
ENDREFFY ZOLTÁN

Ellensége-e a liberalizmus a katolicizmusnak?

A liberalizmus eszmevilága - melynek egyes elemei mind a mai napig meg
határozzák a nyugati országok állami és társadalmi berendezkedését, valamint
politikai, gazdasági és kulturális értékrendszerét - a felvilágosodás korában ala
kult ki. Középpontjában az a meggyőződés áll, hogya társadalmi életet a rendi
kötöttségek és az abszolutista állam gyámkodása alól felszabadított egyének auto
nómiájára, szabad együttműködésérekell alapozni. Gazdasági téren a liberalizmus
síkra szállt a földbirtoklás, az iparűzés és a kereskedés szabadságát korlátozó feu
dális kiváltságok ellen, s a .Jaissez faire" szellemében követelte a tulajdonszerzés,
a tulajdonnal való rendelkezés, a munka és az egész gazdasági élet teljes szabad
ságát. Politikai téren a liberalizmus célkitűzése az volt, hogya különféle rendi elő

jogokat, alá- és fölérendeltségi viszonyokat biztosító abszolutista állam helyén lét
rehozza a szabad és egyenlő polgárok jogállamát, amelyben a népszuverenitás elve
érvényesül, s amelyben világosan és egyértelmúen rögzített emberi és politikai
jogok szavatolják mindenféle önkénnyel szemben az egyének szabadságát.

Az újkori szabadságeszmény és a katolikus egyház

A liberalizmus azonban a vallás- és a lelkiismereti szabadság szorgalmazásával,
valamint az egyház és az állam szétválasztásának követelésével azokban az
országokban, ahol a katolicizmus volt az uralkodó vallás, csakhamar szembe
került a katolikus egyházzal. Hiszen a liberálisok követelték a vallási hovatar
tozással kapcsolatos (például hivatalviselési, letelepedési stb.) előnyök és hátrá
nyok eltörlését, az egyház állami támogatásának megszüntetését, az anyakönyv
vezetésseI, a házasságjoggal és egyéb életterületekkel kapcsolatos egyházi köz
jogi funkciók állami hatáskörbe való utalását és az egyházi iskolák állami fel
ügyelet alá helyezését. Válaszul a pápák egész sora ítélte el a liberalizmust,
amelyet úgy állítottak be, mint lázadást Istennek az egyház által képviselt te
kintélye ellen. XVI. Gergely Mirari vos enciklikájának (1832), IX. Pius Syllabusá
nak (1864), XIII. Leó Libertas praestantissimum (1888) és X. Pius Lamentabili (1907)
kezdetű enciklikájának visszatérő liberalizmusellenes érve volt, hogy ha egy
állam elismeri a vallás-, a lelkiismereti-, és a sajtószabadságot, akkor ezzel
ugyanolyan jogokat biztosít a tévedésnek és az erkölcstelenségnek, mint az igaz
ságnak és az erkölcsnek. Az egyház álláspontjában csak a II. Vatikáni zsinat
hozott fordulatot századunk hatvanas éveiben, s csak ettől kezdve váltak a pá
pák az emberi és politikai szabadságjogok - köztük a vallásszabadság - szó
szólóivá.

A magyar katolicizmus tekintélyes köreiben mind a mai napig megfigyelhető

a liberalizmusellenesség, s mióta a magyar politikai életben liberális pártok is
jelen vannak, azóta a katolikus sajtóban szép számmal jelennek meg a liberaliz
must bíráló cikkek, tanulmányok. A legtekintélyesebb katolikus lelkiségi folyó-
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irat egy nemrég megjelent számában például P. András Imre - Bangha Bélát
idézve - így jellemzi a liberalizmust: "a liberalizmus » az a világnézeti és tár
sadalmi elv, amely a keresztény hittől és szolidaritásérzettől elszakadt embert
teszi meg minden törvény forrásának, az élet végcéljának, az erkölcsiség és kul
turális haladás autonóm zsinórmértékének. A liberalizmus az a rendszer, mely
sem a természetes emberi szolidaritásérzettel, sem a kereszténység igazságos
ság- és szeretettanával nem törődik,s az emberi önzést, a szabadságot teszi meg
a közélet, a kulturális és gazdasági élet sarkalatos elvévé-c"1 A liberalizmus And
rás Imre szerint két okból veszélyes. Egyrészt erkölcstelen, önző társadalmi elv,
mert azt hirdeti, hogy "nem a közjó a legfőbb szempont, amelynek oltalma alatt
az erőst fékezni, a gyengébbet védeni kell, hanem engedni kell mindenkit, hogy
erejéhez mérten kiélje magát, »hiszen szabad a verseny« s a szabadverseny hadd
gázoljon el mindenkit, aki mást elgázolni nem tud vagy nem akar". Másrészt a
liberalizmus nemcsak a társadalomra általában, hanem az egyházra külön is veszé
lyes. Az egyház, "amely megkötöttségeket állit fel az emberi cselekvés elé, és ereje
van ennek érvényt szerezni... amely képes a maga ügyefogyott módszereivel is
keresztülhúzni a liberalizmus számítását, megakadályozni stratégiája sikereségét, a
liberalizmus számára bőszítő jelenség" - írja András Imre, majd így jellemzi a
liberalizmus egyházellenességét: "eleve keresztényellenes beállitottságában az egy
házias dolgokat leértékeli, rossz hírbe hozza, nevetségessé teszi".

A katolikus egyháznak a liberalizmus iránti bizalmatlansága akarva-akaratla
nul felidézi az emberben azokat az ellentéteket, amelyek hosszú időn keresztül
szembeállították a katolicizmust az újkori gondolkodás más fontos áramlataival
is. Ismeretes, hogy az egyház csak vonakodva ismerte el a profán tudományok
autonómiáját; a régebbi morálteológiai hagyomány burkoltabb vagy nyíltabb
testiségellenességét leküzdve csak századunkban ismerte fel helyesen az emberi
nemiség jelentőségét; a társadalmi intézmények és szellemi jelenségek törté
netiségét elismerve csak lassanként tanulta meg, hogy kritikusan szemlélje és
bizonyos fokig átértékelje saját hagyományait is. K. Rahner szerint e folyamat
furcsa ellentmondása abban áll, hogy az újkori kultúrának az egyház által nem
ritkán hevesen támadott újításai - az egyén nagykorúságának és szabad
ságának követelése, a profán tudományok önállóságának gondolata, a különbö
ző társadalmi területek racionalizálása stb. - valójában épp a kereszténység
szelleméből fakadtak. Amikor tehát az egyház a II. Vatikáni zsinaton végül is
igent mondott mindezen újításokra. és mintegy kibékült a modem világgal, ezt
nem kényszerűségbőltette, hanem olyan igazságokat ismert el, amelyek mindig
is benne foglaltattak az általa őrzött örök igazságban.2

Vajon nem fedezhetünk-e fel a liberalizmusban - ha jóindulatúan és nem ellen
ségesen közeledünk hozzá -olyan elveket, amelyek összhangban vannak az evan
géliummal, az evangélium ember- és társadalomszemléletével? Ne feledjük el: bár
milyen sok szó esik is egyházi körökben tekintélyről, engedelmességről és fegye
lemről, azért a szabadság mégiscsak az Ujszövetség egyik legfontosabb fogalma.
Jézus a szabadságot fölébe helyezi a törvénynek, hiszen tanítása szerint nem az
ember van a törvényért, hanem a törvény az emberért (vö. Mk 2, 27).S a keresztény
ember szabadságának ügyét (Freiheit eines Christenmenschen) nemcsak Luther,
hanem Szent Pál is szívén viselte, aki arra törekedett, hogy felszabadítsa a keresz
tényeket a törvény szolgasága alól, és elvezesse őket "lsten gyermekeinek szabad
ságára", mert "ahol az Ur Lelke, ott a szabadság" (2Kor 3,17).
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A liberalizmus gazdasági alapelve: az önzés szentesítése?

Vizsgáljuk meg ezután etikai szempontból a liberalizmus gazdasági alapelvét.
A liberalizmus gazdasági axiómái szerint a gazdasági életnek - a termelésnek,
az elosztásnak, a fogyasztásnak - az egyének szabad döntésein kell alapulnia.
Ha ugyanis az állam nem avatkozik be a piac múködésébe, hanem csupán a
szabad verseny feltételeit biztosítja (szavatolja a külsó és belső békét, a jogrendet,
megteremti a gazdaság múködéséhez szükséges infrastruktúrát stb.), akkor az
egyéni érdekek követése és az egyéni nyereségvágy kielégítése - a liberális
közgazdászok szerint - egyszersmind a társadalmi gazdagság és jólét optimális
növekedését is szolgálja. Az egyház szociális tanítását megfogalmazó pápai encik
likák azonban erkölcsi szempontból elfogadhatatlannak minősítették a szabadver
senyes piacgazdaságot, amelyben fIa gazdasági haladás tulajdonképpeni motorja a
profit, a gazdaság legfőbb törvénye a verseny, a termelési eszközök tulajdona kor
látozás nélküli, társadalmi kötelezettségek nélküli, abszolút jog'(Populorum progres
sio 26,), Az egyház szodális tanítása tehát erős kritikával iIIette mind a kapitalista
piacgazdaságot, mind a marxista szodalizmust; ez a "kétfrontosság" jellemzi még
II.János Pál pápa Sollicitudo rei socialis kezdetű endklikáját is.

A pápai megnyilatkozások szerint sem a marxista szocializmus, sem a libe
rális kapitalizmus nem lehet a gazdasági élet kizárólagos rendező elve. Ehelyett
a gazdasági életet alá kell rendelni az erkölcsi törvénynek. Ennélfogva az egyház
nem kötelezi el magát egyik egymással szembenálló rendszer mellett sem, hanem
egyedül az emberért száll síkra, s arra törekszik, hogy fIa gazdasági hatalmat tár
sadalmi igazságosság és társadalmi szeretet tartsa szigorú és bölcs ellenőrzés alatt"
(Quadragesimo anno 88. p.). E megnyilatkozások alapján másodlagos kérdésnek lát
szik a gazdasági berendezkedés megválasztása. Hiszen valójában minden azon
múlik, milyen erkölcsi magatartást tanúsítanak a gazdasági élet különbözö szerep
lői, engedelmeskednek-e az erkölcsi törvénynek, az igazságosság és a szeretet pa
rancsának, vagy pedig önző módon csak a saját érdekeiket követik.

Itt azonban rá kell mutatnunk egy olyan történelmi körülményre, amely prob
lematikussá teszi ezt az álláspontot. Arra gondolunk, hogy míg a régebbi ko
rokban a társadalmi berendezkedés készen kapott, megváltoztathatatlan körül
mény volt, amelyet mindenki magától értetődőnek fogadott el, addig ma már a
társadalmi berendezkedés is befolyásolható és alakítható az ember által. Ennek
fontos következményei vannak az egyén erkölcsi felelősségének mértékére néz
ve is. Egy stabil társadalomban az egyénnek csak egy bizonyos társadalmi fel
adata volt: fejedelemként vagy parasztként, nemesasszonyként vagy katonaként
keresztény módon eleget kellett tennie állapotbeli kötelezettségeinek. Ma vi
szont e kötelességek teljesítésén kívül a keresztény ember életfeladatai közé tar
tozik magának a társadalomnak az alakítása is.

Ez esetben viszont a gazdasági berendezkedés megválasztása, illetve a gaz
dasági berendezkedéshez való viszony nem lehet erkölcsileg semleges kérdés,
hiszen ezen múlik milliók jóléte vagy nyomorúsága. Miként W. Kerber jezsuita
írja: "A piacgazdasági és a központilag igazgatott gazdasági renden kívül nem
létezik harmadik lehetőség, valamiféle morális rend, amelyhez az emberiség
visszatérhetne az egyház szellemi irányítása alatt: nem létezik olyan rend, ame
lyet nem jellemez a rivalizálás és a verseny, ám mégis működöképes az állam
beavatkozása nélkül". Akár tetszik, akár nem, választanunk kell a két gazdasági
berendezkedés között, s ez esetben nem lehet kétséges, melyik felel meg inkább

366



a katolikus ember- és társadalomfelfogásnak. Ezért egyet kell értenünk Joseph
Höffnerrel, a német püspöki kar nemrég elhunyt elnökével, aki a következő

szavakkal méltatta a piacgazdaság, pontosabban a szociális piacgazdaság erköl
csi jelentőségét: "A bűnbeesés után csak a magántulajdonon nyugvó szociális
piacgazdaság alkothatja egy állam biztos alapját. A központilag igazgatott gaz
daság ugyanis veszélyezteti az ember szabadságát és méltóságát". Ha tehát fe
lelősséggel viseltetünk az ember jóléte, szabadsága és méltósága iránt, Höffner
bíboros szerint keresztényi kötelességünk, hogy erőnkhöz mérten törekedjünk
a szociális piacgazdaság megteremtésére és múködésének biztosítására. E meg
állapítás fényében viszont indokolatlannak látszik az az ellenszenv, amelyet sok
katolikus még ma is táplál a liberalizmussal szemben. Hiszen a szociális piac
gazdaság - bárhogy is nézzük - szelJemi gyermeke a liberalizmusnak is, és
az a hatalmas gazdasági fellendülés, amely a II. világháború után például Nyu
gat-Németországban bekövetkezett, minden kétséget kizáróan a neoliberális el
veken nyugvó gazdasági rend és gazdaságpolitika gyümölcse volt. A neolibera
lizmus a klasszikus liberalizmushoz hasonlóan elsősorban a piacra és a teljesít
ményelvre bízza a gazdaság működtetését. Az erőforrások és javak elosztását a
piacra hagyja, tehát az első számú gazdasági törvény a neoliberalizmusban is a
piac törvénye. A neoliberalizmus azonban - a klasszikus liberalizmustól elté
rően - elutasítja az állam teljes tétlenségét, gazdaság- és szociálpolitikai "absz
tinenciáját", és megköveteli az államtól a gazdasági és szociálpolitikai cselekvést
is. Ennyiben tehát feladja a piac abszolút öntörvényűségének dogmáját, s nem
osztja a klasszikus elmélet ama meggyőződését, hogya piac magától megold
minden problémát. Mivel azonban a gazdaság legfőbb rendező elve mégiscsak
a piac, a gazdaság- és a szociálpolitikának összhangban kell lennie a piaci tör
vényekkel, azaz módosíthatja, de nem akadályozhatja azok működését.

Azt keresni, ami összeköt

ÖSszefoglalásként két gondolatot kell hangsúlyoznunk. Egyrészt azt, hogya
keresztény embernek a személyes kapcsolatait szabályozó, individuális-etikai
kötelességektől különbözö, társadalmi-etikai kötelezettségei is vannak. Azaz:
erejéhez mérten törekednie kell igazságos társadalmi berendezkedés, köztük egy
olyan gazdasági rend kialakítására is, amely az emberi méltósággal és az egyéni
szabadsággal összeegyeztethetőmódon biztosítja az emberek megfelelő ellátását
anyagi javakkal és szolgáltatásokkal. Másrészt elméleti érvek és a történelmi
tapasztalatok egyaránti azt bizonyítják, hogy ez a gazdasági rendszer a neolibe
rális elvek szerint múködő szociális piacgazdaság. A katolikusoknak tehát po
zitívabban kellene értékelniük a liberalizmust. Hiszen aki akarja a célt - azt a
gazdasági rendet, amely megfelelően kielégíti az emberek anyagi szükségleteit,
s összeegyeztethető az emberi méltósággal és a szabadsággal is -, annak akar
nia kell az eszközöket is, nevezetesen a verseny elvén alapuló piacgazdaságot.
Ezért az erkölcsi tisztánlátást akadályozzák az olyan megnyilatkozások, ame
lyek egy szintre helyezik, és egyformán helytelemtik mind a "marxista kollek
tivizmust", mind a "liberális kapitalizmust" ; ez utóbbit azért, mert ebben 
úgymond - az "egyéni önzés", a "féktelen nyereségvágy" és a "profitéhség" a
gazdasági tevékenység egyetlen mozgatórugója. Az önzés valóban rút dolog, de
ennek ostorozása a piaccal kapcsolatban nem helyénvaló. Az érdekek szabad-
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ha tetszik: "önző" - érvényesítése nélkül ugyanis nem lehetséges a piac nor
mális működése, Márpedig negyven keserves esztendő után, amelyben nélkü
löztük a piacgazdaságot, jól tudhatjuk: a piac normális működése érték, társa
dalom-etikai érték, amelyet meg kell valósítanunk, s ha már megvalósult, vi
gyáznunk kell rá. Ami az önzetlenséget és a közjó iránti elkötelezettséget illeti,
természetesen erre is szükség van, de elsősorban a politika terén, ama szociál
politikai, környezetvédelmi stb. keretteltételek kialakításánál, amelyek közé a
gazdaságot be kell ágyazni. Ha viszont összekeverjük a különbözö társadalmi
szférákat, és szociális - ha tetszik: erkölcsi - megfontolások alapján lépten
nyomon beavatkozunk a piac működésébe, akkor ennek előbb-utóbb súlyos
következményei lesznek mind gazdasági, mind szociális téren.

Véleményem szerint azonban a gazdasági élet helyes berendezése nem az
egyetlen terület, ahol vannak érintkezési pontok a kereszténység és a helyesen
értelmezett liberalizmus között. A II. Vatikáni zsinaton a katolikus egyház ün
nepélyesen magáévá tette azokat a szabadságjogokat, amelyek a keresztény üze
net leglényegéből fakadnak ugyan, de amelyeket - itt nem részletezendő tör
ténelmi okok következtében - a modern liberalizmus az akkori egyházzal
szembekerülve fogalmazott meg és juttatott végül is érvényre. Mindenesetre: a
II. Vatikáni zsinat óta a szabadság kedves szó kellene hogy legyen nemcsak a
liberálisok, hanem a katolikusok számára is. Hisz a zsinat világosan leszögezi:
"Az ember csak szabadon fordulhat a jó felé. Igazuk van tehát kortársainknak,
amikor nagyra értékelik a szabadságot, és szenvedélyesen keresik... Az ember
méltósága tehát megkívánja, hogy tudatosan és szabad választás alapján csele
kedjék, személy módjára, azaz meggyőződése indítsa és irányítsa, ne pedig vak
ösztön és merő külső kényszer" (Gaudium et spes 17. p.), A II. Vatikáni zsinat óta
tehát nem hivatkozhat az egyház tanítására az, aki a szabadság rovására csak
az engedelmességet, a fegyelmet és a tekintélyt hangsúlyozza. Ez esetben vi
szont ideje lenne, ha mi, magyar katolikusok is elásnánk végre a csatabárdot, s
ellentétek helyett inkább azt keresnénk, ami összekötheti a katolicizmust és a
helyesen értelmezett szabadelvű gondolkodást.
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