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Al EMBER ALAPMAGATARTÁSA
ÉS Al ERKÖLCS

Bizonyára mindenkivel előfordult már, hogy egy saját maga számára is váratlan
tette után elgondolkodott: Miért is tettem? Majd megpróbálta a cselekedetetet
visszavezetni személyiségének valamelyik lényeges alaptulajdonságára, hitbeli
meggyőződésére.Ahhoz tehát, hogy a kérdésre megfelelő választ tudjunk adni,
meg kell vizsgálnunk az ember erkölcsi alapmagatartását, illetve az alapmagatar
tás és a hitbeli elkötelezettség közötti viszonyt.. .

A kérdés történeti áttekintése. Már a görög kor bölcselői megpróbálták az
ember erkölcsi alaptermészetét leírni. Az egyes cselekedetek vizsgálatánál felis
merték, hogy azok összefüggnek egymással és olyan alaptulajdonságokra, eré
nyekre vezethetőkvissza, amelyek a személy erkölcsiségét jellemzik.

Platón és Arisztotelész meghatározták az emberi természetet jól jellemző sarka
latos. erényeket, amelyek közül az okosságnak kiemelt szerepet tulgjdonítottak. A,z
okosság fölértékelése tükrözi a görög gondolkodásmódot, hiszen számukra a cse
lekedetek erkölcsi alapját az értelemmel feltáruló természettörvény adta.
, A Kr. e. III-I. század hellenista bölcseletének érdeklődésérea Platón és Ariszto

telész intellektuális gondolkodásától eltérő, gyakorlati gondolkodásmód volt a
meghatározó. A sztoikusértékelés szerint a tökéletes ember az összes erény bir
tokában lévő "bölcs", aki célját indulatoktól és szenvedélyektől mentesen éri el.
Felismerték, hogy az erények kapcsolatban állnak egymással. Egy alapvető erény
birtoklása több másik erény elnyerését is megalapozhatja, egy súlyos bűn elköve
tése pedig a teljes erkölcsi renddel állítja szembe az embert.
, Az Ó- és Újszövetség szerzői behatóan foglalkoztak az erkölcsi alapmagatartás
sal, de az emberek viselkedését a hit szempontjából értékelték. Ebben a szellem
ben ítélték meg az egyes ember, vagy az egész nép tetteit, mert bennük az egyes
cselekedetek mögötti hitet vagy hitetlenséget látták.

Az Ószövetség az Istennek tetsző magatartást az "igaz ember" fogalmával ábrá
zolja. A legfőbb erény az igazságosság, amely "nem csupán az Isten által előírt tet
tek megvalósításából áll; ezeknek a tetteknek tanulékonyságot, és hűséget kell ki
fejezni, amelyek szívből jönnek, és amelyek a szeretet kifejezései" (Xavier Léon
Dufour). Az Újszövetség szellemében élő ember, válaszul Isten szeretetből fakadó
meghívására, odaajándékozza önmagát, Krisztus követőjévé válik. Lényege legmé
lyét, alapmagatartását átjárja a Szentlélek kegyelme, egyes cselekedetei pedig eb-

, ben a kegyelemmel átjárt alapmagatartásban gyökereznek. Ahogy Pál apostol
mondja: "Élek, de már nem én élek, hanem Krisztus él énbennem" (Gal-Z, 20).

Ha a kereszténység történelmére visszatekintünk, a keresztény ember erkölcsi
magatartását általában az az elsődleges szempont határozta meg, hogy cselekede
teit válasznak tekintette Isten meghívására, ám a XVI. századtól kezdve egyre in
kább uralkodóvá vált az egyes cselekedeteket mérlegelő és az alapmagatartást
kevésbé figyelembe vevő úgynevezett "kauzista és legalista morál", Ennek fő okát
a mai erkölcsteológusok abban látják, hogy az erkölcsteológia Aquinói Szent
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Tamás szintézise után elszakadt a dogmatikától, és elsősorban ét gyóntatószéki
gyakorlatot vette figyelembe. Bár a gyóntató atyák a keresztény lelkiség kibonta
koztatását elösegítették, az egységes koncepcióra épülő erkölcsteológiai szemlé
letrnód mégis háttérbe szorult. Bizonyos változás csak a múlt század vége felé
következett be, azzal az irányzattal, amely visszafordult a jogi korszellemtőla bib-
liai szemlélethez, és nem az egyes törvények megszegését hangsúlyozta. .

A kérdés jelenlegi megvitatása. A xx. század elején még folytatódott a vita az
emberi természetet egységben vizsgáló és az. egyes cselekedeteket önmaguk
ban értékelő rigorista szemlélet között, azonban egyre erősödött a magatartást
egységes erkölcsi alapra visszavezető,integrált szemlélet.

Ezt az egységesítő szemléletet a kor kívánalmaként is felfoghatjuk, hiszen nem
csak az erkölcsteológiában, hanem a természettudományokban és a közgazdaság
tanban is éreztette hatását. A természettudományok területén alapvető cél lett,
hogy a jelenségek mögött a dolgok lényege feltárható legyen (magfizika), a tech
nikában megindult az integrált egységek létrehozása, az emberi tulajdonságokat
vizsgáló pszichológiai antropológiában pedig létrejött az úgynevezett Gestaltpsy
chologie irányzata, amely felismerte, hogy nem lehet az ember magatartását az
egyes cselekedetek összegéből megmagyarázni, azok csak az ember egységes
magatartásából érthetőkmeg.

Az erkölcsteológiában az utóbbi ötven évben megélénkült az érdeklődés az
alapmagatartás (Grundhaltung), es az alapdöntés (Grundentscheidung) kérdé
sei iránt. Ennek a jelenségnek feltehetőena következő okai vannak: b;

1. A II. vatikáni zsinat után előtérbe kerülő biblikus szemlélet meg kívánta kö
zelebbről vizsgálni annak a személyiségnek a tulajdonságait, aki követi az evan
géliumok által bemutatott Krisztust.

2. Az emberi szabadság, de különösen az alapszabadság problematikája (Grund
freiheit) az érdeklődés centrumába jutott.

3. A pszichológia fejlődésével a személyiség alapvető tulajdonságainak és elkö
telezettségének kialakulása egyre jobban vizsgálhatóvá vált.

A bibliai emberkép. A II. vatikáni zsinat forrásokig visszamenő,"ad fontes" út
mutatása alapján az egyház történetében újra megerősödöttaz az irányzat, amely
a személy erkölcsi magatartásának gyökereit a bibliai szemléletben keresi, mivel
a.kinyilatkoztatás általános érvényű igazságokat közöl az emberi természetre vo
natkozóan. Tekintettei kell azonban lenni a Szentírás szóhasználatára, hiszen
azóta új, pontosabb fogalmakkal próbálták leírni az emberi magatartást. A Szent
írás a személyiség központjaként, amelyből az egyes cselekedetek fakadnak, a szí
vet jelöli meg. A mi szóhasználatunk szerint a szív csupán az érzelmi élet közép
pontja, a héber felfogásban azonban a szív az ember "belseje" sokkal szélesebb
értelemben: az ember hitét és hitén alapuló erkölcsi magatartását is kifejezi. Az
IzraeIlétét meghatározó mózesi Törvény legfőbb parancsa az embert a teljes,
személyiségét kifejező, szívbéli .Isten-szeretetre hívta fel: "Szeresd Uradat, Istenedet
szíved, lelked mélyéből, .minden erőddel" (MTörv 6, 5). Ez a parancs áthatotta
Izrael erkölcsi gondolkodását is, és az idők folyamán egyre inkább gyakorlati kö
vetelménnyé vált. A jövőbe látó, ihletett próféták egy olyan korról beszéltek, ami
kor az ember szíve az Isten-szeretetben erköcsileg megtisztul. Különösen a zsidók
fogsága idején élők hirdették, hogy Isten azért fordult el a néptől, mert a nép gon- '
dolkodása, szíve megromlott, és sorsában javulás csak akkor következhet be, ha
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'teljes szívével az Urat választja. Ennek a kornak érkeztét összekötöttek a Messiás
eljövetelével. .Akkor-egyetlen szívet adok nekik és új lelket: kitépem testükből a
kőszívet, és hús szívet adok nekik, hogy törvényem szerint éljenek" (Ez 11, 19-20).

, A Palesztinába visszatért próféták tovább éltették a várakozást az'egész sze
mélyt átformáló megújulásra. "A szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat.
Térjetek vissza az Úrhoz, a ti Istenetekhez" (Joel 2, 13). Jézus Krisztus, akiben a
jövendölések testet öltöttek, szelíd volt é\alázatos szívű (Mt 11,.29). Megismételte
és 'beteljesítette az ősöknek adott törvényt, hogy Istent és embert egyformán kell
szeretni (Mt 22, 23), és ennek a szeretetnek kell meghatároznia az ember erkölcsi
viselkedését. Ugyanakkor Jézus a farizeusok szemére vetette szívük gonoszságát,
amelyből, mint mérgezett forrásból, származnak a gonosz tettek: "Mert belülről,

az ember szívéből származik minden gonosz gondolat, erkölcstelenség, lopás, gyil
kosság" (Mk 7,21).

Jézus tehát, amikor az egyes tetteket meghatározó erkölcsi alapmagatartásról
szól, kora szóhasználata szerint a szív cselekedeteiről beszél. A krisztusi hagyo
mányt rendszerezőSzent: Pál tanításának is egyik sarkalatos fogalma a megtisztult
szív. Isten jósága szüntelen és sürgető felhívás a megtérésre, amely nem más, mint
önmagunk teljes odaajándékozása Istennek, hogy azáltal ő minden gondolatun
kat, cselekedetünket áthassa. A megtisztult szívnek ez a belsö fordulata mindig
együtt jár az erkölcsi élet gyökeres megváltoztatásával (Rom 2, 19). Az új szív erő

södése és az erkölcsi magatartás elmélyítése azonban csak akkor lehetséges, ha
Krisztusban maradunk, és ha bennünk lakozik a Lélek. "Újuljatok meg lélekben és
é't~ületben, s öltsétek magatokra az új embert, aki az Istenhez hasonlóvá alkotott,
megigazult, és valóban szent teremtmény" (Ef 4, 23). .

A .Szentírás egységben ábrázolja az ember cselekedeteit. A cselekedetek egysé
gesítő alapja mindig a hit, az Istenhez fűződő viszony. Kifejezi az embernek Isten
elötti hódolatát, belső érzékenységet, amellyel figyel az Úr szavára, valamint a hit
ből építkezö magatartását, miszerint az ember egyes erkölcsi cselekedeteit válasz
nak tekinti Isten szeretetbőltörténő meghívására.

A szabadság mint az emberi alapmagatartás jellemzője. A korunk szellemé
től sarkallt teológusok az évszázadok óta vita tárgyát képező emberi szabadságot
próbálták újraértelmezni, és bővebb antropológiai' ismeretek birtokában újabb .
szempontokra mutattak rá.

Nikolai Harmami és Max Müller már a századfordulón hangsúlyozták. hogy az
emberi magatartás, a lényegi döntés az ember alapvető szabadságához van kötve.
Későbbjelentős teológusok - köztük J. B: Metz, P. Fransen, K. Rahner - különbsé
get tettek az egyes konkrét esetben jelentkező választási szabadság és az alapma
gatartást meghatározó döntés szabadsága között. Bernhard Haringet a Frei in
Christus című összefoglaló erkölcsteológiai müvében különösen az érdekli, hogy
az alapszabadság az elkötelezettségben hogyan nyilvánul meg, és a szándék vagy
döntés melyik módjában fejeződik ki leginkább az alkotói szabadság és hűség

(Freiheit un Treue). Az ember cselekvését az alapvető erkölcsi döntés oldaláról
vizsgálja: "Az alapvető választás önmagunk igazi megismerésének és a lelkünk
mélyén meghúzódó szabadságnak a megvalósulása - írja -, mely által az ember
dönt, és elkötelezette válik", majd hozzáteszi: "Elképzelhetetlen azonban, hogy ez
a választás pusztán tudati síkon történjék. Az ember ugyanis mérhetetlenül több,
,mint eszme. Az alapvető döntés csak akkor szilárdulhat meg, ha az ember sze
mélyként kötelezi el magát a másiknak vagy másoknak." Haring ezzel azt akarja
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kifejezni, hogy az emberi szabadság és az ebből fakadó döntés csak akkor tud
igazán megvalósulni, ha az ember Istenben kötelezi el magát az üdvösség útján
embertársai szolgálatára. Az elkötelezettségből pedig pozitív erkölcsi magatar
tásnak kell kialakulnia, hatása az egyes cselekedetekben ölt végső formát. A sza
badság felelősségteljes átélése és az elkötelezett erkölcsi alapmagatartás között
tehát szoros összefüggés van.

Antropológiai és szociológiai vizsgálat. A természettudományok fejlődésével

lehetővé vált az ember személlyé válásának nyomon követése, és ezzel az erkölcsi
magatartás kialakulásának az elemzése is. A vizsgálatok során megállapították,
hogy egységes erkölcsi alapmagatartásról csak érett, az egyes cselekedeteket in
te grálni tudó személynél beszélhetünk. A figyelem ezért a személynek a valóság

. egészére kimondott, az egész életvitelt meghatározó döntésére (Grundentschei
dung) irányult.

A század elején Eduárd Spranger a társadalmi viszonyokat elemezve rámutat az
erkölcsi alapmagatartás és a gazdasági, kulturális viszonyok közötti összefüggésre.
Véleménye szerint az erkölcsi alapmagatartást biztosító döntés meghozatala csak
akkor lehetséges, ha annak társadalmi és kulturális feltételei adottak. Számos
elődjével és kortársával szemben nem az egyes cselekedetekre helyezi a hang
súlyt, hanem az alapbeállítottságra, amelyre az egyes cselekedetek visszavezet
hetök, és amelyek sajátos életformát hoznak létre. Spranger életformái -gazda
sági, esztétikai, politikai, elmélkedő, szociális, vallási - azonban nemcsak az em
berek társadalmi életét határozzák meg, hanem kifejezik az erkölcsi magatart~f.~

is, amely vizsgálódásunk szempontjából lényegesnek mondható. ' "
A század közepén Jacques Maritain, Szent Tamásból kiindulva - az ember

teljes értelmi belátás nélkül csak bocsánatos bűnt tud elkövetni -, mind kegye
lemtani, mind erkölcsteológiai alapon nagy jelentőséget tulajdonít az első ér
telmi aktusnak. Mivel az ember ezzel az első szabad döntéssel (premier acte de
Iiberté) a létére, a valóság egészére ad választ, a döntésnek Istenre kell irányulnia.
Ebben az "aktusban" az ember átérzi esetlegességét és megtapasztalja Isten vég
telen szeretetét; ez minden esetben élménnyel is jár, ennek a döntésnek az egész
életre meghatározó szerepe van. A pszichológusok nem kegyelemtani szempont
ból közelítették meg az alapvető személyes döntést, hanem a bontakozó emberi
értelem oldaláról. Erik Erikson például kimutatta, hogy a személyi növekedés kü
lönböző fázisaiban a tudatszintnek megfelelő, de az egész életet befolyásoló dön
tések születnek. A gyerrnekkorban ezek a döntések (alapvető bizalom, biztonság
érzet, talpraesettség) még nem tudatosak, elsősorban a külső környezet hatására
ébrednek, az egyes kialakult tulajdonságok beleépülnek a növekedő személy
egyéniségébe, és a következőkben meghatározóvá válnak. A döntések közül köz
ponti jelentőségevan az önazonosságnak (identitás), amelynek birtokában az em
ber visszatekint addigi életére, és lehetőségéhez mérten szabadon dönt jövendője
felől. .Tulajdonképpen a bontakozó személyiség előző életszakaszait is fel lehet
úgy fogni, mint az ember azonosulási folyamatát önmagával, amely ebben a dön
tésben válik tudatossá. Eriksonnál ez a döntés hasonlít a Maritainnél megismert
első szabad értelmi aktushoz, azzal a különbséggel, hogy Maritain ezt a döntést

.mint Istenre vonatkozó vallásos elhatározást fogja fel, Erikson pedig az
önazonossággal együtt járó, eszméhez való hűséget és elkötelezettséget hangsú
lyozza, amely őszinteség és bizalom nélkül megvalósíthatatlan. Erikson elgondo
lása szerint az önmagát kibontakoztató ember további fejlődését identitásának .
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megszilárdulásaként lehet értelmezni, hiszen a szabadon vállalt elkötelezettség
ben lehetővé válik, hogy életünk soron következő határhelyzeteiben - házasság,
felelős munkakör, a halállal való szembenézés - a már meghozott alapdöntést erő-
sítsük meg, illetve mélyítsük el. .

Az említett szerzőknek az a közös felismerése, hogy az egyes erkölcsi cselekede
tek összefüggésben állnak a személy alapdöntésével, amelyet fejlödése folyamán
egyre erősödő identitásanak megfelelően hoz, az ember egységes erkölcsi alap
magatartásáról vallott szemlélet kialakulásához rendkívül lényeges volt.

Értékelés és kdvetkeztetés, Biblikus, filozófiai és pszichológiai áttekintésünk
alapján .megállapíthatjuk.. hogy korunkban a figyelem - értékelve az egyes csele
kedetek fontosságát is - az ember erkölcsi alaptermészete, életvitele felé irányul.
Jogosan feltehetjük azonban a kérdést.. hogy' milyen jelentősége van ennek er
kölcsteológiai szempontból.

Az alapmagatartás, alapvető szándék és alapdöntés fogalmakat terminológiai
tisztázás után nem egy teológus felhasználta teológiai rendszerében. A teljesség
igénye nélkül említjük meg az alábbiakban az erkölcsteológiának néhány olyan
területét, ahol ezeket a fogalmakat alkalmazzák, továbbá az erkölcsi alapmaga
tartás tételeiből levont következtetéseket.

- Mint ahogy arra már korábban is számos teológus rámutatott, a lelkiismeret
jelzését nem lehet sem közvetlenül Isten szavának, sem pusztán természetes
adottságnak tekinteni: a lelkiismeret ítélete egy előzetes döntést feltételez az élet

-értelmének egészéről,amely döntés az élet folyamán az identitás alakulásával erő
södik, állandóan visszahat a lelkiismeretre és szabályozza azt.

- A megtérést mint Istenhez fordulást, Istenben élést egy életen át tartó folya
matnak kell tekinteni, amelyben a döntések mint a végső célra irányuló, az egész
embert érintő elhatározások szerepelnek. Ezek egymásra épülnek és kihatnak az
egyes erkölcsi cselekedetekre, meghatározva az ember alapmagatartását.

.,. Az ember bűneit mindig összefüggésben kell látni az egyén Istenhez való vi
szonyával, és ezt az egyes bűnök megítélésénél komolyan kell mérlegelni. Ahogya
megtérés, úgy az Istentől való eltávolodás is folyamatnak fogható fel, az egész sze
mélyt érintő, Isten akaratát elutasító állásfoglalások, döntések sorozatának. Az Is
tentől való távolodás folytonossága nem zárja ki azt, hogy a folyamatban lehetnek
olyan konkrét megnyilvánulások, amelyek önmagukban is a kegyelmi állapot el
vesztését jelentik (halálos bűn), azonban ezek a tettek sem állnak egyedül, előké

szület nélkül, hanem előző cselekedetekre épülnek, és maguk is (ljabb bűnök, tet
tek forrásaivá válhatnak.

Megállapíthatjuk tehát, hogy az ember erkölcsiségét nem lehet a valóságra kimon
dott végső, szabad döntés nélkül összefüggéseiben értelmezni, mert a személy erköl
csi alapmagatartása hitbeli elkötelezettségét tükrözi vissza. Az erkölcsi alapmagatar
tás azonban nem statikus jellegű, mert az ember állandóan útban van végső célja felé.
Egyre jobban elmélyülő döntése,' amely együtt jár egy növekvő identitástudattal, fo
lyamatosan hat az egyes erkölcsi cselekedeteket szabályozó lelkiismeretre. E feIis
merésböl az is következik, hogy az egyes cselekedeteket nem lehet izoláltan. vagyis
önmagukban szemlélni, mert ezek a folyamatosan fejlődő erkölcsi alapmagatartásból
.következnek, és egymással összefüggésben állnak. A keresztény ember erkölcsisége,
Krisztusba oltottságának kibontakozása a megtérési folyamatokban elmélyülő hitén
alapul. A kegyelemmel átjárt erkölcsi alapmagatartásból eredő cselekedetek pedig
döntő válaszok Isten szeretetének meghívására.
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