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Atársadalom
fellazulása

Erkölcs, vallás
és társadalom
A magukat modernnek tartó társadalmak, melyek az erkölcsi tör
vényeket s a vallásos hitet archaikusnak, egy letűnt kor ittfelejtett
kövületének ítélik, legtöbbnyire illúzió áldozatai. Ugyanis a tör
vényhozóknak és a kormányoknak egyre olyan kérdésekkel kell
megbirkózniok, amelyek megoldása erkölcsi meggondolásokat fel
tételez. Maga az a tény, hogy ezek a kérdések manapság újból elő

térbe kerülnek, s ráadásul sürgős megoldást követelnek, éppenség
gel arra mutat, hogy a társadalom meglehetősen zavarban van,
mondhatni, e tekintetben teljességgel tanácstalan. Mindezzel kap
csolatban elsősorban két elemet kell kiemelnünk.

Először is azt, hogy a törvényhozónak az alapvető társadalmi
struktúrákkal kapcsolatos felfogása teljesen a visszájára fordult. A
családról, a házasságról, a házastársakról vagy a leszármazottakról
szólva a törvény immár nem a mindenki által elfogadott morális ke
reteken belül próbálja elrendezni a társadalom életét. A törvényhozó
hatalom hangot váltott, újítani kíván: minden tétovázás nélkül ál
dozza fel azokat a társadalmi vagy családi kötódéseket, amelyek ed
dig a társadalom egyensúlyát biztosították. A törvényhozók újfajta
magatartása bonyolult reakciókat vált ki, és sokszor drámai követ
kezményekkel jár.

A másik fejlemény, hogy a pénz lett az egyedüli mércéje a társa
dalmi javaknak és értékeknek. Mindennek megvan az ára, minden
redukálható megbecsült értékére. Ez a monetáris logika társadal
maink egész területeit teszi tönkre. Mert ha kizárólag a piaci tör
vények számítanak, akkor miért ne lehetne megvásárolni a gondola
tokat is, a döntéseket is, ugyanúgy, mint a fogyasztási javakat?

Hamarjában tett megállapításaink azonban nem szabad, hogy
pesszimistává tegyenek bennünket. Mert a nyugati világban még
sokan vannak, akiket nyugtalanít ez az egyensúlyvesztés, amely
nek romboló következményei nemcsak a fejlett társadalmakban
érezhetőek, hanem azokban is, amelyek teljesen védtelenek gaz
dagságunk csábításaival szemben.

Ez a félelem azután némelyekben nosztalgiát ébreszt a régi
rend iránt, amikor az erkölcs és a vallás, szerintük, még a társa
dalmi élet elismert normái voltak... Mintha a jelenlegi állapot za
varainak rendezésére nem volna más megoldás, mint azoknak a
korlátozásoknak a visszaállítása, amelyektől a szabadság alapjára
épülő társadalmak annak idején meg akartak szabadulni. Néhány
keleti országban ez a fajta magatartás szinte klinikai tisztaságú
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formában jelenik meg. Fennáll annak a veszélye, hogy a kommu
nista diktatúra jármából alig szabadult országok egy olyanfajta
szabados társadalom csapdájába esnek, amely elutasítja a politikai
intézmények szabályozó mechanizmusát. És akkor újból föltűnik

a régi rend, a kommunista rend iránti nosztalgia...
Mások viszont, akik az emberi jogok iránt kivételesen érzéke

nyek, attól tartanak, hogy az erkölcs és a vallás csak álcája kíván
lenni bizonyos politikai szándékoknak, melyek szívesen korlátoz
nák a társadalom életének szabadságát és a jogállam létrejöttét.

Az új korszak kihívásai

Atársadalom
természete

Hadd kezdjem egy közhellyel: az emberiség történetének új korsza
ka van kezdődőben. Ennek előjelei már a modem politikai rend
szerek kialakulásakor megfigyelhetőekvoltak; a társadalmi kapcso
latok módozatainak újszerűségében. a megismerés új formáinak
megjelenésében. A társadalmak fejlődését nem a politikai rend
szerek határozzák meg, sem pedig a termelési módok, hanem a
kultúra. Bizonysága ennek a kommunikáció frisskeletú hatalma,
amely meghatározza a társadalom életének struktúráját, akár a po
litikai tevékenységet, akár a tudományos, a művészeti vagy a ke
reskedelmi szférát tekintjük.

A mostani változások megértésében a politikai utópia nemigen
lehet segítségünkre. Inkább a társadalom természetéről kell elmé
lyültebb elmélkedést folytatnunk. Minthogy a tudás immár egye
temes jellegű, alighanem ettől az elmélkedéstől fog függeni az
emberiség további fejlődése. Annyi bizonyos, hogy ezt a roppant
kihívást, akár méreteit, akár bonyolultságát tekintjük, csakis rea
lista módon közelíthetjük meg.

A civilizáció alapvető formáinak - az erkölcsnek, a vallásnak,
a társadalomnak - a kialakulása nagyon hosszú folyamat ered
ménye. Jó, ha nem feledkezünk meg azoknak a befolyásáról, akik
hivatásuk vagyelhivatottságuk okán idejüket meditációval töltik,
s közzé is teszik gondolataikat: a filozófusokra, kutatókra, okta
tókra és egyházi emberekre gondolok. Jelenleg egyikük sem tud
erre a kérdésre végleges választ adni, igennel vagy nemmel felel
ni. A társadalmaknak nagyon nagy szükségük van, jobban, mint
valaha, egy olyan helyre, ahová nem hatol be a média: visszavo
nultságra és magunkba szállásra alkalmas helyre, hogy az ember
békés körülmények közt készíthesse el azokat az eszközöket,
amelyek segítségével majd valóban kormányozhalja önmagát, s
szabad teret adhat a gondolkodásnak.

Az emberi társadalom legfontosabb elemeit pillanatnyilag kép
telenek vagyunk kezelni. Legalább egy vagy két emberőltőre lesz
még szükség ahhoz, hogy kezelhető stádiumba kerüljenek. Ez vi
szont a kultúra egészének szolidaritását feltételezi. A szenteket és
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a zseniket, akik a változást hozzák, többnyire csak haláluk után
ismerik el. Az emberiség fejlődésének valós ideje a közösség által
való elismerésük, a kanonizáció, ehhez azonban sokszor több
nemzedéknyi időre van szükség.

A közvélemény és az egyén

Az erkölcsi normák
pusztulása

A mai pluralista társadalmak a többségi vélemény döntéseire épül
nek. A képviseleti demokrácia választási eljárásaihoz újabban hoz
záadódnak a közvéleménykutatási technikák. Olyannyira, hogy so
kak szemében a választások már-már fölösleges formaságok, bár
kétségtelen, hogy e téren nem ritkák a meglepetések. Minden kol
lektív döntés meghatározó eleme: a többség feltételezett véleménye.
Politikusok és reklámszakemberek egyaránt erre támaszkodnak,
amikor előbb kiválasztják, azután pedig kívánatossá teszik az el
adandó terméket vagy az elfogadandó döntést. így az észérvekkel
együtt a kritikai gondolkodás is háttérbe szorul a vágyat felkorbá
csoló technikákkal szemben. Azt mondhatjuk, hogy az a közvéle
mény, mely az észérveknek nyitott: nemes; az, amelyik manipulál
ható, leigázásunkra szolgál.

Manapság az erkölcsök már-már a közvélemény pillanatnyi ál
lásától függenek: amikor valamit a többség "úgy csinál", akkor
"úgy is kell csinálni". Ez a konformizmus a mai társadalom ural
kodó kényszereinek a kifejeződése. Egyetemes és mindenütt jelen
levő kényszer ez, mely nem is hasonlítható a hajdani kisközössé
gek és egyes társadalmi körök preesziéihoz. A mai fiatal nemzedé
kek aligha képesek szembeszállni az egymást folyamatosan köve
tő divathullámokkal. A közvetítő rétegek, a családok, a pedagó
gusok és a szociális munkákat végzők egyre nehezebben tudják
továbbadni azokat a szokásokat vagy viselkedési formákat, ame
lyek ellentétesek a média erőteljes támogatásával működő kultu
rális mintákkal. Az attól eltérő viselkedési formák hirdetése és
igazolása gyakran jár összeütközésekkel, de mindenképpen rop
pant bátorságot igényel.

A bevett erkölcs többnyire nem más, mint egyszeru ténymegál
lapítás. A létező erkölcsi állapotokat úgy tekintik, mint iránymu
tatót: "így jó, mert mindenki így csinálja, s a törvény is engedi."
Ily módon az ész törvényének és az egyén lelkiismeretének helyé
be a közvélemény, majd pedig a polgári törvénykezés lép, aminek
következtében minden cselekedet, melyet a törvény nem tilt, úgy
jelenik meg, mint ami erkölcsileg jó. A többséginek gondolt véle
ményt és a törvény nyomását pedig tovább fokozzák a pillanat
nyi sztárok folyamatosan sulykolt nézetei. A közvéleménytis fog
lalkoztató etikai vitákban a lelkiismeret ekként mintegy különbö
ző "etikai bizottságok" vagy hivatásos bíróságok felügyelete alá
kerül. Ezeknek a döntései pedig, éppúgy mint a törvények vagy a
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rendeletek, végül az erkölcsi normák helyébe lépnek. Holott a
törvény csak akkor kötelezhet és rendelkezhet lelkiismeretünk fe
lett, ha összhangban áll az erkölcsi meggondoIásokkal.

Erkölcs és lelkiismeret A társadalom működésének lehetséges és szükséges feltétele
azon aranyszabály betartása, amelyet az ész is elismer: "Ne tégy
olyat másokkal, amilyet nem akarsz, hogy veled cselekedjenek!"
De az erkölcs vajon pusztán társadalmi jelenség volna, vagy for
rása volna a lelkiismeret is? Erre a klasszikus kérdésre a demok
ratikus társadalmak többnyire olyan választ adnak, mely csak az
egyéni döntést tartja lényegesnek. Ez talán haladásnak látszik,
mert teret enged a szabadságnak. Annyi bizonyos, hogy szabad
ság hiányában nincs erkölcsiség, kényszer alatt nem lehet jót cse
lekedni. De ha az egyént tesszük meg az erkölcsös magatartás bí
rájává, azzal roppant nehézségeket támasztunk az emberi viselke
dés és a társadalmi élet ésszerű megszervezésének útjába.

A közvélemény és az egyén mintegy azt bizonyítják, hogy a li
berális társadalmak és az erkölcsi élet összeegyeztethetetlenek.

***
Erkölcs és Biblia Etikai töprengéseinket a Biblia két fejezete, a Tízparancsolat és

a Hegyi beszéd világíthatja meg. Isten tíz parancsolata (Kiv 20, 1
20; MTörv 5, 6-22; Mt 5, 17-48; 19, 6-22) és Jézus Krisztus boldog
ságokról szóló mondásai (Mt 5, 1-12) megjelölik a szabad élet sza
bályait. Az Isten képére és hasonlatosságára teremtett embemek
az Ige jelöli meg az igazságot és a hitbéli egyezséget. Az emberi
ség olyan egyének közössége, akiket nemcsak egy szerződés vagy
megállapodás kapcsol össze, hanem valami annál sokkal mé
lyebb: az emberi sors, annak személyes és társadalmi megjelené
sében. A Bibliának az emberi méltóságról szóló egyetemes érvé
nyű megállapításait azok is megérthetik, sőt, el is fogadhatják.
akik nem hisznek. Az ókori görögség és a mi 18. századunk, ami
kor a természet és az ész egyetemességére építették a személyes
életvitelt és a társadalom életét, a Teremtés könyvével összhang
ban cselekedtek.

Valódi társadalmi szerződés csakis azon az akár kimondott,
akár kimondatlan előzetes megállapodáson alapulhat, amely sze
rint minden ember: ember. Mert minden egyenlőtlenségethirdető,

akár faji alapon álló, akár marxista vagy állítólagosan liberális el
mélet, amely tagadja az emberi személyiség méltóságát, ezzel
meghamisítja a társadalmi kapcsolatokat, és a közérdek logikájá
nak helyébe egy másik, gyilkos logikát állít, a csoportérdek vagy
a maffia logikáját. Ezzel szemben az embertelennek érzett helyze
tek által kiváltott felháborodás vagy akár lázadás mindig a szoli
daritás és a velejáró erkölcsi parancs kifejeződése: "Amit akartok,
hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy csele
kedjétek azokkal" (Mt 7, 12).
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Az erkölcs társadahni jelenség s ugyanakkor egyéni döntés. Egy
ségét az ész egyetemessége és az egyén szabadsága adja. Az er
kölcsi élet olyan objektív törvény létezését feltételezi, amely meg
alapozza az erkölcs közösségi elfogadását, és egyúttal biztosítja az
egyén szabadságát. A keresztények hivatása, hogy a Tízparancso
lat és a jézusi tanítás világosságában tanúskodjanak - ha kell, a
vértanúságot is vállalva - erről a ki nem mondott igazságról.
Mert csakis ezek a tanúságok vezethetnek el a társadalmi igazsá
gossághoz.

A szakrális és a ezeretet

Visszaélés a
szakrálissal

Erkölcsi szabályok nem alapulhatnak a közvélemény pillanatnyi
állapotán, sem pedig a pillanatnyi erőviszonyokon.A hatalom, kü
lőnösen a totalitárius rendszerekben, mindig is kísértést érzett a
szakrálissal való visszaélésre. Gyakran próbálták a maguk céljaira
kisajátítani. Ez a fajta kisajátítás egyébként jóval messzebb megy,
mint azt az uralkodók és az egyház közötti hagyományos versen
gések során láthattuk. Aki a politikát a szakrális méltóságával kí
vánja felruházni, az szembekerül a kinyilatkoztatás legfontosabb
üzenetével. A Biblia ugyanis a társadalom deszakrazilására szólít,
mert az emberiség csak ekként válhat nyitottá a legmagasabbrendű,

az örök értékek előtt. Izrael felszentelt királya, hiába Isten fölkentje,
maga is vétkes, s meg is gyónja vétkességét. A Szentírás értelmében
nincsen olyan politikai hatalom, amely a megváltó szerepét játsz
hatná. Az egyedüli Szent: az Úr.

Liberális társadalmainkban a szakrális leginkább a hatalomvá
gyat, a látszatot és a nemiséget érinti meg. A bálványozott sztá
rok tömegösszejöveteleinek hisztériája nyilvánvalóan a legelemibb
szakralitást célozza meg. S vannak politikai, sőt kereskedelmi karn
pányok, amelyek lealacsonyító módon használják föl a vallási ér
zést. Holott szentség csakis Isten szentsége lehet és az Isten képé
re teremtett emberé, mert másképp a méltánytalanság Mammon
jának imádásává fajul. A dionüszoszi imádás lealacsonyítja a sze
retetet. Az erőszak mindig halálos. A vágy sohasem képes elűzni

a halált. A modem istenek épp annyira feltűrtőek és mindenütt
láthatók, mint azok, amelyekre Szent Pál az Akropolisz környé
kén figyelmeztetett (vö. ApCsel 17, 22-34). Elegendő végigmen
nünk a Diadalívtől a Défense-ig, hogyatoronyházak tetején meg
pillantsuk az új Akropoliszunkat benépesítő isteneket; lealacso
nyult istenek, lealacsonyító, de gyakorta bámulatos szépségű bál
ványok, amelyek közt hiába is keresnénk az "Ismeretlen Istent"
(ApCsel 17, 23).

A vallás több, mint pusztán társadalmi jelenség, melyet azért
kellene óvnunk, mert hasznos szerepet játszik a társadalom és az
egyének életének stabilizálásában. A nyugati típusú társadalmak
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mindmáig nem jutottak el odáig, hogy meghatározzák a vallások
"használati utasításait", sem pedig a szakralitás sajátos szerepét a
jog, az ész és a közjó alátámasztásában. De mi is maradna meg
egy olyan társadalomból, amely le akarna mondani az ehnara
dottnak ítélt vallásról és a nyűgnek tekintett erkölcsről? Helyette
síthetné-e vajon a társadalom és a jog az erkölcsi tudatot? Kisaja
títhatná magának a szakralitást? Vajon a társadalom nem volna
több, mint egyszerű találkozási pont a vélemények és az erőszak

között? Hátha lesz még az erők találkozóhelye, az értékek csillag
képe, egy személyek alkotta közösség!

Aszeretet civilizációja A Biblia és az Evangélium fényében az emberi társadalmat
nem pusztán a jog irányítja. A társadalom az értékek értékén: a
szereteten épül. "A szeretet civilizációja" korántsem csupán vala
mi mérhetetlenül naív utópia. Nincs nemesebb emberi feladat,
mint egy olyan társadalom építése, amely önmagunk feledésén és
a másik elismerésén alapul. Az Istenbe vetett hit felszabadítja a
vágyat, s az erőszakot a megbocsátás erejévé változtatja.

A nyugati társadalmak megszületését az isteni szándék kinyi
latkoztatásától megtisztult erkölcs és szakralitás tette lehetövé.
Most, a történelem új korszakának hajnalán semmiképpen sem
ragaszkodhatunk a társadalmi élet archaikus formáihoz, még ak
kor sem, ha ezek közül némelyik úgy jelent meg, mint amely a
kinyilatkoztatás ihletéből született. A mi feladatunk az, hogy
megteremtsük az igazságosság és a béke új és tartós előfeltételeit.

Az erkölcs és a szentség igazsága és előrehaladása a szeretet ele
ven emlékezetében rejlik, mert a szeretet mindkettőnek a teremtő

je és a megmentője. Mert ha nem, akkor kultúránk összeroppan
becsvágyainak és fölfedezéseinek a súlya alatt.

Szávai János fordítása
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