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Ajánlom e tanulmányt a huszadik
századi politikai üdvtanok áldozatainak

I.

Mióta az emberi társadalmakban létezik a hatalom valamifajta in
tézményesült formája, a hatalmasok segítségért és támogatásért
fordultak az égiekhez. A politikai legitimitás és a túlvilági hit
összefüggése ennyiben nyilvánvaló. Minden olyan világnézet,
amely nyitott a transzcendens dimenziójára, rákényszeríti a hatal
mat arra, hogy legitimációját túlvilági forrásból eredeztesse. Az
alábbi gondolatmenetnek azonban nem ez a közhely lesz a témája.
Sokkal inkább arra keressük majd a választ, hogy miként szolgál
hat ürügyül a túlvilági támaszték evilági torz, kegyetlen és ember
ellenes politikai konstrukciók megalkotására. Ezzel a probléma
körrel kapcsolatban a következő kérdések adódnak:

- Létezik-e valamifajta természetes választóvonal az üdvös
ségtanokra való hagyományos hivatkozás, és a vallásosságot evi
lági "haszna" miatt megidéző politikai felfogásmód között?

- A politikai üdvösségtanok pusztán a hit radikalizmusát
terjesztik ki a politika szférájára (ennyiben tehát "naivak"), vagy
az üdvösségre való hivatkozás inkább csak keveset takaró lepel
a hatalmi aspirációk elkendőzésére?

- Természetes jelenség-e az, hogy a vallás az intézményesü
lés egy adott fázisában az evilági hatalomhoz hasonlóan elkezd
túlhatalomra törni?

- Van-e valami lényegi köze a politikai üdvösségtanként mu
tatkozó zsarnoki hatalomnak ahhoz a radikalizmushoz, mely az
üdvösségtanokat általában jellemzi - a saját szférájukban?

A kifejtés során két történeti példával fogunk foglalkozni. Elő

ször a politikai üdvösségtanok egyik látszatra meglepő esetét
tárgyaljuk. Az orosz kommunizmusról lesz szó, mely ugyan ide
ológiája szerint ateista és vallásellenes, Nyikolaj Bergyajev értel
mezése szerint azonban a keresztény vallásosság számos elem ét
felmutatja, s megváltástana a keresztény radikalizmus torz for
májaként értelmezhető. A dolgozat második részében azt fogjuk
megvizsgálni, hogy miként és milyen megfontolásokon alapulva
fejlődött ki Nyugaton az állam és az egyház(ak) viszonyának
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1Az. 1874-ben, arisztok
rata családban született
Bergyajev katonaiskolai

tapasztalata után a
Kijevi Egyetemen még a

századforduló előtt a
marxizmussal is megis

merkedett. Marxista
meggyőződése és ebből

fakadó agitációs tevé
kenysége miatt száműz
ték Kijevből. Hamarosan
azonban - Bulgakovval

együtt - kiábrándul a
marxizmusból, és szakít

a mozgalommal. Mi
több, 1909-ben részt

vesz azon a nagy szim
póziumon, mely az

orosz ortodox egyház és
vallás értelmiségi rehabi

litációját szolgálta - a
világháború és a kom

munista forradalom kitö-
rése előtt. A bolsevik

forradalmárok a Moszk
vai Egyetem filozófia

professzorának nevezik
ki, de csakhamar kegy

vesztetté válik, független
véleményalkotása miatt.
A kommunista hatalom

kétszer is bebörtönzi,
majd száműzik az
országból. Először

Berlinben, majd Párizs
ban tanít filozófiát 

gondolkodásmódja sok
tekintetben közel kerül

az ekkoriban kibontakozó
francia vallásos

egzisztencializmushoz.

2Az orosz kommunizmus
értelme és eredete.

Századvég, Budapest,
1989.

egy másik - persze szintén nem problémátlan - kapcsolódási
módja. E témakörben a koraújkori szekularizáció, a reformáció
és a vallásháborúk azon következményét vesszük szemügyre,
amit hagyományosan az állam és az egyház elválasztásaként
emlegetünk az euró-atlanti kultúrkörben. Végül egy tipikusnak
mondható lengyel-katolikus gondolkodó felfogására térünk ki
röviden. Czeslaw Milosz nézőpontjából jól látható a keleti és a
nyugati gondolkodásmód összefüggése.

II.

Nyikolaj Bergyajev Franciaországban élt orosz emigráns egzisz
tencialista filozófus,' aki külön könyvet szentel az orosz kommu
nizmus eredete vizsgálatának.' Ez az eszmetörténeti tanulmány,
mely először németül jelent meg 1937-ben,3 megpróbálja beágyazni
az orosz kommunizmust a vallásos orosz lélek történetébe. Szerinte
nem kezdődött semmi gyökeresen új az orosz forradalommal, épp
ellenkezőleg, az orosz néplélek évszázados dinamikájából szépen
megérthető születése és kifejlődése is: "az orosz kommunizmus ...
nem más, mint a régi orosz messianisztikus eszme transzformáció
ja és deformációja" (200). E messianizmus eredete az orosz állam
születéséig vezethető vissza. Bergyajev az orosz népi öntudatot
"az ősi pogány természeti elv, a végtelen orosz föld képéből táplál
kozó őserő" és "a túlvilág felé forduló, bizánci eredetű orthodox
aszkézis" konfliktusából származtatja (10). A határtalanság e két
formája az orosz föld természetes hatalmasságából fakad, szem
ben a nyugati világ korlátok közé zárt természetével. Az "orosz lé
lek alapját képező vallásosság" jellemzői közé a következő tulaj
donságokat sorolja Bergyajev: "a dogmatizmus, az aszketizmus,
az áldozat és szenvedés tűrése a hit nevében - bármi legyen is a
hit tárgya -, vágya transzcendencia iránt... " (Tl ). A vallásos he
vület gyakran csap át e lélekben társadalmi irányba. Az orosz, ha
hisz, apokaliptikus hitű, ha nem hisz, nihilista - e két tudatforma
Bergyajev szerint ugyanazon érzület kétféle megnyilvánulási for
mája. A messianisztikus hit politikai vetülete történelmileg a
Moszkvai Birodalom, ahol a vallás és a nemzetiség oly szorosan
összekapcsolódott: "a messianisztikus szemlélet is éppoly jellemző

az orthodoxiára, akárcsak a judaizmusra" (12). Nem véletlen, hogy
Rettenetes Iván sem pusztán az államot akarta kormányozni, ha
nem igazi törekvése a "lélek megváltása" (12).

Az ortodoxián belüli vallásos szkizmának azért tulajdonít je
lentőséget Bergyajev (a reformációhoz hasonlóan), mert a protes
tantizmussal párhuzamosan kibontakozó vallási kritika lényege
az volt, hogy az Antikrisztus egyszerre szállta meg az egyházat
és az államot. Az Antikrisztus történeti megtestesülése a néplé
lek szerint maga Nagy Péter volt, aki nem egyszerűen forradal
már, hanem bolsevik típusú forradalmár volt. 6 volt az, aki az
egyházat teljességgel az állam hatalma alá vetette. Tanulságos,
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30roszul csak 1955-ben,
magyarul pedig

1989-ben került publiká
lásra. A magyar fordítás

megjelenése is azt
mutatja, hogya kelet
európai rendszerváltó

értelmiség számára
milyen fontos lehetett

e mű.

Bergyajev
Dosztojevszkijröl

ahogya felvilágosult uralkodót mintegy Lenin előképeként lát
tatja velünk a szerző: "Mindkét esetben ugyanaz a durvaság és
erőszak tapasztalható", "fönt eldöntött elveket kényszerítenek rá
a népre; meg törnek egy szerves fejlődésvonalat, s megtagadják a
hagyományokat. .. ugyanolyan erőszakosan és radikálisan akar
ják megváltoztatni a civilizáció típusát" (16).

Bergyajev értelmezésében Péter a nyugati felvilágosodás hatá
sa alá került. A 18. századi francia befolyás Voltaire írásaiban és
a szabadkőművesség terjedő hálózatában érhető tetten. Ám e
kulturális kölcsönzés nem érintette meg a népet, mely tovább
élte szokásos hétköznapjait. Így alakult ki az orosz társadalom
végzetes megosztottsága - az arisztokrácia nyugati eszméken
nevelkedett, a nép viszont őrizte egyszerű hagyományait. A
Nyugat érintése csak a felszínen érződött: a mélyben a szlavo
filia maradt az uralkodó érzés. A reformok nem érintették az
orosz nép hagyományos életformáját. Ennek szerves részét ké
pezték a fájdalmak és a szenvedések, melyeknek elviseléséhez
oly fontos segítséget nyújtott a hagyományos orosz vallásosság.
Az értelmiség már nem értette e lelket, legfeljebb érezte: számá
ra valami megfoghatatlan, misztikus mélység leledzett az egy
szerű ember belső életében. A gazdagok a modern nyugati civi
lizáció terjedésével vallásos hitüket is elvesztették.

A 19. századra általánossá vált válsághangulatnak fontos össze
tevője volt a vallásos hit széleskörű megingása. Bergyajev szerint
az orosz nép elfogadó és minden ellen lázadozó, önsorsrontó ket
tőssége sajátos helyzetet eredményezett. A spirituális kétarcúság
és a lélek vallásos érzülete miatt a gazda{g)ság nem töltött be
olyan szerepet az ország közgondolkodáséban. mint Nyugaton 
Oroszország a 19. századig nem vált burzsoá országgá.

III.

Bergyajev történetének következő felidézett szakasza Dosztojevsz
kij (és Tolsztoj) vallási és politikai felfogását elemzi. Szerinte a
nyugati felvilágosodás épp ellenkező hatást váltott ki Oroszor
szágban, mint születése helyén (Nyugaton). Míg Európában a fel
világosodás - ideáltipikusan - egy fix mércékkel meghatározott
rendet szült, "az orosz kultúra és civilizáció éppen hogy megsem
misítette a normákat, lerombolta a határokat, szabadjára engedte a
forradalom energiáját" (94). E dinamika szülte szerinte Doszto
jevszkij és Tolsztoj munkásságát. Dosztojevszkij dionüszoszi lélek
{Nietzsche kortársat aki azonban igen erős profetikus elhivatott
sággal is rendelkezik. A konzervativizmus prófétája. Tolsztoj vi
szont Bergyajev szerint anarchista és nihilista.

Dosztojevszkij forradalmár - mégpedig (értelmiségiként) a
lélek forradalmára. Krisztusi szocialista, aki egy "teokratikus
utópiát" hirdetett meg, "mely tagadja a régi világot, az államot,
a polgári rendet" (96). Ez az utópia tehát mindent felforgat - a
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Bergyajev Tolsztojról

4Ez a kérdés párhuzam
ba állítható azzal a

kérdéssel, melyet
Lukács György tett fel

Az ész trónfosztása
címü könyvében arra

vonatkozólag, hogy mi
ként vezethető vissza a
német nácizmus "forra
dalmárainak" gondolko-

dása a klasszikus német
filozófiához. Mindkét

gondolatmenet lényege,
hogya szellemi forrada
lom és az anyagi formát

öltött forradalom viszo
nyát próbálja - kifino

multabban, vagy
ideologikusabban 

értelmezni.

A kommunizmus
mint "vallás"

lélek békéjét keresve: "Dosztojevszkij a szellem kommunizmusát
hirdette meg... " (96).

Hasonlóan radikális Bergyajev olvasatában Tolsztoj megoldási
javaslata. Tolsztoj ugyan nem forradalmár - hanem egyszerűen

maga a forradalom: fIa világrend igazságtalanságának leleple
zője, anarchista és nihilista" (95). A politika világának elvetése
Tolsztojnál előfeltétele Isten követésének: "ellenez mindenfajta ál
lamrendet" . Bár szemben áll a kommunizmussal, mégis a kom
munizmus előfutárának számít: tagadja a múltat, a történelmi
tradíciókat, a régi kultúrát, az egyházat, az államot, minden gaz
dasági és társadalmi egyenlőtlenséget... " (95).

Dosztojevszkij és Tolsztoj is - ki-ki a maga vérmérséklete
szerint - az orosz múlt vallásos ihlet vezérelte megtagadójaként
jelenik meg Bergyajev történetében. Szerinte a két író tulajdon
képpen az orosz értelmiségi két paradigmatikus típusát képviseli
- a messianisztikus és a nihilista lázadót. Mindkettő közös jel
lemzője, hogy metafizikus alapon vetik el a fennálló társadalmi
politikai-kulturális világot. Egyúttal előképei is ők a bolsevik
forradalmár értelmiségi típusának, aki igaza biztos tudatában 
vagyis az általában vett Igazság nevében - pusztít és rombol.

Végül Bergyajev a leninisták által véghezvitt orosz forradalom
tanulságait próbálja összegezni. Arra kíváncsi, hogy az a forró
hevület, amely mintegy megszállta a politikai forradalmárokat,
mielőtt a Jó nevében pusztítani kezdtek, mennyiben és miért ha
sonlítható a vallás forradalmárainak lelki beállítódásához. Más
szóval, hogy milyen - egyenes vagy görbe - út vezet Doszto
jevszkij és Tolsztoj lelki forradalmától - akár az orosz vallásből

cselőkön, Szolovjovon és Merezskovszkijon keresztül - az orosz
politikai forradalmárokig.4

Rögtön a fejezet elején világossá teszi: "A kommunizmus nem
társadalmi rendszerként, hanem vallásként küzd minden más
vallás, legfőképp pedig a kereszténység ellen. Egyeduralomra
tör: föl akarja váltani a kereszténységet, s arra törekszik, hogy az
emberi lélek összes vallási szükségletét egyedül elégítse ki, s
egyedül töltse ki értelemmel az életet." Ez a Bergyajev által
adott jellemzés megegyezik azzal a népi bölcsességgel, melyre a
baloldali totalitarizmusok által uralt országok hívő polgárai ju
tottak, amikor megpróbálták megérteni az őket elnyomó rend
szereket. Hiába voltak oly tiszteletre méltóak a szocialisztikus
eszmék (köztük olyanok, mint az egyenlőség, az igazságosság, a
szegények felszabadítása, melyek maguk is egyértelműen a ke
resztény tanításból származtak), az a dühödt vakhit, amellyel
végrehajtásán ügyködtek, tökéletesen megrontotta az eredeti esz
méket. A kommunisztikus hit hívei a kereszténység terjesztésé
nek korai és civilizálatlan módszereit alkalmazták - a 20. szá
zadban, a népirtás és a tömeggyilkosság modern technikai
vívmányait is felhasználva. A kommunisták elvakult gyűlöletét
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5Hogy nem egy pusztán
gyakorlati értelmü politi

kai szabadságfogalomról
van szó Actonnál, amely

teljességgel idegen
lenne az előző fejezet

kontextusától, azt egy 
talán meglepő - utalás-

sal szeretném alátá
masztani. Török Endre,

aki talán legelmélyülteb
ben foglakozott az orosz

vallásbölcseleti hagyo
mány gondolati értelme

zésével, maga is a
szabadság fogalmát

állította vizsgálódásai
középpontjába.

Lord Acton

6E fejezet gondolatme
netét Actonnak az egy-

ház témakörére vonatko
zó elegyes feljegyzései

alapján építem fel. John
Emerich Edward Dalberg

Acton, First Baron Acton:
Essays in Religion,

Politics, and Mora/ity.
(Szerk. J. Rufus Fears.)

Liberty Classics,
Indianapolis, 1988, III.

kötet, Church, 602-619.

és embertelenségét azzal magyarázza Bergyajev, hogy a vallási
energiát egy olyan területen engedték érvényesülni, mely attól
tökéletesen idegen egyébként. "A kommunisták (. .. ) egész tevé
kenységüket a vallásos energia átválthatóságára alapozzák, azaz
arra, hogy e vallásos energia más, nem vallásos tárgyra is átvi
hető" (182). Vagyis a politika és a teológia területét. az állam és
az egyház felségvizeit, a hit és a közjóért való cselekvés szféráját
összekeverik: "a politikát az orthodoxia jegyében értelmezik",
"az állam egyházként funkcionál" (180). Ezért hasonlítja a kő

zépkori teokráciához mind a szovjet világot, mind a hitleri har
madik birodalmat a szerző: "Az egyház funkciója tehát az ál
lamra száll. A kommunista hatalom is igyekszik gondoskodni
alattvalói lelkének megváltásáról..." (181).

Ha összegezni akarjuk Bergyajev történetének tanulságait, azt
mondhatjuk: fontos általános tanulságokat is megfogalmaz a 20.
századi totalitarizmusok és a vallás viszonyáról. Ám sajátos mó
don nem él a kritikai elemzés során egy számára oly fontos fo
galommal, a szabadság kategóriájával. Írásom második felében
arra teszek kísérletet, hogya vallás és a szabadság fogalmának
viszonyát elemezve értelmezzem a vallásos hit és a világi hata
lom viszonyát, mindkettő veszélyeire is figyelemmel.

lY.

Az orosz történelem tapasztalata arról, hogy a politikában megjele
nő vallási hevület miként csap át zsarnokságba, nyilván nem előz

mény nélküli: Európában már korábban, több formában is lezajlott
valami hasonló. Ezek közül most az angol tapasztalatra térünk ki.

A szigetországban a 17. században lezajlott egy ijesztő tár
sadalmi felfordulást hozó, vallási indítékú polgárháború, melynek
tanulságait hamar megfogalmazták az angol politikai gondolko
dók. Ezek közé tartozik az egyház és az állam feladat- és jogkörét
határozottan elválasztó liberális tanítás.

Hősünk e fejezetben egy Lord Adon nevű 19. századi angol
történész lesz. Lord Actont két jelzővel szokták illetni: liberális
és katolikus. Lord Adon liberalizmusa azt jelenti, hogy gondol
kodásában kitüntetett értékként szerepel az ember szabadsága.'
Katolicizmusa pedig annyit tesz, hogy nem pusztán egy állás
pont az övé a sok közűl Egyház és Állam viszonyáról, hanem
olyan álláspont ez, amely a katolikus gondolati hagyomány felől

veszi szemügyre e kétféle társulási mód viszonyát.
A vallásos gondolkodás alapvető sajátosságának tartja Adon,

hogy "helytől és időtől elvonatkoztatott"." E sajátos meghatáro
zottságából viszont eleve az következik, hogy "a politikában
doktriner gondolkodásra vezet" (602). A vallás az embert az
örökkévalóval szembesíti, a politika világa viszont az itt és most
adódó helyzettel ütközteti. A vallásos mentalitásra jellemző

doktrinér gondolkodásnak természetes következménye Acton
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Vallás és politika
kapcsolata

Az állam és az egyház
viszonyának

elvi tisztázása

szerint, hogy "nincs olyan bűn, amit ne lett volna kész az ember
elkövetni, ha azt gondolta, ezzel vallásos célokat szolgálhat".
Mindez azért különösen veszélyes, mert .minden vallásnak van
valamilyen politikai irányultsága vagy tendenciája" (uo.).

De milyen kapcsolat áll fenn vallás és politika között? A korai
egyházat elemezve kifejti, szerinte a vallást "meghitt kapcsolat
fűzi a társadalom egész szövetéhez" (604). Végső soron minden
nemzet identitásának fontos része vallása. Ezért van az, hogy
egy társadalmon belül a vallás iránti tolerancia, s vele együtt a
vallás sokfélesége csak a társadalom fejlődésének kései szaka
szán jelenhet meg, amikor már a politikai közösség identitását
nem fenyegeti a valláslokihoz fűződő viszonyának változása.

A vallás és a társadalom közötti kapcsolat szorossága, úgy tű

nik, tocqueville-i gondolat Actonnál. Másfelől mintha Gibbon
történetét írná újra, amikor a rómaiak vallásosságát elemzi, s azt
próbálja megfejteni, hogyan volt képes az uralkodó nemzet ha
gyományos vallásosságát kiszorítani a kereszténység. Szerinte ez
csak akkor következhetett be, amikor a Római Birodalom már
elgyengült, hitét pedig aláásta a filozófia és a kétely szelleme. S
mi volt a kereszténység győzelmének a titka? Nem a világi hata
lomtól elnyert támogatás! Sokkal inkább az a tény, hogy "az
atyák a szabadság eszméjére hivatkoztak" (606). Csak az ágostoni
morálfilozófiával szorult egy időre háttérbe a korai kereszténység
felszabadító üzenete. De a szabadság története megállíthatatlan. A
középkori egyház szerepe e fejlődés során annak felismerése,
hogy Ifa hatalmat korlátozni kell", s hogy Ifa kormányzó hatalom
nak el kell válnia az ellenőrző hatalomtól" (607). A világi és az
egyházi hatalom középkori vetélkedése a kétféle hatalomgyakor
lási mód fogalmi megkülönböztetésére tudta rávezetni az európai
embert. Másfelől viszont az inkvizíció szégyenletes gyakorlata azt
mutatta meg számára, hogy egy olyan eszköztárral rendelkező

kormányzat, mint az inkvizícióé, szükségszerűen abszolút hatal
mat fog kiépíteni. Acton szerint az inkvizíció a kormányzásról, az
engedelmességről, az alávetettségről, nem pedig eszmékről és ta
nításokról szól. Nem más tehát, mint hatalmi eszköz, s az az eret
nekség, amit üldöz, a vallásszabadság eretneksége. Szerinte az
inkvizíció abban tévedett, hogy azt hitte, erőszakkal is hatni tud
az emberek lelkiismeretére. Pedig az erőszak a szabadság hiánya,
és szabadság hiányában a lelkiismeret nem működőképes. De
nemcsak intellektuális hibáról van szó: az inkvizíció morális bűn

is. E gondolatokat érdemes lesz még alább összevetni Doszto
jevszkij mondandójával a híres Nagy Inkvizítor jelentben.

Acton története a középkort követően eljut lassan az állam és
az egyház viszonyának elvi tisztázásához. Szerinte e viszony
kétféleképp lehet hibás: az államot az egyháztól sem elválaszta
ni, sem azzal egybekapcsoini nem szabad. "Az igazi szabadság
feltétele nem az elválasztás, hanem az állam és az egyház
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megkülönböztetett és egymásnak megfelelő, de folyamatos műkö

dése és egymásra való visszahatása" (611). Egy másik helyen
ugyanezt a gondolatot a következőképp fejti ki: "Az állam és az
egyház elválasztása szükséges a szabadsághoz. Ha egyesülnek,
az állam intoleráns. Ha teljesen szétválnak, az egyház intoleráns.
Egymásra hatásuk szükséges" (617).

Hogy miért volt szükség a két társaság megkülönböztetésére?
"Az erőnek erővel kell szembesülnie. Az az erő, amely képes el
lenállni a kormányzati hatalomnak, a közvélemény. Az egyház
biztosította ezt az erőt, ez vezette és tette az államtól független
né ... Az egyház volt a Nyugat egyetlen hatalma, amely ilyesmi
re képes lehetett" (611-2).

Az egyházi és a világi hatalom rivalizálásának gyümölcse pedig
a szabadság: Ifa vallás szülte a szabadságot - a hatalmi egyensúly
révén" (612). Az állam autoritásának korlátozásával a szabadság
ügyét mozdította elő az egyház. Bár már az egyház - intézményei
révén - korábban is magában hordozta a szabadság számos je
gyét (többek közt a választás, a képviselet, az egyenlőség vagy a
hagyomány elvét), az az autoritás, melyre törekedett, természetét
illetően maga nem különbözött a világi hatalomtól. Az egyház
ugyanolyan abszolút intézmény volt története ezen szakaszában,
mint ellenlábasa. Kettősük mégis a szabadságot alapozta meg.

Az említett elegyes feljegyzések végül az egyház modern vi
lágban elfoglalt helyére kérdeznek rá, s a tolerancia gondolatát
elemzik. Acton szerint a modern világ politikai fogalmai nem
összeegyeztethetők a katolikus egyházéival. Különösképp jól lát
szik ez szerinte a szabadság fogalmával kapcsolatban. A katoli
kus szabadságfogalom ugyanis nem azt jelenti, hogy képesek
vagyunk azt tenni, amit szeretnénk, hanem "annak jogát, hogy
képesek legyünk azt tenni, amit meg kell tennünk". Ennyiben el
veti a katolicizmus mind a modern, mint az antik állam elméletét.
Különösen figyelemreméltó, hogy Acton szerint a modern de
mokratikus állam (csakúgy, bár más okból, mint a 16-18. századi
abszolút állam) nem kedvez a katolikus szabadság fogalomnak. A
népfelség elve ugyanis az államot mindenhatóvá teszi az egyén
fölött, a (rousseau-i) általános akarat nevében. A katolicizmus
azonban szerinte nem fogad el semmilyen hatalmat, amely felette
állna a lélek üdvözülésének. Ám a lélek üdvözülésének támogatá
sára az egyház sem a politika színpadán keresi a megoldásokat.

Világos, hogy Acton gondolkodását egyszerre két forrás is
gazdagítja. Egyfelől az angol polgárháború után megszületett be
látást osztja, mely szerint a "vallási rajongás" - lásd például
Hume irtózását e pszichológiai jelenség től - szükségszerűen

politikai zsarnoksághoz vezet. A Rómával való szakítás 16. szá
zadi traumájától egyenes út vezetett a szigetországban a "pápis
ták" elleni küzdelem fegyveres formájához, a 17. századi polgár
háborúhoz. Az erős puritán hite által tüzelt Oliver Cromwell
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saját magát Dürer keresztes lovagjának páncéljában látta, aki hi
tét a harc vállalása árán is kész megvédelmezni. A polgárháború
pusztítása viszont a közvéleményt egyszer és mindenkorra el
ijesztette a vallásos rajongás és (a katolicizmussal asszociált) ba
bonaság társadalomra veszélyes túlzásaitól. Így fejlődött ki a bri
tek között a 18. századra a vallási tolerancia és pluralizmus
ciceroniánus alapú elképzelése, melynek alaptézise a világi és az
egyházi hatalom intézményes elválasztása. A hívő Acton gon
dolkodásában ez a (katolicizmussal történeti okokból szembenál
ló) brit önmérséklet jól összeegyeztethető volt a szabadság kato
likus elképzelésével. Mint sok tekintetben hátrányt szenvedő

kisebbségi katolikus, meggyőződéssel vallotta, hogy "a kötelező

vallás erőtlen morális motivációként. De az elnyomott vallásos
ság nem erőtlen. Ellenkezőleg, sokkal hatékonyabb, mint a győ

zedelmes vallás, melyet az államok tartanak fenn" (617-8).
Acton és Bergyajev Ez a viszony állam és vallás között tökéletes ellentéte a

Bergyajev által diagnosztizált orosz hagyománynak. Acton törté
nelmileg megalapozott célja egyház és állam elválasztásának és
együttműködésének intézményes biztosítása, az orosz lélek
viszont történelmileg kialakult "vallási rajongása" a vallás által
próbálja átszellemíteni. "feltámasztani" vagy "megtéríteni" az ál
lamot - még Bergyajev saját koncepciójában is. Az angolszász
hagyomány veszélye a vallásos érzület és szellemiség végleges
háttérbe szorulása - a teljes szekularizáció. Az orosz hagyomá
nyé a vallásos rajongás végleges elszabadulása a politika szférá
jában - a zsarnokság. Kérdés az, hogy van e középút?

V.

Czesztaw Mitosz

A két pólus között valahol félúton áll a lengyel katolicizmus örök
sége. Ez a hagyománya nép szláv eredete és identitása révén erő

sen kötődik a keleti szláv kultúrához, ám vallási hagyománya és
magas kultúrája része Közép-Eurőpának,s azon keresztül a Nyu
gat hagyományának. Ráadásul a lengyel tapasztalatnak fontos ré
sze az orosz elnyomás, mely a második világháborúban egyszerre
jelent meg a német megszállással, de a nácizmus bukása után is to
vább folytatódott. A lengyel katolicizmus ezért szorosan kapcsoló
dik a szabadság politikai és egyben metafizikai kérdéséhez is.

A lengyel értelmiség, mely túlnyomórészt mind a mai napig
őrzi katolikus hitét, egyszerre tudja távolságtartó módon és bele
érzéssel elemezni azt az orosz vallásos politikát, mely Bergyajev
könyvének témája volt. Jó példa erre a gondolkodásmódra
Czeszlaw Milosz. A Nobel-díjas költő valósággal megtestesíti azt
a lengyel értelmiségi típust, amelyik a Kelet és a Nyugat kettős

kötésében vált oly lenyűgözően kulturálttá és erkölcsössé, tudta
megőrizni hitét és azzal együtt józan ítélőképességét - miköz
ben maga sem mentes minden tekintetben az utópizmustól és
(kűlönős együttállás ez) a katasztrofizmustól sem.
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mintázott Naphta

kettősében ,
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egy időben született.

10Ny. Bergyajev:

Az orosz fo"adalom
démonai.

Vallásos jellegű

politikai
cselekvéskényszer

Milosz fiatalságából nem hiányzott a lázadás az öröklött hit
ellen, maga is átesett a Dosztojevszij hősök intellektuális beteg
ségén, amelyről oly meggyőzően ír Dosztojevszkij és Sartre című

esszéjében' Baloldali beállítottságú ifjú költő, aki aspengIeri fo
gantatású katasztrofizmus próféciáját hirdeti, s csakugyan szem
besül a földi pokollal - először a nácizmus és a holokauszt élő

valóságával, majd pedig a kommunizmus mételyével. Baloldali
világszemlélete ugyan egy ideig a kommunisták karjai közé ker
geti, ám az ötvenes évek legelején kiábrándul, s megírja A rabul
ejtett értelem című alapművét, mely a kommunizmusnak az értel
miség felett gyakorolt varázshatalmát leplezi le megdöbbentő erő

vel. Amerikába emigrál, és a legnagyobb költők sorába emelke
dik. Ám szembesül az amerikai életmód sajátosságaival. Meghalni
mindenesetre hazatér Krakkóba, mert élete végén megadatik neki
az, hogy saját hazájában is meg tapasztalhatja a szabadságot.

Milosz a Dosztojevszkij és Sartre című esszéjében igen tömören,
mégis nagyon árnyaltan reflektál a Bergyajev által adott orosz
értelmiség- és forradalom-kritikára. Dosztojevszkijt olyan mű

vészként jellemzi, akit az (orosz) állam témája kiemelten foglal
koztatott. Szerinte Dosztojevszkij egyszerre szocialista és auto
riter gondolkodásának témája az a kérdés, hogy mi történik
akkor, ha a nyugati felvilágosodás (Voltaire és a francia forrada
lom) eszméi annyira megfertőzik az orosz értelmiséget, hogy
forradalmat robbantanak ki." Dosztojevszkij ebben az olvasatban
azt ismeri fel, hogy az ateizmus törvényszerűen forradalomhoz
vezet. Milosz szerint XVI. Lajos lefejezése azért jelentős történel
mi dátum, mert "ezzel ért véget az azon az általános meggyőző

désen alapuló rend, miszerint a király Isten kegyelméből uralko
dik, az alatta lévők pedig az ő meghatalmazásából uralkodnak"
(21). Ha "Isten halott", az ember kíván helyére lépni. Doszto
jevszkij azt a harcot mutatja be, amely a "szent" Oroszország és
hitehagyott értelmisége között zajlik. Autoriter szocializmusa
igazából az orosz nép melletti elkötelezettségét jelenti. Milosz
azt is megmutatja, hogyan vezet az út Dosztojevszkijtől a szá
zadelő orosz filozófiáján keresztül Lunacsarszkijig: "az októberi
orosz forradalom első oktatásügyi komisszárja rajongott az
Örödögökért" (23). Milosz itt maga is Bergyajevhez fordul, aki ki
mutatta, hogy "az orosz forradalmiság metafizikai és vallási ter
mészetű, nem pedig politikai vagy társadalmi fenomén'"" (23). A
vallási és társadalmi kiábrándultság, a hitként megélt ateizmus
vezeti el az orosz értelmiséget a forradalmi agresszióig.

Milosz szerint ez az összefüggés a vallásos hit elapadása, s
egy azt pótló vallásos jellegű politikai cselekvéskényszer között
megjelenik a 20. századi nyugati értelmiség körében. Egyfajta in
tellektuális hagymáz vesz erőt az értelmiségieken, melynek leg
meglepöbb vonása politikai állásfoglalásaik "szokatlan hevessé
ge". (Milosz kifejezése itt nyilvánvalóan visszautal az angolszász
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hagyomány rajongás-fogalmára.) A lengyel költő Sartre-t tekinti
e típus legkézzelfoghatóbb példájának. Gondosan kimutatja az esz
metörténeti összefüggést ezen értelmiségi típus és az orosz vallásos
politikai rajongás között: "az 1930-as években az orosz Alexandre
Kojeve (Kozsevnyikov) révén Franciaországban divatossá vált he
gelianizmus hátterében, amely döntő hatással van Sartre-ra, már
ott van Raszkolnyikov elmélete a nagy emberekről, akiknek a tör
ténelem megbocsát, ha az ő szolgálatában cselekszenek" (25).

Sartre hiperaktív és csapongó politikai radikalizmusa mögött
pedig kimutatja azt a "belső ürességet", mely Ivan Karamazov, a
"hatalmas filozófus" kiábrándulása Istenből, s mely az ateista
vallásos dühét hívja elő a kései utódból is. A lét és a semmi
(I943) szerzője értelmetlennek találja az emberen kívüli világot
- a többiekben pedig magát a poklot fedezi fel. Ebből a filozófi
ából eltűnt a keresztény metafizika és a keresztény társadalmi
tanítás - helyét az erkölcsi-politikai messianizmus veszi át - a
világfelforgató értelmiségi kiválasztottság-tudata. A hatvanas
hetvenes évek terrorista csoportjai és Dosztojevszkij hősei között
vont párhuzamot húzza alá az a nagyon erős tétel, amely ki
mondja: "a terrorizmust Jean-Paul Sartre, Herbert Marcuse és
más filozófusok írásai alapozták meg" (29). Az erkölcsi alapon
elkövetett erkölcstelenség forrása az a tévhit, amelynek vallásos
elkötelezettséggel hódol az értelmiség. A 20. században csak
ugyan eljött a dosztojevszkiji Antikrisztus, mely a lengyel olva
satban "a keresztény szabadság ideologikus redukciója"." Nem
meglepő, hogy Milosz a Nagy Inkvizitor negatív utópiájával zár
ja esszéjét - azzal a platóni mítosszal, mely félelmetes pontos
sággal jósolta meg a valláshoz hasonló evilági hatalomgyakorlást
a modernitásban. A Dosztojevszkij által vallásos rajongással
ócsárolt nyugati értelmiség negatív hite (pontosabban gnózisa)
szerint a Természeten a "nemlét hatalmas szelleme" uralkodik, s
"aki kormányozni akarja az embereket, kénytelen úgy dönteni,
ahogya Nagy Inkvizítor: együtt kell működnie a gonosszal" (33).

Milosz története végsőkig kiábrándult. A politikába tévedt ki
ábrándult értelmiségi vallásos bódulatának ábrázolásán keresztül
az európai eszmetörténet nagy paradoxonára mutat rá. A zsar
nokságok ellen szavát felemelő felvilágosult gondolkodás maga
teremti meg egy még elvetemültebb zsarnokság feltételeit. Az is
teni legitimációt nélkülöző hatalom csakugyan Antikrisztusként
kezd működni, s legitimációját a vallásos hitét vesztett értelmiség
szolgáltatja - vallásos odaadással. Ennek a pusztító látomásnak
csak a rajongástól, vagyis a politikai céloktól megszabadított hit, s
a vallástól (vagyis a radikalizmustól) megszabadított politika
kettősége lehet ellensúlya. Nem véletlen, hogya lengyel katoliciz
mus hagyományán nevelkedett II. János Pál pápa egyszerre emelte
fel szavát a politikai totalitarizmusok és a Nyugat hitevesztettsége
ellen. A katolicizmusban pedig a szabadság hitét mutatta fel.
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