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A PÁRBESZÉD ÁLLÁSA
A II. vatikáni zsinat dialógusra szó

lította fel az egyházat, dialógusra első

sorban önmagával, másrészt a korral,
amelyben él és cselekednie kell. Az
egyház belső lelkiismeret-vizsgálata
azóta új vonással gazdagodott: a rajta
kívül álló világnézeti rendszerek észre
vételeihez mérí magát (Gaudium et
spes), azzal a nyilvánvaló céllal, hogy
kijelölje helyét a modern világban, meg
ismertesse önmagáról alkotott felfogását
és szembenézzen történelmi múítjával,
nem riadva vissza a kemény önkritrkaí
hangtól sem. Ezt szolgálja a különböző

nemzetközi fórumokon folytatott pár
beszéd is a nem-hívőkkel, míndenek
előtt a marxistákkal. A marxisták és a
hivők között eddig lezajlott viták azt
bizonyítják, hogy az ateista világnézeti
rendszerek közül a marxizmus képes
hitelesen megfogalmazni valláskritíkáját,
a legmélyebbre hatol a kereszténység
nek, mint történelmi jelenségnek és szo
cíotógíaí ténynek bírálatában. A dialó
gusban természetesen nem a vallás és
a marxizmus alapelveinek összeegyezte
tésére törekednek. hanem olyan érint
kezési pontok megjelölésére. amelyek a
tudatosabb, eredményesebb közös cselek
véshez vezethetnek.

Vizsgáljuk meg, hol tart ma ez a
párbeszéd? Milyen eredményeket mutat
hat fel európai viszonylatban? Voltak-e
rnegtorpanásai, és vajon lehet-e átma
netí stagnálásról beszélni?

A marxista álláspont

Mindkét fél több ízben is kifejtette,
hogy a párbeszéd során senki sem érvé
nyesíthet olyan állásfoglalásokat, ame
lyek bárkit is eltéríthetnek választont
útjától és szándékától, szem elől téveszt
ve a közösen meghatározott és köve
tendő irányt. Másrészt leszögezték, hogy
a találkozásoknak csak ..akkor van értel
me és haszna, ha igyekeznek mellőzni

az általánosításokat, nem hitegetik sem
/ önmagukat, sem egymást tetszetős frá

zisokkal.
A párbeszéd ez ideig három téma

kört érintett: 1. az intézmény, az ideoló
gia és a hit mibenléte és szerepe a tör
ténelem folyamán, 2. egymástól való el
határolásuk, .3. jelentőségük a mai em
ber életében és jövőjének alakulásában.

Az első kettő közott a külőnbségtétel

elég jól megtörtént. A partnerek megkü
lönböztették egymástól az egyházat
egy-egy meghatározott korban a maga
történelmi velejáróival, valamint az
ideológiát, amely a változó társadalmi
struktúrákat kísérte. A marxisták elis
merik, hogy Engels óta - aki annak
idején ezt megtette - történészeik gyak
ran elhanyagolták egyrészt az ideoló
gia: a világ felfogásának és megismeré
sének módja, másreszt a hit: a világgal
szemben tanúsitott magatartás egy faj
táia között húzódó határok alaposabb
vizsgálatát. Ha ugyanis a kettőt nem vá
lasztjuk szét, az súlyos következmények
kel járhat, megzavarhatja a párbeszéd
további menetéL Mert ha például a mar
xista vallaskritíkát pusztari arra a for
mulára redukaljuk, hogy a "vallás a nép
ópiuma" vagy "palinka a népnek", akkor
akár akarjuk, akár nem, elháríthatatlan
akadályt gördítünk a párbeszéd útjába.
Ha csak a vaüás negatív aspektusait
látjuk - mínt ezt a francia és olasz
marxisták hangsúlyozzák -, amelyek a
gondolat és a cselekvés fékjei lehettek,
akkor ez szűk látókörre és szeletásságra
valL Arról nem is beszélve, hogy ez
után már hiába bizonygatjuk elvi álli
tásainkat a vallási meggyőződés tiszte
letben tartásáról, amikor a keresztények
iránt csak pedagógiai, vagy legjobb
esetben adminisztratív módon szabályo
zott, sőt represszív magatartást tanúsít
hatunk, amiből önként adódik a tétel:
ha a vallás míndíg és mindenütt aka
dály, logikus lépés volna ennek az aka
dálynak eltávolítása.

Ideológiai szempontból Engels már
igen határozottan különbséget tett a
között, amit ő "val1ási szükséglet"-nek
nevez, és az ideológia mint forma kö
zött, amelyet ez a szükséglet jóval ké
sőbb öltött magára. A kettő között idő

ben csaknem egy évszázad telt el, vagy
legalábbis egy nemzedék a keresztény
ség megszületése után, és a marxisták
kétségbevonhatatlan érdeme ennek a
túlságosan is elfeledett különbségnek
tudományos igényű feltárása és elem
zése, aminek jelentős eredménye, hogya
hitről ma már ők differenciáltabb fel
fogást vallanak, mint régebben, külö
nösen a hitnek arról a szerepéről, ame
lyet a világgal szemben tanúsított maga-



tartás egy f:ajtájaként betölthetett és
betölt napjainkban is. Marx világosan
elkülönítette azt, ami szerínte a hitben
a világhoz való viszony tükrözése, attól,
ami benne "tiltakozás a valóságos nyo
mor ellen". Annálfogva, hogy felismerte
a tiltakozás mozzanatát, elgondolásait
nem szűkítette le a "valóságos nyomor
elismerése" példázatára.

A kereszténység kezdetétől a mai
napig magában hordja az apológia és fíl
takozás egységét és ellentétét - fogal
mazza meg Lukács József egy interjú
jában. A történelem folyamán míndun
talan felbukkant egy eszkatologikus, II

végső igazságtételben reménykedő, és
annak bekövetkezéséért harcoló irány
zata, amely az adott társadalom körül
ményeit - az egyházat is - krirtikusan
szemlélte és meg akarta változtatni.
De ez az irányzat eleddig nem tudott
uralkodóvá válni.

Ez a vallás is érzelemszülte válasz a
világ jelenségeire - folytatja -, de az
emóciókra éppúgy apellál. mint az érte
lemre. Alázatot sugall, de a felsőbbren

dűség hiedelmét is, örömet kelt és ra
jongást vált ki. A félelem szülte, de
meg is szabadít a félelemtől.

Nem lehet tehát azonosítani azt, ami
a katolikus tanításból következik, azok
kal a történelmi feltételekkel, amelyek
között - miután államvallás lett vala
mely országban - a megerősödött tár
sadalmi-politikai hatalomhoz kötődve

hatott. Először is II várakozást képviselte
a chiIiasmus, a rnessíantzmus formájá
ban, egy "ország" eljövetelének remé
nyétől telve. Volt azonban a hitnek
olyan időszaka is, amikor szoros kap
csolatban állt a nemzeti szabadságmoz
galmakkal és a szocialista rnozgalommal,
Engels idézett erre beszédes példát, a
német parasztháborúra hivatkozva. A
reformáció korában - jegyzi meg 
'I'hornas Műnzer ideológtája volt a leg
haladóbb. amit a szoclalízmus a XIX.
század közenén működő kommunista
szektákig ismert.

Az apokalipszis chiliasztái nyilván
egyáltalán nem érezték, hogy követe
lést támasztanak a szó politikai vagy
rnozgalmí értelmében. Az "új ég és új
föld" létrejöttének várásában - mint a
francia marxisták állítják - tisztán ke
resztény magatartást láttak. Legbelül egy
egyszemélyes ISItenhez fordultak, akinek
megható jelenlétét vitathatatlanul érezték
is, és ez arra indította őket, hogy az
isteni igazságszolgáltatáara bízzák az
emberi viszonyok gyökeres megváltozta
tását. Mínden ízében olyan világot kép
zeltek el maguknak, ahová az "isteni

kegyelmen" keresztül veeet az út. Nem
biztos, .hogy tudatunk szabadon hozzá
férhet mindahhoz, ami bennünk végbe
megy. Igy valószínűleg az első keresz
tény közösségek sem voltak tudatában
annak, hogy egy szervezett mozgalorn
ban vesznek részt, amelynek rögzíthető

politikai programja van.
A történelmi események azonban

úgy hozták, hogy a szocializmus először

olyan országokban valósult meg, ame
lyeknek többsége a fejlődésben elmara
dott volt, és az egyház ezekben az or
szágokban mínd a régi rendszerek tá
maszának bizonyult a nyomor, az el
nyomás fenntartásában. Ez a múlt rend
kívül megnehezíti az egyház mai ki
bontakozását, mert a marxisták nem az
egyház társadalmi és politikai megnyí
latkozásaítól várnak támogatást jövő

felé haladtukban, hanem a keresztény
ember magatartásától, attól, hogyan' va
lósítja meg életében hitének és lelkiis
meretének parancsait.

Van tehát kűlönbség hit, ideológia és
intézmény között, és ha elfogadjuk a
hit "élesztő" szerepét, egyúttal alt is
hangsúlyozzuk, hogy tömegek vallási
szükséglote. Magától értetődikazonban 
említi egy jezsuita szociológus, Pin atya
Vallásgyakorlat és társadalmi osztályok
című könyvében -, hogy olyan hit is
létezik, amely csupán II hivők alibijéül
szolgál.

Kiderült, hogy kétféle kereszténység
van: az egyik a konstantini, a másik a
hiteles, az apokaliptikus kereszténység.
Szándéka szerirnt egyik sern egyenlő a
kialakult helyzetbe való beletörődéssel.

mert a kereszténység nemcsak a szen
vedés. Il lemondás aktusa, hanem a ke
resztrefeszítés által a felszabadítás ak
tusa is. Nem lehet tagadni - fejtik ki a
marxisták -, hogy a kereszténység tu
lajdonképpen úgy is felfogható, mínt az
emberi lázadás kényszere társadalmi ki
fejeződésének modellje, s miufán társa
dalmi síkon nem valósulhatott meg 
azt mondhatnánk: behelyettesítéssei 
Krisztus legendája útján valósul meg.
De a mítosznak míndig az a sorsa, hogy
a történelem lépjen a helyére, előbb

utóbb . felszámolja azt, és tovább tökéle
tesítse az embert.

Éppen ezért a marxisták úgy vélik,
rövidesen új [elszőra lesz szükségük a
párbeszédben: a tudat reformján kell
munkálkodni! A tudat reformján, de
nem a meglévő dogmák alkalmazásával
vagy újabb dogmák alkotásával, hanem
az önmagát nem ismerő misztikus tu
dat elemzése által. Az a tény, hogy Isten
eszméje évezredek óta él az emberek
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tudatában, a marxisták számára törté
nelmi adottság és történelmi kategória.
Pozitív vagy negatív szerepét minden
aprlorizmus nélkül tanulmányozzák. De
az önmagát nem ismerő mísztíkus tudat
v'zsgálata, ha ezt a marxisták végzik, s
ha ehhez keresztény részről kellő segít
séget nyújtanak nekik, megoldhatja a
dilemmát: miért harcolnak a kereszté
nyek a szocialista eszmények megvaló
sulásáért, mí a hajtóereje áldozatos fe
lelősségvállalásuknak az emberiség jobb
jövője érdekében.

Rahner kijelentette: "A kereszténység
az abszolút jövő vallása." Nagyon hason
lít ez arra,amit Bultmann protestáns
teológus is állított, a kereszténység pers
pektíváit kutatva. A marxsták ezért nem
fe.edkezhetnek meg arról, hogy Marx
míndíg szem előtt tartotta: az ember
maga alkotja történelmét, lehetősége

van kezdeményezésre, de - teszi hozzá
- nem akármilyen feltételek között.
Igy válik ná.a a valláskrí tika a társa
dalornkritíka foglalatává és kuleskér
désévé: "A valláskritika vezet a taní
táshoz, hogy az ember a legfőbb létező

az ember számára, s vezet az imperativus
categorícus-hoz, hogy meg kell szabadí
tani az embert minden szolgaságtól,
minden elidegenedéstől s önmagává kell
tenni, ki kell békíteni másokkal és a
természettel" (A Szent Család). Ma már
ezeket a szavakat ki kell egészítenünk
azzal - vallja Gilbert Mury -, hogy a
szabadságnak olyan "keresztény" mo
mentuma is van, amelyet integráini
kell. Ha nem ezt tesszük, elszegényítjük
saját elméletünket. A kereszténység tör
ténelme olyan progresszív vonásokat
hordoz, amelyek ma is termékenyítően

hathatnak társadalmakra és közössé
gekre: egyfelől az egyetemes kultúrához
való hozzájárulása, másrészt kőzremű

ködése az emberek közötti kapcsolatok
megszervezésében, és a nemet momdás
képessége, a h ttel ellentétes nézetek és
cselekvések elutasítása. A zsinat meg
mutatta, hogy új történelmi feltételek
között is lehetőség van a kereszténység
pozitív aspektusainak reaktiválására. és
a hivők ezen új körűlmények közott is
megtalálhatják feladataikat és önkifej
tésüle sokoldalú formáját.

Úgy tűnik, a párbeszéd folyamán mín
dig függőben marad az a kérdés - ve
tik fel főként a francia marxisták -,
vajon a hit a maga mélységében meg
érthető-e annak számára, aki nem ren
delleezik vele? A hivő szubjektum ta
lálkozik Jézussal, a kapcsolatok komp
lexusát létesíti, amely nem annyira a
misztikus egybeolvadás valamilyen meg-
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jelenését ölti - mint például Keresz
telő Szent Jánosnál -, hanem amely az
evangéliumi szövegek olvasásakor ébred
benne, amikor is a keresztény felfedezi,
hogy róla van szó, hozzá szól az ige.
De csupán ennek az élménynek a le
írása lehet közös. A többi, a jelenségek,
képzetek, indulatok átélt együttese már
nem, az mind egyedi, végső soron tá
gabb és igazabb értelemben véve a
mítosz tartozéka. Ez a mítosz valamikor
majd visszavezetődik alapvető összete
vőire. Ilyen módon megvflágosodík,
anélkül, hogy értelmétől megfosztódna,
Titokzatos jelentése napvilágra kerül,
mert felnőtté válik az emberiség. M'kor
lesz az? Nem tudjuk. Napról napra fel
fedezzük azonban, hogy a kommuníz
muson túl van még valami más is, de
ez most nem lehet lényeges kérdés, hi
szen e század emberei vagyunk. Az el
lenben biztos. hogya ma ismert ellent
mondásokon túl lesznek mások, és az
ember állandóan formálódik, tökélete
sedik, általuk. Nem láthatjuk előre,

m lyen a holnap embere, nem tudhat juk,
prometheuszi ember lesz-e vagy más di
menziókat őriz-e meg. De addig is meg
tehetjük, hogy hivők és nem-hivők

együtt gondolkozzunk és előkészítsük a
holnap számára azt a békét és azt a
társadalmat, amely egészen biztos más
dimenziójú lesz.

A keresztények válasza

Kantnak az a megjegyzése, hogy "a
bűnbocsánat a lelkiismeret ópiuma",
nyilván közhely volt már a maga ide
jében is. De az ötvenes években hasonló
közhelyekkel dolgozott a marxizmus is,
amikor elzárkózott az új jelenségek
vizsgálatától. Szisztematikusan tagadta a
kereszténység emberi alapját egy ide
jétmúlt antkleríkaltzmus jegyében. So
kat ártott e tekintetben Paul Lafargue
mechanisztikus felfogása, a "gazdasági
determinizmus,ra" vonatkozó tana,
amelyben a koreszténységet rendkívül
sommásan intézte el. Tézisei még Hain
chelin könyvében is felbukkannak, aki
reá hivatkozik a kereszténység értékei
nek tagadásában. A marxisták a kiala
kult társadalmi viszonyok, történelmi
helyzetek tartósítását kifejező vallási
igazolásnak tekintették. De ez az ide
genkedés ugyanígy megvolt részünkről
ís t a materializmust az ernber leatacso
nyításának véltük. noha azt a törté
nelmi kezdeményezések módszereként
értelmezték ; nem hangsúlyoztuk eléggé,
hogy bár a keresztény nem érthet egyet
az ateízmussal, mindig figyelmet kell



fordítania az ateizmusok különbözősé

gére és másképpen is kell reagálnia rá
juk. Az ilyen előítéletek mindenfajta kö
zeledést megbénítottak és lehetetlenné
tették egymás megértését.

Ahogy a marxisták egyre világosab
ban elhatárolták magukat az olyan vul
gáris materializmustól, amely a törté
nelemben gépezetet látott, a vallásban
pedi.g kábítószert vagy mérget, és jóval
nagyobb fontosságot tulajdonítottak a
mai ember szabad viselkedésének, úgy
engedtünk mí is merevségünkből és
vizsgálódní kezdtünk, El kellett ismer
nünk, hogy nem kereshetjük és nem
fedezhet jük fel Istent, ha könnyű szív
vel túltesszük magunkat az emberi rea
Iításokon, Következésképp mélyen bele
kell merülnünk a történelembe, és e
törekvésünkhöz támogatást kaphatunk a
marxisták történelmi és szocíológíaí
elemzéseiből. az eldegenedésre vonatko
zó bírálatokból, valamint a demitizá
lásra és a demitologízálásra irányuló
erőfeszítéseikből. Amit viszont cserébe
kérhetünk, az az, hogy a kívülről látott
kép, amelyet rólunk festenek a lehető

leghűségesebb legyen, megközelítse aet
az elképzelést amit önmagunkról alko
tunk. Volt idő, amikor karikatúrák fi
gurái voltunk, később már valóságos vo
násainkat is kutatni kezdték, de egy mln
den tekintetben objektív kép még nem
született meg.

A marxisták a hitet a vallási szűk

ségletekre szűkítik le. Számunkra azon
ban nem egy követelmény diktálja a
közvetítő létezését. A keresztényt való
ságos személlyal, Krisztus személyével
való találkozás teszi kereszténnyé, füg
getlenül adtól, szükségletnek érzi-e vagy
sem. Nem előzetes szűkséglot teremti
meg a hit [elenlétét, hanem ellenkező

leg: egy kapcsolat indítja meg azt a fo
lyamatot, amely válasz Jézus hívására
hit is, erő is. Isten tehát nemcsak hiány
v~gy követelmény, hanem Valaki is ben
nünk.

A racionális megismerés látszólag egy
re többet lefarag abból a területből.

amit mindmáig a misztéríum borított be
és fejezett ki. A tudás azonban soha
sem fogja kiszorítani a misztérlumot,
mert míndig marad egy pont, egy rés,
amelyen az ember kívül áll a történel
men, és végső soron csak akkor lehet
önmaga, ha bizonyos visszautasítást vagy
tagadó magatartást tanúsít meghatáro
zott helyzetekkel, vagy az adott pilla
nat által erősen korlátozott ismeretek
kel szemben. Ez a negatív állásfoglalás
nem lehet egyszerű egzisztenciális ref
lex, hanem hogy emberi legyen, valami-

lyen módon különbséget kell kifejemie
a között, amit tudományos sikereink ré
vén tudunk. és a között, amiről előre

érezzük, hogy be fog következni, lennie
és történnie kell. E kettő között van a
mísztérium helye, amely - mínt Ri
coeur mondja - olyan többlet-jelentést
hordoz, hogy nem vezethető le társadal
mi és történelmi magyarázatokból.

Az emberi kezdeményezés elmélete
szükségszerűséget szövegez meg: az em
ber nem valósíthatja meg önmagát a
történelem nélkül, saját cselekvése, kez
deményezései nélkül, vagy azon viszo
nyok nélkül, amelyeket elszenved vagy
elrendel. De teljes mértékben senki sem
valósíthatja meg önmagát a történelem
ben, még emberi kötelezettségei színt
jén sem. Léte ugyanis olyan történések
nek teheti ki, amikor életének értelme
forog kockán, meggyőződéset veszítheti
el, ezért nemet kell mondania. Nemet
olyan megvalósulásokra, amelyek a kez
deti intuíciókat rutinná degradálják.
nemet olyan mechanízmusokra, amelyek
az embert saját, de szűkös eredményei
érdekében feláldozzák, nemet olyan tak
tíkákra és stratégiákra, amelyeket vala
ha a körülményekhez szabtak, de ma
már elavultak. Egyszóval - nemet az
elide.;;enedések világára, amely mLndanr·
nyiunkra leselkedik, hivőre s nem-hi
vőre egyaránt.

"Az ember meghaladja az embert" 
állitotta Pascal, azaz az ember a törté
nelmen, az időn és míndennapos tevé
kenységén túl képes igazán önmagát ad
ni. Mert az ember mindent feláldoz,
hogy akár a tétlenségben vagy akár
végső formájában, a halálban megőriz

hesse léte értelmét. Ez azt jelenti, hogy
szakítani tud pártjával, vallási hovatar
tozásával, személyes kapcsolatalval. ha
éppen azok az értékek, amelyek annak
idején az illető intézményhez, mozga
lomhoz, eszméhez vagy személyhez való
csatlakozásra bírták, most kompromit
táltnak tűnnek előtte (lásd Luther, Cal
vin, Giordario Bruno, Barth stb.) Úgy
érzi, ha továbbra is fenntartaná ezt a
kapcsolatot, az degradációhoz vezetne.
Az élet értelme tehát többet jelent szá
munkra, mint társadalmi hatékonysa
gunk.

Két, egymást kiegészítő dologiról van
itt szó: az egyik az üzenet, amely Isten
szavaként érkezik hozzánk, a másik az
ész, amely a történelem bonyolításában
a marxistákkal közös követelményünk.
Ahogy Bultmann kifejti: misztériumok
formájában vagyunk kénytelenek ldfe
[ezni azt is. amit a tiszta ész birodalmá
ban ma még nem, de holnap talán ki
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tudunk fejez:ni. ~gymá.st fedezi az ész
szerűség, mint valamennyi emberre ki
terjedő dimenzió, és annak az üzenet
nek meghallása és átélése, amely hoz
zánk érkezik és lehetövé teszi szá
munkm nem értelmünk megtagadását,
hanem olyasmire való bíztatását. amit
önmagától nem mondhatott és találha
tott meg. A mísztérium tehát az üzenet
nyelve, az ész megnyitása és kítárása
határtalan jövője irányába.

Dietrich Botitioeiier már meghirdette
a jelszót: az emberiségnek felnőtt embe
riségnek kell lennie. Ehhez azonban a
nézetek és itéletek újraértelmezésére van
szükség mí nd a hivők, mind a marxis
ták részéről. De az újraértelmezések is
csak. akkor hathatósak, ha érvényesít
jük is azokat. Ezért találkozhatunk ma
sok olyan keresztény teológussal, aki a
marx'zmust tanulmányozza. Ha a mar
xisták is behatóan tanulmányozni fogják
a teolózia! témákat, rendkívül értékes
megvilágítását adhatják majd a teoló
gia jelentőségének, mert az a külső

szemlélő észrevétel eivel mezszűnik ezo
terikussá válni, túlnő a prédikációk ha
tás Fokán. Minél többen választják vizs
gálódásuk tárgyául a keresztény teoló
gia állításait, ez annál inkább megter
mékenyít bennünket.

Marx kora svószóló [ának vallotta ma
gát, valláskrttlkájában annak az idő

szaknak mevlátásaít, nehézségeit és el
utasítását közlí, amelyben műve fogant.
A zsinat figyelmeztet bennünket, hogy
az ateizmus, az egyháztól való eltávolo
dás nem önmagától születík, "hanem kü
lönféle okok hozzák létre. melyek kö
zött helyet kap a vallások - sok he
lyütt éppen a keresztény vallás - által
kiváltott krí't'ka". Marx -nem a hiteles
kereszténységgel találkozott valláskriti
kájának megalkotása közben, hanem
olyan egyházzal, melynek tagjai "erköl
csi és társadalmi életük fogyatékosságá
val inkább elfedik, semmint felfednék
Isten és a vallás igazi arculatát" (Gaudi
um et spes).

Wilhelm Rohaff német teológus, aki
elsőként fo<!lalkomtt keresztény részről

Marx munkássáaával, kritikai megjegy
zéseit sainálattal, .de értve és mezbo
esájtva fogadta el, mint olyan valaki
től, aki yorának "keresztény főiskoláiát"

látogatta, és később a "legkereszté
nyíbb" Angliában élve sem volt egyet
len lehetősége arra, hogy vallásról és
egyházról másképp gondolkozzék.

De nem feledkezhetünk meg arról
sem, hogy ezt megelőzően Marxnak egé
szen más tapasztalatai voltak, hiszen az
Otto Bauerral közösen írt (Regel taní
tása a vallásról és a művészetről a hit

672

álláspontjáról megHélve, 1842) brosdrá
ban a hivő oldaláról igyekezett feldol
gozni a hegeli valláskritíkát, Ugyaneb
ben az évben fejezte be Értekezés a ke
resztény művészetről círnű dolgozatát,
mely a kereszténység kulturális mísszí
óját értékeli az emberiség történetében.
1937-ben pedig Maurice Thorez Marx és
Engels olyan kijelentéseire hivatkozott,
melyek élesen elitélték a Londonba
emigrált blanquistákat, amiért el akar
ják töröint Istent és az ateizmust ál
Iamvallássá akarják kikiáltani. Emlékez
tetnünk kell arra is, kezdetben Lenin
mennyire ellenezte, hogy'az ateizmust
a párt programjába iktassák.

Mindezt azért említjük, mert félreért
hetetlenül bizonyítja, hogyamarxista
valláskritika és elutasítás mindíg csak
meghatározott korra és eseményre volt
érvényes, adott társadalmi szituációk,
jól körülírható csoport- és osztályviszo
nyok között, ezért belőle végérvényes
következtetéseket levonni nem szabad.

Mi a teendő?

A keresztényeknek egyik legfontosabb
szerepe a párbeszédben - elfogadva a
történelmi részvállalás követelményét -,
hogy fáradhatatlanul figyelmeztessenek a
párbeszéd túlhaladására, még az eluta
sítás vagy a negativitás árán is. Olykor
a legöntudatosabb harcosoknak is inak
tlvitásra kell rászánniok magukat, hogy
ne torzítsák el korábbi elkötelezettségeik
ért-Imét. Olykor szernlélődésre és hallga
tásra kell kárhoztatnia magát az ember
nek, hogy ne elégedjert meg rövidtávú
sikerekkel és bukásokkal. hanem a jö
vőre hagyatkezzon. Ez a gondolat már
kizárja a párbeszédből az ideológiákról
és az intézményekről folytatott további
vitát, és azokat a nagy kérdéseket he
lyezi előtérbe, amelyeket nyílt és igaz
f'ágos bírálattal kell tisztázni és megol
dani, mivel minden ember kérdései, aki
e névre méltó.

A zsinat rögzítette, hogy "a keresz
tény üzenet nem vonja el az embere
ket a vilrlC; PYlítésétől, nem késmeti őket

arra, hozv elhanyagolják sorstársaik ja
vát, ellenkezőleg, parancselóbb köteles
ségként írja elő számukra" (Gaudium et
spes). Ezér-t a párbeszédnek szűkséasze

rűen történelmi síkon kell folytatódnia,
vazyís annak síkján, milyen magatar
tást tanúsítunk a társadalomban egymás
sal szemben és egy olyan folyamattal
szemben. amely a jövő felé mutat. A
marxisták a tanúságtétel szempontjából
vizsgálják a keresztényeket, hogy cse
lekvéseik előre visznek-e és mozgósíta
nak-e. De mí ii ugyanezt tesszük, ami-



kor növekvő jelentőséget tulajdonítunk
a marxisták megnyilvánulásaínak, em~

beri gesztusainak, rnert ezek garancíák
a párbeszéd folytatására nézve. Arra tö
rekszünk, hogy továbblépjünk a közös
akciócélokban való találkozásokon, amik
természetesen ezután sem hanyagolha
tók el, és lényegében a párbeszéd tel
jes sértetlenségét követelik meg. De túl
az empirikus elkötelezettségeken és tak
tikai alkalrnazkodásokon, bármilyen fon
tosak legyenek is azok, a gondolat sík
ján, az emberről való igazság keresésé
ben kell megvetnünk lábunkat. Meg
akarjuk mutatni, hogy helyünk van a
világban, a világhoz tartozunk. Ameny
nyire gyümölcsöző és helyes a hit és az
ideológ-a közti különbségtétel, annyira
gyümölcsöző lehet az az állítás, hogy a
konstantini kereszténység nem a ke
reszténység egyetlen hiteles kifejeződése.

A marxístákra hárul az a feladat, hogy
közelebb vigyenek bennünket a történelmi
realízmushoz, reánk pedig, hogy minden
akadály ellenére figyelmeztessük part
nereinket az emberi dimenzióra, mely
nek alapjában véve kezdeményezői és
kezesei vagyunk, hiszen az egyház "sa
[átos feladata az, hogy serkentsa és
megnemesítse az emberi közösségben

VASADI ptTER VERSEI

rejlő Igazat, jót és szépet" (Gaudium et
spes).

"A teljes humanizmust kell előmozdí

tani - fejti ki VI. Pál pápa encikliká
jában -, mely mi egyéb, ha nem az
egész ember és mínden ember integrális
fejlődése?" (Populorum progressio). A
teljes humanizmust kell kiépíteni. Ezen
a ponton mindig találkozni fogunk, in
nen kell tehát továbblépnünk ahhoz,
hogy kijussunk a régi kerékvágásból.
De nem táplálhatunk illúziókat, nem
vagyunk még a derékhad, még nem si
került létrehozni azokat a békés és op
timális intézményeket, fórumokat, ame
lyek örvendetesen szabályozhatják kap
csolatainkat. Az átmeneti szakasz kellős

közepéri - úgy tűnik, ha kis időre is 
elakadtunk, mert útkeresésünk tenge
lyét nem határoztuk meg előre. A pár
beszéd távlatait ezért merészebben, a
kockázat vállalásával lehet csak feltár
ni, anélkül, hogy bármit is tagadnánk
a történelmi múltból, amelyet magunk
kal hurcolunk. Akkor majd a még fel
lelhető gyanakváson és kétkedésen túl
érezni lehet valami közöset, ami az
emberbe, az új társadalom építésének
ügyébe és az emberiség haladásába ve
tett bizalmat tovább erősíti.

HEGYI BtLA

INTELEM

nem gyűlölöm

mert egyszer elsirattad
de szörnyeteg maradt
kit megszántál, a város

csak ingatom fejem:
órült, óh, őrült szerelmed
- zuhog le rád a c~öndje

s kövei fölragyognak

valaki jár odakünn
átüt fénye a falon
sfgy szól:
evezz a mély fölé

ÁLLŐKÉP

alattad az ország
homokon puha toll
- fent madárseregek kavarognak

mögötted az ég az idő

kifeszíti engedelmes vihara
a kegyelemnek

te
magad
suga~ak fészke vagy
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