
netéből csak kétezret élt végig; ha egészen századunkig lényegében csak az
európai kultúrát és annak függvényeit járta át; ha napjainkban is nagyobb
arányú az emberiség létszámának növekedése, mínt a keresztényeké.

Az Egyház Krisztus jelenlétét vallja magáénak. Örömhírével megszólítja az
emberiséget. Hívása vallomás és párbeszéd. Mikőzben maga is állandó párbeszéd
ben van Istennek őt szólító szavával, párbeszédre hívja a létet kérdező többi
embert is, fölvetve annak lehetőségét, hogy a véges léten túlról szólítják, sze
retettel. Tisztában van. avval, hogy kezdeményezése a választalanság vagy a fél
reértettség kudarcába fulladhat, nemcsak "kifelé", hanem "befelé", saját belső

eszmélkedésében is. Párbeszéde nem filozófiai vita vagy diplomáciai ügyeskedés,
hanem befelé ima, kifelé vallomás. Krísztus módjára feltárulkozó vallomásban
kínálkozik föl a szebb jövőért, az élet értelmének megtalálásáért folyó közös
küzdelemre,

NY[RI TAMÁS

MIRE JÓ A KERESZTÉNYSÉG?
A fenti kérdőmondat H. Zahrnt néhány évvel ezelőtt megjelent könyvének a

címe. A neves teológus és publicista arra keres választ, hogy igazuk van-e azok
nak, akik azt hangoztatják, hogy meghalt a kereszténység és többé nem a Föld
sója, hanem halálos méreg, amely megfertőzi az emberi életet, avagy továbbra
is friss és eleven valóság, mely élettel tölti el az embereket? Ezért kérdi talán
kissé provokatívan, de nagyon találóan: "mire jó a kereszténység?". Aki ezt
kérdezi, tulajdonképpen két kérdést' tesz fel. Az egyiket az e g y h á z h o z in
tézi, mível a keresztény hagyománynak egyetlen elismert és intézményesített kép
viselője az egyház. A másikat a t á r s a d a l o m h o z, és e két kérdés együtt
alkot egészet: "mire jó a kereszténység a társadalomban, a mi eselünkben a szo
cialista társadalomban?" Ezért most, ezeken az oldalakon nem a keresztény hit
igazságára reflektálunk az egyházban, hanem beigazolódására a
világban. Célunk elsősorban nem a határok megvonása. hanem kiszélesítése;
nem megföllebbezhetetlen tételek deklarálása. hanem higgadt eszmecsere: nem az
egyház, hanem a világ fennmaradásáról, helyesebben az emberiségéről, hogy ott
maradhasson benne az egyház. Egyre többen kérdik hazánkban: "minek az egy
ház?" és "mire való a kereszténység?". Egyesek informálódni akarnak, hogy
valósághű képet nyerjenek a keresztény jelenségről. Mások orientációt keresnek,
hogy eligazodjanak az életben és a világban. Akit kérdeznek, annak felelnie
kell. De nem leereszkedően és kioktatóan, főleg nem általánosságban: nem egy
szer s mindenkorra szánva a választ, hanem "itt és most" használhatóan. Ko
runk embere nem kívánesi "örök érvényű" feleletekre, ezekkel nem tud mit
kezdeni. Egyszerű, célravezető, a mai helyzetben ajánlható igazságot vár.

Az e g y s z e r ú igazságra nem úgy találunk rá, hogy sarkalatos tételeket
elsikkasztunk belőle, hanem úgy, hogy lehatolunk az alapjáig; vállalva az egy
szerűsítés kockázatát is, de nem a l e e g y s ze r ű s í t é s é t . Nincs kizárva, hogy
a pragmatísta ízű fogalmazás némelyekben botránkozást kelt. Milyen címen
mérhető le a kereszténység igazsága azon a hasznon, amit a társadalomnak
hajt? Az igazság feltétlen érvényével hogyan egyeztethető össze a célszerűség

szempontja? Alárendelhetjük-e az igazság abszolút követelményét a gyakorlati
élet állandóan változó és ezért relatív érdekeinek? Kiváltképpen, ha a szóban
forgó igazság az evangélium örök,isteni igazsága? Aki azt kérdezi, hogy mire
jó a kereszténység a szocialísta társadalomban, nem keveredik-e akaratlanul is
gyanúba, hogy a teológiát aláveti a filozófiának, hogy emberi érvekkel kíván
ítélkezni Isten igazsága fölött?

Am mielőtt beleégyeznénk ellenérzésünkbe, fontoljuk meg, hogy egyáltalán
van-e, létezik-e érdek nélküli, minden hátsó, célszerűségi szándéktól mentes igaz
ság a Földön? Ugyan ki tagadhatja, hogy az e m b e r e k viszonyát az igazság
hoz míndíg befolyásolja pillanatnyi létérdekük? Bárhogyan van is, Aquinói Szent
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Tamás az emberi észre való tekintettel végesként, időbeliként és változóként
értelmezi az igazságot (Summa theologica, I q. 16 a. 2-8.). Vagy nem éppen
időtlensége teszi gyanússá Pilátus hírhedt kérdését: mí az igazság? Annyi bi
zonyos, hogy Isten igazsága nem elvont. Az Ö igazságának is van "célja", ez
pedig a Szentírás tudósítása szerint az ember. Annak a jelenségnek, amit tör
ténelmileg Jézus-eseménynek, teológiailag megtestesülésnek nevezünk mi más cél
ja van, mínt az, hogy Isten az emberhez fordult? Ez az O "igazsága"; hogy így
viselkedik és hogy ettől kezdve Isten "örök igazsága" az ember javára irányul.
Ezért szabad megkérdeznünk. hogy ,.Illire jó a kereszténység?", és ezért nem
szabad általánosságban kérdenünk, vagyis körülbelül úgy, hogy mi a "keresz
ténység(időtlen) lényege", hanem konkrétan: "mil-e jó a kereszténység a szo
cialista társadalomban?"

Instrumentális marxizmus. A világ és az emberiség jelen állapotában míndín
kább keresik a keresztények a politikai-társadalmi együttműködést a szocíalís
tákkal. Arra a következtetésre jutottak, hogy a kapitalizmus, amennyiben az em
ber fölé helyezi a tőkét, ellentétes az emberiség objektív érdekeivel, és ezért
történelmileg kudarera van ítélve - noha önértelmezése szerint nem materia
Iísta, A szocializmusban viszont olyan, a jövőre mutató dinamika rejlik, mely
jobban szolgálja az emberiség javát és ennyiben közelebb áll az evangélium
hoz, mint az osztálytársadalom. Egyre többen lesznek olyanok is, akik keresztény
lelkiismeretükre hivatkozva állnak a szocializmus oldalára, akik nemcsak az
együttélés lehetőségét kívánják bebíztosítant, hanem hívéül szegődnek a szeeia
lizmus építésének. "Egyszerre mondanak igent a szocializmusra és a katolielz
musra, és egyszerre mondanak nemet az ateízmusra és a kapltalízmusra" 
állapítja meg Gecse G.

Bár a szocialízmust társadalmi gyakorlatként választó keresztények száma vi
lágszerte emelkedik, a keresztény tömegek általában fenntartással fogadják a
szocíalízmust. Ezen nem is csodálkozhatunk, hiszen az egyház évszázadokon át
meg volt győződve az általa javasolt társadalmi és gazdasági rend abszolút, meg
másíthatatlan voltáról. A szocialista országokban pedig eleinte bizalmatlanul s
olykor jogos, de sokszor keserű kritikával nézték, hogyan vállal az állam olyan
feladatokat, amelyek azelőtt az egyház szervezeteire és intézményeire tartoztak,
és nosztalgiával gondoltak vissza egykori előjogaikra. A dolog akkor változott
meg - hazánkban is -, amikor a keresztények kezdték megérteni, hogy sa
ját céljaik egy részét valósítja meg a szocializmus. Tehát attól a pillanattól
kezdve, hogy felhagytak megfigyelői státuszukkal és belülről nézték a társadalom
szecialista átalakulását. Hazánkban ma már a hitükkel azonosuló keresztények
zöme elfogadja az úgynevezett instrumentális marxizmust mínt a történelmi
társadalmi folyamatok elemzésének és megváltoztatásának eszközét. A társada
lom szerkezetének megismerése nyomán mind többen jutnak arra a meggyőző

désre, hogyamarxizmus képes meghozni a társadalmi igazságot. A kérdés már
most az, hogy milyen érvekre hivatkozhatnak ezek a keresztények, amikor nem
egy hivatalos egyházi nyilatkozat bírálta a marxízmust, mégpedig nemcsak vi
lágnézeti szempontból ? Van-e válaszuk e dilemmára? És hogyan szól?

Először is, az evangéliumból nem vezethető le egyértelműen meghatározott
társadalmi-politikai program vagy irányelv.. A keresztény eszme nem tartalmaz
közvétlenül körvonalazott gazdasági-politikai tervet vagy rendszert. Az evangé
lium nyitott minden tudományra, minden társadalmi és politikai átértékelésre,
beleértve a forradalmat is. Az olyan igyekezet, mely az eszkatológiai remény
direkt politikai megfogalmazását tűzi ki célul, könnyen az integrizmus útvesztő

jébe vihet - amint legutóbb a Lefebvre-ügy is sejtette. Ezek szerint az ínteg
rizmusnak hátat fordító keresztény tiszta lelkiismerettel csatlakozhat a harcoló,'
dolgozó, alkdtó emberekhez azért, hogy hozzájáruljon a közös emberi javak és
értékek előteremtéséhez. Másodszor: az egyház több ízben kmyilvánította poli
tikai semlegességét, A II. vatikáni zsinat dekrétumai hangsúlyozzák az egyház
egyetemes küldetését és nyomatékosan kijelentik, hogy az egyház nem kötelezi
el magát egyetlen politikai rendszernek sem. A zsinat ünnepélyesen elfogadja
a világi dimenziók önállóságát, megkülönbözteti a vallási és a világi illetékes
séget és tekintetbe veszi a keresztények önálló politikai döntését. Ebben a szel
lemben szögezí le VI. Pál pápa az "OCtogesimaadveniens" kezdetú apostoli le
vélben: "A konkrét helyzetekben, figyelembe véve a míndannyiunk által át-
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élt szolidaritást, el kell ismernünk, hogy a lehetséges választások. döntések in
dokolt sokféleségével vállunk szemben. Ugyanaz a keresztény hit különböző elkö
telezettségekhez vihet". Végül harmadszor, a zsinati döntések tiszteletben tartják
a politikai és világnézeti pluralizmust, és elutasítják azokat az irányzatokat, me
lyek összeegyeztethetetlennek tartják a keresztény ember világi és vallási kül
detését és teljesen elszakítják őket egymástól. Ami a legfontosabb, a katolikus
egyház többé nem tekinti magát a szocialízrnussal s z e m b e n álló erőnek. A
kontemplatív vallásoktól eltérően ugyanis a kereszténység az emberek egymás
közöttí kapcsolatára is irányul. A "gyümölcseikről ismeritek meg őket" azt je
lenti, hogy az ember "gyakorlati" létezésében nyilvánul meg a hit lényege. A
helyesen értelmezett kereszténység nem menekülésre, hanem a világ meghaladá
sára és emberibbé tételére szólítja .fel az embert. Ezért tud együtt haladni
mindenfajta humanizmussal, feltehetően a radikális marxista humanizmussal is.

A keresztény embernek nem kell elszegényedníe azért, hogy Istent gazda
gítsa, amint L. Feuerbach tévesen - de nem teljesen ok nélkül - vélte. Bár
a földi haladás nem azonos Isten országának növekedésével, a II. vatikáni zsi
nat szerint mégis "sokat jelent Isten országa szempontjából is, amennyiben
hozzájárulhat az emberi társadalom különb ,rendjének megalkotásához" (Gaudium
et spes, 39). Az, amire a keresztény szeretetnek tulajdonképpen törekednie kell
- hogy mínden embernek könnyebb legyen az élete; hogy minden ember ki
bontakoztathassa a Teremtőtől belé oltott képességeket; hogy megszűnjék az
emberek elkülönülése, és a partikularitást felváltsa az emberek egysége - olyan
cél, amelyet keresztények és marxisták egyaránt elfogadhatnak. sőt el is kell
fogadniuk. Miért ne vallhatna be az egyház, rníért ne lehetne h á l á s azért,
hogy amit szívügyének tekint, azt mások is annak tartják és megkövetelik
tőle is?

Radikális humanizmus. A kereszténység és a marxizmus társadalmi célkitűzé

seinek vélt vagy valódi, részleges megegyezése ellenére sem szabad felednünk,
hogy a kereszténység nem politikai akció, hanem mindenekelőtt vall á s : kap
csolat Isten és ember között. A marxista filozófia viszont a múltból fennma
radt hamis tudatformának tekinti, melynek - Kónya I. szerint - elvileg le
hetetlen a szocíalísta tudat többi formáinak "adekvátan megfelelő" történelmi
változata. Mi tagadás, ugyanilyen problematikus a kérdés másik oldala is. A
katolikus nem képzeleghet: a marxizmus bizony ateista és a vallásos tudat fel
számolására törekszik. Ilyen körűlmények között hogyan s z a b a d a kereszté
nyeknek együttműködníük a marxistákkal ?

A marxi ateizmus nem áll meg a tagadásnál. Marx gondolkodásában 
igazi dialektikus lévén - a tagadás állítást közvetít: az Istenre mondott "nem"
az emberre mondott .Jgenben'' bontakozik ki. Isten föltétlen megvallása viszont
az ember fenntartás nélküli elismerését követeli meg a kereszténytől. A keresz
tény hit Isten abszolút elsődlegességét vallja, ezt azonban a világ, a történelem,
az emberiség, mindenekelőtt az Istenember közvetíti, és ezért tulajdonképpen
kölcsönös prioritásról van szó. "Aki azt állítja: Szeretem Istent, de felebarát
ját gyűlöli, az hazug. Aki ugyanis nem szereti testvérét, akit lát, Istent, akit
nem lát, hogyan szerethetné? Ezt a parancsot kaptuk tehát tőle: Aki szereti
Istent, szeresse testvérét is" - olvassuk Szent János első levelében (1 Ján 4,20).
A keresztény transzcendencia-fogalom nem térbeli viszony, és nem tagad semmi
féle világi értéket. Isten úgy múlja felül a világot, hogy közben jelen van a
világ legbensejében, a világ kellős közepén, az események legmélyén. Ez az oka
annak, hogy keresztény hitünk szerínt az emberi lét és cselekedet benső értéke
a legkonkrétabb. minden emberi lény és az egész emberi közösség- Iétalapjával.
Istennel kapcsolatos realitás. Ilyenképpen nehéz elf'ogadnunk, hogy az ember esz
ményeinek földi beteljesülésével elveszítené [elentőségét a transzcendencia, vagy
hogy tétienségre kárhoztatná az embert. Vagy talán a világ ésszerű-racionális

megszervezése teljesen feleslegessé teszi az eszkatológiai reményt? A konkrét
politikai látomás megvalósulása eltüntetheti ugyan az emberi nyomorúság társa
dalmi alapjait, de hogyan szüntethetné meg természetadta gyökereit? Ez utób
bira van-e válasza másnak, mint a teológiának? Továbbá nem feledkezhetünk
meg arról sem, hogy a főparancshoz, "szeresd Istent mindenek fölött", Jézus
elválaszthatatlanul hozzáfűzött egy másodikat: "Szeresd felebarátodat, mínt ten
magadat!" Amióta Jézus egyetlen, megbonthatatlan parancsban foglalta össze
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a kétféle szeretetet, ami6ta az Ű személyében Isten maga állt az ember pártjá
ra, az6ta hamis alternatíva a mennyei boldogság vagy földi üdvösség, lélek
vagy test, Isten tisztelete vagy az ember szolgálata. Nem kétséges azonban, hogy
ez a szemlélet megkívánia az Istenről kialakult fogalmak felülvizsgálatát, még
pedig mindkét részről. Olyan istenkép él-e bennünk, amelyet joggal bírált L.
Feuerbach, K. Marx, F. Nietzsche, S. Freud ésa többiek, vagy Jézus Atyjának
képe? Jézus mindenesetre olyan Istent hirdet, akiért nem kell feláldoznia ma
gát az embernek, hiszen Ű áldozza fel magát az emberért.

Röviden megísmételve: Marx tanítása szerínt Isten tagadása az ember igen
lésébe megy át, mely megszüntetve őrzi magában a negácíót, A keresztény fel
fogás szerint pedig az emberre mondott feltétlen igenben realizálódik Isten állí
tása. Csakugyan kibékíthetetlen ellentétekről van-e itt szó, vagy inkább a való
ság megközelítésére használt modellek különbözőségéről? Ez esetben miért ne
tarthatnánk elvileg lehetségesnek a vallásos tudat olyan formáját, amely meg
felelhet a szocíalísta tudat többi formáinak - bár erről nemcsak mi vagyunk
hivatva nyilatkozni.

A keresztény gyakorlat. A gondolkodó főben tüstént jelentkezik az ellenkérdés :
ha Jézus csakugyan ilyen Istent hirdetett, akkor a kereszténység gyakorlata nem
hazudtolja-e meg a Mester szavát? Nem jelenti-e tanításának kudarcát? Vagy
másképpen fogalmazva:verifikálta-e a történelem a kereszténység igazát? Javára
vált-e az emberiségnek? Jobbá lett-e tőle és általa a világ?

A kereszténység igenis megváltoztatta. jobbá tette a világot. Nélküle felte
hetően [óval hátrább lenne a világ ma, mint volt Jézus idejében. Vegyük pél
dának okáért az emberi emancipáció és az emberi méltóság eszményét, illetve
e két gondolat sajátos, a kereszténységre jellemző összekapcsolását, Elegendő

egyetlen pillantást vetnünk Azsíára, hogy meggyőződjünk r6la: az európai tör
ténelem fő mozgásí irányát meghatározó emancipációs indítást a kereszténység
adta. Az ember felszabadítására irányuló törekvéshez pedig szervesen csatlako
zik az emberi méltóság gondolata, minden néven nevezendő hátrányos megkü
lönböztetés elutasítása. Hogy az emberiesség kiterjesztése a gyönge, értéktelen,
hasznot nem hozó emberekre Jézus eredeti üzenete (Lk 6,33-36), arról könnyen
megbizonyosodhatunk. ha összevetjük a kereszténységet az antik szemlélettel: a
keresztény világban otthont és szeretetet kaptak míndazok, akiknek nem ju
tott hely Athénban és Rómában. Felszabadítás és korlátokat nem tűrő emberies
ség, illetve e két eszme összekapcsolása keresztény talajori sarjadt. Abban az
üzenetben gyökerezik, hogy az ember Isten képmása, és annak is kell maradnia,
helyesebben annak is kell lennie.

Nyomban hozzá kell azonban fűznünk az imént mondottakhoz, hogy a ke
reszténység nem változtatta meg elég alaposan a világot, nem vált javára a
szükséges mértékben. A kereszténység jótéteményeinek összege nem fedezi a ke
resztények bűneit és mulasztásait. Az elöljáróban feltett kérdésre, hogy csődöt

mondott-e a kereszténység, mindenekelőtt bűnvallomással kell felelnünk. Nem
hangoskodó, néha már gyanúsan fesztelen meakulpázással, hanem becsületes ön
bírálattal. Csak úgy nyerhetünk bocsánatot évszázadok bűneire, ha nem érjük
be közgyónással. Néven kell neveznünk az egyháztörténelem és a szociológia
közös munkájával feltárt vétkeket. Példának okáért az emberi máltóságnak és
szabadságnak szinte a felismerhetetlenségig való eltorzulását, Amit az imént
oly szívesen könyveltük el a kereszténység pozrtívumaként, súlyosabban terheli
a tartozik rovatot. Az egyház nemcsak felszabadította az embereket, hanem meg
keményítette a hatalmasok szívét, sőt, tőle telhetően maga is részt vett az em
berek elnyomásában. A megalázottak és jogfosztottak felszabadítása helyett Is
ten akaratának tűntette fel a társadalmi egyenlőtlenségeket. Nem alakította át
a világot, ő hasonult hozzá. Az lsten emberszeretetéről szóló saját üzenetük
ütött vissza legtöbbször a keresztényekre: embertelenségüle elfedte az emberek
elől Isten emberségességét, A két példa ér, amennyit ér. Annyi súlyuk minden
képpen van, hogy mögöttük áll az egész keresztény történelem. A nagy vallás
kritikusok Julianus Apostatától A. Camus-ig nem azt hánytorgatják fel a ke
resztényeknek, hogya názáreti Jézus követői, hanem azt vetik a szernükre, hogy
nem elég j6 követői. Szelgálfon Ulusztrácíóul K. Marx néhány mondata a "Köl
nische Zeitung" 179. számának vezércikkéból: "Vagy talán nem hazudtolja meg
elméleteteket gyakorlati életeteknek minden pillanata? Talán jogtalanságnak
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tartjátok a bíróságok igénybevételét, amikor rászednek benneteket? Pedig az
apostol azt írja, hogy ez jogtalan dolog. Talán odatartjátok jobb orcátokat. ami
kor a balt megütík, s nem indíttok pert tettlegességért? Pedig az evangélium
tiltja ezt ... Pereitek legnagyobb része és a polgári törvények legnagyobb ré
sze talán nem a tulajdonról szól? Pedig megmondatott nektek, hogy kincseitek
nem e világról valók".

De megállhatunk-e a tagadásnál? Nem kell-e tovább haladnunk a tagadás
tagadásának az irányában? A keresztények méltatlan gyakorlata. nem falzifikálja
a kereszténységet, azaz nem mutatja ki hamis voltát. Platón lenyűgöző filozó
fiai rendszert épített a történelem törvényére, arra, hogy az eszménél míndig
"alábbvaló marad" annak konkrét megvalósítása (Az állam, 509). E tapasztalat
ellenére vagy talán éppen ezért, korunkban óvatosabban fogadjuk az efféle
mentegetőzéseket. K. Marx után nem hivatkozhatunk már naivan a teória és a
praxis kikerülhetetlen különbözöségére; a torz gyakorlatra nem nyújt feloldozást
a helyes elmélet. A XX. században bizony azon méretik le m i n d e n eszme és
elmélet jósága, hogy milyen mértékben alakítja és hatja át a gyakorlatot. Mindez
nem is annyira új, mint első pillantásra látszik. A kereszténység kezdetétől fog
va "a lélek és az erő bizonyságát" (1 Kor 2,4) hangoztatta, és ismételten hivat
kozott arra, hogy tanítása mire jó, miért hasznos a társadalom szempontjából.
Arnbár tudatában volt annak is, hogy a tanúbizonyság szükségképpen elmarad
a hit igazsága mögött. Maga az evangélium mutat rá e különbség legmélyebb
okára a megtérés,a metanoia szükségességét hangsúlyozván. Mert a hit ugyan
úgy nem örökölhető, mínt az írás. olvasás és számolás művészete, holott már
vagy kétszáz esztendeje bevezettük a kötelező népoktatást.

Józan mérlegelés szerint egy eszme, keresztény vagy nem, csak k ö vet e I
h e t i a világ megváltoztatását. A cél valóra váltásához m o z g a i o fi kell. A
megváltoztatásra irányuló törekvésekkel szembeszegülnek mindazok, akiknek ad
digi pozíciójukról kellene Iemondaniuk. Az eszme e g y m a g á b a n rendszerint
elégtelen az akadályok legyőzésére. Mégis hozzájárul a változáshoz : megrendíti
az uralmon lévők biztonságát és így nagymértékben csökkenti ellenálló erejüket.
De a mozgalom sem elégséges. K e d v e z ő f e l t é t e l e k is kellenek a siker
hez. A marxisták mindíg éltek a gyanúperrel - és nem teljesen ok nélkül -,
hogy az emberi élet transzcendens értékelése nem akadályozza-e a kereszténye
ket abban, hogy elkötelezzék magukat az ember érdekében? Utóvégre nem az
számít nekik, hogy földi távlatban sikerül-e valami, vagy sem. Nem ebben rej
lik-e a magyarázata annak - kérdik a marxisták -, hogyamúltban nemigen
törekedtek a keresztények a földi élet megváltoztatására? Feltehetően közelebb
járnánk az igazsághoz, ha a megfelelő körűlmények hiányában keres:nénkaz
okot. A múltban nagyon hosszú ideig nem volt kilátás a tömegek életének meg
javítására. Most azonban, amikor már nem k e II az embereknek szükséget
szenvednlök, a keresztényeknek mlndent meg kell tenniük az életkörülmények
jobbulásáért és tisztázniuk kell, hogy milyen mértékben felelősek a világ jobbá
tételéért. Ajánlatos lenne felülvizsgálnunk, hogy hagyományosnak m o n d o t t
tanításunkban mennyi a hit megváltoitathatatlan igazsága és mennyí az időleges
elem. Ezáltal elbatárolódhatnánk bízonyos magatartástormáktól, amelyekre hi
vatkozva szekták vitatni a szocialista társadalomba való e l v ibeilleszkedésünk
lehetőségát. A kereszténység például azon a címen legitimálta mind a római bi
rodalom rabszolgatartó társadalmát. mind a középkorí hűbériséget, mínd az .új
kori kapitalízmust, hogy megegyezik az "örök" isteni renddel, és nem vette ész
re, hogy a három gyökeresen különböző társadalmi rend közül a legjobb eset
ben is csak az egyikben tükröződhetett volna az "örök' isteni rend. Az igaz
ság persze az, hogy egyikben sem, mert az "örök" isteni rendnek legfeljebb
az emberi életkörülmények és létfeltételek állandó jobbulása felelhet meg. E z t
a Iegttimációt viszont miért kellene megtagadnia a szocialtsta társadalmi rend
től? Elvégre teológiai megfontolások is javallják, hogy szakítsunk a magántu
lajdon olyan értelmezésével, amely az elnyomás eszközévé tette azt; a másvi
lág ki sarkított felfogásával, melynek fényében jelentéktelenné és értéktelenné
válik az evilág, és nem utolsósorhan a bűnbeesés heterodox ideológiájával, mely
akarva-akaratlan megörökíteni kívánja a szegénységet és a nyomorúságot ezen
a Földön. Ami pedig a Jézus tanításától idegen forradalmi erőszakot illeti, az
vesse rá az első követ, aki maga még nem alkalmazott erőszakot! G. Girardi
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megállapítása szerint a történelemben nem úgy jelentkezik a dilemma, hogy az
ember választhat erőszakot vagy erőszak nélkülíséget, hanem úgy, hogy kétféle,
az ezek vagy az amazok ál tal gyakorolt erőszak közül k e II választania az
egyiket. ' .

. A kereszténység haszna. Fejtegetéseinkben mínduntalan arra lyukadunk ki, hogy
mí haszon származik a kereszténységből a szocialista társadalomra, helyesebben
az abban élő emberre nézve? Amint említettük, a kérdés ilyetén való megfo
galmazása nem botránkoztatni akar, hanem konkretizálni kívánja a keresztény
igazságot.

Van-e az emberi életnek kézzelfoghatóbb problémája, mint a mindennapok
erkölcsisége? A marxizmus olyan magasrendű humanizmust és humanitást hir
elet, mely - véleményünk szerint -- pusztán empirikus-természettudományos mó
don nem bizonyítható és a merőben technikai hasznosság alapján nem érthető.

Példaképp idézzük emlékezetünkbe államunk gondoskodását a társadalmilag
semmi hasznot nem hozó öregekről és betegekről. testi-lelki Iogyatékosokról. Az
ápolásukra fordított emberi és anyagi értéket látván, lehetetlen nem gondolnunk
Jézus szavára: "Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tet
tétek" (Mt 26,40). Mert ha az emberben nem látunk egyebet, mint egy másod
lagos jelzőrendszerekből felépült és bonyolult szabályozó körökkel tovább dif
ferenciálódott főemlőst, amely nagyobb alkalmazkodó képessége és környezet-át
alakító ereje folytán előnyben van a többi állatfajtával szemben, akkor nehéz
megértenünk, hogy miért tekintsük embertársaink életét, még a .Jegkísebbekét"
is szeritnek és sérthetetlennek. Különös ellentmondás szemtanút vagyunk: egy
részt itt vannak a marxizmus képviselői, akik sok esetben gyakorlatilag fogad
ják el, hogy az ember Isten képmása, mások viszont fennhangon hirdetik, hogy
Isten hasonlatosságára teremtettünk, de az igazság és szabadság, melyről be
szélnek, a legtöbb esetben az önzésnek, a birtokon belülíségnek, a társadalmi,
politikai vagy nemzetközi előjogoknak a szentesítése. Csak ott és csak akkor
fogadható el, hogy az ember Isten képmása, amikor kifejeződik az emberi ma
gatartásban és a cselekvés tartalmában. Abban viszont igaza van Lukács: J6zsef
nek, hogy az emberi kapcsolatok humanízáltságát a mindennapok világában nem
szabad a jogrendtől várnunk. A jogot a társadalmi kapcsolatok k i k é n y s z e
r í t h e t ő törvényei és előírásai alkotják. Az erkölcs a társadalmi tudat tör
vény által nem szankcionált normáit tartalmazza, az emberek egymás közötti,
valamint az egyén és a társadalom viszonyát szabályozza, A jog és az erkölcs
lényegi különbségéből adódik, hogy a gazdasági strukturák és politikai intézmé
nyek átalakítása egymagában nem elégséges az emberi élet megváltoztatásához.

A keresztény erkölcs magvának, az emberek egymás iránti szerétetének "alibi
funkciói" is lehettek és lehetnek az osztálytársadalomban. Az alamizsnálkodás a
gazdagok rossz lelkiismeretének elaltatására és a szegények felforgató indulatá
nak lecsillapítására is szelgálhat. Erthető, hogya forradalmi szocialisták szem
befordultak ezzel az erkölccsel, és elítéltélc a részvétet és az irgalmat. Egy sze
cialista társadalomban azonban, ahol az embernek ember által való kizsákmá
nyolása strukturáltsan lehetetlenné vált, a szolidaritásnak és együttérzésnek, va
gyis az emberszeretetnek nincsenek többé alibi funkciói, nem terelik el a fi
gyelmet az emberi léthelyzetről. nem kendőzik el a valóságot. A szocíalísta tár
sadalomban az ember segítőkészsége és jósága, részvéte nem vonhat magára
,.büntetést", legalábbis elvileg nem járhat olyan hátránnyal, mint a teljesítmé
nyi társadalomban. Amint Bertolt Brecht írja, a szocializmusban az emberek
"egyszerre lehetnek jók önmagukhoz és másokhoz".

A keresztény módon megfogalmazott szerétet tehát nemcsak hasznos, hanem
egyenesen mellőzhetetlen a szocíalista társadalomban. A szocialista erkölcs által
megkívánt nagylelkűséget és önzetlenséget nehezen fogadja a számító-tervező ér
telem. Mitől függ azoknak a szímbolíkus formáknak az érvényessége és egyéni
leg is kötelező ereje, melyeket összességükben kultúrának, társadalomnak és
erkölcsnek nevezünk? _Mi rombolja le e formák kötelező voltát és mí erősíti meg
őket? Vajon az emberi lét értelme ki tud-e fejeződni, és az értelmes emberi
élet meg tud-e valósulni szímbolíkus értelemvilágok nélkül? Elgondolható-e.
hogy pusztán a nem elidegenült munkában kifejeződik a létezés teljes értelme
és szimbolikus közvetítés nélkül nyer választ az emberi élet val a m e n n y i
jogos kérdése? Vagy talán igaza van Cl. Gee1'tz-nek, hogy az ethosz olyan érme.
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melynek másik fele a müthosz, Nem erre kíván-e figyelmeztetni M. Horkheimer,
amikor kifejti, hogy merőben tudományosan nézve a gyűlölet, a kegyetlenség
és aljasság nem rosszabb a szeretetnél, jóságnál és becsületességnél. Logikai
érvek nem bizonyíthatják, hogy nem szabad gyűlölnöm, feltéve, hogy ezáltal
nem kerülök társadalmilag hátrányos helyzetbe. A tudomány - mondja a neves
gondolkodó - nem ismer "olyan, az embert meghaladó fórumot, mely megkü
lönböztethetné az emberi segítőkészséget a protítéhségtől, a jóságot a kegyetlen
ségtől. az áldozatosságót a kapzsiságtól. A logika is elnémul, és nem ismeri el
az erkölcsiség elsőbbségét. Minden kísérlet, mely a másvilágra való tekintet
nélkül földi okosságra kívánja építeni a morált - maga Kant sem állt míndíg
ellen e hajlandóságnak -, harmonizáló önáltatáson nyugszik. Minden, ami ösz
szefügg a morállal, végeredményben a teológiára nyúlik vissza, minden erkölcs,
legalábbis az európai kultúra körében, a teológián alapszik". Teológián nem az
Istenről szóló tant érti M. Horkheimer, hiszen mindvégíg kitart ateista meg
győződésében, hanem az erkölcs valamiféle transzcendens-szimbolíkus megalapo
zását: "a teológia annak a vágynak a megnyilvánulása, hogy a gyilkos ne hi
valkodhassék ártatlan áldozata fölött aratott győzelmével". Valóban, míért ne
tegye? Természetesen nem állítj uk, hogy az egyes emberek konkrét erkölcsisé
géhez nélkülözhetetlen a tudatosított transzcendentális vonatkozás. Azt ellenben
igen, hogy mivel az istenszeretet jézusi megfogalmazása az emberszeretetet írja
elő, ez az erkölcs nemcsak az átmenet időszakában hasznos a szocialísta tár
sadalomban. Amennyiben nem üres szólam, hanem élet és cselekvés, nem bom
lasztja ezt a társadalmat, hanem erősíti és legitimálja, mívelhogy a motívá
cíók kűlönbözőségénél súlyosabban esik latba azok ereje és célja. Nem gondol
ható-e el a XIX. és a XX. század között akkora fejlődés, hogy a szocíalízmus
immár konszolidált viszonyai közepette a baladó jellegen túlmenően fokozato-
san kell figyelni a megőrző erőkre? .

Hogy aztán a keresztény erkölcs konkrétan erősíti-e a szocialísta társadal
mat, avagy bomlasztja, az kiváltképpen két feltételtől függ. Attól, hogy mind
a marxisták, mind a keresztények megőrizzék saját azonosságukat. Megbocsát
hatatlan balfogás lenne' a keresztények részéről, ha arra, törekednének, hogy a
marxisták kevésbé jó marxisták legyenek. Minél mélyebb és szílárdabb valaki
nek marxista világnézete, annál fogékonyabban tekinthet a keresztények
re mint potenciális szövetségeseíre, Ugyanez vonatkozik a másik oldalra is: mí
nél erőteljesebben él bennem keresztény hitem, annál megértöbb tudok lenni
a marxisták irántam támasztott igényeivel. Csak annyit kérünk, hogy a mar
xistákis annak vegyék és annak fogadják el a keresztényeket, akik, biztositva
számukra az összes ésszerű és szükséges lehetőségeket, hogy azok is maradhas
sanak. Mert a keresztények az állampolgári lojalitáson túlmenően fi i n t k e
r e s z t é n y e k is tudnak sajátos értéket nyújtani a szocializmusnak, úgyhogy
kapcsolatuk jóval több lehet, mint pusztán .Jcényszerházasság". Történelmileg
érthető, hogy a marxisták olykor bizalmatlanul, máskor gyanakodva figyelik a
keresztényeket. E bizalomhiány arra szólítja fel az utóbbiakat, hogy megmu
tassák: vallásuk nem köti őket elavult formákhoz és olyan életviteire képesek,
mely különleges értékekkel és motivációkkal gazdagithatja és szllárdíthatja a
nemzeti egységet. Persze csak az esetben, ha hitünk életereje megnyilvánul és
kifejeződik a társadalmi dimenziókban. Ez viszont döntő módon függ attól, hogy
a marxisták megajándékozzák-e a keresztényeket az egyház életműködéséhez

szükséges élettérrel és mozgásí szabadsággal. Lékai László bíboros szavaival:
"Mi, hivő katolikusok tiszteletben kívánjuk tartani mások meggyőződését, De
tőlük is azt várjuk, hogy tartsák tiszteletben a míénket, Főképpen, ha azt ta
pasztalják, hogy mi a magunk vallásos világnézetéből kiindulva is meg tudjuk
közelíteni egy fejlett szocialista társadalom törekvéseit".

Az eddig elmondottak nem vadonatúj, még csak nem is eredeti gondolatok,
és végképp nem a megfellebbezhetetlen szavú ítélkezőéí. Csupán a közelmúlt
történetét átélő, annak útvesztőit saját tapasztalatából ismerő ember töprengé
sei, aki katolikus teológus lévén keresi az egyház és a szecialista állam, a hivő

keresztények és a marxisták alkotó együttélésének e l v i a l a p j á t ebben a
hazában. Palmiro Togliatti mondotta, hogy meg kell különböztetni a vallás két
féle értelmezését: "a vallás, mínt a hatalmasok eszköze, hogy lemondásra kény
szerítsék a: szegényeket (»ópium a népnek-j gyökeresen különbözík attól a val-
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lástól, amely reménységet ébreszt a legelhagyatottabbakban is egy jobb világ
után (»tiltakozás a valódi nyomorúság ellen... a szorongatott teremtmény só
haja .. :")". Annak elbírálása, hogy ez a vallás, a magyar kereszténység, rnely
véleményünk szerint hiánytalanul megőrzi a keresztény hitletéteményt és adek
vátan illeszkedik a szecialista tudat többi formája közé, csakugyan nem alkot-e
antagonisztikus ellentétet a szocializmussal, a hazai marxista gondolkodókra tar
tozik. Vagy talán még rájuk sem, hanem az eljövendő történelmi gyakorlatra.
E legvégső elméleti kérdés függőben maradása azonban nem akadályozhat ben
nünket egy igazságosabb és az egész világ békéjét jobban biztosító társadalom
építésében.

Ha nem akarjuk, hogy elpusztuljon az emberiség, akkor meg kell őriznünk

az ember emberiességét, Harminckét esztendeje annak, hogy véget ért a világ
legesztelenebb pazarlása, a II. világháború. A pusztulás nyomasztó látványa
után lassan kezd kibontakozni a jövő nagyszerű látomása. Vajon utópia-e azt
gondolni, hogy eljön a nap, amikor a keresztények világszerte felmondják szö
vetségüket a kapitaltzmussal, a kommunisták pedig belátják, hogy a keresztények
nem menekülnek álomvilágba a Földről? Lehet, hogy még elérhetetlen álom.
De az ember azért álmodik ma még megvalósíthatatlannak vélt eszményekről.

hogy előkészítse a holnap társadalmi· realitásának kibontakozását.
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ALCESTE SANTINI

A MARXISTAK JEZVSA*
Az elmúlt húsz év alatt immár rendszeressé vált, hogy egyre több keresz

tény teológus foglalkozott és foglalkozik Marx Károly, Lenin, Gramsci és Tog
liatti munkásságával, és nem. kevés azoknak a marxistáknak a száma sem, akik
érdeklődéssei kísérték és kísérik a kereszténység, a katolikus egyház, valamint
a keresztény irányzatú mozgalmak szerepét karunk társadalmában ...

Ebben az új korszakban katolikusok, protestánsok, ortodoxok és zsidók fel
ismerték, hogy együtt, közösen olvashatják az 0- "és Újszövetség könyveit, anél
kül, hogy megtagadnák a maguk meggyőződését, Igy egyszersmind megszűníek

a korlátok is, a marxisták elolvasták és elolvassák aBibliát, megvitatva azt a
keresztényekkel. -

E változás történelmi okai különbözőek és itt most nem kívánjuk valamény
nyit föleleveníteni. Az az igazság, hogy keresztények és marxisták megbizonyo
sodtak arról: egy esetleges nukleáris háború teljesen megsemmisítené az orszá
gokat, népeket és az egész emberiséget. Nemcsak arra döbbentek rá, mekkora
veszélyeket rejt magában az emberi haladással való görcsös es makacs SZeIn

behelyezkedés, hanem azt is felismerték. hogy legalább olyan veszéllyel jár, ha
egyes népek érdekei háttérbe szorulnak más népek érdekei mellett.

Ilyen megállapításokból kiindulva kezdtek hozzá több területen is a kuta
táshoz, saját nézeteiket felülvizsgálva és hozzáigazítva azokat az állandóan moz
gásban lévő valósághoz. Ezáltal a módszerek olyan szabadsága alakult ki, amely
egy adott igazság védelmében nem engedi meg többé a dogmatikus érvelést,

°Alceste Sanílni esszéista és újságíró, akinek "Katolikus kérdés - kommunista kérdés"
címü könyve a közelmúltban jelent meg a Gondolat Kiadónál, ezt a tanulmányát a VIgi..
lia részére kUldte. A tanulmány olasz nyelven "Il Gesu dei marxlstl" címmel, a firen
zei "Ulisse" eímü folyóirat 1976 márciusi számában látott napvüágot.
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