
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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a kardinális írása rnögött az összes utópiát a megbékélt világról. Csakhogy mín
den utópia azért félelmetes, mert pontosan kidolgozza, mi biztosítja ezt a rendet,
kinek s milyen uralma alatt virágzik a béke. S minél tökéletesebb a világ, annál
zsarnokibb. A I.euiatán els6kiadásának ámlapján az apró emberfigurákból, mint
megannyi pikkelyból összeálló állam-óriás, amely a horizont mögül - talán a
tengerb61? - kel ki, félelmetesen magaslik az előtért képező síkság apró falvai,
termőföldjei, szekerei fölé. Hobbes békés, s köznapi dolgaiban autonóm polgári
világát iszonyú eréllyel tartja össze a semleges f6hatalom; s kényszeríti erkölcsi
és politikai semlegességre az embereket. Ez a béke ára: a viszályok okait kell
száműzni, senki nem tarthatja magát a jó és igaz bírájának - vagy ha igen,
csakis titokban.

Tudjuk, hogy az újkori európai fejlödésben az emberek szabadsága végül is
nem az ilyenfajta közvetlen állami garanciára épült, hanem (az állam által ga
rantált) tulajdonra, s hogy ez az elvileg alulról épülő rend nem követelte meg a
vélemények elhallgatását, hanem piacát és versengését teremtette meg. Azt is
tudjuk, hogy a személyes tulajdonra épülő társadalom már másfél százada át
alakulóban van, s ismét Leviatán uralkodik: óriási állami (vagy államilag ellen
őrzött) bürokráciák szimulálják s lélegeztetik mesterségesen azt a rendet, amely
olyan mértékű egyéni autonómiát és szabadságot biztosít mindenkinek, mint
amilyent eredetileg a szabad piacon megjelenő kistulajdonosok számára elkép
zeltek. Gondoljunk az anyagi biztonság és a szabadságjogok fenntartásának óri
ási és túlfinomult mechanizmusára, a társadalombiztosítástól kezdve akár az
emberi jogi - s ezen belül például a véleménynyilvánítás szabadságát védő 
bíráskodás bonyolult útjaira, egészen a nemzetközi fórumokig. S gondoljunk
mindarra az erőfeszítésre, amely a parlamenti demokráciával járónyitott hatalmi
semlegességet meg akarja őrizni. Ennek a rendszernek a semlegessége azon áll
vagy bukik, hogy az alapjául szolgáló értékeket sikerül-e olyan általánosságban
intézményesíteni, hogy azok megannyi morális kérdésfeltevésként funkcionál
janak, amelyre az emberek sokféle választ adnak, anélkül, hogy ett6l a rend
felbomlana.

Kulcskérdés, hogya lassan európaivá növő hatalom semleges marad-e, azaz
fönn tudja-e tartani a fent vázolt pluralista rendet. Számunkra azonban még fon
tosabb kérdés, hogy az átmenet során meg tudjuk-e őrizni, azaz meg tudjuk-e ta
nulni az állam alkotmánya által mintegy megel61egezett semlegességet. A jogállam
alapértékeit a fentiek szerint mindig a lehető legáltalánosabban kellmegfogalmazni.

Martinikardinális is csupán tudatosítani akarja, hogy az európai társadalmak
értékei közül "az igazságérzet, a szabadság, a vallásszabadság, az élet tisztelete,
az együttműködési készség és a béke" "keresztény gyökerű", s mindezeknek a
fogyasztás értékrendjével szemben kíván nagyobb súlyt. De föl sem merül frá
sában, hogy ezen értékek keresztény értelmezésének állami érvényt kellene sze
rezni. Ha jól értem, éppen ellenkezőleg:a keresztényeket saját életükben buzdítja
a fenti értékek keresztényi megvalósítására, s ennek társadalmi hatásába helyezi
reményét. Ha így van, lényegében hasonló a jogállam els6leckéje nálunk is: meg
kell őrizni, azaz a gyakorlatban is meg kell teremteni az új rendszer alapértéke
inek "hivatalos" egyetemességét - olyan körülmények között, amikor nyomós
napi érdekek szólnak amellett, hogy egy-egy helyzethez kötött érték- és érdek
mérlegelést tegyenek az általános érték helyére.

2 Ha Martini kardinális leckét vár "ke1etr61", éppen ez lehet az: a jogálIami
forradalom paradoxonja, - s nem a fogyasztói mentalitástól még meg nem fert6-
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zött emberek idealizmusa, sem pedig "legmélyebb értékeik elismerése" utáni
vágy. Az utóbbi, elterjedt közhelyek olyan kétértelmű illúzióval tekintik a volt
szocialista államok polgárait, mint kétszáz éve s azelőtt a "jó vadembert" volt
szokás. Ez a szemlélet kísért abban is, ahogy sokan jogi és demokrácia-segély
csomagokkal házalnak eme egzotikus országokban.

A jogállami eszközökkel véghezvitt rendszerváltás ezzel szemben világtörté
nelmi jelent6ségú tény lehet; s éppen morális szempontból is az önlegyőzésnek

és a magasabb értékek tiszteletének olyan példája, amelynek sikeres előzménye
nincs. Ez a kísérlet szervesen nőtt ki az itteni körülmények szövevényéból.
Egyetlen esélyét is ez adja. De ha sikerül, az egyben a teljes emancipációt is
jelenti; egy ilyen teljesítmény olyan belső biztonságot ad, és olyan tiszteletet
parancsol, hogy föl sem merülhet többé az "Európával" szembeni kisebbrendű
ség ismert komplexusa. Látszólag kevés kell ehhez: a jog elsóbbségének kikény
szerítése a politika felett, illetve az alkotmány, s különösen az alapjogok feltétlen
betartása. A gyakorlatban azonban hihetetlenül nehéz ennek az általános igaz
ságnak az érvényesítése: működhetnek a legkitűnőbb eljárási és egyéb garand
ák, a rendszerváltás valósága és az egyetemes értékek és semlegesség védelmére
szolgáló jogrendszer között szükségszerűa feszültség. Ki ismerheti föl helyesen,
mikor öl a betű, s ad életet a változás sajátosságának érvényesülni engedése, s
mikor kell körömszakadtáig ragaszkodni az "íráshoz"? Meggyőződésem, hogy
a jelen körűlmények között minden kétes esetben a formális semlegességé az
elsőbbség, s a jogállam eljárási garandáiba vetett bizalmat minden körűlmények

között meg kell őrizni.

3. Túlmenne a Martini-tanulmányra írt reflexión, ha e feladat megoldásának
mikéntjébe bocsátkoznám, hiszen a szerző is áltaIánosságokban mozog. A tanul
mányból ugyan hiányolható, hogy még ilyen szinten sem foglalkozik azzal,
hogyan érhet6k el kívánt céljai. Szívesen értelmezem - immár ismételten 
úgy, hogy be1s6 megújuIást sürget. De mivel szó esik jogokról oásd a népesség
vándorlás kapcsán a szabad költözés joga és korlátai), vagy például követel
ményként állítja a nemzetállamok szuverenitásának korlátozását, egy kérdés
megkerülhetetlen: az intézmények alapvet6 változása nélkül betölthetí-e a jövő

egyesült Európája a Martini által prófétált "világítótorony-szerepet"? Es ha nem,
miben kell alapvető változás? Hogyan képzeli el az érsek a "kibékülést" a termé
szettel, az idegenekkel- vajon a régi struktúrákon belül? Azt hiszem, ez lehetetlen,

A mi átalakulásunk számára különösen élesen vetődött fel a kérdés: Mit jelent
az európai intézmények átvétele, lesz-e közben helye a kritikának és saját alko
tásoknak? Az egykori NDK-ban minden alternatív gondolatot elmosott a szö
k6árként rájuk zúduló egyesítés. Az új tartományok esetleges visszahatása már
csak a nyugati rendszer fogalom- és intézménykészletében, alkalmazkodási ne
hézségként fog jelentkezni. Még föl sem sejlett a német egyesítés, de a magyar
kerekasztal ugyanígy viszonyult Eur6pához. A demokrácia restaurálása kezdő

dött meg ott: 1946-47 berendezkedése lett az ellenzéken belüli együttműködés
alapja; a nemzetközi egyezményekben lecsiszolt, minden csatlakozó számára
elfogadható standardok a szabadségjogok mércéi. Ahhoz képest, hogy honnan
indultunk, még ezek a meg nem kérdőjelezett,azaz minimális követelmények
is alig elérhet6 messzeségben látszottak. Talán nem is lehetett volna az úgyis
hajszálon függő átalakulási tárgyalásokat olyan kérdésekkel megterhelni, ame
lyek működö demokráciákban is heves viták tárgyai. A kerekasztal a hatalom
átvételnél távolabbi jövő kérdéseiben - mint például az információk feletti ren-
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delkezés (és az ebb61 folyó hatalom), vagy a környezetvédelem, s általában a
személyiséget a demokráciákban is fenyeget6 veszélyek ...... néma, vagy sikerte
len maradt. De ez nem mentség az új rendszer számára. A változások formális
fordulópontja után a szabadon és demokratikusan választott parlament azonnal
a kiegyezéses Alkotmány módosításába fogott, s törölte a Magyar Köztársaság
jellegének meghatározásából a tartalmi, ideológiákra utaló ismérveket (hogy ti.
Magyarországon a polgári demokrácia és a demokratikus szocializmus eszméi
egyaránt érvényesülnek), s megteremtette ezzel a jogállam teljes semlegessége'hez
szükséges alkotmányos alapot. Itt azonban megállt, noha módja lenne túlnézni
az Európában megszokotton. A rengeteg feladat és probléma ellenére sem lenne
lehetetlen a jövőnek szóló másként gondolkodás.

Például lIa Teremtéssel" nem lehet úgy "kibékülni", ha a környezetvédelmet
csupán műszaki problémának, vagy prezervációs feladatnak tekintik (Martini:
"meg6rizni a természet integritását, a növény- és állatvilágot"). Az ökológia lege
lőbb értékkérdés, az ember és természet viszonyának új alapra helyezése- a cikk
nyelvén: a "hajtsátok uralmatok alá a földet" eddigi értelmezésének kritikája, azaz
önvizsgálat, mint minden kibékülés feltétele. Az újrakezdés kínálja az alkalmat ha
tehát nálunk új környezetvédelmi törvény és intézmények készülnek, mennyivel
jobb lenne új elvialapokr61 indulni, mint más körülményekre kifejlesztett megol
dásokat adaptá1ni, - s majd egyszer, Európát utánozva, megkésve "kibékülni"!

Vagy igaza van Martini érseknek abban, hogya demográfiai helyzet alakulása
Európában stratégiai kérdés. A katolikus egyház a terhességmegszakítás kérdé
sében valóban másként gondolkodó. A semlegesség elve kizárja, hogya hívők

lelkiismeretének szóló parancs állami jogszabállyá váljon. Lehetséges azonban a
semlegesség keretében maradó kívánatos másként gondolkodás, s ez jelenleg a
jogi kérdésfeltevés radíkalízáláséban rejlik. Az abortusszal kapcsolatos szokásos
jogi szabályozás elvileg mindig felemásnak mínösül, mert a gyakorlat szentesí
tése és a konfliktuskerülés érdekében nem foglal világosan állást arról, mi a
magzat jogállása. [ogalany-e, tehát jogilag ember-e a magzat? Ezt a provokatív
kérdést fel kell tenni és meg kell válaszolni még akkor is, ha gyakorlatilag
ugyanoda is jutunk, mint most, tudniillik korlátozott magzatvédelemhez. vagy
a másik oldalról korlátozott anyai rendelkezési joghoz. Ez az eredmény már egy
más mérlegelésé lesz, mint eddig. A válaszhoz ugyanis szembe kellene nézni
azzal a két, egyformán eros tendenciával, amelyek mindegyike megváltoztatja
a magzatról való hagyományos gondolkodást. A terhességmegszakítás tömeges
gyakorlata és pártolói a magzat fölötti rendelkezés aggálytalanságát vitték be a
társadalmiközgondolkozásba. De másrészt rohamos gyorsasággal változik a
magzathoz való viszony is. S ez nem etikai elveknek, hanem közvetlenül a
technikai lehetóségeknek köszönhető, s így terjedése és népszerűsége megállít
hatatlan, gyorsan át fogja alakítani a magzathoz való viszonyt, s a magzat sze
mélyként való kezelését egyre inkább magától értetődővé teszi. Az orvosi tech
nika fejl6dése, illetve egyéb technikai eszközök használata révén válik a magzat
a maga individualitásában egyre inkább a társadalmi élet részesévé. Tudjuk ne
mét, betegségei méhen belül gyógyíthatók. Terjed Magyarországon a divat, hogy
terres nők videokazettával járnak orvoshoz: a családi album a magzat ultrahanggal
nyert felvételeivel kezdődik. Ahogy egyes találmányok megváltoztatták a világot,
a vita ettől a nem várt külső hatástól vesz fordulatot.

4. A legfontosabb "kibékülés": az önmagunkkal való kibékülés. Martini erről
is csak általános megjegyzéseket tesz: számára ez az azon való munkálkodást
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jelenti,hogy ú~ egységes világkép alakuljon ki, amely igényli az istenhitet; de jelenti
a JeI1diSmE!ret éInsztését, az európai önzés bIineinek tevékenymegbánását is.

Ha eszerint az önmagunkkal val6 megbékélésr61 is társadalmi vonatkozásban
beszélünk, a mi körülményeink között van ennek egy sajátos vonása. A szabad
ság intézményei kíméletlenül tükröt tartanak mindenki elé. Nincs többé ment
ség. Nem lehet sem küls6 kényszerre, sem hamisság árán érvényesíthet6 jobbító
szándékra hivatkozni. Például a sajtószabadság intézményes garanciái, a szabad
lapalapítás, a cenzúra tilabna csak kereteket adnak. Számomra a sajtó szabadsága
azt jelenti, hogy mindenki mírden szavával erkölcsi hitelét kockáztatja benne. S
hányan vesztettek azért,mert nem ismerték fel, hogy most már ez a tét!

Adorno mondta: "Es gibtkein richtiges Lebenim falschen": a hamisságban nincs
jó élet. Ezértnéz vissza az ember haraggal és szomorúan arra, ahogyan eddig élnie
kellett A helyes élet viszont a hamisságot veti ki. Szó sincs arról, hogy az új de
mokrádában ne tenyészne a régiek mellett számos új rossz, s ne lehetne ezekbe
éppúgy kényelmesen belesimulni, mint azelőtt.Megint csak arról az egyedüli esé1y
r61 szerettem volna beszélni, amelyet az átalakulás hirtelen kontrasztja kínál az
önvizsgálatra s a megváltozásra. Kár lenne ezt is úgy veszni hagyni, abogy az
alternatív intézmények bevezetésének lehetóségét elszalasztottuk. Es itt nem lehet
hívatkozni nagy bürokrádák mozgástörvényeire, ezért ki-ki maga felel maganak.

Mindehhez azonban csönd kell. Martini kardinális cikkének számomra leg
fontosabb gondolata - noha az idézet eredeti összefüggéseit nem ismerem,
viszont a tanulmány egyik fontos mondanival6jával, a belső megújulás szüksé
gességével összecseng - ez: "utolsó eszközünk a csend". A belső "kibékülés",
amelynek legfeljebb kedvező feltételeiről lehet nyilvánosan beszélni, mindenki
nek a saját ügye, eleve a csöndbe húzódik vissza. De remélem. hogy lehetséges
a csönd kívül is. A semleges társadalomban nem kell állandóan hitet tenni,
magunkat pro vagy kontra címkézni, meggyőződésünketkitárni, vagy ezt SZÚl
lelni. Az újon való munkálkodás néhány szerencsés pillanatában, a zöld mozgal
makban volt már ilyen: egy feladaton dolgozott mindenki, s nem kérdezték, ki
honnan jött, s egyébként mit gondol. Minden ügyet így kellene intézni. A szabadság
szemérmes is: beéri azzal, rogy míndenki gyümölcseiról ismerszik meg.

NIEDERMÜLLER PÉTER

"Európából" Európába:
a jövővíziója és a jelen valósága

A világot kétféle módon lehet szemlélni: "fentről", egy átfog6 perspektívából, a
nagy összefüggésekre, a társadalmi, gazdasági, a politikai makrofolyamatokra,
az objektív struktúrákra, a Történelemre irányított figyelemmel; illetve "alulról",
a partikuláris életvilágok, a társadalmi gyakorlat mikrostruktúrái, a szubjektív
emberi tapasztalatok, azaz a mindennapi élet irányából. Az első megközelítés a
fej16dés globális mintáit, folyamatait követi, absztrakt kateg6riákat, ideáltípuso
kat használ, s az emberiség előtt áll6 jövő különböző előjelű vízi6it vázolja fel. A
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