
HEGYI BÉLA

KERESZTÉNYEK "MARXIZMUSA"
"A szocialízrnus mellett történt döntésünk nem lehet a kereszténység lénye

gétől idegen - írja Gerald Göttíng A keresztény a szocializmust választja című

művében. - Nagyszerűek voltak a haladó keresztényeknek azon kísérletei, ame
lyek - a keresztény tanítás elveiből és követelményeiből kiindulva - a korábbi
évszázadok mindenkori osztályhelyzeténél és osztályuralmánál igazságosabb, embe
ribb arcú társadalmi rend tervét és perspektíváit rajzolták fel s készítették elő

megvalósulását.
Ezek a kereszténység fejlődéstörténetében megszakítatlan láncot alkotnak az

ősi közösségek első keresztényeitől és az ókeresztény egyház vértanúitól, a letűnő

ókor és a kezdődő középkor egyházatyáin és Morus Tamáson át a szocialista és
nemzeti felszabadító mozgalrnakíg, az újkor fordulójáig, ahonnan nyílegyenes út
vezet az utópistákhoz, a szociálreformerekhez, akik az ipari forradalom kezdetén
léptek fel ..."

1.

Franz von Baader, a modern gépkorszak hajnalán fellépő szociálreformerek
és utópisták egyike már százötven évvel ezelőtt hangsúlyozta, hogy a keresztény
ség és a szocializmus a társadalmi eszmék és a szekularizált elkötelezettség tekin
tetében rokonságót mutat, ezt bizonyítja, hogy "a hithű keresztényeket míndig
megtalálni a mindenkorí társadalmi haladásért küzdők élvonalában is". Bizonyos
egyházi és állami körök hivatalos bojkottja és üldöztetése ellenére Baader élete
végéig kitartott "a kereszténység és a szocializmus elválaszthatatlanságának" gon
dolata mellett, melyet - mdntegy a történelmi folytonosságot igazolva - az evan
gélium közösségí felelősségtől áthatott kijelentéseiből vezetett le. A keresztény kö
telességeként jelölte meg az egyházon belül és a világi szférában egyaránt, hogy
rajta keresztül az emberek szolgálata, a szeretet kollektív szervező és összekap
csoló erővé váljék (Baader több helyütt "emberbaráti közösségről" beszél, sőt
"humanizált társadalomról", amelynek egyetlen célja az állampolgárok "testi, lelki
és szellemi jólétének, fejlődésének és általános harmóniájának biztosítása"). A
valódi kereszténység bizonysága ugyanis nemcsak a belső meggyőződés megvallása,
hanem a tetterős segítség, a köz javáért vívott harc is. Fontosnak tartotta, hogy
egy eljövendő új társadalom a szükséges gazdasági és polítíkaí tevékenység mel
lett (a bányák és nagyüzemek köztulajdonba vétele, a nemzetközi munkásszövetség
megalakítása stb.) az egyház szociális átalakulását is előmozdítsa és a "csaknem a
szociális nulla szántjére lesüllyedt klérust a diakonátus hivatalának visszaadja".
Baader szerínt a kereszténység mindenekelőtt humanizmus, a szocíális igazságos
ság törvényét képviseli: mindenkí kapja meg a gazdasági javakból azt a részt,
amely őt teljesitményeti alapján, a közjó kívánalmainak megfelelően megilleti.

A progresszista Lamennaís könyvéről (A vallás dolgaiban való egyenlőségről,

1326) írt kritikájában meggyőzőerr fejtegeti a Konstantin előtti kereszténység for
radalmi, dinamikus fejlődésének jellemzőit, és számos példával bizonyítja, hogy
az egyház később is éppen alapítójának tanításai és személyes tanú
sága nyomán - megtehette volna, hogy a társadalmi változások résztvevője

legyen, sőt társa a feltörekvő néposztályoknak, vagy legalábbis e változások ösz
tökéje legyen. Az egyház vezető testületeinek társadalmi tagadása és a krisztusi
tanok társadalmísága közőtt fennálló "botrányos ellentmondást" az 1335-ben ki
adott A vagyontalanek vagy proletárok jelenlegi egyenlőtlensége a vagyont bir
tokló osztályokkal szemben című munkájában tárgyalja részletesebben. Erősen tá
madja a korai kapitalista gazdaságpolitikát, mely nem "szociális harmóniához",
hanem egy társadalmi osztály tartós elnyomorodásához vezet. E művével honosítja
meg a német nyelvhasználatban - és Marx tőle veszí át - a proletár, kisaja
tított, ki9ajátítás stb, szavakat.
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Baader érdeme, hogy - jóllehet nem ismerte fel, hogy a társadalmi viszonyok
radikális rendezéséhez egzakt társadalomtudományi analízis és az elnyomott osz
tályok rnozgósítása szükséges - elsőként emlegeti a keresztények legfontosabb
rnorálís Ieladataként az egyházi élet permanens reformját és a társadalmi haladás
elősegítését, Ilyen értelemben ostorozza a "pápizmus" visszásságait, a más hiten
lévők rágalmazását és kiközösítését, a kúria hatalmi törekvéseit és a túlzott dog
matizmust, 1831-ben veti papírra a következő profetikus mondatot: "A vallás és az
egyház csak akkor lesz szabad és erős, ha nem áll a világ irányítása alatt, s nem
irányítja a világot." Százötven évvel a II. Vaticanum előtt "a kereszténység koz
mikus jelentőségéről", a felekezetek leibnizi ihletésű - azaz akiegyenlítődésre,

toleranciára és a jövő optimista szemléletére támaszkodó - kapcsolatáról s az
egyház struktúráiának szükségszerű "átépítéséről" beszél. Nem véletlenül tartják
ma Baadert Teilhard előfutárának, az ökumenizmus és a laíkus katolíkus nagy
korúság egyik elszánt védelmezőjének.

Wilhelm Emmanuel Ketteter mainzi püspök (1811-1877), akinek - mint el
lenfelei terjesztették róla - "egész eljárása arra mutat, hogy egyetért a forradalmi
pártokkal", egyenesen az állam gazdasági szarkezetének gyökeres megváltoztatá
sában látja az alsóbb néprétegek felemelkedésének és kizsákmányolástól való meg
szabadulásának egyetlen biztosítékát. Csakis a jelenlegi gazdasági alapokkal és a
javak elosztásának médjával magyarázhatók a társadalom konfliktusai, mert mí
ként volna különben lehetséges, hogy "míg egyik oldalon gazdagokat és vagyono
sokat találunk, akik a legelemibb természeti erkölcstörvények megvetésével fe
csérlik el vagyonukat, másfelől pedig a szegények éhenhalnak s gyermekeik el
vadulva nőnek fel - minekünk még csak a lelkiismeretünk sem rázkódik meg
bele?" (Die Arbeiterfrage und das Christenthum, 1863).

A "szociális püspök", vagy ahogy főként kortársai nevezték: a "streitbarel'
Bischof" így vall tevékenységéről és a munkásság iránt érzett szolidaritásáról: "Azt
hiszem, a nyilvánosság előtt már annyiban is jogom van a munkáskérdésről nyi
latkozni, amennyiben az a keresztény nép anyagi szükségleteível foglalkozik. E
szempontból a szociális kérdés egyúttal a keresztény szeretet kérdése is. Isteni
Megváltönk a keresztény vallást mindenkorra összekötötte mindazzal, ami az em
berek testi-lelki nyomorának enyhítését szolgálja, S ugyanezen oknál fogva mín
den kérdés, mely a nyomor valamely nemének megszüntetésére irányul, szükség
képpen keresztény és vallási kérdés lis, melyből az egyháznak és mínden élő tag
jának részt kell kérnie. " A munkások java engem mínt püspököt is érdekel, mert
érdekel szeretett híveim jóléte, akik a munkásosztály tagjai, sőt messze e szűk kor
láton túl is, érdekel a világ valamennyi munkásának a java, akikkel Krisztusban
egy családba tartozom" (Freiheit, Auctoritat und Kirche, 1862).

Nézeteire nagy hatást gyakorolt a korabeli német munkásmozgalom Lassalle
féle irányzata, mely Hegel filozófiájából kiindulva az ellentétek harcával szem
ben az ellentétek egységét tekintette alapvetőnek. az államot osztályfeletti intéz
ménynek fogta föl és arra törekedett, hogya polgári társadalom keretei között
létrehozza az ún. szabad népállamot, amely - mint Ketteler írja - "megakadá
lyozza, hogy a nagy tőkepénzesek a munkásnépet önző módon és irgalmatlanul
a saját hasznukra kíszipolyozzák". "A kapitalisták nemcsak azért nyúzzák a
munkást, mert profitéhségük csillapíthatatlan, hanem mert hitük sincsen, istenük
sincsen, lelkiismeretük sincsen, és ha a munkásság nem fog össze és nem köve
teli tőlük a maga jussát, előbb őket bocsátják áruba, utána a hazájukat és a vi
lágot is, mint ahogy már a vallásukkal, erkölcsükkel és becsületükkel megtették"
(Liberalismus, Sozialismus und Christenthum, 1871).

Az 1871-ben kihirdetett pápai tévedhetetlenség dogmájával szemben - száz
évvel Hans Küng és Karl Rahner igazságkereső vitája előtt - Ketteler (aki egy
számottevő ellenzék vezére volt, melyhez többek között csatlakoztak - mmdegy,
milyen okból - az Osztrák-Magyar Monarchia püspökei is) kitart amellett, hogy
semmiféle etikai vagy hittel összefüggő döntés nem kíván csalatkozhatatlan kije
lentéseket. A helyes lelkiismeret ugyanis nem zárja ki a tévedést, de az ész íté-
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lete is tartalmazhat téves elemeket. Az emberi megismerés állandóan veszélyez
tetett, folyamatos korrekciókra szorul, mert a történelemben szüntelenül új igaz
ságok és új szituációk keletkeznek, s ezért az egyház igazságai és dogmái is té
ves tételekkel keveredhetnek, anélkül, hogy ez bármit is változtatna az egyház
lényegén és az igazsághoz való hűségén. Az egyházfők feladata a kormányzás,
nem pedig a tanítás kérdéseiben felmerülő kételyeknek a tekintélyelv alapján
történő elhallgattatása. A tévedhetetlenség kiváltsága egyedül az Istené (Das un
[etiloare Lehramt des Papstes, 1872).

Baaderrel és Kettelerrel egyidőben fejti ki munkásságát Olaszországban An
tonio Rosmini katolikus teológus és filozófus. Az ő nevéhez fűződik a keresztény
bölcselet itáliai megújítása. De nemcsak jelentős gondolkodó, hanem nagy em
berbarát és korának eszméit értő és alkalmazó egyéniség is. Megalapítja az Isti
tuto della Carita nevű (és Rosmíníánusok néven ma is működő) szerzetszerű 111

tézményt, amelynek tagjai az önmegszentelés mellett a míndenkor adódó szeretet
munka korlátlan szolgálatára kötelezik magukat. Rosmini ugyanakkor bekapcso
lódik a függetlenségre irányuló olasz nemzeti mozgalrnakba is, olyannyira, hogy
alkotmánytervezetet szerkeszt a létrehozandó önálló és egységes Olaszország szá
mára, és az ügy érdekében elvállalja a Torinóban megalakult kormány római kép
viseletét is. Az egyház öt sebe (Le cinque píaghe della Chiesa) című - a Szent
Officium által indexre tett és csak 1966-ban rehabilitált - könyvében a keresztény
ség szenvedéseit és válságait okozó öt fájdalomgócot a következőkben jelöli meg:
1. a klérus elszakadt a keresztény néptől; 2. a klérus műveltsége hiányos; 3. a
püspökökből kiveszett annak tudata, hogy egyetlen testet alkotnak, élükön a pá
pával; 4. a világi uralkodók illetéktelenül beleavatkoznak olyan ügyekbe, amelyek
kizárólag az egyházra tartoznak; 5. az egyház lemondott a kezdeti szegénységről,

s ezzel kiszolgáltatta magát e világ erőinek.

A századforduló nagy katolikus szocíál-avantgardístáia Wilhelm Hohoi], August
Bebelnek, a német szociáldemokrácía és a II. Internacionálé egyik legkiválóbb,
népszerű vezetőjének barátja, akinek olyan társai voltak és olyan gondolkodók val
lották mesterüknek, mint Theodor Steinbüchel, Robert Grosche, Ernst Michel,
Josef Wíttíg, Marcel Reding és Cornelius Rossain. August Maria Knoll bécsi sze
etológus Hohoffot "az első katolikus marxistának" nevezte, aki a marxizmust nél
külözhetetlen társadalomtudománynak tekinti, "iránytúnek a történelemben és a
gazdasági életben".

Az 19D2-ben megjelent rnunkájában (Az áru értéke és a haszon) Marx fő mű

véről, A tőkéről mint kiemelkedő tudományos teljesítményről beszél, amely mín
tapéldaja annak, hogyan lehet a dialektíkát, mint "a valóság vizsgálatának mód
szerét helyesen alkalmazni a politikai gazdaságtan területén". "Ki akarná tagadni
- írja -, hogy a szellemi és a társadalmi élet szféráiban az .anyagí' vagy .gaz
daságí' az ösztönző? A gazdasági struktúra az egész társadalmi felépítmény reális
bázísát képezi, s ez a felépítmény eltartatta magát vele."

Marx eszmerendszerében két kifejezetten vallásellenes tendenciát lát: a ma
terialista történelemszemléletet és az' osztályharc fogalmát. amit azonban "semmi
esetre sem szabad a keresztény vallásról és erkölcsről hangoztatott vulgármate
rialista nézetekkel összekeverni, ezeket már Marx is elutasította. Marx tapaszta
lati tényekből vonta le következtetéseit, elsősorban a francia restauráció viszo
nyaíból. Napóleon bukása után Vlisszaállította és megszílárdította hatalmát az egész
feudális francia főpapság, a kilencven százalékban arisztokrata püspökök testülete,
s létrejött a trón és oltár hírhedt szövetsége, melynek eredményeként a vallás
politikai eszköz lett a Bourbon-uralom fenntartására. A papság zöme nem értette
meg a forradalomban felnőtt tömegeket és szembefordult a fejlődés új irányaival.
A Bourbonok bukása azután tömeges aposztáziához és a polgárság hitetlenségéhez
vezetett. A polgárság és a kízsákmányolt munkásság osztályharcában a munkás
ság rokonszenve eleinte a liberális, ateista polgársággal szemben határozottan az
egyház felé fordult, onnan remélt szeretetet és megértést. Az 1848-as párizsi for
radalom nem egy fölemelő jeIét mutatta annak, hogy a feltörekvő negyedik rend
és az egyház között alighanem az egyetértés szálai szövődnek. És mi történt?
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XIII. Leó, majd XI. PLUS pápa szerunt a tizenkilencedík század legnagyobb bot
.ránya a munkásosztály elvesztése, egy új szövetkezés trón és oltár érdekeinek ki
iejezésére, most már polgári színekben, III. Napóleon égisze alatt. A következ
mény: Franciaország a század végére misszíós terület lett."

Az 1848-as februárti párizsi forradalom győzelmét kiharcoló munkásság még
keresztény volt. Akkor a munkásság vezetői így szónokoltak: "A munkás is pap,
mínt a szocializmus alapítója, Jézus Krisztus volt"; "Az evangéliumtól nyílegye
nesen vezet az út az 1789-es forradalomhoz. A rabszolgák felszabadítása után most
eljött a proletárok felszabadításának ideje"; "A kereszténység az új társadalom
boltozatköve" stb. Akkor még az ateista szó a munkások tudatában egyet jelen
tett az arisztokratával, a voltairiánus nagypolgársággal. a reakcióval. S a ke
reszténység iránt érzett tiszteletüket csak fokozták a kor nagy katolikus forradal
már írói: Lamennaís, Ozanam, Lacordaíre és Foisset, a ,vörös demokraták'. De e
rövid találkozás után tökéletes szétválás és nyílt ellenségeskedés következett,
mert az egyházi vezetés kiegyezett a bonapartistákkal, később pedig a burzsoáziá
val, és kiszolgálta őket. Úgy tűnt, igaza van Marxnak, aki szerínt a nép ámítá
sára alkalmas csillapítószerül legjobban a vallás felel meg.

Hohoff a történelmi materializmust az ember történelmi tevékenységének
vizsgálati módszereként értelmezte, szociológíának, amely e tevékenység eszmei
indítékainak analízisét is elvégzi a társadalom mozgástörvényeinek feltárásakor.
Az osztályharcot szerínte nem Karl Marx, még csak nem is a szocíalízmus találta
ki, mert nyilvánvaló gazdasági és történelmi jelenség, amely végighúzódik az
emberiség történetén. "Aki mindenfajta osztályharcot mindenkor tagad - álla
pítja meg -, az következésképpen előmozdítja a hatalmon lévő osztály uralmát,
tehát a birtokló osztályt védelmezi." Különös energiával fordult a kereszténység
.és szocializmus összeegyeztethetetlenségének dogmája ellen. Úgy vélte, hogya szo
-cíalízmus eszméje a kereszténységtől származik, s bizonyos mértékíg "érthető és
igazolható reakciója számos keresztény címkéjű társadalom kudarcának". Vissza
utasítja, hogy szocíalízmus és ateizmus azonos fogalmak lennének; "csak notórius
'demagógok tarthatják a modern hitetlenséget a szocializmus specíalttásának".

A kereszténység bírálóinak általános tévedése - folytatja -, bár ezért a
tévedésért csak részben felelősek, hogy az egyházat azokból a jelenségekből ítélik
meg, amelyek a kereszténység egy szűk rétegének gyakorlati magatartásából kö
vetkeznek Az egyháznak, mint a hivők közösségének nem lehetnének politikai
céljai, de bizonyos körök és intézmények gyakran éppen ezeket várják tőle, vagy
arra szorítják, hogy ilyen célokat vállaljon. Egy társadalmi rendet azonban nem
lehet keresztény szempontból sem másképp vízsgální, mint hogy az közelebb
hozza vagy eltávolítja-e az embereket egymástól, közösségívé és igazságossá te
szi-e a gazdasági és társadalmi viszonyokat, tehát a marxizmus módszereível, és
ami e kérdés többlete: mindezeken át vagy mindezeken túl a hivő ember sza
badon választhatja és elérheti-e Isten országát, tudván, hogy az intézményesült
egyház maga is nemegyszer pusztán földi érdekek mérlegelésével döntött uralmi
rendszerek mellett, amely érdekek nem míndíg feleltek meg Isten országa köve
telményeinek.

Baader, Kettelér és Hohoff korukban alig találtak meghallgatásra. Megelőz

ték korukat. a társadalmi-történelmi fejlődés azonban messzemenően igazolta
őket az egyház életében ds. Urs von Balthasar, a neves svájci teológus, aki a
"hierarchia világi befolyásának megtöretését" tartja az egyetlen megoldásnak, hogy
a klérus politikai tévedéseitől végleg megszabaduljon. Renan szavaira figyelmez
tet: "A nagy tagadó egy évszázaddal ezelőtt írta, hogy az egyház kiközösítettjei
és mellőzöttjeí egyúttal minddg az egyház elitjét is jelentik. Elébe mennek az
időnek. Mégis, a ma eretnekeiből lesznek a jövő ortodoxaí." Romano Guardini
ehhez hozzáteszi: "Miit sugallnak ma nekünk Renan cinikus megállapításai? Azt,
hogy az elitnek míndíg meg kell haladnia az adott intézményt, a gondolkodó fők

nek a jövő talaját kell előkészíteniük a szántáshoz és a vetéshez - bármilyen
feszültség keletkezik tis az egyház és eszméje köZÖtt -, és az intézménynek mln
dig készen kellene állnia a megújulásra."
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Baader, Ketteler és Hohoff igazságait fogalmazza újra Clemens Brockmcller,
amikor az atomkor holnapjának kereszténységet megrajzolja, Nell-Breuning, ami
kor szót emel a szubszidiaritás elve mellett, olyan gyakorlat kialakítását sürgetve,
amely szociális intézkedéseket foganatosít, Chenu, amikor kidolgozza a munka
új teológiáját, Yves Congar, amikor a laikusok első világkongresszusán védelmébe
veszi a forradalom teológiáját és Marcel Reding, amikor Karl Marx és a mai
világ teológiája című előadásában leszögezi, hogy lehetséges, sőt szükséges "a békés
és az együttműködés terén bővülő közösség" keresztények és marxisták közott.

Wilhelm Hohoff "szellemi utódainak" nevezik magukat a Gonzales Ruiz és
Ruiz Gimenez páter köré gyűlt spanyol teológusok, akik félreérthetetlenül az el
nyomó kormányzat értésére adták: "Nem tudjuk tovább tagadni, hogy szarnos ka
tolíkus teljesen elfogadta a marxista kérdésfeltevést. Most már csak arról van
szó, hogy kéz a kézben harcoljunk-e a marxistákkal egy igazságos és testvéri
társadalom felépítéséért." Gonzales Ruiz szeránt "az emberiség szabadságáért és
haladásáért vívott harcban a munka világa foglalja el az első helyet". Ruiz Gi
menez pedig a Témoignage Chrétiennek írt cikkében hangsúlyozza: "Az egyház
kétszáz éves késéssel vált lliberálissá. Meg kell akadályoznunk, hogy ugyanazzal
a kétszáz éves késéssel váljék szocialistává!"

2.

Suhard bíboros, Párizs érseke nem sokkal halála előtt, 1949. január 31-én nyi
latkozatot adott a Le Monde-nak, melyben ez a történelmi jóslat hangzik el:
"Kétségtelen, hogy bekövetkezhetnek olyan körülmények, melyek a katolikusokat
arra indítják, hogy tevékenységüket a kommunistákéval párhuzamosan fejtsék
ki a közérdek szolgálatában, meghatározott és megbízható célok elérése érdeké
ben." Ada Alessandrini a Rinascita című olasz folyóiratban Suhard kijelentését
ekképp kommentálja: "Egyetlen dntellígens ember sem tagadhatja vagy utasíthatja
vissza állításait, mert ezek immár történelmi jelentőségűek. Valójában senki sem
tarthatja apriorisztikusan kízártnak, hogy a társadalmi igazságosság követelmé
nyeként a hivők a marxistákkal szót értve cselekedjenek." A továbbiakban Affre
érsek példájára utal, aki az 1848-as párizsi forradalom idején jól tudta, "miképp·
kell kiengesztelődnie a változatlan katolicizmusnak azzal, amit az idő hoz ma
gával mándennap az emberi társadalomba."

Páter Riquet, ez a széles Iátókörű, nagy tudású pap Suhard bíboros gondo
latait követi: "Nem a katolikus egyház feladata, hogy a társadalom politikai és
gazdasági megszervezésével foglalkozzék; azt a rendszert fogadja el, amely nem
sérti az ember erkölcsi és szellemi jogait, ezen túl pedig gondoskodik anyagi 30
létéről. EIítél és elutasít viszont mínden olyan társadalmi berendezkedést - le
gyen az akár a kapitalizmus, akár az egocentrikus liberalizmus vagy fasizmus -,
amely az emberi egyéniség jo~it és méltóságát lábbal tiporja, erőit kíméletlenül
kizsákmányolja és rrund erkölcsi, mind anyagi jólétének előmozdítását semmibe
veszi."

André Mandoure tanulmányában (Elfogadni a kinyújtott kezet, Les chrétiens
et la politique, Temps Présent, 1948) így ír: "A dolgozó tömegek sokkal egész
ségesebben gondolkodnak a kereszténység-e-szocializmus problémáiról, mint a
polgárság, a teoretikusok vagy a teológusok, mégpedig azért, mert a gyárakban,
üzemekben, lakónegyedekben stb. jobban megismerték egymást, a más világnézetű

embert. " Nincs szándékomban kommunista kereszténységet vagy keresztény kom
munizmust alapítani, de nem tudom a jövőnket elképzelni másként, mint hogy
a kommunistákkal kéz II kézben menetelünk, ami egyúttal azt is jelenti, hogy ket
ten vagyunk, vagyis különbözünk egymástól... Igaz, nem minden nehézség nél
kül jutottam erre a meggyőződésre. De ugyanakkor tudom azt is, hogy nem az
én kereszténységem elhalványulása vagy megcsonkítása árán érlelődött meg ben
nem ez az elhatározás, hanem egy olyan kereszténység növekvő igényei míatt,
amely magát integrálisnak kívánja látni." Számunkra ugyanis nincs más út _.
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fejezi be sorait -, csak az élet útja; a marxizmus pedig ma ezt az utat kövezi
ki. Csak ezen az úton haladva igazolhatjuk Salinas abbé szavait: "A demokrácia
az a mozgalom, amit az evangélium indított el", és Lamartine lelkesedését: "A
Jorradalom a kereszténység kiáradása, a Kálvárián született, hogy összes leendő

bűneitől megmentse a világot".
1Vlontouclair, a neves dominikánus teológus úgy vélí, hogy "nem lehet valaki

hitében korszerű, ha ugyanakkor nem az társadalmi nézeteiben is. A haladás
és béke kérdésében, éppen úgy, mínt mások, a Francía Kommunista Párt oldalán
Joglalole állást." Nem véletlenül jut tehát Martin Chauffier erre a következtetésre:
"Ozanam időszerűsége míndaddig jelentős marad, amíg egy új társadalmi rend
véget nem vet annak, hogy az egyház tovább aludjon, amikor Krísztus agonizál a
nyomorultakban, az igazságért szomjazókban és a szabadságért küzdőkben, A szo
cializmus természetesen nem fog sohasem tetszeni a gazdagoknak, a machiavellis
táknak, az egyházban a tekintély-kultuszt írnádóknak, mert semmit sem nyerhet
nek a testvériség új rendjén, mert nem tudják megbotránkozás nélkül hallgatni
sem az evangélium Vae divitibusát, sem Szent Jakab fenyegetéseit a szegények
tipróival szemben ... Amikor Lamonnaís az elnyomottakat ellenállásra buzdította,
a jövendőt féltette; az egyházat attól, hogy a történelem perHériájára szorul, a
keresztényt attól, hogy nem tudja majd megoldani egyház, hit és valóság ellent
mondásait. Ezért idézik őt is szerte a világon, mindenütt, ahol a nép kenyérben
és igében szükséget szenved: .Amidőn szenvedéseitek mérhetetlensége arra kény
szerít benneteket - szólt annak idején a párizsi munkássághoz -, hogy köve
teljétek elnyomóitoktól azokat a jogokat, amelyektől megfosztottak titeket, rend
zavarással vádolnak mindnyájatokat és mint lázadókkal bánnak el veletek. Kivel
szemben lázonganátok ? Nincs más lehetséges lázadás, mint az egyetlen igazi szu
verén hatalommal, a néppel szembeni lázadás. De hogy lázadhat fel a nép a nép
ellen? A lázadók azok, akik a nép bőrén igazságtalan előjogokat szereznek ma
guknak, legyenek bár az egyház alkalmazottai is, akik ármánykodással vagy erő

szakkal a népet leigázzák. A nép nem lehet rendbontó; ellenkezőleg - helyre kí
vánja állítani a rendet és akarata míridig igazságos.'''

Talán a legradikálisabb a francia munkáspapok megfogalmazása, akik 1954
elején a következőképpen foglalták össze tapasztalataikat a Feltin bíborosnak
ajánlott Zöld könyvben:

"Megtanultuk, hogy a munkásosztály szervezett és tudatos cselekvéséhez szűk

ség van a szabadság megszerzésére ott, ahol a kizsákmányolás körülményei kö
zött az egyéni szabadság csalétek csupán. Most már tudjuk, hogy a munkásság
magára hagyatva, osztályöntudat és mozgalom nélkül sohasem lesz képes legyőzni

a minden oldalról támadó ellenséget, amely százszoros fölényben támad rá, ha
nem is létszámát és rnínőségét, de az elnyomás és megtorlás eszközeit tekintve,
amelyek a nyílt és brutális harctól a kétszínű [óindulatíg és a vallás narkotiku
máig terjednek. Úgy véljük, kötelességünk részt venni az osztályöntudat és a szer
vezett cselekvés kialakításában, s hogy ez a jótékonyságnak éppolyan szükséges
és következetes formája, mint az egyéni segítség.

Megtanultuk. hogy az osztályharc nem erkolcsi fogalom, amit az ember el
fogadhat vagyelutasíthat, hanem nyers valóság, amelyet rákényszerítenek a rnun
kásságra ; ez a birtokosok egységes harca a munkások ellen, s pillanatnyilag a
dolgozók szemében az egyház is a birtokosok közé tartozik. Részt kell vennünk
nekünk is e harcban a dolgozók anyagi és szellemi felszabadulásának érdekében.

Megtanultuk. hogy ra politika nem ugyanazt jelentti a hatalmon levőknek és a
munkásnak. A hatalomnak csak szabad művészet, erejének gyakorlása, de a mun
kásnak a kenyerét, a bőrét és a jövőjét jelenti; következésképp a munkásosztály
politikáját kell folytatnunk, ha becsületes munkások akarunk maradni ...

Megtanultuk. hogy ezt a harcot ugyanúgy megköveteli az emberi méltóság
igénye, mint a pusztán anyagi köve.teléseké, mert ebben a harcban egyforma fon
tossággal bir az új emberi kapcsolatok kialakítása, az életviszonyok átalakítása
és az emberiség kollektív felemelkedése." (Éditions de Minuit, 230-232. oldal)
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Emmanuel Mounier francia filozófus, a perszonalizmus egyik jeles képviselője

a világ két legnagyobb emberformáló erejének a marxizmust és a kereszténységet
tartotta, melynek közösen kell az emberiség legveszedelmesebb ellensége, a kapi
talizmus ellen fordulnia. "Amikor az egyház megszervezése napirendre került 
írja egyik tanulmányában 1949 végén -, az intézmény a körűlmények folytán ösz
sze fonódott az államok politlkájával. Súlyosan megterhelték és gyakran eltérítet
ték útjából a reakciós hatalomnak tett szelgálatok. A kereszténységnek, hogy egész
séges maradjon újra meg kellett testesülnie a hierarchián kívül, a keresztény nép
ben, a széles tömegekben, hogyamegújult test megmentse a kereszténység lelkét
és jövőjét. Egyrészt a nehézkes, önmagát marxistának valló dogmatizmus, amely
azzal fenyegeti, hogy megfojtja, másrészt a kereszténydemokrácia betegségei között
kell ezt a keresztény népnek ma elvégeznie. Arra várunk, hogy új emberekkel
és cselekvőképes szellemmel egy élő és szigorú szocializmus szülje újjá Európa
népeit. A mi feladatunk, hogy erre buzdítsunk. De ne fáradt és kimerült szívvel
fogjunk ehhez, mínt valami utolsó lehetőséghez. hanem fiatalos lelkesedéssel, mint
egy széles körű és mélyreható reform kezdetén, amelynek során nem mondunk
le arról, hogy segítsünk a marxistáknak kiűzni a maguk démonait, mínt ahogy
ők is segítettek és segítenek nekünk, hogy kiűzzük a míeinket ... A kereszténység
jogosan kívánja, hogy minden államforma ismerje el a vallás helyét azoknak az
életében, akik élni akarnak vele. A szocializmus és a kereszténység akkor fog csak
igazán tartósan együttműködni, ha a társadalom sem a vallásnak, sem az ateiz
musnak nem biztosít kiváltságot a másik rovására ..."

3.

A marxizmus tudományos világnézetnek vallja magát, ezért elméletét füg
getlenítette a vallástól. Az ateizmus a marxizmusnak szerves része, enélkül Marx
nak a totális emberről alkotott képzetét és a kommunizmusról vallott felfogását
nem tudnánk megérteni. A marxisták ma általában nem-hivők, de a keresztény
ember számára fennáll a lehetősége annak, hogy a marxizmust úgy fogadja el,
mint társadalomtudományt és a történelmi-gazdasági változások vizsgálati mód-
szerét. S azt is állíthatja, hogy e módszer nélkül a mai valóság megismerése és
feltárása lehetetlen volna, és korszerű gondolkodás nem képzelhető el. Aki így
vélekedik, az természetesen nem azt kívánja bizonyítani, hogy a keresztények szá
mára ez az egyedül elfogadható álláspont, hanem azt, hogy a keresztény hittel
összeegyeztethető és lehetséges álláspont, követhető magatartás (mint a Vigilia
is vallja).

"A világ, míközben egy ideig hol jobb, hol szélsőségesen bal irányba tájékozó
dott - rnondja Franz Werfel -, megfeledkezett arról, hogy van még harmadik
dimenzió is: fölfelé és lefelé", azaz a fejlődésnek mindent állandóan meghaladó
vonulata, amely az adott viszonyokon, a kész, befejezett állapotokon túlmutat és
mínőségileg új viszonyokat és új állapotokat vetít előre, hiszen az ember egyúttal
mindaz is, ami túllép rajta, vagyis csírájában az egész helnapja. s egy történelmi
pillanatban lezajló külső vagy belső mozgás mérhetetlenül kicsi és semmitmondó
lesz a filozófia rendszereket és korszakokat átfogó, egyetemes magasságokat meg
hódító s onnan letekintő nézőpontja és új szintézísei mellett.

Egy ilyen marxizmus a keresztény világlátásnak is természetes tartozéka le
het, leülönösen a szocialista társadalomban, atnelynek a hivő ember maga is részt
vevője, alakítója és fejlesztője. Beépül abba a transzcendens Irányultságú tudat
ba, amely úgy értelmezi az ember földi rendeltetését, mínt szabad és felelős te
remtést. Ez a szernlélet - melyet a Pacem in terris és a Populorum progressio
enciklika is tükröz - minden területen megköveteli és feltételezi eredetünk és
végünk, realitásaink és álmaink újra meg újra történő feldolgozását és értékelé
sét (sohasem vehetjük a dolgokat önmagukban lezártaknak és határozottan meg
ismerteknek). Nem tekinti az embert önmagában és önmagának elégséges lénynek,
és ezért elengedhetetlennek tartja - legalábbis a hivő számára -, hogy kitáruljon
a végtelen Isten felé. Ennek állítása egyet jelent annak tagadásával. hogy az egyes
ember bármikor is teljesen realizálhatja magát életében.
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Amikor akár a keresztény vil ágnézet , aká r a marxizm us képviselő i a múltban
i s, ma is "keresztény m a rxizmus"-ról vagy "marxista kereszténység"-ről beszélnek,
oe félreérthető definícióval nem elvi egyezséget kívánnak kötni , mintegy "megke
resztelve" vagy iden t ifi ká lva ellentétes k iindulópontú és végcélú - bár k öz ös ér
tékek ben gazdag - ideo lógiákat, hanem arra próbálnak rámu tatni, hogy nincsenek
és sohasem volt ak steril, sz ín tíszta eszm ék és ho gy minden ko rszakos gondo lat
rendszer táplálkozik m ás gondolatrendszerekből, azokkal konfrontálva fejlődik és
azoknak r észeredményeit felhasználva - mint Lenin említi Mater ia lizmus es em 
piriokrit icizmus c ím ű művében - tovább építi szint ézi s ét, "A k ülönb ö z őknek lát
szó filozófiák - mutat rá Hegel - egy filozófi át a lkotnak a kialakulás k ül ön
b ö z ő lépcsőfokain ." Ami pedig ebből következik és amit gyakran szem elől té
vesztünk : "... egy filozófiai r endszer t cáfolni n em azt jelenti, hogy elvetjük, hanem
hogy tov ábbfejlesztj ük . nem azt, hogy helyettesítjük egy m ásik - egyoldalú - el 
lentétes rendszerrel, hanem hogy belefogla ljuk valami magasabba" (Leni n).

Ahogyan a kereszténység a maga képére gyúrta á t a "pogány" filozófi ákat,
mindenekelőtt Platón t, Ari sztotelészt és Averroast, hogy belőlük ú j mín ős éget

hozzon lét re, ugyanúgy tett Marx és Engels, amikor korának összegező és kap
csolatokat kereső fil ozófíáit, tudományát és a történelmi tényekből adódó tanul
ságokat min ős ég í leg új szin t re emelte és ú j eszmerendszert alkotott. Mu nkáikban
k étségtelenül kimutatható - Hegel , az u tópi sta szocialisták és az angol közgaz
-d ászok m ell ett - Baader és Ke ttel ér hatása, a k or keresztén y refor rnm ozgalmai 
n ak szocialista tendenciája és val óság- feltá rása. Ez azt jelen ti , h ogy a k eresztény
go ndolkodók egy r észe Marxszal egyídőben, vel e párhuzam osan ugyanazok ra a t ör 
vényszerűségekre és ugyanarra a lén yegre bukkant, de vagy m ás konklúzi ókhoz
jutott, vagy a do lgok m egold ását m ásk épp vetette fe l.

Ez azonban fordítva is igaz. A X IX. század végétől kezdve a marxizmus mínd
m ái g termékenyítő ha tással van a k ereszt én ységre, k ülönösen tá rs adalmi nézeteire
és áll ásfoglal ás ára, s ez természet es is, hi szen minden nyitott és felfrissüln i képes
gondolat m erí t a megl é v őb ő l . a jelenkor t m egha t ár oz ób ól. ha egy etemesnek t udja
m agá t. A hivő ember elköte lezettsége a szocializmus m ell ett n em rákényszerített
vál asztás, h iszen "a k onkrét értelemben vett poli t ik ai meggyőződés, társadal m i
felelősség nem az egy házi hi era rch ia ügye, hanem a Jcatol íkus hí vek é" (Kö nig bí
bor os), inkább saját társadalm i tapasztala taibó l, a val ósággal mérkőző hitéből és
érett, v ilágosan differen ciál ó tudatából következő szabad választás. A keresztény
egyetemesség és k özöss égís ég gyakorlati m egn yilvánulása .

Felhas znált irod alom: l. Kan n engiesser- H érics-Rudnay: A n é m et k atolikus ok (Győr, 1896) ,
2. O. P ftilf S . J . : W. E. Frelher r von Kettelcr (H erde r , Freib u rg, 1899) , 3. Louis Martln
Cha u fíler : L 'hom m e e t la b et e (P a r is , 1946) , 4. H enr i Gull1emin : La vie in tellectuelles ca t 
h oliques (Paris , 1947) , 5. P. A. Szorokin : The B a sis T rends of Our T imes (N ew H a ve n , 1964) ,
6. Robert Co ff y : Teilhard d e Chardin et le socialisme (L y on, 1966) , 7. P . A . B aran : D a s E n
gagmen t der Intellektu ellen (Rotbuch . Berlin , 1968) , 8. Egy "keresztény m arx izmus " felé?
(Vil á g ossá g . 1970/8-9.). 9. Lenin Művei 38. köt., 151. old., 10. H egel : A ruoz örtat tudom ány ok
encíklop édta í án ak alapvonalai (Bp., Akadémiai Kiad ó , 1950) .

Va lkó László :

Me di táció

(tusraj z)
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