az előbbrejutás. a haladás
vonásait. Nem arról van szó, hogy je
lentéktelennek mínősítsük vagy éppen
kérdésessé tegyük az erkölcsiséget ve
szélyeztető mozzanatokat, hanem ar
-ról, hogy próbáljuk helyreigazítani a
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kritikusok bizonyos egyoldalúságait.
Matussek azt a három jelenséget ve
szi vizsgálat alá, amelyeket az erköl
csi hanyatlás bizonyságaként legin
kább fel szoktak hozni. Egymással szo
rosan összefüggő jelenségek ezek,
amelyek így együttesen az erkölcsi
magatartás központi kristályosodási
csomójának tekinthetők. A házasság
hoz, a vaUásossághoz, és a lelkiisme
rethez kapcsolódnak. Főleg az első

problérnát kell tüzetesebben elemezni
- véli Matussek -, mert a szerelmi
és házassági erkölcs fellazulását te
kintik a legdöntőbb érvnek az általá
nos erkölcsi hanyatlás állítói.

*
Ami a házasságot illeti, világosan

kivehető változás történt napjainkra,
ami legerősebben a házassági motívu
mok módosulásában jut kifejezésre.
Ma az olyan házasságot, amelyet nem
szerelemből kötöttek, sokkal kevésbé
érzik természetesnek, mint azelőtt. Is
mételt ankétek során állapították meg
ezt főleg amerikai szociológusok. Még
abban az esetben is, ha aszerelemből

kötött első házasság zátonyra fut s az
elvált felek új házasságra lépnek, a
szerelmi motívum ebben a második
párválasztásban is megtartja uralko
dó helyét. Nem azt jelenti ez, termé
szetesen, hogy manapság minden há
zasságot szerelemből kötnek, sem azt,
hogy az ilyen vizsgálódásoknál alapul
vett szerelem-fogalom föltétlenül az a
fogalom, amely megfelel a házasság
lényegének. Ennek ellenére sem sza
bad azonban etikai kihatásaiban alá
becsülnünk a házassági motívum ilyen
irányú és világszerte mutatkozó vál
tozását, hiszen a partner személyéhez
való olyan odafordulás tükröződik

benne, amilyent ebben a mértékben
nem ismertek a régebbi idők.

Az emberek aligha találták hajda
nában természetellenesnek, ha kizáró
lag dinasztikus szempontokból. vagy
a családi vagyon megtartása és gyara
pítása okából lépnek házasságra, sőt

igazában jogosultnak általában az
olyan házasságokat tekintették, ame
lyek hatalmi, gazdasági és foglalkozási
érdekből jöttek létre. Olykor még er
kölcstelennek is érezték, ha a párvá
lasztás középpontjába a szerelern ke
rült. A szerelemnek is lehetett szere
pe a házasságban, de nem volt szüksé
ges, hogy legyen. A férfi feleségül vet-
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te a nőt, nem azért; mert szerette,
hanem - Luther szavai szerint - a
férfi szerette a nőt, mert a felesége
volt. A házastársakat sokkal inkább
a kívülállók, különösen a szülők ha
tározták meg, mint az érdekeltek. Egy
más közelebbi megismerése a házas
ság előtt nemcsak fölösleges volt, ha
nem országok és korok szerínt illet
lenségnek, sőt erkölcstelenségnek mí
nősült. Ez a múltra annyira jellemző

házassági forma bizonyos módosulá
sokkal ma is megtalálható az. ún.
észházasságokban. mikor is a partnert
nem önmagáért, hanem valami más
érték miatt választják ki. Ez az érték
lehet anyagi érdek, hírnév, társadal
mi emelkedés, várható hasznossága
miatt a gyermek, sőt valami morális
elv is.

A többé-kevésbé szigorúan keresz
tülvitt különválasztása egyfelől a sze
relem és a szenvedély körének, más
felől a házasságnak és a családnak,
olyan kapcsolatokra vezetett, amelye
ket jól ismerünk a történelemből.

Gondoljunk csak az uralkodók vagy
főnemesek jogilag, részben egyházi
lag is legitimált mctrosszeire. Ezzel
nem azt mondjuk, hogy régebben a
szerelmet mint szenvedélyt csak a há
zasságon kívül élték. Volt erre eset a
házasságon belül is, de valószínű, hogy
nem azzal a gyakorisággal és magától
értetődéssel, mint napjainkban. Bizo
nyos viszont - emeli ki Matussek -,
hogy az olyan "ösztönházasságot",
amely a személyi elemeket nem ol
vasztotta magába, most pontosabban
ismerjük föl félresiklott formának. A
pszichológusnak és az elmegyógyász
nak sűrűn van dolga azokkal a sze
relmi közősségekkel, amelyekben a
szenvedély és az ösztön egyoldalú
hangsúlyt kapott. A felek el voltak
bűvölve egymástól, nem tudtak volna
egymás nélkül élni, gyermeket sem
kívántak, mert ez csak zavarta volna
boldog ogyüttesüket. Am szinte tör
vényszerűen - bár kűlönböző gyorsa
sággal - elérkezett az óra, amikor be
kellett vallaniok, hogy immár elvisel
ni sem képesek egymást. S valóban, a
kívülálló szakember sem fedezhet fel
olyan kapaszkodó pontot, amelyről az
ilyen házasságot más síkra lehetne át
menteni. Az érdekeltek új partner
után néznek, akivel újból elkezdhetik
a kölcsönös "bűvölet" játékát.



A házasságot mint biológiai célkö
zösséget és szocíológiaí érdekközössé
get talán legszigorúbban a katolikus
egyház védelmezte - szögezi le Ma
tussek. "Az a nyomaték, amellyel az
utódokról való gondoskodást nyilvá
nította a házasság első céljának, szük
ségszerűen a házasság biológisztikus
felfogására, következésképpen a há
zastársak személyi elidegenedésére ve
zetett, amit elméleti, ideológiai érve
lésekkel fáradságosan igyekeztek lep
lezni. Ezt ma már az egyházban is
tudják, mindenesetre tudják a nyitott
szemű teológusok körében. Néhány
évtized óta katolikus oldalról is elis
merik, hogya személyes szeretet lé
nyeges tartozéka a teljes értékű há
zasságnak."

Az a körülmény, hogya katolikus
egyházon belül oly későn fordultak a
konkrét házassági élet felé, s akkor is
csak nagyon vonakodva és aggályos
kodóan, sokakat döntött súlyos lelki
ismereti konfliktusba. Másfelől vi
szont a házasság fogalmának módosu
lása egy olyan szervezeten belül,
amely inkább hátráltató, mint terem
tő jellegű, nagy segítség abban, hogy
az erkölcsiség világszerte mutatkozó
fejlődési irányát helyesen határozzuk
meg. Feljogosít nevezetesen arra a né
zetre, hogy a házasság megítélésének
ez a változása nem valami rövidléleg
zetű történeti szeszélynok a műve, ha
nem olyan átalakulást jelent, amely
összhangban van a házasságnak az
egyház által is megkövetelt lényegé
vel, sőt amelyről maga az egyház is
meri el, hogy a házasság fogalmának
elmélyülését és magasabb minőségét

eredményezi.

Annak ellenére azonban, hogy az
egyház szentesíti ezt a fordulatot, a
mai erkölcsi állapotok nem minden
bírálója engedi magát meggyőzetni ar
ról, hogy a házasság fogalmának vál
tozása valóban lépést jelent előre. Ok
kal mutathat rá arra, hogy az állí
tólag annyira haladó "szerelmi házas
ságok" hamarabb és gyakrabban bom
lanak föl, mint a másfélék a múltban
hogy az anyák gyermekeiktől is me:
nekülve vetik bele magukat a kereső

Joglalkozásokba, és hogy az apák a
nemek egyenjogúságának nevében ap
ránként teljesen feladják családfői

szerepüket. Egyre több családban, né
met területen ma már jóval több mint
felében, a nő az, aki irányít és dönt.
Ezek is tények - ismeri el Matussek
-, amelyek előtt nem szabad szemet
hunyni. De csak részigazságok, ame
lyek éppen emiatt nem tájékoztatnak
az értéktudat változásának teljes tar
talma felől. Pedig aminek számítania
kell előttünk, nem a statisztikai tény
legességek. hanem az értéktudat szin
te észrevétlenül végbemenő forradal
mi átalakulása, mert hiszen ez hatá
rozza meg elsősorban, hogy milyen
jövő irányában halad az ember.

Matussek szerint nem kétséges, hogy
az említett negatív jelenségek csupán
válságjelei annak a folyamatnak,
amely a személyí házasságfogalom el
mélyülésére tart. Elkerülhetetlen kí
sérők, mert semmiféle fejlődés sem
megy végbe félrecsúszások és kudar
cok nélkül, még az egyéni életben
sem. Gondoljunk csak arra a határ
talan "én-központúságra", dacosságrá
és lázongásra, ami a pubertás jegye,
tehát "erkölcstelen magatartás", holott
szükséges átmeneti szakasz az érettebb
emberséghez. Az igazság az, hogy a
személyi szerelem-fogalom és a rá
épülő új házasságminta vonul be ér
téktudat-képző jelenségként az erköl
csi fejlődés folyamatába. Korábbi há
zassági formák, így az ész-házasság
is, ma már visszalépésnek foghatók fel,

's mint ilyenek, nem is számíthatnak
tartós fennmaradásra. Ezt a világosan
észlelhető folyamatot külső történeti
mozzanatok, főleg az anyagi jólét
emelkedése, csak gyorsíthatják. Van
nak ugyan gondolkodók, akik az
anyagi jólét növekvéséből inkább a
testi elpuhulás és a lelki elkorcsosu
lás veszélyét érezik ki, de nyilván hi
báznak akkor, amikor figyelmen kí
vül hagyják a súlyosabb materiális
gondoktól való szabadulás jótékony és
pozitív kihatásait a több és magasabb
emberség javára. A házassági szere
lem körében máris megfigyelhető,

hogy ahol a legfőbb probléma nem az
anyagiakkal való birkózás, ott a szor
goskodás - mint szeretet és szerelern
- erősebben a "Te" felé fordul. Hogy
manapság még a felszabaduló erők

szembetűnőbben nyilvánulnak meg a
partnerek együttes hajszájában a még
magasabb életszínvonal után, ezt Ma
tussek inkább "történetileg feltétele-
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zett reflexnek", mint a jövő fejlődés

jellemzőjének tekinti.
Ami ma házassági célként mínd

erősebben ki domborul, az a személyi
szeretetközösség. Ennek teljes kibon
takozása mindkét házastárs emocioná
lis szeretet-képességétől függ. Utób-.
bin azt érti a pszichiátria, hogya sze
relern sem nem reked meg az ösztö
nösben, sem nem magasztosul föl a
csupán szellemire. Magába foglalja
szeretni tudását a másiknak az ő más
féleségében is, vagyis, hogy az egyik
fél a másikat a mindennapi közelség
ben, az ő állandóan változó konkrét
mivoltában fogadja el. Együttjár ez
zel a kölcsönös bizalom, továbbá az
az akarat, hogy összhangba hozzák
egymás életköreit a munkában és ·13
szórakozásban is.

Nem vitás, hogy ezt a házassági
míntát, amely felé a modern ipari tár
sadalom tart, a mai nemzedék még
csak egyes esetekben tudja többé vagy
kevésbé tökéletesen megvalósítani. Az
is oka azonban ennek, hogy az előt

tünk járt nemzedékek a házassági kö
zösségnek ezt a faját nem hagyhatták
örökül utódaikra. Az egyén a szere
tetet is elsősorban a szüleitől tanulja,
a múlt korok szoctológiai és erkölcsi
f'eltételeí pedig nem voltak olyanok,
hogya szülők a házassági szeretetre a
mondott értelemben adhattak volna
példát. Nem azt jelenti ez - húzza
alá Matussek -, hogy a jövendő nem
zedékek "jobbak" lesznek mint elő

deik, azt azonban igen, hogy nekik
immár másként "kell" szeretniök,
mint azoknak.

*
A mai vallásosság vizsgálatára tér

ve át, Matussek előrebocsátja, hogy
erkölcs valamiféle hitbeli háttér nél
kül gyakorlatilag sem lehetséges. Akik
az ellenkezőjét állítják, összecserélik
a megfogalmazott hitet az átélt hit
tel. Mert minden körülmények között
valami átélt hit az a forrás, amelyből

egy megfogalmazott erkölcstani rend
szer fejlődik ki. Erkölcstani megfo
galmazások viszont semmiképpen sem
fedik az átélt erkölcsöt, amelynek
mindig marad valami megfoghatatlan
hit-magva.

Hogy a vallásos hit körében fejlő

dési irányokat állapítsunk meg, a hi
tet elsődlegesen nem azon az alapon
kell vizsgálnunk, hogy követői mit
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hisznek el annak tartalmából, hanem
hogy miként élik át azt magatartásuk
ban és értéktudatukban. A célkitűzé

sünk szempontjából eligazító folyama
tok ugyanis a személyben játszódnak
le. Ebből kiindulva azt fogjuk tapasz
talni, hogy napjainkban növekszik a
képesség a szabad hit-döntésre és vele
kapcsolatosan a más hiten levőknek

elismerése. Igaz, hogy filozófiai és te
ológiai oldalról régebben is hangsú
lyozták a hit-döntés szabadságát, de
ez mégis megrekedt az elméletben.
Gyakorlatban távolról sem találták
természetellenesnek, hogy a vallásos
hitet vallástalan motívumokkal tegyék
kívánatossá. Csalogatással. megfélem
lítéssel vagy nyílt fenyegetéssel ipar
kodtak egyeseket vagy tömegeket a
hit útjára terelni. A mégannyira ki
kényszerített, de azonos hit is szíve
sebben látott volt, mint a szabadon
választott, de másféle hit. Ez a je
lenség késztetett olyan különböző

szellemeket, mint Freud és Scheler,
arra a nézetre, hogya vallásos hit a
másik ember hitében nyeri igazolá
sát. Matussek szerint azonban ha
ilyen esettel találkozunk, akkor már
inkább ideológiával. mint vallásos hit
tel van dolgunk. Az ideológus az, aki
előtt nem kérdés a személy belső sza
badsága. Az ő számára a szavakban
és magatartásban megnyilvánuló azo
nosság a lényeg. Mintha a maga belső

szabadság-hiányának alátámasztására
tudattalanul is szüksége volna mások
szabadság-hiányára. Ezért van az,
hogy az ideológus mindazt többé-ke
vésbé tudatosan táplálja, ami a füg
gőséget mozdítja elő. Épp olyan mo
hón keresi a külső hatalmat - erő

szak, pénz és befolyás útján -, mint
az ószérvet, amellyel a saját ideológi
ai állásfoglalását igazolhatja. S mint
Matussek kiemeli, ebben 3. folyamat
ban közörnbös, hogyamegformulázott
ideológia katolikus, kereszténytelen
vagy' ateista.

A mai vallásos ember - mondja
Matussek - mindinkább ellenefordul
annak, hogya hit egysége és az egy
házi közösség nevében kényszert gya
koroljanak reá vagy másokra. Érzésé
ben és szemléletében a szabadság,
mint az emberi személy központi je
lensége fontosabb, mint a hitnek nem
szabadságban' való elfogadása. Az
igazság több előtte, mint csupán dog-



mák racionális igaznak-tartása. Bé
kességre és szeretetteljes együttlétre
törekszik minden jóakaratú emberrel,
mert tudatában van annak, hogy min
den hitigazság végeredményben sze
mélyes igazság, amely szeretet nélkül
"bebizonyíthatatlan" marad. Ezt az új
beállítottságot, amely a vallásos hit
különválását hozza magával az ide
ológiától és a múlt ideológikus hit
kényszerétől, joggal soroljuk az er
kölcsiség emelkedésének jellegzetes
j smérvei közé.

Az erkölcsi értéktudat tehát a val
lásos hit vonatkozásában is előnyös

fejlődésen rnegy át napjainkban 
rogzítí meg Matussek. S ez nem olyan
folyamat, amelyről feltehetnők, hogy
száz év múlva visszakanyarodhat. A
vallásos hit ugyanis fejlődési szem
pontból is annál magasabbrendű, mi
nél mélyebben a személy egyéni sza-"
badságából ered. S egyedül az ilyen
hit az, amely elősegítheti az emberi
ség értéktudatának egységesülését.

*
A lelkiismeret kérdése nehezebb fel

adat elé állítja az erkölcsi színvonal
kutatóját, mint a házasság és a val
lásosság, mert a köznapi tapasztalat
legalább annyi példával bizonyítja a
lelkiismeretlénség növekvését, mint
amennyivel cáfolja azt. Két jelenség
azonban így is szemünkbe tűnhet.

Az egyik az, hogy az utolsó évtize
dekben fokozódó elfordulás mutatko
zik az etikai pátosztól. Minél dagá
lyosabban és önteltebben beszél vala
ki az erkölcsről, annál nagyobb ellen
szenvet vált ki személye és témája
iránt. "Az emberek - állapítja meg
lVIatussek - ösztönösen megérzik az
ilyen mcralisták bizonytalanságát és
szabadság-hiányát, hiúságát és szere
tetlenségét." A mennydörgő prédiká
ció lassanként el is tűnik a templo
mokból, éppúgy, mint az örökösen
csak fegyelmező és figyelmeztető hang
a családból, vagy az erkölcsi arany
mondások a kalendáriumokból. Mind
az, ami igazán erkölcsös, hallgatagabb
lett napjainkra, de egyáltalán nem ha
tástalanabb. Hivatkozik itt Matussek
egy tudományos vízsgálódásra, amely
nek tárgya egyetemi hallgatók etikai
magatartása volt. Meglepetésként de
rült ki, hogy milyen nagy értéket tu
lajdonítottak a megkérdezettek az "il
lendő", a "tisztességes" fogalmának.

Ezen az etikai szempontból jelenték
tel.ennek látszó fogalmon. amely a mo
rális kézikönyvekben is alig találha
tó meg, oly magas erényeket értettek,
mint többek közt a felebaráti szere
tetet. Magát a "felebaráti szeretet" ki
fejezést viszont mintha szégyelték vol
na használni ezek a fiatalok. S Egen
ter professzor is, aki a vizsgálatot vé
gezte, és a saját észlelései nyomán
Matussek is megállapíthatónak vélí,
hogy az erkölcsi követelményeket il-o
letően ma szívesebben értik meg egy
mást szavak nélkül az emberek, ha
pedig szavakat használnak, akkor
ezek az érintett erkölcsi valóságnál
rendszerint kevesebbet mondók. .

Másik jelensége korunknak az er
kölcsi felelősség erősebb "én-vonat
kozása". A mai ember önállóbb az er
kölcsi értékeknek a saját személyes
átélése szerint való érteJ.mezéseben.
Az errevaló törekvést egyelőre azon
ban többnyire csak negatívformáiban
szokták észrevenni. Amikor például
megütköznek azon, hogy némelyek
műremeknek tekintik azt,' amit a
többség mint trágárságot utasít el.
Felháborodnak azon, hogy mások gyá
vaságnak mondják azt, amí az ő sze
mükben okosság, vagy ellenük intézett
támadásnak érzik, ha valaki a hiúsá
gukat nem méltóságteljességre, ha
nem egyszerűen hiúságra magyarázza.
Ugyanígy nehezükre esik elismerni,
hogy nincsenek általánosan .kötelező
felfogások arra vonatkozóan, hogy
konkrét helyzetben és konkrét ember
esetében mi a tisztaság, a bátorság,
az igazságosság, vagy a szeretet.

Mindkét jelenség az átélt erkölcsi
élet önállósulását tükrözi, aminek po
zitív rugója a mai embernek az a vá
gya, hogy személyes viszonyt alakít
son ki az erkölcsi szabályokhoz. Sem
miképpen sem kell emiatt kétségbe
vonnunk az erkölcsi szabályok általá
nos érvényét - emeli ki Matussek -,
amit azonban fel .kell ismerni és el
kell ismernünk az a valóság, hogy
sem az egyének, sem a csoportok nem
érzékelik ugyanazt az erkölcsi érté
ket azonos módon. Annak a kényel
metlenségnek is, amit egy meddő ka
zuisztika kelt bennünk, ez az antropo
lógiai alapja. "Inkább valamit kevés
bé erkölcsösen. de a keveset szívből 
némi kiélezéssel ekként fogalmazhat
juk meg az új magatartást. Mert mi-
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csoda morál az, amely csak a mások
által előre elgondoltakat éli, anélkül,
hogy az egyén a lelke bensejéből jövő

személyes kapcsolatot találna hozzá?
A saját énjét vinné tévútra az ember,
ha azt hinné, hogy előképek puszta
másolása egyénesen a paradicsomba
vezet."

Nincs tehát [ogcsultsága annak 
hangoztatja Matussek -, hogy azokat
a sokasodó különbözőségeket, ame

-Iyek napjaink erkölcsi nézeteiben mu
tatkoznak, egyedül csak az erkölcsi
bomlás jeleiként értelmezzük. Bizo
nyos, hogy vannak, akik nem tudnak
mit kezdeni a saját lelkiismereti dön
tésük lehetséges szabadságával. és az
önállóságot a tartásnélküliséggel té
vesztik össze. Az ilyen elkerülhetet
len jelenségek miatt azonban, ha
mennyíségíleg mégannyira latba es
nek is, nem próbálhatjuk visszafordí
tani a folyamatot, és nem tekinthet
jük eszménynek azt a lelkiismeretet,
amely nélkülözi a szabadságot és foly
vást másokra néz. Azok is, akik az új
irányt inkább ösztönösen, mínt logikai
megfontolásból követik, alapjában
annak a követelménynek engednek,
amely a vallásos hitnek az ideológiá
tól való különválása idején mirid
szembetűnőbben lép elő: a saját éle
tükkel bizonyítani, hogy a szabad dön
tés önmagában vonz, és nem szorul
arra, hogy csalogatás; erőszak vagy
hatalom támogassa. A szabad lelkiis-

A KIS ÚT

•

meret önígazolását leli rt nagyobb
nyugalomban és biztonságban, amely
végeredményben a szeretetre való mé
lyebb képességből fakad.

*
Annak a három életkörnek elernzé

séből, amelyeknek elmarasztalható je
lenségeit példaként szekták felhozni
az erkölcsiség általános hanyatlására,
Paul Matussek professzor meggyőző

déssel szűri le azt a nézetét, hogy át
törés kezdődött napjainkban a maga
sabb erkölcsi fejlettség felé. All ez ar
ra a házassági szeretetformára, amely
ben a házasfelek önmagáért fogadják
el egymást és a gyermeket. All a val
lásos hitre, amely mínd távolabb jut
az ideologikus hitkényszertől. S áll a
lelkiismeretre, amelynek növekvőnyu
godtságot nem mínt lelkiismeretlensé
get, hanem mint a saját személyiség
megvalósításának lehetőségét kell fel
fogni.

Ezeknek a tendenciáknak megléte
semmiképpen sem azt jelenti, hogya
felfelé haladás értelmében hatnak ki
minden ember tudatára. Még kevésbé
jelenti, hogy mindannyían a helyeselt
eszmék szerint rendezik be életüket.
Túlhaladott erkölcsi elképzelések és
tiltakozásszerű ferdülések egyidejűen

forrongnak az új indítások mellett, sőt

túl is harsogják ezeket. Mégis nem kis
bizonyossággal következtethetünk ma
gasabb értéktartalmak kibontakozásá
ra.

Barátom fia most érettségizett, érettségi után néhány héttel már munkáb(X
is állt az egyik váUalatnál. ŰnáUóságának tudatában az utóbbi idlíben egyre
többször tiltakozik édesapja nevelői "beavatkozásai" eUen. Barátom multkori
ban megkérdezte lelkiatyját, meddig köteles nevelni gyermekét. A gyóntató
azt mondta, hogya nagykorúság elérkeztéiq. Én más véleményen vagyok, még
huszonkét éves fiamat sem engedem teljesen szabadjára ...

Bár minden szülő e1gondolkozna
ezen a problémán, ami szinte kivétel
nélkül minden család életében felme
rül. Meddig tart a szülői nevelési kö
telezettség ideje, hol van a felső ha
tár? Nem is olyan könnyű erre vá
laszolni. Ha az ember sírig tartó tö
kéletesedését és fejlődési lehetőséget

szemléljük, s nagy általánosságban
vesszük a nevelés jelentését, úgy lát-

szik, hogy a nevelésnek és a nevel
hetőségnek nincsenek határai. Olva
sónk azonban biztosan nem erre gon
dolt,különben fel sem tette volna a
kérdést.

Hogy világosabban lássuk a dolgot,
mindenekelőtt különböztessük meg a
szülői gondviselés és a nevelés fogal
mát. Előbbi jelenti a gyermek életé
nek általános kifejlődését célzó szü-


