
Jaques Maritain:
I I

KERESZTENYSEG
ÉS DEMOKRÁCIA·

EGY KORSZAK VÉGE
Ha valódi jelentőségében akarjuk áttekinteni azt a szörnyű hábo

rút, melyet a. :rogány birodalom zúdított a világ népeire, s mely nem
csak embereket öl, hanem lelkiismereteket is, valósággal kilúgozva a
nemzeteket, kiéheztetve a gyermekeket és Európa-szerte megsemmisítve
a jövendő nemzedékek élettartalékait: - meg kell értenünk, hogy e
háború voltaképen nem más, mint szenvedélyes tetőfoka egy világ föl
számolásának. A római birodalom bukása szinte semmiségnek tünik amaz
események mellett, amelyeknek manapság vagyunk tanui. Szemünk lát
tára történik annak a "modern világnak" a likvidálása, mely már jó negyed
századja megszűnt modern lenni, - az első világháború jelezte azt a

. történelmi percet, amikor beléhanyatlott a multba. A legégetőbb kérdés:
mi lesz ennek a fölszámolásnak az eredménye. A felelet a fegyverek
erejétől függ. Ha a tengelyhatalmak megnyerik a háborút, sötétség borul
a világra és a szabadság évszázadokra meghal, - mindenféle szabadság,
s a becsület is, s egyáltalán az emberhez méltó élet lehetősége. Ha viszont
az egyesült nemzetek győznek, megnyílik az alkotó munka útja. Ám a
felelet valójában nem egyedül csak a fegyveres erőviszonyokon múlik.
A háborút csak akkor nyertük meg, és csak akkor nyerhetjük meg a
békét, ha már a háború alatt is kirajzolódnak egy új világ körvonalai,
- új világéi, melyet a győzelem segít uralomra, s melyben fölszaba
dulnak a ma elnyomott osztályok, fajok és nemzetek. A háborút csak
akkor nyertük meg. ha a népekben fölülkerekedik az értelem, s ha erkölcsi
és szellemi reformjuk semmivel sem lesz kisebb mértékű, mint háborús
szenvedéseik s azok a l).alaszthatatlan szociális átalakulások, melyek nél
kül civilizációnk fönnmaradása nehezen képzelhető el. Az emberek nem
csak azt kérdezik szorongó aggodalommal, vajjon a szabad népeknek
van-e elég hadianyaguk és katonájuk; hanem azt is, vajjon fölfogják-e
vállalkozásuk jelentőségét, vajjon fölér-e értelmük és akaratuk a törté
nelmi események nagyságáig, s vajjon meg tudják-e tisztítani tevékeny
ségüket és gondolataikat, életbölcseletüket és politikai filozófiájukat.
Európa népei a nyomorúság szakadékába hulltak; de legalább tudjuk,
hogy a maga csöndes módján mindenütt a fölemelkedés és megtisztulás
műve megy végbe bennük, ahol a hősies hít határozottan nemet mond
az elnyomónak és csatlósainak. Az öntudat, mellyel az amerikai nép vál
lalja felelősségét, az idealizmus, mellyel katonái szembeszállnak a halál
lal, arra vall, hogy ez a munka ott folyik az ő lelkében is, a sarjadás

* Jacques Maritain ezt a tanulmányát 1942-ben írta Amerikában: a mű könyv
alakban, 1943-ban jelent meg, ugyanott; Európában, Franciaországban először

1945 áprilisában adták ki. A háború még folyt, de a szövetségesek győzelme már
biztosnak látszott, amikor a világhírű katolikus bölcselő, Aquinói Szent Tamás
egyik legnagyobb és legmodernebb tanítványa, egyík leghivatottabb szellemi
örököse, a kereszténység és demokrácia e mérlegét fölállította. Fejtegetései
fölül állnak a napi politikán; a politika fogalmának egyetemes, keresztény,
szentágostoni értelmezését képviselik. Éppen ezért, bár a körülmények az eltelt
három és félesztendő alatt megváltoztak, a tanulmány elvei változatlanul idő

szerűek és útmutatóak.
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titkos, elemi erejével. S ott folyik mindenütt, ahol az ember tud szenvedni
és meghalni a szabadságért.

Ugyanabba a tüzes kemencébe vettetve, fenyegettetve jóformán leg
alapvetőbb jogaikban is, s egyforma reményt, egyforma haragot szegezve
a balsors ellen: mindazoknak a népeknek, amelyek elhatározták, hogy
Jeszámolnak a rabszolgaságba döntő barbársággal, választaniuk kell a
győzelem után, sőt választaniuk kell már a háború alatt, a hősies meg
újhodás közös kísérlete s ama régi önzés és mohóság között, mely nem
volna egyéb, mint újrakezdése a zűrzavarnak. Amerika és az egyesült
nemzetek megnyerik a háborút. De velük nyeri meg az elnyomott Európa
is, s a pokol, melynek tüzében égett, félelmes jogokat ad neki a jövőre:

állandósítani a vihart, ha beléveti magát a kétségbeesésbe, vagy kivenni
méltó részét a közös élet jobb és emberibb formáinak megalkotásában.

Tisztító munkáról szóltam az imént; ám e kifejezést, noha lényegé
ben helytálló, csak bizonyos fönntartással merem alkalmazni, és nem
szeretném, ha hamis értelmet tulajdonitanának neki.

Akiket megfertőzött a fasizmus és a nácizmus, nemcsak abban vét
kesek, hogy hazudnak: megrontották, elzüllesztették magának a nyelv
nek a funkcióját is. Franciaországban a Pétain-kormány széltében elter
jesztette farizeusi ideológiáját, melyben vezeklés, bűnbánat, magábaszál
lás, szív és erkölcsök megtisztítása: mind e tiszteletreméltó szavak és
fogalmak elvesztették értelmüket és becsületüket, és szinonímáivá váltak
bizonyos beteges önvádolásnak, melyet azért követeltek a néptől, hogy
örvükön menlevelet nyerjenek a valódi bűnösök. Az a megtisztulás,
amelyre most van szükség, nem a politikai indulatok, az osztályok közti
gyűlölet és a korbács apológiája szerint kifacsart erkölcs közhelyeibe
való belémenekvés. Nem is a tehetetlen rezignáció ragálya, hanem a
bátorság, remény, bizalom és hit munkája, első lépése az értelem elszánt
erőfeszítése legyen, hogy mindenáron tisztán lássunk, s megmentsük a
torzitó tévtanoktól mindazokat az értékeket, amelyekben hittünk és
hiszünk, és amelyekben a világ reménye nyugszik.

Tanui vagyunk a modern világ fölszámolásának. Világénak, mely-.
ben Machiavelli pesszimizmusa a politika lényegévé tette az igazságtalan

. erőszakot: melyben Luther szakadása megbontotta az egyensúlyt, kitépve
Németországot az európai közösségből; melyben az Ancien Régime
abszolutizmusa a kereszténység rendjét fokozatosan fölcserélte az élet
keresztény forrásaitól mind jobban eltávolódó erőszak rendjével; melyet
Descartes és az enciklopedisták racionalizmusa az ábrándos optimizmus
karjaiba vetett: melyben Jean-Jacques Rousseau álkeresztény naturaliz
musa összezavarta az emberi szív legszentebb törekvéseit egy olyatén
föld; Isten-országa sóvárgásával, melyet az Állam vagy a Forradalom
fog megvalósítani: melyet Hegel panteizmusa megtanított arra, hogy saját
történelmi mozgását tegye istenévé: s melynek hanyatlását csak siettette
a polgárság uralma, a kapitalista profit rendszere, a számos imperialista
összeütközés és a nemzeti államok féktelen abszolutizmusa. Ezt a világot
át- meg áthatotta a kereszténység; legmélyebb életerőit éppen a keresz
tény hagyományoknak köszönhette; szigorúbb bírája sem lehet a keresz
ténységnél. Alapvető tévedése az a hiedelem volt, hogy az ember meg
mentheti magát egyedül a saját erejére hagyatkozva,s hogy az emberi
történelem Isten nélkül folyik. De ugyanakkor nagy korszak volt és nagy
műveket is alkotott; az ember jobban ráeszmélt önmagára, méltóságára
S a törvényre, mely arra készteti, hogy haladjon, fejlődjék az időben;

a polgári társadalom egyfelől, az értelmi megismerés másfelől autonó
miára jutottak benne; a tudomány - noha szerencsétlenségünkre hova
tovább a bölcseség helyét bítorolta -, a természet tudományos meghó-
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dítása, az ipar és ti technika páratlan sikereket ért el; s a gép, még
várva ugyan az időt, midőn az értelem majd valóban emberi célok szol
gálatába fogja, az emancipáció hallatlan lehetőségeivel kecsegtetett.
A francia forradalom, s történelmi következménye, a laicizált keresztény
idealizmus hatalmas kibontakozása óta a szabadság és a társadalmi igaz
ság eszméi rázták meg s éltették civilizációnkat, és csak rabszolgaiélek
kívánhatja e szabadság és igazságeszme megsemmisítését ama szenve
dések és zavarok miatt, amelyekre alkalmat adhatott. Röviden: a modern
világban, miközben megteremtették gyümölcsüket a vétkek és bajok,
melyeknek csiráit magában hordta, folytatódott a civilizáció természetes
növekedése és az evangéliumi kovász titkos munkája is. A tizenkilen
cedik század művelődése, ha termékenyeri növeini nem is tudta, legalább
megőrizte amaz isteni és emberi értékek örökségét, melyeknek forrásai
őseink küzdelmei a szabadságért, a zsidó-keresztény hagyomány és klasz
szikus-antik tradíció. És noha súlyos félreismerések közepett, de keresz
tény maradt legalább azokban az alapelvekben, melyeknek létét köszön
hette: azokban a kapcsolatokban, melyek az emberről, az emberi hala
dásról, a jogról és a szellem értékéről alkotott -eszméit a kereszténység
szent alapjához fűzték; a vallásszabadságban, melyet végeredményben,
ákár tetszett neki, akár nem, mindvégig fönntartott, bárhogyan korlá
tozták is azt egyes országokban és bizonyos időkben; az értelem és az
emberi nagyság iránti mély bizalmában, amiből szabadgondolkodói éppen
a kereszténység ellen véltek fegyvert kovácsolhatni. s abban a szeku
larizált keresztény érzésben, mely, téveszméi ellenére is, alkotásait s
politikai és társadalmi vágyait sugallta.

Ha a növekvő szakadás világunk valódi magatartása s a szilárd
léte alapföltételét alkotó erkölcsi és szellemi elvek közt az egyensúly
végzetes megbomlására vezetett is; ha e világ lassankint ki is vetkezett
szellemi tartalmából s végüli afféle szó-univerzumhoz, élesztő nélküli tész
tához hasonlított is; s ha utóbb a katasztrófa elkerülhetetlen lett is: erők

és igazságok évszázadokon át fölhalmozott hatalmas történelmi tőkéje

ma is rendelkezésére áll az emberi szabadságnak; a megújhodás energiái
ma is készenlétben vannak; s ismét csak tőlünk függ, hogy a modern világ
katasztrófája ne torkolljék holmi visszafordulásba az Ancien Régime
vagy a középkor valaminő hamis bálványa felé, s ne torpanjon meg az
új német rendszer teljes szétzúzásában, hanem egy valóban teremtő új
korszak kezdete legyen, - olyan korszaké, melyben az ember újra el
indul, szenvedésben és reménnyel telten, a szabadság meghódításának
útján.

A demokráciák tragédiája

A modern demokráciáknak az a tragédiájuk, hogy még nem sikerült
megvalósítaniuk a demokráciát. Először is: a demokratikus eszmények
ellenségei- soha nem tették le kezükből a fegyvert; rejtett indulataik.
nép- és szabadsággyűlöletükkel egyetemben, oly mértékben növekedtek,
amily mértékben erre a demokráciák gyöngesége és hibái ürügyet szol
gáltattak. S végül szövetségre léptek a pénztől megrontott, előjogaikhoz

makacsul ragaszkodó s a kommunizmus vak félelmében reszkető ural
kodó osztályok érdekei, - (holott a kommunizmus terjedését hatásosan
csak határozott szociális reformpolitikával lehetett volna megelőzni); 
sötét kalandorak becsvágyai; a rabszolgabölcselet, melyet Európa vala
mennyi államában buzgón hirdettek azok az utópisták, akiknek egyetlen
rnohó kívánságuk volt: hogy bármily áron is, de lássák eszméik ura
lomrajutását, - a faj elmélet szadistái, ittasan az örömtől, hogy a szel
lemet a szellem elárulására használhatják, s az emberi elaljasodás út-
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szeli vámszedői. Am amikor a szellemi megfélemlítés, az áltudományos
és álirodalmi tekintély s a rágalmazás teljes gépezete hatóképessége
csúcspontjára emelte ezt a hamis ideológiát, a demokratikus országok
ifjúsága mély lelkiismeretvízsgálatba merült j néhány év multán meg
újhodott erőkkel lábalt volna ki belőle, első hatása azonban a kétely
és tétovázás fölébresztése volt.

Annak, hogy a modern demokrácíák nem tudták megvalósítani a
demokráciát, másik fontos oka az, hogy e megvalósításnak mind szo
cíális, mind politikai sikon egyszerre kellett volna, s múlhatatlanul, végbe
mennie; ennek a követelménynek azonban nem tettek eleget. A pénz
bőségére alapított gazdasági rend megoldhatatlan önellentmondásai, az
uralkodó osztályok önzése, s a proletariátus kiválása, amit a marxizmus
a Forradalom misztikus elvévé emelt, megakadályozták, hogy amit a
demokrácia javall, véllóban átmenjen a társadalmi élet vérkeringésébe j
a modern társadalmak tehetetlensége a nyomorral s a munka elember
telenedéséve] szemben pedig, épúgy, mint képtelenségük arra, hogy meg
akae'ályozzák az embernek ember által történő kizsákmányolását, e demo
kratikus törekvések keserű bukását jelentette.

A legfőbb ok azonban szellemi természetű, s abban a belső ellent
mondásban .és végzetes fé1reértésben rejlik, melynek a modern demo
kráciák, főként Európában, áldozatául estek. Végső elvében s alapjában
a közös emberi életnek az a formája és eszménye, melyet demokráciának
nevezünk, az evangélium sugallatából származik s nélküle fönn nem áll
hatj s a történelmi összeütközések vak logikája meg a társadalmi emlé
kezet gépiességei folytán - amiknek a gondolkodás logikájához semmi
közük - a modern demokráciák irányító erői egy álló évszázadon át
megtagadták az evangéliumot s a kereszténységet az emberi szabadság
nevében, a keresztény társadalmi rétegek irányító erői pedig egy évszá
zadon át harcoltak a demokratikus törekvésekkel a vallás nevében.
Franciaországban az 1848-i munkásmozgalmat keresztény láng hevítette,
bármilyen füsttel égett is az olykor. A szabadgondolkodó polgárság egy
szerre oltotta ki e mozgalmat s e lángot j s a vallás társadalmi hatalma

.ekkor épúgy a polgárság érdekei felé hajlott, mint ahogyan korábban
a trón érdekei felé. A társadalmi fölszabadulás szabadalmazott apostolai
nem tudták meglátni az Egyházban Jézust, s összetévesztették a vallásos
orthodoxiát a rendfönntartó szerepében tetszelgő politikai és társadalmi
elnyomással. A vallás társadalmi támaszai pedig nem tudták meglátni
Jézust a szegényekben, nem tudták meghallani Jézus hangját követelé
seik kúsza lármájában, s a társadalmi igazságra való hivatkozásokat össze
tévesztették a fölforgatással s a haladás mezében hivalkodó istentelen
forradalommal. A tizenkilencedik század végén mintha beteljesedett
volna a nagy botrány, melyről XI. Pius pápa beszélt.' a munkásosztá
lyok a kereszténység megtagadásával keresték boldogulásukat, a kon
zervatív keresztény körök pedig az igazság és szeretet korszerű követel
ményeínek megtagadásával keresték a magukét. A katolikus Egyház ünne
pélyesen figyélmeztette a népeket a bennük rágódó veszedelemre; e nagy
intelem azonban későn érkezett. Csakhamar föltűnt Európa-szerte a kép
telen dilemma, melyet kerge vezetők állítottak ,az emberek elé, azt állít
ván, hogy választaniuk kell a kommunizmus között - mely alapelvei
közül kihagyta az Istent -, s a fasizmus között, mely szelgájává akarta
alázni, pártjába akarta sorozni Öt, s meg akarta rontani a lelkekben a

1 "A tízenkilencedik század nagy botránya, hogy az Egyház elveszítette a
munkásosztályt." E szavakat XI. Pius pápa Cardijn Abbénak, a JOC-mozgalom
alapítójának mondta, amikor kihallgatáson fogadta.
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vallást, "dekrisztianizálni akarta az Egyházat" i föltűnt ez az abszurd
vagy-vagy s rávilágított ama szörnyű hűdésre, melybe az a bizonyos belső

ellentmondás vezette a népek evilági élet~ben mind a demokrácia, mind
a kereszténység elvét, s rávilágított arra a szerencsétlenségre is, melyet
a modern demokráciákban e két elv frigyének fölbomlása okozott.
A háború tragédiája fölébresztette az embereket. A demokráciák a háború
után csak úgy nyerhetik meg a békét is, ha a kereszténység ösztönzése
és a demokrácia sugalmazása kölcsönösen fölismerik egymást és meg
békélnek egymással.

Van Amerikában egy kártékony növény, úgy hívják: mérges boros
tyán. Ha ez rátekeredik egy tölgyre, magához e tölgyhöz is veszedelmes
hozzáérni. Az ilyen fát mérges tölgynek mondják, de tévesen: mert a fa
egészséges, egészségesek nedvei is: csak az élősdije mérges. Az utóbbi
harminc évben Európában soköszinte szellem fordult el több-kevesebb
undorral a demokráciától, - s itt nem a diktatúra kiszolgálóira gondo
lunk, s nem is azokra, akik nagy hangon halált kiáltottak az értelemre,
hanem azokra, akiket visszariasztott az a sok élösdi inda, mely a valódi
demokráciára ráfonódott s szinte megfojtotta azt. Ezek most ráeszmél
nek, hogy amikor fejszecsapásaikkal a fát döntögették. voltaképen az
emberiség evilági reménységét ostromolták, a nélkül, hogy a köréje teke
redett halálos indák gyökereít elérhették volna; e mérges növények, alá
hullva a talajra s vígan táplálkozva a föld rothadékony mocskaiból, csak
annál útálatosabb bujasággal tenyésztek, átkozott vegetációvá burjánzot
tak, gyümölcsöt színleltek s minden mérgük a hitleri borzalomban sűrű

södött össze.
Nem szívesen változtatjuk meg a neveket, melyekért egész nem

zedékek áldoztak szenvedést és reményt. Nem is az a fontos, hogy új
nevet találjunk a demokrácia fogalmára, hanem az, hogy fölfedezzük és
megvalósítsuk valódi lényegéti hagyaképmutatásai és az evangéliumi
ihlet hiánya miatt kiszikkadt polgári demokráciáról áttérjünk a teljes
egészében emberi demokráciára: az elhibázottról az igazira.

A demokráciának már a neve is másként cseng Amerikában és más
ként Európában, nem is beszélve arról, mily különbségek vannak e téren
maguk az európai államok között is. Amerikában, ahol a hatalmas pénz
ügyi érdekeltségek ellenére, a demokrácia sokkal mélyebben áthatotta
az egész életet, s ahol soha nem feledkezett meg keresztény eredetéröl,
e név frissen élő ösztönt hív elő, erösebbet, mint az élösdiként reáfonódó
szellemi tévedések. Európában viszont oly eszményt jelöl, melyet a
tények megcsúfoltak, s melynek a tévedések féligmeddig már a lelkét
is fölfalták. Amerikában, talán mert ott a kereszténység oly határozat
lan és híg Jormákat öltött, hogy olykor már nem is egyéb, mint az emberi
erkölcs bizonyos érzelmi tartozéka, keresztény és demokratikus elv szét
válása soha nem volt oly élesen érzékelhető, mint Európában, hol il. lel
kek és szellemek megoszlanak egyalkatában és tanaiban megbontha
tatlan szilárdsággal kialakult, de a nép életétől egy bizonyos idöben
némileg elszigetelődött kereszténység, meg a .nyílt és harcos hítetlenség
vagy vallásgyűlölet közt. Amerika számára a probléma: kereszténységét
az isteni követelmények mértékéhez szabni és demokráciájának vallásos
és szellemi feszültségét Krisztus keresztáldozatának hőfokáig hevíteni.
Európa kérdése: megtalálni a kereszténység éltető erejét a földi világ dol
gaiban is, s ugyanakkor végezni a keresztényellenes barbársággal s a
rabszolgaság demokráciaellenes áradatával. Itt is, ott is gyökeres átalaku
lásra van szükség, a szellemi erők föltámadására, a népekből támadó új
lovagságra. Ez az átalakulás elkezdődött. De egyelőre csak elkezdödött.

(Folytatjuk.)
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