
PEJACSEVICH MÁRK:

JACQUES MARITAIN
ÉS A SZABADSÁG

Napjaink rohanó iramában - bár az "irodalomnak" határozott
konjunk'~úrájavan - egyre kevesebben figyelnek fel azokra a mélyen
gondolkodó filozófusokra, akik pedig némely megnyilatkozásukhan
igazán látnoki tehetséggel nyúltak az emberi problémákhoz és .fejez
ték ki elgondolásaikat a mai embert érdeklő minden téren. Nem célunk
ismertetést írni, sem bírálni, hanem amennyire tőlünk telik, e nagy
gondolkodók egyikének, Maritain-nek meglátásaiból és gondolataiból
egy pár következ;etést levonni.

Maritain Franciaországban mint atomizmus fclújítója ismeretes.
Könyveinek és előadásainak legnagyobb része ennek jegyében íródott,
amint maga Maritain is megjegyzi:

"Felesleges hangsúlyoznom, hogy nálam nem Szent Tamás szol
gai utánzásáról, vagy eredményeinek gépies ismétléséről van SZÓ, Gyen
géd és szellemi hűség ez, mely a maga átgondolt, rendezett és egymás
hos kapcsolt elveiben megtalálja az eszközt az új, manapság fellépő

problémák megoldására. Ugyanis minden új bölcseleti probléma, vagy
helyesebben, az örök filozófiai probléma azon új médjainak és alakjai
nak, melyek napjainkban jelentkeznek, megvan a válaszuk a tomista
tételekben. Éppen ezért e tételek közül a legkisebb is, felmérhetetlen
értékkel bír.

" ... a történelem megtanította nekünk, hogy hiábavaló volna
Szent Tamás gondolatait megváltoztatnunk, vagy felhigítanunk, a
korunkra való alkalmazás ürügye alatt." (Quelques conditums pour
la renaisscmce du Thomisme. Paris 1936.)

Maritain problémái mindenesetre kifejezetten maiak és a lényé
hez oly közelálló "modern" ember, a középkor "respublica Chris
tiana"-ja, valamint tomista életszemlélete fennkölten egyesül benne.
Nem érdektelen Maritain elképzeléseit és terveit egy új keresztény tár
sadalmi rendről, röviden jellemeznünk :

Megnyilatkozásaiban tudatosan kerüli a középkori "birodalmi gon
dolat" és a profán világ szakrális rendjének "puszta felújítását.
Olyan, keresztény ssellemtől átitatott vezető világnézetet kíván, mely
a személyes szabadság feltétlen tiszteletben tartása mellett, az állami
létnek és a társadalmi rendnek krisztusi alapokon való mozgását
célozza. Ennek alátámasztására főként két könyvében seolgáltat bő

anyagot: "Duregime temperel et de la liberté" (Állameszme és sza
badság) és "L'avenir du ch1'istianisme" (A kereszténység jövője).

Előbbiben a szabadság bölcseletéről beszél, kifejti annak miben
létét és természetét, megmagyarázza fokozatait és előkészíti az utat a
politikai filozófia számára teendő fontos következtetéseknek. Az itt
következő részlet, Maritain szabadságelméletének mesteri leírása:
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"Mélyedjünk' el kissé a szabadság értelmezésében és különböző

jelentéseiben. A szabadságról eddig mint szabad akaratról beszéltünk.
A 'Szabadság fogalma azonban sokkal tágabb ennél. A szabad akarat
magának a szabadság világának gyökere, metafizíkai adottság, melyet
eszes természetünkkel kapunk és nem úgy kell azt megszereznünk ; ait
mondhatnám, hogy ez a szabadság esirája, a kezdeti szabadság. De
ezt a metafizikai gyökeret a lélektani és erkölcsi rendben gyümölcsöz
tetni kell; azt kívánja tőlünk, hogy cselekedeteinkben is személyek
legyünk, mint ahogy metafizikailag azok vagyunk. Saját erőfeszíté

seink által kell személlyé lennünk, úrrá saját magunk fölött, úgyhogy
egy egészet alkossunk.

íme, ez egy másik szabadság, amelyet keservesen kell megszerez
nünk : kifejlődött, terminális szabadság. Milyen szóval nevezzük?
Talán autonom-szabadságnak lehetne mondani, A régiek autarkeia
szóval jelölték és azt értették alatta, hogy a szabad ember elég önma
gának. A «causa sui» kifejezéssel pedig azt akarták mondani, hogy a
szabad ember minden idegen: októl függetlenül irányítja a saját
életét."

Maritainnek az a felfogása tehát, hogy ezek a kifejezések tulaj
donképpen a személyiség fogalmának végső követelményeire vonatkoz
nak. A választás szabadsága,' vagyis az a szabadság, amelyet a szabad
akarat értelmében veszünk, nem öncél, hanem arra van rendelve, hogy
kiharcolja az autonómia értelmében vett szabadságot; ezt a harcot az
emberi személyiség lényeges követelményei kívánják és ebben áll a
szabadság dinamizmusa.

Enneka.z elvnek két különösen fontos alkalmazása van: egyik a
szellemi rendben, a másik a társadalmi rendben. Ezt Maritain a követ
kezőkben fejti ki:

"A szellemi rendben könnyü azonnal felismerni, hogy - akár
hogyan nevezzük is - mégis csak a szabadság az, amit az összes böl
cselők meg akartak szerezni, így a stoikusok, az epikureusok. vagy a
neoplatonisták, Yogik, rabbik, vagy sufis.ák, Spinosza vagy Nietzsche
követői valamennyien. Mindnyájan azt gondolták, hogy ez bizonyos
aszkézist követel (ámbár az aszkézist nagyon sokféleképpen értették)
és tulajdonképpen egy emberfeletti állapotnak felel meg. Félreismeri
az embert, mondta AristOi~eles, aki csak emberit tár eléje. Ez a mon
dat mélységesen igaz. De ha bármikor is veszélyes az ember számára
a téved~, sokkal inkább az, mikor arról van szó, hogy az emberi álla
pot felé emelkedjék,"

Az első tévedést Maritain a továbbiakban úgy határozza meg, hogy
az nem más, mint annak a két saabadságnak az összetévesztése, ame
lyet fentebb különböztettünk meg, ugyanis a választás-szabadságnak
és az autonom-szabadságnak az összetétele. Ez a tévedés azt hiszi, hogy
a szabadság teljessége magában a választás 'szabadságában van, -'
" ... mintha az ember nem azért választott volna, hogy ne kelljen töb
bet választania." A szabad akara; így öncéllá lesz, és az ember, aki
arra van ítélve, hogy mindig válasszon, anélkül, hogy valaha is elkő-
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telezné magát, a szabadságnak olyan dialektikájába bonyolódik, amely
értelmetlenné teszi magát a szabadságot. Aeért, hogy mindig készen
legyen új választásokra, amiket az alkalom felkínál, nem akar elfo
gadni egy célt, amely - miután egyszer már ezt választotta - a
lehetséges választások területéről kizárná őt. Nem akarja az ész motí
vumai által valamilyen irányban véglegesen lekötni szabadságát, hogy
annak puszta gyakorlását, mint a legfőbb jót élvezze. így egy további
cél nélkül való akarásnak és egy értelmetlen szabad akaratnak antinó
miájába bezárva, a fentnevezett aszkézis abban áll, hogy személyisége
ebben a meghatározatlanságban fel fog oldódni, ugyanígy szabadsága
és az a képessége is, hogy tud szeretni, . . . "mert szeretni annyit tesz,
mint magát megkötni:".

A kérdés mélyéig hatolva, Maritain a tomista tanok alapján fel
állítja azt a tételt, hogy a szabadság ("la liberté du choix") nem hatá
rozza meg az erkölcsiség lényegét, amint azt Kantnak annyi modern
követője gondolja. "Az erkölcsnek tulajdonképpeni anyaga a válasz
tás szabadsága, mert egyedül a szabad cselekedeteket lehet erkölcsileg
alakítani, mint ahogyan a szebrász vagy zenész müvészileg alakítja a
feldolgozott anyagot: - és míndkét esetben az ész adja a mértéket és
az alapot. Nem lehet azt mondani, hogy egy cselekedet erkölcsileg
annál jobb, minél inkább megnyilvánul benne a szabadság teljessége.
Épp ellenkezőleg, ha csupán abból az élvezetvágyból cselekszünk, hogy
érezzük a szabadságot, ez inkább az erkölcsi gyengeség jele."

Ezek szerint a választás szabadsága előfeltétele az erkölcsnek, de
nem alkotója. A szabad cselekedetnek az értelem által - az emberi
ész által és még inkább az örök Értelem által - való "vitális" kor
mányzása, mint Maritain mondja, az értelemmel való összhang alkotja
formálisan az erkölcsiséget.

Maritain végső következtetése e könyvben, amint előbb általános
ságban mondottuk, az, hogy nem lehet akármilyen eszközöket alkal
mazni csak azért, mert esetleg bizonyos evilági célok elérésére segíte
nek; az állameszméket és a személy szabadságát - mely az új világ
rendben egyik legfontosabb komponens - a Szent Tamás által meg
jelölt erkölcsi alapokon kellene felépíteni.

A második könyvben egy új, krisztusi társadalom-berendezés váz
latát adja elénk. Szemünk elé vetíti a pozitív felépítéshez szűkséges

példákat, mint ahogy ő mondja, az "anthropocentrikus humanizmus"
alakját, mégpedig az újkor kezdetétől követett fejlődésében, egészen
napjainkig. Megállapításait a bolsevista atheizmus, valamint a libera
lizmus metafizikai alakjairól éppúgy, mint az egyház és annak tagjai
ról mély és szellemes megjegyzésekkel illusztrálja. Vonalat vezet a
renaissance humanizmusától egészen napjaink istentagadó világnéze
téig, mindenhol a teljes realitás és igazságszeretet követelményeinek
megfelelden. Álljon itt pár sor "A kereszténység jövője" c. könyvéből:

" . " hogy megérthessük és egyúttal felfoghassuk azt, hogy
hogyan lehetett "a polgári" vagy "kapitalista" államct a vallással és
annak alaptételeivel összekapcsolni, egy tévedésekkel és látszatokkal
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kevert világba kell behatolni; mert ennek a kaosznak az eredete az
Egyháznak és a keresztény vt7ágnak, vagy a katolikus vallásnak ésa
vezető nsztályokhoz tartozó átlag-katolikusoknak az ősszecserélésében

van, vagyis nem vették figyelembe a szellemi rend és az időbeli rend
közötti különbséget. Az Egyháznak, mint olyannak, megvannak az
örök életjelei; ezekben a világ fejedelmének nincsen része, azonban,
ahogy ezt már hangsúlyoztuk, igen is részes a keresztény világban.

A középkori kereszténységből kifejlődött mai keresztény világ
sokméltatlanságot tűrt el - egy történelmi kollektív-ájulás formájá
ban - éppen ezért nincs sok értelme annak, hogy személyileg felelő

seket keressünk."
Maritain a továbbiakban Bordjajev-re hivatkozik, aki erre a bizo

nyos ájulásra vonatkozóan a következőket mondja: "a hibásak maguk
a keresztények, maga a keresztény világ. Bizonyos, hogy nem a keresz
tény vallás, hanem annak hívei, akik igen gyakran hamis keresztények
nek bizonyultak. Maga a jó ahelyett, hogy megvalósult volna magában
az életben,' egy konvencionális retorika álarcába öltözött és elrejtőzött

a kiáltó és hamis igazságtalanságole mögé; evvel azonban csak ellen
szenvet váltott ki magával szemben ... A keresztény világ a kommu
nizmussal szemben nemcsak abba a szerepben áll, mely az örök igaz
ságot képviseli, hanem a bűnősnek a szerepében is, mert nem tudta
ezt az igazságot megvalósítani és elárulta azt." (N. Berdjajev: Wahr
heit und Lüge des Kommunísmus.)

Mesterien jellemzi Maritain II mai orosz kommunizmus szerepét
és módszeres elgondolásait: "az orosz kommunisták pártjukat magát,
mint az egyenlő testvériségnek egy nemét, súlyos követelményekkel- és
szigorú fegyelemmel alkották meg és minden eszközzel azon fáradoz
nak, hogy az egész nép életének az alapjait a maguk módján újjá
alkossák. Innen van, hogy az ő materialista és ateista forradalmukban
a lelkekre legnagyobb hatással van a bátorság, au; erőszak és felelőt

lenség. Mégis (be nem vallott, mert a marxista értékeléssel nem fér
össze) az igazságosságnak, a szegénységnek és a bátor szenvedésnek
kiirthatatlan vonzóereje az, amely ezt a nagy «Istennélkűli trappista
rendet» isteni erények délibábjával koronázza,"

E munkákon kívül fontosnak látszik valamit Maritain igazság
szeretetéről és jelenlegi szerepéről szólni. Maritain igazságszerete
kimondottan emberszeretetének a velejárója. Egyik levelében kimondja
álláspontját erről a kérdésről, és ez a mondat egyike a legragyogób
baknak napjainkban: "Il faut avoir l'ésprit dtw et le coetLr tendre"
(az ember szelleme legyen kemény és a szíve lágy). (Maritain: Re
ponse a Jean Cocteau.)

Ebből a mondatból megérthetjük Maritain ezerepét a mai "renou
veau catholique" -ban :ll. nagykatolikus megújulási mozgalomban, mely
pár évtized óta Franciaországot megmozdította. Ű lett ennek a moz
galomnak vezető alakja, mondhatni klasszikus képviselője. Szellemé
nek tántoríthatatlan tisztasága és emberszerető szívének legyőzhetet

len ereje meudon-i házát a nyugtalan és vágyaiktól Thzött modern
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emberek menedékhelyévé avatta. Megnyilatkozásai, melyek minden
zavaros teoriától és szűk látókörtől távol állnak, telítve vannak attól a
fénytől, amely egy nagy szellemnek "az igazság világával való igazi
érin.kezéséből szokott kisugározni" . (B. Schwartz: Einleitung zu
Maritains, Von der christUchen Philosophie.), Ez a megnyilat
kozás, amelyet mindenütt meghallanak és megértenek' és amely min
den futurista-modernség nélkül - nem úgy, mint sajnos, sok mai
"újkatolikus" Írónál oly gyakran előfordul - alkalmazkodik a mai
emberhez... .

Maritain a háború alatt Ame:rikába ment és onnan folytatja
Franciaországban megkezdet; nagy munkáját, a Szent Tamás-i keresz
tényalapelveken felépülő új társadalmi rend kidolgozását. Szavát 
bár a háborús ember nem "ér rá" lelkével és embertársainak sorsával
törődni - most is hallatja és rendszerének kidolgozását tovább is foly
tatja. Új munkáiról, sajnos, közelebbit nem tudunk, de valószínűnek

látszik, hogy a viszonyok megjavulásával ismét fontos tényezője lesz
Maritain azoknak az embereknek az irányításában, akik eddig is nála
kerestek választ problémáikra és egy jobb rendszer utáni vágyuknak
megoldására.

VÁRKONYI NAGY BÉLA:

EGY TÜRELMETLEN KORTÁR8HOZ

Ne rázd az öklöd, ember, ne esatázz,
A sorssal hasztalan vitázol:
Ha pőre testtel a piacra állsz,
Még jobban fázol.

Elég egy sző, egy sóhaj: száz sebet
Mutathatnék, de jobb a másik
Megoldás: néntán nézni az eget 

:Megalvadt vérben állsz bokáig.

Elég" ha élek s hordom mostohán
A terhet, hidd el, ez is érdem:
Megérti így is késő unokám .
A seörnyü büntetést, hogy éltem l

EGY RIDEG FORMAMOVÉ8ZHEZ

Katonás rend" fegyelem,
S kész a világegyetem:
Versed biztos talpon áll,
S minden rímed szalutál.

Rendek jobbra-balra át!
Formán múlik a világ,
S aki ennek nem híve,
Sose viszi semmire.

CS6tLg a nm és bong a sz6:
Elindul a vershajó.
Mechanizált gépezet
Hajtja, ha kell, fékezed.
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Ámde költő, ne feledd:
Nem elég a szerkezet,
Összedől a sok ige,
Ha versednek nincs szíve.

Nom elég a szó-varázs,
Lélek is kell, égi láz.
Kell a forma s jó malaszt,
De csak úgy, ha nem fagyaszt

Igy a vers csak cifra lom,
Gépesített szó-rnalom,
Feszes pompa, csillogás r
Rím-kaszárnya, semmi más.


