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Lukács László: - A három nagy jelszó, amelyet a francía forradalom véglege
sített az európai történelmi tudatban, hogyan fér össze a valóságban egymással,
illetve ezeket az értékeket mennyiben tekinthetjük a keresztény gondolatvilág
folytatódásának, szekularizált formájának?

Gergely András: - Miért vált a szabadság, egyenlőség, testvériség éppen eb
ben a sorrendben a forradalom jelszavává? A keresztényalapértékek eredendő

rangsorában az elsőnek a testvériséget tekínteném. Ez az érték a legkevésbé
vitatható, kezdettől jelenlévő és a legkevésbé torzult az évszázadok során. Az
után következhetne az egyenlőség, majd végül a szabadság, amely számunkra
erősen politikai jelentésű fogalommá és kategóriává vált. ,

Médosultak-e ezek a fogalmak a szekularizáció folyamán? Ugy érzem, hogy
az élet spiritualizálódott, mert ezek az eszmék fokozatosan érvényesültek benne.
Legalábbis Európában. Az európai történelmi folyamat lényegének tartom, hogy
a történelmet sikerült azokhoz a progresszív fogalmakhoz és gondolatokhoz
igazítani, amelyeket előzőleg meghirdettek. A kereszténységnek ebben hihetet
lenül nagy szerepe volt. Nem helyezném a kereszténységet azzal más vallások
fölé, mintha a többi nem hirdetne, nem vallana humánus értékeket, de úgy
érzem, hogy legalábbis a nagy világvallások közül a kereszténység volt az,
amely ezeket az eszméket -legalábbis részben - érvényesíteni tudta.

Keresztény alapértékek - liberális alapértékek

Lukács László: - Az értékek általad felállított sorrendje részben megegyezik
az ősegyházéval. ahol szintén a testvériség állt az első helyen. A francía forra
dalom és a felvilágosodás során azonban a sorrend megfordult, és a szabadság
került a vezető helyre.
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Balassa Péter: - A szabadság, egyenlőség, testvériség emlegetésénél mindig
megfeledkezünk arról, hogy ez a jelszó a francia forradalomban eredetileg így
végződött; ou la mort, azaz: szabadság, egyenlőség, testvériség - vagy a halál.
Ez egyben olyan programot jelenthetett, hogy ha nem sikerül ezt a három ala
pértéket összeegyeztetni, akkor a civilizáció vagy az európai kultúra halálos
veszélybe kerülhet. Azt gondolom, hogy ez a három alapérték a valóságban nem
egyenlő mértékben érvényesült, és éppen a legfontosabb szónak, a testvériség
nek a sorsa a legrejtélyesebb. mert civilizációnk ezidáig nemigen tudott mit
kezdeni vele.

Gergely András: - És ez utóbbi fogalom kopott le; Eötvösnél már azt találjuk:
szabadság, egyenlőség, nemzetiség a három uralkodó eszme.

Balassa Péter: - Nem is szólva a szabadság és az egyenlőség konfliktusáról.
Ha pedig ez így van, akkor úgy gondolom, hogya záradék: "avagy a halál",
nagyon realisztikus, sőt abban az összefüggésben érthető kikötésnek számít.

Jelenits István: - Ennek a három eszmének a sorsa nagyon összefonódik egy
mással, ha az egyik veszélybe kerül, akkor a másik kettő is csonkul. Ha a ke
reszténység történetét nézzük, nem is lehet sorrendi vagy rangsorbeli különb
séget fölállítani. Igaz, hogy a Bibliában valóban több szó esik a testvériségról.
mint a szabadságról. De ha az Oszövetséget tekintjük, meghökkentő Izrael tör
ténete, amely szabadulással kezdődik, harca a szabadságért, Istennek az a szán
déka, hogy választott népe szabadságban éljen. Ezt a törekvést a külső és belső

körülmények ellenére igyekszik érvényre juttatni. De az Ujszövetségben is, pél
dául Pálnál külőnös hangsúllyal fogalmazódik meg, hogy szabadságra vagyunk
hivatva, hogya szabadság és nem a szolgaság lelkét kaptuk. A biblikusok azt
mondják, hogy az eszmetörténeti háttér, amelyben az Ujszövetség szabad
ságeszméje megfogalmazódik, a görög poliszok történetével kapcsolatos. ahol a
szabad ember a rabszolgával áll szemben. A kereszténység egyik újdonságának
tekinthető az ember méltóságának és szabadságának hangsúlyozása, amely
meghatározza kapcsolatunkat a kozmosszal, a világgal és az Istennel is. Ennek
a jelentőségét azért nem tudjuk fölmérni, mert valójában annyira magától érte
tődővé vált a számunkra: a törvény szolgaságából az ószövetségi törvénynek ~z

élet minden részletét megkötő súlya alól már kilépett a keresztény ember. Es
ugyanúgy kilépett a pogány is a csillagok és más istenségek függőségéből,ami
kor kereszténnyé lett. Es ez a fajta szabadság elementáris élménye volt mind
azoknak, akik kereszténnyé lettek. Ehhez az alapvető élményhez kapcsolódott
a testvériség és az egyenlőség eszménye is, mert azáltal vagyunk egyenlők,hogy
ugyanannak a szabadságnak a részesei vagyunk.

Németh G. Béla: - Amennyiben a vallások létmagyarázatoknak tekinthetők,

akkor a kereszténység a vallások között az a fajta létmagyarázat, amely legkö
zelebb áll a modern világhoz. A testvériség, az egyenlőség és a szabadság esz
ménye igazában már az őskereszténységben is jelen van. Csakhogy nem egy
szerűen társadalmi formában, bár a keresztények között - mint óhajtott cél 
úgy is, hanem elsősorbana lélek, a gondolat és az etika síkján: a szabadság az
egyedül igaznak vélt lsten megismerésének, választásának lehetőségét jelenti,
akárminden állami társadalmi paranccsal, ellenzéssel szemben is az egyén szá-
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mára; a testvériség pedig a gyakorlatban is megnyilvánult az őskereszténység

világában, mint az egyéneket közösséggé szervezó elv. Az egyenlőség mindenek
fölött Isten előtti egyenlőséget, a cselekedetek megítélésében való egyenlőséget

jelentette.
Amikor laicizálódásról beszélünk, arra kell gondolnunk, minden új világnézet

lényegében egyfajta valláspótlék is, mert mindegyik - Heisenberg szavaival 
a lét a vallásokéhoz hasonló teljes értelmezésére tör. Tehát az alapkérdések
ugyanazok, csak éppen másképp tesszük föl őket s másképpen felelünk rájuk.
Nos, csakugyan úgy tűnik, mintha a francia forradalom hozta volna először ezt
a három fogalmat. Ez a nézet azonban téves; a francia forradalom csupán átér
telmezte őket. Addig az egyenlőség Isten előtti egyenlőséget jelentett, addig a
testvériség igazában az Isten-teremtményiség egyenlőségének etikai kötelezett
sége volt, most politikai kötelezettséggé vált. Tehát evilágivá és politikaivá. Ezt
felejtettük el. S elfelejtettük azt is, ami most és itt számunkra különösen fontos,
hogyamarxizmus is egyféle valláspótlék.

Azokat az eszményeket, amelyeket először a kereszténység hozott Európa
számára - persze a görögök "közreműködésével"-, azokat a marxizmus szél
sőségesen evilági szinten és módon igérte megvalósítani, de a megvalósíthatá
sukban bízók igazában vallásos hittel fogadták el ezt az igéretet. Gergely András
joggal mondta azt, hogya keresztény alapértékeknek csak egy része valósult
meg e világban. De ez nemcsak a múltban volt így. A testvériségnek is, az
egyenlőségnek is és a szabadságnak is mindig töredéke fog e világon megvaló
sulni. A történelmet, az emberi természetet ismerő tudja ezt. A vallások azt
igérik, hogy Isten előtt, Istenben, tehát a létezés egy más szintjén a szabadság
is, az egyenlőség is, a testvériség is tökéletesen megvalósítható. A nagy politikai
utópiák mindig azt igérik, arra törekszenek, hogy itt e földön valósítsák meg
ugyanezeket, tehát valláspótlékot nyújtanak. Nagyon jellemző, hogya nemzet
állam is egyfajta valláspótlékká vált, ugyanúgy, ahogyan a marxizmus és sok
egyéb társa. A tökéletes nemzetben, a tökéletes társadalomban meglesz a teljes
szabadság, a teljes egyenlőség, a teljes testvériség.

GergeLy András: - Kiegészítést szeretnék tenni az egyenlőséggel kapcsolatban:
az Isten előtti egyenlőség keresztény tartalma a "földön" gyakorta a szociális
egyenlőség követelésében jelenik meg. A protestantizmus történelmi érdeme,
hogy újra a spirituális oldalt emeli ki: ,a protestantizmus az emberek Istentől

való egyenlő távolságát hangsúlyozza. Igy újra lehetett gondolni a "földi" tár
sadalom kérdéseit, amelynek során az egyenlőség-fogalom szekularizálódott és
realisztikus tartalmakkal telítődött.

Lengyel úiszló: - Én az emelném ki, hogy a három érték egyike sem valósul
hatott meg teljes mértékben. A francia forradalom óta hihetetlen küzdelmet foly
tattak egymással a különbözö ideológiák. Ha valaki, mondjuk a szocializmus
nevében, az egyenlőséget, méghozzá a társadalmi egyenlőségethelyezi tartósan
a szabadság elébe még akkor is, ha tulajdonképpen a szabadságot ismeri el
alapértékként, akkor ez azzal jár, hogya testvériség fogalma feloldódik a min
den ember testvér, a munkástestvériség gondolatában. Igy jutunk el végül a
párt-testvériségbe. A szabadságnak az előtérbe állítása bizonyos időszakokban

torzításokat hoz ugyanúgy, mint a másik kettő. Néha évtizedek, vagy félévszá
zadok telnek el a nemzet-testvériség jegyében, miközben hihetetlen küzdelmek
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zajlanak le a szabadság és az egyenlőség ellen, noha természetesen ezeket az
értékeket sem tagadják nyíltan. Modem korunkban ezeknek az értékeknek a
kemény csatája. egymással való küzdelme mozdítja elő mindegyik érték egyre
teljesebb megvalósulását. Szinte csodának érzem, hogy minden torzítás ellenére
mégis jutottunk valamire, miközben ezek az értékek számos esetben szinte tel
jességgel eltorzulnak. Európa és a kereszténység akkor pusztulna el, ha e három
alapérték nemcsak egyszerűen eltorzulna, hanem el is tűnne. Többször. eljutot
tunk ennek határára, de eddig még mindig sikerült visszatérnünk. Erdemes
lenne alaposan szemügyre venni, milyen szerep jutott a visszatérésben a keresz
ténységnek például a nemzet-testvériség, a 30-as, 40-es évek idején.

Németh G. Béla: - Kockázatos itt beszélnünk a többi, a nem keresztény val
lásokról, de azért valószínű,hogy a kereszténységnek óriási szerepe volt és van
az európaiság világra való kiterjesztésében, ezeknek az értékeknek világméretű

elfogadtatásában, hiszen az iszlám például ugyanezen értékeket csak részlege
sen vallja magáénak és csak részben hirdeti a túlvilágra vonatkozóan. A keresz
ténység egyszerre és egyetemesen képviseli mindhármat.

Balassa Péter: - Ennek hátterében talán az áll, hogya kereszténység kezdettől

fogva tiszteletben tartotta, sőt előtérbe helyezte az egyént, az individuumot,
beleértve a lelküsmeretet. Ezt a tiszteletet fordították evilági nyelvre az elmúlt
évszázadokban.

SZilbó Miklós: - Ha a francia forradalom hármas jelszavából indulunk ki,
akkor a kereszténység és a liberalizmus eszmekörét egybevető vitában rögtön
le kell szögeznünk, hogy a francia forradalom hármas jelszavát nem a libera
lizmus kiáltotta ki, hanem a politikai demokráciának vált általános és pregnáns
megfogalmazásává, méghozzá egy olyan rövid életű politikai rendszernek a
keretében, amely maga nem is volt demokratikus. Ha a kereszténység kultúr
történeti szerepét vizsgáljuk a francia forradalom hármas jelszava mögött, akkor
rögtön meg kell mondanunk - amit Gergely András már érintett -, hogy
eredetileg keresztény értékekről volt szó, Több előttem szólóval egyetértve val
lom, hogya kereszténység óriási lépést tett előre az individualizáció irányába.
Ennek alapját tulajdonképpen már a zsidó vallás személyes lsten-képe vetette
meg, amely az emberi szabadság vonásait tartalmazza.

A kereszténységnek még egy tanításában megjelenik a filozófiai értelemben
vett szabadsággondolat: mégpedig a teodicea tanában, amely megpróbálja
összeegyeztetni Isten végtelen jóságát és mindenhatóságát a világban kétségkí
vül tapasztalható rosszal; mert ha Isten végtelenül jó, akkor hogyan lehetséges
a rossz, ha viszont a rossz nem tőle származik, akkor nem mindenható. Ezt az
ellentmondást a keresztény teológia kétezer éve a szabadság gondolatával oldja
fel: az egyén szabadon választhat a jó és a rossz között.

Az egyenlőség értelmezéséről már esett szó. Ez a gondolat teljes egészében
keresztény eredetű: minden lélek Isten előtti egyenlóségét jelenti függetlenül a
társadalmi különbségektől és társadalmi helyzettől, ráadásul nemcsak a halál
ban és az utolsó ítélet pillanatában.

Németh G. Béla: - A görög ember számára a rabszolga a túlvilágon is rab
szolga marad.
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SZIlbó Miklós: - Ami a szabadságot illeti: a reformációval a szabadságnak
újfajta eleme jelenik meg. Lényegében a szabad Bibliavizsgálattal indul el esz
metörténetileg a gondolatszabadság diadalútja az európai kultúrában, Ehhez
képest a katolikus felfogás, amelyik az egyház tanítói tekintélyét vallja, korlá
tozza a gondolatszabadságot.

A politikai értelemben vett szabadság azt az általános alapelvet jelenti, hogy
a szabadság határa a másik szabadságának határáig terjed. Ebben a megfogal
mazásban a szabadság kérdése rendkívül egyszerűnek látszik, gyakorlati alkal
mazása azonban szinte lehetetlen. Az egyenlőségben a liberalizmus csupán a
törvény előtti egyenlőségetismeri el, illetve egyes liberális eszmék szerint ehhez
társul még a gazdasági érvényesülésben való esélyegyenlőségelve. Ezzel szem
ben azonban a francia forradalom jelszavában a jövedelmek, vagyonok valósá
gos egyenlőségéről van szó, A francia forradalom harmadik jelszavával jóval
kevesebbet foglalkoznak, mint a másik kettővel.Nem teljesen világos a szó tény
leges tartalma. Lehet, hogy Eötvösnek kell igazat adnunk, amikor azt állítja,
hogya citoyenekbőlálló nemzet tagjainak a testvériségére, a patrióták testvéri
ségére gondoltak. Bonyolult és messzevezető kérdés, hogy összeegyeztethető-e

a szabadság elve az egyenlőség elvével. természetesen a jövedelem-egyenlőség ér
telmében. A liberalizmus az emberi jogok körébe sorolja a tulajdonnaI való szabad
rendelkezés jogát is. Ezzel szemben a demokratikus felfogás szerint egy bizonyos
nagyságot meghaladó tulajdon egyszerúen méreténéI fogva is monopol helyzetbe
kerül és így korlátozza mások gazdasági szabadságát. Tehát a szabadság megkí
vánja, hogy ebben az esetben a jövedelmek közötti egyenlőtlenségeket politikai
beavatkozással csökkentsék. Ilyen értelemben a demokratikus felfogás szerint a
szabadság és egyenlőség között nincs ellentmondás, gyakorlati és politikai alkal
mazásukban azonban ezek megoldhatatIanul bonyolult problémák.

Németh G. Béla: - Ez a fajta liberalizmus valójában már nem is létezik. Ma
szinte mindenfajta liberalizmus elfogad olyan állami-társadalmi érvényesítésű

szociál-liberális elveket, amelyeket a társadalom szociális igazságérzete megkö
vetel, annál is inkább, mert köztudalommá lett, hogy széles tömegek elnyomo
rodása magára a liberális szerkezetre jelent óriási veszélyt.

SZIlbó Miklós: - Egy másik kérdést vetnék fel a liberalizmus és kereszténység
viszonyát illetően. Elhangzott már, hogy sok ateista, vallásellenes felfogás lénye
gében valláspótlékként szolgál. A múlt században a keresztény egyház legfőbb

ellenségének a liberalizmust tartotta és ez a felfogás ma is kisért. Ennek valószí
nűleg az az oka, hogya liberalizmus filozófiailag igazolta és mintegy törvénye
sítette a vallási közömbösséget. Es ez sokkal súlyosabb és veszedelmesebb a
vallási felfogás számára, mint a harcos vallásellenesség és vallásüldözés. Min
denekelőtt azért, mert leértékeli a vallást és a vallás szerepét.

Németh G. Béla: - Nem "közömbösségef' mondanék, nem elsősorban azt,
hanem "gondolati szabadságot", hiszen liberális gondolkodók egész sora beha
tóan s személyes érdekkel foglalkozott vallási kérdésekkel, csakhogy függetle
nítve magát vallási intézményektől;velük szemben közömbösen, a szabad egyén
sZIlbadságában.

373



Szabó Miklós: - Szerintem közömbösségről van szó, mert bárhogyan is néz
zük, de szó szerinti megfogalmazásban ez a formula: ,;a vallás magánügy",
valójában liberális eszme. Erre épül az egyház és az állam szétválasztásának
elve. Ha a vallás nem közügy többé, hanem magánügy, akkor ez azt jelenti, hogy
leértékelődika kisebb jelentőségű magánügyek körébe.

Balassa Péter: - 19. századi teológusok, elsősorban liberális teológusok is át
vették, legalábbis részben, ezt a formulát.

Németh G. Béla: - Stuart Mill, a klasszikus liberális filozófus kereszténynek
vallja magát, vagy gondolj csak Deákra, Széchenyire. Kétségtelen tény, hogya
közéletben tanusított vallási "közömbösség" radikál-liberális program. De az em
bert nem lehet csak "közéleti" lénynek tekinteni. A vallási érdeklődés, a vallási
meggyőződés és a jegyében való cselekvés hiánya egyáltalán nem szükségszerű

velejárója a Iiberalízmusnak. Csakhogy az egyén s nem valamely privilegizált
szervezet jogaként érvényesül. A liberalizmus igazi velejárója a teljes egyéni
gondolatszabadság. Tehát: gondolkodhatom úgy, hogyelutasítom a vallást, gon
dolkodhatom úgy, hogy megtartom a vallást. Mert az egyén ügye, ill. az egyé
nek ügye. Eppen azt kellene nagyon világosan tisztázni, hogya 19. században,
miután az egyházak nagy része politikailag a konzervatív oldalra állt, a libera
lizmus bizonyos értelemben a vallásos magatartást, gondolkodást látszik támad
ni, holott csak az egyházakat támadja. Mert hiszen Eötvös egyáltalán nem tá
madta a vallást, de igenis támadta az egyházat, például a klérus autonómiájának
a kérdésében. Pedig Eötvös megvallottan keresztény volt, Széchenyi szintén.
Ebben a kérdésben korszakok közt is éles különbséget kell tenni. Különösen IX.
Piusra gondolok, aki egyértelműen a konzervatív oldalra állt. XIII. Leónál azon
ban már óriási változás állt be. Ugyanakkor a másik oldalon is megtörtént a
változás: a liberalizmus nem tartott többé alkalmilag sem a különbözö ateista
áramlatokkal, hanem lényegéből fakadó egyéni szabadságot kínált a vallás elfo
gadása vagy elvetése iránt. Egyiket sem tekintette erénynek vagy hibának. Az
ateista mozgalmak szervezeti beavatkozását éppúgyelutasították, mint az egy
háziakét is.

Szabó Miklós: - Ez abból adódik, hogy számára a kérdés valóságosan és
kielégítő módon elintéződött, tényleg szétvált az állam és az egyház. Tehát eb
ben a kérdésben lehetett független módon személyes véleményt alkotni. A libe
ralizmus számára a vallásos meggyőződés nem politikai pártálláspont.

Gergely András: - Igen, különbséget kell tenni a liberalizmus filozófiája és a
liberális politika között, Más dolog az eszme és más dolog a politika. Csak
politikai értelemben mondhatjuk, hogya liberalizmus "közömbös" a vallás
iránt. Eszmei értelemben? - erről majd később.

Jelenits István: - Egy korábbi gondolatmenethez fűznék hozzá valamit. A
beszélgetés a 19-20. századi viták körül mozog. De azért azt hiszem, itt a teoló
giai alapok körül érdemes valamit megvilágítani. Először is az Isten-fogalommal
kapcsolatban. Akkor, amikor a kereszténységnek a szabadsággal való kapcsola
tát vizsgáljuk, érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy a kereszténységben maga
Isten is szabad. Ez hallatlanul izgalmas dolog, éppen a többi vallás Isten-fogal-
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mával szemben. Mert a többi vallásban Isten vagy az istenség valamiképpen a
világgal és a sorssal szövődik össze. Tehát Istennek az a szabadsága a Biblia
szerint, hogy szabadon teremt, szabadon dönti el a sokféle lehetőség közül,
melyiket valósítja meg. Es még Leibnizcer szemben is az egyház azt hangsú
lyozta, hogy nem föltétlenül a legtökéletesebb világot kell teremtenie, Hmert a
legtökéletesebb világ önellentmondás. Tehát Isten maga is szabad. Sót, O maga
a szabadság, ami persze nem jelenti azt, hogy ez a szabadság az önkény sza
badsága lenne. Nem azt jelenti, hogy O ötlet szerint parancsolja azt, hogy lopj,
vagy ne lopj. Isten szabadsága az értékekhez való kötöttséggel párosul, mert
Isten ugyanakkor szent is. Az ernber pedig elsősorban azért született szabad
ságra, mert az Isten képmása. Es a személyes szabadsága éppen ebből adódik,
hiszen minden egyes ember a maga módján képmása az Istennek. A keresztény
ember a szabadságot nem is igen tudja másképpen elképzelni, mint éppen az
Isten szabadságával való dialógikus viszonyban. Ha a világ a szükségszerüsé
gek láncolatából áll, akkor abban nincs helye az ember szabadságának.

Viszont ha a világ egy szabad Teremtőnek a műve, akkor abban egy másik, egy
teremtett szabadság is elképzelhető. A teológiában a szabadság a szabadakaratnak
és Isten szabadságának összeegyeztethetőségébenvált problematikussá.

A másik kérdés a protestantizmussal függ össze. Nem járnánk el szerencsé
sen, ha úgy képzelnénk, hogya protestantizmus a kereszténység területén belül
nagyobb szabadságot teremtett meg. Inkább a szabadság-fogalom átértelmezé
sével találkozunk itt. A katolikus egyház pontosan azt hangsúlyozza, hogya
szabadsághoz hozzátartozik a kötöttség. Akkor szabad az ember, ha a kötöttsé
geket szabadon vállalja, amelyek őt a közösséghez, a hagyományokhoz kapcsol
ják. A protestantizmus pedig azzal a gondolattal áll elő, azzal a szabad
ságeszmével, amelyik a szabadságot a kötöttségből való kiszakadással véli
egyenlőnek, tehát az egyént a közösséggel szemben akarja szabaddá tenni. Meg
kockáztathatjuk azt az állítást, hogy itt a protestantizmus távolodik el aBibliától.
Hiszen épp a Bibliában a szabadság nem a kötöttségek elutasítását, nem a kö
zösséggel szembeni szabadságot jelenti, hanem a közösségen belüli szabadságot.
Az, hogy az egyén szabadságának veszélyeztetőjekénta közösség jelenik meg,
amelyik valamifajta romlottságot hordoz, teljesen új dolog. Ez a modern intéz
mény-ellenességnek első megjelenése. Eszerint az intézmény eleve és szükség
képpen gúzsbaköt, s a szabadságot az intézménnyel szemben kell megvédeni.
A Bibliában, vagy a kereszténységnek egy korábbi szakaszában azzal válik sza
baddá az ember, hogy ennek az intézménynek nem vak, nem szolgalelkű, ha
nem tudatos tagja, jól érzi magát benne, és a megkötöttségeit önként tartja kö
telezőnek magára nézve.

Lengyel úiszló: - Csak annyit tennék hozzá, hogy Max Weber szerint a pro
testantizmus újtípusú szabadságfelfogása hihetetlenül előrehajtotta a modemizáci
óban azt az egyént, aki csak magára számíthat, egy olyan közösséggel szemben,
amely viszont elítél mindenfajta vállalkozási, szabadtulajdonosi tevékenységet,
mint ahogyan a korábbi katolicizmus tette. A vállalkozást devianciának, eltérésnek
tekintették a közösségi magatartástól. Itt tehát alapértékként a szabadság került
előtérbe az egyenlőségnek nagyon szélesen értelmezett formájával szemben. Saját
kis közösségünk, családunk vonatkozásában viszont nagy összetartást biztosított a
saját szabadságunk érvényesítése a másokéval szemben. Történelmileg tehát a
protestáns kultúra egy nagy modernizációs ugrást készített elő.
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A harmincas évek nagy gazdasági válsága óta viszont a fogyasztói társada
lomban érdekes fordulat ment végbe, ezzel a protestáns vállakozói, előrehajtó

szereppel szemben. A fogyasztói típusú, laza modemizációnak a katolikus kul
túrák váltak a bástyáivá Európában, szemben a vállalkozói protestáns kultúrák
kal. Az észak-németekkel szemben megjelentek a bajorok, az osztrákok, az
észak-olaszok, a katolicizmus egy furcsa és ellentmondásos új világa. Elhalvá
nyult a hagyományos, aszkétikus presbiteriánus etosz. Már nem az van, ahogy
Marx mondta, hogy hajtják a termelést a termelésért. a termelést a profitért. A
felfutó fogyasztó gazdaság etosza: mi lenne, ha élvezném, mi lenne, ha a na
gyobb közösségbe. a szociális államba való bizonyos értelmű feloldódás lenne
a helyes életstratégiárn. Ez a katolikus kultúrák helyzetét határozottan javította.

Kelet-Európában sajnos ez egyáltalán nincs így. Itt a kultúrának az állammal
való bármiféle azonosulása antímodernizációs tendenciájú. A kelet-európai ke
resztényszociális eszmék legalább annyira veszélyesek, mint más etatista szocia
lista eszmék.

De térjünk vissza az alapértékekre, és a kereszténység, ezen belül a katoliciz
mus ezirányú rugalmasságára. A katolicizmus aszerint veszi elő az alapértéke
ket, ahogy ezt "hosszútávú érdekei" kívánják. Igy lehet egy szabadságellenes
konzervatív, egyenlősítésben hívő pápa, akinek viszont már megjelenik a libe
rális ellenzéke - ha nem azonnal, akkor húsz év múlva. Ugyanezt a mozgást
más eszmék, "valláspótlékok" nem kockáztathatják meg. A liberalizmus nem
ugorhat át a másik oldalra, hogy azt mondja: bocsánat, elfelejtettem, én valójá
ban egyenlőséghívővagyok. De a katolicizmus szépen fenn tudta a folyamatos
ságát azáltal tartani, hogy néha a szabadságot tolta előtérbe, máskor az egyen
lőséget, vagy a testvériséget, és ezt nem tekintette senki következetlenségnek,
vagy ellentmondásnak. A szocializmusnál ez nem megy. Mert az azért egy kicsit
nevetséges, amikor a szocialisták próbálnak letenni az egyenlőségről és előállnak

azzal: mi mindig a szabadság hívei voltunk és liberálisok. .

Németh G. Béla: - A kereszténységnek éppen ez az óriási lehetősége - és itt
most szándékosan nem beszélek katolicizmusról, protestantizmusról - hogy
alakulásra, alkalmazkodásra képes: a történeti változások folyamán amidőn

IIveszt", egyben nyer is az emberi lét kiteljesedése tekintetében. S Jelenits István
nal itt nem értek egyet, mert hiszen a gondolkodás, a vizsgálódás szabad
ságában nyert, az akaratszabadság tekintetében viszont bizonyos értelemben
vesztett. A kereszténység a maga értékeit igazában mindig a túlvilágon látja
teljesen megvalósulónak; evilágon csak előzetes fokozatokat ismer, a teljes sza
badságból is, a teljes testvériségból is, a teljes egyenlőségból is. Tehát ha a tel
jesség igérete utópia - számára nem evilági u tópia. Az evilági utópiák azért
buknak meg mindig, mert már ezen a világon el akarnak jutni a tökéletesig. A
kereszténység eleve tagadja az ember evilági tökéletességének a lehetóségét. A
szentek sem tökéletesek. Sőt, nem utolsó sorban éppen azért szentek, mert tud
ják, hogy nem tökéletesek. Aki úgy tartja, hogy ó tökéletes, az nem lehet szent.
Tökéletes a kereszténység, s a legtöbb vallás szerint csak Isten lehet. Nietzsche
tökéletes embere, Marx tökéletes társadalma itt csap át a vallás területére.
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A szabadság és egyenlőség ellentéte

Lukács László: - Lezárhatjuk az első témakört. Csak azt húznám alá, hogya
kereszténységben a szabadság és a szeretet egészen szorosan összekapcsolódik
egymással. Nem képzelhető el tökéletes szabadság szeretet nélkül, és tökéletes
szeretet szabadság nélkül. A múlt század liberális szabadságfogalma szerint a
személy akkor tökéletes, ha szabad. Ebben a században nagyon sokan úgy fo
galmazzák meg a személy tökéletességét, hogy szabadságának legnagyobb tette
az odaadás, tehát valamilyen módon a szeretetben való szabad odakötódés má
sokhoz, végső soron Istenhez. A kereszténységben nemhogy nincs ellentét a
szabadság és a testvériség között, hanem éppen összetartoznak. Sót, a testvéri
ség egyetemesen nyitott, nem szűkül le csoportérdekre, nemzetre vagy társadal
mi osztályra, amely kizárja a többieket. Az ellenségszeretet parancsa bizonyítja
ezt.

Lengyel László: - Elfogadom, hogy a keresztény vallásban összefüggnek az
említett alapértékek. mégis úgy vélem, hogy éppen ennél a kérdésnél, hogya
testvériségnél kik is tartoznak ebbe a testvéri közösségbe. a világ egyetemes
testvériségéről van szö. Minden ember beletartozik ebbe, a másvallásúak is.
Evszázadok óta nem voltunk ennyire a határán, hogy vallások közötti konflik
tusok alakuljanak ki. Ezt liberális alapon sem lehet megoldani, tehát a liberális
Európa vagy az amerikai kultúra is teljesen csődöt mond Khomeini, Szaddam
Husszein és az iszlám problémája előtt, A keresztény kultúra is meg van hök
kenve, hogy mit kezdjen a "szent háború"-val, Gyakorlatias leszek. Nagyon
pozitívnak és előremutatónak tartom, hogy éppen most, amikor az übölben
szinte már egyfajta vallásháború határára jutottunk, és az iszlám forradalom itt
áll a határainkon, a pápának van ereje és hite ismételten és határozottan arra
felszólítani mindenkit, hogya háborút fejezzék be. Vegyék tudomásul, hogy
akiket nyugodt lélekkel bombáznak, azok ugyanolyan emberek, mint mi. A mo
hamedán nem pogányt jelent és nem számkivetettet.

Lukdcs László: - Hozzáteszem még, hogya II. Vatikáni zsinatnak a vallássza
badságról kiadott nyilatkozata egészen új hangot ütött meg az egyházon belül.
A mostani pápa pedig az idei békevilágnapra, január elsejére tematikusan a
lelkiismereti szabadságot állította üzenetének középpontjába.

Gergely András: - Szabó Miklós első hosszabb gondolatmenetének egy része
ide vág. A liberalizmus dilemmáját tökéletesen elmondta, de én most arra várom
a választ: a kereszténységben milyen ellentmondás merül fel a szabadság és
egyenlőség között?

Jelenits István: - Az a kérdés, mit értünk egyenlőségen?A szabadság fogalmát
eléggé körüljártuk, de ezt még nem. Fölvetődött ugyan az Isten előtti egyenlő

ség. En másra utalnék: az egyenlőségen nem értünk egyformaságot. Azt hiszem
a totalitárius rendszerekkel szemben itt vannak a kereszténység sajátos előnyei,

lehetőségei. Tehát amikor Szent Pál azt írta, hogy nincs többé görög, nincs többé
zsidó, nincs férfi és nincs nő, ez nem azt jelentette, hogy most már a férfiak is
fognak gyereket szülni, vagy hogya zsidók is egy csapásra a görög kultúra
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részeivé lesznek, hanem valami mást. Lehet ezt úgy is fogalmazni, hogy Isten
előtt egyenlőnek bizonyul a férfi és a nő, a görög és a zsidó. Ez azért nem csak
azt jelenti, hogy közös a sorsunk abban, hogy mindannyian meghalunk, mind
annyian üdvözülhetünk, és ott egy kerekasztal köré fogunk leülni, ahol nem
lesz különbség első hely és utolsó hely között, Van itt valami más. Az egyház
azt igyekezett tudatosítani a különbözó sorsú, külőnböző társadalmi pozícióban
levő, különbözö anyagi javakkal rendelkező emberekben, hogy ők is egyenlőnek
érezhetik magukat már itt a földön is, és ennek tudatában fogadhatják el hely
zetük különbségeit. Tehát a különbözőség és az egyenlőség egyszerre juthat
érvényre. Egy családban a szüló és a gyermek nem úgy egyenlő, hogy azonos
jogaik vannak. De úgy egyenlő - amint Szent Pál tanít erre leveleiben -, hogy
a szülö is tisztelje a gyerekében az üdvösségre született embert: ne egyszerűen

a maga képére akarja formálni, hanem segítse őt abban, hogy Isten képére for
málódjék. Ennek tudatában a saját pozícióját nem adja föl, nem mondja azt,
hogy most a gyerek dönti el helyette, hogy osszák el - mondjuk - a havi
keresetet, nyilván más helyzete van a családfőnek a családban, mint a gyerek
nek. De ugyanakkor a tudatában kellene lennie a különbségen túli egyenlőség

nek. Azt hiszem, hogy a keresztény közösségformálásban ez az igyekezet min
dig jelen volt. Ehhez mindig visszatértek. A szegények és gazdagok különbségét
a jótékonysággal oldották meg - ez az, amin a marxisták sokszor gúnyolódnak.
De az a Szent Erzsébet, aki a koldusokban Krisztust látta, nemcsak tudatában
volt ennek az egyenlőségnek, hanem valamilyen módon kifejezésre is juttatta.
Ez valószínűleg a koldust teljesen megnyugtatta, azzal együtt, hogy mondjuk,
nem tette gazdaságilag is egyenlővé a herceg feleségével.

Lukács úíszló: - Nemcsak a gazdasági egyenlőség helyes értelmezése fontos.
Ma sokat emlegetjük a gyengén érvényesülö fogalmat, a toleranciát és a másik
másságának elismerését. A sokféleség elismerése éppen az európai kultúrának
egyik sajátossága, szemben más kontinensek nagyobb kultúráival. Európa: sok
kultúra egymás mellett.

Balassa Péter: - Azt hiszem, az egyenlőség keresztény értelméhez hozzátar
tozik az egyetemesség is. A kiválasztottság, az ószövetséggel szemben most már
nem egyetlen népre vagy közösségre vonatkozik, hanem mindenkire. Tehát a
katolicitás és az egyenlőség ilyen értelemben is összekapcsolódik.

Németh G. Béla: - Beszélgetésünknek igen komoly terhe, hogy folyton három
síkon kell mozognunk, teológiai-filozófiai síkon, kultúrtörténeti-eszmetörténeti
és politikatörténeti síkon. Folyton össze akarjuk kapcsolni a dolgokat, pedig ez
közvetlenül, kellő síkváltó áttételek nélkül nem mindig lehetséges. Ezért - köz
bevetőleg, de nem mellékesen - nagyon jó volna olyan keresztény s ezen belül
katolikus fórumokat létrehozni, amelyek keretében volna idő, volna készség és
készültség úgy megbeszélni, megvitatni kérdéseket, hogya felfogások ütköz
hessenek, tisztázódhassanak keresztények között is, keresztények és más felfo
gásúak között is. Az egykori Szent István Akadémia olyan modernizált újra
élesztése lehetne ez például, hogy az elsősorban ne ünnepi alkalmak és celebri
tások megnyilatkozási helye legyen, hanem élő, sürgető problémák megbeszé
léséé. De visszatérve a beszélgetés folyamához: a Szent Erzsébet példa nagyon
szép, dehát ez az ottani, a legendabeli formájában igazában nem oldja meg ezt
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az ellentétet. A kereszténység nagyságát jelzi, hogy azok az értékek, melyeket a
teológiában, ill. a belőle ,következő etikában vall, egyre jobban bontakoznak ki
az európai kultúrában. Atmennek más kultúrákba, más szemléletmódokba, pl.
a liberalizmusban, a marxizmusban is megjelennek, bár igazában a keresz
ténységben gyökereznek, mert amit valamennyien elmondtunk, az mind a va
lamennyi individuum méltóságának, szabadságának, jogának elvéből követke
zik s ezt először a keresztényég mondta ki.

Gergely András: - A szabadság és egyenlőség között nincs mindig harmónia.
Termékeny feszültségek ezek. Tévedtek azok, akik a szociális egyenlőséget a
földön keresztény eszmékre hivatkozva követelték. Ugyanakkor mégis vitt előre
valamit a dolgon, az egyenlőség eszméjének a laicizálódási, vagy ahogy az első

kérdésben mondtuk, szekularizációs folyamatában.

Szabó Miklós: - Szent Erzsébet említése érdekes, mert azt veti föl, hogy a
keresztény felfogásban a szegénység érték. Ez a világi gazdagságnak az ellen
pontja. Szent Erzsébetnek magának köze volt azokhoz a középkori nagy har
cokhoz, melyek a szegénység és az egyház világi gazdagságának a problémája
körül folytak. Jó történelmi példa ez arra, hogy az egyenlőség kérdése a keresz
ténység történetében is fölmerült, méghozzá igen hasznos formákban: a kolduló
rendek keletkezése igyekezett megoldani az egyházban ezt a problémát. A má
sik oldalon viszont a liberalizmus a gazdagságot értéknek tekinti, az egész kö
zösségét és az egyes emberét is. Ez a fejlődés motorja. A keresztény számára
nem érték a gazdagság, hiszen óriási a jelentősége annak, hogya szegény szá
mára is biztosítja - elvileg - az emberi méltóságot.

Németh G. Béla: - A kereszténység számára sem bűn a gazdagság; az önként
vállalt szegénység valóban érték számára. Igazában, persze, nem a szegénység,
hanem a birtoklás ösztönéről magasabbnak vélt értékek jegyében való lemondás.
Mások szegénységbe döntése viszont bűn számára. Egy bizonyos - mai szóval
- jóléti szint törekvése volt a kereszténységnek. Olyan szint, amelyben a nyo
mor nem viszi bűnre az embert. A mai keresztény társadalomfelfogásban külö
nösen fontos ez: nem az egyesek gazdagodása önmagában, hanem az emberi
méltóságot kielégítő általános jóléti szint a cél. S ez a mai szociálliberális irány
zatokhoz nagyon is közel esik; de közel esett más nagy 19. századiakéhoz is.

Szabó Miklós: - De nem érték. A szegénység érték. A liberalizmus számára
viszont a gazdagság érték, a társadalom mint közösség gazdagsága is. De nem
biztosítja a versenyben lemaradt számára az emberi méltóságot.

Németh G. Béla: - A verseny önmagában s önmagáért csakugyan nem ke
resztény érték. A jó munka viszont annál inkább. Ora et labora - mondta a
nyugati kereszténység egyik legnagyobb formálója. S "méltó a munkás az ő

bérére" - mondta az Irás, s tartották az egyházak, persze, az adott történeti
korszak mentalitásának megfelelően.

Gergely András: - Itt feloldható a liberális-keresztény ellentmondás - erre
utaltam elóbb egy közbevetett megjegyzéssel. A nagy liberálisoknál a keresz
ténység pontosan arra szolgál, hogya még funkcionáló társadalom kereteit,
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elfogadható határait kijelölje. Eötvös is összetalálkozott azzal a problémával,
hogya társadalom jól működhet úgy, hogy az emberek jórésze közben éhezik
és nyomorog. Funkcionáló társadalom lehet az is, amelyben az emberek nagy
része csak vegetál. Egy ekként funkcionáló társadalomnak viszont a keresz
ténység határt szabhat. Azt mondja ki, hogy ne tovább, ezt ne engedjük. Vannak
olyan erkölcsi parancsok, amelyeket érvényesíteni kell egy államnak, egy társa
dalomnak a maga működésében - még akkor is, ha nem tartoznak hozzá a
gazdaság és a társadalom funkcionalitásához. Itt kapcsolódik össze a keresz
ténység és a liberalizmus a legmagasabb színvonalon. A mi Eötvösünk a legjobb,
legszebb magyar példa erre.

Balassa Péter: - Pontosan. A kereszténység ebben a liberális felfogásban nor
matív funkciót tölt be, jelezve, hogy mi az, amitől eltérünk. Ennek korlátozó,
szabályozó szerepe lehet, illetve kell lennie a gyakorlatban is.

Lengyel úiszló: - A liberalizmus is fel akarja emelni a szegényt, de azáltal,
hogya gazdagodást tekinti az egyéni, személyes, fontos célnak. Ez igen nagy
kihívás a keresztényegyházakkal és a kereszténységgel szemben. A liberalizmus
nagyon keményen kijelenti: mindenki maga tehet arról, hogy szegény, és az
emberi szabadság éppen azt jelenti, hogy nem avatkozhatunk bele kívülről, akár
úgy, hogy Szent Erzsébetként adományokat osztogatunk. Persze, adjunk, ha
nagyon akarunk, de nem ez a módszer. A szegény maga tehet róla, hogy tehe
tetlen, versenyképtelen. Ha jogi értelemben mindenkinek biztosítottuk a pályát,
- persze, ez szintén egyfajta mítosz -, akkor egyenlő esélyt adtunk minden
kinek. Ha nem tudtál ezen a pályán befutni egy távot, magad tehetsz róla,
senkinek nemhogy kötelessége, hanem hibája, ha fölemel. Ez lényegesen szem
ben áll a keresztény szegénykoncepcióval, ahol a szegénység részben erény,
részben a szegény nem maga tehet arról, hogy szegény, hanem mi mindnyájan,
s ő is a közösség része, embertársunk. A liberális viszont dühvel és ellenségesen
tekint erre, mert akadályozza a versenyt. A liberálisok is látják, hogy ennyire
nem hagyható szabadon a verseny, de mégis elhibázottnak tekinthető a yerseny
ilyetén korlátozása, hogya szegényeket gyámolítsuk. Tovább mennék. Erdekes
különbség van az európai civilizációban megjelenő szemlélet és az amerikai
között. Részben a keresztényszociális tanok, részben a szocialista tanok hatására,
részben a liberalizmus szocializálódásának a hatására, Nyugat-Európa sokkal
kevésbé viseli,el a társadalomban azokat a szélsőséges különbségeket, amelyeket
az Egyesült Allamokban teljesen természetesnek tekintenek, és gyermekkortól
arra nevelnek, hogy ne is vedd észre mondjuk azt a négert. aki ott fekszik az
utcán újságpapírba csavarva, mert ha észreveszed, akkor te teszel társada
lomellenes dolgot.

Gergely András: - Ez az oka annak, hogya liberalizmus a 19. század végén
- bizonyára beszélgetésünk jónéhány résztvevőjeszámára fájdalmas módon 
lehanyatlik. Es ez az oka annak, hogy diadalmasan fölemelkedik a keresz
ténydemokrácia, amelyik csak két kulcsszót mond ki: a szolidaritást és a szub
szidiaritást. A szolidaritás a testvériség megújult fogalma, a szubszidiaritás pe
dig az a célzott társadalmi támogatás, amelyik már nem a gazdasági racionalitás
szempontjából célszerűtlenül osztogat kegyes adományokat, és nem is újra osz
togat, ahogy ezt a kommunisztikus eszmék képzelik, hanem a társadalom funk-
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donális működésébe integrál csoportokat célzott támogatás révén. Ez az a fej
lödésí folyamat, amely Magyarországon sajnos ilyen szerencsésen, modellszerű
en nem játszódott le és ennek a hátrányait, azt hiszem, mai politikánkban is
érezzük. Itt Magyarországon, amikor a Horthy-korszakba átbillent a dualizmus
korlátozott liberalizmusa, sajnos rossz váltás történt.

Németh G. Béla: - A liberalizmus tulajdonképpen fölszívódott más eszmekö
TÖkbe, például a keresztényszocializmusba, vagy a dogmáktól szabadult szoci
áldemokrádába, ugyanakkor nem szívódott föl más, utópisztikus világnézetek
be. A marxizmus és a fasizmus kevés dolgot támadott annyira, mint éppen a
liberalizmust, éppen mert az az egyén, a minden egyén méltóságát és jogát tekin
tette alapnak és célnak.

A szabadság korlátai

Lukács úíszló: - Én úgy gondolom, a liberalizmus nem fölszívódott, hanem
megvalósult. Az alapvető jog a szabadsághoz intézményesült a modem társa
dalmakban. De ha ezt az abszolút szabadverseny formájában bevezetjük, az
évek során a kezdeti esélyegyenlőség megszűnik és egész társadalmi csoportok
reménytelen helyzetbe kerülnek. Igy jelenik meg a kereszténydemokrácia, illetve
így jelenik meg a szociális gondolat, nemcsak a kereszténységben, hanem a
szociális piacgazdaságban is. Ez átvezet a harmadik kérdéskörünkhöz is: milyen
korlátai vannak a szabadságnak, hol ütközünk bele abba a pontba, ahol a sza
badság önmaga ellentétébe fordul.

Jelenits István: - Az a kérdés, hogy mi az értékkel való kapcsolata ezeknek a
fogalmaknak, ezeknek a céloknak. A szabadságot nem lehet elképzelni értékori
entádók nélkül. Az értékekkel szemben nem szabad az ember, bár akár el is
utasíthatja őket. Amikor a kereszténység a szegénységről azt mondja, hogy ők

valamilyen szempontból kitüntetett állapotban vannak, tehát különösen figyelni
kell rájuk, ekkor egy érdekes, új értékskálára mutat rá. A szabadversenyes libe
ralizmusban ez eltűnik, hiszen ez a szegényeket magukat okolja azért, hogy
lemaradtak. A kereszténység nem csak azt mondja, hogy a szegényekkel éppen
azért kell törődni, mert lemaradtak, hanem azt is, hogy miközben mi nagyon
igyekeztünk valamilyen célnak a megvalósítására. azalatt félő, hogy elhanyagol
tuk éppen azokat az emberi értékeket, amelyek ezekben a szegényekben meg
vannak. Ilyen például a többiek tisztelete. A modem szabad verseny leszűkíti

az értékpalettát. Ugy lesz valaki első, akár egyén, akár közösség, hogy egy sor
más értékről lemond azért, hogy ebben az egy versenyszámban ő legyen az első.

A szegények sok értéket hordoznak, nemcsak természetfölötti, hanem emberi
értéket is, amit az, aki lehajol hozzájuk, felfedezhet bennük. Miközben jót tesz,
ő is megajándékozottá válik.

Lengyel úíszló: - Pontosan ez az ellentét feszül a liberalizmus és a keresz
ténység között, A modernizáció, a haladás alapkérdéséhez jutunk így el. Sokan
fölteszik a kérdést, hogy szabad volt-e a haladás érdekében a környezetet el
szennyezni, a szegényeket megölni, a világot éhínségre ítélni. Győzelem ez?
Ezek kemény kérdések.Az ellentét a modernizáció és antimodernizáció küzdel-
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meként jelenik meg, és ez a kelet-európaiakat nagyon is befolyásolja. Mert ah
hoz, hogy modernizálódjunk, valószínűleg egy szűk kisebbség nagyon kemény
és könyörtelen versengése kell, ami húzza maga után a társadalmat. Ez elsze
gényedéshez vezeti a társadalom jelentős többségét. Kell-e ezt nekünk csinálni?
Akarjuk-e ezt csinálni, megéri-e ez? Itt vagyunk a legnagyobb drámánkban.
Megéri ez? Vagy hajoljunk le a szegényekhez az éhinséget választván? Ezt azért
éleztem ki, mert alapkérdése a keresztény liberális, illetve korábban a szocializ
mus egyenlőségtudatúelképzelésének. Nem véletlen, hogy az európai értékek
be való kelet-európai bekapcsolódásnál megint fölmerült a liberalizmus kegyet
len útja, különben nincs fölzárkózás. Ha azt nézzük, még most sem indultunk
el a versenyben. Azt hiszem, hogya kereszténységnek nagy problémája, hogy
szabad-e egyáltalán indulni a verenyben? A jelenlegi demokratikus társadal
maknak is nagy kihívás ez Európában, de még nagyobb világméretekben. Ahol
ezzel a kereszténység eddig igazán szembesült, az Latin-Amerika, most pedig
Kelet-Európa. Mert ezek azok a területek, ahol a kereszténység közvetlenül dur
va egyenlőtlenséggel, durva szétszakadással vágy annak lehetőségévelszembe
sül, míg a demokratikus társadalmakban többé-kevésbé ez kiegyenlítődött,

megengedheti magának, hogy lehajoljon a saját szegényeihez, hangsúlyozni sze
retném, a saját szegényeihez.

Németh G. Béla: - Azt hiszem, Lengyel László barátunk túlélezi a helyzetet.
A liberalizmusról beszél és a kereszténységről, holott a liberalizmusnak meg a
keresztény magatartásnak is sok korszaka és fajtája van. Ne kövessük a mate
rializmus olcsó eljárását, amivel az ellenfelei zárt ideológiává merevítette, hogy
aztán könnyű győzelemmel igazolja saját tételeit. De ne abszolutizáljuk Weber
nézeteit se. Egy régióban és periódusban teljesen igazak, másban kevésbé. Gon
doljunk például a 19. századi Debrecenre, s a 19. századi Dunántúlra vagy Te
mesvárra.

Szabó Miklós: - Három érintkezési pontot tudunk találni a liberalizmus és
kereszténység között. Az utoljára felmérült problémában is tökéletesen így van.
A liberális korszak Marcuse hirhedt kifejezésével élve egydimenziós életformát
hozott. Az európai polgárosodás, modernizálódás azonban nem ilyen egydi
menziósan zajlott. Magyarországon az elmúlt húsz évben a második polgároso
dás döbbenetesen egydimenziós szemléletű és felfogású volt. Csak a pénzszer
zö, vállakozó magatartást tűrte el, minden mást tökéletesen lenézett, lekezelt.
Az európai kultúrában, ahol mégiscsak kialakult a modern kapitalizmus és
megtörtént az alapvető modernizádós fordulat, az élet sohasem szűkült le egy
dimenziósra. Az életnek volt másik, értékes dimenziója is, amely befolyásolta az
életet. Az egyik a kereszténység, másik pedig a művészet. A művészet alapma
gatartása mindig is polgárellenes volt (a legpolgáribb szerzők, Balzac, Stendhal
teljesen polgárgyűlölők). Ez a felfogás a romantikától egészen a mai környezet
védökig él.

A másik érintkezési pont az, hogya keresztény egyházak nem tűznek ki egy
társadalmilag megvalósítandó célt, alapfelfogásukban azonban ezzel szemben
így rendkívüli mértékü tolerancia érvényesül, ami más formában, de létezik a
liberalizmus esetében is. Csak az emberek egy bizonyos szabadságát kívánja
megvalósítani és utána mintegy magára hagyja a társadalmat, hogy éljen úgy,
ahogy tud. A nyugati kereszténység az egyház és az állam szétválasztásával és
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elkülönítésével megteremtette a politikai pluralizmus előzményét. A keresz
ténység mindenkor bizonyos államkorlátozó magatartást tanusított, mivel nem
hitt a tökéletes államban, a maradéktalanul keresztény elvekre felépíthető, em
beri gyarlóságtól megtisztított államban. Az államot a maga helyére akarta kor
látozni, akárcsak a liberalizmus, melynek szintén az alaptörekvése, hogy az ál
lamot a legszükségesebb funciókra igyekezzék korlátozni, lehetőleg minél keve
sebb állam legyen.

Németh G. Béla: - Egy valamit még mondjunk el: a liberalizmus, különösen
a 20. században, nem ideológia, hanem magatartás, mégpedig egyfajta nyitott
magatartás minden más gondolkodásfajta iránt. Nem lezárt ideológia, hanem
nyitott igazságkeresés, filozófiai síkon a valóság lényegének a keresése, gazda
ságilag pedig a jóléti szerkezet keresése.

Kelet-Európa a kereszténység és liberalizmus vonzásában

Lukács Lá~zló: - A mi térségünkben ma rendkívül nagy a vonzereje a libera
lizmusnak. Erthetőmódon, hiszen több évtizedes elnyomásból szabadultak föl ezek
az országok. Tud-e az egyház hozzáadni valamit egy igazi liberális társadalom
kialakulásához, vagy sem? A liberális gondolkodás a keresztény gondolkodással
hogyan fér össze? Végül az egyház és állam szétválasztása meddig és hogyan
egészséges az egyház és az állam számára? Az egyházat nem szorítja-e olyan pe
remhelyzetbe, ahol- mondjuk - a bélyeggyűjtő klubok szintjére degradálódik?

Balassa Péter: - Szűkíteném a problémát, amennyiben köztudott. hogya ke
let-európai egyházaknak, a magyar egyháznak is, nagyon erősek az antiliberális
hagyományai. Van-e remény mégis az együttműködésre? Arra, hogya liberáli
sok meghallják az egyház liberális hangjait, mert vannak ilyenek? Másfelől a
magyar kereszténység is megtanult toleránsabban viselkedni azzal a sok min
dent értve rajta, liberális felfutással, ami ma Magyarországon van.

Németh G. Béla: - Szükségszerű ez a felfutás, mert nem játszhattak a liberá
lisok fontos szerepet régóta, és nemcsak a kommunizmus idején, hanem már a
Horthy-rendszer idején sem.

Balassa Péter: - Sajnos nem tartom elhanyagolhatónak továbbra sem az anti
liberális társsada1mi és politikai tradiciót az egyházon belül sem. Azt kérdezném
tehát, hogy ezekkel szemben milyen kontrasztot tud egy liberális-keresztény
párbeszéd alkotni?

Németh G. Béla: - Azt hiszem, mind a két oldal túlléphetne a maga sajátos.
magyar hagyományán. Az a baj, hogya magyar kereszténység tulajdonképpen
a magyar egyház konzervativizmusát hordozza, a másik oldalon a magyar li
beralizmus pedig a századelő ateista, radikális, álradikális stb. tradiciót, holott
ezen a nyugati liberalizmusok már messze túlléptek. Már a 19. század közepén
a nagy liberális Stuart Mill is túllép ezen. Szerinte a vallás nem ellenség a libe
ralizmus számára, hanem egyenesen segítség; s hasonló a helyzet Eötvös eseté
ben is.
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Lengyel László: - Szabó Miklós szavaihoz kanyarodom vissza, amikor azt
mondta, hogy Nyugat-Európában a kereszténység, a 20. századi időszakban

legalábbis, antietatista volt. Az a probléma, hogy Kelet-Európában viszont, vagy
Dél-Európában tragikusan szennyezödött az etatizmussal a kereszténység. Es
nincsenek is történelmileg olyan messze, a katolikus hivatáselvú Salazárok,
Francók. Kelet-Európa országainak egy része, így Horthy Magyarországa is meg
volt fertőzve. Ezt nem szabad elfelejteni. Ez nem olyan, hogy az etatizmus egy
szercsak eltűnik, ez benne van a reflexekben. Ide tartozik, hogy amíg Francia
országban az állam és egyház elválasztása ma már nem lehet kérdés, addig ma
Magyarországon még mindig kérdés, vagy újra kérdés. Törvényszerűnek kell-e
ezt tekinteni? Azt hiszem, hogy igazi béke akkor lesz, ha az összefonódás bajait
tudatosítja mindkét fél, és az állam és egyház elválasztása olyan befejezett
ténnyé válik, amelyből megteremtődik az egyházak számára az a terület, ahol
kifejthetik a tevékenységüket, - nem bélyeggyújtőként- hanem komolyan.

Ugy vélem, hogy - és itt jön az igazi párbeszéd kérdése, - hogy Kelet-Eu
rópában mindenki attól fél, a liberális oldalon éppen úgy, mint a nem liberális,
hanem szociál-liberális vagy más eszmekörben mozgók esetében, hogy az egy
házak átveszik annak az államvallásnak a szerepét, amelynek korábban marxiz
mus-leninizmus vagy szocializmus a neve. Kelet-Európában éppen most szépen
látunk rá példákat. Nem kell messzire menni. Elég elutazni Lengyelországba
vagy Szlovákiáig, Romániáig. Vagy a Szovjetunió különböző tagköztársaságai
ban is lehet érzékelni: hihetetlen könyörtelenséggel lépnek föl most az eddig
egyébként részben elnyomott egyházak. Kétségtelen tény, hogy törlesztenivaló
juk is van. De könyörtelenséggel lép fel minden liberális, azt is merném meg
kockáztatni, szabad eszmével szemben, amely akár Európát akarja, akár csupán
ki akarna lépni azon bűvös körből, melyben Kelet-Európa eddig mozgott. A
kereszténység nagy felelősségeez Kelet-Európában: negyven éven át szocialista
tanokkal fordították el Európától ezt a térséget. korábban pedig nemzettestvéri
eszmékkel. Nagyon félek, hogy most úgynevezett keresztény eszmék nevében
tennék ugyanezt. Magyarországon szintén vannak bizonyos jelei antimoderni
zációs, etatista törekvéseknek. Párbeszédet mindenképpen azon az alapon érde
mes és szükséges folytatni, hogy ezekkel a rossz hagyományokkal szembenéz
zünk, hogy mit jelentett és jelent ez az etatizmus számunkra.

Németh G. Béla: - Egy nagyon fontos pontot kihagytál. Azt ugyanis, hogya
liberalizmus Kelet-Európában már a 19. században egyfajta nemzetállami libe
ralizmus lesz, amelyben a szabadság is alárendelődtk a nemzet, mégpedig az
uralkodó nemzet gondolatának, másokkal szemben. Ez az, ami most Kelet-Eu
rópában fenyegeti a kereszténységet, hogy ismét nemzetállami kereszténységgé
válik, (vagy éppen újra a nemzet válik vallássa), és így kirekeszt más nemzete
ket. Igen nagy a veszélye, hogy megismétlődik,ami a 19. században végbement:
a kereszténység a nemzetállamot támogatta teljes erejével. Hadd mondjam még
egyszer, nem protestáns-katolikus kérdés ez, hanem a katolicitásé. Ha nem jutunk
el a katoIicitásig, azaz az egyetemesség gondolatáig, akkor újra befogják az egyhá
zakat a különbözö politikai csoportok, áramlatok. Televízióban hangzott el, hogy a
magyarságot Erdélyben csak egyik felekezet képviseli igazán. A nem éppen okoska
riporternőezzel az illető felekezetet a vallás egyetemes igényétől. a többit az emberi
jogok képviseletétől fosztotta meg; nem is szólva a történeti tények tökéletes igno
rálásáról, Márton Aran s több száz pap kegyetlen börtönéről.
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Gergely András: - Vártam már, hogy Németh tanár úr megdicsér bennünket
azért, hogy végig az egész beszélgetés során tartottuk magunkat a keresz
ténység-liberalizmus problémaköréhez, és a nemzeti kérdést, a nemzeti ideo
lógiát nem hoztuk be harmadik tényezöként. Végül maga hozta be, helyesen,
és kiváló alkalmat ad nekem arra a megjegyzésre, amit amúgy is szándékoztam
megtenni. Nevezetesen: én éppen Magyarországon látom a legkisebb veszélyét
az elhangzott fenyegetettségnek. Nem csak azért, mert könnyen mondhatom,
hogy nálunk a bizánci egyház súlya csekély volt, hanem azért, mert Magyaror
szág felekezeti leg megosztott. Itt van a legkisebb esélye annak, hogy egyetlen
egyház a maga nagy súlyával etatista módon ránehezedjék a társadalomra. A
nagy magyar liberális, Kölcsey Ferenc azt mondta, hogy Magyarországon a pro
testantizmus, ha már hódított, maradt volna győztesen, vagy az ellenreformáció
győzött volna teljesen. Vele ellentétben azt hiszem, ez a megosztottság javunkra
fordulhat, az ország javára válhat.

Szabo Miklós: - A kereszténységet politikai ideológiaként nagyon sokszor
felhasználták. Politikai katolicizmus a múlt század utolsó harmada óta van a
világban, sőt, a protestáns felekezeteknek is megvolt és megvan a világon a
maguk politikai kereszténysége. Ezek nagyon külőnbőzóek.Már Lengyel László
is érintette, nehéz kétségbe vonni, hogy a magyar politikai katolicizmus hagyo
mányai nem túlságosan demokratikusak. Nem véletlen, hogy most, egy követ
kező új demokráciában a katolikus korökben nem Giesswein Sándornak van a
legnagyobb kultusza. Franciaországban, ahol szintén nem volt domináló a po
litikai katolicizmus, erős demokratikus áramlatai voltak. A holland katolicizmus
és annak a keresztényszocialista pártjai is demokratikus jellegűek,ez vonatkozik
Belgiumra is. Szemben például Ausztriával. amely a magyar katolicizmusra oly
nagymértékben hatott. A kereszténydemokrata néppárt bizonyos megnyilatko
zásai nyomán az a benyomása az embemek, hogy számukra még mindig a
Rerum novarum jelenti a katolikus szociális tanokat, és nem vettek arról tudo
mást, hogy aszociális tanok fejlődésében eltelt egy évszázad.

A másik fontos kérdés, hogy valóban az állam és egyház szétválasztása fe
nyeget-e azzal a veszéllyel, hogy peremre szorul az egyház, tehát valóban olyan
lesz, mint a bélyeggyűjtő egyesület. Franciaországban 19ü4-ben a második kul
túrharc így robbant ki, az állam szétválasztása régesrég lezajlott már, de történt
az állam részéről egy provokáló lépés, hogy a szerzetesrendeket az egyleti tör
vény alá rendelték. Tehát pontosan olyan jogi szabályozás alá helyezték, mint a
bélyeggyűjtőket. Lényegében az egész nyugati világban többé-kevésbé így van.
A liberális elvek szerint az egyházak helyzete magánjogi, de ez nem jelentette
sehol a peremre szorításukat. Másik példa: a mai Németországban állami egye
temek egész során van teológiai fakultás, függetlenül attól, hogya többség pro
testáns vagy katolikus. Tehát ha a társadalom közfelfogása azt kívánja, hogy
legyen teológia, akkor van teológiaoktatás. Ez nem politikai harci kérdés. Az
egyik liberális elv kétségtelenül az, föleg az angolszász világban, hogya lelkiis
mereti szabadság személyes jog, ezért a testületek ne különleges közjogi hely
zetet kapjanak. Ilyen értelemben az egyhelzak magánjogi intézmények, és ilyen
minőségükben teljes szabadságot élveznek. arnennyiben nem alkotmányellenes
a tevékenységük. Valószínű,mihelyt az egyházak vagyoni kárpótlása megtörté
nik, akkor legalábbis egyelőre, ebbe az irányba kellene elmozdulnia.

385



Jelenits István: - Talán egy utcáról jött ember kételyeit is meg kell fogalmazni
jelen pillanatban. Nem vagyok abban egészen bizonyos - és nem tudom, ehhez
mit szólnak a szakemberek -, hogy meg lehet-e spórolni egy fejlődés fázisait.
Lehet-e csodálni, hogy az egyház ez után a negyven év után nemcsak azt várja,
hogy most liberlális elbánásban részesüljön, hanem szeretne visszakapaszkodni.
ha nem is egészen oda, ahol azelőtt volt, de legalább a tájékára. A társadalommal
együtt fejlődne tovább, de nem kellene csöbörből vederbe kerülnie: a marxista
elutasításból a liberálisnak nevezett elutasításig. Nagyon érdekes, ahogy az
anyagi kérdések fölmerülnek, hiszen a társadalom nem elég gazdag ahhoz, hogy
az egyházat az egyének adományaiból fenntartsa, és kielégítse az igényeket. Ha
itt ugyanúgy bánnak az egyházzal, mint mondjuk Franciaországban, a társada
lom pedig nem olyan, mint ott, akkor az egyház képtelen helyzetbe kerülhet, s
ez nemcsak az intézmény vesztesége. Említhetünk egy másik példát. Az a libe
rális szemlélet, amely azonos módon kezeli a különböző keresztény feleke
zeteket. rossz útra vitt a hitoktatás vitájában. Egy kis egyháznak egyszerűen

nincs is esélye arra, hogy az iskolában tanítson, mert egy-egy iskolába egy-két
gyerek jár a tanítványai vagy a hívei közül. Ez a felekezet tehát nem is akar
bemenni oda, hanem egyszerűenkijelenti, őt nem is érdekli az iskolai hitoktatás.
Erre azt mondják, ha csak három olyan egyház van a harminc közül, amelyet
érdekel, akkor nyilván nem is kell az iskolai hitoktatást megvalósítani. Ez furcsa
logika. Persze, hogy van egyenlőség, de az egyenlőség nem azonos az egyfor
masággal. Az egyházak nem egyformák. Már csak azért sem, mert az egyikbe
egy maroknyi ember tartozik, a másikba pedig egy nagy közösség. Az igényeik
is különbözőek. Az életükhöz, múködésükhöz vezető útjaik különbözőek. Azt
hiszem, addig, míg ez valamiképpen nem tudatosul, addig nagyon nehéz esé
lyegyenlőségről beszélni.

Lukács László: - Még a Németh-kormány által megszavazott lelkiismereti-val
lásszabadsági törvény szerint minden bejegyzett egyház- és vallásfelekezet
egyenlő. Vajon az a fajta egyenlőség, amelyik a jogi egyenlőséget biztosítja min
den bejegyzett egyháznak, vallásfelekezetnek, ha legalább száz tagot föl tud
mutatni, ilyenformán azonos elbírálást jelent - most 37 bejegyzett felekezet van
a decemberi adatok szerint - a két héttel ezelőtt bejegyzett 110 fős gyülekezet,
és a többmilliós, ezer éves multú katolikus egyház számára. Kérdezem, van-e
valami elképzelés arról, hogy ez valóban az egymás kölcsönös tiszteletbentartá
ával működjön? A sajtótörvényt most nézegettem. Angliában, Franciaországban,
Németországban, de nem csak ott, másutt is az alkotmányban, ilJetve az utóbbi
időkben hozott törvényekben mindenütt kiemelten szerepel a történelmi egy
ház, illetve az ország, vagy a társadalom nagyobb részét magába foglaló egy
házak, törvényileg is privilegizált helyzetben vannak, például, a rádióhoz, tele
VÍzióhoz való hozzájutásuk tekintetében. Hogyan lehet mechanikus egyenlősé

get teremteni?

Lengyel László: - Az állam és egyház szétválasztását azért is tartom nagyon
fontos kérdésnek, mert elvileg persze megszavazhatja ma a parlament, hogy
bizonyos kártérítést kapjanak az egyházak, megszavazhatja az egyház üldözte
téséért is a kárpótlást, mégis úgy vélem, a jelen helyzetben sokkal rosszabbat
tenne, mert üres államkassza előtt állunk, nincs miből adni, nincs mit átadni,
Ennél sokkal fontosabb lenne az egyházak igazi új gazdasági tevékenysége.
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Nyugat-Európában is a háború után értették meg, hogy az államtól, az olasz,
német államtól, közvetlen nem várhatnak semmit. Kénytelenek önállóan gaz
dálkodni.

Jelenits István: - Az egyházak nem önmaguk számára igényelnek támogatást,
nem is kárpótlásra gondolnak. Az egyházi épületek egy részének visszaadására
azért van szükség, hogy az egyház működhessen, és szolgálatát felkínálhassa
az egész társadalomnak.

Lukács László: - Növekszik a feszültség ezen a területen. Egyfelől rendkívül
nagy a társadalmi elvárás az egyházakkal szemben: nyissanak iskolákat, kórhá
zakat, szociális intézményeket, mert óriási lyukak vannak a szociális hálón.
Mindehhez várnák a szerzetesrendeket, amelyek kivéreztek az elmúlt évtizedek
ben, nincsenek. Ugyanakkor pedig nem biztosítja a társadalom részükre azt a
minimális kezdési esélyt épületekben, egyebekben, amelyekhez nem kárpótlási
alapon kellene feltétlenül jutniuk, a történelmi juss visszakívánásával minden
áron.

Balassa Péter: - Úgy gondolom, hogy liberálisok és keresztények között lap
pangó ideológiai háború folyik, ami a látszat ellenére: természetellenes. Ez sze
rintem ellentétes a valódi liberalizmussal és ellentétes volna a valódi keresz
ténységgel. Ezért gondolom, hogy az ilyenfajta beszélgetéseket rendszeresíteni
kellene, mert a kölcsönös ideológiai ellenségeskedés lényegénél fogva egyaránt
ellentmond a liberális és a keresztény párbeszédfelfogásnak.

Következőszámainkból:
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Sulyok Elemér: A teremtéstörténet biblikus értelmezése
Morlin Imre: A Szent Ignác-i Lelkigyakorlatok
Beney Zsuzsa: Teremtés és születés között
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