
integrációra van a kereszténységnek szüksége. Csendesen és tisztelettel, ám an
nál határozottabban szót kell kérnie. A megoldást egyedül abban látom, hogy
az egyház önmagává válik, de minden szinten, társadalmi szinten is képes saját
céljait és szerepét megfogalmazni. Az egyetlen gátló tényező ebben a folyamat
ban az ember önmaga. Amíg meg nem tér valaki, és nem döbben rá, hogy a
szeretet nem akció, hanem közösségvállalás, aminek csak eszköze az akció, ad
dig nem születik meg. Ha egyszer ezt felismeri, akkor ezt az újjászületést senki
és semmi nem tudja megakadályozni. Ennek legjobb példáját a kommunizmus
időszaka szolgáltatta. Mert szétverhették az egyház intézményeit, betilthatták
nyilvános múködését, visszaszoríthatták a templomok falai közé, de az emberek
közötti szolidaritás tovább élt. Az egymáshoz való ragaszkodás még erősebbé

teszi a közösséget. A szekularizált társadalmakban a fő kérdés, hogya mínden
napi élet szervezésén túl, tehát a demokrácia, a moralizálás kísértésén túl meg
születik-e az igazi életközösség. Ezt csak az ember bűne akadályozhatja meg.
Ez persze nem jelenti azt, hogy a meglévő közösségek nem kerülnek összeüt
közésbe egymással, de ez nem jelent igazi akadályt. Mostani helyzetünkben sem
tapsol mindenki a keresztényeknek. Sok politikai, világnézeti, érzelmi alapon
álló ellenfelünk van, ami nem.árt. A jó értelemben vett Kulturkampfot bele kell
kalkulálnunk a pluralista társadalom életébe.

A térségünkben élő ke1et-európai keresztények legnagyobb bűne a korlátolt
gondolkodás. Az, hogy gondolkodásunkban és életünkben nem a kereszténység
áll az első helyen, hanem valamiféle rosszul értelmezett ideológiai, társadalmi
érdek. Nem véletlen, hogy voltaképpen csak a félfeudális országokban, ezen a
talajon jöhettek létre diktatúrák.

A keresztények fő feladatát Martini is nagyon jól megfogalmazza. Ki kell
békíteni az embert örnnagával, meg kell szüntetni a hasadást, ki kell békíteni az
embert embertársával, hidat kell vernünk a keresztények és más társadalmi
csoportok közé.

NAGY ENDRE

JOg, morál, materializmus Kelet-Európában

Minthogy az ember intellektuális horizontját elsősorbanaz a szociális környezet
határozza meg, amelybe beleszületett s amelyben olyan magától értetődő ter
mészetességgel lakozik, mint a bőrében, mindig a fölfedezés erejével hat, ha
olyan elemzésekben szembesül saját szociális környezetével, amelyek kívülről

rátekintve, széles perspektívával bizonyos szempontokat kiemelve, vagy ezeket
más helyiértékkel ellátva, kellő távolságot adhat örnnagunktól és saját bőrünk
ből kibűjásra, szemléleti horizontunknak kitágítására késztetnek bennünket.

ilyen C.M. Martini milánói bíboros-érsek írása is. Ahogyan nem tudatosulnak
bennünk a ·látásfókuszunk változtatásával kapcsolatos izommozgások sze
münkben, csak ha valaki erre figyelmeztet, ugyanúgy figyelmeztet ez az írás
meghosszabbított testünk, Kelet- és Közép-Eurépa bizonyos "mozgásaira".
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Ahogy mondani szoktuk: "érdekes" az, ahogy egy müvelt, széles perspektívájú
elernz6 ~t bennünket. Külön érdekes számunkra az a látásmód, amely kitün
tetten a hamarosan bekövetkez6 európai integrációval létrejövő új helyzetet
vizsgálja, s ennek fényében vet ránk pillantást. Ami nagyon szimpatikus ebben
a vizsgáló tekintetben, az az, hogy nem vizsgáztatni, hanem maga is tanulni
akar: mi újat, milyen spedfikumokat tudnak a keleti egyházak nyújtani a nyu
gatiaknak és megfordítva? - kérdezi. Mert miközben a küls6 szemlélö tágíija
horizontunkat s önreflexi6ra késztet, aközben maga is tanulni akar: tisztában
van azzal, hogy az ő aspektusa olyan edény, amelyet számára is hasznosítható
tartalommal csak a "bennszülöttek" tölthetnek meg. PnSbáljuk most az edény
töltöget6 szerepét betölteni néhány felvetett kérdéssel kapcsolatban.

Jog és legitimáció

Martini beszél az új legítímécíöröl, Kelet-Európa az ideológiára alapított társa
dalmat a jogra kívánja alapozni. Jegyezzük meg rögtön, hogy legitimációs prob
lémákkal már a nyugat-európai társadalmak is kínlódnak, elég ha a polgári
engedetlenségi, alternatív és egyéb mozgalmakra gondolunk, amelyek többnyire
nem a rendszerlegitimációt, hanem a legitimációs eljárásokat kezdik ki. Nyugat
Németországban már a hetvenes években elkezd6dött a vita a legitimációs vál
ságr6l. Eltekintve azonban bizonyos széls6ségektől,e mozgalmak nem a jogu
ralom vagy a jogállamiság alapjait támadják. A joguralom makro-intézményes
kereteit a polgárok társadalomlélektani joguralom-magatartása kitölti.

A mai Kelet-Európában viszont az a helyzet, hogy ha kiépültek is a jogura
lom-jogállamiság makroszintű keretei, nagy mértékben hiányzik ennek társada
lomlélektani éltető és fenntartó ereje, mozgatórugója, a joguralmi attitűd. Sót,
inkább a jog megvetése uralkodik, mégpedig a mindennapi élet-világ színterétól
fel egészen a nagypolitika színpadáig. Előfordultmár, hogy parlamenti pártve
zér vonta kétségbe az Alkotmánybíróság legitimitását a nép állítólagos érdekeire
hivatkozva, hogy voltak, akik jogellenes földfoglalásokban vettek részt, hogy
más parlamenti képviselőkkiálltak nyilvánosan a taxisblokád sok szempontból
ambivalens, de mindenképpen jogsértő akciója mellett, hogy önkormányzati
képviselőka jog figyelembe nem vételére szólítják fel a szakapparátust, míköz
ben az állampolgárok mindennapi életükben, az üzemben, a hivatalban, az ut
cán normaezerűenkijátsszák, megkerülik, megszegik a jogot. A jog semmibeve
vése itt Kelet-Európában valóságos második természetünkké vált.

Ez a normaszerű normaszegés, mint tömegméretűátlagos és tipikus viselke
dés, a negativ joguralmi magatartás a korábbi pártállamban bevezetett makroszin
ru ideológiai legitimáció mindennapivá válásának a következménye. Bár nem
teljesen. A kelet-európai társadalmakban korábban autokratikus uralmi rend
szerek álltak fenn, melyeket átszőtt a személyes viszonyok hálózata. A társada
lom alsó szintjét elfoglalo széles rétegek számára a jog mint az urak paktálásá
nak eredménye jelent meg. Ezzel belsőleg nem azonosultak, s ezért a jog kiját
szása betyáros virtusnak számított.

Ehhez képest a bolsevik rendszerben csak annyi történt, hogy a jog "puhasá
gának" teoretikus-ideologikus alátámasztást adtak. Mint Hannah Ahrendt ki
mutatja a totalitarianízmusról írott könyvében, a bolsevik uralom abban külön
bözik a zsarnokságtól, hogy nem törvénytelen, hanem törvényre támaszkodik,
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csakhogy nem a pozitív, tételes törvényre, hanem visszatér közvetlenül a legitimá
ció forrásához, nevezetesen - a bolsevizmus esetében - a Történelem Törvé
nyéhez.

ATörténelem törvénye azonban per definitionem mozgástöruény: a Történelem
törvényei mozgástörvények, amelyeket a konkrét helyzetre mindig értelmezni
kell, s az értelmezési és a helyzetet meghatározó hatalmat a párt kisajátította.
Ennek el6kelő neve a tudományos társadalomtervezés volt. A korábbi joglegiti
máló forrásokat -legyen az természetjog, észjog, az uralomnak legaIitásra he
lyezett legitimitása - alárendelték egy állítólag magasabbrendű, a tudomány
tekintélyére alapozott legitimitás-igénynek. A korábbi legitimitásigények nem
konkrét normdk, hanem maximák voltak, amelyeket a tételes jog konkrétizált (majd
a joghoz kötött jogalkalmazök). Ennek alapján volt eldönthet6 a konkrét esetben,
hogy egy emberi cselekvés büntett-e vagy sem. Ha most a maximák helyére a
történelem törvényeit helyezik, amelyek mozgástörvények, akkor a konkrét
helyzet megítéléséhez a jog nem elsőrendűenfontos, hanem bagate11izálódik, s
a jogalkalmazók döntése nem a pozitív joghoz, hanem a mozgástörvényekhez
igazodik. De a mozgástörvényt a párt értelmezi és definiálja mégpedig az ún.
jogpolitíka keretében. A marxista jogelméleti tankönyvek azt tanították, hogy a
jogot végső soron a jogpolitika, ezt pedig a párt határozza meg.

Ez volt az a teoretikus szintű konstrukció, amely mindennapivá válva rom
boló hatást fejtett ki az állampolgári jogtudatra. Mert az ún. kisember világké
pében az a közvetlen tapasztalat rögzült meg, hogy a jog a hatalmi, ce1szerúségi
és párt-érdekeknek van alárendelve, amelyek swnélyközti függési és kapcsolJlti rend
szerekben öltenek testet. Neki a községi, üzemi stb. párttitkár nem a Történelem
törvényének képviselője volt, hanem Jóska, Pista stb., aki átléphet a jogon, mert
neki hatalma van. A jogot nem az általános akarat meghatározásának, hanem
egyedi esetnek élte meg. Ehhez nagyon közel van az a gondolat, hogy akkor a
jog követése és nem-követése huszadrangú kérdés, a jogot nem kell megtartani,
mert a személyközti viszonyok állásától függ az, hogy érvényes-e. Ezt a tényál
lást e sorok írójának egy ügyvéd igen találóan abban a formulában fogalmazta
meg, hogy nálunk a jogforrások hierarchiájának lega1ján van az alkotmány, a
csúcsán pedig az eljáró közeg legutolsó utasítása.

Jog és erkölcs

Mindezzel arra kívántuk felhívni a figyelmet, hogy bár makroszinten - mint
C. M. Martini bíboros megfogalmazza - átmentünk az ideológiára alapozott
uralomról a jogra alapozottra, ez a tény még távolról sem teremtette meg a
joguralom társadalomlélektani előfeltételeit, mert az emberek széles tömegeiből

hiányzik annak működésielőfeltétele, a joguralmi attitűd. A jogot semmibe vevő
beállítódás ugyanakkor azt is jelenti, hogy a jog mögül eltűnt annak morális
alátámasztása. Ha ugyanis az emberek a jogkövetést személyközti viszonyoktól,
egyéni érdekekt6l és egyéni érdekérvényesítőképességüktől teszik függővé, az
azt jelenti, hogy eler6tlenedett az a meggyőződés, hogy a jogot követni erkölcsi
parancs. Aminthogy az is, hogy magát a jogot is erkölcsi kritériumoknak kell
alávetni. Jogászok egész generációi nőttek fel azon a tanon, hogy a jog és erkölcs
heteronóm viszonyban áll egymással, s a marxista jogelmélet azt tanította, hogy
a helyes jog problémájának nincs helye amarxista jogfelfogásban.

12



De az erkölcsnek ez a kitesséke1ése a jog világából csak egyik szférája általá
nos lefokoz6dásának. Mint már többször megállapították, a marxizmus bölcsejét
az a morális felháborodás ringatta, melyet alapítói a munkásság nyomorúságos
helyzete miatt a kapitalizmus ellen magukbantápláltak. Ezt azonban elfojtották
magukban, s ehelyett - ahogy a fiatal Marx nevezte - az elidegenülés állapotát
a történelem mozgástörvényeinek feltárásával, illetve az erre építendő cselek
véssel akarták meghaladni, tekintet ne1ka1 az erkölcsi elvekre. Amorális feIháboro
dásnak amorális poliökává transzformálását nevezi Polány Mihály mora1is inter
ziónak.

Az erkölcs ilyen felfogása másként hatott a marxista intellektuelekre, és más
ként - miként a jog esetében is - a tömegekre. A vitatható, de mindenképpen
etikainak minősíthető elmélet a mindennapivá válásban morális köziimbösségre
vezetett. Az értelmiségi, aki európai kultúrája radonális eszköztárával felszerel
kezve szembetalálta magát amorális inverzióval, kifejlesztette a mora1is önfelál
dOZJiS eökáját. A kommunista jövő megvalósítása érdekében kész volt erkölcsi
tisztaságát is feláldozni. Az ifjú Lukács, épphogy csak kommunistává válván,
ezt úgy fejezte ki, hogy ölnie csak annak szabad, aki tökéletesen meg van gy():.
zódve arról, hogy ölni nem szabad. Egy ilyen tanítás paradoxiájának érvényes
ségét lehet ugyan tagadni, de a benne foglalt etikai érvényességigényt nem lehet
tőle elvitatni. De mint a jog esetén, itt is különbséget kell tenni egy tan elméle
tileg kidolgozott alakja és a mindennapivá válásban bekövetkezett realizálódása
között, tehát aközött, ahogyan és amilyen hatásokat váltott ki ez a tan még az
értelmiségen belül is.

Először is, a mindennapiságban az etikai önfeláldozás motívuma elesett, és
helyébe - a létező szod.alizmus tiszta totalitariánus korszakában - a párt ol
tárán történőmorális önfeláldozás lépett. Erkölcsi igényt támasztani azonos volt
a kispolgárinak bélyegzett moralízaléssal. Ugyanakkor azonban - megint csak
a klasszikus totalitariánus korszakban - előrántottak egyfajta morális igényt,
amelynek nevében aszketizmust követeltek a tömegektől arra való hivatkozás
sal, hogy "nem ehetjük meg az aranytyúkot, amely holnap arany tojást tojik".
Amikor az emberek észrevették, hogy van egy felső elit, amely nem e morális
parancs szerint él, akkor tömegesen terjedni kezdett az a felfogás, amelyet Polly
Peackok Brecht Koldusoperájában így fejezett ki: "először a has jön, aztán a
morál". Az intellektuel, aki már feláldozta morális tisztaságát, egy ettől elvá
laszthatatlan, másik áldozatra is kényszerült, nevezetesen az intellektus feláldo
zására. Mert akkor az a morális parancs sem érvényes, hogy az igazságra kell
törekednünk, hogy a tudománynak az igazat kell mondania. Az igazság párt
igazság lett. Az esztétikai igazság művészeti pártosság lett. Ha elvetjük a gya-
korlati ész kritikáját, el kell vetni a tiszta ész kritikáját is. .

1956 Magyarországon, de másutt, főkéntLengyelországban is, az igazság for
radalma volt. A Petőfi-kör írói, tudósai kije1entették, hogy ezentúl nem a párt
igazságot, hanem csakis a pure et simple igazat akarják megírni. Visszavették az
elvett IX szimfóniát mert tagadták, hogy az igazságérték, a morális érték, a
művészeti érték az osztályérdek funkciója lenne; tagadták, hogy egypolitikai moz
galom és párt a mindentudó tudományra hivatkozva jogot formálhat magának
arra, hogy "túl jón és rosszon" természettörvényszerűen meghatározza a boldog
jövőbe vezető utat. Kiderült, hogy a megvetett erkölcsi elvek fölötte állnak a
pártszólamoknak. S hiába verték le a forradalmat vagy padfikálták a mozgal
mat, mint Lengyelországban, a kommunista ideológia ekkor kapott halálos se-
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bet, akkor, amikor megroppant a párt-igazságba vetett hit. A sokkhatást mutatja
egész sor értelmiséginek az az elhatározása 1956 után, hogy nem lépett vissza
a pártba, valamint a számos nyugati neves értelmiségi (pl, Camus) esete, akik
végleg szakítottak a kommunizmussal.

De a kelet-európai országokban tovább élt az intellektuelek széles körében az
a felfogás, hogy - bár nem vállalják az erkölcsi és értelmi ál4omtot, - reá1politi
kusként lehetségesnek tartották a demokratikus szocializmust. Ehhez a pártot
kell felhasználni, mivel rajta kívül nem lehet politizálni. A "reformkommunis
ták" megmaradtak tehát. Ezek a hatvanas években a marxizmus reneszánsm'ban
láttak reménysugarat, aztán a prágai tavaszban, a hetvenes évek második felében
a magyar gazdaságí mechanizmus-reform felújításában, a nyolcvanas években pe
dig egy ún. swcialista civil társadalom megteremtésének a lehetőségében. Ezek a
marxista intellektuelek fokozatosan döbbentek rá arra, hogy a reálisan létem
szocializmus megreformálhatatlan. Először a hetvenes évek második felében
alkottak ellenzéket az ún. reformkommunisták, akik demokratikus szocia1iz
musban reménykedtek, vagy még mindig reménykednek (akik egyedül Ma
gyarorszagon hoztak létre a párton belül reformköröket: a többi volt szocialista
országban efféle nem létezett), csak a rendszerváltás kezdetén döbbentek rá,
hogyapiacgazdaságnak - az emberiség fejlődésének jelenlegi szintjén- nin
csen alternativája.

Mármost ez a marxista exegezisen felnőtt "hermeneutikus" értelmiség,' mi
közben elveiben visszatért az intellektualitás és a morál európai standardjaíhoz,
megőriztefilozófiai materializmusát. Ez tehát olyan értelmiség, amely elfogadja
a morális és a szellemi értékeket, de elutasítja a transzcendens értékeket. Kész
séggel elismeri a kereszténység kultúrtörténeti jelentöségét, még azt is mondja,
hogy a keresztény etika parancsai érvényesek, de azt vallja, hogy az ő etikája
nem heteronóm, vagyis az ő etikájának nincs szüksége "küls6" isteni tekintélyre.
Minthogy pedig az ilyen szekularizált humanista hit nemcsak az értelmiségi elit
széles rétegeit, hanem az átlag értelmiségiek széles köreit, sót ezen túl- termé
szetesen filozófiai tudatosság nélkül - a társadalom tetemes részét is áthatja, a
keresztény filozófiának és moráltannak újra meg kell vizsgálnia azt a már ko
rábban is felvetődött problémát, hogy lehet-e valaki anonim keresztény, mikőz
ben dek1aráltan ateista. Ez a legkomolyabb intellektuális kihívás, amellyel a hívő

kereszténynek individuálisan és egyházainak kollektíven számot kell vetnie.

Gyakorlati materializmus

A filozófiai materializmussal egyenértékű, de tömeges elterjedtségét tekintve
talánmég jelentásebb sajátossága a posztkommunista országoknak az a menta
litás, amelyet gyakorlati materializmusként szoktak leírni. Ez tömeges jelenséggé
először a fogyasztói társadalomban vált, melynek Marxra visszamenő gyakor
lati-ideológiai kritikája a '68-as diákmozgalmakban öltött testet, s azóta az úgy
nevezett posztmateriális értékrendre támaszkodó újabb mozgalmakban (zöldek,
alternatívok stb.), illetve a posztmodern (főként müvészet-) filozófiában jelent
kezett.

Martini bíboros szerint "reális a veszély, hogya marxizmust olyan kapitaliz
mussal és fogyasztói kultúrával helyettesítik, amelynek a korlátai egyértelmű

ek". Véleményünk szerint ez a helyzet Kelet-Európában már bekövetkezett, ha a
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fogyasztói társadalom "szellemét" (abban az értelemben, ahogy Max Weber "a
kapitalizmus szellemér61" beszélt> az emberek olyan tömegessé vált beállítódá
sában határozzuk meg, melynek lényege az áruhoz mint fétishez való VÍ5ZJJnyulás.
Marx keményen ostorozta a kapitalista társadalomnak tulajdonított árufetísíz
must. Valójában ez az úgynevezett reálisan létező szodalizmusban vált gyakor
latilag igaZZJÍ. A nyugati újbaloldal kultúrkritikusai, miközben össztüzet zúdítot
tak a presztizsfogyasztásra, vakon mentek el amellett a tény mellett, hogy Ke
let-Európa népei a fogyasztói társadalom szellemét vahlmilyen formában már elóvéte
lezte1c. Nyugaton az árubőségból fakadó fogyasztásmanipuláció hozta létre az
árufetisizmust, Kelet-Európában viszont ez a hiány talaján növekedett fel. Mert
bár időben és helyenként változó mértékben állandóan hiányoztak a mindenna
pi szükségleteket kielégító javak, közben mindig kiemelkedtek egyes árufélesé
gek (orkánkabát, farmernedrág, stb.), amelyek státusszimbólummá váltak; 
annyira, hogy ezekhez képest a nyugati státusszimbólumok megmaradtak a
normális divatjelenség szintjén. Nyugaton a társadalomfilozófusok sohasem ve
tettek számot annak a tényleg előforduló esetnek elméleti következményével,
hogy, mondjuk a Szovjetunióban képesek voltak ölni egy farmernadrágért. Ha
az ilyen esetek megmaradtak is a maguk különösségében, a talaj, a lélektani
talaj, amelyból kisarjadtak, a beteges hiány-árufetisizmus, teljesen általános volt.

A jelenség két döntő tényezőre vezethető vissza. Az egyik pszichológiai. Az
emberek vigyázó szemüket a nyugati társada1makra vetették, s annak látható
árubőségét tekintették elérendő célként. de nem vették észre mögötte a szigorú
munkaerkölcsöt. Paradox, de érthetőmódon, a nyugatorientált pszichózis annál
erősebb volt, mennél kevesebb lehetöségük volt az embereknek arra, hogy ta
lálkozzanak a fogyasztói társadalommal (gondoljunk a lege1zártabb albánok
Olaszországba történő tömeges menekülésére).

A beteges hiány-árufetisizmus másik, döntöbb oka megint csak paradox mó
don, a bőség volt. A hiány ugyanis, mint Kornai János kimutatta, elválasztha
tatlan a bőségtől, nevezetesen bőségtől az eladhatatlan termelési javakban, va
lamint a pénzben. Mert bármilyen szegény volt is a társadalom, bizonyos réte
gek kezében mindig felhalmozódott a pénz. Nem állottak viszont rendelkezésre
megfelelőmennyiségben fogyasztási javak, s törvényi korlátok gátolták a felhal
mozódott pénz termelésbe való befektetését. Ezt a pénzt, amíg és ahol lehetett,
ingatlanba fektették, ami holt tőke lett, majd ezután olyan javakra váltották,
amelyeket egyszeruen nem lehetett eltiltani. Ilymódon a termelés és munka célja
csakis a fogyasztási javak megszerzése lehetett. Ennek következményeként fejlődött
ki az a mentalitás, amely - a kapitalizmus valódi szellemével szemben - a
termelést és a munkát nem a termelés, hanem a fogyasztás végett akarja. Ne
értsük félre: a nyugati kapitalizmusban is a fogyasztás a végcélja a vállalkozónak
és a munkavállalónak; s jogosan foga1mazódtak volna meg a kritikák ott is a
fogyasztásközpontú szemlélet széleskörű elterjedése ellen. Mivel azonban a
pénz tökévé alakításához bizonyos áldozat, a fogyasztás korlátozása és aszke
tizmus kell (amiről Marx szarkasztikus kijelentéseket tett összehasonlítva a tő

kés áldozatát a bérmunkáséval), ez a beépített fék valóságos normaként múködve
megakadályozza a fogyasztásorientációnak őrületbe torkollását. Ilyen kimon
datlan, belső norma hiányában viszont semmi akadálya nincs a fitogtató fo
gyasztás és az ehhez kapcsolódó mentalitás elvadulásának. A gátlástalan ha
szonszerzés (sacra aureafames) "etikája" virágzik mindenütt Kelet-Európában,
a piacgazdaság hajnalhasadásának korában.

15



Ha mánnost a kelet-európai társadalmak morá1is válságáról beszélnek, akkor
ennek legfőbb oka e vázolt tényállásban lelhető fel. BámUlyen morá1r6llegyen
is szö, annak lényege mindig abban a parancsban rejlik, hogy az egyén lépjen
túl közvetlen egyéni érdekein. Márpedig e régió népeinek az volt a legközvet
lenebb tapasztalata, hogy ha túlélni, megélni, boldogulni akar, akkor erre csak
egyénileg, magára hagyatkozva képes. TIltott volt a civil társadalom szervezke
dése, melynek során megtanulhatta volna, hogy saját individuális érdekét csak
saját foglalkozási stb. érdekszervezeteinek általános érdekével egyeztetve képes
kifejezni és érvényre juttatni. Magánvállakozásba nem ruházhatott be, melynek
során megtanulta volna a kalkulálás, a kockázatvállalás s a piacgazdaság tisztes
üzleti moráljának mibenlétét, s ezért nem maradt más számára, mint az egyéni
kitörési lehetőség. Ott, ahol mint Magyarországon, a második gazdaság legali
zálásával tér nyílt valamiféle egyéni vállalkozásra, e téren nyilvánvalóvá váltak
ennek az elvadult individualizádónak a tünetei. Mindent magába stírít a kép a
Hegyeshalomnál várakozó Trabant tetején a Gorenje hútó1ádával, melynek uta
sai távollétükkel tüntettek a helyhatósági választásokon.

ÖSsz-europai helyzetkép

Ha most újragondoljuk azon társadalmi problémákat, amelyeket C. M. Martini
bíboros inspirációjára a korábbiakban felvetettünk, észre kell vennünk, hogy bár
vannak sajátosan kelet-európai vonásaik, mégsem korlátozhatók mint társadal
mi anomáliák Kelet-Európára, mert ezek Nyugaton keletkeztek, s a Nyugat
vagy túljutott rajtuk, vagy még most is fennállnak. A joguralommal összefüggő
1egitimációs problémák, a filozófiai materializmus, a gyakorlati materializmus a
nyugat-európai társadalomfejIődésben jött létre és van jelen. Nyugat-Burópa
csak a saját problémáival szembesül Kelet-Európa közeledésével, amikor ezeket
részben a sajátos kelet-európai korábbi történeti fejlődés, részben az erre ráépült
bolsevik uralom következtében mint különös, torz szodálís és tömeglélektani
szömyeket kénytelen szemlélní, Nyugat-Európa csak saját magát szemléli Kelet
Európa görbe tükrében.

Ugyanez áll a nemzetiségi és etnikumi ellentétekre is. A Nyugat évtizedek
óta képtelen megoldani a baszk, vagy az észak-ír kérdést, csoda-e, ha nem tud
mit kezdeni a jugoszláv helyzettel? A Nyugat kénytelen megtapasztalni az arab,
a török, a jugoszláv és más vendégmunkásokkal, bevándorlókkal és letelepedet
tekkel szemben felizzó idegen- és fajgyú1öletet, ami a kelet-európai kis és nagy
etnikumok történelmi nyomorúságából fakadóan polgárháborúként, lincselés
ként, kormányoktól nyíltan vagy hallgatólagosan támogatott sajtóbeli hecckam
pányként jelenik meg régiónkban. A különbség jól látható abban, hogy míg
Nyugaton konszolidált, a parlamentáris demokráciához idomult pártok lovagol
ják meg az idegenellenességet, addig ez a volt szocialista ország, az NDK terü..
letén Hitlert nyíltan fölvállaló fasiszta suhancok randalírozásában ölt testet.

E bonyolult problémával kapcsolatban csak Bibó István történetszociológiai
elemzéseire utalunk a német hísztériáról és a kelet-európai kisállamok nyomo
rúságáról. E kisnépek a Baltikumtól Macedóniáig egy vagy több évszázada lé
tükben fenyegetettnek érzik magukat. Részint a külsö elnyomó hatalmakkal
való viaskodások, részint saját belső problémáik következtében, (mivel a mo
dernizáció során nem tudták megoldani a nemzeti közösség aktuális problémá-
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it) egyt6l-egyig a nemzeti materializmus útjára léptek időnként és koronként.
Amikor aztán azzal a dilemmával kerültek szembe, hogy demokrácia és tole
rancia más népekkel meg a kisebbségek iránt vagy területgyarapodás-terület
megtartás és nemzeti öncélúság - akkor mindig a demokrácia ellenében tettek.

A bolsevizmus évtizedei csak eltakarták az elintézetlen nemzeti kérdéseket, s
ezek most annál hevesebben törnek felszínre. E népek most nyerték-nyerik
vissza a nemzeti önrendelkezéshez való jogot. Esetükben tehát nem lehet fellép
ni közvetlenül azzal az igénnyel, melyet Martini bíboros úgy fogalmaz meg,
hogy az európai perspektívában gondolkodás "megköveteli a hazafiság mint
legmagasabb szintű társadalomformáló er6 meghaladását is". Erre az útra e kis
népek csak akkor lesznek vezethet6k, ha bels6leg és aztán cselekvéseikben is
túllépnek antidemokratikus nacionalista beállitódásukon. Ebben az európai álla
mok közösségének tevékenyen segíteni kell öket, De igen hathatósan közrémü
ködhet ebben a katolikus egyház is, mely nemcsak az individuumok, de a népek
közötti felebaráti szeretet egyháza is.

Széttekintve keresztény szemmel a kelet-eur6pai panorámán, felmérve a sú
lyos problémákat, melyekkel szembe kell néznünk, adódik a következtetés: egy
vallási-etikai megújulás biztosan újra otthonossá tenne bennünket Európában és
az Univerzumban Szekularizált világunkban azonban aligha lehet közvetlenül
törekedni ilyen forradalmi-lelki megújuIásra. Inkább arra kell törekedni 
összefogva akár a nem-keresztény humanizmus-hív6kkel is -, hogy rekonstru
áljuk a lelkekben a spirituális hiteket és értékeket, a hitet az igazságban, erkölcsi
jóságban, esztétikai szépségben, tolerandában, igazságosságban, az üzleti tisz
tességben és becsületben. E munkájukban a keresztényeknek kínosan óvakod
niuk kell attól, hogy hatalmi eszközöket vegyenek igénybe, s közvetlenül valami
keresztény állam létesítésére törekedjenek. Tegye mindenki szívósan és szeré
nyen a maga dolgát és "permitte divis cetera"!

SÓLYOM LÁSZLÓ

Csönd

1. Martini kardinális a jelen európai változásokra kérdéssel reagál: miben kell
megváltozniuk az európaiaknak - s köztük a keresztényeknek - ahhoz, hogy
megfeleljenek az új feladatoknak? A kép, amit felvázol, megejt6 szépségű: a
határok és a vámok eltűnnek, az ipart és mez6gazdaságot egységes technikai
normarendszer fogja össze, a szociális törvényhozás harmonikus lesz, az embe
rek és javaik szabadon vándorolhatnak, a gazdaság felvirágzik, a családok nö
vekednek, megkezdődika nagy kibékülés a természettel, az idegenekkel s min
denkinek önmagával. Mintha csak Hobbest hallanánk, aki a vallás- és polgár
háborúk szaggatta Európában, üldöztetése közben megálmodja, hogy milyen a
békés világ: ahol a szorgalom gyümölcse biztos, ahol van földművelés,hajózás,
tengerentúlról behozott áru, ismeretszerzés a föld ábrázatára vonatkozólag, idő
számítás, művészetek, irodalom és társadalmi érintkezés. Vagy akár hallhatjuk
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