
AZ EGYHÁZ A VILÁGBAN

~,I{ERESZTÉNYEI{A SZOCIALIZltIUSÉR'I"

Giulio Girardi referátuma a bolognai összejövetelen

A Bolognában megjelenő Il Regno számo! be (két októberi számában) arról az
összejövetelről. amely H)73, szeptember 21-23-ig zajlott le Bolognában, mintegy
kétezer résztvevő jelenlétében. "Keresztények a szocialízrnusért", ez volt az össze
jövetel jelszava és tartalma is, és bizonyos tekintetben folytatása volt annak
az egy évvel korábbi konvenciónak, amely ugyanennek a programnak jegyében
Santiago de Chilében került megrendezésre 1972 őszéri. A bolognai összejövetel
résztvevői a legkülönbözőbb társadalmi szervezeteket, politikai mozgalmakat kép
vi solték, de lényeges összekötő kapcsot jelentett közöttük az a kettős "választás"
(ezt jelenti szó szerint a scelta szó, amiben értelemszerűen egy kicsit a döntés is
benne van), hogy egyszerre kötelezték el magukat a kereszténység és a szocializ
mus mel1et t.

Az összejövetel egyetlen, programadó referátumát Giulio Girardi, a neves sza
léziánus társadalomtudós tartotta, aki már a chilei összejövetelen is kiemelkedő

szerepet játszott. Az alábbjakban ezt a referátumot ismertetjük bő kivonatban,
majd idézünk néhány érdekesebb megállapítást az összejövetel záródokumentumá
ból.

Giulio Girardi azzal kezdte előadását, hogy mindenekelőtt a megren
dült együttérzésnek akar kifejezést adni a chilei elvbarátok iránt, akik "ezekben
a pillanatokban" (a referátum tíz nappal a chilei puccs után hangzott el) a fasisz
ta barbarizmus áldozatai lettek. Felolvasta azt a levelet, amelyet néhány nappal
korúbban Gonzalo AITOYO jezsuita pátertől, a chilei "Keresztények a szocializmu
sért" mozgalom titkárától kapott és amelyben az, még a puccs előtt, a legnagyobb
örömét fejezi ki, hogy a chilei kezdeményezés már Európában is meghozta gyümöl
csét. "Mint sejtheted. boldogan veszek majd részt a bolognai értekezleten" - írja
szó szerint Arroyo páter, szándékának megvalósítására azonban már nem került
sor. Mint "marxista szirnpatizánst", őt is letartóztatták, és október végén azzal
a harminc "baloldali beállítottságú" pappal együtt távozott külföldre, akiknek
kiengedésót a nuncius eszközölte ki a junta -vezetőségénél.

Giulio Girardi előadásának bevezető részében megelégedéssel állapította meg,
hogy "azoknak a keresztényeknek, akik mint keresztények kötelezték el magu
kat a szocializrnus építése mellett, jelenléte a világ minden részében annak a je
le, hogy egyaránt bíznak a világnak és a kereszténységnek is jövőjében; és jele an
nak a bizonyosságnak is, hogy a kereszténység nemcsak a haldokló világhoz tar
tozik, hanem ahhoz a világhoz is, amely születőben van". Amikor a keresztény
ember a szocializmus mellett kötelezi el magát, ez a döntése kétségkívül ellentmondá
sokkal terhes. EJlentmondásokkal terhes annak ellenére, hogy a keresztény világon be
lül is sok minden megváltozott. A 'Populorum progressio az abszolutizált liberalizmus
szigorú bírálatát tartalmazza. Az Octogesima adveniens, ha sok fenntartással is, de elis
meri a kereszténvelenek azt a jogát, hogy a szocializmust válasszák. A katolikus
küldőttsévck legutóbbi találkozói az ortodox vallás képviselőivel Zagorskban, va
lódi evangéliumi értékek felismeréséhez vezettek a szocializmust építő népek tö
rekvéseiben. F'ranciaorszúg, Peru vagy Északkelet-Brazília püspökei élénk rokon
szenvvel beszélnek a szocialtzmusról és a világ minden részében sok diák- és mun
kásmozgalom tett hitet a szocializmus mellett. Bármennyire jelentősek is azonban,
mindezek csak marginális jelenségek azzal az egyházban uralkodó ma még általá
nos mentalitással szemben, amelyet változatlanul az ún. "konstantini korszak" ha
tároz meg. Ez utóbbiról szólva a neves francia teológus Chenut idézte Girardi, aki
L'Evangile dans le temps (Az evangélium az időben) círnű művében írja:

"Amikor a konstantini korszakról beszélünk, ezen nem valamilyen meghatá
rozott történeti periódust értünk, mint amikor például a Capeting dinasztiáról vagy
a Bourbonok monarchiájáról szólunk; olyan időszak ez, amelyben a konstantini
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törvények kezdeti befolyásának eredményeképpen kifejlődött, majd századokra rög
zítödött az intézményes és strukturúlís gondolkodás egész komplexurna. ami azután
nemcsak az egyház magatartásában, hanem egész lE-lkiségé:lx;n urul k odóvá Iett.
mégpedig nemcsak ténylegesen, hanem eszményként is. Századokon át vonszoltuk
magunkkal az egyháznak ezt a mítoszát jóval túl a tényleges konstantini korsza
kon, és túl a római birodalmon".

Girardi szerint azért volt döntő ez az esemény az egyház történetében, mert
él konstantini edictum valójában nemcsak azt eredményezte, hogy az állam elis
merte az egyházat, hanem ugyanakkor az egyház is törvényesítette a fennálló
rendszert. tehát, ha hallgatólagosan is, de elismerte az erősebbek jogát, elfogadta
azt, hogy a társadalom szegényekre és gazdagokra, uralkodókra és elnyomottak
ra oszlik, és szankcionálta az elnyomást és a kizsákmányolást. Ennek következ
ménye volt, hogy magát a bibliát is most már úgy olvasták. hogy az nem az ural
kodó rendszer megkcrdőjelezése, hanem inkább annak törvényesítese. A hatalmon
lévő egyház olvasta a szentírást a hatalom szempontjából. Az kétségtelen, hogy
a kereszténység óriási civilizációs feladatot oldott meg, és a századok során igye
kezett is a rendszert humanizálni, de kérdésessé sosem tette. Márpedig ennek a
konstantini helyzetnek az egyház részéről történt elfogadása, ha hallgatólagosan is,
de ténylegesen osztály-döntés volt, az uralkodó osztály választása. Nem véletlen,
hogy az ily módon hatalomra jutott kereszténység vészesen hasonlitani kezdett arra
a vallásra, amely ellen Krisztus harcolt, és amely Őt végül is keresztre feszítette.
Ugyanazokat a represszív módszereket kezdte alkalmazni a más vallásokkal és a
keresztény valláson belüli ún. deviációkkal szemben, mint amelyeknek Krisztus
volt áldozata.

Persze fel lehetne tenni a kérdést, megengedhető-e az" hogy egy, a régi korok
ban meghozott döntést a mai kor kategóriáinak alkalmazásával ítélünk meg? Vé
gül is milyen alapon várhatnánk el az ókori vagy a középkori embertől, még ha
buzgó keresztény volt is, hogy globálisan utasítsen el egy rendszert, egy mai, mo
dern követelés szellemében? Az igazság viszont az, hogy jelenleg is csak egy ki
sebbség ítéli meg úgy a helyzetet, mint mi, míg a nagy többség vállalja. Itt te
hát nem kronológiai, hanem politikai kérdésről van szó, nem az időszerűség prob
lémájáról, hanem az osztályszempontról. Érthető és tökéletesen megmagyarázható,
hogy a kereszténység a domináló kultúra kategóriáit tette magáévá. Azt azonban,
hogy ez elkerülhetetlen volt, hogy a kereszténység ne lett volna már akkor is
képes egy más alternatíva kifejezésére, ez végzetes félreismerése lenne az evan
gélium megújító erejének.

Az a politikai döntés, amelynek eredményeképpen az egyházban a konzerva
tív osztályszemlélet uralkodó lett, elválaszthatatlan egy antropológiai döntéstől. Azt
az embertípust, aki mellett ez az antropológiai döntés történt, Girardi az uomo
d'ord"ine-nek a "rend emberének" nevezi, leírásából azonban az óvatos, önálló gon
dolkodásra képtelen, minden áron biztonságra törekvő és a hatalmasokkal szem
ben meghunyászkodó kispolgárra ismerünk. Ennek az embernek alapvető magatar
tása a törvény iránti engedelmesség és elutasít minden olyan törekvést, ami ösz
szeütközesbe hozna vele, beleértve a szabadságra irányuló törekvéseket is. Ez az
ember az "erős", "diktatorikus" rendszereket részesíti előnyben, mig gyanakodva
nézi a széles néptömegeket, amelyeket az ő szemében a kulturúlís ('S erkölcsi el
maradottság jellemez, tehát szerinte képtelenek a dolgok megítélésére. Ezért irtózik
a forradalomnak még a gondolatától is, meet az szerinte nem más, mint valami
féle intellektuális zagyvaság tükröződése és az erkölcsök lezüllése. Azonkívül ret
teg is mí nden olyan változástól, amely a biztonságát veszélyezteti. Tekintélytiszte
léte szorosan összefügg konzervativizmusával, amellyel a fennálló rendet és saját cso
portjának azonosságát minden áron védelmezi. És itt válik voltaképpen eaocent
rikussá.

Az egyházban uralkodóvá lett osztálvszemléletnek volt egy teológiai alapja és
vonatkozása is, nevezetesen, eltúlozva hangsúlyozta a lelki, szellemi javak pri
mátusát az "időleges" anyagi javakkal szemben, ami ebben a polarizált formá
ban mindenképpen félreértése az evangéliumnak. Persze tudnunk kell, hogy vala
hányszor a keresztény tanítás valamilyen ideigvaló problémában, legyen az er
kölcsi, politikai, gazdasági vagy pedagógiai természetű, megnyilatkozik, nem vala
milyen speciális megoldást javasol, hanem csak azt, ami az adott történelmi pil
lanatban a leginkább összhangban állónak látszik az evangéliumi ínspirációval.
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A szentírásolvasás sohasem valami "tiszta", elvont dolog, hanem mindig magába
foglal valamifajta interpretációt, vagyis nem teljesen független az olvasó antro
pológiai vagy politikai elkötelezettségétől. így történt, hogy a domináns kultúra
fényénél olvasva, az evangélium egy olyan társadalmi tanítást sugallt, amely nagy
mértékben a kialakult rend szakralizácíója volt. Ebből következik az is, hogy azok
a bizonyos szellemi, lelki javak, amelyeknek primátusát állítani szekták, és amelyek
nek fényénél az ideigvaló dolgokat meg kellene ítélni, nem autonóm értékek, mint
azt tévesen hiszik, hanem maguk is függenek az időleges, tehát antropológiai és
politikai elkötelezettségektől. így azután Isten primátusának a védelme objektíven
és tudat alatt gyakran az uralkodó osztály védelme volt. Az az Isten, aki az írás
szavai szerínt Jetaszttja a hatalmasokat a trónról és fölmagasztalja az alázato
sakat, gyakran került abba a szerepbe, hogy a hatalmasok trónját biztosítsa, és
igazolja az alázatosok föláldozását. Azt, aki azért jött, hogya szegényeknek el
hozza felszabadulásuk üzenetét, gyakran használták arra, hogy rávegyék ezeket a
szegénveket : rnoridjanak le a fölszabadulásukról.

Glrardi szerint az itt felsorolt néhány szempont is elegendő ahhoz, hogy ki
mutassa, mílyen ellentmondásos helyzetbe kerül, lelkiismeretileg is, a forradalmi
érzelmű keresztény. Ez az ellentmondás feloldható úgy, hogy valaki elhagyja az
egyházat, mint ahogy az nagyon sokszor történt és történik is, sokakkal. akik, ami
kor választaniuk kellett a kereszténység és a szecialista forradalom között, a szo
cialista forradalmat választották. Napról napra növekszik azonban szerte a Vi]8g0t1

mindenűtt, azoknak a keresztényeknek a száma, akik elutasítják ezt az alternatí
vát és inkább úgv érzik, állítaniuk kell a szocialízmus melletti elöntés jogosságát a
keresztény világban, és a keroszténvséz mellettí elöntés jogosságát a szocial ista
világban.

Azokal a híveket, akik elutasítják a kapltalista világban ma uralkodó társa
dalrni modell t, rendszerint kontesztálóknak, kritízálóknak, elhajló keresztények
nek nevezik. Úgy hiszem - mondja Girardi -, itt az ideje, hogy elutasítsuk ezeket
a lényegében negatív jellemzéseket és az új keresztény jelenlét alapvetőert pozi
tív jelleget hangsúlyozz uk. Ez a jelenlét ugyanis ugyanolyan mértékben jelent
új antropológiai, mint új politikai és teológiai választást, döntést

Krisztus életében és igehirdetésében döntő szerepet játszott az az alapvető

kon í l iktus, amelynek következtében összeütközésbe került a "törvény embereivel",
akiknek vallásossága a rítusok elvégzésében és bizonyos szabályok megtartásában
merült ki és ugyanakkor az ernber emberek fölötti hatalmának. eszköze lett. Az a
vallás ugyanis, amely a törvénynek szelgáltatja ki az embert, valójában míndig
az embernek szolgáltatja ki az embert. Krisztus, aki jó és megértő volt a sza
maritánus, a házasságtörő asszony és rumdenfajta bűnös iránt, könyörtelenné és
éles szavúvá válik az erények professzionistáival szemben. Az az érzése az em
bernek, hogy azt a Jézust, aki azért jött, hogy eltörölje a bűnöket a föld szí
néről, semmiféle bűn nem zavarta olyan mélységesen, mint az írástudók és a fari
zeusok erényei. És Jézus halálát nem is az emberek bűnei okozták, hanem a val
lási hatóságok, a törvény és az ortodoxia képviselői küldték a keresztre, mert pré
dikációja túl nagy hatással volt a törnegekre. Krisztus halála a törvény átmeneti győ
zelmét jelentette. Föltámadása viszont a szabadság és a szeretet győzelmét hir
deti, ezeknek jelképe lett. Ez a szabadság és ez a szerétet áll a központi helyen
azoknak a keresztényeknek gondolkodásúban, akik az új antropológiai elkötelezett
séget vállalták. Krisztust és ellenfeleit nemcsak két különböző vallási koncepció
választja el, hanem az emberre vonatkozó két különböző elképzelés is. Jézus a
"törvény és rend emberével" a szabadság és szeretet emberét állítja szembe. Amíg
a "rend embere" számára a szabadság alá van vetve a törvénynek, addig a sza
bad ember számára a szabadság egyetlen nermája maga a szabadság, de egy
olyan szabadság természetesen, amelyet lényegileg határoz meg a többiek szabad
sága, a kollektív szabadság. Egy olyan szabadság tehát, amelyet csak közösen lehet
átélni. egy olyan szabadság, amely csak a szerétetben valósulhat meg.

Az új antropológiához tartozik végül annak felismerése is, hogy a felsza
badulásért folyó harcnak nemcsak a fennálló társadalmi rend ellen kell irányul
nia, hanem az emberek tudatának berögződései ellen is, amelyekkel belenyugodtak
a szolgaságba. Az elnyomás. és kizsákmányolás nem lenne lehetséges, ha nem szá
míthatna az ember tudat alatti belenyugvásába. A felszabadulást különlegesen ne
hézzé teszi, hogy az emberek gyakran jól érzik magukat a rabszolgaságban. Ami
kor Mózes népét az ígéret földjére vezette, nemcsak a sivatagi átkelés nehézségei-
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vel kellett megküzdenie, hanem az egyiptomi rabság biztos nyugalmába való vissza
vágyódással is.

Az új politikai döntésre akkor kerül sor, amikor a keresztény szeretet fel
ismeri a világon a nyomorúság, a szegénység, az igazságtalanság és az elnyomás
nagy elterjedettségét. És lelkiismeretében akkor következik be a minőségi ugrás,
amikor felismeri, hogy a nyomorúság és az igazságtalanság nem valamilyen külön
leges vagy esetleges valóság, hanem egyértelműen a kapitalista rendszer szerke
zetí törvényeiben gyökerezik. S a keresztény ember akkor megérti, hogy a ke
resztény szerotet nem egyeztethető össze a kapitalista rendszerhez való csatlako
zással.

Az új keresztény döntésnek van egy teológiai vetülete is. Ez az új teológiai
felismerés legegyszerűbben úgy jellemezhető, hogy visszájára fordítása az eddig
vallott értéksorrendnek, amennyiben a ternpcrálisnak, az ún. "ideigvalónak" pri
mátusát hirdeti a szellemi, spirituális javak felett. Abból a felismerésből ered
ez, hogy Krísztus tanításának ebben a világban és az emberek kozött kell meg
valósulnia. Krísztus az üdvösség föltételévé tette az emberek materiális igényei
ről való gondoskodást, és biztosak lehetünk benne, hogy mindaz, ami egy vallásos
tanításban esetleg ellene mond az emberi fölszabadulás igényeinek, nem jöhet Is
tentől. Ez a felismerés megfelelőképpen csökkenti annak a sokat vitatott kérdés
nek a jelentőségét, mik is azok a különlegcs specialis keresztény értékek a vi
lágban és a társadalomban. Kétségkívül vannak lényeges keresztény értékek, mint
amilyen a szeret,et és a felszabadulás gondolata, ezeket azonban ma már nyugod
tan tekinthetjük nem specialisan keresztény, hanem általános emberi értékek
nek. Szükséges, hogy eit mélyen átgondoljuk, mert ez teszi lehetövé, hogy a ke
resztény ne valamilyen különleges idegenként, hanem a fölszabadulásra törekvő

világba beállva és azzal azonosulva éljen az emberek közott.
Mondandóját összefoglalva, Giulio Girardi kijelentette: világosan meg kell

mondani, hogy ennek az összejövetelnek nem célja sem az, hogy egy új pártot
alapítson, sem az, hogy új egyházat. A szocializmust választó keresztények a leg
különbözőbb keretekben vagy szervezetekben képviselhetik felfogásukat és nézetei
ket, amelyek a gyakorlati kérdésekben különbözők is lehetnek, nagy távlatban és
lényegileg azonban arra irányulnak, hogy egy olyan társadalom valósuljon meg,
amelyben végre minden ember számára lehetővé válik, hogy ember legyen és
amelyben a keresztény üzenet végre a maga teljességében megvalósíthatóvá lesz.

Giulio Girardi referátumát követően kétnapos vitát folytattak az összejövetel
résztvevői, majd egy négy pontból álló zárónyilatkozatot fogadtak el, amely
ben a többek között megállapít ják, hogy a szocializmust vállaló keresztényeknek
ez a döntése a valóság tudományos elemzéséri alapul, valamint a közösség válla
Iásán azokkal, akik vallási, világnézeti különbség nélkül együtt harcolnak egy
osztály nélküli társadalomért. A magukat a szocializmus mellett elkötelező ke
resztények ezt a politikai döntést semmiképp sem kívánják vallási érvekkel iga
zolni. Nem áll szándékukban, hogy a kereszténységet, amelyet oly sokszor használ
tak fel a fennálló elnyomó rendszer igazolására, most a forradalom igazolására hasz
nálják fel. Nem kívánnak semmiféle különleges társadalmi programot, "keresz
tény társadalmi tanítást" képviselni. Amikor hangoztatják a politikai döntések min
denkor laikus voltát, azt sem akarják állítani, hogy a hit és a politika egymástól
idegen szférák. A forradalmi elkötelezettség, amely a társadalom globális átalakí
tására törekszik, nem kerülheti el a konfrontációt a vallás tényével, amelyet a ma
ga szempontjai szerint és a maga eszközeivel elemez, figyelembe véve a vallásos
magatartásoknak is gyakran félre nem ismerhető osztályjellegét, Ugyanakkor a
feltámadott Krisztusba vetett hitünk - állapítja meg a zárónyilatkozat -, nem
elégedhet meg azzal, hogy csak kultuszkapcsolatban legyünk Istennel és személy
telen kapcsolatban a többi emberrel: ennek a hitnek történelmi erővé kell lennie,
amely mindenütt tevékeny, ahol az emberek sorsáról van szó,

DOROMBY KAROLY

A tudás mindig fél a kételyektől, a hit soha. Ezért erősebb a hit a tudásnál.

R. Tagore

Aki semmiben sem tud hinni, annak nem szabad élnie.
Gorkij
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