
Perneczky Béla

HALADÁS ÉS KATOLIKUM
1. A haladás sokrétű probléma. Szociológusok, történetfilozófusok,

politikusok témája. Mi föként politikai szempontból foglalkoznánk most
vele. Főként azért, mert a mai idők közéleti frazeológiájában ismét oly
divatossá vált. Minduntalan olvasunk és hallunk kijelentéseket, vélemé
nyeket, megállapitásokat a haladásról és a reakcióról. Megtudjuk, kinek
mi a nézete él haladó szellemről, mit vagy kit tartanak haladónak, illetve
reakciósnak. Sokszor találjuk magunkat szemben azzal az állítással, hogy
mi katolikusok is reakciósok vagyunk. Magunk is fel-felvetjük a kér
dést, s nem egy közülünk úgy van vele, hogy nem is tudja, vajjon véde
kezzék-e a vád ellen? Hiba-e, ha valaki reakciós? Csatlakoznunk kell-e
a haladás gondolatához'l Mi egyáltalán a haladás? Miben áll a haladó
szellem?

Nem túlozunk, ha azt állít juk , hogy a katolikus tömegek az ilyen
és hasonló kérdések dolgában többnyire nem tudják, mitévők legyenek
és tanácstalanul várnak valamilyen gyakorlati útbaigazítást. Ez a tanács
talanság onnan ered, hogy mi katolikusok is tisztában vagyunk azzal,
hogy a letűnt világ megszokott értékrendje elavult. A két világháború
közötti ínterrnezzóban éppen a haladás szóba sem igen került. De egyéb
ként is az utolsó huszonőt esztendő válaszai sok más kérdésre nézve
scm adnak már megnyugtató megoldást. Az új időknek megfelelő kato
likus magyar politikai tanítás viszont, amelyet kiváltképen a pápák szo
cialis megnyilatkozásai nyomán meg kell szerkesztenünk, még nincs készen,
s amennyiben elkészűlt, még nem áradt szét eléggé a katolikus tömegek
köztudatában.

A katolikus magyar politikai tanításnak állást kell foglalnia a hala
dás problémájában. Alábbi fejtegetéseinkkel ezt szeretnénk megkönnyi
teni és elősegiteni. Evégett meg kell beszélnünk magának a haladásnak
él definicióját, foglalkoznunk kell az idevágó különféle szemléletekkel,
ezeket meg kell bírálnunk. ki kell térnünk különösena dialektikus mate
rializmus nézeteire. egybe kell vetnünk ezeket a mi spiritualista világ
nézetünkkel és végezetül le kell vonni a konzekvenciákat. Bármennyire
politikai síkon akarunk azonban maradni, némikép vissza kell nyúlnunk
a történetfilozófiához és a szocíológiához, k ülönösen ott, ahol vitás a
haladásra vonatkozó elméletek ténybeli megalapozottsága.

2. Tormiee szerint "az emberí haladás fogalma azonos a hiányos kul
túra állapotától való fokozódó távolodás ideájával... Ezt a távolodást
rendszerint javulásnak és tökéletesedésnek mutatják be, mindenesetre
azonban növekvő emberiesedésnek, habár ez az emberiség kevésbé bol
dog sorsának tünnék is fel". A haladás (progresszió) nem azonos a fej
lődés (evolúció) fogalmával. Az utóbbi változásoknak pusztán időbeli

egymásutánját jelenti. A haladás több ennél: olyan fejlődés, amelyben
a változások során az új mindig jobb, mindig értékesebb, mint a régi.
A haladás tehát célt és értéket tételez fel, amihez a változást, a fejlő

dést mérjük. A cél és érték többféle lehet. A hedonizmus-utilitarizmus a
társadalom evilági boldogságmennyiségével méri a haladást. (nA társa
dalmi haladás a társadalmi szervezet szerkezetében oly változásokat jelent,
amelyek ... arra irányulnak, hogy az emberek boldogsága közvetve vagy
közvetlenül növekedjék." Spencer.) Az idealizmus értékmérői az eszmé-
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nyek, amelyekhez az emberiségnek közelednie kell. Az eszményekhez
való közeledés persze nem jelent ellenkezést a boldogság növekedésével,
sőt az eszmények szolgálata a legbiztosabb eszköze az evilágon lehetsé
ges legjobb társadalmi berendezkedés kiteljesedésének.

A haladás fogalmát különféle elméletek különbözöképen igyekeztek
megragadni. Vegyük sorra csak a legkiemelkedőbbeket.

a) A haladás gondolatát legelőször az Ú. n. felvilágosodás veti fel.
A felvilágosodás szemléletében az emberiség történelmének addig leélt
századai telve vannak babonákkal, előítéletekkel, amelyektől az emberi
ész, a Ráció erejével kell megszabadulnunk, hogy a tökéletesedés, a
boldogulás útján előre jussunk. A felvilágosodás gondolkodói szembe
állitják magukat és környezetüket a "sötét" középkorral, annak eszme
világával, értékeivel, vallásos meggyőződésével.Azt tanítják, hogya tör
ténelemnek mindez csupán előjátéka volt; a felvilágosodással veszi kez
detét az emberiség emberibb élete, amelynek irányát az ész, világítja
meg. ·Az Ú. n. polgári radikálizmusnak a gyökerei a felvilágosodáshoz és
a haladásnak ehhez a fogalmához nyúlnak vissza. Innen ered a progressziv
jelzőnek az a csengése, amely a vallással és az Egyházzal való ellensé
geskedést ébreszti fel bennünk.

b). Hegel metafizikája a haladásnak nagyszabésú koncepcióján alapul.
A haladás három legegyetemesebb szakasza: -a tiszta eszme létezése, a
tiszta eszme természetté levése, a tiszta eszmének az emberi elmében ön
tudatra ébredése, önmagához visszatérése. Ez a folyamat dialektikusan
zajlik le: a szellem a tézis, az anyag az antitézis, az önmaga tudatára
ébredt eszme pedig a szintézis.

A hegeli dialektika tulajdonképen a gondolkodás folyamata, amely
nek során a gondolkodás fogalomról fogalomra halad olyképen, hogy
minden fogalomban (tézis) belső ellenmondás (antitézis) keletkezik s ezt
a belső ellenmondást magasabb egységben egy újabb fogalom (szintézis)
oldja fel. Ez utóbbi rögtön tézissé válik, majd önmagában ismét ellen
tétekre hasad és ismét egységbefoglalásra szorul. Igy követik egymást a
dialektikus sorok: tézis, antitézis és szintézis.

A dialektika eszerint a fogalom önmozgásának szabályszerű menete,
a gondolkodás törvénye. Hegel idealista bölcselete szerint azonban a ter
mészet nem egyéb, mint az eszme az eszmének "mássá levésében", s igy
nála a gondolat és létezés egybefolynak. Következésképen, ha a dialektika
a gondolat törvénye, akkor törvénye a mindenségnek. "Az' eszme moz
gása" azonos a létező világ fejlődésével. Míután , pedig a dialektikában
a szintézis mindig magasább fokon áll a tézisnél, a vilagfejlődés szükség-
szerűen folytonos tökéletesedés, azaz haladás. .

c) Az evolucionizmus szerint a társadalmi fejlődés biológiai tény.
Biológiai tény az is, hogy a fejlődés mindig haladás, A társadalomtudo-

. mány voltakép a biológia folytatása, a haladás biológiai törvény. A ki
választás és a kiselejtezés darwini törvényei érvényesülnek a társada
lomban és a társadalmi haladásban is. Spencer úgy állapítja meg a tár
sadalmi haladás törvényét, hogy "mindenféle haladás a homogéntől a
heterogén felé irányul és hogy ez azért van igy, mert minden változást
többféle változás követ",

Ha a haladás nem az emberi ész műve, nem racionális folyamat,
hanern természettudományi tény, akkor ebből önként adódik, hogy 
Kidd szavaival élve - "oly szükségszerűség, amely alól egyszerűen nincs
menekvés, az élet kezdete óta nem is volt", Vagy ahogyan Spencer
mondja "a -haladás nem az ember hatalmi körébe tartozó dolog, hanem
a jótékony szükségszerűség",

d) A hegeli dialektikától megkülönböztetendőa materialista dialek-
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tika. Utóbbi éppúgy a mindenség mozgásának törvénye, mint Hegel böl
cseletének dialektikája. A különbség csak az, hogy Marx és Engels tanai
szerint nem azért dialektikus a természet, mert dialektikus .az eszme,
hanem az eszme azért, mert a dialektika a lét törvénye és mert a gon
dolkodás nem egyéb, mint a lét mozgásának tükröződése. "Hegel számára
- mondotta Marx - a gondolatfolyamat, amelyet eszme elnevezés alatt
önálló szubjektummá tett meg, a valóságnak teremtője, az én szemem
ben éppen megfordítva, az ideális nem más, mínt a materiális, de az
ember fejébe átültetett és ott átformált materiális."

A gondolkodás és a lét törvényei tehát a történelmi materializmus
ban is egybeesnek. Engels szerint Ifa dialektika a természet, társadalom
és gondolkodás általános mozgására és fejlődésére vonatkozó tudomány".
A történelem a materialista dialektika szerint a "társadalom anyagi lét
formáiban", azaz - a lényeget tekintve - a termelési viszonyok alakulá-
sában végbemenő dialektikus mozgás visszfénye. .

A mozgás, a fejlődés egyébként a materialista dialektikában is a
dialektikai szabályokat követi, következésképen itt is szükségszerűleg

haladás. Ez a haladás. természettudományos pontossággal a' szocialista
kommunista életforma felé tart. Ez az életforma ug.yanis a polgári tár
sadalom ellentmondásokkal, antitézissel terhelt formájával szemben újabb
szintézis.

e) Utoljára hagytuk a haladásnak azt a fogalmát, amelyet spiritualis
tának nevezhetünk. Ez a fogalom ismét elhajlik a természettudományok
tól és a természettudományos szükségképiségtől, kötöttségtől, A spiri
tualista szemlélet szerint a haladásnak van egy a történelemben rejlő

immanens célja és - vallásos megfogalmazásában - van egy a jelen
világon túllendülő, transzendens céla is. Az immanens cél a kultúra esz
ményeinek, az igaznak, jónak és szépnek a lét minden terén való foko
zatos megvalósítása. A transzcendens célja a vallásos világnézet szerint az
Isten akaratának teljesítése, az Isten szolgálata. Ámde az Isten, mint
Abszolutum, magában foglalja, magában egyesíti az igazság, a jóság és
a szépség abszolút értékeit, következésképen a történelem immanens
és transzcendens céljai egybeesnek. A haladás tehát ebben a fogalma
zásban öntudatos törekvés az örök eszmények megközelítésére.

3. A haladásra vonatkozó fogalmazások, szemléletek birálatában túl
messze kellene elmennünk, ha valamennyit külön vennénk bonckés alá.
De ezúttal nem is az a fontos, hogy behatoljunk Hegel lételméletébe vagy
feszegessük az evolucionizmus természettudományos kérdéseit. Abból éi
politikai szempontból, ahogyan mi tárgyaljuk a haladás problémáját, éppen
e két szemléletről elég annyit megjegyeznünk, hogy a dialektikus mate
rializmussal rokon bennük, hogya' haladást kényszerű és kötött folya
matnak tekintik, szemben a polgári radikalizmussal, amelyben az emberi
ész mindenhatóságába vetett hit feltételezi a tudomány függetlenségét és
a politikai elhatározás döntő voltát, s szemben azzal a világnézettel,
amelyben a haladás rúgója a kultúra eszményeinek, illetve a Teremtő

nagy szándékainak öntudatos szolgálata. Voltaképen tehát egy deter
minista és egy indeterminista irány között kell választanunk, s a hegeli
dialektikát - szigorú formalizmusára és szabályszerűségére tekintettel
- bizony az evolucinizmussal és a materialista dialektikával együtt az
előbbihez soroljuk, míg az indeterminizmust a polgári radikalizmusra és
a spiritualizmusra tartjuk jellemzőnek.

"Szabadság vagy szükségképiség uralkodik-e a történetben"? teszi
fel a kérdést Komis Gyula, s míndjárt felel is reá: "Mind a kettő. És
pedig a szabadságból is, meg a szükségképiségből is annyi érvényesül
a történet menetében, amennyi a történet alanyaínak, az embereknek
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életében". Az ember testi-lelki lény, lelkiéletében pedig nem a mecha
nikai, hanem a pszichikai okság hat. Ha pedig ez igy igaz, "akkor meg
van a lehetőség arra, hogy az ember életében, s így a történetben is a
kötöttség mellett a szabadság is érvényesüljön, tehát ha nem is egészen.
de részben a történet menete az ember akaratától is függjön, mely bele tud
nyúlni az események folyásába s ezt bizonyos korlátok között irányíthatja".

A haladás a történelem színpadán játszódik le. Az, ami áll a tör
ténelemre, áll a haladásra is, hiszen a haladás a történelem drámájának
cselekménye. A haladásnak épúgy sok és különféle tényezője van, mint
a történelemnek általában. Rövidlátók lennénk, ha e tényezők közötf nem
vennénk észre a materiális, különösen a földrajzi, faji és méginkább a
gazdasági tényezőket, vagy ha tagadásba vennénk, hogy mindezek be
folyása és jelentősége igen nagy. Nem engedhetjük azonban elvitatni,
hogy a materiális tényezőkön felül az emberi ész, szív és akarat, a poli
tika szintén beleszól sorsunk, a népek, nemzetek, az emberiség sorsá
nak irányításába. Ezek a pszichikai természetű tényezők pedig nincsenek
alávetve a természettudományokban érvényes törvényeknek, következés
képen sokféle hatásuk kizárja azt, hogy a haladást determináltnak tekint
sük. Mert ha a materiális tényezők determináltan, az egyéb tényezők'

indetermináltan hatnak, s ha a hatás az összes tényezők eredője, ez az
eredő semmiesetre sem lehet determinált. .

A determinista irányzatok tehát könnyen sebezhetők. A dialek
tikus materializmusnak pedig szerintünk még egy külön gyengéje van.
Ahhoz ugyanis, hogy a dialektikus-materializmust elfogadjuk, nem csupán
azt kell tényként vennünk, hogy a történelem, s a haladás az anyag moz
gásának tükörképe, hanem bizonyítani kell, hogy az anyag mozgása dialek
tikus. Ennek bizonyítását azonban a tudomány jelenlegi állása mellett
sikeresnek nem -mínősíthetjük,

4, Bírálatunk eliminációs módszerrel indult. A determinista irányo
kat kiküszöböltük. Ha az eliminációt be akarjuk fejezni, néhány szóval
meg kell okolnunk, hogy a haladás két indeterminista megfogalmazása
közül miért vetjük el a polgári radikalizmusét. A polgári radikal zmus
haladás-fogalmában hibáztatjuk a hagyományok iránti túlságos ellen
szenvet és az erősen racionalista szemléletet.

Racionalizmus és radikalizmus édes testvérek. A racionalista szentül
hisz abban, hogy a világot máról-holnapra tetszés szerint meg lehet vál
toztatni, hogy tabula rasa-kat lehet csinálni, s a multtól, jelentől füg
getlen jövőt lehet szerkeszteni. Hite szükségképen radikálissá teszi, mert
ha az észszerű újraszületés lehetséges, akkor csak neki kell fogni. Csak a
maradiak, a régi világ haszonélvezői ellenállását, a Pató Pálok lustaságát
kell leküzdeni.

A haladás azonban korántsem ily egyszerű és könnyű feladat. Fgy
szerűen és könnyen .csak papiros-reformokat lehet összetákolni. Ezek
azonban éppen nem ,;radikálisak", mert nem érnek le a társada'om gyö
kérzetéig. Tetszetősek, mutatósak, ámde - gyökértelenrk. A társadalom
léte szerves lét. Egy-kettőre nem lehet átalakítani, legfeljebb fejlödését
okos törvényekkel lassankint új irányba egyengetni.

A determinista irányzatok után tehát a radikalizmus szemléletét is
kiküszöböljük, s akkor egyedül marad a haladásnak a spiritualizmus adta
fogalma, amely pozitive is kell, hogy mindjárt megragadja míndsn ket-i
likus őszinte hajlandóságait. Mi előttünk katolikusok előtt örök eszmé
nyek világítanak. Tudatában vagyunk, hogy azokat elérni talán soha el
nem érhetjük, de tisztában vagyunk az erkölcsi perenecsel. em-Iy arra
kötelez, hogy igyekezzünk ezeket az eszményeket, köztük a társedelmí
igazságosság eszméjét, tőlünk telhetőleg megközelíteni, feléjük haladni.
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5, Egy divatos amerikai író, Roberts találóan mutat rá egy egy
oldalúságra, amellyel a haladás körül gyakran találkozunk, Ez a meg
lehetősen mindennapos, közkeletü egyoldalúság, hogy a "haladásnak csak
egyetlen iránya jöhet figyelembe, s a politikai véleménykülönbségeket
voltaképen csak az óvatosság és sietség, a tétovázás és vállalkozó s..el
lern, a hanyagság és a tetterő közöttí különbségre lehet visszavezetni".
A marxizmus, a materialista dialektika kétségtelenül ebben az egyoldalú
ságban szenved. Rendkívül jellemző Adier Miksa megállapítása, hogy
..a marxizmusban válik lehetővé a tudománynak és a politikának az a
nagyszabású egysége, amely szerint csakis egy bizonyos politika lehet
séges". Sztálin szerint "a proletáriátus pártjának, ha nem akar tévedni
a politikában nem az .emberí ész' elvont ,principiumaiból' kell kiindulnia,
hanem a társadalom anyagi életének konkrét viszonyaiból, mint a tár
sadalmi fejlődés döntő tényezőjéből. nem a ,nagy emberek' jámbor óhajai
ból, hanem a társadalmi anyagi élet fejlődésének reális szűkségleteiből".

Nem vitás, minden politikának reálisnak kell lennie, itt azonban több
ről van szó, mint a megszokott politikai realizmusról. A reális államférfi
számol az "exigenciákkal", a dialektikus materializmus szemléletében a
politika alkalmazkodik a haladás törvényszerü folyamatához.

Innen van azután az, hogy a marxisták, különösen a kommunisták
szemében oly sok a reakciós. Amig miszerintünk a haladó szellemű poli
tikának többféle elképzelése lehet, s a haladás hívei - mutasson a hala
dás bármilyen politikai irányba - nem mínősíthetők reakciósoknak,
őszerintük egyféle a haladás, s aki máskép fogja fel, az alapjában a hala
dás kerékkötője.

Ezzel kapcsolatban utalunk a történelmi, vagy társadalomgazdasági
determinizmus cáfolatául fentebb felhozottakra. A történelem, a haladás
indeterminált tényezőinek közrehatása lehetetlenné teszi, hogy a haladás
útját előre pontosan felmérjük. A materialista dialektika, ha nem téve
dünk, inkább csak politikai fegyver. Még pedig igen messzehordó fegy
ver, mert alkalmas annak elhitetésére. hogy a szocializmus-kommunizmus
történelmi szükségszerűség, s az annak megvalósítására irányuló poli ikat
törekvés kivédhetetlen. Ismételjük azonban, a tudomány jelenlegi állása
mellett a materialista dialektika tételei nem' tekinthetők igazolteknak.

6, Mit jelent katolikusok számára a haladó szellem gyakorlatilag?
Jelent mindenekelőttmegértést az időszerű problémák iránt; szellemi fris
sességet, lelki befogadókészséget. Jelenti továbbá, hogy a jelen problé
máinak megoldásában a kultúra eszményeinek minél erőteljesebb meg
közelítésére kell törekednünk. Jelenti különösen a szociális igazságosság
szolgálatát.

A gyakorlati szociális politikában nem vagyunk feltétlen ellenfelei
minden tervnek és követelménynek, amely szocialista vagy kommunista
oldalról jön. A világnézetbeli ellentét nem jelenti azt, hogy aszociilis
haladásról való gyakorlati elképzelésekben és javaslatokban mindenesetre
és mindenben eltérünk. A katolikus haladás képe, ma igen sokban meg
egyezik azzal, amelyet a dialektikus materializmus hívei festenek. Az ellen
tétes kiindulópontok mellett ez magyarázatra szorul. A magyarázatot
abban látjuk, hogy végeredményben a marxizmusban is a program meg
előzi a tudományos indokolást. A szocializmust és kommunizmust nem
abból a fe1fedezésből vonták le, hogy a világmindenség a material'sta
dialektika szabályai szerint mozog, hanem a szocialista-kommunista ter
veknek kívántak nyomatékot adni ezzel a tudományos elmélettel. A pro
pagandisztikus hatás elérése lehetett a fő cél; azt akarhatták kimutatni,
hogyamarxizmus politikája ellenállhatatlan. A gyakorlati élet terén, a
konkrét politikában a szocializmus, kommunizmus épúgy a modern szo-
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ciális probléma orvoslását kívánjá, mínt ahogyan kívánja azt az evan
gélium szelleme és kívánjuk mi, katolikusok. Ebben a törekvésben még
egyezünk és filozófia ide, tudomány oda, gyakorlatilag az orvoslási mód
nem mindenben tér el.

Mégse féltsen senki bennünket attól, hogy túlságos megértést tana
sítsunk a marxizmussal szemben. Tisztában vagyunk a világnézeti határ
vonalakkal, s mindazzal, ami bennünket elválaszt a szocialistáktól, kom
munistáktól. De az igazságot, bárhonnan is jön, mindig igazságnak fogjuk
felismerni és keresztényinek tekinteni.

Sokkal inkább féltjük mi a jóhiszemű katolikusokat attól, hogy ali
igazi reakció hatalmába keríti sokukat. Ez a veszély annál inkább fennáll,
mert mostanában oly sokszor vádolnak bennünket reakcióval, hogy végre
majd mi magunk is elhisszük magunkról azt, hogy reakciósok vagyunk.
Már pedig ennél nagyobb veszély nem fenyegetheti a magyar közéletet.
Féltjük a jóhiszemű és tiszta szándékú katolikusokat attól, hogy lelkük
ben visszakoznak és valóban reakcióba szorulnak. Már ezért is védekez
nünk kell a reakció vádjai ellen és ezért is hivatkozunk a haladásra, a hala
dásnak katolikus szellemű magatartására. Szeretnénk, ha a mai magyar
katolikusok lelkülete nem hasonlítana arra a nem ritka közéleti típusra, ,
amely farizeus módra csak külsőségekben keresztény. '

7. A haladásról szóló fejtegetéseinket legméltóbban a Szentirásból
vett, ezzel az idézettel fejezhetjük be: "Járjunk az igazság útján szere
tetbens mindenképen növekedjünk őhozzá, Krisztushoz, aki a fej és aki
től van az egész testnek az egybeerősítése és egybekötése minden össze
kötő íz közreműködésével minden egyes tagon kimért tevékenységben;
igy történik azután a test növekedése a maga épülésére a szeretetben".
A haladás járni az igazság útján a szeretetben. A haladás növekedni
Krisztushoz. A haladás épülni: a társadalom épülése egyenkint tagjaiban,
és összesen a maga egészében.

Er a n q o l s Mauriac

DÁVID
Futok, valami hajt, mákonyos gőz sziszeg
Szívemben, űz il. vágy, valami sanda görcs
Ránt a gonosz felé s vágytól görbedt kezem
Maga is olyan már, mint a tiltott gyümölcs.

Ám egykor valaki meghalt - furcsa talány:
Meghalt érettem is - rontás! - ó, futhatok,
Törhetek én már a tiltott gyümölcs után,
Konok kéz: egy halott, mindig csak visszafog.

Könyörtelen Törvény - nálad cselesebb nincsen 
Gerjedező vágyam szent ellensége, Te,
Aki szivemről már egyszer levetted e
Zűrös világ nyűgét: a bűnt, hatalmas Isten,

Tekintsd e gyermeket, e furcsa vézna hőst, 
Veled dacol, pedig fegyvertelen, ruhátlan,
Térdét megsebzették régi imák - a vágyam,
E furcsa Dávidot, ki vágyja, hogy legyőzd.

Fordította Csapó Jenő
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