
PASKAI LÁSZLÓ

Kereszténység és liberalizmus*

A liberalizmus az újkor irányító társadalmi, politikai, gazdasági, világnézeti esz
ményévé y'ált, amely a libertas-t, a szabadságot hangsúlyozta az élet minden
terűletén. Onmagában véve sok értékes vonást tartalmaz, mert a szabadság az
emberi méltóság jellemzóje, az emberek elidegeníthetetlen joga. De a szabadság
egyben erkölcsi érték, felelősség és kötelezettség is, amellyel lehet élni és visz
szaélni. A liberalizmus szélsőséges formájában éppen a szabadság erkölcsi kö
telezettsége kerül háttérbe.

Hazánk mai átalakuló és megújuló életében a liberalizmus tetszetős esz
méje előtérbe került különböző csoportokban, pártokban, világnézeti irány
zatokban. A liberalizmus eszmevilágában nehezíti a világos szellemi eligazo
dást, mert az elmúlt rendszerben felnőtt nemzedék csak a marxizmus szelle
mében hallott róla, amely szerint kezdetben ugyan a polgári szabad
ságjogokért küzdött, de később, a proletariátus forradalmi harca óta reakci
óssá vált. A diktatúra alól felszabadulva tetszetős irányzatnak látszik, és hát
térbe szorulhat káros következményeinek a világos felismerése. Jónak látszik
ezért néhány eligazító gondolat a liberalizmus tartalmáról, annak a keresz
ténységgel való kapcsolatáról.

A liberális szót mint jelzőt már a régiek is használták ilyen jelentéssel: "sza
badsághoz tartozó", "méltó a szabadnak született emberhez"; továbbá: "jó
ságos", "bőkezű", "nagylelkű", "nemes". A liberális szó erkölcsi tartalommal
rendelkezett, egyéni magatartást, viselkedésmódot jellemzett. A 19. századtól
azonban a liberális szö elveszítette ezt az erkölcsi jelentését, és politikai, tár
sadalmi, gazdasági irányzatoknak, valamint pártoknak a jelölésére szolgált,
először Franciaországban, később egész Európában.

A szabadságra való törekvés végigkísérte a történelmet, de az újkor libe
ralizmusában sajátos tartalommal jelent meg, amelynek gyökerei a középkor
végéhez nyúlnak vissza. Alapja a kozmoszról alkotott világkép felbomlása,
amely az ókort ésa középkort összefogta, és amelyben társadalmilag és teo
lógiailag az ember helye és erkölcsi magatartása egyértelműenmeghatározott
volt.

Először elkezdődött a küzdelem a társadalmi szabadságért, függet
lenségért, a különböző társadalmi osztályok megszűnéséért. Minden ember
egyenlő, ezért biztosítani kell a társadalmi osztályhoz való tartozás kötöttsé
gének a megszüntetését; nem lehet, hogy az embereknek csak néhány cso
portja rendelkezzék szabadsággal, míg mások szolgasággal, a szolgaság kü
lönböző formái által kötöttek. Ugyanez a törekvés mutatkozott meg a népek
szabadságáért való küzdelemben, és megindultak a különböző harcok a nem-
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zeti függetlenség elnyeréséért. Ehhez kapcsolódott a gondolkodásban meg
mutatkozó szabadságigény is: nem lehet, hogy szellemi tekintélyek határoz
zák meg az ember gondolkodásmódját, hanem biztosítani kell a gondolko
dásnak minden megkötöttségtől való függetlenségét. Vallási téren ennek a
megnyilatkozása volt a reformáció megjelenése: nem lehet, hogy egyházi te
kintély megkösse a szabad vélekedést a vallási tanításról.

A szabadság ilyen értelmezése a 19. század elején az élet minden területére
behatolt, és létrehozta azt a szellemi, politikai, társadalmi, vallási eszmeáram
latot, amelyet liberalizmusnak neveztek el. Alapbeállítottsága az ember teljes
szabadságának és függetlenségének a hirdetése volt, mely szerint csak raci
onálisan igazolható normák fogadhatók el az egyéni és a közösségi életben,
és mindennek a mértéke az ember. Kialakult az a szubjektivizmus és indivi
dualizmus, amely elutasítva az isteni és természeti erkölcsi törvényeket csak
olyan normákat, szabályokat, törvényeket fogadott el, amelyeket az emberek
hoztak.

A liberalizmus ezzel elveszítette a liberális szó előző erkölcsi jelentését. A
liberális gondolkodásmódban a lelkiismeret és az erkölcs elveszítette eredeti
értelmét. Az erkölcsi jó és rossz megkülönböztetése is a szabad emberi véle
kedés, az emberi törvények függvénye lett. Céljául tűzte ki az ember egyéni
és közösségi szabad kibontakoztatását úgy, hogy ne akadályozza azt racio
nálisan nem igazolható norma, tekintély vagy intézmény. Igényelte az egye
sülési és gyülekezési szabadságot, a sajtószabadságot, a szólásszabadságot, a
vallásszabadságot, a gazdasági szabadságot. Az állam számára nem tudott
más célt elfogadni, mint az emberek önmegvalósításának a szolgálatát. Ki
alakult a jogállamiságnak az az ideálja, amely szerint a kormányzás is a jog
rendnek alávetett.

A liberalizmus eszméit főként a felvilágosodás és a francia forradalom
erősítette. Különböző elméleti és filozófiai irányzatok alakultak ki, amelyek
egyrészről a liberalizmus alapeszméit, másrészről az állam célját és szerepét
dolgozták ki. Ezért végső fokon a liberalizmus nem egységes gondolatrend
szer vagy ideológia, hanem az egyes helyeknek, koroknak megfelelően

különböző beállítottságú. Tetszetős nézeteivel átformálta az Újkor gondolko
dásmódját.

A liberalizmus új gazdasági, politikai, társadalmi rend megteremtésére tö
rekedett, hogya szabad ember jobb és emberibb életét biztosítsa. Törekvései
ténylegesen szolgálták a társadalmi haladást. De mert teljesen individualista
és szekularizált alapokon állott, mindig jobban megmutatkoztak gyengesé
gei, negatív, sőt káros hatásai is.

A gazdasági életben törekedett a szabad kezdeményezésre, amely nagy
lendületet adott a gazdasági fejlődésnek. Mindenek fölé rendelte a gazdasági
fejlődést, amely viszont egyesek mérhetetlen meggazdagodását eredményez
te mások kárára és kizsákmányolására, ezzel együtt mások munkáját az ab
ból húzható haszon szempontjából ítélte meg. A profit egyeduralma és a
gazdaság elsőbbsége elnyomta az igazságosságot, a személyes és erkölcsi
értékeket, szentesítette az egoizmust.

Politikai téren a liberalizmus az abszolutizmussal, az elnyomással szem
ben küzdött az egyes ember és az egész közösség szabadságáért. Uralomra
jutva viszont a hatalom gyakorlását az egyes csoportok érdekében használta
fel, a gazdaságilag erősebbek javára és a gyengébbek kárára.
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A liberalizmus szembefordult a vallással. Ebben szerepet játszott az is,
hogy az egyház akkor irányító hatalommal rendelkezett a közéletben. De
főként racionalista beállítottsága indította erre, mert Istent kikapcsolta a köz
életből, s csak racionálisan igazolható és emberek által hozott erkölcsi tör
vényeket fogadott el; materialista módon gondolkodva az ember transzcen
dens igényeit és rendeltetését lefokozta. Ezek és hasonló hatások megmutat
ták a fejlődés szolgálata mellett a liberalizmus sok fogyatékosságát és negatív
vonását is.

A liberális gondolkodásmód a kereszténységbe is behatolt. A 19. század
elején a liberalizmus eszméit a katolikus értelmiség számos tagja rokonszenv
vel fogadta. Ezek arra tettek kísérletet, hogy összeegyeztessék a katolicizmust
a forradalom vívmányaival és a liberalizmussal. Követelték az ember szemé
lyi szabadságát, a nemzetek és nemzeti kisebbségek szabad önrendelkezési
jogát, a vallás-, a sajtó-, a véleményszabadságot, valamint az egyház és az
állam olyan szétválasztását, mely az egyházat megszabadítja az állam gyám
kodásától, és tág lehetőséget nyújt számára küldetése teljesítéséhez. A kato
likus liberálisok alkalmasnak látták törekvéseiket és eszmélket arra, hogy
általuk az egyházat elszakítsák a halódó régi rendtől, megnyissák számára a
fejlődés útját, és az egyháztól elidegenedett művelt rétegeket, főleg pedig az
ifjúságot újból megnyerjék a vallás számára.

Keresztény szempontból mindezek elfogadhatóknak látszottak. A libera
lizmusnak a vallással kapcsolatos nézetei azonban már elfogadhatatlanok.
Elsősorban az a szélsőséges beállítottság, amely szerint Isten nem létezik,
vagy legalábbis nincs rá szükség a közösségí életben, és az emberre kötelező

erkölcsi törvényeket maga az ember határozza meg. De veszedelmesnek mu
tatkozott az a mérsékeltebb irányzat is, amely elfogadta ugyan Isten létét és
a vallás léijogosultságát, de a vallások egyenlőségét hirdetve vallási közöm
bösséget eredményezett.

E negatív hatások következétben az egyház küzdelmet hirdetett a libera
lizmus és azok ellen, akik összeegyeztethetőnek tartották azt a keresz
ténységgel. Ez abban az időben érthető volt, hiszen a liberalizmus, főként

annak szélsőségesformája, nyiltan szembeszállt az egyházzal, veszélyeztette
a vallási és erkölcsi értékeket.

Ezért XI. Gergely pápa 1832-ben kiadta a Mirari vos kezdem enciklikát
azzal az irányzattal szemben, amely a liberalizmus és a kereszténység ösz
szeegyeztetésére törekedett. Körlevelében a pápa sötét színekkel ecsetelte ko
rának vallási, szellemi és társadalmi helyzetét. A bajokat a kor téves újítása
inak tulajdonította, amelyek ellen az egyháznak fel kell vennie a küzdelmet.
Elítélte az indifferentizmust és ennek következményeit: az embemek Istentől

való elszakadását, a természetfeletti világ tagadását. Elfogadhatatlannak je
lentette ki a teljes lekiismereti és véleményszabadságot, valamint az egyház
és az állam szétválasztásának a gondolatát.

Később XIII. Leó pápa 1888-ban kiadta a Libertas praestantissimum kezdem
enciklikát. Ebben kifejtette, hogy az abszolút liberalizmus radikális igényeivel
és szemléletével az ateizmus, a materializmus alapján állva, tagadja az Isten
tóI való függőséget, az Istentől eredő törvényeket. A liberalizmus a vallást
magánügynek tekintve, a magánéletbe szorítja vissza, azzal a törekvéssel,
hogya vallásnak a társadalmi és politikai életben semmi szerepe sem lehet.
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Ezek és más egyházi megnyilatkozások elsősorban a liberalizmus szélső

séges megnyilatkozásai ellen széltak. Bár a liberalizmus, negatív vonásai el
lenére, sok eredményt ért el a társadalmi, gazdasági és politikai életben, val
lásellenes beállítottsága miatt az egyház vezetőségeezekkel az eszmékkel és
törekvésekkel sokáig nem tudott kibékülni; a vallás-, vélemény- és gon
dolatszabadságot azzal a meggondolással vetette el, hogya tévedésnek nem
lehet akkora teret engedni, mint az igazságnak. Csak a II. Vatikáni zsinat
fogadta el a vélemény-, gondolat- és vallásszabadság elvét. Az egyház és a
mai világ viszonyáról szóló zsinati konstitúcióban ezt olvassuk: "A világ kü
lönféle részein az emberi méltóság elevenebb tudata olyan politikai és jogi
rendszer létrehozására késztet, amely jobban óvja a személy közéleti jogait,
így például a gyülekezés, a társulás, a véleménynyilvánítás, valamint a ma
gán- és a nyilvános vallásgyakorlás jogát. A személy jogainak oltalma szük
ségszerű feltétele annak, hogy az állampolgárok, akár egyénenként, akár cso
portot képezve, tevékenyen részt vehessenek az állam életében és igazgatá
sában." (Gaudium et spes 73.) Továbbá a zsinat külön nyilatkozatot adott ki a
vallásszabadságról (Dignitatis humanae).

Az egyház jelenlegi tanítása a pápai enciklikák szerint a társadalmi kérdé
sekben nem szakmai kérdésekre, hanem az emberi élet teljes horizontjára
mutat rá, mert a gazdasági és társadalmi életnek kifejezetten az embert kell
szolgálnia és a különbözö rendszereket ebből a szemponból kell értelmezni.
A szélsőséges liberalizmusban, mint minden más szélsőséges társadalmi
tanításban, az alapvető antropológiai tévedéseket emeli ki. A Centesimus an
nus kezdetú pápai enciklika erről így ír: "Nem lehet megérteni az embert, ha
kizárólag a gazdaság oldaláról közelítik meg, de pusztán osztályhoz tartozá
sa alapján sem határozható meg... Minden kultúra középpontjában az a ma
gatartás áll, ahogyan az ember a legnagyobb titokhoz, Isten titkához víszo
nyul... Ahol az ilyen jellegű kérdésről nem vesznek tudomást, ott a nemzetek
kultúrája és erkölcsi élete összeomlik." (Centesimus annus 24.)

Az ember szolgálatát megzavarja a gazdasági haszon vagy a hatalom
egyoldalú keresése. Az enciklika szerint az alapvető hibák közül "főkéntket
tő túnik ki manapság: az egyik a profit utáni kizárólagos vágy, a másik pedig
a hatalomvágy, amely saját akaratát is rá akarja kényszeríteni a másikra... Bár
mindkettőt elválaszthatjuk egymástól, mert egymás nélkül is létezhetnek, de
- az elénk táruló látványban - elválaszthatatlanul össze vannak kapcsolva
akkor is, ha valamelyik túlsúlyban van." (Centesimus annus 37.)

Különösen a fogyasztói társadalom, amely a gazdasági liberalizmus követ
kezménye, kapcsolja ki az emberi életből a szellemi és erkölcsi értékekre való
törekvést. "Ez a puszta materializmus talaján igyekszik legyőzni a marxiz
must, megmutatva, hogyaszabadpiaci társadalom hatékonyabban képes ki
elégíteni az ember anyagi szükségleteit, mint a marxizmus, miközben maga
is éppen úgy figyelmen kívül hagyja a szellemi értékeket." (Centesimus annus
19.) De hozzáfűzi: "Az nem baj, hogy az ember jobban akar élni, de az már
hiba, hogy a jobb életet olyan életstílusnak tulajdonítja, amely a birtokIásra
s nem a létezésre irányul; amikor többet akar birtokolni, nem azért teszi,
hogy többé váljon, hanem azért, hogy az élvezet töltse be életét. Ezért olyan
életstílust kell kialakítani, amelynek elemei az igaz, a szép, a jó keresése,
valamint a többi emberrel alkotott közösség a közös fejlődés érdekében."
(Centesimus annus 22.)
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A szélsőséges liberalizmus irányzata most hazánkban is megjelent. A dik
tatúra megszúnése után tetszetős tannak látszik. Jellegzetes vonásai most
alakulnak ki, de az előző rendszer materialista és vallásellenes beállítottságát
megőrizte. Félre nem érthető formában jut kifejezésre a vallás visszaszorítá
sára való törekvés. Bár a vallásszabadságot hangsúlyozza, a vallást teljesen
a privát szférába, más szóval a templomokba és a sekrestyékbe akarja
visszaszorítani.

Az iskolai oktatás területén ez a beállítottság különösen megmutatkozik.
A vallásos neveléssel szemben hangoztatja az ideológiai és világnézeti sem
legességet az oktatás és a nevelés területén. mert az állami feladatokat ellátó
iskoláknak semlegeseknek kell lenniük. Nagyon szépen hangzik a semleges
ség hangsúlyozása, de rejtve marad ennek ellentmondásossága. Hiszen világ
nézeti semlegesség gyakorlatilag nem létezik. Valamilyen világnézet formá
lása minden neveléshez hozzátartozik. De mert a liberalizmus azt a felfogást
képviseli, amely szerint felesleges az Isten előtti felelősség - az emberi ter
mészetből következő természetes erkölcsi törvényeket kikapcsolva, a gyakor
lati materializmus ideol6giájának és világnézetének biztosítását és monopó
liumát akarja minden területenérvényesítenL A semleges világnézetűnevelés
hangoztatása a "féligazság" tipikus formája, amely az igazság látszatával ter
jeszti a tévedést.

Ebben a helyzetben mi lehet a keresztények magatartása és feladata?
Mindenekelőtt látnunk kell, hogya j6 értelemben vett liberalizmus egyhá

zunk mai gondolkodásmódjában összeegyeztethetőa kereszténységgel. Az a
liberalizmus tí., amely az élet értelmezésében nem tekint el az ember alapvető
hivatásától és az Istentől adott törvény teljesítésétől.A keresztény társadalmi
és politikai mozgalmak korunkban ilyen értelemben valóban liberálisok
lehetnek, és jogosan is törekednek az emberi szabadság és szabadságjogok
biztosítására.

De körülvesz bennünket a szélsőséges liberlizmus gondolkodásmódja. Ezt
a szélsőséges formát, amely lényegében véve - amint a pápai tanítás is
kiemeli - az ember igazi rendeltetésétől, az erkölcsi kötelezettségek elfoga
dásától, az Isten képmására teremtettségétől eltekint, a keresztény ember
nem fogadhatja el, mert az gyakorlatilag a materializmust vallja és a mate
rializmust akarja a társadalmi életben érvényre juttatni.

Ebben a környezetben a keresztény ember jellemzőjea tolerancia. Ez nem
közömbösséget jelent, hanem a másik ember elfogadását a maga konkrét
adottságában. Erre utal a zsinati tanítás: "A tiszteletet és a szeretetet azokra
is ki kell terjesztenünk, akik társadalmi, politikai vagy éppen vallási kérdé
sekben másként vélekednek, vagy más magatartást tanúsítanak, mint mí. Ha
nagyobb emberséggel és szeretettel igyekszünk gondolatviláguk mélyére ha
tolni, könnyebben kezdhetjük el velük a kérdések megbeszélését. (Gaudium
et spes 28.)

A tolerancia alapját képezi a másik ember megbecsülése is, amint ezt a
Centesimus annus kezdetú enciklika elénk tárja: "Az egyház egyszerű szavak
kal, de határozottan tanította, hogy minden ember - bármi legyen is belső

meggyőződése - Isten képmása, és ezért elismerést és tiszteletet érdemel.
Ezzel a megállapítással a nép többsége igen gyakran egyetértett, és ennek
eredményeként a politikai küzdelmeknek és megoldásoknak olyan útjait vá-
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lasztotta, amelyek a személy méltóságának elismerésére irányultak."
(Centesimus annus 22.)

A tolerancia így szolgálhatja a társadalmi élet békés kibontakoztatását és
a békés egymás mellett élést, még akkor is, ha az ellenkező beállítottság
harcos magatartást és intoleranciát mutat a katolikus tanítással és a vallással
szemben.

De a tolerancia mellett pozitív feladat, hogya társadalomban a keresz
tények határozottan jelen legyenek és képviseljék mindazt, ami a keresztény
tanításból a társadalom számára szükséges. Minden kereszténynek köteles
sége közreműködni a társadalom alakításában, éspedig kétféle formában: az
igazságot kell képviselniük és továbbadniuk a különböző tanrendszerekkel
rendelkező társadalomban, amelyhez hozzátartozik a keresztény társadalmi
tanítás megfelelő ismerete; továbbá aktív közreműködéssel szolgálniuk kell
az egész társadalom helyes alakítását. A mai helyzet különösen is felhívás a
keresztények számára, hogya helyes tanítással és kitartó cselekvésükkel a
tévedéseket leküzdjék és az igazságot érvényre juttassák (vö. Octogesima ad
veniens 48.)

A liberalizmus szélsőséges formáját, amely nyíltan vagy burkoltan a gya
korlati materializmus alapján áll, s a közéletben a vallás és a kereszténység
visszaszorítására törekszik, elutasítjuk. A szép jelszavak, megtévesztő ígére
tek ellenére is látni kell, hogy ez a szélsőséges liberalizmus az elmúlt két
évszázadban mennyi kárt okozott a társadalomnak és az emberiségnek.
Emellett azonban ott van a mérsékelt liberalizmus, amely a szabadság helyes
értelmezését, annak erkölcsi jellegét képviseli, és amelyet minden keresztény
a társadalom fejlődése érdekében vall és követ. Ennek a megtartásában segí
tenek bennünket a pápai enciklikák eligazításai. Ez a felfogás a közéletben
való jelenléttel, nemegyszer csendes tanúságtétellel a jövő igazságos társadal
mának igazi építőköve.

A szabadság az egyik legnagyobb emberi érték. Biztosítani kell, hogy az
élet minden területén érvényesüljön. De a keresztény ember nem téveszti
szem elől Szent Pál intelmét: "Csak ne éljetek vissza a szabadsággal a test
javára, hanem szeretettel szolgáljatok egymásnak." (Gal 5,13)

MEGJELENT

Hang szólít
Isten-kereső versek a huszadik század viIágirodalmából
Az Innen és túl című nagysikeru könyv folytatása.

*
Joseph Ratzinger. Krisztusra tekintve
A XX. századi keresztény gondolkodók címú új könyvsorozat első kötete
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