
A Vigilia 1991. 5. számának kerek
asztalbeszélgetése a kereszténység és a libe
ralizmus viszonyáról, magas színvonalával,
alaposságával és méltó hangvételével meg
nyugatóan hatott mindazokra, akik az Euró
pa felé nyitódó Magyarország szellemi életé
nek megnyilvánulásait keresik és várják.
Mint másfél évtizede külföldön élő magyar
tudatában vagyok, hogy kívülállóként csak
nagy szerénységgel érinthetem az otthoni
magyarság problémáit, de talán a Sutor ne
Ultra crepidam jelszó betartásávaloptikám
objektívabb lehet. Olyan szabadelvű egye
tem munkatársa vagyok, amely 155 évvel
ezelőtti alapításakor a liberalizmust tűzte

zászlajára. a témához való hozzászólásom
tehát remélhetőlegmég színesebbé fogja ten
ni a vélemények palettáját. Eszrevételeim te
hát a következők:

1. Térségünkben a szovjet birodalom bu
kása után alapvetőenmegrendült a rendszer
ideológiai alapja, s helyére négy eszme
áramlott be: a nacionalizmus, a vallásosság,
a liberalizmus és a szociáldemokrácia. A ke
resztények és a liberalizmus viszonyát a leg
nagyobb tolerancia jegyében kell Vizsgál
nunk, mivel ez a két tényező fogja meghatá
rozni az ország jövőjét. Nem is beszélve ar
ról, hogy történelmünk nem bővelkedett

olyan időszakokban,amikor ez a két eszme
rendszer szabadon és békésen megmérköz
hetett volna egymással. A kereszténység és
a liberalizmus közötti dialógus sorsdöntő ha
tással lesz az ország jöv6jének alakulására.

Mindezt az a nyugat-európai közvélemény
és politikai élet is nagy figyelemmel fogja kí
sérni, ami nemigen tesz különbséget Magyar
ország javára a többi kelet-európai országgal
szemben. Közbevetőleg jegyzem meg, hogy a
liberalizmust elsősorban gazdasági koncepci
ónak tekintem, aminek ideológiai körvonalai
elmosódottabbak, míg a kereszténységet első

sorban szellemi-eszmei rendszernek tartom,
aminek gazdasági-politikai megnyilatkozásai
másodlagos jelentőségűek.

2. A kerekasztal gondolatmenetét követ
ve, amely a szabadság, egyenlőség, testvéri
ség fogalmából indul ki, egyértelműen megál
lapítható, hogy a liberalizmus biztosíthatja gaz
daságilag és társadalmilag a szabadságot és a
jogegyenlőséget. Ugyanakkor nem szabad fi
gyelmen kívül hagyni azt a liberális gazda
sággal föllépő társadalmi jelenséget, aminek
eredménye teljes néprétegek elszegényedése,
lecsúszása. Ez a veszély a közép-európai or-
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Levelek-válaszok
szágokban fennáll, s egyetlen megoldási lehe
tőségét a szociális piacgazdaság bevezetésében
látom.

3. Kétségtelen tényként kell elismernünk,
hogy a szabadelvű társadalomfilozófia törté
nelmi érdeme az a robbanásszerű technikai
fejlődés, amely létrehozta a szellemi szabad
ság és annak anyagi feltételeit. Külön tanul
mányt érdemelne, hogy a technikai fejlődés

ben való elmaradás mennyiben játszott sze
repet a Szovjetunió összeomlásában.

4. Külön szempontként merül fel a liberális
és a keresztény felfogásban a testvériség, illet
ve ennek modern formája, a szolidaritás vál
lalásának kérdése. Erdemes megjegyeznünk,
hogy a társadalmi szolidaritás problémáját a
legmegnyugtatóbb módon a kereszténységen
belül a protestáns többségű skandináv államok
ban oldották meg.

5. A liberális és a keresztény társadalom
és politikai felfogás közőrt - minden törté
nelmi ellentéte dacára - nem tapasztalunk
jelentős eltérést. Ennek ellenére támadhat
nak közöttük ellentétek, amelyek közül az
egyik a kerekasztalbeszélgetésben is megje
lent: mégpedig az állam és az egyház egy
máshoz való szervezeti viszonyát illetően. A
nyugati demokráciákban az egyházakat jogi
lag egyértelmúen elválasztották az államtól,
és biztositották a vallásgyakorlás teljes sza
badságát. Ugyanakkor az állam anyagi eszkö
zökkel segíti az egyházak működését és biz
tosítja hozzájuk a feltételeket. Hasonló megol
dást Magyarországon a nyugati demokráciák
is örömmel üdvözölnének.

6. A liberális és a keresztény felfogás kö
zöttí különbség kiéleződhet az ún. bioetikai
(szervatültetés, euthanázia, mesterséges
megtermékenyítés) területén. Szerintem eze
ket a problémákat együtt kellene kezelni a
magzatelhajtás kérdésével. Eppen a belga
parlamentben tavaly elfogadott liberális szo
ciáldemokrata törvény mutatja (egyes kato
likus szenátorok és képviselők sem szavaz
tak ellene), hogy a nem megszorító jellegű

megoldás a jogot mínden dogma fölé he
lyezve a társadalomban olyan helyzetet te
remthet, ahol ilyen problémát mindenki a
saját lelkiismerete alapján oldhat meg. Való
színűleg ez lesz Magyarországon is a katolí
kus kereszténység és liberalizmus viszonyá
nak legfőbb próbaköve, s az új magyar társa
dalom felnőtré válásának egyik kritériuma.

Frühling János



Engedjék meg, hogy a Vigilia 1991/5. szá
mában megjelent "Beszélgetés"-hez és End
reffy Zoltán ugyanott megjelent cikkéhez né
hány megjegyzést tűzzek. Tisztában vagyok
ezen írások szándékával: létezik a magyar
katolicizmus körében egy türelmetlen, privi
légiumokhoz ragaszkod6, retrográd réteg,
amely összetéveszti a tárgyi igazságot az
igazság ismeretével: úgy vélí, hogy az egyet
len katolikus igazság teljes birtokában van,
amelyet mindenki köteles elfogadni, ha nem
gyengeelméjűvagy rosszakaratú. Ha az em
lített két írás - amelyeket nagy érdeklődés

sei és bizonyos rokonszenvvel tanul
mányoztam - csak ezt a mentalitást igye
kezne javítani vagy kíküszöbölní, úgy legtel
jesebb egyetértésünket érdemelné.

Nem titkolom azonban, hogy egyik szer
zőnek vagy hozzászólónak sem világos az
érvelése, szándékukat pedig úgy kell kibá
nyásznom nagyon is jóindulatú interpretáci
óval a sorok mögött,

1./ Sehol nem találtam ezeket a szavakat:
"felelősség" - "lelkiismeret" - "kultúra".

Pál apostolnál a szabadság nem a "szabad
piac" és nem a "szabadság, egyenlőség, test
vériség - vagy a halál". Ez utóbbit ugyanis
így kellene értelem szerint fordítani: "O" vagy
a guillotine". A nagy polgári forradalom
kedvező utóhatásait ma senki sem tagadhat
ja, de mint minden forradalom, halálos erő

szakot alkalmaz, egészen saját gyermekei
nek felkoncolásáig. A neomarxista Herbert
Marcuse éppen ennek a tragikus "mellékha
tásnak" okait vizsgálja, Marxot Freuddal ér
telmezve. (Javasolt terápiája egyébként
menthetetlenül utópisztikus és illogikus.)

2./ De nemcsak az erőszakolt szabad
sággal száll élesen szembe az Újszövetség.
Azokat bírálja kíméletlenül, akik nem isme
rik a szabadság korlátait: "Minden szabad
nekem" de nem minden hasznos." OKor
6,12) "A meghívástok szabadságra szól, csak
ne éljetek vissza a szabadsággal." (Gal 5,13).

3./ A keresztény szabadság határa a má
sik ember szabadsága. Ezt nevezzük felelős

ségnek. Vajon minden szabad, ami nincs ki
fejezetten tiltva? Vajon csak azért vagyok fe
lelős, ami a BTK-ba ütközik? Ha így állna a
dolog, akkor a "szabad piac játékszabályai"
keretében tönkretehetem a konkurrens válla
latot, ezzel tízezreket teszek munkanélküli
vé, eltaposom azokat, akik tehetségtelensé
gük vagy szerencsétlen körülményeik miatt
hátrányos helyzetben vannak. Tovább mehe
tünk: míért ne adjuk el a mérget és a fegy
vert a "szabad piacon"? Az említett írások
szerz6i - hiszem - jártak Nyugaton, de
nem éltek ott. Sót, mintha nem vennék tudo
másul, hogy a jóléti társadalmakat a válsá-
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gok arra késztetik, hogy az állam ma is
eréllyel avatkozzék a gazdaságba és kereske
delembe, olyan mödon, hogy csak szofiszti
ka képes bizonyítani: a szabad piac szabá
lyait alkalmazták! Az ad6emelés, az export
és import megfelelő kolátozása, - sőt olya
nok megadóztatása, akiknek semmiféle jöve
delmük sincs (mint erre is kísérlet történtl)
miféle szabadságra hivatkozhatik? Nyilván
nem az individualista liberalizmusra. Biztos
ra veszem, hogy a kitűnő szerzök is olvas
nak - foglalkozásuk következtében is 
nyugati lapokat. Hogyhogy nem tudnak a
drákói megtorlásokról, amelyekkel egyes,
főként az államot károsító bűntényekkel

szemben eljárnak - vagy ellenkezőleg,nem
lépnek fel ilyenek ellen, mert hiszen mégis
csak a "multik" tartják fenn az államot. Ma
gam éveken át tapasztaltam az akkori Bun
desrepublik, Ausztria, Svájc mintaszerű szo
ciális rendelkezéseit. De hivatásomnál fogva
látogatója voltam a börtönöknek. kórházak
nak, öregotthonoknak és a magányos életre
kényszerítetteknek. Ostobaságnak mínősí

tem nemcsak az adócsalást - tömegesen
fordul e16! - hanem pl. az egyházi vagy a
kultúr-adó megtagadását is. Minden esetle
ges ferdeség ellenére éppen ezek a terhek te
szik lehetövé, hogy felelősséggel segítsenek
ott, ahol éhség, tájfun, kolera szedi áldozata
it, - vagy csődbe ment egy gazdasági rend
szer és összeomlott a társadalom erkölcse.
Ezek az önként vállalt terhek nem a "szabad
piac" fétisének imádásából származnak.

4./ Felelősséggel tartozom mindazért, ami
tetteimből és magatartásomból származhat,
még akkor is, ha cselekvésem nem "hivatalból
üldözendő" vagy talán nincs is bennem rossz
szándék, csak menthetetlenül bűnös rövidlá
tás. Nem mondja-e a szabadságot hirdető

Apostol: "Te pedig tönkreteszed testvéredet,
akiért Krisztus meghalt!" (IKor 8,11) Nem fel
tétlenül tiltott a pornográfia kirakatba állítása,
ha számolok annak esetleges hatásaival? (Né
hány hete amerikai (!) kollégám botránkozott,
amikor az aluljáró kinálatát szemügyre vette.)

5./ A Vigilia "Beszélgetése" önmagában
érdekes, csak sehol sem jut világos konklú
zióhoz, - pedig a "szabad nyugatíhírköz
lésben" ez többnyire így szokásos. Eppen a
"Gaudium et spes" mindig visszatérő motí
vuma a "kultúra", amelynek alkotója és célja
egyaránt maga az ember. Ez a kultúra "új
humanizmus", nemcsak tudomány és művé

szet, hanem lelkiismeret és felelősség is.
"Mindinkább fokozódik az önrendelkezés
igénye az egész világon és vele együtt a fele
lősségérzet" O. h. 55.-~iemelés MlemJ

Miért harcolnak Onök egyoldalúan? Ta
lán annyira megnyugtató nálunk a közer-



köles, a bűnözés statisztikája, a rendőrség te
hetetlensége, a munkaerköles, a közlekedés?
Éppen e legutóbbi területen egy utópisztikus
gazdasági rendszer rongyos kabátja alatt
meggazdagodott autósok olyan szemérmet
len felelőtlenséggel fitogtatjék hatalmukat és
"szabadságukat", amefyhez hasonlót csak
Dél-Itália maffioso-í mutogatnak.

6./ Hogyan neveljük önmagunkat és em
bertársainkat az erkölcs, a vallás, a magatar
tás, a szabadság kultúrájára? Mert van kul
túrálatlan szabadság, nap mint nap tapasz
taljuk, boltban, utcán, hivatalokban, templo
mokban. Nagyon épületesek Endreffy Zol
tán úr gondolatai (378. 1.). Mégis kételyek
merülnek fel bennem, amikor a francia for
radalom paradox kategóriáival vázolja a kér
dést. A guillotine árnyékában született és az
óta többszöt átértelmezett jelszavaknak ke
resztény eredete ma nagyon is vitatott, 
nemcsak "konzervatív" oldalon. Számomra is
mérhetetlenül ellenszenves az autorítatív ne
velés, szószéken, katedrán, gyóntatószékben.

"Van atyaság Krisztusban, de ez testvére
ket nevel" - írja Yves Congar. Talán soha
nem jutott a szerző olyan konfliktusba,
amelyben az engedékenység és gyengeség
éppen a nevelendő végzetes ártalmára szol
gálhatott volna? Talán mint legyen szá
munkra az USA tépelődése, (míután egy ifjú
ámokfutó vérfürdőt rendezett egyik repülő

terén): nem kellene-e talán mégis fiatalkorú
ak számára korlátozni a fegyverviselés jo
gát? Ideálnak kell tekintenem az olyan bíró
sági tárgyalást, ahol a rendőr jobban izgul,
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mint a betör6? (Ilyen jelenetnek magam is
tanúja voltam, ugyancsak az Államokban.)
Néha megkísért a kora középkor ipedag6giá
jának bölcsessége: akiben nincs belátás, azt
veréssel sújtsák - olvashatják Szent Benedek
Regulájában. Jól van, ne tessék szó szerint
venni! De mindig a jó legyen gyengébb, tehe
tetlenebb, életképtelenebb, - mindig úgy kell
ijedeznünk az erély megnyilvánulásaitól,
mint az ostoba beteg reszket a sebész késétől?

7./ Nagyon felületes a múlt század pápai
nyilatkozatainak emlegetése. A "törté
netiség" éppen úgy a felvilágosodás gyü
mölcse, mint a politikai szabadságjogok. Mi
ért ilyen eklektikus a t. Szerző? Termé
szetesen a Syllabust ma senki sem tartja már
időszerűnek. (Vitatható, hogy valaha is az
volt-e?) De talán ebben a kérdésben néhány
teológus-történész is szólhatna egy szót?
Csekélység, de jellemző felületesség: a "La
mentabili"-dekrétum nem pápai enciklika,
hanem a S. Officium írata. A két múfaj alap
vetóen különbözik (egyik sem tévedhetetlen
és végleges). Nem tehetek róla: az ilyen
apróságok a kommunikációs szervek zsarno
ki szabadságának érzését keltik bennem
Csak a Vigiliában nyilatkoz6 e/lenfeleimnek ki
járó tisztelettel (Gaudium et spes 28) kérem:
akadályozzák meg, hogy tapasztalatlan tár
sadalmunk egyik ideológiától szabadulva
most egy éppen olyan kockázattal járó ideo
lógia rabszolgájává legyen.

Tarnay Brúnó


