
NYIRI TAMAS

VALLÁSKRITIKA ÉS IDEOLÓGIA-KRITIKA
A kereszténység nem válaszolt mindig megfelelően a valláskritikára. Vagy

erőszakosan elfojtotta az ellentmondást, elnyomta az "engedetlenséget", vagy
csak az apologetika szállt szembe a bírálattal: listába foglalta a "bizonyítható"
vallási igazságokat és tételeket. Az iskolás teológia többi ága felmentve érezte
magát a valláskritika kihívása alól; historicizmusba és ideológiai absztrak
ciókba veszett (például a harmincas évektől kezdve a II. vatikáni zsinatig
egyik leggyakoribb témája a mariológia volt). Ezzel csak elfödte, de nem ol
dotta meg a kereszténység szavahihetőségének lappangó válságát. A szocioló
giai bírálatot az a vallás éli túl, amelyik képes levonni annak üdvös tanulsá
gait. A valóban hivő kereszténynek ez különösebb nehézséget nem okoz, mert
a marxi bírálat nem a hiteles keresztényeszmére, hanem annak ideologízált
formáira vonatkozik.

Ködképek és előítéletek

Az ideológia fogalmának nincs egységes és általánosan elfogadott defini
ciója ; ahányan foglalkoznak vele, annyiféleképpen határozzák meg. Ebben a
tanulmányban ideológián - egészen általánosan - eszméknek és vélemények
nek a társadalmi helyzettel összefüggő rendszerét értjük':

Az "ideológia" ki.fe.iezést valószínűleg A. Destutt de Tracy (1754-1836) hasz
nálta először", írásait Marx is gyakran forgatta. Szó szerint az eszmék kialaku
lásával és rendszerével foglalkozó, az emberi tudás alapját alkotó tudományt
jelenti. Destutt de Tracy nemcsak elméleti, hanem gyakorlati jelentőséget is
tulajdonít az ideológiának. Elméletileg az emberi megismerés egész területé
nek, valamint a társadalmi. politikai és gazdasági életnek az alapia. Gvakor-,
lati jelentősége pedagógiai hatásában rejlik. A francia "ideológusok" felvilágo
sult nézeteik míatt szembefordulnak Napóleonnal. "Az ideológiának, ennek a
ködös metafizikának kell tulajdonítanunk szép Franciaországunk minden nyo
morúságát" - írja Napóleon3• A császár politikai-társadalmi fel forga tással
vádolja az ..ideológusokat". s rosszalló, peioratív értelemben használja a szót.
Destutt de Traey, s már előbb Condillac (1715-1780), főként azonban Holbach
(172:3-1789) és Heloétiue (1715-1711) a trón és az oltár érdekszövetségét s az
ideológiai "előítéleteket" támadja",

Az első ídeológiakritíkus azonban voltaképpen Roger Bacon (1220-1294).
A korabeli "studium" hibájául rója fel az emberi butaságot, S imponáló bá
torsággal fedi fel forrásait: a közvélemény e.öítéleteít, a tekintély bálványo
zását, az állandó megszokását, a tudatlanságot leplező áltudás fitogtatasát. A
középkor nem sértődött meg, s jellemző szellemi nagyvonalúságával a "doc
tor mirabílis" jelzővel tüntette ki Bacont eredetiségéért és kíméletlen őszinte
ségéért.

Jóval későbben élő névrokona, Francis Bacon (1561-1626) kidolgozta a
tévedés elméletét. A tudományos megismerést fenyegető tévedések okait
"ködképeknek" mondja", Négyféle köd.cép (idolum) tartja hatalmában az el
mét. A törzs 1cödképei közösek mindenkiben: értelmünk az ember természetét
összekeveri a dolgok természetével és így meghamisítja ezeket. A barlang
1cödképei az egyén individuális tulajdonságai: "mindenkinek megvan a maga
egyéni ürege vagy barlangja, amely megtöri és beszennyezi a természet fé
nyét aszerint, hogy kinek milyen az egyéni természete, milyen neveltetésben
részesült. kikkel érintkezik, mit olvas, kiket tisztel és csodál, milyen tekinté
lyeket ismer el stb." A piac kődképei a szavak helytelen használatából fa
kádnak. "Az embereket ugyanis a beszéd gyűjti társaságba, a szavak viszont
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az átlagos felfogóképesség szerint alakulnak ki. Ezért a helytelenül és ügyet
lenül kialakult szavak szembeötlő módon béklyóba verik az értelmet. Ezen a
bajon mitsem enyhítenek a tudósok védekezésképpen alkotott meghatározásai
és magyarázatai, sőt éppen a szavak tesznek erőszakot az értelmen, a sza
vak zavarnak össze mindent és bonyolítják az embereket megszámlálhatatlan
hiábavaló vitába és szószaporításba", A színház köd.képein téves filozófiát és
hamis tanítást ért. "Ezeket a színház ködképeinek nevezzük, mert vélemé
nyünk szerint, ahány filozófiai irány felmerült vagy polgárjogot nyert, ugyan
annyi színdarab készült el és került bemutatásra: megannyi képzeletbeli és
színpadra illő világ. Méghozzá nem is csupán a már meglevő vagy az ókori
filozófiákról és szektákról állítjuk ezt, mivel számtalan ilyen színdarabot lehet
kigondolni és tetszetős ruhába öltöztetni, hiszen a legkülönbözőbb tevedések
eredhetnek csaknem azonos okokból. És nem csupán a filozófiai rendszerek
ről gondolkozunk így teljes egészükben, hanem a tudományok legtöbb elvé
ről és axiómájáról is, amelyek a hagyomány erejéből és hiteléből, valamint
hanyagságból kaptak erőre."

Az "idolumok" _tanát e1evenítik föl a XVIII. századi francia felvilágosult
gondolkodók, ködképek helyett azonban "előítéletről" beszélnek. Az előítéle

tek be nem vallott érdekeket lepleznek: nemcsak gátolják az értelem működé

sét, hanem megakadályozzák az emberi boldogulast is. Heusétiu.s az előíté

letek társadalmi, Holbach lélektani forrásait "leplezi le". Ugyanarra az ered
ményre jut mindkettő: meg kell szüntetni a politikai és a vallási előítéle

teket, s létre kell hozni a szabadság bírodalmát'',
Marx nemcsak ismerte, hanem részben át is vette Bacon, Heluétius és

Destutt de Tracy gondolatait, ideológiafogalma azonban alapvetően az ide
alizmus bírálatán nyugszik. Azt állítja, hogy az eszmék a társadalmi-gazda
sági viszonyoktól függenek; még a látszatra gazdaságfeletti eszméket is az
egyéni és a gazdasági érdekek fedik át. Irányítják az eszmék megfogalmazá
sát, sőt sokszor az eszmék magvat alkotják. A társadalomban uralkodó esz
mék a kiváltságosak érdekeit tükrözik, a fennálló társadalmi rend megszilár-

. dítását célozzák, amelyhez ugyanezek az eszmék szelgálnak elvi alapul. Kö
vetkezésképpen Marx nem tekinti önálló valóságnak a vallást és a keresztény
séget, nem a kereszténység önértelmezéséből indul ki, hanem tényleges társa
dalmi szerepéből. A lényeget nem különbözteti meg a jelenségtől ; az igazság
lelőhelye Marxnak nem a biblia, nem a tradíció és nem a keresztény teológia
önértelmezése, hanem a vallás társadalmi gyakorlata. Valláskritikája tehát
voltaképpen ideológiakritika. "A vallás elleni harc tehát közvetve harc az pl
len a világ ellen, amelynek szellemi aromája a vallás. A vallási nyomorúság
a valóságos nyomorúság kifejezése, s egyszersmind tiltakozás a valóságos nyo
morúság ellen'", Helyesen állapítja meg W. Post; hogy - mivel Marx csak mel
lékesen foglalkozik valláskritikával - a marxizmus érvénye és ereje nem a
valláskritika meggyőző erején dől e18

• A vita azonban valójában nem a
transzcendencía-ímmanenoia kérdése körül forog. A tulajdonképpen vitatott
kérdés az, hogy a keresztényekben van-e elegendő kritikai többlet, hogy
az elméleti megállapítások helyett áttérjenek a gyakorlatra: a bírálatra és a
változtatásra.

Mivel az ideológiát mindig valamilyen érdek irányítja, állandóan abban
a veszélyben forog, hogy hamisan értelmezi a valóságot. Gyakran mondtunk
kereszténynek olyan - főként társadalmilag jelentős - kijelentéseket is,
amelyeknek a kinyilatkoztatással semmiféle benső, logikai kapcsolatuk nincs.
Egyáltalán nem biztos, hogy hitelesen keresztény minden olyan vélemény,
amely a keresztény hitigazságok szóbeli vagy rituális megvallásával akarja
igazolni magát. Elkerülhetetlen azonban, hogy - az egyéni helyzetünkre
való állandó tudatos és nem tudatos reflexió miatt - ne szüremkedjék be
a legtisztább eszmékbe is érdek. Gondolkodásunk legelvontabb szintjén, még
a pozitívisták jegyzőkönyvi tételeiben is tükröződik az ember egyéni érdeke



és környezete. Bizonyos határok között jogos a magánérdek .ís. Ha azonban
keresztény jelzésű 'kijelentéseink átlépik a toleranciahatárt, akkor az ideoló
gia gyanújába keverednek.

Az ídeológia-kritika hivatása, hogy kihántsa az eszméket szóhüvelyükből,

feltárja teljes vagy részleges ideologízáltságukat, rámutasson az ídeologizá
lást irányító gazdasági, hatalmi vagy egyéb érdekekre, tehát leleplezze a
tévedést, a tévhitet, babonát, előítéletet. amely a valóság téves értelmezésé
hez vezet. Az eszmékkel való visszaélés lehetőségére is figyelmezhet, arra,
hogy gyakran nincs normatív erejük. A normatív erőt nélkülöző eszmék
egyetlen lehetséges viselkedési formát sem zárnak ki; gyakorlatilag mindent
megengednek. A történelem tanúsága szerint a "közjó" eszméje a legszemér
metlenebb önzést is eltűri. Ezért hangoztatja K. Rahner, hogy nemcsak el
vekre (eszmékre), hanem gyakorlati imperatívusokra - mondhatnánk vég
rehaitási utasításokra - van szükség,

Bacon arra akarta ráverini az embereket, "hogy szabaduljanak meg egy
időre a fogalmaktól és szokjanak lassan össze a valóságaal", Az ideológia
kritika legfontosabb szerepe számunkra az, hogy megteremti a marxista val
láskrrtikával való vita és párbeszéd alapját. Lehetőséget nyújt a gondolatok
kölcsönös kicserélésére, hogy hatékonyabban vegyen részt mindkét fél a vi
lág humanizálásának közös feladatában.

Ideologizált eszmék

A keresztény eszmék és a társadalmi érdekek összekeveredése gazda
sági téren a leggyakoribb - mondja A. Burghardt10• Számos példával iga
zolja tételét. l~

Elsőnek a tulajdon ideológiáját említi. A termelőeszközök magántulaj
donáról vallott keresztény nézetnek nincs semmiféle belső-logikai kapcsolata a
kinyilatkoztatással. A magántulajdon keresztény szószólói a "keresztény gaz
dasági rend" feltételezéséből indulnak ki. Elgondolhatónak tartják a ke
resztényelveknek megfelelő legjobb gazdasági berendezkedést. s ezt a ma
gántulajdonban vélik megtalálni. A magántulajdon jogi íntézményesítése
részleges értelmi horizontot alakít ki; a magántulajdon íntézményesítését
általánosítják, eleve érvényesnek és vitán felülinek, a tulajdon egyéb for
máit pedig másod- vagy harmadrendű megoldásnak tartják. Az emberek kis
csoportjának az érdekeit azonosítják az egyház tanításával, bár a kinyilatkoz
tatás semmiféle útmutatást nem ad a javak elosztásának, a termelőeszközök

birtoklásának a mikéntjére. Azt szögezí le, hogya. mindenkori gazdasági
rendnek optimálisan szolgálnía kell - nem egyes kíváltságosok, hanem 
a lehető legtöbb ember javát.

A keresztények ideológiai elvakultsága gazdasági téren a legveszedel
mese bb; eltűrik, hogy milliók menjenek tönkre testben és lélekben, sem
hogy engednének ideológiai felfogásukból. Megdöbbentő Camilo Torres 1965
ben kelt levele11 : "Ha vannak olyan körűlmények, amelyek meggátolják
az embereket abban, hogy átadják magukat Krisztusnak, akkor a papnak
feladata, hogy küzdjön e körűlmények ellen - mégha ez a küzdelem meg
is fosztja attól, hogy ünnepelhesse az eukarisztiát -, mert ehhez értelemsze
rűen hozzátartozik a keresztények társadalmi elkötelezettsége. Az egyház
jelenlegi struktúrái lehetetlenné tették, hogy papi hivatásomat a liturgiát
illetően gyakorolj am. A keresztény pap hivatala nem merül ki a rítusokban.
A szentmise, a legfontosabb papi tevékenység, alapjában közösségi csele
kedet. Nem méltó ennek az áldozatnak a bemutatására az, aki nem igyek
szik előbb megvalósítani a felebaráti szeretet parancsát. Azért választottam
a kereszténységet, mert arra a belátásra jutottam, hogy itt szolgálhatom
legtisztábban a felebarátot. Hittem, hogy örök papságra választott ki Krisztus.
Szociológus létemre a technika és tudomány segítségével akartam megvalósi-
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tani a szeretetet. A kolumbiai társadalom elemzéséből világossá vált a for
radalom szükségessége,azért, hogy legyen mit ennie annak, aki éhes, legyen
mit innia annak, aki szomjas, hogy felöltözhessen a mezítelen, hogy meg
valósulhasson a nép jóléte. Hiszem, hogya forradalom keresztény és papi
küzdelem. Akkor szántam rá magamat, amikor azt láttam, hogy papokra
is szükség van a forradalmárok között, mert a kolumbiai nép nem hisz a
laikusoknak. Ez az alapvetően , papi feladat jelenleg szembeállít az egy
ház iránti engedelmességgel. Nem akarom megtagadni sem az engedelmessé
get, sem a lelküsmeretomet. Ezért kértem Bíboros Úr őeminenciáját, oldoz
zon fel papi kötelezettségeim alól. hogy világi alapokon szolgálhassarn né
pemet. Azért mondok Ie legmélyebben szeretett jogomról. arról, hogy pap
ként ünnepelhessem az Istentiszteletet, hogy megteremtsem a tiszta és igaz
áldozat lehetőségének a föltételeít".

Abból a történelmi tapasztalatból, hogya' magántulajdon sokfelé terme
lékenyebb a közösségi tulaj donnál, nem kovácsolható ideológiai fegyver. A
társadalmi termelés növekedésével nem igazolható a magántulaidon relatíve
gyorsabb gyarapodása, "keresztény" rendie. a másféle tulajdonformák esők

kentértékűsége. Az a mód, amint egyes keresztények a magántulaidont ma
gasztalják, nem alaptalanul kelti a gyanút, hogy voltaképpen egyéni érdekei
ket védelmezik. Nagyon tanulságos E. Mandel valamint P. Urban és Ch. Wat
rin vitája a Publik hasábjain12. Gyakran úgy tűnik, mintha a magáritu
laldon helyettesítené a modern társadalomban a történelem előtti társadal
mak totemállatát. A totemizmusban a totemállat és a törzs kapcsolata pótolta
a vallást. a modern társadalomban a magántulajdon abszolút érvényessége
és sérthetetlensége - a tulajdon-totemizmus - a valláspótló. A ,.társadalmi
vallás" hívei hajlandók a mtndenkori vallás gazdaságilag közömbös elemeit
is elfogadni. és - a rítus megvalósításával - formálisan is gyakorolni. Maró
gúnnyal lenlezi ' le őket F. Dürrenmatt. a "Görög férfi görög nőt keres"
című szatíráiában.

Nem menthető fel az ideológia vádia alól az uralom "keresztény" fo
galma sem. Ennek az ideológiának az alapja a szociális különbségeket az
űr-ezoiqa modell alapián értékolő elmélet; az a társadalmi-ideológiai mazá
tólértetődőség, hogy az úr értékesebb a szolgánál, Nincs tagolatlan társada
lom. Naiv álromantika lenne azt hinnünk. hogy az emberi ,.természetnek"
olyan társadalom felel meg. amelvben mindenki egyenlő. A munkamezosztás
miatt sem nélkülözheti a társadalom a függőleges tazolódást. Az ilven érte
lemben vett hierarchikus szerkezet a történelmi társadalmak lényegéhez tar
tozik. Jelenleg nincs egyetlen olyan funkcionáló társadalom sem. arnelvben
ne lenne meg a hierarchikus tagolódás, állam nélkül aligha gondolható el
a modern társadalom. A· függőleges tagolódss biztositta a társadalmi rendet
és az egvensúlvt. A nqtriárkálisrendi struktúra azonban nem tartozik a Vlr
sadalom lénveséhez. Ebben a modellben a társadalmi vezetést a ve7.ptők: szár
mázása határozza meg; mivel kézbon tartták az uralom minden lehetősécét,

született urak. A tőke és a szankciók fölötti rendelkezés uralmukat biztosítia,
ez azonban nem a tel.jesitményt, hanem a hatalom birtokosainak az erőpozí

cióját tükrözi.
A klnvilatkoztatás egyetlen szóval sem utal arra, hogy egyeseket eleve

- születésüknél, vagyonuknál vagy funkciój uknál fogva - kivételezett t4r
sadalrni helyzet, munka nélküli íövedelem illet meg. Az ezvházi hivatalok
hierarchiája az Újszövetség szerint nem fogható fel uralkodásnak. Mínden
hierarchia - az egyházi is - különbözőkéopen hatékony hatalmi pozíciók
szövedéke, de nem uralmi, hanem funkcionális rendeltetésű: ..Tudtátok. horry
azok, akiket a világ urainak tartanak, zsarnokoskodnak a népeken, a hatal
masok pedig önkényüket éreztetik velük. Köztetek azonban ne így legyen,
hanem., aki nagyobb akar lenni, legyen szolgátok, és aki első akar lenni. le
gyen cselédetek. Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem
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hogy Ő szolgáljon és váltságul adja oda életét sokakért" (Mt 20, 25-28).
Ezért mondja Rahner", hogya papoknak úgy kell ellátníok a feladatukat,
mint a sakk-klub vezetőjének: a klub értelme, hogy jól sakkozzanak a tagok;
a funkcionárius dolga, hogy a háttérben megteremtse ennek lehetőségeit.

Sokfelé azonban még mindig a templomán méltóságteljesen végighaladó plé
bánoe úr, s a mások munkája árán élvezett javadalom a legfontosabb. Az
egyházban az úr-szolga modell nyomta rá bélyegét a magasabb és az ala
csonyabb tisztségviselők, a plébános és a káplán, a klérus és a hívek viszo
nyára.

Az Újszövetségtől idegen úr-szolaa modell a mindig kísértő társadalmi
rnanicheizmus álcázott formája. Ezt fejezi ki a papok megkülönböztetett öl
tőzkődése, életmódia, vagy' a triumfalisztikus tf)mploméoítés. (A mainzi egy
házmagvében jelenleg tilos ú; templomot építeni, legfel~ebbcs:lk olyan ba
rakkénületet, amely nem külőnbőzik a profán "payilon"-tól. Harangtorony
azonban semmiképpen sem emelhető.) Az úr-szolga modellre utal az a gon
dolkodási forma is, amely az egyház tanítását - olvan esetekben, amikor
nem kaptunk rá kinyilatkoztatást - magára az egyházi tanításra alanítja.
E modell rovására írhatók a "szükséges dolgokon kívül" (ApCsel 15,28) is
terhelő törvények. Bár kifeiezetten nem szándékolt a betarthatatlan tör
vény - szankcióinak közvetítésével - azonban mégis az uralkodás egyik
legfontosabb hatalmi eszköze.

A világi és egyházi uralkodók kerekítették ki a "keresztény uralkodás"
társadalmi képét: szakrális udvari rítussal. s személyes gesztusokkal jelzik,
hogy azonosu1tak a keresztény gondolatvilázgal. Az "istenfélő" király képé
ben (image) az istenfélelem az uralom valódiságának az aranypróbája. Hosz
szan sorolhatnánk a példákat, de a mondanívaló megvilágítására ennyi is
elég, hiszen ma már mindez a múlté, legfeljebb letűnt korszakok csak itt-ott
tengődő nyomorúságos maradványa. Tagadhatatlan azonban, hogy a marxi val
láskritika jogos bírálattal .Illette a tulajdon és a hatalom keresztény ideoló
giáját, de nem magát a keresztény eszmét.

Az egyházban ugyanolyan ideológiai jelenség a műveltek és a műveletle-

. ?tek hátrányos megkülönböztetése, mint a régi görög és kínai társadalomban
volt. Az értelmiségiek túlzott értékelése a kereszténység olyan mérvű intel
lektualizálódását eredményezte, amely a hiteles kereszténységgel való azo
nosulást keveseknek tette lehetővé: csak azoknak, akik ifjúkorukban a mű

velődés minden esélyével rendelkeztek. Napjainkban szinte csak főiskolai mű

veltségűek tudják elsajátítani a keresztény hit kifejtését, bár az evangélium
kivétel nélkül minden ember számára az élet és az üdvösség üzenete. Az
intellektualizálódás következménye az átlagénber számára alig érthető 
csak a beavatottaknak feltáruló - rítusok és szertartások finomkodó rend
szere. Ékes bizonyítéka ennek az ideológiai beállítottságnak -- a nem is olyan
régen még - a latin nyelvhez, vagy napjainkban a kánaáni nyelvjáráshoz
való szolgai ragaszkodás",

Gyakran hallani, hogy intellektualizált világunkban -, még a hivő közös
ségekben is - csak az értelmiségiek alkalmasak vezetésre. Ez a felfogás
szükségképpen megbontja az egyház egységét, s a közös igazság kettős

interpretációjához visz: egyik az egyszerű embereké, a másik a kevés bea
vatotté. Ennek következménye a kevesekhez szóló tabuizált liturgia. Amíg
il liturgia magyarázatot igényel, nem menthető fel az ideológia vádja alól,
hiszen éppen arra való, hogy hirdesse és magyarázza a hitet.

Az ideológia határát súrolja az egyházi jognak kvázivallási színezete. Az
egyházjog ugyanúgy az evangélium hatékony hirdetését biztosító eszköz, mint
a kinyilatkoztatás tartaImát egyértelműen megfogalmazó dogmák. Mindez
azonban csak a test, amelyben végrehajtja magát a lélek. Az egyházjog ki
zárólag a kinyilatkoztatott igazságokra s a keresztények - elsősorban a
papok - optimális együttműködésérevonatkozhatik. Nem azonosítható azon-
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ban a kinyilatkoztatással az.: amit XVI. Gergely pápa még "az egyház isteni
jogfölségének" mond. Maga a jog nem kinyilatkoztatott igazság, az egyház
ban - éppenúgy mint az államban ~ csak utólagos reflexió arra a valóságra,
amelynek célszerű fejlődese és érvényesítése megkívánja az emberi együttmű

ködést. A jog nem autonóm normarendszer, a szeretet egyháza az eretnekség
gyanúja nélkül nem alakítható át a jog egyházává. A jog elhatalmasodása az
egyházi életen a kinyilatkoztatás bürokratizálásához vezet. Mint a régi Kíná
ban, az egyházban is kialakult a hivatalnokok uralma (bürokrácia) s a hiva
talok vallásos tisztelete. A jogi felfogás következménye a kívánalmait szank
eíókkal kikényszerítő triumfalizmus. s a félelemre - és nem a lelkiismeretre
- épülő gyermeki engedelmesség eszménye.

Gyakori a látható egyház ideológiai abszolutizálása is, bár az egyház
nem cél, hanem eszköz: az egész világ üdvösségének szentségí jele. Ezzel
függ össze a történ ~lmi-mor[o\ó5iai fundamentalizmus is: a kinyilatkozta
tott igazságoknak bizonyos történelmi társadalomhoz való rögzítése, a ke
resztény jövő feladása a "status quo ante" kedvéért. A hitigazságok tör
ténelmi megszilárdulása következtében az adott korszak szociális berendez
kedéseit s megfelelő viselkedési mintáit idealizáljuk. Ennek az ideológiá
nak következménye a nők hátrányos megkülönböztetése, emberi méltóságuk
gyakorlati (mert már elvileg senki nem meri tenni) megalázása igaznak,
jámbornak, ortodoxnak hangzó frázisok segitségével. A "keresztény férj" még
míndíg ura és parancsolója feleségének, bár nincs meg hozzá sem erkölcsi,
sem emberi, sem anyagi súlya. Akik visszasírják a "régi jó időket", nem
veszik észre. hogy éppen a megmerevedéssal támasztják alá a marxi vallás
kritika tételét, hogy a vallás kizárólag történelmi kategória, amelynek kez
dete és vége van.

Vegytiszta eszmék?

Az ideológia-kritika nem tévesztendő össze valamiféle félig értett mí
tosztalanitással. Nem az a célja, hogy mitoszként leplezzen le hitigazságokat,
hanem hogy kiszabaditsa azokat a szóbeli-társadalmi ábrázolás ideológiai.
köntöséből, és visszavezesse a hit alapjára. Azonnal hozzá kell azonban fűz

nünk, hogy bizonyos fokú Ideologizálás elkerülhetetlen; ugyancsak ideológia
- mégpedig a legveszedelmesebb fajtájú lenne -, a .Jcémiallag tiszta" esz
mék megkövetelése. Nem búihatunk ki a bőrünkből, nem szakíthatunk tel
jesen egyéni érdekeinkkel. Még a csupa logika computer, vagy az angyal
tiszta szelleme sem teljesen érdektelen, nem mindvn szubjektivitástól mentes
racionális objektivitás. Általában csak olyan döntésekre vagyunk képesek,
amelyek legalábbis nem ellenkeznek érdekeinkkel. Az érdekek figyelembevé
tele hozzátartozik az emberi "természethez"; nem tekinthetünk el az önfenn
tartásra irányuló akaratunktól. társadalmi és gazdasági kibontakozásunktól.
Mindennek azonban a magánérdek tolerá'ható határán belűl kell maradnia.
Az ideológi.a felszámolása nem abszolút, hanem optimális követelmény; a
kereszténységnek nem eszményi, hanem az adott körülményekhez képest leg
tisztább megvalósítására irányul. Amint nem rajzolható le az eszményi kör,
semmiféle társadalomban sem valósítható meg az eszményi kereszténység.
Ha a kereszténység jelen akar maradni a társadalomban, akkor óhatatlanul
azonosulnia kell bizonyos fokig a társadalom érdekeivel is. Aki -hisz a ke
reszténység történelemfeletti eredetében, az nem fél ettől a részleges azono
sulástól mínt a keresztény társadalomkritika föltételét ől. Az ideológia felszá
molása és a részleges társadalmi azonosulás nem logikai ellentmondás, ha
nem dialektikus ellentétpár ; az ellentétek feszültségének erőterében ölthet
csak testet a keresztény eszme. Az ideológia felszámolására és a részleges
társadalmi azonosulásra való törekvés egyenes arányban áll egymással.

Senki sem gondolkodik elfogulatlanul. Gondolkodásunkat mindig meg
határozza tapasztalataink világának aposteriori, s létünk eltervezésének aprí-
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ori horizontja. Nem az a fontos, hogy valami egészen tiszta gondolkodást
próbáljunk kialakítani magunkban, hanem hogy állandóan reflektáljunk gon
dolkodásunk szubjektív-ideológiai elemeire. A teljes objektivitásra nem va
gyunk képesek, tehát állandóan élnünk kell a szubjektivitás gyanúperével.
Ezzel a józan gyanúval kell kezelnünk az egyház társadalomtanát, annál is
inkább, mert a marxista valláskritika elsősorban a társadalmi-gazdasági ke
resztény ideológiát bírálja. A keresztény társadalomelmélet alapján eddig még
sehol sem sikerült megreformálni a beteg társadalmakat. A be nem vallott
kiábrándulás vezetett oda, hogy az egyházi társadalomelmélet valójában ka
pitulál a harc előtt, s a társadalmi reformok verbális sürgetése után végül
is mindig a karitász területére vonul vissza. A karitász nélkülözhetetlen,
mert szegények - ilyen vagy olyan formában - mindig lesznek. Nem pó
tolhatja azonban a társadalmi reformot. A kvietizmus, a belenyugvás az
elkerülhetetlenbe a gondviselés ideológiai eltorzítása. Van, ami valóban elkerül
hetetlen, de a társadalmi nyomorúság nem tartozik ide. Ha pedig a marxiz
mus legsúlyosabb érve a kereszténység ellen éppen ez a hamis kvietizmus,
akkor elméleti viták s a keresztény társadalomelmélet emlegetése helyett
itt az ideje, hogy a keresztények gyümölcsöző tevékenységgel igazolják hitü
ket. "Mi.t használ, testvéreim ha valaki azt mondja, hogy van hite, cseleke
detei azonban nincsenek? Vajon üdvözítheti őt a hit?" (Jak 2,14) - kérdi Ja
kab apostol. ..De ha valaki azt mondhatná : Neked hited van,' nekem pedig cse
lekedeteim. Mutasd meg nekem tettek nélküli hitedet, akkor én tetteimből bi
zonyítom hitemet" (Jak 2,18-19).

Ha megállapodhatunk abban, hoav üdvössévünk történetének ebben a mai
óráiában az egyetlen szükséges a gyümölcsöző cselekedet, amely igazolhatia
a világnak, hogy a kereszténység több, mint puszta történelmi kénződmérry,

akkor - míntecv önmagunk ellenőrzésekénnen - vessünk egy oillantást a
kereszténvség történetére is. A marxi valláskritika szer-int a vallás egyedül
és kizárólaa a "visszájára fordult, világ" visszás tükröz"'dése, az ember tár
sadalmí helyzetének eszmékre Ie-Fordított reflevióta. Valóban nem több ennél ?
A kereszt énv eszmének és ideológiai eltorzul ssának a mezkütönböztetéséből

az tűnik ki, hozv a keresztény hitvallás az elsődleges. amely alkalomadtán 
ha tetszik mindig - szublimália a társadalmi helyzetet is. A kereszténység
nek is vannak ínvolúciós szakaszai. Túlságosan kötődik az érzelmekhez. ér
dekekhez, profán képződménvekhez,s ez azzal aveszéllvel jár, hozv a profán
valóvágok élettörvényei kiteriednek maltára a kereszténvségre is. Énnen elég
példát szolgáltat erre az európai szekulartzáctó folyamata, amely főlfedte a
kereszténv eszme és a profán társadalom túls-5go~an szoros ideológiai kan
csolatát, A kereszténység közénkori objektiválódásának az eltűnése azzodal
mat kelt, vagy közeli győzelmet sejtet, bár nincs ok egvikre sem. A, közép
korra jóval kevésbé a keresztény, mint inkább a kulturális, a társadalmi, a
nemzeti és a termelési viszonyok nyomták rá bélyegüket. Minden .Jcözép
korra" jellemző a paraszti és kisvárosi társadalmi rend, s a következéskép
pen sokáig változatlan kultúra, amelyben vezető szerephez jut a vallás, akár
kereszténységnek, akár iszlámnak. akár japán sintoizmusnak hívják. Nem az
a kereszténység ismertetőjele, hogy egykor szinte az ember egész életéri ural
kodott, hanem az, hogy nemcsak túlélte, hanem maga mozdította elő a közép
kori társadalmi rend felbomlását. Ez úgy volt lehetséges. hogya keresztény
ség nemcsak a társadalmi rend eszmei tükröződése, több ennél, 'és ez a
többlet teljesen és tökéletesen sohasem ideologizálható.

A keresztény hitvédelem mársékelt hatása azzal magyarázható, hogy
nem vette figyelembe a keresztény eszmék Ideologízálhatóságát, sőt még
védekezésének a módját is ideologtzálta, Az arisztotelészi filozófia bizonyítá
son szillogizmusokba foglalt következtetéseket értett. A bizonyítás fogalma
azonban ma már nem olyan magától értetődő, mint még a felvilágosodás
korában is. A mai tudományos gondolkodás a pozitivizmus horizontjában
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valósul meg: a bizonyításon valójában verifikáci6t, igazolást ért. A mondat
nak akkor van értelme, ha összevethető elemi tapasztalati tényekkel. Azt
rnondja valaki: "Esik". A másik hallja a hangot, azonosítja jelentését s veri
fikálja a mondatot : kitekint az ablakon. A hit igazságát, üdvösségünk tör
ténetének alapvető tényét - a történelmileg önmagát közlő Istennek és köz
lésének a realitását - nem fedheti teljesen a profán valóság. Amit a hit
Istenről mond, azt nem igazolhatjuk úgy, hogy kitekintünk az ablakon. Ha
azonban a szív, az egzisztencia, a sors mélyébe tekintünk, akkor a teológia
kijelentései verifikálhatók olyan' emberi tapasztalatokkal, amelyeknek sem
valódisága, sem ilyen értelmezése nem cáfolható meg".

Ha hitigazságaink bizonyítása helyett áttérünk azok igazolására, akkor
újból kelendő lesz kereszténységünk, újból rájövünk, hogya kereszténység
olyan emberi szükségletet elégít ki, amelyet sem a világ racionális-technikai
megszervezése, sem a javak igazságos elosztása nem elégít ki, legfeljebb
ideig-óráig elnémít - mondja Rahner". A vallási igény nem ölhető ki az
emberből. Előbb vagy utóbb mindenki megkérdezi, honnan és hová, hogy mi
végre vagyunk a világon? Minél nagyobb lesz az ember és az állat külőnbsége,

minél jobban hatalma alá hajtja az emberi technika a földet, annál sürge
tőbben emelkedik ki a kérdés a grandiózus világ és az ember grandiózus
tettei láttán: mi az értelme az egésznek? Fel kell tennünk ezt a kérdést,
mert az emberi egzisztencia, minden haladás és komfort ellenére - vagy
éppen míatta - egyre felelősségteljesebb és egyre veszélyesebb. Ha elmúlik
majd a technikai felfedezések szédítő újdonsága (sokkal hamarabb, mint hin
nénk: a harmadik holdutazás már csak balsikerének köszönheti publicitását),
és újból otthon érezzük magunkat új világunkban, amelyet most készítünk, ha
sikerül - legalább részben - megfékeznünk a pusztítás hatalmait, akkor
újból feltör a vallási kérdés, mégpedig olyan erőteljesen és nyilvánosan,
amilyenről ma még álmodni som merünk. Amíg a klimaberendezés, az autó
és a színes televízió maga érdekes, addig egészen míndegv, hogy mit látunk
a színes televízión a légkondicionált szobában. De ha ezt is megszoktuk már,
meg azt a néhány technikai újdonságot, amit joggal várunk el korunktól,
akkor majd valami értelmeset és megnyugtatót akarunk látni és hallani.
Hamar rájövünk, hogy az autózásnál sokkal érdekesebb, hogy hová megvünk,
hogy merre visz az emberi élet útja. Ha már megoldottuk a részletkérdé
seket: a technika, a civilizáció, a termelés, a javak igazságos elosztásának
problémáit, akkor a mindent magába foglaló legvégső kérdésre is választ
várunk: mindez ' minek? És választ csak a kereszténység adhat. Az osztály
nélküli társadalomban szükségszerűen felszabadul az energia, amelyet ez a
cél kötött le, amint hirtelenül meleg lesz, ha elolvadt a jég. Az ember a vég
telenre van beállítva; ez a vallási energia nem köthető le csak a Végtelennel.

Ha ilyenformán próbáljuk igazolni hitünket, akkor számot adhatunk
mindenkinek, aki kérdőre von reménységünk felől, s !kijutunk az ideológiai
veszélyzónából. Ha ez sikerül, akkor meggvőzően tárjuk a világ elé, hogy a
kereszténység nemcsak ideológia, hanem sokkal több annál. Rahner" szavai
val: istenhit, amely azonban csak akkor igaz és csak akkor tesz megigazulttá,
ha hatékonya szeretetben (Gal 5,6), ha szolgál a másiknak, ha nem csupán
egyéni bensőségesség, hanem társadalmi aktivitás is.
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