
TOMÁSHALÍK

Európai változások - emberés társadalom
lelki megújulása

"Kísértet járja be Európát, a kommunizmus kísértete" , hangoztatta vagy másfél
évszázaddal ezelőtt a Kommunista Kiáltványban Marx és Engels. Ugy tűnik, az
európai történelmet bejáró kísértet kéjutazása túl hosszúra sikerült, és mélyebb
következményei lettek, mint gondoltuk. Nem akarok több szót vesztegetni a
kommunizmus politikai búntetteire és az általa okozott gazdasági és kulturális
károkra. Most inkább az egyes népeket ért belső sérülésekre gondolok, s arra a
megmérgezett légkörre, amelyben az említett kísértetek - e trónörökösök 
oly jól érzik magukat. Ezekben az országokban gyakran veszik egy kalap alá a
nacionalizmusnak vagy popuJarizmusnak nevezett vallási vagy akár politikai
fundamenta1izmust; azokat a törekvéseket, amelyek a vallásokat politikai esz
közként használják fel, valamint a liberalizmust és a kommunizmust, a korrup
ciót és a közö~t, az alacsony politikai kultúrát és az idegengyGlöletre és erő

szakra való hajlamot is.
Ha az egyháznak ebben a környezetben kell teljesítenie küldetését, nevezete

sen azt, hogy "gyógyítsa a nép minden betegségét", akkor nem elegendőek

számára az ördögűzés hagyományos módszerei. Noha "ima és böjt" mindig a
szenvedő keresztények győzedelmes fegyverei közé tartoztak. Gondolnia kell a
lelki gyógykezelés további, hosszútávú programjaira is.

A kommunizmus utáni világ jónéhány "kísértésének" teológiai diagnosztizá
lására felhasználható az "eretnekség" fogalma, mégpedig a G. K. Chesterton
által használt értelemben: az eretnekségek - őrületté vált igazságok. Az eret
nekségek leküzdésénél hasonlóképpen Kell eljárni, mint a komplexusok pszicho
analitikus kezelésénél - igazi magjukat kell megtalálni és megszabadítani el
idegenedettsé~étől: az elszakadástál és az elfojtástól. Vissza kell kerülnie abba
az összefüggesbe, amelyből kiszakadt. Igazi megújulást a Szentlélek hoz, aki
"elvezet a teljes igazságra" (Jn 16,13).

A kommunizmus utáni országok (de nemcsak azok) számára a lelki megúju
Jás és az erkölcsi gyógyulás lehetőségéta Centesimus annus című pápai enciklika
humán vagy szociáJökológiai gondolataiban látom. Ott ez a gondolat szinte csak
említésszerűen szerepel. Bizonyára mélyebb értelmezésére és feldolgozására lesz
m~ szükség. Főleg Karol Wojtyla korábbi, Max Scheler fenomenológiai etiká
jától áthatott munkáira gondolok e témában. Az embernek ahhoz, hogy sze
mélyből személyiséggé érjen, közösségre van szüksége: a család, a nép, a társa
dalom, az állam, az egyház közösségéra Ahhoz, hogya közösség (communio)
számára megfelelőkörnyezetet biztosítson az ember teljes kibontalozásához, az
objektív értékrendet kell megvalósítania. Ha ez az értékrend felborul, veszélybe
kerülnek az emberi szolidaritás, valamint a személyiség érettségének és egész
ségének feltételei is.

Mindezek tükrében három jelenséget szeretnénk megvizsgálni, amelyek több
volt kommunista országban felettébb aktuálisak és fájdalmasak: a nacionaliz
must, a totalitárius rendszerrel való együttműködés leküzdését, illetve a piac
gazdaságra való áttérését.
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A nacionalizmus

A Kelet-Közép-Európában fellángoló nacionalizmus a sokáig elnyomott és
"elfojtott" értékek tipikus "túlburjánzása" és "őrületté válása". A kommuniz
mus elnyomta a nemzeti azonosság kibontakozását és ápolását, akárcsak a
hazafiságét, az internacionalizmus javára. "Internacionalizmussal" és "inter
nacionalista érdekekkel" magyarázták az engedetlen népek szovjet megszál
lását és az agressziót, ezt jól példázza Magyarország és Csehszolovákia esete.
A nacionalizmus mai erősödésének több politikai és szociálpszichológiai oka
van. Egy szociális és politikai bizonytalansággal, valamint radikális változá
sokkal terhelt időszakban a félelemtől való megszabadulást kínálja azáltal,
hogy az emberek egy nagy egésszel azonosíthatják magukat. Azok, akik a
totalitárius államszerkezet megőrzésére törekszenek, tudják,. hogy az ilyen
államnak feltétlenül szüksége van államideológiára. A nacionalizmus pedig
jó pótléknak kínálkozik a marxizmus helyett. Akárcsak a marxizmusnak, a
nacionalizmusnak is van álvallásos jellege, irracionális és érzelmi töltését te
kintve. Az ideológiai álvallásosság valóban "ópium a nép számára" Ebből
adódnak azok a spontán vagy célirányos törekvések, hogy a nacionalizmust
helyenként a vallással és az egyházzal kössék össze. Nevezetesen a "katoli
kus nacionalizmus" vagy a "nacionalista katolicizmus" (a "katolikus nemzet
ideológiája") jelent különösen perverz és veszélyes eretnekséget, fenyegetve
a katolicizmus mélységesen nemzetek fölötti természetét. Következményei
pedig a vallás és az egyház eszközzé alacsonyítása és diszkreditálása. A ke
let-közép-európai átalakulások mostani szakaszában pedig még aggasztóan
fékezi is az egyház törekvését arra, hogy megtalálja helyét a pluralista társa
dalom fejlődésében. A nacionalizmus mint államideológia, lényegénél· fogva
antidemokratikus. Ellentétben a polgári társadalmakkal, a nemzetinek kiki
áltott állam hajlamos a vezérelvúségre.

Különösen a kelet-közép-eur6pai új nacionalizmusok, amelyeket félelmek
és hatalmi érdekek terhelnek, tartalmatlanok és görcsösek. Annál is inkább
negatívak, mivel idegengyúlölőkés agresszívek. Ellenségre van szükségük,
a jogtalanság és a veszélyeztetettség érzése táplálja őket, s ez még jobban
fokozza paranoid és agresszív jellegüket.

A köztudatban és az új államok függetlenségének elismerésére vonatkozó
törvényekben is meg kellene honosodnia a következő alapelveknek: tegyék mér
!egre, hogy az illető állam mennyire képes szomszédaival békében együttélni.
Igy egyúttal teljesülne a katolikus szociális tanítás bölcs alapelve is: Tórekedj a
szubszidiaritás és a szolidaritás elvének kapcsolatára és kölcsönösségére.

A keresztényeknek nem az a feladatuk, hogy elutasítsák és elnyomják a
nemzeti tudatot, hanem hogy azt ébren tartsák. Az egyház történelmében ez
leginkább az egyes népek védőszentjeinektiszteletében nyilvánult meg. A cseh
hagyományokban igen erős a nemzeti szentek tisztelete. Ehhez a kultuszhoz
kapcsolódik Tornasek bíboros 198Z-ben meghirdetett "lelki megújulás évtizedé
nek" programja is. Ennek az ökumenikus lelkipásztori programnak a keretében
minden évben a Tízparancsolat valamelyikével összefüggő téma kerül a kö
zéppontba. Egyúttal minden évet egy cseh nemzeti szent jelképez, mintegy
"megtestesítve" az év programját. Ez a jelkép egyúttal hangsúlyozza: az egész
megújulási mozgalom a nemzet lelki hagyományaiban gyökerezik.
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A nacionalizmus katolikus ápolása természetesen azt kívánja er6síteni, hogy
a nemzet - a keresztény kultúra öröksége révén - az egymással összekapcso
lódott népek családjához tartozik. A kelet-közép-európai népek két nagy törek
vése - saját identitásának erősítése és a "visszatérés Európába" - tehát éppen
a keresztény szempontok alapján egyáltalán nem ellentétesek egymással, hanem
éppen ellenkezően, lényegük szerint kapcsolódnak egymáshoz.

A kereszténység kínálhat szúklátókörú alternatívaként egyfajta "Eur6pa-patri
otizmust". Azonban az európai és amerikai taIálkozásának 500. évfordulója alkal
mából tartott megbeszélések világosan megmutatták, hogy ez az alternatíva sem
viselheti magán az "európai sovinizmus" vagy "kontinentális egoizmus" vonásait.

A "keresztény Europa" gondolatot akárcsak a "katolikus nemzet" elkép
zelést, igen óvatosan kell értelmezni. ~rtékes gondolat ez, amennyiben a lelki
örökség iránti felelősségtudatotjelenti, azt az erőfeszítést, amely a keresztény
hit, kultúra és etika értékeit igyekszik megújítani, s beépíteni pluralista vilá
gunkba, Mihelyst azonban a kereszténység és a katolicizmus többé már nem
"gyümölcshozó jndíttatás" a Szentlélek által, ha elfelejtjük Szent Pál szavait,
hogy "ahol az Ur Lelke működik, ott a szabadság" (2Kor 17>, ha a keresz
ténység és a katolicizmus kötelező ideológiává válik, akkor a "szent dolgokat
vetjük a kutyák elé", a hatalompolitikai érdekek kutyái elé!

Eppen a kelet-közép-európai keresztényeknek - akik oly sokáig voltak
"másodrangú polgárok" - nem szabad hagyniuk, hogy embereket gondol
kodásmódjuk vagy meggyőződésükmiatt másodrangúaknak tekintsenek és
úgy kezeljenek. Ha a kommunizmus utáni világ új demokráciáiban bárhol is
megsértenék a lelküsmereti szabadság, valamint a politikai és vallási toleran
cia elvét, ez annak a jele lenne, hogy az a társadalom még nem elég érett a
szabadság ajándékára.

Vádav Havel és néhány már az egykori ellenzékkel kapcsolatban álló fi
lozófus és-teológus kifejezte azt a reményét, hogy azok, akiknek küzdeniük
kellett szabadságukért a totalitárius elnyomással szemben, felismerik annak
értékét, hogy a kommunista üldözéseknek kitett emberségük, illetőleg vallá
sosságuk elmélyült, és hogy éppen ez lehetne a mi "hozományunk", amikor
Burépához csatlakozunk.

Szembenézés a múlttal

További fájdalmas jelenség a kommunizmus utáni világban a kommunista
múlt feldolgozása. Elsősorban az a kérdés: hogyan vonják felelősségre azo
kat, akik a totalitárius hatalommal együttműködtek.Különösen kényes kér
dés ez az állámbiztonság meglepően nagyszámú titkos ügynökeinek eseté
ben, akik a nyilvánosságra hozott listákon szerepelnek. A listák hitelességé
nek és teljességének bonyolult kérdésével inkább nem foglalkozom. Néhány
ismert, volt ellenzéki, (mint például a lengyel Michnik), tiltakozik az ilyen
ügynöklisták közzététele ellen. Ezt az álláspontjukat azzal indokolják, hogy
így a feljegyzésekben szereplő személyek "áldozati bárányokká" válnának, s
ez a többi állampolgárt segítené abban, hogy elfelejtse illetve bagatellizálja
saját megalkuvásait a múlt rendszerrel.

Csehszlovákiában érvényben van az úgynevezett "ötéves törvény", amely
kimondja, hogy azok a személyek, akik a múlt rendszerben magukat jelentős
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mértékben kompromittálták (különösen azok, akik a titkosrendőrség ügy
nöklistáján szerepelnek), az elkövetkező öt évben semmilyen jelentős politi
kai szerepet nem vállalhatnak. Am úgy tűnik, e törvény igazságos végrehaj
tásához szükséges egy keresztényerkölcsiségtőláthatott légkör a társada
lomban. Ez a társadalmat abban segítheti, hogy elkerüljön két széls6séget: az
egyik a vétek elfelejtése és bagatellizálása, a másik a "boszorkányüldözés" és
a "bosszúszomj". A keresztény megkülönböztetés a vétek és a vétkes szemé
lye között még nem igazán vert gyökeret társadalmunkban. "Evilág szelle
me" megtorlást vagy megalkuvást ajánl. A kereszténység ismeri a vezeklés
és a bűnbocsánat fogalmát. Ez belső folyamatot jelent azok számára, akik
képesek hordozni bűnükés felelősségük keresztjét, s közben őketmások"ve
szik fel" és hordozzák. Ez az Istenbe vetett hitre és bizalomra épülő közös
ségekben lehetséges, hiszen ez az egyetlen teherbíró alapja. Isten a Szeretet
- ezért számára semmi sem lehetetlen (Lk 1,37>.

Piacgazdaság

A harmadik aktuális jelenség a gazdasági rendszer átalakulása - az állami
monopölíumröl és a központi tervgazdélkodásról áttérés a piacgazdaságra,
a tulajdon és a termelőeszközök privatizálása, valamint a gazdasági verseny
kibontakozása és az egyéni vállalkozókedv támogatása révén. A demokrácia
a gazdaság területén (ahogy politikai téren is) személyes felelősséget kíván.
A gazdasági élet fejlődésének fő fékezöerőí, úgy tűnik, nem pusztán gazda
sági és politikai tényezők, hanem akadnak közöttük pszichológiai és erkölcsi
okok is. A kommunizmus meghatározott embertípust és meghatározott tár
sadalmi viszonyokat hozott létre. Olyan környezetet, amelyben minden er
kölcsileg felelősségteljes üzleti tevékenység is lehetetlenné vált. Ilyenfajta ke
reskedelemről joggal vélekedtek úgy a totalitárius államok, mint potenciális
veszélyről. Éppen erre a tényre gondolhatott Alexander Szolzsenyicin akkor,
amikor sok évvel ezelőtt a következőket válaszolta arra a kérdésre, hogy mi
jöhet a kommunizmus után: "A lábadozás hosszú, hosszú útja". Ezen az úton
pedig a kelet-közép-európai népeknek és embereknek túl sok tanács, ajánlat,
javaslat, jelszó, illetve csábítás jut osztályrészül. A népek hatalmas lelki szom
júságát elégítik ki a vallásos és álvallásos programok, egyházak, lelki moz
galmak és szekták tarka piaci kínálata.

A katolicizmus láthatóan jóval szerényebb szerepet fog játszani a kommu
nizmus utáni világban, mint azt közvetlenül a kommunizmus után várhat
tuk. Az egyházaknak akkoriban rendkívül szokatlanul magas erkölcsi hitelük
volt. Véleményem szerint a kommunizmus utáni világban az egyház veszít
a szavahihetőségéból és tekintélyéból a társadalmi tudatban, amelynek fő

okát abban látom, hogy ezek a helyi egyházak kevéssé képesek arra, hogy
tájékozódjanak az új helyzetben és arra megfelelő módon válaszoljanak. Hi
ányzik a kommunizmus bukása után az új társadalmi, kulturális és lelki-mo
rális fejlődés hiteles teológiai és szociológiai átgondolása, valamint az egyház
feladatainak kijelölése ebben a helyzetben. Az egyházban sokak gondolkodá
sára ránehezednek - a jelek szerint túlságosan is - a múlt sztereotípiái, azé
a korszaké. amikor még az egyházban is, a társadalomban is hiányzott a
szabadság. Manapság sokak gondolkodásmódját károsan beszűkítia szabad-
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sággal való visszaélés negatív és másodlagos jelenségei (például a pornográ
fia terjedése). Az egyház túlságosan kevéssé reagál a lényeges jelenségekre,
és nem vállalja fel egyik legfontosabb feladatát: hogy olyan szemléletmódot
és életviteIt közvetítsen, amely elősegíti az ajándékba kapott szabadság fele
lősségteljes kibontakozását.

A felelősségteljes szabadságtudat kiteljesedésének kérdése valóban a kom
munizmus utáni világ megújulásának és egyben Európa "gyógyulásának" is
kulcskérdését adja.

Nem csoda tehát, hogy Kelet-Közép-Európában a nacionalizmus mellett a
legbefolyásosabb eszmeáramlatok a liberalizmusok. Azt hiszem, a liberaliz
mus fogalmat itt többes számban kell használni, s különbséget kell tenni az
egyes, gyakran igencsak különböző irányzatai között.

Azok a teológusok az egyházban, akik évtizedekig a viIágegyháztól elzár
va éltek, s így megálltak a zsinat előtti szemléletben, általában nem képesek
az előbb említett különbségtételre, és összetévesztik például a liberalizmust
mint ökonómiai, politikai irányzatot a modernizmus válságának idejéből

származó teológiai liberalizmussal. Nem csoda, hogy ez a félreértés időnként

alapjában helytelen, aggályoskodóan paranoid vagy agresszíven fundamen
talista megnyilatkozásokhoz vezeti őket.

ilyen hibás megkülönböztetés különösen Csehország számára lenne végzetes,
ahol az ökonómiai pragmatikus liberalizmus mellett egy sajátos humanista li
beralizmus is létezik már évtizedek óta. Ez utóbbit a lelki és morá1is értékek
iránti igen érzékeny nyíltság jellemzi. Ez a vertikálisan nyitott humanizmus,
amely szorosan kötődtk a cseh demokratizmushoz, századunk két nagy totali
tárius rendszerével konfrontálódva nagyszerűen megérett. Ha követjük ennek
az irányzatnak a fejlödését, két jellegzetes alakjának, Masaryknak és Have1nek
összehasonlításával, akkor láthatjuk, hogy ez a liberális humanizmus elvesztette
antiklerikális jellegét, és elmélyítette a szentség dimenziója iránti fogékonyságot.
Izgalmas története van az értékes párbeszédnek, amely gondolkodásmód és a
katolikus teológia képviselői között régóta folyik: a sztálini börtönökben és a
koncentrációs táborokban kezdődött a szamizdat kultúra területén, majd a "re
pülő egyetemek" és a politikai ellenzéki mozgalmakban folytatódott. Ez sok
értékes gyümölcsöt termett, mély barátságokat hozott létre, egymás kölcsönös
tiszteletén s az egymás megértésére való törekvésen alapul.

Véleményem szerint, e dialógus tapasztalatait ma is érdemes hasznosítani,
amikor a hajdani antikommunista ellenállás csoportjainak és személyeinek
politikai útjai természetesen szétválnak. Hiszen e dialógusokat mélyebb in
dítékok hozták létre, mint csupán a közös ellenség ténye. Meg vagyok gyó
ződve arról, hogy ez a fajta dialógus az "idők jelei"-hez tartozik, s értékes
gyümölcse a népeink által az utóbbi évtizedekben hordozott keresztnek. Eb
ben az értelemben II. János Pál pápa 1990 áprilisában Prágában kérte meleg
szavakkal egyházunktól, hogy sohase veszítse el szolidaritását azokkal, akik
az igazságot keresik és a szabadságot szeretik.

Európa új, bonyolult helyzetére az egyház válasza nem lehet a paranoia
(szorongással teli valóságot elhanyagoló tudat), hanem csak a metanoia, (mély,
belső megtérés), ahogy erre az Evangélium is ösztönöz, és pronoia - körül
tekintés és előrelátás.

AmbrusGabriella fordítása
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