
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.

Felhasznált Irodalom: H. Zahrnt: Wozu Ist das Christentum gut? München 1972. 11-20;
145-150. o. - Gecse G.: Szocializmus és vallás. Világosság. Melléklet az 1977 januart szám
hoz. - K. Marx, F. Engels: A vallásról, Budapest 1961. - Kónya J •.: Szocializmus és val
lás. - Lukács J.: Szocializmus és vallás. - G. Girardi: Idézi Gecse G.: Szocializmus és,
vallás. - M. Horkhelmer: Die s ehnsuctu nach dem ganz Anderen, Hamburg 1970.
P. Togliatti: Idézi A. Santini: Katolikus kérdés - kommunista kérdés, Budapest 1976.

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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és még kevésbé erőszakos eszközök igénybevételét. Sőt: maga az adott igazság
éppen a párbeszédben, a tények összevetése által válik hitelessé. Mindazoknak
a hivőknek, .akík őszintén vállalják ezt a tényeket egybevető párbeszédet a mar
xistákkal és elkötelezték magukat a válaszadásra, továbbá bebizonyították, hogy
gyakorlatilag közreműködnek egy igazságosabb társadalom megvalósításában. a
keresztény vallás elvesztette immár sokáig hagyományos ideológiai szerepét (ami
re a vallás marxi meghatározása vonatkozík i j,a nép ópiuma"), Olyan hitté vált,
amely arra ösztönzi a hívőt, hogy tettekkel álljon ki felebarátja érdekében, és
lépjen föl a kízsákrnányolók, más emberek elnyomói ellen, ne pedig segitse őket.

Dorothee Sölle keresztény teológus párbeszédet folytatva a kommunistákkal
azt írja, hogy "az eszmék határai manapság kítáguitak, túl a politikai-Ideológiai
tömörülések határaínv.! És ehhez Iríng Fetscher hozzáfűzi: "A keresztény em
bernek talán nem is az Isten fogalmára van szüksége,· hanem magára a hitre,
mégpedig nem azért, hogy ezáltal megmagyarázza a világot, hanem inkább meg
változtassa azt. Miközben pedig azon munkálkodik, hogy megváltoztassa a vilá
got, egyszersmind kézzelfogható tanúságot tesz hitéről is".2 A hitnek ez az új
megvalósulásí formája, Dorothee Sölle szerint "fontosnak tartja Jézust bele
helyezni a világba; a ,Jézus-kérdés' magában foglalja a világ átalakítását a bé
ke, a szeretet és az emberi humánum szellemében, anélkül, hogy ezáltal a
hitet puszta humanízmussá változtatná"."

A mondottakból természetszerűen következik. hogy a hitnek' ez az értelme
zése, ha nem is vezet szükségszerűen a marxizmushoz. mégsem jelenthet kí
vülálló szemlélődést a szocializmus kérdésében, amely napjainkban elvi, gyakor
lati viták középpontjában áll. És nemcsak azért, mert a szocializmus a világ
földrajzilag is hatalmas területén már megvalósult, vagy bonyolult folyamaro
kon át most van megvalósulóban. hanem mivel a szocializmus az emberiség nagy
reménységévé vált. Másfelől a marxisták és a marxista szellemű mozgalmak,
a világ szocíalísta átalakításának hosszú és bonyolult küzdelmében nem hagy
hatják figyelmen kívül sem a katolikus hitvallású dolgozókat, sem a keresztény
elveken alapuló mozgalmakat.

Ma, a közelmúltban, éspedig olyan objektív helyzetben, amikor a vallás
elnyomó és a szabadságot elfojtó rendszerek támogatója volt, gyakran esett szó
a vallás negatív szerepéről, hangsúlyozottan a keresztény valláséról. minthogy
a katolíkus egyház mínt intézmény és a pápaság szorosan együttműködött a
világi hatalommal. Ez az eredője Marx sokat emlegetett meghatározásának a
vallásról, hogy az "a nép ópiuma".

Nem akarunk itt most e meghatározás történetével mélyrehatóbban foglal
kozni - bár sokan kiragadták a teljes értelmére rávilágító összefüggéseiből -,
mégis meg kell [egyeznünk, hogy Marx Károly egy merőben másfajta keresz
ténységgel kerűlt szembe, nevezetesen IV. Vilmos Frigyes Poroszországának ke
reszténységével. amely elválaszthatatlanul hozzánőtt az akkori állam íntézmé
nyeíhez, úgyhogy még manapság is "a történelem fundamentuma"-ként tartják
számon. Az ifjú Marxot gimnáziumi tanulmányaitól kezdve foglalkoztatta Jézus
alakja és élete, később pedig mindaz, amit tanítása, élete és kereszthalála az
"emberiség számára jelentett.

Marx ezt írta: "A vallási nyomorúság a valóságos nyomorúság kifejezése,
s egyszersmind tiltakozás a valóságos nyomorúság ellen. A vallás a szoronga
tott teremtmény sóhaja, egy szívtelen világ lelke, mínt ahogyan szellemtelen
állapotok szelleme. A vallás a nép ópiuma.i" Kétségtelen, hogy Lenin is egy
másfajta vallással találta magát szemben, olyan egyházzal, amely egy kizsák
mányoló és igazságtalan társadalomban a megalázkodást és a beletörődést ta
nította, ezért Lenin elítélte és harcolt ellene.

Megint más típusú vallás és hit az, amely a közelmúltban arra ösztönzött
Iiatalokat, dolgozókat, értelmiségieket és még papokat is, hogy együtt harcol
janak kommunistákkal, szocialistákkal és más antifasisztákkal az Ellenállás ide
jén, majd később Európában, Vietnamban, Latin-Amerikában és Afrikában az
emberi jogok érvényre juttatásáért, valamint egy új társadalom rnegvalósításá
ért, szemben az elnyomással és az erőszakkal. De éppen a hitnek ez a formája
mutat vissza Jézus alakjára és küldetésére, ezt a hitet fedezték föl újra a hivők

és fedezte föl maga az intézményes egyház is a II. vatikáni zsinattal. Ezért fog
lalták bele, Togliatti [avaslatára, az OKP 1962-ben megtartott X. kongresszusá
nak tézisei köze a következő megállapítást: "Arról van szó, hogy megértsük:
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a szocialista társadalom felépítésére irányuló törekvések nemcsak hogy utat ta
lálhatnak maguknak, vallásos emberekben is, hanem a jelenkor drámai. prob
lémáival szemben még ösztönzőül is szelgálhatnak a szenvedők vallási tudatában".

Tudatlanság és történelemellenesség volna tudomásul nem venni, mit élt át
Jézus, az Emberfia a keresztfán. Lombardó Radice írja: "Az emberi tapasztalat
bizonyítja, hogy az önfeláldozásnak, mint önmagunk megvalósításának, nem szük
ségszerű velejárója az istenhit. Engem Krisztus megtestesüléséből és megfeszíté
séből annak szent története nem érdekel; hinni abban, hogy Krisztus áldozata
megváltotta az emberiséget az eredeti bűntől, nekem idegen világszemlélet és
mint gyermeteg és mitikus dologgal, szemben állok vele. Azt viszont, hogy va
laki magára vegye felebarátai gyötrelmeit, egyáltalán nem tartom gyermeteg
nek, sőt ellenkezőleg: szerintem ez akkora tett, amely minden addig ismert
teremtmény közül kiemeli őt."s

Való tény, hogy sok-sok partizán és kommunista harcos önfeláldozását a
vérengző náci fásiszták elleni harcban más eszmények motiválták, mint mond
juk Maximilian Kolbe lengyel pap áldozatát, aki önként adta oda életét egyik
sorstársa megmentéséért. A keresztény felebaráti szeretet, a maga sajátos indí
tékai szempontjából, nem lehet azonos azokkal az eszmékkel, amelyek a kom
rnunisták forradalmi harcának etikai alapjait képezik. De mégis: egy .Kolbe
áldozata, valamint a kommunisták önfeláldozása egy közös ügyért, valahol és
valamiképpen összefügg egymással. ,.A felebaráti szerétetnek ezek a tapasztala
taí - írja Radice - nem kizárólag keresztény tapasztalatok. A könyörületesség
nem a hivők kiváltsága. Jól tudta ezt maga Krisztus is, amikor az irgalmas
szamaritánusról szóló példabeszédet elmondta ..." 6

Nos tehát. ha a felebaráti szeretet és a másokért vállalt önfeláldozás a ma
ga eredményeiben könnyít a többi ember sorsán vagy biztosítja jobb jövőjüket,

ha a "megújulás" eszkatológiai felhívása a krisztusi etika értelmében a keresz
tények belső átalakulását jelenti, akkor igaz az is, hogy "Isten országának" a
gondolata, amennyiben az emberiség eszményi jövőjére, egy új társadalmi él'.
erkölcsi rendre, egy új, tartós korszakra vonatkozik, a keresztényi üzenet leg
magávalraaadóbb része.

Az eljövendő "Isten országa" gondolata nem idegen az Oszövetség prófétai
hagyományától sem, de Jézus tanítása és keresztáldozata által vált leülönösen
lenyűgözövé és egyetemes méretúvé az egész emberiség előtL Persze, nem hiá
nyoznak belőle az olyan elemek sem, amelyeket mi, mai szemmel már termé
szetfölöttinek. mitol6giainak tartunk, éppen ezért Jézus személye nem valami
féle demarkációs vonal a rni földi világunk és a túlvilág között. "Isten orszá
gának" eljövetele ezt a világot, ezt a történelmet, ezt a társadalmi és politikai
helyzetet is jelenti. azt, hogy az emberiség által várt jobb jövendő itt, ezen a
mí világunkon válik konkrét reménységgé,

Nem érdektelen továbbá hangsúlyozni, hogy Jézus tanítása szerínt az az
,.ország" nem a véletlen műve lesz, még csak fantasztikus ígérgetésekkel sem
hitegeti követőit. Sőt: Jézus arról igyekszik meggyőzni tanítványait és mindazo
kat, akik őt hallgatják. hogy a jövő "a te ügyed", vagyis "tőled is függ", attól,
hogy ki mennyit vállal, tesz és hogyan harcol érte (innen az Ószövetség prófé
tai hagyományainak sajátos jellege és megújuló kultusza). :És valóban, ha a
jövőt úgy értelmezzük. hogy az egy fennálló igazságtalan rendszer gyökeres
felszámolása, akkor aza meglevő állapotok teljes megváltoztatását jelenti, ter
mészetesen nem úgy, ahogyan arról Szent János Apokaltpsztse beszél, tele
fantasztikus látomásokkal, amit jóval később írtak és soroltak az Újszövetség
könyvei közé. Az az "or8zág" viszont, amit Jézus tanít, egy új korszak bekö
szöntésére vonatkozik, és ezt az úJ korszakot szerínte is míndenkinek a szemé
lyes hozzájárulásával kell felépíteni: ezért minden emberi tett. minden emberi
erőfeszítés. az egész történelmi fejlődés efelé mutat. Ebben rejlik tehát a "Jé
zus-jelenség" eszkatologikus jellege ...

Ebből a szemszögből nézve különösen jelentős Jézus alapvető üzenete, ami
kor azt mondja: "Tartsatok bűnbánatot, mert közel van a mennyek országa!"
(Mt 4,17). Ezt pedig úgy kell értenünk, hogy jobbá válhatunk, emberibbé for
málódhat a társadalom, hogy az egyének megtisztulhatnak, és ez, ha jól meg
gondoljuk, nem utópia, mert kézzelfogható, elérhető, abban a mértékben, aho-
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gyan az ember megújítja életét, átalakul és átalakít. Ugyanaz a bún például
lehet makacsul megrögződött valóság - mind egyénileg, mínd társadalmilag -,
amennyiben részévé vált az életnek, de ugyanakkor lehet olyan akadály is,
amelyet el kell távolítani, mégpedig a "megújulás" -'- megtérés - által, mind
az egyén, mind a társadalom életéből. Következésképpen az "üdvösség" nem
valamiféle kizárólagosan túlvilági fogalom, aminek csupán próbatétele ez a föl
di élet, hanem már itt és most kézzelfogható, konkrét tény.

És hogy az "üdvösségnek" mennyíre megvan a maga modern, dialektikus
értelmezése is, azt sajátosan bizonyítja a lHedellini Konfe1"<!nciát előkészítő ülés
dokumentuma, amelyben többek között ez áll: "Isten üdvözítő tervének közép
pontja Jézus Krisztus, aki halálával és feltámadásával átalakítja a mindenséget
és 'ezáltal lehetövé teszi az embereknek, hogy a maguk emberi teljességét föl
fedezzék. Ez a teljesség magában foglalja az egész embert: testet és lelket,
egyént és társadalmat, szernélyt és vllágmindenséget, időt és végtelenséget. Krisz
tus, az Atya tükörképe, valóságos Isten és valóságos ember magára vette az
emberi létet, annak minden vonatkozásában." 7

Természetesen egy pillanatig se gondoljuk, hogy a krísztusi üzenet ilyen
értelmezése, származzék bár a zsinati teológusoktól vagy a marxista tudósoktól.
egyenesen a marxizmushoz vezet, vagy azonosítható a marxista filozófiával.
Viszont semmiképpen sem lebecsülendő, hogy a krisztusi üzenetben hangsúlyo
zott szerep jut a jövőnek, és az ember elkötelezettségének a jelen iránt, akár
katolikus, akár keresztény az illető. A krisztusi üzenetbe foglalt buzditás 
"Tartsatok bűnbánatot, mert közel van a rnennyek országa!" (Mt 4,17) ;.... föl
tételezi a hitet valami emberi filozófiában, abban, hogy az ember teljesen em
beri módon, emberhez méltóan élhet, ha ő maga, személyileg is minden erejét
latbaveti a jelenben a jövőért; következésképpen a marxisták, akik ebben a je
lenben egy különb, jobb emberibb jövőért harcolnak, nem tehetik meg, hogy
ezt a buzdítást ne a maga eredeti megvilágításában vizsgálják.

Ez azt jelenti, hogy a forradalom, vagyis a forradalmi elkötelezettség egy
jobb világért, egy valóban szocialista társadalomért. az egyedül járható út, ke
resztény értelemben véve történelmi lehetőség a cselekvésre, a tanúságtételre
a felebarát érdekében.

A marxista módszertan érdeme, hogy új és eredeti feltételeket teremtett a
"Jézus-probléma" elemzésére, mégpedig nemcsak a marxista tudósok, hanem a
teológusok számára is, hogy új megvilágításban. a források újfajta tanulmányo
zásával értékeljék a zsidó hagyomány és a korai kereszténység egész eszkatolo
gikus-prófétai témakörét.

Ez a kutatás, éppen azért, mert mind a liberális:, mind a szocialista, mind
pedig az egyházi hagyományokkal szemben is (utóbbit XII. Piusszal bezárólag
értve) új alapokon fejlődhet tovább __ o korábban csak a teológusoknak volt
szabad foglalkozniuk a Jézusra vonatkozó kutatásokkal -, nyilvánvalóvá tette,
hogy a nem-hivők is érdeklődhetnek a "Jézus-probléma" iránt, sőt jelentős

mértékben hozzájárulhatnak a források elemzéséhez. a keresztény tanok kritikai
vízsgálatához, azok egész történelmi folyamatában.
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