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ÉS DEMOKRÁCIA
A demokrácia valódi lényege

Azok az eszmék és törekvések, amelyekről föntebb szóltunk,* a
demokratikus szellemnek s az ember és társadalom demokratikus bölcse
letének jellemzőt. a profán tudatban pedig a világban működő evangéliumi
kovász erjesztő hatására alakultak ki. Éppen ezért a legképtelenebb tör
ténelmi ellentmondás, hogy a tizenkilencedik század folyamán, főként

Európában, ezeket az elveket és szándékokat éppen az az álbölcselet
sajátította ki, mely a gondolat fölszabaditásának örve alatt voltaképen
lényegűket lúgozta ki, megtagadta és szétbomlasztotta őket, midőn a tudo
mány nevében igyekezett "kioltani a csillagokat", s a zoológiai válto
zások véletlenel folyamán . létrejött lélektelen majommá züllesztette az
embert. Maguk az eszmék és törekvések azonban mindezek ellenére el
téphetetlenül kapcsolódtak - és fognak kapcsolódni - a keresztény
küldetéshez, s ahhoz a titkos ösztönzéshez, mellyel e keresztény hivatás
e profán tudat és a világ mélységeiben munkálkodik.

Ezért állithattuk föntebb, hogy a demokratikus áramlat úgy jelent
kezett a történelemben, mint az evangéliumi ihletés e.világi megnyilat
kozása. Az államférfiak érzik is ezt, s nem véletlen, hogy amikor nap
jainkban a demokráciát védik, a hegyibeszéd szavait idézik. 1939 január
4-i üzenetében - melyről bizvást állithatjuk Walter Lipmannal, hogy "a
demokrácia erkölcsfilozófiájának azt a megfogalmazását jelenti, melyet
minden demokratikus rendnek magáévá kell tennie, ha fönn akar maradni"
- Roosevelt elnök nyomatékosan hangsúlyozta, hogy a demokráciának,
az emberi személyiség tiszteletének, a szabadságnak s a nemzetközi meg
értésnek legszilárdabb alapja a vallás, a vallás számára viszont éppen a
demokrácia nyujtja a legjobb biztositékot. S ugyancsak Roosevelt nyilat
kozata: "Az egyesült nemzetek olyan nemzetközi rendnek a megalapo
zásán fáradoznak, amelyben Krisztus szelleme vezérli az emberek és a
nemzetek szívét",

1942 május 8-án Henry A. Wallace, az Egyesült Államok elnök
helyettese jelentette ki: "A szabadság eszméje a Szentírásból származik,
abból a rendkívüli jelentőségből, amélyet az emberi személyiségnek tulaj
donit. A kereszténység egyetlen igazi politikai létformája a demokrácia".
Ugyanezt a gondolatot vallotta élete végén Chateaubriand is. Bergson
pedig, "Az erkölcs és a vallás két forrásá"-ról írt müvében hasonló érte
lemben hangoztatja, hogy, lévén a köztársaság jelmondatában "a test
vériség eszméje lényeges", le kell szögeznünk, hogy "a demokrácia lénye
gileg keresztény". A modern világ balszerencséje, s eszmei zűrzavará

nak egyik oka, hogy Rousseau és Kant ez eszmére ráaggatták érzelgős

és filozófikus formuláikat. Ám ugyanakkor jól tudjuk, mit köszönhet Kant
a pietízmusnak, Rousseau pedig a protestantízmus és a katolicizmus köl
csönösen egybejátszó hatásának. A demokratíkus eszmény forrásait év
századokkal Kant és Rousseau előtt kell keresnünk.

A demokratikus szellemiség azonban nemcsak származik az evan
gélium ihletéből: fönn sem állhat nélküle. Megőrizni hitünket az emberiség

• A tanulmány első két része a Vigilia 1946 decemberi és 1fl47 januári számában
jelent meg.
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folytonos fejlődésében, a kétségbeesés mindazon csábításai ellenére is,
melyeket a történelem, és főként a jelenkori történelem sugall; hinni az
emberi személyiség -s az egész emberiség méltóságában, az emberi jogok
ban és az igazságban, ez alapvetően szellemi értékekben; nem elméleti
leg hirdetni, hanemvalóságosan át is élni a nép méltóságának tiszteletét,
- méltóságát, mely lényegénél fogva szellemi természetű s míndenkinek
megnyilatkozik, aki a népet szeretni tudja; - fönntartani és élő élettel
telíteni az egyenlőség eszméjét, anélkül, hogy valaminő mindent egy
színtre alászállító egalitarizmus vétkébe esnénk; tisztelni a tekintélyt,
tudva, hogy képviselői épúgy gyarló emberek, mint azok; akiket kormá
nyeznak. s hogy hivatalukat annak a 'népnek a beleegyezéséből viselik,
amelynek megbízottai és képviselői; hinni a jog és az erény megdönt
hetetlen szentségében, de nem azonnali megvalósulásukra számítva; hinni
a politikai igazság szentségében, a hazugság botrányos győzelmei köze
pett: bízni a szabadságban és a testvériségben: míndehhez hősi lendület
és hősi hit, kell, mely élő árammal hatja át s erőssé acélozza az értel
met, s melyet senki más: csak a Názáreti Jézus lobbanthat lángra a
világban.

Vegyük számba ezzel szemben az állatiasságnak, önzésnek és bar
bárságnak azt a roppant terhét, melyet az emberek magukban hordoznak,
s mely miatt a társadalmi élet fájdalmasan távol van attól, hogy legiga
zabb és legmagasabb céljait betölthessei vegyük számba, hogy az ösz
tönök és az irraciönális erők a társas életben még nagyobb szerepet visz
nek, mint az egyéniben; hogy amikor egy nép belép a történelembe,
társadalmi és politikai nagykorúságának· jogait követelve, emberségének
jelentős erői még éretlenek, vagy az idők folyamán fölhalmozódott bete
ges kényszerképzetek áldozatai, s még inkább csak készületei és lehető

ségei a művelődés ama gyümölcsének, amelyet "népnek" nevezünk;
vegyük számba, hogy ahhoz, hogy egy nép a bukás veszélye nélkül éljen
nagykorúsága jogaival, tudnia is kell nagykorú személyhez illően eljárni
tetteiben: - vegyük számba mindezt, s megértjük, hogy még nem múlt
el a kor, midőn a demokráciában a karhatalom - amennyiben igazsá
gos -, a társadalmakban viselt rendőri szerepén kívül egyben nélkülöz
hetetlen védelmi eszköz is a hatalmaskodás, kizsákmányolás és anarchikus
önzés ösztönének meg-megújuló kísérleteivel szemben; megértjük továbbá,
hogy a demokráciának, jobban mint valaha, - nem utolsó sorban az
erő és karhatalom e szerepének a lehetőség szerinti csökkentése, s végül
teljes kiküszöbölése végett- elengedhetetlen szüksége van önnön léte
megvalósításához és fönnmaradásához az evangéliumi kovászra. A demo
kratikus szellem s az élet demokratikus filozófiája csak akkor számíthat
tartós jövendőre, ha az evangélium energiái áthatják a profán létet, hozzá
szelidítik az irracionálist az értelemhez, s belévegyülnek él természet ösz
töneinek és törekvéseinek vitális lendületébe, hogy kialakítsák és belé
rögzítsék a tudatalatti világba azokat a reflexeket, szokásokat és erénye
ket, melyek nélkül a tetteinket irányító értelem nádként hajladozik mín
denféle szélben,. az emberben pedig minden más hajlamot elnyom a falánk
önzés. Joseph de Maístre írta: "Ahol nem a kereszténység uralkodik,
hanem valaminő más vallás, ott jogszerünek ismerik el a szolgaságot;
s ahol a kereszténység meggyöngül, gyöngülése arányában válik a nem
zet egyre süketebbé az általános szabadság iránt ... A kormány, pusztán
önnön erejével, képtelen a kormányzásra; szüksége van vagy a szolga
ságra, mely csökkenti az államban működő akaratok számát, vagy az isteni
erőre, mely valaminő szellemi fegyelem útján élét veszi ez akaratok ter
mészetes indulatainak s arra készteti őket, hogy a rombolás ártó műve

helyett közös munkára szövetkezzenek".
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Nem elég, hogy egy ország népessége, vagy e népesség egy része a
keresztény hitet vallja s engedelmeskedjék vallása papjainak; ez még
korántsem biztosítja helyes ítélőképességét a politika ügyeiben..Ha nincs
politikai tapasztalata, ha nincs hajlama az éleslátásra, nincsenek hagyo
mányai a kezdeményezésre és a bírálatra: helyzete e szempontból inkább
csak bonyolultabb; mert mí sem könnyebb a politika pénzhamisítóinak,
mint rögeszméik számára fogní igába a magukban helyes elveket, és
semmi nem végzetesebb, mintha jó elveket rosszul alkalmaznak; s más
felől emberi gyarlóságunk is könnyen bástyázhatja körül a vallással faji,
családi vagy osztály-előítéleteit, elfojtott tömegindulatait, a pártszenve
délyeket és a politikai ábrándképeket. melyek a torzul kegyes lelket
esetleg személyes fegyelme szigoráért kecsegtetik kárpótlással. A politika
a földi világ érdekeivel és dolgaival foglalkozik s az ember természetes
szenvedélyeinek és értelmének függvénye. Csakhogy jóság, szeretet és
irgalmasság híján hamar válhatik kezünkben a balsors eszközévé mindaz,
ami legjobb bennünk: maga a hit is, és még inkább szenvedélyeínk és
értelmünk; helyes politikai tapasztalat tehát csak akkor alakulhat ki a
népekben, ha szenvedély s értelem az erények bíztos. alapján áll, ha a
hit, a becsület és az igazság szomja irányítja őket; az evangélium ösz
tönzése és a valóban élő. kereszténység lelki ereje nélkül tehát a poli
tikai itélőképesség és gyakorlat csak nehezen védekezhetik a félelem
és az önzés csábitásaitól; bátorság, emberszeretet és áldozatos szellem
hiján tehát elképzelhetetlen, hogy .rögös útunkon egyenesen haladhassunk
a nemeslelkűség és testvériség történelmi eszménye felé.

Mint Bergson mélyenjáró elemzései tanusítják: áldozatos odaadásun
kat sokkal nagyobb szeretet lendülete emelte túl a természetes társadalmi
egységek, család és nemzet zárt határain, s terjesztette ki az egész emberi
nemre, mint az a filantrópia, melyet a filozófusok hirdettek: a minden
létező lények teremtőjének bennünk lüktető s minden létező embert
felebarátunkká ölelő szeretetének lendülete volt ez. Anélkül, hogy szét
tépné hús és vér, érdek, hagyomány és büszkeség ama kötelékeit, me
lyekre minden politikai testnek szüksége van; anélkül, hogy lerontaná
fönntartásának és megőrzésének szigorú törvényeit: ily, minden emberre
kiterjedő szeretet túlemelkedik ugyan a csoport sajátos kűlön életén, de
ugyanakkor belülről át is formálja azt, s arra- törekszik, hogy az egész
emberiséget a nemzetek és népek nagy közösségévé alakítsa, - közös
séggé, melyben az emberek megtalálják a békét. Mert Isten országa nem
fösvény, egyességének természetfölötti előjogát nem őrzi meg féltékenyen
önmagának: azt akarja, hogy az kiáradjon és érvényesüljön kebelén kívül,
esendőbb formákban ugyan, a küzdelmek, a rosszindulat és a keserű

munka birodalmában: a földi világban is. S ebben rejlik a kereszténység
profán ideáljának, vagyis a demokratikus eszménynek legmélyebb elve.
S ezért írhatta Bergson: "A demokrácia lényege evangéliumi, és mozgatója
d szeretet",

S ebből önként következik, hogy a demokratikus eszmény ellentétes
irányban halad azzal a természettel szemben, amelynek nem törvénye az
evangéliumi szeretet. "Az 'antik demokráciák a rabszolgaságra épültek,
alapvető igazságtalanságukkal eleve kitértek a. legnagyobb és legégetőbb

kérdések elől; áldemokráciák voltak" - mondta Bergson. Az igazi
demokrácia paradoxon; kihívása a hálátlan és megsebzett emberi ter
mészetnek, de ugyanakkor e természet becsvágyait és nagyságra való
képességeit is mozgósítja. A demokratikus eszmény, s a "demokratikus
lelkiállapot", mint Bergson írja, "hatalmas" erőfeszítés a természet ellené
ben": ami távolról sem azt jelenti, hogy a természettel. ellentéteseni 
erőfeszítés a természet fölemelésére, szoros kapcsolatban az igazságos-
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ság és az értelem minél teljesebb kibontakozásával, aminek a történelem
ben az evangéliumi kovász hatására kell végbemenniej erőfeszítés, mely
arra törekszik, hogy az evilági rend a maga sajátos jellegében, a civilizáció
mozgásában emelkedjék magasra. Ha a gépesítés haladásának, ha az anyag
és a technika területén tapasztalható nagy hódításoknak szükségük van
"a lélek pótlékára", hogy valóban a fölszabadítást mozdíthassák elő: a
valódi demokrácia is csak a lélek e "pótlékával", támogatásával való
sulhat meg. Fejlődése a profán lét átlelkesítésétől függ.

Az ember és a társadalom demokratikus bölcselete az emberi termé
szet hivatásában és tartajékaiban bízik. Életünk és történelmünk nagy
kalandjában az igazságosság és nemeslelkűség kockájára vetette tétjét.
Tehát a hősiességre és a szellemi erőkre. Ez az idealizmus a legnagyobb
veszélyeket vállalja, ha nem táplálkozik elég magas forrásból, s ha ugyan
akkor nem veszi tudomásul- azt a nyers természeti valóságot, amely
nek kebelében munkálkodnia kell; mert akkor nem mer szembenézni a
rossz létezésével és hatalmával, gyöngének érezvén magát arra, hogy le
győzze annak erejét. De ha valóban tudja, mí az ember méltósága és
hivatása; ha tudatában van az igazság és a szeretet hatalmának; ha tisz
teli a lelket és ismeri a lélek nagyságát; ha az értékek rendjében a szel
lemi tevékenységeket és a szabadságot emeli a legmagasabb polera. s
ha tudomásulveszi. hogy boldogságunk titokzatos módon önfeláldozásunk
függvénye, - mert a boldogság nem más, mint az emberi létezés betel
jesedése a szeretetben, s mert az anyagi javak s a közösség gazdagsága
elsősorban arra szolgálnak, hogy e cél elérésének föltételei és eszközei
legyenek; - ha tudja, hogy az emberiség evilági boldogsága és földi
fölszabadulása ugyanakkor műve az örök életre megváltott emberiségnek
s a megváltó Istennek is, - kinek vére ott folyik e megváltott emberiség
ereiben: - akkor bizvást szembenézhet az anyagi természet törvényeinek
durvaságával, az ember gyarlóságával és romlottságával, s a rossz léte
zésével a világban; mert így tudni fogja azt is, hogy van az emberben
és az ember fölött valami, amivel mindezt legyőzheti. Egyébként mín
dig csak sok szenny és vétek közepett fogja legyűrni. Éppen ezért kell
fokozott erővel törekednie a győzelemre.

Ember és társadalom demokratikus filozófiájának, s a humanista
politikai bölcseletnek lényeges jellemvonásai éppen a rabszolgaság böl
cseletével való gyökeres szembefordulásában bontakoznak ki legvilágo
sabban. Legfőbb jellemzőí e bölcseletnek, - ahogyan föntebb elősoroltuk:"

- a személyiség elidegeníthetetlen jogai; az egyenlőség; a nép politikai
jogai, - amennyiben minden demokratikus kormány a nép beleegyezésén
alapszik s mínt a nép képviselete, annak nevében kormányoz; - a tár
sadalmi rend alapjául szolgáló jog és igazságosság föltétlen érvénye; s
nem a háborúnak, hatalomnak és felsőbbrendűségnek, hanem az emberi
élet megjavításának. fölszabadításának és a testvériségnek az eszménye.
Ennek a bölcseletnek a szemében a politika nem egyéb, mint a kultúra
és civilizáció műve: legfőbb célja pedig előmozdítani a közjót. olymódon,
hogy az egyedek, nem csak mint egy kiváltságos réteg tagjai, hanem
mint az egész népközösség külön-külön egyéniségei, a függetlenségnek
arra a fokára emelkedjenek, mely a civilizált élethez illik, s melyet egy
aránt biztosítanak a 'munka és a tulajdon gazdasági garanciái, a politikai
jogok, a polgári erények és a szellemi kultúra. A demokratikus filozófia
éltető eleme a leleményességnek, a bírálatnak, s az egyéni lelkiismeret
éberségének folytonos munkássága; - ez éltetője, de ez lenne halála is,
ha nem párosítaná vele a folytonos önfeláldozást. Az emberi képzelet
természetes hajlamával szemben határozottan ellene mond e filozófia annak
az ösztönnek, melynél fogva a hatalmon levők hajlamosak magukat, a tÖ·
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meg pedig hajlamos a hatalmon levőket felsőbbrendű lényeknek tartani;
ugyanakkor azonban azt is megköveteli, hogy a tekintélyt, amennyiben
jogos alapon áll, valóban tiszteletben is tartsák. Semmiképen sem nyug
szik bele, hogy az állam mindenek fölötti hatalom legyen, mínden tekin
télyt magába szívjon s aztán felűlről kényszerítse rá tekintélyét az emberi
életre. Ellenkezően: azt akarja, hogy autonóm, és hivatásuknak megfelelő

tekintélyű szervek alakuljanak a polgári közösségből és a különféle tevé
kenységi körök közti természetes feszültségből; s hogy az állam, a nem
zet ellenőrzése alatt, csak a legfőbb végrehajtó és szabályozó szerv legyen,
melynek célja a közjó, annyiban, amennyiben magát a közösséget illeti.

Meg kell-e határoznunk ezek után azt a kormányformát, melyre
természetszerűen törekszenek a humanista politikai filozófia elvei? Ez a'
politikai filozófia azt vallja, hogy az emberi személyiség eleve hivatott
a politikai életben való részvételre, s hogy a szabad emberek közössé
gének politikai jogait maradandóan biztositani kell. Ezért követel szava
zati jogot minden felnőtt polgár számára, bármilyen fajhoz vagy társa
dalmi osztályhoz tartozzék is; s ezért követeli, hogy birói hitelességgel
megfogalmazott alkotmány rögzítse azokat az alapvető állami törvénye
ket, amelyeknek a nép politikai életét önként aláveti. Ember és társa
dalom demokratikus bölcseletének elvei megférnek - amennyiben alkot
mányos - a monarchíkus vagy oligarchikus kormányzattai is; de elvileg
is, gyakorlatilag is, mint legészszerűbb kifejeződésükre, a köztársasági
államformára törekszenek: - formára, melynek az ember fokozatos föl
szabaditásával s 'a szabadság demokratikus alaptényezőjével egybe kell
kapcsolnia az erőnek, az egységnek s az értékek megkülönböztetésének
ama tényezőit, melyek a ma már túlhaladott monarchikus és arisztokra
tikus államformák uralkodó elemei voltak; formára, melyben a törvény
hozó hatalmat a nép képviselői gyakorolják, a kormányzó hatalmat pedig
a nép ama választott. tisztviselői, kiket közvetlenül vagy közvetve való
ban maga a nép bizott meg, s akiknek működését valóban a nép ellenőrzi.

A közkeletű szólam a demokratikus államformát úgy határozza meg,
mint a nép szuverénitásának uralmát. E fogalmazás kétértelmű: a demokrá-

. ciában valójában sem föltétlen úr, sem szuverén nincs. Helyesebb volna
az a meghatározás, mely szerint a demokrácia olyan rendszer, melyben
a nép társadalmi és politikai nagykorúságánq,k jogaival élve önmagát
kormányozza; más szóval a demokrácia "a nép kormányzása a nép útján
és a népért", Ez pedig annyit jelent, hogy a népet azok kormányozzák,
akiket ő maga jelölt ki meghatározott természetű hivatalok betöltésére
és meghatározott időre, s akiknek tevékenysége fölött jogos ellenőrzést

. gyakorol, elsösorban képviselői s e képviselők gyűlekezete által.
Az individualista liberalizmus .nagy tévedése az volt, hogy elvben

- azon ürüggyel,' hogy mindenki csak önmagának tartozik engedelmes
séggel - minden tényleges rendelkezési jogot megtagadott a nép által
választott képvíselőktől: úgy, hogy ezek ilyenformán egy tekintélynélküli
hatalom letéteményeseivé váltak, s mihelyt a népet kormányozták, azt
a hiedelmet keltették benne, hogy csupán az ő passzív eszközei. Holott
ha a néptől kapják is tisztségűket s azt a néppel közösségben kell is gya
korolniuk: hivatásuk keretei között valódi tekintéllyel rendelkeznek.
S tévedés volt a közösséget sem tekinteni többnek egyének halmazánál,
szemben a mindenható állammal, melyben az egyének akarata megsem
misül, hogy aztán mmt misztikus közakarat keljen életre; tévedés volt
tagadni minden az államnál kisebbrangú csoport vagy közösség saját
jogait: jogát a kezdeményezésre, az autonómiá ra, s egyáltalán a lét
hez; tévedés volt végül kiirtani a közösség javának és munkájának még
a fogalmát is. E tévedések - a polgári világ uralmának és ideológiájá-
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nak járulékai - nemhogy nem a demokráciából fakadnak: egyenesen
megrontói annak. S végeredményben épúgy a totalitárizmust készítették.
elő, mint a középszerűség kultusza s a pártok hegemóniája, ami szintén
nem tartozik a -demokrácia lényegéhez, viszont állandó kisértése mín
den .szellemí erő nélkül szűkölködő demokráciának. Az új demokrácia
csak e veszedelmek elhárítása után juthat el a demokratikus bölcselet
hiteles elveihez.

Ez az új demokrácia nem fog könnyen megszületni. Minden háború,
még a legigazságosabb is, olyan, mint egy mérgezett szervezet válsága,
s noha fölfakasztja a tályogot, könnyen fordulhat végzetesre is. Ki kell
égetni a háború előtti mérgeket, de ki kell küszöbölní azokat is, melye
ket a háború keltett. A műtét, mélységben, a civilizáció egész alkatát,
kiterjedésben az egész világot érinti. A pogány birodalom bukásával
erkölcsi nihilizmusának, szadista brutalitásának és eszelős eszméinek bom
lástermékei nem tűnnek el egy csapásra, s nem tűnik el sem az az engesz
telhetetlen gyűlölet, melyet ébresztett, sem a méltatlan ábrándoknak ama

-roppant hagyatéka, mellyel menekvő lakájai fertőzik meg útjukat. Le kell
számolnunk a régi érdekekkel s a makacsul védekező régi gazdasági elő

jogokkal, a régibecsvágyakkal és a régi tévedésekkel, melyek még sokáig
szeretnének a demokrácia- testén élősködní, mint ahogy szembe kell nézni
azokkal az új kockázatokkal is, melyeket a nierev nacionalista ösztönök
s a vak megtorlási vágy jelentenek; szembe kell nézni azzal a törekvés
sel, mely az emberek szenvedéseit a yilágkereskedelmi előnyök és egyed
uralom érdekében szeretné kiaknázni, s ama tudatlanok elképzeléseivel.
akik geopolitikai elvek szerínt óhajtják "racionálisan" újrarajzolni a világ
térképét, megfeledkezve róla, hogy az embernek lelke van. Újra kell alkot
nunk civilizációnkat; új nemzetközi rend alapjaít kell megvetnünk, vissza
adva saját rendeltetésének nemcsak a fölszabadított Európát, hanem a
fölszabaduló Kínát és a fölszabaduló Indiát ís: új és mindenki számára
valódi egyenlőséget biztosító berendezkedést kell találnunk az úgyneve
zett gyarmatbírodalmak számára, - s ezt csak akkor találhatjuk meg.
ha valóban érvényre jut bennünk a népek irányában az erkölcsi felelősség

érzet, lelkük és kivánságaik tisztelete s az 'emberi közösségérzés, - e kér
dések megoldásában azonban egyelőre a legjobb elmék is csak tapogatóz
nak. Kivánatos. hogy a tapasztalásnak elég ideje legyen, megfelelő nem
zetközi szervek ellenőrzésével végrehajtott kisérletek és egyezségek útján,
támogatníe az értelem munkáját. Valójában a demokrátiáknak nemcsak
a pogány birodalom ellen kell harcolniuk, hanem önmagukkal is. Le kell
győzniük Hitlert, de le kell győzniük saját belső ellentmondásaikat is,
mind társadalmi, mind szellemi téren. ~s nemcsak valódi politikai és tár:
sadalmi, s nemcsak igazi szellemi lendületüket kell megtalálniuk, hanem
e kettőt össze is kell egyeztetniük, leszámolva sok keserű előítélettel és
nem kevesebb rosszakarattaI.
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