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Maríanské-Lazné, a német nevén bi
zonyára ismertebb Marlenbad volt a
színtere annak az immár harmadik
nemzetközi találkozónak. amelyet a
Paulus-Gesellschajt rendezett keresz
tények és marxisták között. Első eset,
hogy ilyen természetű szimpozionra
szocíalísta országban kerülhetett sor,
ami önmagában is jelentős mozzanat,
Am még inkább az, ha fontolóra vesz
szük, hogya Csehszlovák Tudományos
Akadémia szociológiai intézete nem
csak a társrendezői tisztséget vállalta
magára, hanem a meghívókat is ő bo
csátotta ki, s rajta keresztül voltakép
pen a csehszlovák kormányzat fedezte
az értekezlet és a vendéglátás tetemes
költségeit.

A szimpozíon (eredeti jelentése sze
rint: .Jcözös étkezésekkel egybekö
tött színvonalas beszélgetés") április
27-én kezdődött és 30-án ért véget.
Európának úgyszélván valamennyi or
szágából kereken 200 marxista és ke
resztény gondolkodó ült össze, túl
nyomó többségükben egyetemi taná
rok és tudományos intézmények mun
katársai. A legteljesebb küldöttség a
csehszlovák mellett a magyar volt.
"Alkotás és szabadság egy humánus
társadalomban" - ekként hangzott a
kitűzött téma, amellyel 18 főelőadás

és 30 kisérő előadás foglalkozott. Meg
vitatásukban míntegy 70-en vettek
részt. Ennél jóval többen is jelentkez
tek hozzászólásra, ezek azonban az idő

rövidsége miatt már csak írásban
nyújthatták be észrevételeiket.

Nem árt talán, ha már bevezetőben

megemlítem, hogya téma kényes 
mert közvetlenül politikai síkra átvi
hető - vonatkozásai miatt az előké

szítő tárgyalások során merültek fel
bizonyos aggodalmak is. Ezek az ag
godalmak azonban szerencsére nem
igazolódtak be olyan formában, amely
holtpontra juttatta volna a párbeszé
det. A veszélyesnek mutatkozó zökke
nőket is sikerült elsimítani, amiben
kétségkívül érdemleges szerepük vol t
a szocíalísta országokból -érkezett
keresztény kongresszusi tagoknak.
Egyébként is azonban, nem tekintve
egészen szórványos kivételeket, mind
végig egységesnek bizonyult az a fel
fogás, hogy a keresztény-marxista
dialógus mára!kkor is történeti szük-
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ségszerűség napjainkban, ha egyedül a
felelősség átérzése indokolná azoknak
[övőjéért, akik életben akarnak ma
radni.

Ahogyan a katolikus teológus, Erich
Kellner, a Paulus-Gesellschajt ügyve
zető elnöke is leszögezte a megnyitó
ülésen: "Mint felelősségteljesemberek
azért jöttünk össze erre a találkozóra,
hogy megvitássuk egy igazi világbéke
szellemi feltételeit. Felelősek vagyunk
azért, hogy amennyiben belátásunktól
függ és hatalmunkban áll, kiküszöböl
jük azokat az okokat, amelyek bárme
lyik nap új katasztrófát hozhatnak az
emberiségre." Ugyanakkor kifejezte
Kellner azt a rneggyőződését is, hogy
amíg az emberi lét alapvető kérdései
ben nem érjük el a kellő összhangot,
addig nem is reménykedhetünk az em
beriség megnyugtató jövőjében. Nyil
vánvaló, hogya megoldásra váró nagy
probléma a -keresztények és a marxis
ták között, mint eddig, úgy most is a
vallás problémája, éspedig mind el
méletben, mind gyakorlatban.

Erre utalt Roger Garaudy profesz
szor, a párizsi "marxista tanulmányok
és kutatások központjának" igazgatója
is, amikor az első sajtőkonferencián

akként nyilatkozott, hogy "egy jó tün
dér" két ajándékról gondoskodott az
újaob találkozó számára. Az egyik
VI. Pál pápa legutóbbi enciklikája, a
Populorum Progressio, a másik az eu
rópai kommunista pártok Karlovy
Vary-i értekezlete. Ez, mint tudjuk, az
erőkegyesÍ'tése céljából felhívással
fordult a keresztényekhez is, "katoli
kusokhoz és protestánsokhoz, a kü
lönböző vallású hívőkhöz, akik vallá
sos meggyőződésükkel motiválják a
békére és a társadalmi igazságosságra
való törekvésüket". S elmondta Gara
udy, hogy ezt megelőzően Dolores
Ibarruri, a spanyol polgárháború ne
ves "Passionaria"-ja három tételt szö
végezett meg, amely egyöntetű elfoga
dásra talált: 1. Senki sem zárkózik el
azoknak az alapvető változásoknak tu
domásulvétele' elől, amelyek ma men
nek végbe az egyházakban; 2. a kom
munisták együtt kívánnak haladni
azokkal a hívőkkel, akik vallási meg
győződésükből folyóari harcolni akar
nak a demokráciaért és szabadságért;
3. a kommunisták el vannak határoz-



va arra, hogya katolikusoknak mind
filozófiai, mind politikai szempontból
egyre nagyobb figyelmet szenteljenek,

*
S valóban - anélkül, hogy bármi

féle közvetlen összefüggésre gondol
hatnánk -, ezek a most olvasott téte
lek pregnánsari jutottak kifejezésre
abban a beállítottságban is, amellyel
a szirnpozion marxista résztvevői a
tárgyalt kérdésekhez nyúltak. Beleját
szott ebbe az a körülmény is, hogy
amit már az előző találkozókon meg
kezdtek, most tovább mélyítették a
marxizmus szociológiai természetű

valláskri tiká]ának fel ül vízsgálását.
Ugyanakkor pedig ehhez kapcsolódva
és vele párhuzamosan keresztény ol
dalról sem maradt el a vallás társa
dalmi szerepének és az egyházak fel
adatainak újraértékelése és a nem-hí
vők számára is elfogadhatónak vélt
tisztázása.

Robert Kalivoda professzor, a Cseh
szlovák Tudományos Akadémia filozó-

. fiai intézetének tudományos munka
társa, Marxnak azt a kijelentését tag
lalva, hogy "a vallás a nép ópiuma",
annak oa nézetének adott kifejezést,
hogy ez a minősítés "egy meghatáro
zott keresztény értékskála meghatáro
zott reális kihatását helyesen érzékel
tette ugyan a társadalom életében",
tévedés lenne azonban megelégednünk
Marxnak ezzel a megállapításával és
azt a kereszténység marxista értel
mezését illetően "biblikus alapnak" te
kinteni. Szerinte Marx egyetlen mon
dására semmiképpen sem szabad egy
szerűen ráépiteni egy marxista elmé
letet. "Az emberiség hosszú és fájdal
mas útján a szabadság felé - adta
elő Kalivoda - alapvető fontosságú
az a tény, hogy az őskereszténység

mínt az emberi ellenállás megnyilvá
nulása lépett fel a világban uralkodó
elnyomás ellen, és csak hosszú belső

harc után változott azzá az egyházi
ídeológiává, amely szankcionálta az
elnyomást. Nem leplezhető az a tény,
hogy a keresztény radikális nem-al
kalmazkodás, amely az emberiségnek
az emancipáció eszményeit, a szoci
alizmus és a kommumízmus eszmé
nyeit hozta, egyike azoknak az alap
vonásoknak, amelyek a kereszténysé
get egész kétezeréves fejlődésében jel
lemezték. Ha tehát a jelen helyzetben
reális lehetőségel mutatkoznak annak,
hogy a modern kereszténység segítsé-

get nyújt a kor embereinek harcuk
ban a modern elnyomás ellen, s ezzel
hiteles hagyományaihoz kapcsolódva
jár el, akkor ez a harmadik fordulat
kétségkívül óriási gazdagodása a ke
resztény mozgalom dialektikájának."

Luciano Gruppi, az olasz kommu
nista párt ideológiai osztályának igaz
gatója, annak a meggyőződésének

adott hangot, hogy ma már "a szo
cialista társadalom építésére ösztönöz
het a vallásos tudat is, ha számbaveszi
a jelen világ drámai problémáit".
Milan Prucha professzor, a Csehszlo
vák Tudományos Akadémia filozófiai
intézetének tudományos munkatársa
tagadó értelemben vetette fel a kér
dést: "Lehet-e a marxizmus és a ke
reszténység szembenállását minden to
vábbi nélkül a proleltár és oa polgári
ideológia ellentétével azonosítani?"
Vitezlav Gardavsky, a brünni Anto
nina Zápotockého Akadémia tudomá
nyos munkatársa szerint "tényként fo
gadható el, hogy az egyháznak önma
gát kell okolnia a munkásmozgalorn
ateizrnusáért, de ugyanígy igazság az
is, hogy ez az ateizmus az akkori tör
téneti körülménvék között csupán em
berileg nem-hiteles alakban, mint an
tiklerikalizmus és mint világnézetileg
nihilista álláspont alakulhatott k.i egy
általán a vallás ellenében".

Lukács József, a Magyar Tudomá
nyos Akadémia munkatársa, a Vilá
gosság felelős szenkesztője, aki a szim
pozion egyik legfipvelemreméltóbb
előadását tartotta, határozottan rögzí
tette, hogyamarxizmus ellene van
annak a naív antiteizmusnak, amely a
felvilágosodás racionalísta-sclerntista
szemléletmódját jellemezte. A mar
xizmus figyelme - úgymond - nem
csak arra irányul, hogy mely körül
mények között szükségszerű igénye az
embernek a természetfölöttiben való
hit és hogy míként változik ez az ál
lapot, hanem arra is, hogy mik a val
lásosság tartalmi elemei s melyek
azok a normák, amelyeket a vallás a
transzcendensből vezet le. Neki is az
a nézete, hogy végeredményben az ak
tív, a dinamikus elem bizonyul erő

sebbnek a kereszténységben, amely
minden valószínűség szerint túl fogja
haladni a konstantini korszakra jel
lemző statikus szemléletet és mind
erőteljesebben ki fogja emelni az em
ber aktív szarepét és felelősségét a
saját társadalmi jövőjének alakításá
ban. Ma tehát, amikor a figyelem nem
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a történet "abszolut" célja, hanem a
konkrét történeti feladatok megoldása
felé fordul, a különbőző világnézetű

kiindulások rnellett is megtalálhatók
és meg is kell találni azokataz érint
kezési pontokat, amelyek reális alapot
nyújtanakaz együttes cselekvésre.

Gruppi szerint a Pacem in Terris
enciklika, a II. vatikáni zsinat és a
legutóbbi Populorum Progressio en
ciklika "nagyban hozzájárult egy
olyan helyzet megteremtéséhez. amely
ben megvan a lehetőség a kereszté
nyek és a marxisták új viszonyának
kidolgozására". S ennek a lehetőség

nek megvalósítása okából - fűzte

hozzá Gruppi - "nagyon tisztában
vagyunk annak fontosságával, hogya
mi oldalunkon túlhaladjuk a szocía
lizmus és a vallás viszonyára vonat
kozó régi felfogásokat". Garaudy· is
azt a meggyőződését nyilvánította,
hogy "az az új magatartás, amelyet az
egyház tanúsít az ember irányában és
amely a zsinat óta folyvást nagyobb
teret nyer, Iehetővé 'teszi az elmélyült
találkozást a marxistákkal a humaniz
mus síkján". S hogy ezzel kapcsolat
ban ismét Lukácsot idézzem : "Az
egész eddigi emberi fejlődés humánus
hagyatékához tartoznak azok a kíván
ságok és pozí.tív törekvések is, ame
lyek a kereszténységben kifejezésre
jutnak: a kívánság a személviség sok
oldalú kíbontakozására, a társadalmi
ígazságosságra, Olyan világot kell te
remteni,amelyben a felebaráti szere
tet tényleges kiterjedését a társada
lom szerkezete támasztja alá." Jiri
Cvekl dócens, a Csehszlovák Tudomá
nyos Aikadérnía filozófiai intézetének
tudományos munkatársa még ezt is
megjegyezte: "Történetileg tekintve
semmi kétség sem foroghat fenn ar
ról, hogya kereszténység, az európai
kereszténység nélkül nem lenne mar
xizmus."

*
"Humánus társadalomról" lévén szó,

amely tehát nem lehet meg alkotás és
szabadság nélkül, a szimpozion mar
xista résztvevői egyik fontos felada
tuknak tekíritették, hogy meghatároz
zák, miként értelmezik ők a szocíalíz
must és annak ateizmusát,

Milan Machovec, a prágai egyetem
filozófia-tanára kifejtette, hogya mar
xista ateizmus szembenáll a teizmus
sal, ,amennyiben ez "misztifikáció", de
egyáltalán nem antiteizmus. (Ez volt
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Lukács álláspontja is.) "Az igazi mar
xista 'ateizmus nem fejére fordított
dogmatizmus. Isten nem-léte módszer
taní szükségesség, de nem dogma." Ez
a magyarázata annak - tette hozzá
Machovec -, hogyamarxista kész
olyantól is tanulni, aki vallási kate
góriákban gondolkozik, anélkül, hogy
ezzel feláldozná saját alapelveit. "A
dialógus a mi részünkről nem takti
kai vagy politikai megfontolásokon
alapszik, hanem egzisztenciális szük
ségességnek tartjuk, ami nélkül az
ember erkölcsileg fejletlen maradna."

Ami a szocializmust illeti, ennek
győzelme - jelentette ki Garaudy 
nem következík be teljesen magától, a
dolgok valami kényszerűsége nyomán.
"Ha azt moridjuk, hogy a szocializmus
szükségszerű a kapitalizmus jelenlegi
szakaszában, ez nem jelenti azt, hogy
bármit is cselekedjünk, a szocializmus
létre fog jönni. Hogy ez megtörténjék.
ahhoz elengedhetetlen a világ valósá
gos átalakítása, s nem egyedül az esz
me, amelyet felőle táplálunk. Nagyon
Ieszegényitenék a marxizmust azok,'
akik a szabadságot arra a formulára
csökkentenék, hogy a szabadság a tu
datossá vált szükségesség, Bizonyos,
hogy a szükségesség elismerése nél
külözhetetlen mozzanata a szabadság
nak. Az emberi történet azonban nem
a természet dialektikájanak csupán
különleges esete. Ezt a történetet az
ember csinálja és nem a történet az
embert. A különlegesen emberi mun
kával, vagyis azzal a munkával, ame
lyet a cél tudata előzött meg, lép szín
re a történet, mínt az ember alkotása.
Az ember a maga munkájával átala
kítja a természetet, s ezt átalakírva
önmagát is alakítja, új szükségleteket,
új távlatokat, új értelmet teremt ma
gának." Hasonlóképpen Lukács is: "Az
embernek újból és újból küzdenie kell
az előálló problémák helyes megoldá
sáért, a megnyíló lehetőségek optimá
lis kiaknázásáért. A szocializrnust nem
szabad tehát valami holt, egyszer s
mindenkorra adott állapotnak, az em
ber-volt végső megvalósulásának te
kinteni." S Lukács, aki aláhúzta azt a
kimagasló szerepet is, amelyet az esz
mék visznek a cselekvés motiválásá
ban, nyomatékkal kiemelte, hogy az
emberi gazdagság, amire a szocializ
mus törekszik, nem jelentheti az anya
gi értékek uralmát az ember fölött,
mert ez csak új formája lenne az el-
idegenedésnek.



Ilyen gondolatsor nyomán következ
tetett Machovec oda, hogya jövőben

a marxizmus központi kérdése az em
beri egzisztencia értelme lesz. Nem
merő spekuláció ez, hanem alapvető

kérdés, mert ettől függ a szabadság
eszményeinek és az ember teljes ki
bontakozásának munkálása. "Csupán
egy vulgáris fogyasztó-életstílus ugya
nis visszaesést jelentene a vallás tör
ténetí szintje alá." Ha az ember nem
talál semmi "szembenvalót", vagyis
olyan értéket, amely túlhaladja őt ma
gát, akkor rnagárahagyatottságát kell
átélnie egy értelmetlen rnindenségben.
Kultúrája és tudása is akkor öncéllá
és ezzel értelmetlenné válik.

Lukács szerint az emberi egziszten
cíának az emberben meglévő képes
ségek és lehetőségek feldolgozása és
kifejlesztése ad reális tartalmat. Pou
tív meghatározását véve, a szabadság
sem más - jelentette ki Walter Hollit
scher, a Ieipzigí egyetem filozófiai-ta
nára, az osztrák kommunista párt köz
ponti bizottságának tanácsosa -, mínt
"szabadság a teremtő erők kibonta
koztatására, arra, hogy az ember min
denoldalúan magáévá tegye a valósá
got." Végeredményben tehát - szűrte

le Garaudy - marxista részről is ki
kell még dolgozni "az ember bölcsele
tét", amely nem vész el az elvontsá
gokban, hanem a társadalmi-történeti
dimenziókat is magában foglalja. Ga
raudy szerint közös feladatuk lehet ez
a keresztényeknek és a marxistáknak.

Közben érdekes vitára is sor került
maguk a marxisták között. Prucha azt
állította előadásában, hogyamarxista
bölcseletnek is a "lét" bölcseletéből

kell kiindulnia. Cesare Luporini, a fi
renzei egyetem filozófia-tanára, az
olasz kommunista párt központi bi
zottságának tagja, ellene szólt ennek,
mert szerinte minden marxista böl
cselet kiindulása csak "a jelenben
adott társadalom" elemzése lehet.
Prucha azt válaszolta, hogy ebben az
esetben egész sereg olyan problérnát
ki kellene zárni, amilyeneket a ha
gyományos filozófia vetett fel. Ez pe
dig nem lehetséges, mert a filozófia
"élő organizmus", és ha dogmatiku
san megkötnék. akkor lehetetlenné
válnék minden dialógus. Machovec és
Garaudy a prágai professzor felfogá
sát támogatta.

*

"A marxizmus tehát - állapította
meg Gardavsky - nem tekinti a kom
munizmust abszolut célnak abban az
értelemben, hogy hozzá viszonyítva
minden egyéb dolog csupán eszköz
lenne; abban az értelemben sem, hogy
ez lesz az emberiség végső állapota; s
végül abban az értelemben sem, hogy
a kommunizmus jövője már ma ak
ként lehetne a történet abszolut bi
zonyossága, hogy a mi cselekvő eg
zísztencíánk voltaképpen mellőzhető

vé válnék. A marxisták előtt, úgyis
mint ateisták előtt, nincs semmiféle
abszolut jövő, hanem csupán nyitott
jövő. Nyitott marad a mindenféle em
beri lehetőségek értelmében és a bi
zonytalanság értelmében is. A kérdés
ezek után, amelynek megválaszolása
keresztény partnereink részéről döntő

horderejű, ekként hangzik: készek-e a
keresztények magukra vállalni teljes
mértékben és fenntartás nélkül az
együttes felelősséget a jövőt illető kí
sérletért, és készek-e magukra vállal
ni ennek történeti kockázatait is?"

A felelet erre határozott "igen" volt.
A kereszténység - okolta meg állás
foglalását Yves Congar, a strasbourgí
egyetem katolíkus hittuuományi kará
nak professzora - minden idealiszti
kus és platonizáló formája ellenére is,
amely a múltban annyi időn át elide
genítő hatással járt, olyan hit volt,
amely a világ megváltoztatására ösz
tönzött, mert hiszen a teremtés a ke
resztény szemleletben nem Isten egy
szeri aktusa, hanem állandófolyamat,
amelynek cselekvő tényezője a törté
netben önmagát alakító emberiség.
Azok a társadalmi struktúrák, amelye
ket a történeti fejlődés hoz magával,
nem ütközhetnek a kereszténység ál
tal vallott transzcendenciával, Kon
fliktus csak azok számára keletkez
hetne, akik hamis idealisztikus beál
lítottságukban a transzcendencta ki
domborítása végett tagadásba vennék
az immanenciát. Amit ugyanis a 'ke
resztényeknek igazságként kell elfo
gadniok, az, hogy az isteni kinyilat
koztatás is a történetben és a történet
útján megy végbe, éspedig egy telje
sen emberi történetben és egy teljesen
emberi történet útján. "Az embernek
Isten nem vetélytársa, aki csak úgy
állhat helyt, hogy eltünteti [átszótár
sát."

A mai keresztény gondolkodó na
gyonis tudatában van az ember tör
ténetiségének - jelentette ki Giulio
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Girardi professzor, a nem-hívőmkel

foglalkozó vatíkání titkárság tanácso
sa. Az ember nem tisztán természeti
valóság, hanem történeti valóság is.
Tudatának és lelkiismeretének fejlő

dése lényeges tényező, amikor az em
ber meghatározza kibontakozásának
konkrét feltételeit. Ebből következik
viszont az is, hogy az ember nem ol
dódhat fel teljesen a társadalomban,
mert neki rnint alanynak kell megva
lósítania önmagát. Szükséges tehát,
hogy oselekvésének, intézményeinek
és történetének ő legyen a szerzője és
mértéke. Vincenzo Miano professzor,
az imént említett vatikáni titkárság
vezető titkára, le is szögezte: "Ami a
hívőket és a nem-hívőket összeköti,
amiben közösek. az az, hogy embernek
kell lenni és hogy minden embernek
a saját és embertársai sorsa irányá
ban a legteljesebb felelősséget kell
tanúsítania."

Különösképpen fennáll a kereszté
nyeknek az a felelőssége abban a te
kintetben is, hogy mielőbb megszűn
jenek azok az elídegenedések, ame
lyeknek gyökerei - mint Girardi erő

teljesen kiemelte - a jelenkori tár
sadalom szerkezeteibe nyúlnak. "A
keresztények - mondotta Girardi 
éppúgy meg vannak győződve, mínt a
marxisták, arról, hogy ki kell kűsző

bölni azelidegenedések okait, és hogy
az ember teljes szabadsága a gazda
sági szabadságot is magában foglal
ja." Congar egyáltalán nem tagadta,
hogy a történet során sűrűn adódtak
esetek az elídegenedésre a vallás ne
vében, jóllehet maga az evangéliumi
hit ellenük szólott. A II. vatikáni zsi
naton is nyíltan beszéltek erről, éspe
dig azzal a szándékkal, hogy a kato
likus gondolkodók igyekezzenek újon
nan és félreérthetetlenül meghatároz
ni a keresztény vallás és a társadalmi
tevékenységek kapcsolatát.

Itt a szimpozionon főleg Girardi és
Johann B. Metz, a münsteri egyetem
katolíkus teológiai karának professzo
ra, az ezúttal sajnálatosan távolma
radt Karl Rahner neves tanítványa,
tárgyalta ezt a nagyfontosságú kér
dést. Metz mindenekelőtt azokat a
történeti adottságokat világította meg.
amelyek miatt a klasszikus "metafi
zíkaí teológia" elvileg sem látott prob
lémát a vallás és a társadalom, az el
mélet és a gyakorlat viszonyában.
Számára ezek egységet képeztek, s így
a vallás metafizikai jellegű értelme-
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zéseit a társadalomra is vonatkoztat
ta. Ezt az egységet végképpen szét
törte a felvilágosodás, a teológiai gon
dolkodás azonban egészen a legutób
bi időkig egyszerűen elsiklott az ek
kor felrnerűlt problémák mellett. A
teológia uralkodó kategóriái így to
vábbra is főleg a személy belső köré
be, a magánéletbe, a polítikamentes
területre tartozó kategóriák maradtak.
A szeretetet s vele együtt az összes
emberközti jelenségeket fellengzősen

előtérbe állította, de ezek már eleve
és szinte önként értetődőséggel csakis
magánjellegű, bizonyos mértékben po
litikától mentesített alakban jutottak
érvényre, mint én-te-viszony, mint
személyek közti találkozási viszony,
talán még mint szomszédsági viszony.
Metz szerint ez a leszűkülés magya
rázza, hogy a keresztény vallásra kri
tikátlanul és ellenőrizetlenül rátapad
hatott a felvilágosodást követő polgá
ri és kapitalista rendszer szociológiai
és politikai ideológiája. Okkal hivat
kozhatott erre a marxizmus vallás
kritikája, ez a lényegében ideológia
krítíka, amikor a vallást mint megha
tározott társadalmi viszonyok "ideoló
giai felépítményét" mutatta be. Mi
sem szükségesebb és sürgősebb te
hát, mint annak tudatosítása a meg
újhódott katolikus teológiában, hogy
mik benne a társadalmi és a poli1ikai
"ráhatások" (implikácíók), mert csakis
így kerülhető el, hogy a keresztény
vallással visszaéljenek és 'konkrét tár
sadalmi viszonyok felépítményeként
hasznosítsák.

Amit a fejlődés ma elsősorban pró
bára tesz - mondotta Girardi -, az a
kereszténység központi szeretet-paran
csa. Az igazság ugyanis az, hogya va
lóban hiteles keresztény magatartás
magában foglalja a felkelést a világ
ban levő tarthatatlan, igazságtalan ál
lapotok ellen, és megköveteli a gyö
keres. változásokat. "A szerétet főpa

rancsa a keresztények számára ma
parancs az ember felszabadítására.
harci felhívás minden elidegenedés el
len." Ugyanígy Metz is: "A szeretet
nek nem szabad többé az én-te szigo
rúan személyközti !körére korlátozód
nia; nem szabad rajta csupán karita
tív ,felebaráti segítséget' érteni; ellen
ben társadalmi dimenziójában kell
felfogni és érvényesíteni: a szeretet
feltétlen eltökéltség az igazságosság, a
szabadság és a béke megteremtésére a
többiekért. Megkívánhatja ez azt is,



hogy a keresztény szeretet társadal
milag mozgósítsa magát, mint feltét
len akarat az ígazságosságra és a sza
badságra mások irányában." Emellett
pedig azt se feledjük - csengett ki
Metz szavaiból -, hogy az a kritika,
amely minket az ekként helyesen ér
telmezett szeretet-parancs teljesítése
körül érhet, a mai társadalomban
míndjárt valláskritikává is változik.

Amennyire megítélhettem. a feltett
kérdésre keresztény részről adott vá
laszokat kedvezően fogadták a mar
xisták. Ugyanakkor - mint Heinrich
Eries, a müncheni egyetem katolikus
teológiai karának professzora szavak-

A KIS ÚT

•

ba is foglalta - a keresztények köré
ben is megelégedést keltett, hogy a
marxizmusnak immár sok reprezen
tatív képviselője másként értékeli ma
a vallást és különösen 'a keresztény
hit jelenségét, mint akár egy évtized
del ezelőtt.

Vajon lehetséges-e ennek a mindkét
oldalon pozitívnek minősíthető új
szemléletnek nyomán új magatartás is
kettőjük között? Levonhatók-e gya
korlati következtetések is, megfelelő

en annaik a tételnek: nem arról van
szó, hogy a világot és a valóságot ér
telmezzük, hanem, hogy megváltoztas
suk ? Erről legközelebb.

"Miféle végzet kerített a tehetetlenség hálójába, hogy valósággal ölbetett
kezekkel kell néznünk: mindennap elvész, széthull valami a fészekből, melyet
annyi törődés és gond árán építettünk. Egy kícsikét talán a kárpótlás szenve
délyével is, mert sorsunk háborúk, újrakezdések, ismétlődő megtorpanások, me
lyekből magunkat is újból és újból fel kellett építenünk. Igaz, a kor: nagy
tettek ideje. De külön-külön - a legtöbbünk élete apró napszámos munkákban
telt el. El kellett azt is végezni, hogy akik utánunk jönnek, már nagyobbat,
merészebbet álmodhassanak. Eleinte lázadoztunk, de hovatovább beértük
az egyetlennel: egy biztonságos tető védelme alatt együtt lesz majd szép csa
ládunk. Vejeink, menyeink és unokáink vesznek körül - talán egy terebélyes
fa alatt, melyet magunk ültettünk - s már csak valami szép és fenséges szim
fónia ünnepi zsongása ölel majd körül, mielőtt kilépnénk a fák alól ... S most
be kell érnünk - szimfónia helyett - egy sláger szétfoszló dallamával. Szö
vege is csak töredékesen zsong valahol bennünk. Jóformán már csak az első

sor: Arva a ház, nincs kacagás .. ." .

Ez nem azoknak a végzetesen ma
gukrahagyott szülőknek a panasza,
akikkel nem törődnek gyermekeik és
akiiknek sokszor már szavuk sincsen,
csak a vigasztalan és reménytelen só
hajok elcsukló hangfoszlányai.

A fent idézett levélben egy lassan
már általánossá váló "normális pa
nasz" szólal meg, ha egy kissé eltú
lozva is, mert egy szerkesztőségnek

írott levélben illik megemelni a sza
vak hétköznapisagát. Voltaképpen
nem is panasz ez abban az értelem
ben, hogy vádaskodik benne valaki.
Csupán észrevesz, egy kis szomorúság
gal megállapít és a sorok között még
be is ismer valamit. Ha jobban meg
nézzük, nemcsak a sorok között, de a
leírt sorokban is, mert mi más lenne
az, hogy "ölbetett kézzel kell néz
nünk" - ha nem valami beismerés
féle. Bizony, bizony: legkönnyebb a
sorsra, a végzet "bekerítő hálójára",

az idők járására róni, hogy ölbetett
kézzel nézünk valamit, ami pedig a
tevékenven segítő kéz közbenyúlásás
igényelné,

Tanulságos azon iseltúnődni, hogy
miért van: éppen a mai 50-60 évesek
nemzedéke veszi ennyire szívére az
életnek azt a nagy realitását, hogy
felnövekedve a fiókák, kirepülnek a
fészekből? S azt is, hogy ez a fészek
nem úgy fészek már - még a kire
pülés előtt sem -, ahogyan hajdan
volt. Nem az a meghitt, biztonságot
nyújtó, háborítatlan nyugalrnú és jól
berendezett öle az életnek, ahol egy
megbonthatatlan ősi rend patriarkális
fegyelme dajkálta az utódok nemzedé
keit. Mindez felborult, felbomlott, a
varázslatos körön réseket nyitott ez a
mi nyugtalanságokkal. robbanásokkal,
a változások bonyolultságaival bővel

kedő Ikorunk. S mintha ez az egész
csak akkor kezdődött volna, amikor
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