
A mai keresztény erkölcstan problémája a szabályok és követelmények rend
szerének gyakorlatában jelentkezik. "Az erkölcstani kérdéseket sokszor bizonyos
dUlilizmus: a rendszerező elemzés és a kazuisztika kettőssége jegyében dolgozták
ki - mutat rá Yves Congar -, ami míatt szüntelenül fenyegetett amoralizmus
veszélye. Moralizmusról pedig akkor beszélhetünk, ha a szabály elfojtja az eleven
célszerűségeket és a megélt valóság belső újraalkotását akadályozza." A morál
teológia korunkban minduntalan szembe találja magát a társadalmi életben kia
lakult vagy születő erkölcsi törvények konkurrenciájával: különböző etikai nor
mák léteznek és hatnak egymás meLlett. Végső soron azonban az emberen múlik,
hogy meggyőződése szerint melyíket választja a kínálatból.

III
A marxizmus-leninizmus klasz

szikusai szerény etikai örökséget hagytak
az utókorra.

- A sok legenda közül, amely a
marxista gondolattal kapcsolatban gyö
keret vert a köznapi gondolkodásban,
az egyik legelterjedtebb: a marxizmus

.nak nincs - vagy igen szerény - az
etikai alapvetése. Hogyeza közhit
egyes rétegekben kialakult, nemcsak a
marxizmus ellenfeleinek köszönhető,bár
- hogy csak a magyarországi hagyo
mányokra utaljak: Jedlicska, Prohászka
Ottokár, Bangha Béla sokat tettek azért,
hogy az egyszerű emberek a marxista
gondolatot arnolyan "has-fJilozófiaként"
értelmezzék, amelynek egyetlen célja
"a tele bendő", s amelytől éppen ezért
idegenek a fennkölt eszmék, a humá
nus célok. A teljes igazsághoz hozzátar
<tozik : Marx egyes követői is félrema
gyarázták Marx elméletének gazdaság
központúságát, szígorú determinizmusát
s a társadalmat olyan önmozgó automa
tizmusként ábrázolták, amelyben az em
ber a szükségszerűségek eszköze, alter
natíva nélküli harcos, aki szabaddá csak
akkor válhat, ha teljesen azonosul a
társadalmi törvény imneratdvuszával. S
ezen okfejtéseket látszólag megerősítik

Marxnak Stirnerhez intézett, s gyakran
ddézett szavai: "A kommunisták egyál
talában nem prédikáliák a morált ...
Nem állítják az emberek elé amorális
követelményt: szeressétek egymást, ne
legyetek eaoisták stb.; ellenkezőleg: na
gyon jól tudják, hogy az egoizmus, épp
úgy, mínt az önfeláldozás. éppen az
egyének érvényesülésének meghatározott
körűlmények között szükségszerű for-
mája." Vagy egy ugyancsak sűrűn idé-
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zett lenini citátum: a marxízmusban
elejétől végig egy szemernyí etika sincs,
elméleti téren "az etikai szempontot"
alárendeli az "okság elvének"; gyakor
lati téren az osztályharchoz vezeti
vissza.

- Milyen értelemben tagadta - s
tagadja ma is - a marxista gondolat
az etikai kérdésfeltevés jogosultságát?

- A marxízmus mínd a XIX. század
derekán Nyugat-Európában, mind a
századvég körül Oroszországban olyan
eszmei áramlatokkal folytatott harcban
önállósult, amelyek a gazdasági szerke
zetek s az azokból következő érdekellen
tétek szígorú tudományos elemzését a
társadalom erkölcsi krdtíkájával kíván
ták helyettesíteni. E moralizáló szem
léletnek két közvetlen következménye
volt: a modern kapitalizmus százezrek
és milliók életét megnyomorító fekélyes
tüneteivel szemben - gondoljunk csak
a Dickens vagy Zola regényekből jól
ismert apokaliptikus képekre: a 12-14
órás munkanapra, gyermekmunkára,
nyomornegyedekre stb. - a megoldást
"visszafelé", a középkor Idiltjében, a
patriarchális kapcsolatok vélt harmó
niájában keresték. Másrészt elvetették
az osztályharcot mint a szociális ellen
tétek megoldásának eszközét, s a "mo
hó", "kapzsi", "megszállott" vezető réte
geket erkölcsi intelmekkel kívánták jobb
útra téríteni.

A marxi gondolat e morálfilozófiai
indíttatású társadalomelméletekhez vi
szonyítva valóban koperníkuszl fordula
tot hattott végre: ezek a teoretikusok
úgy vélték. hogy a társadalmi élet alap
ja az erkölcs. a társadalom meaváltoz
tatásának útja: az erkölcsök reformja.
Marx ezzel szemben abból indult ki,
hogy az emberi cselekvés terrénumát



:szigorúan behatárolják a társadalmi rea
Utasok: aki a világot meg akarja változ
tatni, mindenekelőtt e realitásokkal kell
számot vetnie. Az erkölcs maga sem
független e realitásoktól, azok visszfé
nye, párlata. Az ember erkölcsi státu
sának megváltoztatása tehát csak a
struktúrák és intézmények megváltozta
tásáért folytatott harc függvénye lehet.

- Úgy tűnik, mintha a marxizmus
.túlhangsúlyozná a gazdasági-társadalmi
tényezők szerepét. Marxnak és követői
nek tökéletesen igazuk van abban, hogy
az embert nem lehet elválasztani tána
.dalmi környezetétől és az erkölcs vizs
gálatánál nem lehet figyelmen kívül
hagyni annak történelmi eredőit és ösz
szetevőit. A szocialista etika az indivi
dualizmussal szemben az ember társa
4almiságát, a közösségi felelősséget hir
deti.

- De az egyén felelősségét is. Mert
.az idézett gondolatokból korántsem kö
vetkezik, hogy Marx vagy akár Lenin
nem tulajdonítottak jelentőséget az em
beli cselekvés erkölcsi motivációinak, az
individuum felelősségének. S [tt nem
csak személyes életvitelükre gondolok,
amelyet mindenekelőtt az elvhűség, az
áldozatvállalás jellemez. Nem voltak
"szenvtelen" gondolkodók, tulajdonkép
pen egész életük az elesettekkel. a ki
.semmizettekkel való indulatos azoncsu
lás példája. Mert ki nem érzi a fogal
mak csonthéjait szétfeszítő indulatokat
a XIX. századi kapitalizmust ábrázoló
írásaikban? "Míg a szabad levegő szük
ségléte is a munkásnál többé már nem
szükséglet - írja Marx -, az ember
visszatér a barlanglakásba, de ezt már
megmérgezte a civilizáció dögletes pes
tislehelete és az ember immár csak bi
zonytalanságban lakik benne, mint va
lami idegen hatalomban, amely napon
ta elvonhatja magát tőle, amelyből na
ponta kidobhatják. ha nem fizet. A
fénylak, amelyet Prométheusz Aiszkhü
losznál az egyik nagy ajándékként je
löl meg, ... a munkás számára nincs
többé." S nem kevesebb morális indu
lat olvasható ki azokból az írásaiból.
amelyekben a pénz "v,isszájára fordító"
hatalmát, "az ember és a népek általá
nos és közös rimáját" jellemzi, amely
szépséget kölcsönöz a rútnak, tehetsé
gessé avatja a tehetségtelent. szellemet
kölcsönöz a szellemtelennek, becsületet
a becstelennek. Mindennek eredménye:
azt, hogy mi vagyok, nem a valóságos
emberi képességek, hanem a vagyon, a
pénz, a birtok determinálják, hogy az
emberi gazdagság mércéje nem a képes
ségek, a valóban emberi tulajdonságok

és szükségletek gazdagsága, hanem a
bírás.

S a példákat vég nélkül sorolhatnánk.
Mégis, amikor azt állítjuk. hogy az em
beri cselekvés erkölcsi színezettségét
fontos szociológíaí ténynek tekintették,
nem elsősorban személyes életpéldájuk
ra, hanem elméleti alapállásukra gon
dolok. Arra, hogy mindezek a motívu
mok nem elméletük ellenére, hanem
abból következőerr je1lemezték életvl
telüket.

Marx és Lenin ugyanis különbséget
tettek a cselekvés társadalmi és egyéni
síkja között, Arra a kérdésre, hogy ma
gyarázzák-e a társadalmi folyamatokat,
rnozgásokat, osztályok cél- és eszköz
rendszerét az erkölcs követelményei ön
magukban, egyértelmű nemmel vála
szoltak. De pozitív volt a válaszuk arra
a Icérdésre, hogy színezík-e az egyén
döntését, választásait erkölcsi elvek. A
két szféra között természetesen nincs
kínai fal: átmenetek, dialektikus feszült
ségek jellemzik a társadalmi és egyéni
síkok kapcsolódásait. A kettő elhatáro
lása mégis kardinális jelentőségű Marx
és Lenin etíkaí koncepciójának megér
tése szempontjából. Az, hogy "a kom
munisták nem prédikálnak morált",
vagy hogy "a marxizmusban elejétől

végig egy szemernyi etika sincs", azzal
függött össze, hogy a társadalmi moz
gá sokat nem voltak hajlandók erkölcsi
imperativuszokból levezetni, s az érde
kek felismerésén alapuló cselekvést mo
rális szentenciákkal helyettesíteni. Meg
volt a negatív véleményük az egoizmus
ról, becsülték az önfeláldozást. De már
fiatalon mindketten arra a meggyőző

désre jutottak, hogy "az egoizmus, épp
úgy, mint az önfeláldozás éppen az
egyének érvényesülésének meghatáro
zott körűlmények között szükségszerű

formája". Lehántottak tehát e katego
niákról mánden transzcendens mozzana
tot és kimutatták: a társadalmilag tipi
kus magatartásformákat tekintve, a sze
mélyes érdekek képviselője csupán azért
.Jcözönséges értelemben vett egoista",
mert a tulajdonviszonyok s a munka
megosztás adott rendszere szükségkép
pen szembeállítja a közösségí érdekek
kel, amelyeket az emberek az eddigi
termelési és érintkezési médokon belül
általános érdekké önállósítottak, eszmé
nyi érdekek formájában képzeltek el s
kívántak érvényre juttatni. Meghatáro
zott magatartások "eszményesítése",
"szentté" magasztositása ezért önmagá
ban nem vezethet eredményre. A kér
dés kulcsa: az emberi magatartást de
termlnáló tulajdonviszonyok és intéz
mények megváltoztatása.
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A társadalmi és egyéni sík viszonyát
és egymásra épülését a magántulajdon
_víszonylataí között - s ennek következ
ményei mélyen felszívódtak a köznapi
gondolkodásban - látszatok, fétisjelen-

', ségek torzítják s teszik paradoxálíssá.

- A marxizmus tehát tagad minden
elvont erkölcsi követelményrendszert,
az "örök törvények" helyébe az ember

,történetiségét állftja és egy adott fejlő

dési fok szerint ítéli meg a tudatot, de
ug-yanakkor az ideol6gia és a praxis te
TÜletén "marxista ideálra" hivatkozik: a
sokoldalúan fejlett, harmonikus, szabad
ember eszményére.

- A marxista gondolat klasszikusai
az erkölcsöt nem csak normaként vagy
eszményként értelmezik, az erkölcs nem
redukálódik a követelmények síkjára, a
Solleneknek a világára: az emberek kö
zötti tényleges kapcsolatokban ölt testet,
átszövi társadalmi gyakorlatának külön
böző formáit. Ebből az is következik,
hogy túl a kódexek és katekizmusok vi
lágán, a köznapok valóságában nincse
nek "tiszta" erkölcsi viszonyok: az er
kölcs beleágyazódik másfajta emberi
kapcsolatokba. azok integráns része. Egy
meghatározott társadalmi alakulat er
kölcsi valóságát tehát mindenekelőtt a
társadalom politikai, gazdasági, családi
és mindenféle egyéb szociális viszonyai
és intézményei jellemzik: az, hogy azok
létében, az őket jellemző magatartásfor
mákban mennyiben öltenek testet a
proklamált értékek, normák, magatar
tásrninták.

Továbbá: Marx és Lenin az erkölcsi
jelenségeket - a reneszánsz és a felvi
lágosodás hagyományait folytatva
nem transzcendens eredetű kinyilatkoz
tatott értékből magyarázták. Alláspont
juk abból a szempontból volt sajátos és
eredeti, hogy a transzcendens értékvi
lággal nem a természetjogot vagy az
emberi természetet konfrontálták, az
erkölcsi értékek forrásvidékét az emberi
együttélés valóságos szükségletében ie
lölték meg. A marxizmus erkölcs-képe
szígorúan történelmi, társadalmi és em
berközpontú. S az erkölcs társadalmi
meghatározottságának tétele nemcsak az
erkölcs első alakzatainak kialakulásfo
lyamatára vonatkozik - tehát arra a
régészet, etnográfia, kultúrantropológia
által ma már többé-kevésbé pontosan
feltérképezett folyamatra. ahogy a sza
bályozás kezdetben primitív formái dif
ferenciálódnak, kialakul a szokásjog, az
intézményes jOg, majd a görög, polisz
társadalmak időszakában a moralitás
Szókratész által oly plasztikusan jel
lemzett jelensége -, hanem az erkölcs
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történelmileg változó alakzataira, változó
tartalmára is.

- Ez azt jelenti, hogy az erkölcs egé
sze, a természetes erkölcs magában az.
emberben rejlő, immanens okokkal ma
gyarázhat6, amelyeket a marxizmus a:
gyakorlatból vezet le és a gyakorlathoz
térit vissza? Létező és szükségszerúefI;
megújúl6 erkölcsi kritériumok megfogal
mazását végzi?

- Igen, ezt is jelenti, de nemcsak
ezt, tudniillik ugyanakkor, amikor a
marxi gondolat az erkölcsöt a valóság
ból vezeti le és absztrahálja, magát az
erkölcsöt is a társadalmi valóság sajátos
összetevő elemének tartja, measzeme
nően elismeri tehát az erkölcs viszonyla
gos autonómiáját. S rögtön hadd tegyem
hozzá: ezért fontos színező eleme az
erkölcs az emberi magatartásnak és
ezért olyannyira jelentős az emberi cse
lekedetek motivációja szempontjából. A
társadalmi tudat ugyanis a maga kom
plexitásában érdekeknek és vélt érde
keknek : látszatoknak, illúzióknak, hitek
nek, előítéleteknek bonyolult szövevénye.
A tényleges érdekeknek eszmékké. esz
ményekké való fogalmazása, s egyidejű

leg az önigazolás, a múlt rekvízítumadra
épülő konzervatizmus permanens kriti
kája, a jelenben a jövő megérzése - a
társadalmi tudat egyik legfontosabb fel
adata. Ezt nemcsak az erkölcs végzí el,
de az erkölcs az egyik olyan szféra,
amelyben mintegy követelménnyé transz
formálódik a valóságban sokszor rej
tetten jelenlevő, a partikuláris érdeke
ken túlmutató pozitív elem, valóságos
társadalmi érdek és érték. Ilyen érte
lemben a marxizmus erkölcsfelfogása
túlmutat a [elenen, nem a valósághoz
való alkalmazkodás ideológiája, hanem
ellenkezőleg, a valóság megváltoztatásá
nak az eszmei instrumentuma.

- Milyen egyéb ismertető jegyei él&
jellegzetességei vannak a marxi eti
kának?

- Meghatározott társadalmi formá
ciókban - bizonyos alapvető érdekek;
létformák és életmódok szentesítése ér
dekében - egyidejűleg különböző er
kölcsi rendszerek funkcionáltak. Marx e
polarizáció jellegzetességeit az osztály
erkölcs fogalmában rögzítette. Bizonyos
egyoldalúságok azonban e gondolat ér
telmezésében is mutatkoztak; egyesek
ugyanis az osztályerkölcs marxi elmé
letét úgy értelmezték, hogy az erkölcsi
eszmék fejlődésében nincs folytonosság.

Nem kétséges: a marxi társadalomfel
fogás sarktétele a forrnácíő elmélet, az:
a tudományosan megalapozott feltétele-



zés, hogy az emberiség eddigi története
társadauni alakulatok története. A tár
sadalmi forradalmak - amelyek sokszor
több évszázados périódust foglalnak ma
gukba, gondoljunk csak a polgári for
radalmak történetére - a társadalmi lét
változó feltételeivel összhangban átala
kítják a társadalom egész szerkezetét: a
változások eredményeképpen átrétegező

dik az egész társadalom, felborul az érde
kek és az értékek régi hierarchiája; új
érdekek és értékek válnak dominálóvá.
Példaként hadd utaljak a "középkor alko
nyára", a lovagi érények, a nemesi-patri
archális erkölcs talajvesztésére. a polgár
lét- és gondolkodásformáinak térhódítá
sára: a trónra emelt índívídualízmusra az
eszköz- és célracíonalízmusra, a hasznos
sági elvre, a magatartás motivációs rend
szerének a polgárság által kialakított új
minőségeíre, s e folyamattól a valóságtól
látszólag hermetikusan elzárt transzcen
dens vallásetikák sem függetlenítették
magukat. S itt nemcsak a protestáns eti
ka Max Weber által oly pregnánsari jel
lemzett szellemiségére gondolok, de ar
ra a bonyolult, s feltehetően már Assisi
Ferenccel kezdődő folyamatra is, ahogy
a katolicizmus az evilági lét problemati
káját, az ember jogát a földi boldog
ságra: újraértelmezi. Vagy talán a test
igényeinek ágostoni és modern keresz
tény-humanista értelmezése azonos kd
csengésű?

A társadalom s az erkölcsök fejlődését

azonban nemcsak a szakaszosság jellem
zi: az erkölcs fejlődésében a megszakí
tottságnak és a folytonosságnak bonyo
lult, dialektikus folyamatával állunk
szemben. S ahogy a kontinuitás, úgy a
diszkontinuitás is a társadalmi kapcso
latok s az emberi megismerés bizonyos
jellegzetességével függ össze. Mindenek
előtt: vannak olyan társadalmi viszo
nyok, emberi kapcsolatok - amelyek
módosult formában - minden társada
lomban beleágyazódnak az emberi kap
csolatok rendszerébe: a generációk egy
másraépülése például a társadalmi lét
biológiai, demográfiad tényezők által be
határolt feltétele. A szülő és gyermek
viszonyának szabályozása, s e viszonyt
humanizáló. s különböző erkölcsi rend
szerek által megőrzött és újrafogalma
zott értékek például az erkölcsi fejlődés

ben jelentkező folytonossági mozzanatra
utalnak. Ugyanakkor nem hagyhatjuk
fÍl~velmen kivül. hogy e kapcsolatok a
különböző formációkban ezvmástól el
térő társadalom és tulajdonviszonyok
koordinátáiba éoülnek bele. s hogy a
gyermek s szülő viszonyával kapcsola
tos követelményeket is ennek következ-

ményeként eltérő hangsúlyok és - leg
alábbis amotivációt illetően - változó
tartalmak jellemzik. Mindenesetre el
vont normaként a "tiszteld apádat, anyá
dat" ímperatavuszának ismétlődése a kü
lönböző erkölcsi rendszerekben tény, és
semmi okunk elvitatni jelenidejű .érvé
nyességét,

Vagy vegyünk egy másik intézményt,
amely már korántsem az ember termé
szetes létfeltétele, de mindenesetre több
formáció alapintézményeként funkcio
nál: a tulajdont. Az eltéréseket itt is a
változó társadalmi viszonylatok magya
rázzák: mások a hűbéri és a polgári tu
lajdon jellegzetességei; s más a moti
váci6 is, amellyel az erkölcsi - s még
inkább a jogi - rendszerek a tulajdon
védelmét indokolják. Mégis kétségtelen ~

elvont normaként minden olyan erkölcsi
rendszer hirdeti a "ne 'lopj" követel-

, ményt, amely a tulajdon intézményét el
ismeri.

De tovább folytatva a sort, minden
erkölcsi rendszerben visszatérnek a tu
dományos megismerés folyamatában rög
zített etikai kategóriák: találkozunk a
becsület, a boldogság, a kötelesség fo
galmával. Ugyancsak minden osztályer
kölcs épít az erkölcsi tulajdonságokra:
méltányolja az állhatatosságot, a fegyel- •
rnezettséget, az erős akaratot. Azt is
mondhatnánk, hogy az ,egyes erkölcsi
rendszerek mindenekelőtt nem is abban
különböznek egymástól, hogy új fogal
makat hoznak vagy új etikai kategóriá
kat vonultatnak fel - bár kétségtelen.
hogy egyes új" tartalmak és viszonylatok
kifejezése sokszor új fogalmak megal
kotását is kívánja. Mégsem az új fo
galmak a jellemzők, hanem a logikai
rend, amelyben az ismert és az új fo
galmak az új tartalomnak megfelelően
elrendeződnek. Az egyes osztályerköl
csök, erkölcsd rendszerek ugyanis más
és más "koordináta" szerint csoporto
sítják az erkölcs fogalmi annarátusát,
egésszé ötvözve az erkölcs látszólag dit
fúz, önálló, szétszórt elemeit.

- Vannak-e a marxizmuson belül eti
lcai iskolák, irányok? Mi a különbség
köztük?

- A marxista etika történetét csak az
egész marxista gondolat történetével
összhangban, annak' részmozzanataként '
értelmezhetjük helyesen. S e munka még
korántsem tekinthető befejezettnek.
Mindenesetre mai ismereteink birtoká
ban annyi teljes bizonyossággal megfo
galmazható, hogy a múlt század végén két
[ellegzetes - egymást kiegészítő - ten
dencia hátráltatta a marxizmus saját
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enkaí nézeteinek kidolgozását, a klasszí
Jtus örökség rendszerezó feídolgozasát.
Az ökononuzmus, amely Marx tudomá
nyos hagyatékát a politikai gazdaságtan
kategórrarendszerére redukálván, az eti
kai problematikának nem tulajdonított
jelentőséget; s az ausztromarxisták, akik
- posztulalva, hogy Marxnak nincs fi
Iozóríar-etíkaí álláspontja - a szocialis
ta tant a kanti kategorikus írnperatí
vusszal kívánták kiegészíteni. Sajátos
helyet foglal el a marxi etika történeté
ben Kautsky, akire erős hatást gyakorol
az evolúc:ionizmus, továbbá Plehanov és
Labríola, akik az említett irányzatokkal
polemizálva, a kérdések pozitív megfo
galmázása s részben megoldása irányá
ba tettek fontos lépéseket.

Az etikai alapvetés szempontjából a
centrális kérdéseket azonban Lenin s
olasz követője, Antonio Gramsci fogal
mazták meg: a szubjektum szerepevel
és felelősségével kapcsolatos fontos fej
tegetéseikre gondolok. Annak a marxi
gondolatnak részletező kifejtésére, hogy
a történelmet meghatározott feltételek
között emberek csinálják, hogy a sze
mélyíség ennek következtében nem
egyszerű lenyomata, hanem aktív meg
jelenítője a társadalmi viszonyoknak. S
ha a társadalom nem önmozgó automa
tizmus, szükségszerűen lép be az etikai
közvetítés mozzanata. Gramscival szól
va: "a katarzis" kifejezést alkalmazhat
juk a tisztán ökonómiai (avagy egoísta
szenvedélyes) mozzanatról az etikai-po
litikai mozzanatra való átmenetnek,
vagyis annak a folyamatnak a jelölésére,
amelynek során a struktura az emberek
tudatában felépítménnyé dolgozódik át.
Ez egyben az "objektívből a szubiektív
be" , a "szükségszerűből a szabadságba"
való átmenetet is jelenti. A struktura az
emberre ránehezedő külső erőből

amely az embert magához asszimílálja.
passzívvá teszi - a szabadság közegévé.
új etikai-politikai formák megteremté
sének eszközévé, új kezdeményezések
eredetévé alakulnak át. Fontos szerepet
játszott a marxista etika kidolgozásában
Lukács György s az életműve körül zaj-
ló viták. .

Ami mármost a közvetlen jelent il
leti: legfontosabb mozzanatnak a mar
xista etika kategóriarendszerének kidol
gozására irányuló sokirányú erőfeszítést

tartom. Az utóbbi másfél évtizedben
számos monoaráfía látott naovdlárrot.
Hadd utal iak a szovjet J. Davidov Mun
ka és szabadság című kitűnő könyvére,
Drobnyickij axíológíaí kísérleteire, a
lengyel Ossowska erkölcsszocíológiájára,
a cseh Ján Engst s az olasz Luporini
Irásaira. r, számos magyar kísérletre,
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míndenekelőtt Heller Agnes, Lick Jó
zsef, Almási Miklós monográűáíra.

- A marxista etika normái azonban
még nem szélesedtek ki az egész népet
átfogó érvényes tapasztalattá. Ez talán
azzal is magyarázható, hogy a társada
lom közvetlen tennivalóit sokszor lát
szatfeladatok fedik el, sőt a szocializ
mus nevében olyan követelések is el
hangzottak, amelyek egyáltalán nem a
szocialista építés kiteljesítését szolgálják.

Ön írta egyik tanulmányában a kö
vetkezőket: "A szolgalelkű.séggé silányu
ló, vagy nem egy esetben aljasuló hűsé

get egyetlen társadalom sem engedheti
meg magának büntetlenül. Hatványozot
tabban vonatkozik ez olyan társadal
makra, amelyek a történelemben új uta
kat törnek, amelyeknek lényege a szol
galelkűség tagadása ..." Nem az a mar
xi etika jelen fázisának nehézsége, hogy
a körülmények megváltozásáról és a
nevelésről szóló materialista tanitás meg
fogalmazói megfeledkeznek arról a mar
xi intelemről, hogy "a körülményeket
az emberek változtatják meg, de a ne
velőt magát is nevelni kell"?

.- A marxista etika megújulasi kísér-
. letei nem légüres térben folynak, nem
szobatudósok erőfeszítéseihez kapcsolód
nak: a disputák anyaga az eleven moz
galern. Nem kétséges, hogy az utolsó
évtizedek fájdalmas konfliktusai, tragi
kus fordulatokkal terhes folyamatai ma
gasfeszültségű árammal telítették a lát
szólag neutrálisabb kérdéseket is. S külö
nösen szenvedélyes viták centrumába ke
rült-ek a politikai cselekvéssel összefüggő

dilemmák: cél és eszköz, szándék és kö
vetkezmény, osztályharc és a személyi
ség integritásának dialektikája. A viták
olyan tendenciákat is felszínre hoztak,
amelyek megítélésem szerint zsákutcá
hoz vezetnek. Gondolok részben az olasz
Della Volpe modernül hangszerelt öko
nomizmusára. a rendkívül igényes és
nagyfelkészültségű Louis Al1husser sajá
too, ortodoxiájára. Munkásságuk egy vo
natkozásban rokon: mindketten megkér
dőrelezika marxista humanizmust, ponto
sabban a humanizmust elválasztják a
tudományos alapvetéstől. s Marx ide
vonatkozó passzusait fiatalkori, még le
nem vetkőzött feuerbachiánus hatásként
jellemzik. S ennek ellenpontiaként be
szélhetünk olyan irányzatokról. amelyek
a marxizmus egész nroblémakörét az
elídegenedésre redukálják. s a marxi
életműVf't filozófiai antropológiaként
fogják fel.

A világtörténelemben minden [elentSs
eszmeáramlat viták közeoette, iránna ..
tok harcában és ütközésének eredmé..



nyeként szenvedte ki magából a törté
nelmueg érvényes ígazsagot. A csönd,
.a kinyilatkoztatott igazsággal való egyef
értés a valsag ; az uucereso, szenvedeiyes
viták az élet, a megújulás jelei. De a
viták eredményességének van két 
megítélésem szerínt nélkülözhetetlen 
feltetele : a marxi történelem és ember
felfogás gondolati premisszáinak újra
gondolása és az új történelmi valóság
gal való szüntelen konfrontáció. Lukács
György parafrázisát idézve: vissza
Marxhoz, előre a valósághoz, ez az
egész marxista filozófia s azon belül az
etikai viták pozitív alakulásának fel
tétele.

A szocíalísta társadalom - világtörté
nelmi léptékkel mérve - éppen a szü
letés, a keletkezés stádiumában van. Fél
évszázad eredményeit és lehetőségeit

-ebből a nézőpontból kell mérlegelnünk,
egy pillanatig sem figyelmen kívül hagy
va, hogy az 1917-et követő periódus
korántsem volt a békés, ddillikus fejlő

dés időszaka, hogya szocíalízmus: elő

ször viszonylag fejletlen országokban
győzedelmeskedett. S amikor a kiinduló
pontra utalok, nemcsak a gazdasági fej
lettség szdntjét tartom szem előtt, ha
nem a társadalmi tudat örökölt tarto
mányait is. Vajon a kelet-európai szo
cialista országok erkölcsi konszolidáció
ját nem befolyásoltá-e az a tény, hogy a
lakosság túlnyomó többsége nem ment
keresztül a modern ipar dresszúráján,
hogy munkavíszonyaíban megőrizte a
patriarchális szemléletet, ítélkezést, hoz
záállást? Hogy a polítíkaí demokrácia
intézményei - talán az egy Csehszlo
vákia kivételével - a bukott forradal
mak következményeiként mindig torzók
maradtak vagy meg sem születtek, hogy
a dzsentrizmus és a vármegyei szellemi
ség míndíg erősebb volt a racionális ügy
intézésnél. hogy a vallás és az állam
-szétválasztása - nem lévén polgári de
mokrácia - ezen országok többségében
nem valósult meg ...

Voltak és vannak természetesen
progresszív hagyományok s az egyik
'Iegfontosabb feladatunk ezek beépítése
a szocialdsta erkölcs eszményrendszeré
be s erkölcsi valósásunkba. A masvar
terepnél maradva: mindenekelőtt a Pe
tőfi, Kossuth, Ady, József Attila, Bartók
Bél'! nevével jellemezhető szellemiségre,
elvekre, életviteire gondolok.

I~
- "A mi táTsadalmunknak nem er

kőlcsi normák egyszerú nomenklatúrá
jára van égető szüksége - irja Maka-

renko -, hanem szilárd és gyakorlati
lag megvalósit·ható erkölcsi rendszerre,
amely egyrészt igen komoly filozófiai
kimunkáLásban, másrészt a társadalmi
etikai hagyományok rendszerében feje
ződik. ki." Véleménye szerint része ezek
nek a hagyományoknak a kereszténység
etikája?

- A kérdésnek van két egymással ösz
szefüggő, de mégis elhatárolható törté
neti, illetve ideológiai vonatkozása. Az
erkölcs történetének a keresztény etika
egyik legfontosabb fejezete. Nem hiszem,
hogy bárki megírhatna az erkölcs tör
ténetét az 0- és Újszövetség hagyomá
nyokban, rituálékban gazdag anyaga
nélkül. A Biblia számos nép s hosszú
évszázadok tapasztalatának ötvözete.
Vagy hogy további példat említsek: az
erkölcstörténet kutatói számára rend
kívül izgalmas a példaképek választásá
nak és váltásának története, az, hogy kit
és miért avattak szentté. Hogy mikor és
hogyan jöttek létre a katolicizmuson be
lül újító tendenciák, mi volt a külön
böző szekták szerepe, etikai tartalma,
rnilyen szankciókkal élt az egyház ezek
kel szemben, s hogyan motíválta dönté
sét stb. Mindezek az erkölcs történeté
nek rendkívül fontos fejezetei, különö
sen akkor, ha ezeket az áramlatokat
vizsgálva is szem előtt tartjuk azt a
módszertani elvet, amit a bevezetőben

megpróbáltam körvonalazni : hogy mín
den erkölcsi követelményt, eszményt az
erkölcsi _valósággal összefüggésben vizs
gáljunk. tehát ne csak a követelményt
lássuk, hanem annak megvalósulását is,
átszineződését a konkrét történelmi kö
zegben. Az is kétségtelen, hogy mond
juk az etíkaí gondolkodás történetében
Agoston vallomásai korszakos jelentő
ségűek.

J!;. keresztény erkölcs és etika valósá
gos története a maga teljes bonyolultsá
gában azonban csak akkor válik értel
mezhetővé, ha túllépünk az eszme- és
kultúrtörténeti kötődéseken s az egyes
elveket, nézeteket az általuk betöltött
társadalmi funkcióval összhangban értél
mezzük. Mert már Platón felismerte: a
törvényalkotók "a maguk érdekeit nyil
vánítják ki igazságosnak, s aki ettől el
mer térni, azt mint törvényszegő és
igazságtalanságot cselekvő embert meg
büntetik". A katolikus erkölcs az ideo

.lógiaí funkciói a katolicizmus leglénye
gével függnek össze. S e ponton leonek
be áthidalhatatlan antagonizmusok. s
válik a katolíkus és marxista etika el
lentéte rendkívül kitapinthatóvá és vi
lágos-lá. Mert a felsorolt kultúrtörténeti
értékű dokumentumok a kázsákmányoló
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társadalmakban meghatározott ideológiai
szerepet játszottak, s évszázadokon ke
resztül voltak a' fennálló társadalmi ál
lapotok szentesítésének hatékony esz
közeí..

- A Zsinat kereszténye nem 'Úgy te
kint az erkölcsre, mint előírások merev
kódexére, amely a szabadságot arra re
dukálja, hogy előre meghatározott vá
lasztásra kényszerítse, .hanem 'Úgy fog
Ja fel, mint felelős teremtést és tudatos
részvételt a megvalósításban. "Úgy be
széljetek s 'Úgy cselekedjetek, mint akik
a szabadság törvényének felelősek" 
olvashatjuk Szent Jakab lepelében. Ez
a szemlélet minden területen állandóan
megköveteli. és feltételezi eredetünk és
végünk, realitásaink és álmaink 'Újra
meg 'Újra történő megfogalmazását: so
hasem vehetjük a dolgokat önmagukban
befejezetteknek és határozottan megis
merteknek. Ez a felfogás tiltakozik az
ellen, hogy az embert önmagában és
önmagának elégséges lénynek tekintsük
és igényli, hogy az ember kitáruljon a
végtelen Isten felé. A transzcendencia
állítása egyet jelent annak tagadásával
is, hogy az egyes ember bármikor is
teljesen realizálhatja magát az életében,
ezért "senki se keresse, ami a magáé,
hanem ami a másé" (Szent Pál).

- A modern katolicizmus egyes irány-
. zatai elismerik az immanenciának, te

hát a földi létnek a [elentőségét, azt,
hogy az evilági létet az ember számára
boldoggá vagy legalábbis elviselhetővé

kell tenni. E modern katolikus gondol
kodók az embernek ezt az igényét ter
mészetes és teljesítendő szükséglet
nek tartják. A tradicionális katolí-'
cizmus azonban az ember szemét a
túlvilág felé fordította, a földi szen
vedések türelmes elviselésére buzdított
s a túlvilági üdvözülést kínálta a nél
külözésért cserébe.' S mindez nem egy
szerűen a múlté. Léon Bloy, a katóli
kus megújhodás egyik ismert alakja,
századunkban vetette papírra: A sze
génység nem annyira szociális probléma,
mint misztérium. A szegénység az élet
szentség egyik alacsonyabb formája: a
szegény életében mindig van valami űr,

amelyet akarva. nem akarva Isten tölt
be. " Jaj annak. akinek már a földön
megvan a vigasztalása.

- Nem gondolja. hogy ez a modern
katolicizmus része lehet a marxísta eti
kának. mint ahogy Hegel. az 'Utóuista
szocialisták és az angol közgazdaságtan
művelői {s részét képezték. forrá.~ai vol
tak a ma.rxísta eszmerendszernek?

- Hadd ismételiem meg újra: a ke
resztény és a marxista etika mind az
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elméleti alapvetését, mínd céljait. ille
tően ellentétes, egymást tagadó kiinduló
pontokat vall. S most nem a részletkér
désekre, hanem a meghatározó szubsztan
ciális elvekre gondolok.

A katolicizmus az elmúlt két évez
redben sokszor megújult. ha harcok és
megrázkódtatások árán is, de míndíg,
hallatlan finom érzékkel alkalmazkodott.
a változó történelmi terephez. Meg
újult, alkalmazkodott, de alapelvei vál
tozatlanok maradtak. Bonillerd szavait
val szólva: az egyház és a katolikus.
gondolat "a belső változattannak a meg
őrzéséért öltözik új meg új ruhába".
Isten léte, a túlvilág, az eredendő bún
a modern katolicizmusnak is változat
lan alapelvei. A katolikus gondolat szá
mára az egyes erkölcsi intelmek nem
önmagukban, hanem ezen változatlan
elvekre vonatkoztatva tartalmasak s
minősülnek valláserkölcsi intelmeknek.
Megalapozatlan eklekticizmus lenne, ha.
a részt - az érzelmi effektusoktól most
el is tekintve - elszakítanánk a gondo
lati egésztől. s a keresztény etika egyes.
principiumait be kívánnánk építeni egy'
következetesen ateista, a földi lét kízá
rólagoeságát valló etikai rendszerbe.

Más kérdés, hogy az erkölcsi fejlődés:

sajátlagos dialektikája következtében 
amelyre korábban röviden utaltam 
a katolicizmus is magába ötvözött olyan
erkölcsi tapasztalatokat is, amelyeknek
a katolícízmuson túlmutató érvényük
van. Például a szülők tisztelete. vagy a
felebaráti szeretetben megnyilvánuló em
beri szolldaritás. Ezek a mindennapi
cselekvésre vonatkozó imperatívuszok 
változó moti:vációval - tovább élnek a
szecialista társadalomban is.

- Lát-e kapcsolódásokat vagy egyezé
seket a kétféle morális felfogás között?·

- Marx egyik fiatalkori írásában a
vallást az emberi lényeg fantasztikus
megvalósulásának nevezte. A vallás e·
jellegzetességeit arra a saját korát jel
lemző tényre vezette vissza, hogya dol
gozó emberiségnek nem volt lehetősége,

hogy saját lényegét evílágon realizálja.
A vallást a szorongatott teremtmény sö
hajaként, egy szívtelen világ lelkeként
jellemezte, s ebben a kontextusban ne
vezte a vallást a nép ópiumának. Úgy
vélte: az illuzorikus boldogság megha
ladásának feltétele a nép valóságos bol
dogsága. Mert az állapotáról táplált il
lúziók feladását követelni annyi, mint
azon állapotok feladását követelni. ame
lyek rászorulnak az illúziókra. Más sz6
val: a vallás krítíkáía csíráiában a sira
lomvölgy kritikája, amelynek szentélye a
vallás.



:Magam részéről e gondolatmenetet
1:örténetfilozófiailag ma is érvényesnek
tartom. Nem e metaforikus elemeltet
tartalmazó marxi gondolatok, hanem
ezeknek egyoldalú értelmezése vagy ép
pen mellőzése az, ami helytelen gyakor
lati döntéseket sugallt. Mert ha a val
lás kritikája mindenekelőtt "ama' sira
lomvölgy" bírálata, amelynek szentélye
a vallás, akkor világos, hogy szövetsé
gesünk mindenki - lett légyen katolí
kus vagy református, egyházi vezető.

teológus vagy egyszerű templomlátogató
-, aki a szociális gondok megszünteté
sét, a javak igazságos, munka szerinti
elosztását javallja, aki együtt érez s még
inkább együtt cselekszik velünk e harc
ban - Helder Camarától Camilo Tor
rezíg, Abernatytól a francia munkáspa
pokíg.

S e vonatkozásban Sík Sándor élet
példája feltétlen haladó hagyomány. Ma
gyarországon a két háború közötti idő

.szakban különösen erős volt az ókonzer
vatív szárny befolyása. AKorunk Szava
mozgalma magányos maradt és elszige
telt. De ezekről a kezdetekről - ellent
mondásaikkal is számolva - nem sza
bad elfelejtkeznünk. Van tehát hagyo
mány, van együttműködési alap, hogy
közösen harcoljunk azok ellen az álla
potok ellen, amelyek az embert erköl
csileg megnyomorítják, amelyek a féle
lem, a terror, a kizsákmányolás légkörét
szülik és tartják fenn. Summázva: Marx
idézett szavaiból én a megnyomorított,
önmagukat megvalósítani akaró embe
rek iránti szolidaritás ímperatívuszát ol
vasom ki, az aufkliirizmus meghaladá
sának a szükségességét, s ami a legfon
tosabb: az együttes cselekvés lehetősé
gét és szükségességét,

Ám gondolom, mindez ma még sok
kal inkább cél, mint megvalósult lehe
tóség, arról nem is szólva, hogy a ma
gyar katolicizmus különböző áramlatai
messzemenően eltérően értékelik az
együttműködés szükségességét, tartalmát,
célját. S mindez - mutatis mutandis 
nemzetközi síkon is igaz, bár világos,
hogy e kérdés megítélésében Henri de
Lubac, Tresmontant vagy Olgiatti véle
ménye diametriálisan eltérő lesz, mint
ahogy az is tény, hogya marxizmuson
belül is voltak és vannak viták az
együttműködés lehetőségeit és határait
illetően.

- A keresztény etika az embernek
Istenhez és a másik emberhez val6 vi
szonyában fogalmazza meg az erkölcsi
fejlődés fokozatatt. Minél közelebb jut
Istenhez hite és élete révén, annál in
kább "részesedik belőle", azaz abszolút

tulajdonságaib61 (j6ság, szeretet, megér
tés, szellemi és lelki kiteljesedés, meg
ismerés stb.) a maga emberi méretei é.
"befogculóképessége" szerint. De ez for
dítva is igaz: minél közelebb kerűl a
másik emberhez, a közösséghez, a vi-

. lág hoz, annál inkább felismeri benna
Isten munkáját, képmásának és hason
latosságának földi vonásait. A szocialista
erkölcs kritikusan eltávolította azt lJ
metafizikus eszmét, hogy az emberne1c
van egy eredendő és álland6 természete
és lényege, amit kezdetben Marx is el
fogadott. Vajon a szocialista és a ke
resztény erkölcs nem juthat ugyanazon
eredményekre 'a praxisban, az ember és
a világ szolgálatában? Milyen együtt
működési lehetőséget, a közeledés mi
lyen formáit látja megvalósithat6114k CI

gyakorlatban?
- Sokan úgy gondolják, hogy a kom

munisták és pártonkívüliek, az ateisták
és a vallásos emberek együttműködésé
nek gondolata a szocializmus jegyében
az utóbbi évek taktikai fordulata, !I
hogy a marxi elmélet ilyen értelmű in
terpretálása tulajdonképpen bizonyos po
litikai szükségleteket szolgáló rögtönzés.
Egyes katolíkus közírók Leninre szoktak
hivatkozni ellenpéldaként, az ó "türel
metlenségére", "radikalizmusára". Rend
szerint egy parafrázísra utalnak: Lenin
a vallást apálinkával rokonította.

Persze a század eleji orosz viszonyok
sokban különböztek az európai víszo
nyoktól, mint ahogy a pravoszláv mísz
tikának az orosz' cárizmusban játszott
szerepe sem azonosítható mondjuk az
anglikán egyház szerepével a huszadik
századi Angliában. Talán mindezek is
meretében a hasonlat profansága is ért
hetőbb. Am Lenin ugyanabban az írá
sában, amelynek egy mondatát oly gyak
ran idézik, részletesen kifejti az ateista
és hivő rnunkások együttes tevékeny
ségének elvi alapjait a szocializmusért
folytatott harcban. Sőt Lenin' - Orosz
ország akkori viszonyait figyelembe vé
ve - a hivő munkások pártba való fel
vételét is lehetségesnek tartotta: "Azo
kat a munkásokat, akik istenben való
hitüket megtartották. nemcsak mínd be
kell engednünk, hanem fokozott erővel

be kell vonnunk a szocíáldemokrata
pártba, s feltétlenül ellenezzük. hogy
vallásos meggyőződésükben akár a leg
csekélyebb mértékben is megaértsük
őket, de mí azért vonjuk be őket

a pártba, hogy programunk szelle
mében neveljük őket ..." Lenin. mert
mélyen megértette Marx' elméletét. meg
volt győződve arról, hogy a vallás l!YÖ
kerei társadalmlak. szükségesnek tartot
ta az ateista felvilágosító munkát, de
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legfontosabbnak ő is a vallást kiváltó
okok, a tőke uralmának valamennyi for
mája elleni egyesült, szervezett, terv
szerű és tudatos harcot tartotta. E 1909
es keltezésű cikk ethosza: a kommuniz
mus a vallásos dolgozókért is van, a
kommunista minden dolgozó emberben
potenciális szövetségest lát, s ezért a
vallással kapcsolatos nézetkülönbségeket
alárendeli az osztályharc szükségleteínek.

Mai politikánk tehát nem előzmények

nélküli. A harc feltételed. természetesen
módosultak, mint ahogy módosultak a
közvetlen célok is, amelyek szolgálatá
ban találkozhatnak erőfeszítéseink. Mert
rnennyí még a gond, a megoldásra váró
feladat, mennyí fehér folt van még ha
zánk térképén. Hogy iparunk elérje a
világszínvonalat, hogy mezőgazdaságunk

tovább iparosodjon, hogy előbbre lép
jünk a városiasodás folyamatában. S
mindezek korántsem egyoldalú gazda
sági célkitűzések: hiszen amíg több mint
egymillió ember él tanyán, amíg a ta
nyai lakások és iskolák jelentős hánya
dában nincs villany, fapadlósak a szo
bák stb., addig nyilvánvaló: egyes ré
giókban a humanízációval összefüggő

elemi gondok megoldásán kell fáradoz
nunk. A szocíaíízmus ugyanis minden
dolgozó ember otthona, mindenki bol
dogulását szolgálja - világnézeti kü
lönbségre való tekintet nélkül.

- Helueselné-e, hogy a még kiforrat
lan, erkölcsi normáit éppen csak kőr

vonalazó szocialista erkölcs nevében fel
számolják a vallásos világnézet· által
megalapozott keresztény magatartásfor
mákat?

- Az, amit a XIX. század magányos
zsenijei - Nietzschére, és Dosztojevsz-

.kijre gondolok - oly kétségbeesetten
fogalmaztak meg: "isten meghalt, az em
ber magára maradt", a XX. század köz
tudatában milliók érzületi világát meg
határozó döbbenetté vált. A katoliciz
mus térvesztése s a válságfolyamatok
nem a marxizmus szándékával magya
rázhatók: maga a marxizmus is tulaj
donképpen egyfajta reakció e válság
helyzetekre. Mindenesetre ha a jelensé
get meg akarjuk érteni, túl kell men
nünk Ndetzschén és Dosztojevszkijen.
túl az eszmetörténeten, a szocíológiai
okokig kell visszakérdeznünk. A modern
kor, a civilizatorikus fejlődés, a kapi
talizmus és a szocializmus konfrontációja
olyan erkölcsi dilemmákat hozott felszín
re, amelyek megválaszolása minden társa
dalmi és gondolati rendszert új utak, új
megoldások kikísérletezésére kényszerít.
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- Hogyan itéli meg az erkölcsi jó ée
erkölcsi rossz közti választás problémá
ját? Spinoza úgy vélekedett, hogy jó
az, amiről biztosan tudjuk, hogy a ma
gunk elé tűzött mintaképhez való köze
ledést jelenti, Kant szerint az, amit jó
szándék vezet.

Lenin sohasem az apológia, sohasem a
kisebbik bűn alternatívá]át választotta.
Volt idő azonban, amikor egyes teore
tikusok jónak azt tartották, ami a "moz
galomnak jó" és a napi taktikai érdek
elhomályosította a távlatokat, kétségessé
tette az össznépi kibontakozást.

- Az erkölcsi jó és rossz nem válto
zatlan szubsztaneia. A marxista gondo
lat az erkölcsöt törénelrni kategóriának
és ezért az erkölcsi jót és rosszat is tör
ténelmi fenoménnek tekinti, és messze
menően összekapcsolja azzal a küzde
lemmel, ami a kapitalizmus és a szo
cializmus, polgárság és munkásosztály
között -világtörténelmi méretekben folyt
és folyik. Az a különbség, amire a kér
désében is utal, abból adódik, hogy e
harc különböző fázisait sok vonatkozás
ban eltérő sajátosságok jellemezték.
Nyilvánvaló, hogy 1917 után, hogy csak
egy példát említsek, a polgárháború
vagy a hadikommunizmus körülményei
között a jónak a kérdését sokkal közvet
lenebbül és direktebben kellett kötni az
osztályharc érdesebb felületeihez, mínt
olyan időszakban, amikor a társadalom
kiegyensúlyozott és magabiztosabb. Ép
pen ezt a történelmi kontextust hagy
ják rendszerint egyes szerzők figyelmen
kívül.

- Ugyanúgy, mint azok a konzerva
tív teológusok, akik anélkül akarnak a
Bibliából mindent levezetni és megma
gyarázni, hogy tekintettel lennének a
történelmi, társadalmi körülményekre és
összefüggésekre.

- Vannak szerzők, akikre ez kétség
telenül elmondható. Am én az ön helyé
ben mégsem hagynám figyelmen kívül,
hogya teológia leglényege az ahístoríz
mus, míg a történelmi és dialektikus
kérdésfeltevés a marxizmus legfőbb s a
teológusok által oly sokszor elmarasz
talt megkülönböztető jegyei közé tarto
zik. Vagy talán nem az örök és a törté
nelmileg adott erkölcsi értékek kollí
zíoi képezik beszélgetésünk tárgyát? Je
len félreértésünk abból adódik, hogy ön
az erkölcsi jó időtlen érvényű megha
tározását kéri, s a marxizmus a jót mín
dig konkrétan definiálja.



Kétségtelen, hogy az erkölcs szerepe
módosuít az elmúlt évtizedekben: az
erkölcsi faktor a társadalom összmoz
gásában és konszolidálásában sokkal
hangsúlyosabban van jelen. Amit a mar
xista etika reneszanszaként szoktak jel
lemezni az tulajdonképpen hangsúlvel
tolódás~kat jelent: korábban 'is meglevő
tartalmak világosabb felismerését, mé
lyebb analízisét. Meggyőződésem, hogy
ez a folyamat csak mélyülní fog. .

Minden születő társadalomban a kez
detben kiéleződő ellentmondások először
szükségszerűen a harc és az összeütkö
zés mozzanatait állítják előtérbe. A tár
sadalmi fejlődés későbbi fázisaiban
azonban, amikor a kapilláris mozgások
is jobban érzékelhetővé válnak, az em
berek közötti intimebb kapcsolatok szfé
rájától kezdve egy sor olyan elem válik
fajsúlyos társadalmi problémává, ami a
nagy összeütközések pillanatában má
sodlagosnak tűnt. Ebben az összefüggés
ben az erkölcsi problematika növekvő

jelentősége érthetővé válik.
- A mai keresztény gondolkodásban

[elmeriiit az a vélekedés is, hogy jónak
azt kell tartani, ami az adott társada
lomban a dolgozó emberek összességé-,
nek a java, a közösségnek nem ártal
mas. Rossznak pedig azt, ami az adott
társadalomnak, a dolgozó emberek zö
mének fájdalmas, kínzó és tagadott.

- E megfogalmazással általánosságban
egyetérthetünk, annyira elvont s látszó
lag neutrális. Am számos kérdés még
e megértő" s minden Irányban nyitott
defJ.níciÓval kapcsolatban is felmerül. A
kereszténység világvallás. E definíció uni
verzális igényű, független attól, mely or
szág katolikusainak kell e definíció sze
rint megítélni cselekedeteit. Ha ez igaz,
felmerül a kérdés: mit kezdjenek e
meghatározással Portugália vagy Spa
nyolország katolikusai, ahol a .,társada
Iom", az "emberek összessége", a "kö
zösség" korántsem szinonim fogalmak?
A "ma" megjelölés ezért önmagában
nem konkretizálja ítéletünket. Mert
nemcsak a "kiért", "kivel Szemben", de
tulajdonképpen még a "mikor" kérdésre
sem válaszol: Rhodesiában, Dél-Afri
kában más a történelmi idő, mint Finn
országban vagy Magyarországon. S mínd
ez nemcsak történelmi síkon igaz. A jó
és a rossz átmenetei bonyolultak. Nem
csak a szándék és követelmény bonyo
lult "játékára" gondolok, hanem arra is,
hogya míndennapí élet prózája nem
tiszta alakjaiban produkálja a jót és a
rosszat.

- Guardini' mondja, hogy cselekede
teink felénél megakadunk, ha csupán

tárgyi elvek szerint próbálunk eljárni.
Szii.kség van az alanyi elv segítségére..
vagyis helyzetünk figyelembevételére. A
heLyzetnek, a szituációnak tehát nmcse
nek szabályai, és ha két egyformának
látszó esetben azonos módon döntünk,
megtörténhet, hogy döntésünk csak
egyik e.~etben jó, a másikban egészen
másképp kellett volna határoznunk.
Aquinói Szetü, Tamás így fogalmazza
meg a tételt: az elméleti igazság ugyan
a tárgyi valósággal egyezésben áll, de a
gyakorlati igazság a jóhoz mért aka
rattal történő egyezésben.

A tízparancsolatot: a "ne ölj", "ne
lopj" stb. követelményét is az adott
,helyzetben kell vizsgálni. De vajon a
marxizmus nem tartja-e a körülménye
ket fontosabbnak a tényeknél? Nem
oldódik-e fel a szituációkban? Ezt iga
zolni látszik Luporini állitása, aki sze
rint az erkölcsi jó "más elfogadott ér
tékhez viszonyítva relatív és instrumen
tális jellegű".

- Egy pillanatra sem állítom, hogy a
tény nem fontos. A tény az, ami mínő

sül. Hogy szélsőséges példát vegyek, a
gyermekgyilkosság, az anyagyilkosság a
mi erkölcsi rendszerünkben önmagát
mínősítő tény. De ne felejtsük, voltak
társadalmak - például a spártai -,
amelyek erkölcsi kötelességgé tették a
nyomorék gyermekek elpusztítását, s
hogy más népeknél az öregek megsza
badítása az öregség kínjaitól volt a kö
zösség erkölcsi parancsa. Míndenesetre
a civilizatorikus fejlődés mai színtjén a
gyermek és a szülő élete erkölcsileg vé
dett, s ma már a körűlmények sem
mentesítik a gyermekét magára hagyó
anyát. De csak a cselekedetek viszonylag
szűk köre mínősítí önmagát. Értékelhe
tővé csak a lehetséges alternatívák, a
közegellenállás, a legyőzött belső indu
latok, célok, eszközök, követelmények
ismeretében válik.

Vagy nézzük a "ne lopj" Imperatívuszát,
Erkölcsösnek mínősíthető-e az az em
ber, aki nem lop? E parancs relatív ér-o
téke nem abból következik, hogy 
mint ezt néha erőszakoltan bizonyítják
- jó cél érdekében is lehet idegen tu
lajdont elsajátítani. (A gyakori példa: a
lopott tőrrel elpusztított zsarnok.) Az
összes lehetséges variációkat tekintve 
az elvont norma színtjén - általában
indokolt a lopás erkölcsi elítélése. A
probléma ott kezdődik, hogy a "ne lopj"
imperatívusza a magatartás negatív meg
határozása. Egy közösségí hangszereltsé
gű etika - tehát a szocializmus erköl
cse az ember magatartását értékelve 
nem abból kell, hogy kiinduljon : mít
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nem tesz az ember, hanem abból, mí
lyen belső azonosulással, mílyen ered
ménnyel . cselekszik. Vagyis - a "ne
lopj" parancsánál maradva - az igazi
kérdés: hogyan gyarapítja, védi a köz
tulajdont? Fellép-e köztulajdon harácso
lóival szemben, vagy visszahúzódik, mert
csak a maga dolgával törődik?

- il modern szociológia a válást már
'lem tekinti feltétlenül a család szétesé
sének, hanem esetleg a csaLád újjászer
vezésének vagy újjáalakítasának. A ka
tolikus egyhtiz ellenben ma is tiltja és
bűnösnek ítéli a második házasságot. (A
római katolíkus egyházhoz tartozó egyes
keleti rítusoknál azonban változatlanul
megengedett.) Napjainkban az egyházon
belül is jelentkeznek olyan tendenciák,
4melyek ezen aszigoron enyhiteni sze
retnének. A tavaly nyári osztrák pasz
torálís zsinaton például elismerték, hogy
c második htizasság sok értéket meg
valósíthat, mert "az erkölcsi érték nem
4zonos a paranccsal", és ezért biztosí
tani kellene, hogy az élettársak legalább
• szentségekhez járulhassanak. A teo
lógiai ellentmondást az okozza, hogy ha
4 házasságban meghal a szetetet és töb
bé nem lehet feléleszteni, bűnös kap
csolattá válik, viszont ha a férj és fe
Jeség megbánja vétkeit, amelyek a há
zasságot ide juttatták, bűnbocsánatot

nyer. A második házasság mégis "utált
viszonynak" minősül, mert mint
Bangha Béla ,írja - "még ha egyes
esetekben talán végleg lehetetlen volna
is az egyiittélés, azért az egész társada
Jom j6létét és egészséges fejlődését védő

intézményeket nem szabad egyesek ja
víthatatlanságának feláldozni, mint
«hogy nem lehet a lopást megengedett
nek nyilvánítani azért, mert valahol so
kan vannak, akik lopni szeretnének .. ."

- Nyilvánvalóan sok fájdalmat okoz
-egy korábban a szeretet légkörét árasz-
16 család felbomlása, fájdalmas, ha a
gyermek magányos marad, ha csak egy
szülövel él: a családi harmóniát nagyon
nehéz, talán nem is lehet semmí mással
pótolni. De rögtön hozzá szerétném ten
ni : éppen a családi harmónia, a válás
az a kérdés, amely a legegyértelműbben

bizonyítja a tiltó parancsok erőtlenségét,

sőt bizonyos esetekben amoralizmusát.
Megnyugtató-e a válások alacsony száma
egy meghatározott társadalomban, ha
ennek az ára, - a társadalom és a csa
lád szerkezetéből következően - a nő

-egzisztenciálts és erkölcsi kiszolgáltatott
sága, ha érzelmeik ellenére a tulajdon
abroncsa tartja egyben a házastársakat.
Kérdem: a lappangó gvűlölet, a vissza
fojtott indulatok légkörében biztosított
a .,boldog gyermekkor"? S a válás er-
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kölcsí megbélyegzése ilyen állapotokat
is szentesít, véd: jelképesen szólva mín
dig kiszolgáltatva az Anna Kareninákat
a Kareninoknak. Félreértés ne essék:
nem a válás mellett érvelek. A marxista
etika a szabad választáson, mindkét fél
belső Igényén alapuló házasság erkölcsi
alapján áll.

- "Az ember szerelmének természe
tes alapja a nemi vonzalom - írja Kol
banovszK.ij: Szerelem, házasság és csa
lád a szocialista társadalomban címíi
tanulmányában -, de a szerelem a leg
gazdagabb tartalma, ereje és szépsé
ge a férfi és nő közötti eszmei kap
csolatok jellegétől függ. Ezeket pedig
az emberi kultúra fejlettségi foka, a
férfi és nő társadalmi helyzete, szel
lemi és erkölcsi színvonala határozza
meg." 1949-ben 12500 válás volt Magyar
országon, ez a szám az eltelt húsz é'l'
alatt megkétszereződött. Vajon nem a
belső kultúra hiányával, erkölcsi elma
radottsággal magyarázhat6 a válások
számának riaszt6 emelkedése? A válási
lehetőség nem lehet "menlevél" felelőt

len emberek számára a szocialista etika
elvei szerint sem. Az emberi együttélés
általános kulturális mintája továbbra is
a család-modell marad.

- A méretek valóban nyugtalanítóak.
Kérdés: mí az ok, ami a válások ilyen
mérvű növekedését magyarázza. Először:

a jelenség nem korlátozódik Magyaror
szágra, világjelenség. Az ütemekben és
az arányokban van eltérés, de a trend
vonal rokon jellegzetességeket mutat.
Nézzük először a közös jellegzetessége
ket. A család a patriarchális társadal
makban termelési-gazdasági egység is
volt. A családot egy viszonylag zárt fa
lusi, kisvárosi közösség vette körül, mely
egyben a közvélemény közvetlen kont
rollját is jelentette. A fejlett iparral
rendelkező országokban a család-szerke
zet mínőségí változásokon ment keresz
tül. Megszűntek a család termelési funk
ciói, a nők jelentős százaléka munka
vállalóvá vált, a gyermekek magasabb
fokú iskoláztatása is egyre szélesebb ré
teget érint. A nők munkavállalása az
emancipálódás egyik legfontosabb felté
tele. Csak ez biztosítja. hogy képzett
ségének mezfelelően helyezkedten el,
saját keresettel rendelkezzen. hogy 
konfliktusok esetén - ne legven kiszol
gáltatott. Ugyanakkor a család számos
funkciója megmaradt. Pótolhatatlan bio
lógilli é., emocionális kerete a zvermek
nemzésének és felnevelésének. és ezzel
összeíüvzésben - szizorú gazdaság! nyel
ven szólva - fozvaszjásl egvséz maradt.
Nvitvánvalő, honv ez az úi helvzet a
családot kiegészítő - s nem pótló! -



UJ intézmények kakísérletezését teszi
szükségessé, Az említett okokon túl ná
lunk más - részben az említett jelen
ségeket ellensúlyozó, részben új ellent
mondásokat felszínre hozó - tényezők

kel is számolnunk kell. A polgári tár
sadalmakban a társadalmi státus - a
vagyon, a hatalmi hierarchiában való
elhelyezkedés - eléggé egyértelműen

preferálja a családdal kapcsolatos dön
téseket. A szocializmusnak - lényegé
ből következően - ezt is meg kell kér
dőjeleznie: csak ez esetben biztosítható,
hogy a választás valóban míndig sze
relmen alapuljon. De azt is látnunk kell.
hogy fejlődésünk jelen fokán még igen
messze vagyunk attól. hogy valóban csak
a szerelmen és vonzódáson múljon a
választás és a tartós együttlét. Ezer év
öröksége kísér bennünket. amelyek maii
gondokkal elegyednek. Elég talán. ha
csak a lakáskérdésre, a közösen szer
zett "tartós fogyasztási javakra" utalok.
Azt hiszem azonban. bármennyire is fon
tos a válás okainak sokoldalú elemzése.
a családi élet problematikáját s így er
kölcsi vonatkozásait is pozitív oldalról
kell megközelítenünk. Mit kell tennie a
szocíahsta társadalomnak. hogy egyide
jűleg biztosítsa a szülők hivatásuknak
megfelelő munkavállalását s a gyermek
nyugodt. kdegyensúlyozott nevelését?
Más szóval: milyen legyen a család sze
repe és tehervállalása a gyermek neve
lésében. figyelembe véve. hogy a társa
dalmi munkamegosztás jelen feltételei
között mílyen irányban módosul a csa
lád struktúrája.

A kérdés: hogyan lehet azokat a gaz
daságí-szocíális és hozzátenném peda
gógiai feltételeket megteremtení, ame
lyek között a szülők - különösen a sok
gyermekes szülők - nem kerülnek hát
rányos helyzetbe vagy nem kényszerül
nek erőt meghaladó áldozatvállalásra,
erőkifejtésre. Nagyon prózai kérdésekre
gondolok. Milyen széles körű a bölcsődei

és az óvodai hálózat? Milyen módon van
biztosítva a betegség miatt otthon ma
radó' gyermekek betegellátása ? Milyen
széles körű az általános iskolai napközi
hálózat? Milyen fokú a családi háztar
tás gépesítése? Milyen színvonalúak a
kommunális intézmények? Mert: a csa
lád csak akkor tudja szeretet-tartalékát
teljes értékűen mozgósítaní, ha a tár
sadalom jelentős mértékben tehermen
tesíti a szülőket - különösen az anyát
- a bevásárlás. a takarítás. mosás ener
giapusztító erőfeszítéseitől.

E kérdések ugyanakkor nem egysze
rűen gazdaságpolitikai jellegűek. hanem
értékmozzanatokat is magukban foglaló

súlyos társadalompolitikai dilemmák. A
szocializmusnak - e vonatkozásban is
- el kell döntenie: mí az. amit a mo
dern polgári társadalmak civlizatorikus
vívmányaiból - megváltoztatva a meg
változtatandót - át kíván venni. s mi
az. amit - éppen sajátos értékirányult
sága következtében - elutasít. A fo
gyasztás szerkezeti jellegzetességeire
gondolok. arra. hqgy milyen fogyasz,tásli.
formákat. intézménytípusokat dotáljon
vagy építsen ki államunk. S itt érkez
tünk el a közösségí értékek prioritásá
nak a kérdéséhez. A polgári erkölcs
egyén-központú. A szocialista erkölcs az
egyén érdekeit és jogait a közősségi ér
dekekkel összhangban ítéli meg. Közös
ségí érzület és felelősségtudat a szocia
lista erkölcsiség legfontosabb alkotóele
me. Makarenkóval szólva: a szocialista
erkölcs logikai tengelye a közösség. Kö
zösségí embert nyilvánvalóan csak élő.

tartalmas közösségekben tudunk nevel
ni. Az iskolának ilyen értelemben is kd
kell egészítenie a család erőfeszítéseit.

S itt megint közbeszólnak a jelen fej
lődési szinttel összefüggő anyagi felté
telek. Vannak persze ma is jó osztály
közősségek. De ahhoz, hogy az iskolák
- a nagy átlagot tekintve - ne csak
tanodák leavenek, hogy az oktatás mel
lett nemcsak az azt kieaészítendő töhh
energia jusson a nevelésre, akkor első

lépcsőként: kevésbé elfovlalt tanári ka
rok. kisebb létszámú osztálvok, több is
kolaépület szükséges, Vagyis az. hogy a
két évtized alatt a kulturális forrada
lom következtében megsokszorozódott
diáklétszám kiegyensúlyozott tanításának
és nevelésének elemi feltételeit biztosít
suk. De az ideális feltételek megterem
tésénél - mely valóban a közösségépi
tés minden lényeges feltételét tömege
sen biztosítja. s mindenki számára meg
nyugtatóari egészíti ki a családi nevelést
- még nem vagyunk. Olyan iskolákra
gondolok, ahol tornatermek mellett uszo
dák. klubok. jól felszerelt laboratóriumok,
műhelyek vannak. ahol a ..napközi"
nem az iskolapadban meghosszabbított
kényszerű tartózkodás. hanem a fiata
lok alkotókedvének, fantáziá [ának, tár
saság és társas igényének terrériurna.

- Kolakowski utal rá etikai művé

ben. hoou az élet csak érlelődik a de
mokratizál6dás magas formái felé, a
társadalmi szük.~éa~zerthéaet auakran
eg'yes egyének hangja juttatja kifejezés
re, s ennek a szükségszerűségnek az
egyéni sors fölötti hatalma egy egyén
nek a másik egyén - sőt az egész tár
sadalom - fölötti ellenQrizetlen uralmá
vá fajulhat. Val6színűleg ezért látszott
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úgy hosszú időn keresztül, hogy a szo
cia.ista etikai elveket alárendelik az adott
szituációknak, pillanatnyi szükségl"etek
nek (a Humani generis enciklika hasonló
indokkal tört pálcát a szituációs etika
felett), ezért nem volt távlata az er
kölcsi fejlődésnek, ezért hiányoztak a
meggyőző magatartásminták. Gondolok
itt a Ratkó-gyerekek problémájára, az
alkohplizmus és a gyermekbúnözés okoz
ta nehézségekre, arra, hogy annak ide
jén bevezettük az abortuszt, most pedig
rájöttünk, hogy ez nemcsak az anyának
jelent testi-lelki megrázkódtatást, ha
nem a társadalom számára is újabb
gondokat: a gyermekhalandóság emel
kedése, az ismét napirendre került egy
ke-kérdés, a népszaporulat stagnálása
stb. Mindez arra int, hogy nem lehet
mindig adott helyzetekhez képlékeny
erkölcsi normatívumot alkalmazni és po
zitív követelmények nélkül közösséget
alkotmányosan szabályozni.

- Több előrelátás bizonyos kérdések
ben persze nem ártott volna, de koránt
sem arról van 'szó, hogy etikai elvein
ket rníndíg a konkrét szítuácíónak meg
felelően változtassuk. Mi mindig abból
indulunk ki, hogy meg kell szüntetni a
kizsákmányolás minden formáját, hogy
a termelőerőket társadalmasítani kell,
hogy meg kell valósítani a termelt ja
vak munka szerinti elosztását stb. Ez a
változatlan elemi programunkban, fej
lődésünkben. A helyes elvek konkreti
zálása és alkalmazása azonban nem egy
szeri logikai művelet, s szamos nehéz
ségünk épp abból származott, hogy egye
sek logikai dedukcióval próbálták azt
megoldani, amit csak hosszú - s vall
juk meg: nemegyszer fájdalmas - kí
sérletezés útján lehet kialakítani. S az
emberi együttélésnek, mennél intimebb
szférához jutunk el, .annál bonyolultab-

baK és fájdalmasabbak a változtatások;
Kérdem önt: rnít oldana meg, ha hol-
nap rendeletileg megtiltanák az abor
tuszt? Ez nem okozna sokaknak "testi
lelki megrázkódtatást"? Az életben van-
nak paradox helyzetek: csak a normák
hűvös világában egyszerű és logikus.
minden.

A középkor zárt közösségeíben, hie
rarchízalt világában, ahol sok misztikum
is felerősitette a követelményeket, még.
lehetséges volt katekizmusok és tilalmi
rendszerek segítségével szabályozni az
emberi magatartást. Az emberi ráció'
azonban ma olyan fejlettségi fokra ju
tott el, a kapcsolatok olyan bonyolultak
és sokirányúak, hogy a szabályozás régi
formái ma már elégtelenek. Akkor, ami
kor azt mondom, hogyakatekizmuson
túljutott az emberiség, akkor egy pil
lanatig sem azt kívántam állítaní. hogy
nincs szükség erkölcsi szabályokra vagy
követelményekre. De vallom, hogy kö
vetelményeinket a magatartás erkölcsi
irányát körvonalazó .erkölcs elvekként
kell megfogalmaznunk. S az individuum
feladata az, hogy meghatározott hely
zetekben ezeket az elveket önállóan al
kalmazza és értelmezze. S a közösség
nek, amely a cselekvőt megítéli, ugyan
ezt az adaptációs munkát kell elvégez
nie. Továbbá: nem azt állítom, hogy
bizonyos dolgok tiltása szükségtelen, ha
nem csak azt, hogy elégtelen. Hogy ön
magában a tilalom nem oldja meg az
erkölcsi szabályozás gondját, mert ab
ban a pillanatban, amikor a magatartást
az alapelvek irányába kell orientálni,.
míndig a pozitív értékek azok, amelyek
még a tiltást is értelmessé, gondolkodó
ember számára elfogadhatóvá teszik.

Köszönöm, hogy lehetőséget adtak né
zeteim kifejtésére.

Egy sor"

A személyes sors mint elveszett galamb
vergődik a szélben a struktúrában
vagy lerepül a tapolcai kőre

rózsaszín lábával a busz mellett

Rózsaszín bőrével vergődik a szélben
falvak fái között puhán
az elengedettségben az elveszett sorsban
repül a személyes galamb
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