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Az itt közölt szöveg rész
leta szerzó egy nagyobb
tanulmányából, amelynek
címe: A keresztények Eu
charisztiája mint egyant
ropológiai forradalom eló
jele. Metz rámutat arra,
hogy korunk embere a
hatalom vonzásában él,
egyfajta "uralmi antropo
lógia" eszményét kerget
ve. "Gigantomániájában"
megszállottan, de eleve
kudarcra ítélten arra tö
rekszik, hogy mindent
uralma alá vessen, még a
halált is. Metz evvel az
emberképpel az Eucha
risztiát mint az élet ke
nyerét állítja szembe,
amely megtanít bennün
ket a szeretetre, a szenve
dékkel való együttérzésre.
Az Eucharisztia készíthet
fel arra az .antropológiai
forradalomra", amely egye
düi mentheti meg az em
beriséget a pusztulástól. A
fordítás alapjául szolgáló
kiadás: J. B. M.: Jenseits
bürgerlicher Religion. Kai
ser - Matthias-Grünewald
Verlag 1984, 60-66.
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Keresztény
antropológiai
forradalom
Az antropológiai forradalom, amit itt egészen röviden tárgyalok,
példa nélküli az újkori forradalmak történetében. Talán nevezhet
jük egy új szubjektivitást kialakító forradalmi folyamatnak. Csak
hogy ez máris félreérthető! Mindenesetre arról a felszabadítási fo
lyamatról van sz ó, melyet "a felszabadítás teológiája " tűzött ki cé
lul. Ez a teológia várható és követelhető meg tőlünk itt, hogy ne
áruljuk el, ne hagyjuk cserben vagy ne bélyegezzük keresztényiet
lennek a történelmükkel együtt azokat, akik földünk árnyékos ol
dalának országaiban élnek.

Az antropológiai forradalom felszabadítási folyamata mind
tartalmában, mind irányultságában különbözik a társadalmi for
radalmak közkeletű elk épzel éseit ől. Az antropológiai forradalom
ugyanis nem a szegénységünktől és nyomorúságunktól, hanem
a gazdagságunktól és persze mértéktelen jólétünktől való meg
szabadulást jelenti; nem a nélkülözéstől szabadít megJ hanem a
végül bennünket is fogyasztási eikké degradáló fogyasztói ma
gatartástól; nem az elnyomástól, hanem kívánságaink változatla
nul hagyásától; nem tehetetlenségünktől, hanem fölényünktől;

nem alávetettségünktől, hanem mindent alávető hatalmunktól.
Nem a szenvedéseinktől, hanem az apátiától való megszabadu
lást jelenti; bűneink helyett ártatlanságunktól, jobban mondva az
ártatlanságnak attól a tébolyától való megszabadulást, mellyel
régóta megfertőzte lelkünket az uralmon alapuló élet. Az antro
pológiai forradalom egyenesen a nem uralkodó erényeket akarja
hatalomra juttatni, és melle sleg ezzel együtt meg akarja szabadí
tani társadalmunkat a színtiszta férfikultúrától is.

Nem csoda, ha ennek a forradalomnak nincs tömegbázisa, ha
mindez rendkívül szétszórtan jelentkezik, ha nehéz felkutatni e
forradalom képviselőit, akiknek politikai szerveződése egyelőre

körvonalazatlan. Erre még rövidesen ki fogok térni. Előtte azon
ban el kell magyaráznunk, miért is mond ellent az antropológiai
forradalom célkitűzése hétköznapi elképzeléseinknek. Marx a
forradalmakat egy ízben a világtörténelem gőzmozdonyainak
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nevezte. Walter Benjamin megfontolt kritikával kommentálta ezt:
"Talán egészen másként van. A forradalmak talán az ezen a vo
naton utazó emberiség számára a vészfék fogantyúi." A forrada
lom tehát nem drámaian felgyorsult haladás, nem harciasan ki
élezett evolúció: a revolúció lázadás az ellen, "hogy ez így megy
tovább". A revolúció félbeszakítás - pontosan ez tűnik szá
momra az antropológiai forradalom irányadó értelmének.

Nekünk, keresztényeknek van erre egy kitüntetett szavunk,
mégpedig a megtérés: a szív megtérése. Ha nemcsak az elhitt
hit, hanem a megélt hit fejeződik ki benne, hatalmasat taszít az
emberen; élete gyökeréig és a belőle táplálkozó vágyak, szükség
letek világába hatol. Felsérti és áttöri a közvetlenül önmagunkra
irányuló érdeklődést, megszokott életünk revíziójára késztet. Az
eledel, amelye forradalmi fordulatot táplálja, "az élet kenyere".

Az antropológiai forradalom bizonyos tekintetben a mi keresz
tény válaszunk az úgynevezett túlélési válságra. Kísérlet arra,
hogy egy új, nem uralmi és nem kizsákmányoló viszonyt alakít
sunk ki önmagunkkal, közös világunkkal és környezetünkkel
szemben. Ez a mi valódi hozzájárulásunk az ökológiához, amit az
eucharisztikus közösség középpontja éltet. Az antropológiai revo
lúció, a forradalmi harc önmagunkkal, uralkodó és kizsákmányo
ló identitásunkkal szemben egyúttal és tó1e elválaszthatatlanul a
föld szegényeivel és kizsákmányolt népeivel való szolidaritásunk
alapvető gyakorlata. Mivel az ő szegénységük és a mi gazdagsá
gunk, az ő tehetetlenségük és a mi hatalmunk egymásra utalt, e
népek szabadságvágyát nálunk az önmagunkkal szemben folyta
tott harcnak kell megfeleltetnünk: a folyton egyre többet birtoklás
besurranó eszméjével. valamint az uralom és a konkurencia által
mindenestó1 meghatározott teljes életvilágunkkal szembeni harc
nak. Csak az ökológiai kérdés szociális dialektikáját szem előtt

tartva kerülhetjük el, hogy az ennek jegyében folytatott mai kűz

delmünk a túlélésért ne utolsó kísérlet legyen, hogy ne az amúgy
is gyengék és elnyomottak rovására mentsük meg magunkat.

Lehetséges, hogy ezt az antropológiai forradalmat egyesek fö
löslegesnek tartják, mások pedig nyilvánvaló árulásként bélyegzik
meg. De ne becsüljük le e forradalom politikai és szociális jelen
tőségét! Minden társadalmi-gazdasági forradalom, támaszkodjon
bár célirányosan és stratégiailag tudatosan az elnyomottakra és
megkárosítottakra, végül ismét csak alávetettséghez és jogfosz
tottsághoz vezet, ha nincs mersze megvalósítani az antropológiai
forradalmat, vagy ha a kiküzdött vagy elrendelt társadalmi for
radalom révén adottnak, netán letudottnak tartja. A forradalom
így nem győzhet, hiszen csak az uralmi életet foganatosítja;
Nietzsche mindig erősebb marad Marxnál!

De hát hogyan és hol jöhet létre konkrétan az antropológiai
forradalom és a vele együtt megcélzott politikai kultúra? Kik le
hetnek a képviselői?
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Az úgynevezett túlélési válság mértéke miatt társadalmunk
ban a morális és pedagógiai posztulátumok mindinkább vissza
térnek a politikába, vagyis politika és erkölcs újból összekapcso
lódik: élet és életminőség, az élet prioritásának megváltoztatása,
az élet önkorlátozása, lemondás és aszkézis, a szív fordulata
mint a túlélés maximája - egyre több ilyen és ehhez hasonló
követelés kerül a politika szótárába. Eddig e követelések elszór
tak maradtak, olykor fenyegető, Kasszandra-szerű,olykor pedig
felhívó, morális-pedagógiai mellékzöngével. A politikai követelé
sek benyomulnak az egyéni morál és az egyéni életforma terüle
tére. Ez a szimptóma nagy jelentőségű. Azt jelzi ugyanis, hogya
nyilvános és a privát fogalmának klasszikus polgári megkülön
böztetése újból vita tárgya lett. Persze nem azért, hogy e különb
séget eltöröljék (ami nyilván csak az individuum politikai taga
dásának árán lehetséges), hanem hogy újrafogalmazzák. Ennek
az újrafogalmazásnak kétségkívül társadalmi alapon kell megtör
ténnie; hiszen ez az a hely, ahol az új kívánalmakkal fellépő po
litikai élet személyessé válik, és ahol a személyes érintettség p0

litikaivá válhat; ez az a hely, ahol politika és morál újból
közvetíthető nem totalitárius módon, ezért az antropológiai for
radalom is innen indulhat ki.

Időközben már nálunk is növekvő számban vannak olyan tár
sadalmi bázison alapuló csoportok, melyek a túlélési kényszer
kérdésére alternatív életformákat keresnek válaszul, vagy már
gyakorolják is azokat. Bizonyára sokan vannak közöttük olya
nok, akik a valóság elől a politikamentes életbe menekülnek, és
a politikai ártatlanság naivellenkultúráját keresik. De sokan kö
zülük az új életformáért, az új életstílusért folytatott kűzdelmü

ket eleve összekapcsolják a politikai felelősséggel is, és úgyszól
ván "hétköznapi módon politizálva" dolgoznak a nyilvános és a
privát érdekeltség viszonyának átalakításán. S vannak közöttük
olyan csoportok is, akik kifejezetten keresztény indíttatásból "él
nek másként". Fontosnak tűnne számomra, hogy e csoportokban
és kezdeményezésekben ne csak a szokásos kívülállókat fedez
zük fel (akik mindig is léteztek valamennyi társadalomban és
valamennyi egyházban), hanem egy még nagyon is diffúznak ér
zett új politikai kultúra éllovasait. Ha egyedül maradnak, gyor
san meglakolnak amúgy is csekély politikai rátermettségükért;
felbomlanak, és ismét beszippantja őket az a társadalmi közeg,
amelyet pedig meg kellett volna változtatniuk. Magukra hagyat
va nyilván nem lehetnek az általunk tárgyalt antropológiai forra
dalom képviselői.

De mi történne, ha végre nagy egyházaink saját bázisukra tá
maszkodva maguk is jobban differenciálódnának? Ha maguk al
kotnának bázisközösségeket, vagy legalább gyakrabban engedé
lyeznék, és nem csak a harmadik világ fejlődésével együtt járó,
sajátos és felvállalhatatlan egyházi képződményeknek tartanák
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őket? Nálunk egy ilyen fejlődés mindenekelőtt a "tisztán vallási
közösség" eszméjével áll szemben. Ez azonban nagyon is a polgá
ri vallást képviselő egyház szervezeti reflexe; az egyház túlontúl
visszatükrözi a nyilvános és a privát polgári megkülönböztetését,
ahelyett, hogy valamelyest hozzájáruina átalakításukhoz. Ráadá
sul a tisztán vallási közösség eszméjét régóta pasztorális okokkal
magyarázzák. Folyton azt hangsúlyozzák, hogy a bázisközösségek
konfliktusainak befogadása zavarná a közösségek békéjét. Mintha
az úrvacsora közössége elpalástolná, és nem elsőként tenné nyil
vánvalóvá a társadalmi szenvedést és az ezzel együtt járó, az eu
charisztikus asztalközösséghez szóló kihívásokat! Mindeközben az
is egyre világosabb lesz, mekkora árat kell megfizetnie közössé
günknek ezért a társadalmi közönyért és politikai látszatsem
legességért. Ezek mindinkább olyan vonásokat mutatnak, melyeket
a bázisközösségek a társadalmi különbségek kiegyenlítése és elsi
mítása révén éppen hogy el akarnak kerülni, mint például a
templomba járók egyre gyakrabban panaszolt idegenségét és kö
zömbösségét egymással szemben. Ez az egyre szembetűnőbb vég
szükség adhat talán esélyt egyházainknak arra, hogy kitörjenek
saját közösségük kereteiből. A latin-amerikai egyházhoz hasonló
an, ahol a bázisközösségek az imát összekötik a politikai harccal,
az Eucharisztiát a felszabadítás munkájával, a bázisközösségek
nálunk egy olyan antropológiai forradalom képviselői és helyei
lehetnek és kell lenniük, melyet az Eucharisztia ereje táplál.

Persze a bázisközösségeken alapuló egyház sohasem lehet en
nek az antropológiai forradalomnak az egyedüli képviselője; a
keresztényeknek sok más emberrel kellene együtt járniuk ezen
az úton, sok nem hívővel is, akik e forradalmat a keresztényitől

egészen eltérő indíttatásból óhajtják. És mindannyiuknak sok
csapással és vereséggel kell számolniuk. De van-e még elég idő

egyáltalán az antropológiai forradalom útjára lépni? Elegendő

idő összhangba hozni az új praxist a tudat átalakulásával, ele
gendő idő ahhoz, hogy az emberiség túlélési válságára egy ka
tasztrófától mentes utat találjunk? Nem ér-e már nyakunkig a
víz? De úgy tűnik, igen. Ezért egyáltalán nem vagyok biztos ab
ban, hogy elég időnk lesz erre. Mégis hadd utaljak Martin Lu
ther híres válaszára, melyet állítólag arra a kérdésre adott, hogy
~~t tenne, ha tudná, hogya világ a következő napon elpusztul:
"Ultetnék egy fát a kertemben." Számomra e válasz nem a sors
ba beletörődött gyengeséget, és nem is az apokaliptikusan han
golt kárörömöt fejezi ki; e válaszban a hidegvérű keresztény re
mény szólal meg. Nélküle bizony antropológiai forradalomra
sem vállalkozhatunk, melyhez nekünk, keresztényeknek az élet
kenyere ad erőt.

Uj/aki Tibor fordítása
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