
T. S. ELIOT

Egy keresztény társadalom eszméje

Tételem úgy fogalmazhatnárn meg egyszerűen. hogya liberális, negatív beállí
tottságú társadalom vagy a fokozatos hanyatlás felé tart, amely megállíthatatlan,
vagy pozitív reformokat hajt végre (valamilyen katasztrófa hatására vagyanél
kül), s nagy valószínűséggel kifejezetten szekuláris jelleget ölt magára. Ezt a
szekuláris társadalmat nem kell feltétlenül valamely múltbeli vagy jelenlegi
rendszerrel összevetnünk ahhoz, hogy előre tartsunk tőle: az angolszászok, úgy
tűnik, nagyobb hajlandóságot mutatnak vallásuk felhígítására, mint a többi faj.
Ha azonban a fent vázolt kilátások egyike sem elégít ki bennünket, kizárólag
egy pozitív keresztény társadalomban bízhatunk. E harmadik lehetőség csupán
azok számára áll nyitva, akik egyetértenek a jelenlegi helyzet megítélésében,
vagyis kárhozatosnak tartják a mélyreható szekularizálódási folyamat következ
ményeit, még akkor is, ha magának a kereszténységnek a továbbélését nem
tekintik különösebben fontosnak.

Nem kívánom számba venni, hogy milyen konkrét lépések vezethetnének
el egy efféle keresztény társadalom létrejöttéhez. Mindössze az általam elkép
zelt társadalom alapvonásainak felvázolására vállalkozom, szem előtt tartva,
hogy az nem emlékeztethet középkori formájára, s nem képzelhető el a ti
zenhetedik század vagy a megelőző korok mintái alapján. De milyen érte
lemben beszélhetünk egyáltalán "keresztény államról"? Segítségképpen a kö
vetkező fogalmak megkülönböztetését javasolom: keresztény állam, keresz
tény gyülekezet, keresztények közössége.

A keresztény állam nem más, mint a keresztény társadalomnak a törvény
hozás, az igazgatás, a jogi tradíciók és formák által meghatározott oldala.
Mint látható, egyelőre nem foglalkozom az egyház és állam problémájával,
azt a kérdést leszámítva, hogy milyen államhoz fűzheti kapcsolat az egyhá
zat. Olyan kapcsolatra gondolok, mely korábban Angliában létrejött: mely
nem pusztán kölcsönös tolerancián alapul, de nem is konkordátum. Ez utób
bi számomra csupán a hatáskörök tisztázatlanságán, gyakran pedig a lojali
tások közkedvelt megosztásán nyugvó, ideig-óráig tartó kompromisszumnak
tűnik; ez a kompromisszum az állam irányítói részéről azt a reményt is ma
gában foglalhatja, hogy uralmuk szilárdabb a kereszténységénél. melynek
napjai meg vannak számlálva, az egyház oldaláról pedig azt a hitet, hogy
elég erős a szekuláris berendezkedés valamennyi formájának túléléséhez. Vé
leményem szerint maga az a tény, hogy ai egyház és az állam viszonyáról
beszélhetünk, implikálja, hogy az állam bizonyos értelemben keresztény. Vi
lágossá szeretném tenni, hogy keresztény államon nem olyan államot értek,
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melyben a vezetőket keresztényi minőségükben, s még kevésbé keresztényi
érdemeik alapján választják. A szentek uralma túlságosan is kényelmetlen
lenne ahhoz, hogy tartós lehessen. Nem tagadom, előnyök is származhatnak
abból, ha egy keresztény állam vezető személyiségei keresztények. Ez olykor
jelenlegi viszonyaink között is bebizonyosodik; de még ha a legmagasabb
pozíciók mindegyikét buzgó és ortodox keresztények töltenék is be, helyze
tünk alakulásában akkor sem várhatnánk lényeges változásokat. A hivatali
működésben nincs és nem is lehet lényeges különbség keresztény és hitetlen
között, mivel nem saját jóakaratuk. hanem az általuk kormányzott nép álta
lános erkölcse az, ami a politikusok magatartását meghatározza. Egyet
érthetünk F. S. Oliverrel, aki - Buelow és Disraeli nyomán - vallja, hogy
az igazi államférfiakat semmi más nem vezérli, csak a hatalom ösztöne és
hazájuk szeretete. Nem az a fontos, hogy az államférfiak keresztények-e vagy
sem, hanem, hogyavezetésükre bízott nemzet hagyományai és vérmérsék
lete szabja meg tevékenységüket, s hogya keresztény szellemiség adta kere
tek között váltsák valóra elképzeléseiket, növelve hazájuk jólétét és presz
tízsét. Megeshet, hogy olykor nem-keresztény tettekre kényszerülnek, ámde
tetteik védelmében sohasem hivatkozhatnak nem-keresztény elvekre.

A modem államok jelenlegi és leendő vezetőit három csoportba sorolhatjuk, s
ezek elhatárolása nem a fasizmus, kommunizmus és demokrácia közötti kü
lönbségtétel mentén húzódik. Először is vannak olyanok, akik valamely filozó
fiát tesznek magukévá, illetve adaptálnak, legyen az Marxé vagy Aquinói Szent
Tamásé. Vannak azután olyanok, akik tudásukat invendóval ötvözve saját filo
zófiával állnak elő - mely általában nem túlzottan mély, s nem is alkot olyan
rendszert, melyet filozófiai életelvektől elvárhatnánk -, végül pedig vannak
olyanok, akik kitűzött céljukat mindenfajta filozófia nélkül kívánják véghezvin
ni. Nem kívánhatom a keresztény állam vezetőitől, hogy filozófusok legyenek,
vagy hogy minden döntésükben tartsák szem előtt a maximát, mely szerint az
erényes élet az emberi társadalom szolgálatát jelenti - virtuosa... vita est congre
gationis humanae finis; képzettségükre azonban nem tehetnek szert pusztán a
maguk erejéből, s fiatal éveiket sem tölthetik az igazi nevelődés pótlékául szol
gáló részképzés és szakoktatás rendszerében: egyszóval keresztény nevelésben
kell részesülniük. A keresztény nevelés célja korántsem pusztán az, hogya fér
fiakból és nőkből istenfélő keresztényeket faragjon. az a szisztéma, amely kizá
rólag e célt szolgálná, kultúraellenessé válna. A keresztény nevelés min
denekelőtt a keresztény fogalomrendszerben való gondolkodásmódra tanítaná
az embereket, nem tenné azonban követelménnyé a hitet, és nem kényszerítené
őket az őszintétlen hitvallásra. Az, hogya vezetőkmiben hisznek, sokkal kisebb
fontossággal bírná, mint az, hogy milyen hitekhez kell igazodniuk. Egy hit vo
natkozásában szkeptikus vagy közömbös, de keresztény keretek között mun
kálkodó államférfi sokkal jobb szolgálatokat tehet, mint az az ájtatos keresztény,
aki a világi keretekhez kénytelen alkalmazkodni. Az előbbinek ugyanis egy ke
resztény társadalom érdekében kell munkálkodnia.

A keresztény állam, a keresztény gyülekezet és a keresztények közösségé
nek kapcsolata megvizsgálható a hit kérdésével való összefüggésében. Az
állam vezetőitől legalább a tudatos alkalmazkodás volna elvárható életvite-
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lükben. Az általuk irányított keresztény gyülekezetben a keresztény hit volna
magától értetődő, ami csupán egy jórészt öntudatlan magatartást kívánna
tőlük; s csak egy jóval kisebb öntudatos embercsoporttól várható el a társa
dalmi értelemben valóban tudatos keresztény élet.

Az emberek nagy tömegeitől. akiket közvetlen kapcsolat fűz a földhöz, a
tengerhez vagy a gépekhez, s akiknek életét szűkebb környezetükhöz kötődö

örömök és kötelességek töltik ki, két dolog várható el. Először is, mivel a hit
tárgyáról való gondolkodásra kevés hajlandóságot mutatnak, kereszténységük
csaknem teljes egészében magatartásukban öltsön testet: rendszeres vagy al
kalmankénti vallási életükben éppúgy, mint felebarátaikhoz fűződő kapcso
latuk szokásaiban. A másik pedig az, hogy miközben tudatában kell lenniük
annak, hogy életük mennyire tökéletlen a keresztény eszmékhez képest, val
lásos és társadalmi létüknek olyan természetes egészet kell alkotnia számuk
ra, melyben a keresztény élet követelménye nem pusztán kényszerű köteles
séget jelent. E két feltétel valójában egyazon dolog különböző meg
fogalmazása; megvalósításától pedig ma még igen messze vagyunk.

Angliában a keresztény gyülekezet tradicionális központja a parókia. Itt
nem térek ki arra a problémára, hogy e rendszer jövőbeli fennmaradásához
milyen radikális átalakításokra van szükség, A parókia kétségkívül vissza
szorulóban van, s ennek számos oka közül korántsem a legfontosabb a szek
tákra osztottság: jóval nyomósabb ok a városiasodás - melybe a külvárosi
asodást is beleértem, valamint az urbanizáció valamennyi okát és követ
kezményét. Az, hogya parókiát fel kell váltanunk valami mással, nagyrészt
azon múlik, szükségszerűnek tekintjük-e azokat a folyamatokat, melyek
pusztulásával fenyegetnek. Mindenesetre a parókiát egy közösségi központ
példájának tekintem itt. Ezen nem pusztán vallási vagy társadalmi központot
kell érteni, s az individuumok sem tartozhatnak két különböző, esetleg rész
ben egymást átfedő központhoz, egy vallásihoz és egy társadalmihoz. E kö
zösségnek egyszerre kell vallási-társadalminak lennie, s olyannak, melyben
valamennyi osztály - amennyiben vannak ilyenek - a maga érdekeit kép
viselheti. Olyan elrendezés ez, melynek tiszta formájával ma csupán az egé
szen primitív törzsek között találkozunk.

A tömegek növekvő elidegenedése a kereszténységtől nem pusztán orszá
gunkra érvényes, s a pápa sem csupán egyetlen országra, hanem valamennyi
civilizált országra vonatkozóan beszélt róla. Csodálkozással tölt el, hogy egy
olyan iparosodott társadalomban, mint amilyen a mi Angliánk, az emberek
ily mértékben megőrizték kereszténységüket. Az emberek többségénél
ugyanis - s itt nem társadalmi osztályokra gondolok, hanem az értelmiségre
- a vallásnak rnindenekelőtt az életvitelben és a szokásokban kell megjelen
nie, a társadalmi élet részévé kell válnia, annak minden ügyes-bajos dolgával
és örömével együtt; a kifejezetten vallásos érzelmeket pedig a személyes és
a társadalmi érzések meghosszabbításának és megszentelésének kell tekinte
nünk. A mindennapi életben még a legtudatosabb ember is csupán a nap
vagy a hét bizonyos pillanataiban gondolkozik és érez tudatosan keresztényi
módon, s e pillanatok a megszokás következtében válnak rendszeressé. a
keresztény és nem-keresztény alternatívák végiggondolása döntéseink pilla
natában nagy erőfeszítést igényel. A keresztény társadalom tagjainak többsé
ge nem tehető ki minduntalan olyan helyzeteknek. melyekben a kényelmes
vagy a körűlmények által diktált megoldás és a keresztény elvek túlságosan
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éles ellentétben állnak egymással. Az, hogya keresztény élet gyakorlására
csupán bizonyos élethelyzetekben nyílik lehetőség, igen nyomós érv a ke
reszténységgel szemben; hiszen az életvitel épp annyira hat a hitre, mint a
hit az életvitelre.

Nem szeretném valamilyen idilli fényben feltüntetni a jelen vagy a múlt
vidéki parókiáját, ama kis, túlnyomórészt független csoport eszméjének min
táját látva benne, mely a földhöz és egy adott vidékhez kötődik olyan egyön
tetűséggel. amelyelősegíthető ugyan, mégis spontán módon kell kifejlődnie

az egymást követő nemzedékek élete során. Olyan közösség eszméje vagy
eszménye ez, mely elég kicsi ahhoz, hogy közvetlen személyes kapcsolatok
hálózzák be, melyben minden rosszindulat és aljasság az egyes személyek
közötti rossz viszonyban ölt egyszerú és könnyen átlátható formát. Jelenleg
azonban még a legkisebb közösség - hacsak nem olyan primitív közösségröl
van szó, ahol más természetű gondokkal kell szembenéznünk - sem mutat
ilyen leegyszerűsített képet; márpedig én nem a dolgok hajdani - valóságos
~agy idealizált - állapotának maradéktalan visszaállítását szorgalmazom.
Ugy tűnik, ez a példa nem kínál semmiféle megoldást az iparosodott terüle
teken élő városi vagy elvárosiasodott lakosság számára, mely a népesség
többségét adja. Elmondhatjuk. hogy vallási szervezeteit tekintve a keresz
ténység megrekedt az egyszerű földművelest folytató, halászatra és vadá
sza tra épülő társadalmak fejlődési fokán, a modern élet anyagi szervezettsége
- vagy ha a "szervezettség" szó túlontúl enyhének hat, "bonyolultsága" 
pedig olyan világot hozott létre, melyhez a kereszténység társadalmi formái
nem tudtak megfelelően idomulni. Ha ebben egyetértünk, a kérdés leegysze
rűsítő megoldása két oldalról is fenyeget. Az egyik szerint a társadalom
egyetlen reménye egy egyszerűbb életmódhoz való visszatérésben rejlik, a
modern világ minden olyan vívmányának félredobáséban. melyek nélkül
nyugodtan elboldogulhatunk. Ezt a szélsőséges neo-ruskíniánus álláspontot
a néhai A. J. Penty képviselte tiszta formájában. Ha tekintetbe vesszük a
társadalmi szerkezetet meghatározó tényezök sokaságát, ez a politika utó
pisztikusnak hat: ha egy efféle életmód valaha is tért hódít - ami hosszú
távon könnyen megeshet -, természetes okok adnak majd rá magyarázatot,
nem pedig az emberek erkölcsi elhatározása. A másik alternatíva értelmében
a modern világot olyannak kell elfogadnunk. amilyen, s a keresztény társa
dalom eszményeit egyszerűen erre a világra kell alkalmaznunk. Ez utóbbi
nem más, mint a célszerűség doktrínája; ha viszont csupán az számít, hogy
a kereszténység valamiképpen részt vegyen a társadalmi formák kialakításá
ban, az a hit feladásával lenne egyenértékű. Ahhoz pedig nincs szükség ke
resztény szemléletre, hogya modern társadalmi rendszer belső bajainak
csőd tömege világossá váljék számunkra.

Ezzel elérkeztünk ahhoz a ponthoz, ahonnan megpillantható a továbbha
ladás iránya, amelyet én mégsem javasolok; mivel pedig ez az irány kézen
fekvőnek látszik, egyesek számára pedig a legegyenesebb útnak, röviden
meg kell indokolnom, magam miért nem tudom követni. Gyakran különbsé
get teszünk (noha a gyakorlatban jóval tanácstalanabbak vagyunk) az emberi
természetben lakozó, helytől és időtől független gonosz, illetve a konkrét
időhöz és helyhez, bizonyos intézményekhez köthető gonosz között, mely
ugyan egyes individuumokra jellemzőbb, mint másokra, s bizonyos csopor
tok nemzedékekről nemzedékre fokozódó széthúzásában is tetten érhető,
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mégsem írható soha konkrét személyek számlájára. Ha elfogadjuk azt a hibás
feltételezést, hogy a gonosz eme válfajának eredete kívül esik az emberi aka
rat hatókörén, akkor úgy véljük, hogy megváltoztatásuk csakis emberen-túli
tényezökön múlik. Nyitva áll azonban előttünk egy másik lehetőség is, az a
remény, hogy jelenlegi rendszerünket egy másikkal válthatjuk fel. Mind
azonáltal, a keresztény társadalom megval6sítását célzó gondolkodás (melyre
csupán utalok itt) szükségképpen vezet az olyan kérdésekkel való szembe
nézéshez, mint a profit-orientált magatartás társadalmi eszménnyé emelése,
a természetes erőforrások használata és kifosztása. a munka alkalmazása és a
kizsákmányolás kőzötti különbségtétel, a kereskedők tisztességtelen haszna
a termelőkéhez képest, a pénzügyi szervezet hibái, az uzsora bűne, és a kom
mercializálódott társadalom más jellegzetességei, melyek mindegyikét a ke
resztény elvek fényében kell megvizsgálnunk. Annak magyarázatát, hogy
miért nem foglalkozom ezekkel a problémákkal, nem szerétném elütni hozzá
nem értésemre való puszta hivatkozással, noha az inkompetencia gyanúja
valamennyi észrevételem elfogadását megnehezíti; az e kérdésekkel való fog
lalkozást mégsem engedhetern át egyszerűen úgynevezett szakértőiknek.hi
szen ez az etikai meggondolások elsőbbségének feladását jelentené. Ugy vé
lem, hogy miközben alapvető egyetértés mutatkozik bizonyos bajok regiszt
rálásában, rendezésük módjának kérdése olyannyira vitatott, hogy minden
javasIatra egy tucat ellenjavaslat esik. A figyelem ebben a helyzetben óhatat
lanul is az általam mondottak hiányosságaira irányulna, nem pedig a leg~

fontosabbra, a kitűzött feladatra. Ezért csupán azt jegyzem meg, amit felte
hetően kevesen fognak vitatni, hogya modern élet berendezkedésének nagy
része nem-keresztény értékeket szentesít, vagyis nem egyszerűen néhány
ember tudatos keresztény életvitele elé gördít akadályokat, hanem egyáltalán
a keresztény társadalom léte elé. Szakítanunk kell azzal a nézettel, mely sze
rint a keresztényeknek be kell érniük a kultusz szabadságával, s azzal, hogy
hitük miatt nem szenvednek semmiféle hátrányt mindennapi életükben. Bár
mily bigottnak hangozzék is a kijelentés, a keresztény nem érheti be keve
sebbel, mint a társadalom keresztény szerveződésével - ami nem azonos
egy kizárolag buzgó keresztényekből álló társadalommal. Ebben a társada
lomban az ember természetes célja - az erény és a j61ét - mindenki számára
adott, a természetfölötti cél - az üdvösség - pedig azok számára, akiknek
szemük van a látására.
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