
Kereszténység és liberalizmus

MOLNÁR TAMÁS

A liberális ideológia és a kereszténység

A marxista szocializmus szorításából szabadulva természetes, hogy ennek ellen
hatásaként a liberalizmust, a marxizmus agyonreklámozott ellenfelét most ,újra
dicsfény övezi. Egyszer, sok évvel ezelőtt, vitába keveredtern az Egyesül Alla
mokban egy professzorokból álló bírálóbizottsággal, akik azt bizonygatták, hogy
a liberalizmus fogalma a "szabadság" szóból ered, ezért szükségképpen a leg
főbb társadalmi jó. En úgy érveltem, hogya) a szabadság csupán üres fogalom,
amelyet egyéni választásunk szerint bármivel megtölthetünk; b) mivel etikailag
semleges, nem irányítja megfelelően a cselekvést; továbbá c) manapság ideoló
giai töltéssel terhelt kifejezés, sajátos történelmi háttérrel. Az első két érv filozó
fiai, ezekre még később kitérek. Mit értsünk azonban "történelmi háttéren"?
Ennek összetevői a következők: azoknak a rendszereknek az összeomlása, ame
lyek az állami tervgazdaságra épültek; a piacgazdaság győzelme, amely képes
ellenállni a válságoknak, elviseli az adókat, a szociális és a hadikiadásokat. Fő

ként Kelet-Európában vált általánossá az a követelés. hogya liberalizmus irá
nyába történjen elmozdulás. Tegyék lehetővé a szabad vállalkozást, a javak és
szolgáltatások szabad áramlását, csökkentsék a szociális terheket.

A liberalizmust más népszerű fogalmakkal azonosították (például a demok
ráciával, a helyi önkormányzattal, a pluralizmussal, a haladással, sőt az ökume
nízmussal - röviden: csupa pozitív tőltetű szóval és fogalommal). Hozzá kell
tennünk, hogy az a szinte mítikus szerep, amelyet az Egyesült Allamok tölt be e
fogalmak propagálásában, nagy mértékben hozzájárult jelenlegi érte1mezésükhöz.
A következtetés kézenfekvő: a liberalizmus jólétet és boldogságot jelent; Amerika
liberális társadalom liberális gazdagsággal; Amerika (az "amerikai modell") jómó
dot és boldogságot hoz azoknak a társadalmaknak, amelyek követik példáját.

Helyénvaló, hogya liberalizmusról kialakult nézeteket most a keresztény
igazság fényében is megvizsgáljuk. Könnyű lenne kritikai észrevételeink alátá
masztására két, nem egyformán jelentős, de nem kevésbé fontos antiliberális
dokumentumot idézni, amelyek a XIX. században születtek. Ezek egyike termé
szetesen IX. Piusz 1864-ben kiadott Quanta cura... kezdetű encikIikájához fűzött

5ylIabus, amely a liberalizmus virágkorában foglalja össze az egyház álláspont
ját, és amely nem csupán alkalmi, hanem sokkal inkább a "korszellem" ellen
irányuló nyilatkozat volt. A másik dokumentum, mely teljességénél fogva sok
kal alkalmasabb az értékelésre Max Weber: A protestáns etika és a kapitalizmus
exeueme című műve. Ez a mű sokkal komplexebb, mivel állításait egy keresztény
álláspont sajátos értelmezésével fogalmazza meg, ahogyan azt a kapitalista fej-
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lódés támogatására kölcsönvették. Ily módon lét jogosultságot adott annak az új
erkölcsi távlatnak, amelyet manapság liberális éthosznak nevezhetnénk. Weber
tanulmányának ennél a kritikus pontjánál két dologra bukkanunk; egyrészt arra,
hogy a liberalizmus nem egyszerűen a kereszténység szekularizált terméke,
amely megőrzi annak hagyományát, hanem olyan ideológia mint a szocializ
mus, amely mellesleg szintén a kereszténységre hivatkozik. Másrészt a libera
lizmus lényege világos és sajátos ideológia, amely új etikát, új társadalomképet
rajzol meg; valójában egy alapvetően újjáalkotott emberképet.

Honnan ered a liberalizmus? A modern szabadelvű ideológia "szülőatyjai"

nem az amerikai köztársaság alapítói - akik egyébként valamennyien szabad
kőművesek voltak -, hanem Mandeville, Hobbes, Locke, az európai hugenot
ták, stb. (Mandeville esete különösen érdekes: a francia tudós Hollandiából te
lepült át Angliába, ahol az általa hirdetett eszmék miatt új polgártársai "ördögi
embemek" nevezték. Gondolkodása mindenesetre forradalmi volt.) Miután a
vallásháborúk, mint már korábban annyiszor, ismét bebizonyították, hogy a ke
resztény erkölcs nem képes békét hozni a világnak, jobb politikára volt szükség.
Az úgynevezett keresztény erények és a jámborságra buzdító üres prédikációk
helyett építsünk az emberi búnökre: a hízelgésre, a mohóságra, a haszonszer
zésre, a társadalmi becsvágyra. A céljuk az volt, hogy az egész társadalom javát
elősegítsék, másszóval az egyéni önzést a köz javára fordítsák. Ily módon az
egyéni gyarlóságok közös erényekké változnának haszonelvű kompromisszu
mok és a siker-erkölcstan segítségével. Osszefoglalva: tereljük a gyarlóságokat
olyan mederbe, hogy az ütköző önös érdekek miriádjából össztársadalmi össz
hang jöjjön létre. Ennek klasszikus illusztrációja a következő: a pénzsóvár ma
nufaktúra-tulajdonosok versenyének következtében csökkennek a fogyasztói
árak (ez a "valódi" vagy "piaci ár"): a haszonlesök becsvágya a munkások ke
zébe adja a vásárlóerőt a bér és fizetőeszközök útján, stb.

Ebben Hobbes gondolatmenetére ismerhetünk: a mások agressziójától való
félelem társadalmi szerzödéshez vezet a korábbi ellenségekkel (.homc homini
lupus.). Mindez szöges ellentétben áll Arisztotelész, Cicero, Aquinói Szent Ta
más klasszikus eszméivel. Ez Adam Smith elméletének is az alapja: ha mindenki
önös érdekeitól hajtva cselekszik, az közmegegyezést eredményez. Ez a gondo
lat hatott legfőképpenJohn Locke-ra, aki a gazdasági szabadságot jelölte meg a
többi szabadság forrásaként, és ez jutott kifejezésre Bentham hasznossági elmé
letében, valamint J. S. Mill, F. von Hayek és Ludwig von Mises elméletében is.
Egy másik amerikai, a közgazdasági Nobel-díjas Milton Friedman hirdette azt,
hogy "ingyenebédhez semmi sem fogható": mivel ezért az ebédért nem a ked
vezményezett fizet, a teher azoknak a vállára nehezedik, akiknek a pénztárcáját
terheli. Mondanunk sem kell, hogy ez ellentétes a keresztény szeretettel, amelyet
az Eukarisztia (az Urvacsorán való szabad részvétel) és a kánai mennyegző, az
összegyűltek ingyenes és csodás táplálásának példája jelképez.

Mandeville-től Friedmanig az erkölcsiség olyan ingyenes fényűzéssé válik,
amelyet némelyek kapzsisága tesz lehetövé. Ennek a csoportnak a profitéhsége
nélkül a társadalom továbbra is nyomorúságban, barbár viszonyok között ve
getálna. Mivel az erény nem kifizetődő Oásd de Sade márki filozófiáját), a leg
jobb módszer az, ha engedjük, hogya gyarlóságok melléktermékeként pozitív
társadalmi értékek jöjjenek létre, mintegy automatikusan, megintcsak anélkül,
hogy a materiális étvágyon és a versenyen kívül bármilyen más indíték és szem
pont fölmerülne.
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Érdemes alaposan megvizsgálnunk a liberalizmus alapelvét, amely keletke
zése óta jellemzi Hobbes, Locke, Mandeville, Smith, Bentham, Ricardo és a töb
biek tudományos tanait.

Egyáltalán beszélhetünk-e ebben az esetben keresztény gyökerekről? A sza
badság a keresztény hit szerint elsősorban a minden bűntől való megszabadu
lást jelenti. A bűnt pedig a lélek terheként értelmezi, amely akadályozza Isten
felé fordulásban. Hiszen az Isten és az O parancsai felé kell fordulnunk.

Tehát nem a teljesen szabad cselekvés és az "emancipáif' életmód szabad
ságára van szükségünk, hanem arra, amit a teremtett, egészséges lélek a meg
váltásra való hívásként fog fel. Mivel nem vagyunk egyedül ezen a világon, és
nem vagyunk autonóm lények sem, hanem társadalmi lények és cselekvő sze
mélyek, a parancsok nem önző cselekedetekre vezérelnek, hanem olyanokra,
amelyek embertársainknál kezdődnek, és közösségi vállalkozásokban végződ

nek. Ezzel az értelmezéssel szemben a modem liberális ideológia az individua
lizmust és a profit hajtóerejét hirdeti, akár mások javára szolgál, akár nem; leg
alábbis nem kívánja meg, hogy mások javára szolgáljon. A rendszer áldozatait
azután "rosszaknak" nevezik, vagy lustaságuk miatt hibáztatják őket,mondván,
hiányzik belőlük az akarat és a vállalkozó szellem, továbbá az az ügyesség,
dinamika és szívósság, amely a vállalkozó elithez való csatlakozáshoz szüksé
ges. A predesztinációs és a liberális nyelvezetben egyaránt a kiválasztottaké a
siker. Azok, akiknek vállalkozása sikertelen, a dolog természetéből adódóan
menthetetlenül bűnösök; rászolgáltak a bukásra. Az erkölcsiség - írja Hayek
- egyfajta ráadás, fényűzés, miután a szükségletek már kielégítést nyertek.
Akkor cselekszünk erkölcsösen, írja egy amerikai neokonzervatív (liberális) ka
tolikus, Michael Novak, ha csatlakozunk egy üzeleti testülethez, mint ahogyan
a múltban erényes cselekedetnek számított az, ha valaki elment papnak.

1989 novemberében szemináriumot rendeztek New York városában, amely
ben mintegy tizenöt szociológus, közgazdász és publicista vitatta meg a szabad
vállalkozás, a demokrácia és a liberalizmus altematíváit. Végül arra a következte
tésre jutottak, hogy ilyen alternatíva nem létezik, jobban mondva, hogya "demok
ratikus liberális kapitalizmus" az egyedüli helyes modell az emberiség számára.

A viták folyamán George Gilder, aki Michael Novakkal együtt ma "a kapita
lizmus teológiájának" legfőbb amerikai képviselője, megállapította, hogy a ka
pitaljsta olyan emberként határozható meg, aki hasznos dolgokat visz végbe
embertársai javára. Közbevetésemre, hogy vajon egy pornográf film alkotója és
terjesztője is megfelel-e ennek a meghatározásnak, pillanatnyi habozás után Gil
der igennel válaszolt. Nyilvánvalóan nem tehetett másként, válasza azonban
világosan jelez egy új (vagy inkább meglehetősenrégi, Mandeville-től származó)
erkölcsöt, amelyben az üzeleti hatékonyság többet nyom a latban, mint mondjuk
például Teréz anya gondoskodása a szegényekről. Az ő karitativ tevékenysége
Hayek, Gilder és Friedman nyelvezetében a más tókéjével való visszaélés példája...

Eppen mert a piacgazdaság túlszárnyalta a marxista gazdaságot, a liberaliz
mus elmélete (mint doktrína) nem vált keresztényeszményképpé, nem tekin
tették erénynek. Természetesen lehet arról vitatkozni, hogy egy társadalomban,
ahol a jólét -legalábbis elméletileg - sokak számára elérhető, könnyebb eré
nyesen viselkedni, mint egy olyan társadalomban, ahol szegénység és ínség
uralkodik. Ez nincs így: mind a kétfajta társadalomban létrejönnek a bűntettek

és gyarlóságok különböző változatai. Az ínséggel küzdö társadalomban az em
berek hajlamosabbak arra, hogy élelmet lopjanak; a jóléti társadalomban a jó-
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módú és gondtalan embereket más, ámde éppoly helytelen magatartásfonnák
ösztönzik. Más szóval: fogyasztói társadalmainkat új bűnök terhelik: kábítósze
rélvezet, legális abortusz, gyennekpomográfia, és mértéktelen hedonizmus.

A liberalizmusról különféle illúziók élnek. Az első ilyen illúzió abból ered,
hogya liberalizmus múlt századi képviselőit még áthatotta a keresztény élet
szemlélet, szokásrend. Benjamin Constant, Tocqueville, Gladstone, Lord Acton,
Benedetto Croce, a vezető szabadelvű gondolkodók más kor gyermekei voltak,
megelőzték a sajátjukat, s a megegyezést keresték a többi világnézettel. A libe
ralizmus fejlődése azonban annyira sikeresnek bizonyult, hogy az állam meg
hódításához vezetett (amint azt Guido Ruggiero, liberális történész 1927-ben
kimutatta), és a közélet meghatározójaként sikeressége egyúttal a vallás elvetését
is jelentette.

Manapság a liberalizmus csupán a materializmus sajátos megjelenési formája,
noha különféle jelszavakat kapcsolnak hozzá (kultúra, tolerancia, emberi jogok,
személyes autonómia, nemi egyenjogúság stb.), valamennyit az agresszív pro
fitszerzés és újfajta intolerancia jellemzi. Ennek következménye az egyre beszű

kültebb, ideológiai partizánszeUem.
A második illúziónak olyan emberek estek áldozatul, mint Maritain, Romano

Guardini, vagy az amerikai jezsuita, John Courtney Muray. Feltételezték, hogy
az 1945utáni liberális társadalom a keresztény világnézet és értékrend virágkora
lesz a nagylelkű pluralizmus és tolerancia liberális-demokratikus keretei között.
Maritain esete a legjellemzőbb: a háború utáni évek Amerikájában jutott arra a
következtetésre, hogy feltételezett rokon vonásaik miatt a liberális társadalom
és a katolikus egyház olyan harmóniában élhetnek, amelyben az egyház és a
hívek békésen gyakorolhatják a toleranciát, amelyet ők viszonzásképpen szintén
élveznek a törvények és az általuk alkotott és áthatott közerkölcsök által. A
francia filozófus úgy látta, miként százhanninc évvel korábban Tocqueville,
hogy az amerikai liberális modell az egyházi személyeknek garantálja hivatásuk
zavartalan gyakorlását a politikából való kizárásukkal. A társadalom számára
pedig megteremti azt a vallási békét, amelyet Európa jóformán soha nem ismert
történelme folyamán. Lehet, hogy ez az értékelés helyes yolt TocqueviJle korá
ban, aligha lehetett azonban érvényes Maritain idején. O ezt 1966-ban, egyik
legutolsó munkájában, a Le paysan de la Garonne-ban be is látta.

Mi is történt időközben?A XX. század közepére a liberális polgári társadalom,
amely bizonyos fajta társadalmi szerzödést kötött a kereszténységgel és annak
egyházaíval, a számtalan érdekcsoport egyikévé fokozta le őket. Szabad vallás
gyakorlat? Igen (a sátánimádóknak is), de szigorúan korlátok közé szorított er
kölcsi és társadalmi hatáskörrel. Valójában az egyház a liberális társadalomban
legalábbis egy lépéssel a félhivatalos" vallás", a világi humanizmus mögé kerül.
A játék neve privatizáció, amelyet nemcsak a kereskedelmi és ipari vállalkozá
sokra alkalmaznak, hanem erkölcsi és szellemi intézményekre is. Világosan kell
látnunk tehát, hogy az egyház esetében ez a társadalmi szerződés által végbevitt
privatizáció megsemmisítő hatású, hiszen a vallás közügy, amelyhez a törvény
hozás, a nevelés, a családügyi tevékenység is hozzátartozik. Az egyház szere
pének ilyen megnyirbálása, jóllehet a liberális ideológia és annak történeti fejlő

dése szempontjából ,érthető, mégis bénító intézkedés, az első ilyen eljárás a tör
ténelem folyamán. Erték már más drasztikus támadások is az egyház szabad
ságát a múltban - nem is beszélve arról, ami az utóbbi hetven évben szakadt
ránk - ezeket azonban nem szentesítette törvény és demokratikus eljárás.
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Az egyház túlélte ezeket a megrázkódásokat; nyitott kérdés azonban, vajon
"lobbyvá" redukálása nem okoz-e hosszantartó és sorvasztó betegséget. Minde
nesetre az új szerep arra sarkallja az egyházi személyeket, a püspököktől kezdve
a teológusokon át a papokig és a viIágiakig, hogy szerepet vállaljanak a politi
kában, amely így bekerült az egyház legbensőbb életébe. Ennek több oka van;
a liberális ideológia szétrepeszti az egyház belső szerkezetét, meggyengíti a hi
erarchia iránti hűséget azáltal, hogy átrendezi prioritásait; ideológiai alapon
megosztja az embereket, egyesek szerint az egyház elfogadja, mások szerint
elutasítja a liberális tant és gyakorlatot. Igy Tocqueville dicsérete az amerikai
vallésbékéről.a papság depolitizálásáról, valamint Maritain reménye a liberális
demokratikus társadalom vallási toleranciájáról kérész életűnek bizonyult. A
helyzet majdhogynem az ellenkezője annak, mint amit vártak. Tény, hogy saját
ideológiai semlegességének kijelentésével a liberális társadalom a "szabadság"
nevében először légüres teret, majd támogatást nyújtott egy új vallásnak, ame
lyet a liberalizmus tana fémjelez.

Ez a vallás nem maradt magánkeretek között, helyzete nem olyan mint egy
lobbyé; megengedik számára, sőt bátorítják arra, hogy áthassa az általános tár
sadalmi éthoszt és a politikát olyan ügyekben mint a nevelés, a törvényhozás,
a törvényszékek munkája. Az utolsó lépés megtörtént: a közéletben a világi
humanizmus felülkerekedett a kereszténységen; jogosan követeli meg tehát a
polgárok hűségér,

Ilyen vonatkozásban kell a mai Magyarország és tágabb értelemben Kelet-Eu
rópa helyzetét és különleges körülményeit tekintetbe venni. Nem vizsgáljuk
meg részletesen ezt a területet, mert erről bőségesen tudósítottak a kelet-európai
megfigyelők és elemzők, szociológusok, politológusok, újságírók és egyházi em
berek az elmúlt néhány évben. Elegendő hogyha alaptételként elfogadjuk, hogy
mindenki ismeri a múlt helyzetet, a jelen erővonalait és néhány jövőbeli lehető

séget.
Ebben az összefüggésben a liberalizmus látszik a magától értetődő kiútnak a

jelen kellemetlenségeiből. A korábban idézett amerikai tudósokhoz hasonlóan
az emberek azt mondják: a liberalizmus szabadságot jelent, és hozzáteszik, hogy
minden szabadság a magántulajdonon alapul, amelynek rnobilizációja és verse
nye a piacon zajlik. Ennélfogva: szabad vállalkozás, profitorientált gazdaság,
szabadság minden szinten a kutatásban, a menedzselésben, a termelésben, a
reklámban, és a szolgáltatásban. Bárminek, ami megragadja a fogyasztó fantá
ziáját, befektetési értéke van, és ezért etikai érték is kapcsolódik hozzá.

Az ellene érvelők arra hivatkoznak, hogyaliberalizmusnak a gazdaságon
kívüli területeken akadnak melléktermékei, s ezek figyelembevétele nélkül
elemzésünk hiányos és hamis. Meddő kérdés, melyik volt előbb: a liberális ideo
lógia vagy a liberális gazdaság. A kettő elválaszthatatlan egymástól, és együtte
sen kell őket kritika tárgyává tenni.

Egyetérthetünk a liberalizmus híveivel, amennyiben hozzátesszük, hogya
szubszidiaritás elve néhány lényeges módosítást hozott a szabad piac müködé
sében, más szóval a szabad piac egymagában nem old meg mindent. Különösen
nem a tökében szegény országokban, mert a kisszámú sikeres beruházó és az
alacsony vagy átlagos jövedelmű többség között tartós egyensúlyhiány jöhet
létre. Az eredmény így aztán nem liberalizmus, hanem álcázott oligarchikus
rendszer lesz, olyan mély társadalmi és kulturális átalakulásokkal, amelyek sér
tik a nemzet egészét. Az egyik következmény a minden átható nyilvánosság és
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a közvélemény formálása, amely meggátolja a dolgokhoz a tárgyakhoz és a
valósághoz való természetes kötődési képességünket. A másik a hatalmas pro
pagandával leplezett monopóliumok létrejötte. Az ilyen feudális jellegű hata
lomkoncentrációra a média urai és cárjai szolgáltatnak jó példát, melyeket rész
ben a nagy üzlet, részben a politikai pártok és más ideológiai csoportok mani
pulá1nak. A végeredmény a társadalmi öntudat meghamisítása, amelyet az a
hiedelem szemléltet, hogya társadalom "demokratikus", miközben valójában a
barbár verseny könyörtelen érdekei uralják; egy olyan versenyé, amely nem
kínál valódi alternatívát, csupán még nagyobb versenyt egy erkölcsi pusztulás
ban szenvedőfogyasztói társadalom keretei között. E társadalom nem kínál más
eszményt, mint az élvezetkeresést.

Az alternatíváknak ez a hiánya kristályosodik azután ideológiává, amely ab
szolút igazságként fogadja el, hogy az ipari fogyasztói társadalom, amelyet a
liberalizmus szervezett, a végső eszmény, amelyen túl csak a káosz, vagy annál
is rosszabb: a nem liberális társadalom létezik. Fölényesen és fanatikusan tudat
ják velünk, hogya nem szabadelvűalapon sz~rvezett társadalomnak sincs helye
a modern ember fogalmai és képi világában!

Amit itt további vitára kívánok bocsátani, az nem egy alternatív társadalom
- ezt a történelem úgyis létrehozza -, hanem a következő két téma: egyrészt
végig kellene gondolni minden történelmi-emberi alkotás végességét és létrejöt
tével eleve adott tökéletlenségét. Ezek az elmélkedések szerénységre taníthatnak
bennünket, de társadalmi és politikai távlatokat is nyithatnak előttünk.Másrészt
viszont föl kell ismernünk azt, hogya liberalizmus itt és most jelentős tényezője
lehet a gazdasági fejlődésnek,mint ideológiát azonban ártalmatlanítanunk kell,
célszerű megszelidítenünk, korlátok közé szorítanunk és kellő okossággal alkal
maznunk. A szabadverseny nagymérvű bevezetése nagy tömegeknek jólétet
hozhat ugyan, de a velejáró elvek elpusztíthatják a kultúrát és a nemzet képes
ségét a lelki megújulásra.

Jegyzet

• Francis Fukuyama, aki az utolsó planetáris rendszer, a liberális demokrácia ideológusaként
szerzett nevet magának (HegeIt és a hegeliánus marxista A. Kojcvet magyarázva), azt állítot
ta nemrégiben: " ... a liberális-demokratikus forradalom és a kapitalista forradalom mint a
történelmi fejlódésmód részei rokonságban állnak egymással. Szoros kapcsolat áll fenn a
liberális demokrácia és a fejlett iparosodás között, oly módon, hogy az előbbi feltartóztatha
tatlanul követi az utóbbit. Az ipari érettséghez magasszintű urbanizáciőra,oktatásra, munka
eró-mobilitásra, racionalizálásra, a politikában való részvételre és demokratikus kormányzás
ra van szükség", Mindezek a tényezők azonban egyformasághoz, sivár környezethez, neve
lés helyett csupán idomításhoz és magas bűnözésiarányszámokhoz vezethetnek. Fukuyama
elhallgatja ezeket a melléktermékeket, és arra irányuló erőfeszítésében, hogy minden egyéb
alternatívát kízárjon, egy ideológus buzgalmával igyekszik azt a látszatot kelteni, hogy libe
rális demokráciánkkal szemben csak a militarista zsarnokság áll, és kíméletlenül harcot foly
tat minden más megoldással szemben. A dernokráciák, teszi hozzá, nem viselnek háborút
egymás ellen.
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