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Liberalizmus a posztmodern korban

Korunkat először Arnold Toynbee nevezte posztmodernnek, az 1934 és 1954
között megjelent, de 1922-ben már elkezdett Study of History CÚTIŰ művében.'

Toynbee az egyéni szabadság megnyilvánulását látja a történelemben, azaz
Marx és Hegel determinisztikus felfogásával ellentétes nézetet vall. Szerintük
ugyanis a történésekben "történelmi törvényszerűségek" érvényesülnek.

A jelenlegi helyzet tehát ellentmondásos, hiszen egyrészt a dekadencia ve
szélye, másrészt egy ígéretes "új" lehetősége mutatkozik meg benne. Romano
Guardini is így vélekedik erről, szinte prófétai szavakkal az Ujkor vége című

könyvében. "Létünk közeledik az abszolút vágyak és ezek következményei
felé: a legnagyobb lehetőségek s egyben a legnagyobb veszélyek felé.,,2 A
posztmodern olyan fogalom, amely sokrétű, ellentétekben gazdag valóságot
fed. Vannak, akik a "késő antik" mintájára inkább a "késő modem" kifejezést
részesítik előnyben. A modem kor individualista, voluntarista, uralkodói
mentalitásával igyekszik szakítani, és elsősorban politikai, gazdasági és tár
sadalmi területeken nyilvánul meg. Ez a posztmodern ígéretes oldala. Mind
azonáltal a gondolkodás és az értékek területén zavarokban, kétségekben és
értelemvesztésben is megnyilvánul, s ezt tartjuk dekadens oldalának.

A posztmodern ígéretes oldala

A posztmodern egyik jellemzője, hogy benne a béke utáni vágy az erő

szakmentesség elvével párosul. Az emberi élet intézményesített megsemmi
sítése, amelynek legmegrázóbb példája Auschwitz, huszadik századunk szé
gyene és legbrutálisabb eseménye. Ennek eredményeként magyarázható az
"ahiusza"· sikere, amelyet Mahatma Gandhi (1869-1948) egész életén át pá
ratlan merészséggel és elvhűséggel képviselt. Gandhi vitatja Macchiavelli,
Darwin és Spencer nézeteit, akik úgy vélik, hogy mindegy, milyen eszközzel
törekszünk valamely cél elérésére. Nem osztja Hegel történelemfelfogását
sem, amely csökkenteni igyekszik a rossz valóságos jelenlétét azáltal, hogy
azt állítja, a rossz végül is a jót szolgálja. Ilyen feltételezés nyomán a törté
nelem értelemmel teli színjátékká válik, amelyben összekeveredik a jó és a
rossz. Túlmutat az egyén történelmén, hiszen az csak részben fejezi ki a vi
lágtörténelmet. A történelem ugyanakkor szakralizálódik, míg a rossz bana
litássá válik. Gandhi válasza minderre az, hogy "rosszból jó is lehet, ám a
fejlődésnek ez az iránya Istentől s nem az emberektől függ."3

• A buddhizmus tantása aITÓl, hogy semmiféle élet sem oltható ki (szanszkrit)
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A posztmodern kor további jellemzéje a nyugati etnocentrizmus vége és a
kulturális pluralizmus megjelenése. Ez elsősorban a gyarmati uralom végének
köszönhető az ötvenes-hatvanas években. Már Max Weber is óvott attól, ne
hogya Nyugat váljon az emberiség kizárólagos történelemírójává. A modem
tudománynak köszönhetően,a központosított államoknak és a kapitalizmus
nak, mint a termelés és a javak elosztása szervezeti rendszerének sikerült
eluralnia a Földet, s a nyereségre való törekvés és a szabad piac került az
első helyre. A modem idők nyugati etnocentrizmusa minden más perspektí
va kizárásán, valamint a szubjektum és az objektum ellentétén alapult. A
nyugati ember egyedül jelenvaló szubjektumnak tekintette magát, minden
más objektummá vált. Az etnocentrizmus legyőzéséhez szükséges az, hogy
a másik embert igazi "Tetl-ként lássuk, s ebben a folyamatban a szimpátia
érzése, a megismerés akarása és közös természetünk tudata fontos szerepet
játszik. Ez mindenekelőtt a nyugat-európai országok viszonyát befolyásolja
a mostanáig kényelemszeretetból és bizonytalanságból Kelet-Európának ne
vezett területhez.

Európa egységes felfogása segítene bennünket ebben, amint ezt már pél
dául Vladimir Szolovjev (Le probleme de l'oecumenísme), Denis de Rouge
mont (Trois millénaires d'Europe) és E.P. Thompson (Optíon zéro) megfogal
mazta. E felfogásnak kellene megváltoztatnia a harmadik világ népeihez fű

ződő kapcsolatainkat is, különös tekintettel a kulturális hagyományokra. A
harmadik világ népei gyakran kulturális és vallási hagyományaikra hivat
kozva szegülnek szembe a nyugati mintára történő technokratikus moderni
zálással, mivel azt embertelennek és igazságtalannak tartják. Az irodalmi No
bel-díjas Octavio Paz írta e témában a következőket: "Azok a szegények áll
tak leginkább ellen az imperializmusnak, akik a guadalupe-i Miasszonyunk
szentélyéhez zarándokolnak.r"

A posztmodern kor pozitív vonása az az óhaj is, hogy a nőt ismét az őt

megillető helyre helyezzék a társadalomban. Ezt a törekvést a neofeminizmus
kifejezéssel illetik.

A modem kor másképpen korlátozta a nőt, mint ahogyan az a közép
korban történt. Hegel a következőképpen világította meg e korlátozás okait:
"A férfi képviseli az ismeretek objektivitását és egyetemességét, míg a nő a
szubjektivitás és individualizmus megtestesítője, és az érzelmek uralják.
Ezért a külvilághoz való viszonyukban az előbbi az erőt és aktivitást, az
utóbbi a gyengeséget és a passzivitást képviseli."~ A férfi és a nő közötti
ellentétet Hegel Szofoklész Antigoné című drámájának segítségével magya
rázza. Kreon az állam objektív, mindent átfogó törvényét képviseli, amelynek
előnyt kell élveznie Antigoné szubjektív pietas-törvényével szemben. Hegel
tagadja azt is, hogya nőnek joga lenne a modem kor három legfontosabb
tevékenységéhez: a tudomány műveléséhez,az állami és gazdasági életben
való részvételhez.

Simone de Beauvoir A második nem című könyvében hangsúlyozza a nők

azonos értékű képességeit, de nem tud elszakadni az individualizmus és a
voluntarizmus modem szemléletmódjától. Ennek eredménye az a törekvés,
amely a nőból férfihez hasonló lényt akar faragni. Igya sajátosan női, mint
például az anyaság, leértékelődík, ugyanakkor a magzatelhajtáshoz való jog
támogatókra talál.
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A posztmodern neofeminizmus ezzel szemben abból indul ki, hogy az
emberi személyiség a felebarátokkal való törődés révén alakul ki, és a nő

hivatását az élet szolgálatában és védelmében látja. Ez az irányzat, amely a
pietast mint kimondottan nőit hangsúlyozza, az amerikai Jean Bethke Elsthain
Public Man, Private Woman című könyvében figyelhető meg.6

A modern posztmodernbe való átmenetének másik jele az ökologikus gon
dolkodásmód. Az ökológiai mozgalom kezdetei az Egyesült Nemzetek 1972
ben Stoekholmban tartott környezetvédelmi konferenciájáig nyúlnak vissza.
Ezen a konferencián kiemelten tárgyalták a nukleáris fegyverek és a környe
zetszennyezés által, valamint a javak helytelen elosztásából fakadó veszélye
ket. A stockholmi konferencia két alapelvet hangsúlyozott, amelyek lényege
sek az emberiség jövője szempontjából: az élet mínőségét, és annak szük
ségességét, hogy megőrizzük a természeti kincseket a jövő nemzedékei szá
mára.

A német Erich Schumacher (t911-1977) volt az a szerzö, aki Small is beau
tifuI című könyvében a legvilágosabban megfogalmazta, mit jelent a világot
uraló gazdasági törvények megváltoztatása. Schumacher szerint köteles
ségünk a természet megóvása és értékeinek megőrzése. VISsza kell térnünk
az egyszerúséghez, amelyet ma "az erények legfontosabbikának" nevez.
Ugyanis mindaddig nem ér véget a Föld gazdagságának pazarlása, amíg
"valahol fel nem merül a gondolat, hogy az elegendő jó, a felesleges azonban
rossz".

A posztmodern kor előszeretettel hangsúlyozza a merkantilizmus határait.
A modern ember azt hitte, hogya víz, a levegő, az ózon és a test az ő tulaj
donai. A posztmodern ökologikus gondolkodás hangsúlyozza, hogy mindez
az emberek létéhez tartozik, de nem használhatják önkényesen. Az ökolögu
sok a természetre vonatkozó minden kérdésben ragaszkodnak az egyszerű

ség parancsához, ám nem mondanak semmit az embertársukhoz, különösen
az önmagukhoz való viszonyról. Védelmezik a természeti gazdagság
elidegeníthetetlenségét, ám szót sem ejtenek az emberi élet szentségéről,sőt
síkraszállnak az abortusz mellett. Sajátos ellentmondás ez, amelynek drámai
következményei vannak.

A posztmodern gondolkodás további jellemzője az emberi jogok elidegem't·
hetetlen jellege. Már nem a jogok védelméről van szó az állammal szemben,
mint a modern korban, hanem jogvédelemrőla mindenütt jelenvaló piaccal
és az egyéni akarat önkényével szemben.

Ebből következöen szükségessévált az ember új értelmezése, ami külön
bözik a modern kori liberalizmusétól, amely szerint az ember különálló, ön
maga számára elégséges egyén. A posztmodern az embert a valóságra nyitott
lénynek tekinti, aki kapcsolatban áll eredetével, a többi emberrel, a termé
szettel, nem hódol be az önkénynek, hanem megőrzi a világot kortársai és
az eljövendő generációk számára.

A modern kor emberének jogi felfogása is megváltozott. A jogok immáron
nemcsak szubjektív, hanem etikai jellegűek, kötelességekhez kapcsolódnak.
A hangsúlya felelősségteljeshasználaton van a korlátlan uralommal szem
ben.

Figyelemreméltó az egyház reagálása minderre. Pasztorális tevékenysé
günk egyik törekvése kétségtelenül az, hogy az egyház tanítása számára
megkönnyítsük a hatalmas akadályok legyőzését. Ezek ugyanis gátolják ab-

410



ban, hogy tanítása - a keresztény gondolkodásmód - szabadon eljuthasson
az értelmiséghez, hogy gazdagítsa gondolkodásmódjukat és megszabadítsa
őket hibás, ám a modernizmusban széles körben elterjedt nézetektől. Elegen
dő, ha emlékezünk XXIII. János pápa Pacem in terris kezdetú enciklikájára, és
VI. Pál pápa fontos kezdeményezésére, amely minden évben január első nap
ját a világbéke napjává tette, valamint VI. Pál pápa a népek fejlődésérőlszóló
Populorum progressio és II. János Pál pápa a női méltóságról szölö Mulieris
dignitatem kezdem enciklikájára.

A szubjektív jogok és az emberi jogok között különbséget téve, elkerülhet
jük az emberi testhez való viszonnyal kapcsolatos ellentmondásokat. A test
sem eszköz, sem áru, amely fölött rendelkezhetünk, s még kevésbé olyan
valami, ami az enyém.. Sokkal inkábbtekinthetjük a testet annak, ami én va
gyok. Ebből adódik az, hogy nem beszélhetünk a testünk fölötti jogról olyan
értelemben, mintha szabadon rendelkezhetnénk vele. Jogunk és köteles
ségünk inkább az, hogy szolgáljuk, és felelősségteljesen ápoljuk. Az embert
így teljességében szemlélve rájövünk, hogya halálbüntetés, a kínzások, az
eutanázia, az öngyilkosság, különösen pedig az abortusz esetében valami
iszonyatos dolog történik. Ez utóbbi esetben a test, amelyről az ember azt
hiszi, hogy rendelkezik fölötte, nem a nőé, hanem a gyermeké.

A posztmodern mint hanyatlás

Korunkban rendkívül pozitívan értékelendő a posztmodernnek az a törekvé
se, hogy síkraszáll a békéért, figyelemmel fordul a nem nyugati kultúrák felé,
harcol a nőt megillető helyért a társadalomban, gondoskodik a környezetről,

és jogfelfogása etikai kötelezettségeket is magában foglal.
Az ún. posztmodernnek azonban van egy másik oldala is, amely leginkább

az utóbbi évtized filozófiai gondolkodásában lelhető fel, és jelentős hatást
gyakorol kortársaink gondolkodás- és viselkedésmódjára.

A filozófiai posztmodern teoretikusai elsősorban a francia poszt-struktu
ralisták, akiknek gondolatai három területre vonatkoznak:

1. Episztemológia: az igazság feloldása a szövegben, vagy, ami ugyanazt
jelenti, a valóság tagadása az értelmezések végtelen folyamatában (Barthes
és Derida),

2. Antropológia: a lelkiismeret feloldása a tudattalanban és a személyiség
tagadása, amely álarcok sokaságának használatát jelenti (Deleuze és Fou
cault).

3. Politika: a politika feloldása egy álomképben s a demokráciáé egy dik
tatúrában (Baudrillard és Lyotard),

Most csupán J.-F. Lyotard eszméinek rövid vázolására szorítkozunk. Ezek
igen jellemzőek a posztmodern egyik fajtájára, amely Gianni Vattimo elmé
letéhez áll közel. Lyotard posztmodernsége sikerrel száll szembe a modem
kor hitelüket vesztett "eposzaival": akár a spekulatív hegelíánízmusről,akár
az egyenlőséget hirdető marxizmusról van szó, Az előbbi számára a tudo
mányok és az emberi tudás fejlődése az eszmék és az Abszolútum önfejlő

désének része. Az utóbbi számára ezen ismeret és a társadalmi termelőerők

fejIódése az ember egyenjogúsodási folyamata, mely felszabadít a többi em-
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ber és a természet uralma alól. E két nagy "eposz" legyőzésénekeredménye
a posztmodern?

Mi marad tehát? A kis elbeszélések, mítoszok, sok mítosz. Ez már ama
sokféle élet- és világfelfogás eredménye, amely felhagyott az igazság és az
etika keresésével. Az értelem kimerült, s tisztában van tehetetlenségével.

Az olyan elmélet, amely egymással azonos értékű kis "színjátékok" ural
mát képviseli, nem képes arra, hogy bármilyen múltat vagy jövőt figyelemre
méltó módon értékeljen. Lyotard posztmodemje a jelenre koncentrálódik,
olyan jelenre, amelynek nincsenek metafizikai gondjai, amely nem ismer utó
piákat, álmokat, hitet. Csupán a földi vágyak teljesülésének változatos játé
kában, és az ebből fakadó illúziókban él.

A Lyotard-hoz közel álló olasz filozófus, Gianni Vattimo szerint a poszt
modern búcsú a bizonyosságoktól és lemondás a támaszokr61, hogy elébe
menjen az értelem nélküli s végül az értelemtől megfosztott ismeretlennek.
Az értelem elvesztése egyre inkább az értelmi kérdések felvetése szerezte
öröm elvesztését jelenti. Amit megkérdőjelezünk,az nem a válasz, hanem
sokkal inkább maga a kétség és a fájdalom, amelyet ez kivált. Hiszen nem
értelmetlenség-e maga a fájdalom is? Míért akarunk előle elmenekülni? A
közömbösség, az érdektelenség az értelmi kérdésekkel kapcsolatban - Kier
kegaard szavaival élve - az a "halálos betegség", amely az évezred végén
meglepi az egész európai társadalmat. Pedig már Pascal is azt mondta korá
ról, hogy "mivel az emberek nem voltak képesek arra, hogy gyógyítsák a
halált, a nyomort és a tudatlanságot, elhatározták, hogy mindezekre nem
gondolnak, hogy boldogok lehessenek". (Pensées, 168.)

Ami megmarad, az tehát nem egyéb, mint a tönkrement, szétforgácsolé
dott, cinikus emberi szubjektum, amely képtelen arra, hogy ember legyen.
Bizalmatlan minden olyan elképzeléssel szemben, amely a lét egészére akar
választ adni. Boldogságának lényegét testi és lelki "igényei" közvetlen kielé
gítése jelenti. Ezt elsősorban az élet jelentéktelenebb dolgaiban találja meg:
szép ruhákban, utazásokban, társadalmi kapcsolatokban, jó ételekben. Kö
zéppontivá válik mindaz, aminek csupán az élet egy részének kellene lennie.
Ez a mulandó dolgok kultusza. Az így élő ember nem kívánja a folyamatos
ságot életének különböző pillanatai között. Ez ugyanis magával hozná a va
lósághoz való visszatérést s a valóság iránti felelősséget. Boldog az ilyen
ember? Nem valószínű.Boldogtalanságának legnyilvánvalóbb jelei: képtelen
sége az élet továbbadására, a fiatalok körében a gyakori öngyilkosság, az
erőszak alkalmazása és a kábítószerfogyasztás.

Mindez az önmagukkal és az élettel való elégedetlenségüknek a kifejező

dése, és paradox módon vágyakozás a transzcendencia után.8

A keresztény szabadság és a remény teológiája

Hogyan közelíthetünk ahhoz az emberhez, aki már nem talál örömet a jövő

ben, él a szürke jelenben, a totális függetlenség eszméjének rabságában? se
gítenünk kell őt abban, hogy újra felfedezze a kereszténység által képviselt
szabadságot, és nyitottá kell őt tennünk az élő Isten elképzelhetetlen jövőjé

nek reményére.
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A keresztény szabadsággal kapcsolatban mindenekelőtt világossá kell ten
nünk a kortárs gondolkodásmódba meggyökerezett eszme hamis voltát,
amely szerint Istennek engedelmeskedni egyet jelent a másoknak való alá
rendeltséggel s rabszolgasorssal. A tévedés ebben az a szemlélet, amely sze
rint Isten a "másik". Minden más lény esetében igaz lenne az a nézet, hogy
az iránta való engedelmesség "valaki más" -nak való engedelmességet jelent.
Istenre azonban ez nem érvényes. Isten nyilvánvalóan nem azonos az "én"
nel, de nem tekinthető a "másik"-nak sem. Ugyanis Ő az, akin életem alapul,
akitől létem értelmet kap. Amikor ismeretem, szeretetem és tetteim révén
feléje tartok, önmagamat találom meg Őbenne. Akkor vagyok igazán önma
gam, amikor Istennek engedelmeskedem,"

Egy másik megjegyzés a keresztény eszkatológiával kapcsolatos. Azt
mondtuk, hogya posztmodern ember képtelen olyan jövőt elképzelni, amely
nem egyszerúen a jelen meghosszabbítása, s amely nem gyengeségek és ál
landó bukások örökkévalóvá tétele.

Itt válik nyilvánvalóvá a keresztény eszkatológia meglepő aktualitása a
posztmodern kor számára. Ugyanis az értelem kérdésének újbóli felvetését s
a rá adott határozott válasz lehetőségét kínálja.

Eszkatológikus minden óra, amelyben Isten konkrét valójában és egyedi
mélt6ságában találkozik az emberrel. Ezen órának meghatározó ismertetője

gye azon a tényen alapul, hogy senki sem dönthet a másik ember helyett:
nekem kell a saját életemet élnem, nekem kell a saját halálomat halnom.

E személyes felelősségre való emlékeztetés mellett, a keresztény eszkato
lógia teológia formájában kínál kitekintést a történelemre, amelyben az em
ber jelene és Isten jövője aszimmetrikus viszonyban áll egymással. A "végső
dolgok" ismerete megőrzi az ember nyitottságát az eljövendő isteni jövő új
szerűsége számára, amellhez út csak az emberi szabadság által és az isteni
ígéret formájában vezet.'
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