
L U K Á C S JÓ Z S E F

Vallás és vallásosság a mai M agyarországon

Pedagógusok, közművelődésben dolgozók, pártmunkások, a marxista el
méleti és történeti kutatások iránt érdeklődők egyaránt haszonnal forgat
hatják ezt a szerény küllemű könyvet. A  nagy formátumú marxista tudós, 
a szenvedélyes humanista, posztumusz művében -  mint a kérdéskör leg
avatottabb ismerője -  a hazánkban tevékenykedő egyházakról, a vallásos
ság fejlődéstendenciáiról, a marxista vallásfelfogás néhány módszertani 
problémájáról, vallás- és egyházpolitikai kérdésekről fejti ki saját és kuta
tócsoportjának nézeteit. Az olvasó érzékelheti -  a szerző utal is rá hogy 
a mű elméleti összegzés, több éven keresztül tartó kutatómunka gyü
mölcse.

Lukács György szintézisében olvashatjuk a következő sorokat, amelyek 
a szerző valláskutatási és valláskritikai tevékenységét vezérelték: „ M ivel 
egyetlenegyszer adatott élnünk, ebben az egyetlen életben kell mindazt az 
értéket másoknak önmagunkból kibontanunk, ami tőlünk telik ." A  re
cenzens számára ez több mint egy életfelfogás, ez időtálló üzenet. A  köny
vet és funkcióját minősítve olyan példával találkozunk, amelyben az elmé
let és gyakorlat magasfokú egysége valósul meg. Lukács József kiinduló
pontja a materialista történelemfelfogás, a vallásokat a konkrét gazdasági
társadalmi alakulatok kontextusában értelmezi. „ A  vallás tehát a történel
mi-társadalmi fejlődés meghatározott körülmények között fellépő szükség- 
szerű és immanens termékének, együtthatójának, nem pedig a külső erőktől 
való egyoldalú félelem  és tudatlanság produktumának tekinthető.”  Leszá
mol azzal a dogmatikus állásponttal, amely a vallást, vallássoságot kizárólag 
konzervatív, retrográd szerepre kárhoztatja. Egyértelműen rámutat, hogy 
ez a szemlélet nem veszi számba a valóságos történelmi folyamatokat és 
így nem jut el odáig, hogy a vallást mint az emberi történés szükségkép
peni velejáróját értelmezze.

E  sorok írója sokat töprengett azon, hogyan lehetne bemutatni Lukács 
József viszonyát a világhoz. Végül a szerző sietett segítségére következő 
soraival: „Természetesen maga a marxizmus csak akkor válhat képessé a 
társadalmi problémák és a másik világnézet konstruktív-kritikai megköze
lítésére, ha megfelelő önkritikával és kritikával viseltetik önmagával, sa
ját történelmi előzményeivel szemben." Csak ez a pozitív viszony teremti 
meg azt a felfogást, amelyben a vallás elméleti kritikája nem Isten pusz
ta tagadását jelenti, hanem azt az állítását, amelyben az Ember a közép
pont, mint saját történelmének egyedüli szubjektuma. Ez az állítás egyben 
a marxi ateizmus lényege. Az emberközpontú ateista humanizmus nyilvá
nul meg az emberi lényegben, a munkában, a társadalmiságban és tudatos
ságban, valamint az előzőeket átfogó univerzalitásban. Lukács György is 
hasonlóan értelmezte a vallás meghaladását, amely az igazi természet és
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emberközpontúság kiküzdése úgy, hogy nincs visszatérés a közvetlen ter
mészethez és az elvont emberihez, hanem a közvetítések a tárgyi világ 
objektivációi feletti emberi uralom kiteljesedését jelentik.

A  materialista humanista felfogás Lukács József szerint „...olyan ideo
lógiai kultúrát gyökereztessünk meg, amelynek alapián az egyes marxisták 
az élet mindennapjaiban, annak reális összefüggéseiben a meglévő vallá
sosság értékhangsúlyainak konkrét társadalmi-kulturális funkciót képesek 
helyesen megállapítani.”  A  szerző racionálisan tekinti át a felszabadulás 
óta hazánkban lejátszódó szekularizációs folyamatot. A  vallás elvilágiaso- 
dási tendenciáit vizsgálva rámutat, hogy a polgárosodás megkésése és el
torzulása miatt a folyamat korlátozottan bontakozott ki, de ez a kibonta
kozás korántsem azt jelenti, hogy hazánk világnézeti színképében kizáró
lag a vallásos és a marxista világnézet áll egymással szemben. Ebben je
lentős szerepe van annak, hogy a vallásosság szempontjából két ellentéte
sen ható tendenciát, a hagyományos vallásosság nagyfokú és globális eró
zióját, másfelől a vallás iránti megnövekedett érdeklődést figyelhetjük 
meg. Az elvallástalanodás következtében előálló szellemi vákuumot a 
marxizmus nem tudta betölteni, ezzel a világnézeti-ideológiai közömbösség 
teret nyert, sőt, ma, amikor meglehetősen nehéz időket élünk és az állam
polgárok természetes reflexe az elégedetlenség ,,gyakran találkozunk a v i
lágnézeti, ideológiai generalizációkkal szembeni általános kétellyel, sőt 
ellenállással, az értékek tagadásával, vagy a közvetlen, egyéni érdek ab
szolút értékké nyilvánításával.’ '

Nem kevés azonban azok száma sem, akiknek magatartását a cinizmus, 
karrierizmus, opportunizmus... stb. irányítja.

Napjainkban tanúi vagyunk olyan egyoldalú értelmezéseknek is, ame
lyek nem tesznek különbséget a szekularizációs folyamat értéktartalmai kö
zött. (Találkoztunk ezzel az 1985/86-ban a Kritika  és a Világosság című fo
lyóiratokban zajló vitákban is.) Ennek a felfogásnak legelfogultabb kép
viselői mai életünk erkölcsi negatívumaiért a marxizmust teszik felelőssé. 
Ebben a szemléletben a világ „az abszolútumot tartalmazó vallási erkölcs
re és a relativizmus -  a marxizmust és az erkölcsi közömbösséget egybe
mosó -  amorális terrénumára”  bomlik, állapítja meg a szerző. Lukács 
József nagyfokú toleranciájáról tanúskodik, hogy az előbbi megközelítést 
alkalmazókat sem egyoldalúnak, esetleg tévedőknek vagy rosszindulatúak
nak tartja, hanem egyszerűen történelmietlen szemléletűeknek. Ebben a 
szellemben vizsgálja a szerző a magyarországi egyházakat (katolikus, refor
mátus, evangélikus, izraelita és a keresztény kisegyházak), kiemelve elmé
leti, közéleti, politikai, kulturális tevékenységüket, fűként a felszabadulást 
követően. Föl kell hívnunk a figyelmet arra a sajátos formaváltozásra, ami 
az egyházak tanrendszereiben és társadalmi gyakorlatában bekövetkezett. 
Az aggiornamentó, a modernizálás nyomán létrejött katolikus teológiai 
attitűdökre, a protestáns egyházak társadalmi realitásokat figyelembe 
vevő viszonyára, amelynek során történelmileg eljutottak a szocializmus el
fogadásától a szocializmus vállalásáig, s napjainkra az „evangéliumi kál- 
vinizmusig, az evangélikusok pedig a „diakóniai teológiáig” . Érzékelhet
jük azokat a közéleti szempontból releváns mozzanatokat, amelyeknek össz
társadalmi jelentősége van, vagyis az egyházak önreflexióját.
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L ukács József történetiségében tárja fel a párt és az egyházak viszo
nyát, melynek vezérlő elve a következő: „ a  marxista pártok tevékenysé
gének történelmi célja: a szocialista, a kommunista társadalom megvalósí
tása” ... Erről az alapról tarthatjuk nagy jelentőségűnek az M SZM P Politi
kai Bizottságának 1958-as két határozatát, amelyek rögzítették egyrészt az 
állam és az egyházak viszonyát, másrészt a pártnak a vallásos világnézet
tel kapcsolatos álláspontját. A  kérdés értékelésében a szerző is elismerően 
szól arról a tényről, hogy az M SZM P a gyakorlati-politikai együttműkö
dést és az eszmei vitát, a dialógust dialektikus egységben értelmezi és ke
zeli. Ez a politikai irányvonal adott biztosítékot a párbeszéd kiteljesedé
séhez is. A  dialógus vonatkozásában Lukács visszatérően bírálja a marxiz
mus dogmatikus, vulgáris és aufklerista hagyományait. Az egész könyvön 
áthúzódó szerzői attitűd a vulgáris ateizmussal szembeni történeti-dialek
tikus vallásértelmezés.

Mai életünkben különös jelentősége van az erkölcsnek, a társadalom 
tagjainak különböző értékválasztásának. Tanúi vagyunk komoly értékvesz
tésnek és az értékrend látványos torzulásának is. A  társadalmi együttmű
ködés szempontjából vizsgálja a szerző a valláserkölcs és napjaink értékei
nek viszonyát. Bizonyítóan szól arról, hogy a marxizmus erkölcsi felfogása 
szélesebb, mint a vallás (redukált) elemi normái, ugyanakkor utóbbit úgy 
fogja fel, mint az együttélésből kialakult alapvető követelmények követ
kezményeit. Számunkra a jövőt meghatározó szempont, hogy az emberi lét 
előtörténetéből az igazi történetre való átmenet mennyi időt vesz igénybe, 
tud-e az ember felelősen és nagykorú módon szembenézni problémáival. Az 
ember minden időpillanatban egyszerre determinált és autonóm, kérdés, 
hogy cselekedeteit, tetteit a mindenkori erkölcsi alapelvek, normák szabá
lyozzák-e kizárólag. A  meghatározottság nem zárja ki az egyéni cselekvés 
sokfeleségét és nem is egyszerűen szabálykövető cselekvésről van szó. 
E l kell ismernünk az emberekben meglévő erkölcsi értéket, amely az egyén 
atonómiájára épülve alkotja meg az ember cselekedetét. Az éthosz imma
nens tradíciója az emberi létezésnek, és a kollektív érzésben, az emberi 
kapcsolatokban alapozódik meg.

Lukács József és munkacsoportja munkásságát a társadalmi-politikai 
gyakorlat szolgálatába állította. A  könyv jó példa valamennyi olvasója 
számára, hogyan lehet élni, vitázni, megérteni nagyfokú toleranciával mást 
és másokat. (Kossuth)

VINCZE BÉLA
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