
A KERESZTÉNYSÉG JÖVŐJE
A SZOCIALISTA TÁRSADALMAKBAN

ADISTA MUNKAKOZOSSflG (R6ma) Az Adista olasz katolikus hírügynökség, igazgat6ja
Franco Leonori :

Altalánosságban szeretnénk arról beszélni, hogy meggyőződésünk szerint rni
ként kell kereszténynek lenni, miképpen kell a kereszténynek cselekednie és ha
tást gyakorolnia a történelemre, bármilyen legyen is a társadalom szervezete.

Mindenekelőtt meggyőződésünk. hogy a kereszténység, amely mentesült mín
dentéle dogmatikus" és bürokratikus lerakódástól, állandó forradalmi felhívást je
lent, ami azonban semmiképpen sincs ellentétben a társadalmi rend szocialista
megvalósításával.

A kereszténység éppen ezért nem lehet akadálya sem a szocialista forrada
lomnak, sem a szocíalizmus felépítésének a forradalom után; ugyanakkor viszont
a szocializmus, amely a maga hiteles értelmezése szerint arra törekszik, hogy az
embert mindenféle elidegenedéstől megszabadítsa. természeténél fogva nem lehet
tagadója azoknak az értékeknek, amelyeknek a keresztény hordozója. A keresztény
ugyanis híven Krisztus üzenetéhez és gyakorlatához nem lehet másutt, mint a sze
gények és elnyomottak oldalán, nem javallhat mást, mint egy olyan társadalmat,
amelyben megszűnt a kizsákmányolás, és az ember, minden ember. a legkisebb
ernber is, alakítója és résztvevője a történelemnek. Az osztályok közöttí együtt
működés, a munkások alárendeltsége a munkaadóval szemben, a magántulajdon
nak és a termelő eszközök tulajdonának természetjogként való védelmezése való
jában a hiteles keresztény szellem eltorzulása, amelyet az egyházi bürokrácia va
lósított meg a századok során. és amely az alsó osztályok belenyugvását prédí
kálva "a népek ópíumává" degradálta a vallást.

A legújabban és főleg a II. vatikáni zsinat nyomán sokan felfedezték az evi
lági dimenziókat, vagyis annak szükségességét, hogy a szerétetnek hic et nunc kell
cselekednie. Amikor ez a szerétet a társadalmiban valósul meg, amikor mindenki
számára az igazságot és a szabadságot követeli, akkor nem lehet nem feltételeznie
a forradalmat.

A kereszténynek azonban nem feladata, hogy forradalmat csináljon, és nem
lesz az továbbra sem; mínt ahogy úgy gondoljuk - mindenkor feladata kell
hogy legyen minden marxistának,

A kereszténység lényegénél fogva a szabadság vallása, ezért egy szocialista
társadalomban sem lehet más a célja, mint hogy mindenkor az ember minden
fajta elidegenedés alól való telles felszabadítása érdekében dolgozzék, és hozzá
segítsen a teljes, a totális ember megvalósulásához. Annak a kereszténységnek,
amely megszabadult míndenféle állami, diplomáciai, gazdasági, hierarchikus, dog
matikus elnyomó struktúrától és hűséges az evangéliumi egvszerűséghez, szocí
alista társadalomban is az eszkatologikus szabadságot kell hirdetnie. attól a meg
győződéstől vezettetve, hogy az emberi történelemben nem valósulhat meg teljesen
Isten tervs és I az élet végső értelme.

A keresztény, aki mentes mindenfajta íntegrlzmustól, beleolvad azoknak az
embereknek a közösségébe, akik harcolnak, dolgoznak, alkotnak, hogy ilyen mö
don a maga részéről is hozzájáruljon azoknak az emberi javaknak a megterern
téséhez. amelyeket más felfogású embertársai hoznak létre. A keresztény, aki test
vér a testvérek között, elvtárs az elvtársak között, rnindenkor az emberi értékekre
mutat rá, mindenkor az elidegenedés új meg új formái ellen harcol, és mínden
kor a teljes emberi szabadság irányába igyekszik haladni.

• A szót a rnunkaközösség mal, közkeletű értelmében használja, eszébe sincs tehát az egy
~á7 vallási dogmáinak tagadása.
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·LlJDEK DROZ (Prága) református lelkész, a Communio Vlatorum dma negyedéves nem
zetköz! teológiai szemle szerkesztője:

A KERESZTÉNY ÉS A SZOCIALISTA FORRADALOM. Majd míndenütt, ahol
a forradalom bekövetkezett, ahol hozzálátott a társadalom elévült struktúráinak a
felszámolásához, ahol szocíalísta vagy szocíalízáló rendszerek rendezkedtek be, az
egyház s a keresztények többsége nem támogatta ezt a változást, 'inkább megle
pődtek rajta. Akadtak kivételek, csoportok és egyesek, akik meglátták az idők

jeIét. Sőt vannak olyan helyek, ahol az evangélium hirdetése mintegy előkészí

tette a forradalmat. Altalában azonban a keresztény tömegek ellenségesnek mu
tatköztak a forradalommal szemben. Jelenleg egyetlen színtéren próbálnak másképp
alakulni a dolgok, Latin-Amerikában, ahol meglepően nagy a forradalmárok szá
ma mínden rétegben. Am különösen Európában, de Afrikában is, mégpedig nagy
mértékben, valamint Azsiában és Észak-Amerikában, a szektákat kivéve, a ha
gyományos kereszténység a etatus quo őrzőjének bizonyult. A római katolikus és
az ortodox kereszténység meg volt győződve az emberi társadalom számára év
századokon keresztül javasolt erkölcsi és társadalmi rendszerének abszolút érté
kéről : a kezdeteiben liberális és individualista protestantizmus pedig annyira el
polgáríasult, hogy szociológíai szempontból majdnem azonosult a polgári társa
dalommal. Csak egészen természetes, hogy azok a keresztények, akiket meglepett
a forradalom, sőt gyakran már a társadalmi struktúrák békés átfejlődése is, rnín
derre teljes tagadással válaszoltak.

Meg kell adni azonban az igazat: ezeknek a negatívan reagáló, azaz "reakciós"
embereknek a nagy többsége egy-egy ország úgynevezett "eli t jét" képviselte.
Nemcsak tisztességesek voltak s nyilvántartási lapjuk is tiszta; hanem a legtöbb
esetben munkájukkal nagyban hozzájárultak a közjóhoz ; mí több, ha őket magukat
nem is zsákmányolta ki a rendszer, gyakran ők sem vettek részt a munkásosztály
kizsákmányolásában. legföljebb "elhanyagolható" mértékben, - e tekintetben nem
nagyon különböztek valamilyen szocíalista ország bürokratáitól, technokratáitól
és vezető értelmiségétől. Reakciósok voltak, de nem ellenforradalmárok. Ezeknek
a savanyú képű keresztényeknek egyetlen hibája ez volt: nem értették meg saját
történelmüket. nem ismerték fel, hogy az Úr Jézus nemcsak Egyházát kormányoz
za, hanem ura is a világnak, melyben az igazságért és a békéért küzd, - eset
leg az Egyház ellen. Ideológiai szempontból, ezeket a keresztényeket annyira de
termínálta az Újszövetség olvasása (melyet a görög idealista szellemben magya
ráztak), hogy tökéletesen megfeledkeztek az Úszövetségnek és benne Istennek a
választott nép fölött mondott ítélete olvasásáról. Ezért nem értették meg az Úr
közbeavatkozásait a saját korukbar ez volt egyetlen, da félelmetesen súlyos hibá
juk, - s igaza van Karl Barthnak, mikor azt mondja, hogy a tegnap és a teg
napelőtt derék és jó emberei közt, akik nem oku1tak s nem felejtettek el semmit,
kell keresni holnap és holnapután az emberiség igazi ellenségeit!

Nagy utat kellett megtenni ilyesfajta megállapításig. A közép- és kelet-euró.
pai szocialista országok egyházainak első reakciója az volt, hogy úgy érezték, lé
tük értelmének nagy részétől megfosztották őket. Bizalmatlanul s olyko!' jogos,
de mindig keserű kritikával nézték, hogyan vállal magára az állam vagy a sze
kularizált társadalom olyan szocíálís és kulturális tevékenységet, mely régen az ő

szervezeteíkre és intézményeikre tartozott, s hogyan törekszik a párt és a kormány
arra, hogy megfossza őket politikai befolyásuktól. Nosztalgiával látták, hogy tűn

nek el egykori előjogaik. Mindebből súrlódások következtek, melyek egyes orszá
gokban újra és újra megismétlődnek, és kőzös jellemzőjük - a jóindulat kölcsö
nös hiányától eltekintve, - főleg a másik fél majdnem teljes nem-ismerése, ami
nek aztán egyformán kárát vallják. Ha megvizsgáljuk ezeknek a konfliktusoknak
a mechanizmusát, azt látjuk, hogy a szemben álló felek majdnem mindlg a má
siknak valamilyen árnyképével viaskodnak; a keresztények a forradalom valami
féle fantomJa ellen küzdenek, a forradalmárok pedig a kereszténység paródiáJa
ellen.

A dolog akkor változik meg, mikor a keresztények végre megértik, hogy a
forradalom saját programjuk egy részét valósítja meg. Kétségtelen, hogy a forra
dalom humanista jellege, - mint a termelési eszközök államosítása, az emberi
kapcsolatok demokratizálása. az egyén gazdasági hatalmára alapozott antagoniz
musok eltörlése, a szegénység, a nyomortanyák felszámolása, az oktatás, az egész
ségügy, stb. országos kiterjesztése ....:-. néha a gyakorlatban, sőt magában a forra
dalmi elméletben is bizonyos torzulásokat szenvedett, kivált az ún. "sztálinista"
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korszakban. A keresztények viszont sokszor jobban szemük előtt tartották az ál
taluk elfogadhatatlannak vélt módszereket, semmint az elért vagy elérendő célo
kat. Több megértést a szoclalísta forradalom eredményei iránt míndíg ott tanú
sítottak, ahol ők is részt vettek a dologban: tehát attól a pillanattól kezdve, hogy
felhagytak megfigyelői magatartásukkal, és közreműködve a folyamatban levő vál
tozásokban, belülről nézték a forradalom gépezetét. Sohasem fogom elfelejteni, hogy
már 1950-1953 közt- tehát abban az időben, míkor a "személyi kultusz", egyes funk
cionáríusok korlátolt bürokratízmusa és az "adminisztratív intézkedések" jellemez
ték a csehszlovák élet nagy részét, - volt alkalmam találkozni egyénileg elszi
getelt protestáns parasztokkal (különösen Prága környéki vagy morvaországbell
csehekkel), de elég népes csoportokban magyar reformátusokkal is Dél-Szlovákiá
ban, akik, egyáltalán nem konformista módon, kezdték felfedezni a szocializmus
nak (jelen esetben a mezőgazdaság szocializálásának) igazságát és humanisztikus
jellegét, s együtt dolgoztak, sőt sokszor együtt küzdöttek is a marxistákkal. Ez an
nál Iígyelemreméltóbb, mert az agrárpolitika abban a korszakban egyáltalán nem
a rendszer legpozitívabb oldalát képviselte! Hasonló dolgok történtek gyárakban,
iskolákban, sőt hívatalokban is, ahol különböző ' felekezetű keresztények törtek
lándzsát a szocialízmus építése mellett s kezdtek közreműködní struktúráinak lét
rehozásában és beindításában. Úgy tudom, a keresztényeknek ez a részvétele 
a meggyőződéses keresztényeké. akiket így is ismertek -, nem öltött tömeges jel
leget; míndazonáltal rendkívüli jelentősége volt abban, hogy az új szocialista tár
sadalmakban a "keresztény jelenségek" iránt megváltozzék a légkör és a maga
tartás. Ez a részvétel "tanúságtétel" lett. Arra késztetett nem egy ateista forra
dalrnárt, hogy a kereszténységről alkotott sematikus elképzelései fölülvizsgálása nél
kül ugyan, de legalább tudomásul vegye a keresztény életet mint ,.enigmát". s
ráeszméljen. hogya keresztény fognlma meghaladja a "vallás", az Egyház. az ide
alizmus vagy a polgári ideológia kategóriáit. J. L. Hronuulka ezt klasszikus mó
don így fogalmazta meg:

"Ateistáinkat szeretnénk találkoztatní a hit valóságával. Szerétnénk megmu
tatni, mit értünk Evangéliumon s hogy az élő Egyház jócskán túlhaladja a val
lás hagyományos, gyakran elavult koncepcióit; hogy a názáreti Jézus Evangéliumá
ban való igazi hit valami egészen más, mint amit a marxista ateisták gyakran
vallásnak tartanak. Az Evangélium szabad, nyitva áll mínden tudomány és kri
tikai kísérlet előtt az ember, a történelem s a természet megismerésére. Nyitott
minden társadalmi és politikai átértékelés és átalakítás iránt - beleértve a forra
dalmi változásokat is. Urunk, az Úszövetség Istene, Jézus Krisztus Atyja, meg
szabadít minket minden félelemtől, minden hanyagságtól s hagyományos kötött
ségtől. A világba küld mínket, amely kétségkívül bűnös, de bírja ígéretét ar
ról, hogy tanúságot tehet az ő igazságáról... Csak így tudjuk csíllapítaní a dol
gozó nép éhségét és szomjúságát, megvédeni az igazságot és az emberi méltósá
got, olyan légkört teremtve, mely az új társadalmat megmenti a pragmatikus
szárazságtól s az anyagi szükségletekből és a technikai civilizációból fakadó tár
sadalmi elgépiesedéstől. Az ígazi egyház küldetése megdöbbentőerr nagy, éppen a
szocialista társadalomban. Az egyházi, nemzeti, felekezeti és ökumenikus testüle
tek azonban sajnos olyan hatalmi szarvezetekké lettek, amelyek nagyon is meg
felelnek az egyházról és a vallásról alkotott ateista-marxista fogalomnak" (L. J.
Hromádka : Evangélium az ateisták számára. Le Semeur, 1962. 1. sz. 366-7. o.: ere
deti német kiadás. 1960, Unterwegs-K, Vogt, Berlin).

Erre vonatkozólag még egy utolsó észrevétel: a marxisták és a keresztények
közti dialógus csak a keresztényeknek a szocialísta forradalom iránt való maga
tartásbeli változásával lett lehetsé-res. - változással, mely ..lent" kezdődött a
gazdasági és társadalmi élet' valóságában. Az 1947 óta Hromádka körül alakult
csonortban igen hamar tudatossá vált az a tény, hogy az értelmi síkon való ta
lálkozásaínk semmit sem érnek, ha egyidejűleg nem kísérí őket konkrét és gya
korlati dialógus.

YVES CONGAR (Párizs) az egyháztllrténet professzora a Párizs mellettl Le sautchoír-I do
monkos teológián:

KERESZTÉNYEK SZOCIALISTA NEMZETBEN. Fölösleges bizonyítani, mi
vel tény, hogy a keresztények küzdőtársak lehetnek a szecialista rendszer megte
remtésében. Franciaországban a Vie Nouvelle-rnozgalom, a Témoignage Chrétien-
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csoport és hetilapjuk, továbbá a Notre Combát című orgánumuk hivatalosan is a
szocíalízmus mellett döntöttek. Számos keresztény harcol az Egyesült Szocialista
Pártban. Egy püspöki bizottság dokumentumot tett közzé a szocialista opcíóról,
mely számos harcos keresztény munkás hitvallása. Bizonyára ismerik a Lettre
című havi folyóiratot, Jules Girardi atya, Jean Guieliard könyveit (Egyházak, osz
tályharc és politikai stratégiák, Párizs, 1972), Paul Blanquart atya cikkeit.

Olvashattunk a latin-amerikaiak találkozójáról is ("Keresztények a szocíalíz
rnusért", Santiago, 1972. április 23-30), és olvashattuk a záróközleményt is, rnely,
míután elemzi a latin-amerikai helyzetet, forradalmi elkötelezettségü programot
vázol fel. Nem sokkal korábban, ugyancsak a chilei fővárosban, FideI Castro ki
jelentette, hogy e vonalnak a keresztényeit nem csupán taktikai, hanem stratégiai
szövetségeseknek tekinti.

Tudjuk másrészt, milyen fontosságot tulajdonítanak a forradalmi pártok. kü
lönösen a szocialisták és a kommunisták annak, hogy megnyerjék a keresztények
nek ha nem is csatlakozását, de legalább a szavazatait és a közreműködését.

Iti is csak tényekre utalok. Nem vitátkozom és nem értékelek. De miután a Vi
gilia felkért, hogy nyilatkozzam, - amit csak teljesen szabadon lehet tenni, kü
lőnben mondataim nem lennének őszinték, - meg kell mondanom, mít vélek lé
nyeges követelménynek, amit gyakran, még ha [óhíszeműleg is, sajnos félreismer
nek.

Ez a követelmény az, hogy a keresztényeket annak vegyék és fogadják el, akik.
Igaz, hogy akadnak köztük, akik félreísmertk a saját azonosságukat. Ezek egysze
rűen ugyanolyan harcosok, mint a többi, talán valamivel bizonytalanabbak. ennyi
az egész. Ez bizony nagy kár, mert hiszen a keresztények még a szocialista rend
nek is tudnak valami sajátszerűt adni. Megtörténik azonban olykor az is, hogy a
szocialísta hatalmak vagy szervezetek, effektíve és konkrétan, nem adják meg a
keresztényeknek a szabadságot, hogy azok legyenek, akik. Partnereknek tekintik
öket, de teljesen olyan partnereknek, akik egy mindenestül mások által meghatá
rozott mozgalomnak semmi mást nem adhatnak, mint a csatlakozásukat. A ke
reszténység pedig a történelem folyamán, különféle országokban és kultúrákban
létezett, s megvan a maga életszemlélete, gazdag és összeíügső értékrendje. mely
igényt tart rá. hogy élőn múködhessék és. kifejeződhessék. Enélkül a kereszténye
ket nem veszik annak, akik.

Nos, szocialista és kommunista részről megtörténik az együttműködésre fel
hívott keresztények iránti teljes tárgyilagosság és igazságosság híszemében. hogy
mégsem egészen tárgyilagosak és igazságosak irántuk. Erre két súlyos példát kí
vánok fölhozni a francia politikai életből. annak az 1972-es évnek a derekáról,
amikor új parlamenti választásokra készültünk.

Ebben a perspektívában a' francia szeelalista és kommunista párt közös kor
mányprogramot dolgozott ki, melynek megvalósírását arra az esetre helyezték ki
látásba, ha a választásokon koalíciójuk többséget kap. Ebben a programban sze
repel az oktatás államosítása, amelynek Franciaországban van egy igen széles
nemzeti, nyilvános és mellette egy "magán" (ún. szabad) szektora, mely utóbbiba
nagyrészt felekezeti, túlnyomóan katolikus iskolák tartoznak. A közoktatás "laikus",
azaz nincs semmiféle hivatalos filozófiája és finom semlegességgel tiszteletben tart
ja a tanulők vallási vagy filozófiai rneggyőződését, Ezt a .Jaícítést'' általában meg
is tartják, noha egyes tanárok elkerülhetetlenül közölnek bizonyos eszméket, vagy
bírálnak bizonyos álláspontokat (a nyilvános oktatás filozófiai tanárainak tekin
télyes része marxista). De lássuk, hogy szól az említett kormányprogram : "Az
igazi Iaicitás, mely a tudományos szellemen és a dcmokrácián alapul. a valóság
teljes és krítíkaí ismeretét adja, és magában foglalja az élet és az emberi valóság
mínden oldalát".

Ha van a szavaknak értelmük, - s ezeknek a szavaknak súlyos értelmük van
- akkor ez azt jelenti, hogya világi oktatás nem hagy lehetőséget a metafiziká
nak vagy vallásos hitnek a szintéztsre és a lét végső értelmének megadására. ha
nem olyan filozófiának a tanítása lesz. amely a valósag teljes és kritikai ismere
tét adja vagy véli adhatni, ami magában foglalja az emberi valóság és az élet
minden oldalát. Másképpen, ha egy polgár a keresztény hitet akarja gvakorolní,
az nem lehet más. mínt valami álom, költészet vagy ideológiai lehet. Erre azt
kell mondanom : Önök fölhívják a keresztényeket, hogy csatlakozzanak Önökhöz
a szocializmus építésében, de nem azoknak tekintik őket, akik, és akik lenni akar
nak; hanem annak óhajtják venni őket, akik Önök. Ezzel nem érthetek egyet.
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Egy másik példát ugyanabból a kormányprogramból. Itt arról van szó, hogy a
jelenlegi keresztény iskolák néhány százezer oktatóját átveszik az ezentúl az állam
monopóliumát képező közoktatásba, díplomájuk, címük, rangidősségük és képesí
tésük szerint. Van azonban egy kivétel: kivéve a papokat, szerzeteseket és apá
cákat. Ezek, míután az "Egyház apparátusát" alkotják, nem taníthatnak. még ha
idáig diplomájuk és megkívánt felkészültségük alapján tehették is, sem földraj
zot, sem történelmet, irodalmat, nyelveket vagy matematikát. A francia kommu
nista párt helyettes főtitkára, Georges Marchais nyilatkozott is erre vonatkozó
lag (Témoígnage Chrétien, 1972. aug. 10. 6. o.), Úgy véli, teljesen tárgyilagos és
igazságos. Egyes olvasók azonban mindebben egyértelmű diszkriminációt látnak;
-egyíkük odáig megy, hogy em a "rasszizmushoz hasonló tünetnek" látja. Egy má
sik azt mondja, egyetért Georges Marchais-val; de - teszi hozzá - "akkor ugyan
úgy kell rnínősítení a Francia Kommunista Párt megyei vagy járási titkárait is.
A kommunista vezetők... a kommunista apparátus tagjai. Ahogy az egyházi ap
parátus tagjai, úgy ők sem vehetnek részt a közoktatásban",

A két példa ér, amennyit ér. Annyi érdemük mindenesetre van, hogy a va
lóságból, sőt az aktualitásból - a francia aktualitásból - vettem őket. A helyzet
a történelem és a körűlmények szerínt minden országban más és más. Egy azon
ban kétségtelen: ha a keresztények együttműködését kívánjuk, annak kell venni
'Őket, akik. Olyan embereknek, akiknek számára hitük az élet és a világ végső

értelmének magyarázatát jelenti. Az a tény maga, hogy végső elvről van szó, meg
-engedi, hogy a maga síkján föltétlenül tiszteletben tartsák a racionális tudomány
'és technika saját [ellegét és igazát. De ugyanakkor az is szükséges, hogy a ke
resztényeknek meg legyen a ténylegoes lehetőségük hitük élésére és kifejezésére.
Másként mássá mínősítík át őket, elutasítják azonosságukat.

'FREDERICK CHARLES COPLESTON SJ (London) a londoni Heytrop College prIncipálIsa,
filozóliatörténet és vallásbölcselet tanára. Legismertebb müve a nyolckötetes "A History of
t>bilosophy", fontosabb tanulmányait "Contemporary Philosophy" címen tette közzé:

BESZÉLHETONK-E MÉG EGYALTALAN KERESZTENY KOLDETÉSRŰL?
.Az ember mindig egy adott történelmi helyzetben él, mely nyilván befolyásolja
-és lehatárolja cselekvési szabadságát. Ugyanakkor mindig el tud képzelni egy jobb
.és emberibb társadalmat, melyben a szocíálís igazságosság eszményei tökéleteseb
ben megvalósulnak. El tud képzelni olyan eszményeket, amelyek nem csupán az
őt körülvevő társadalomra, hanem .az egész emberiségre. vonatkoznak. Monda
nunk sem kell, hogy keresztények és nem-keresztények együttműködhetnek az
ilyen közös társadalmi eszmények megvalósításában. Persze fölmerül a kérdés:
vajon e közös törekvés keresztény résztvevői - ki tudja. míért - továbbra is
-egy olyan valláshoz ragaszkodnak-e, amely már egyszerűen nem jelent kiutat a
.modern ember számára - vagy a keresztény vallásnak nagyon is fontos küldeté
se van-e ebben a modern világban. Csak két összefüggő gondolat fölvetésére szo
rítkozom.

Először is, míkor az ember társadalmi eszményeket tűz ki, túllépi az adott
történelmi szituácíót, és annak csupán egy eszményi cél vagy eredmény előszo

bájaként tulajdonít jelentőséget. Az adott helyzetet tehát a látomással értelmezi.
Ez a látomás pedig úgy klbővíthető, hogy az emberi történelmet mint egészet (per
sze befejezetlen egészet), vagyis a teljes kozmikus folyamatot magába foglalja. S
ehhez a keresztény embernek mindig van mit hozzátennie. Néha azt képzelik, hogy
a kereszténységgel együtt jár e világ megvetése és a belőle való menekülés. meg
hogy a kereszténység el akarja terelni az ember figyeimét az ebben a világban
sürgető feladatoktól egy másik világról való elmélkedés felé. Másrészt a keresz
ténységet azzal is vádolják, hogy adott társadalmi rendszerekkel. az éppen ural
kodó államrenddel azonosul. (A két vád persze összekapcsolható.) Valóban vol
tak szakaszok a keresztény egyház történetében, amelyek mindkét vélemény alá
tamasztására alkalmasak - de elegendő egy pillantást vetnünk például Teilhard
de Chardin írásajba, hogy lássuk: a valóság keresztény szemlélete nem szükségkép
pen ellenlábasa e világnak, vagy éppen adott rendszerek statikus tükörképe. Egy
pluralista társadalomban teljes képtelenség a világegyetem bármiféle értelmezésé
nek kincstári előírása - a valódi párbeszéd viszont lehetővé válik. És a világ-

• -egyetemről való keresztény látomás - amely a világban élő emberrel kezdődik,

hiteles humanizmust és társadalmi idealizmust testesít meg, és a valóság egyete-
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mes távlataiban csúcsosodik ki - azt hiszem, minden valódi párbeszédben tovább
ra is megvilágosító és ösztönző erőt tanúsíthat, Nincs okunk föltételezni, hogy egy
szabad és nyílt párbeszédben ezt kiszorítja, vagy egyáltalán kiszoríthatja egy
olyan szemlélet, amelynek látóhatárát a halál és az ember eszményeinek végső

kipusztulása vonja meg.
Másodszor: úgy vélem, a keresztény vallás egy nagyon is nélkülözött életvi

tellel járulhat hozá a modern társadalomhoz. Sok évvel ezelőtt a francia filozó
fus, Henri Berqsoti hívta föl a figyelmet arra, hogy a mí modern civilizációnk anya
gi síkon milyen síetve egységesítí a világot. Aztán azzal érvelt, hogy ez az egyetlen
"test" - a mí technikai civilizációnk - egy "lélek" kiáradását igényli. Ezt az
Igényt különféle országokban egy sereg fiatal ma nyilvánvalóan érzi. Igaz, több
nyire nem nagyon biznak abban, hogy majd az intézményes kereszténység hatal
ma fog megfelelni várakozásuknak - ahogy általában semmilyen konkrét politi
kai megoldásban. sem igen bíznak, Ez a bizalorn-hiány azonban arra szólítja fel
a keresztényeket, hogy megmutassák: vallásuk nem elavult külső formákhoz köti
és nem a múLt bilincsedbe béklyózza őket, hanem képes belülről megújítani ön
magát, és olyan életviteit tud képviselni a világban, amely meghaladja a szeku
láris humanizmus erejét.

Persze sok keresztény teljesen gyanakvó és bizalmatlan a gondolkodás és a
cselekvés bármely alakulása iránt, minthogy az eltérést jelent attól, amit a ha
gyományban meg a neveltetésben megszekott. Ez tökéletesen érthető. Csakhogy
magatartásuk akaratlanul is azok kezére játszik, akik ideig-óráig hajlandók elvi
selni a kereszténységet - föltéve, hogy ósdinak és elavultnak. divatjamúlt gon
dolatok és intézmények hűséges házastársának mutatkozik - de akik egy önmagát
megújító kereszténységet, mely közvétlenül a konkrét helyzetekben lévő embe
rekhez szólna, veszedelmes kihívásnak tartanának. Az is lenne - az ő szem
szögükből. A kereszténység azonban nem fenyeget semmiféle valódi társadalmi
idealizmust, Ellenkezőleg: beépítheti ezt az ídealízmust egy értelmet adó való
ságszemléletbe, és képes a Lélek erejével "lelket" lehelni a modem civilízációba,
hogy megmentse az új társadalmi formákat az elkorcsosulástól és megmerevedés
től. Véleményem szerínt a mi modem pluralista társadalmunk nagy lehetőséget

kínál a keresztényeknek. Megszabadítja őket attól az ármányos kísértéstől, hogy
külső támaszokat keressenek - amilyen a pillanatnyi hatalom -, és segíti őket

ehelyett a Lélekre támaszkodni, mely míndent megújíthat. A kereszténynek azon
ban meg kell értenie, hogy a teremtő megújulás egészen más, mínt a múlthoz
való visszatérés.

CI,AUDE CU€NOT (Párizs) a párizsi Teilhard de Chardin Alapítvány Igazgatója, a Teilhard
müveit kiadó Comité Général tagja, tudományos munkatársa és félkön~'vtárosa az Institut
I'édagogique Nationalnak, az Acta Tellhardiana szerkesztlije, több jelentíls Teilhard-rói szö
ló könyv szerzílje:

A KERESZTÉNYSÉG SZEREPE ÉS HELYE A SZOCI.4.LISTA TARSADAL
MAKBAN. Ahogy a francia "filozófus", Jankélévitch mondaná, akinek jó meglá
tásai is vannak, szkízrnatíkus körben, azaz a szakadás korszakában élünk, mely
ben a kereszténység és a marxizmus áll szemben egymással. Am mindketten "be
teg emberek". A három felekezetre - protestánsra, katolikusra és ortodoxra 
oszlott kereszténységet, mély belső válság támadta meg és meghátrál mind a mar
xizmus előtt - jellemző a munkáspapok szomorú esete -, mínd az iszlám előtt,

mely a kereszténységnél sokkal jobban megfelel a félig civilizált népeknek. A
marxizmus is három árnyalatra bomlott: a [ugoszlávra, az "ortodox"-ra (Orosz
ország, a "csatlós" államok, a keleti kommunista pártok) és Mao-Ce-Tung "puri
tán" marxizmusára (mely nagy mértékben eléggé elkonfuciánusodott), Kína és a
Szovjetunió közt fegyveres konfliktus lehetősége sejlik föl, erre azonban nem
egyhamar kerül sor. A marxizrnus, szemben a kereszténységgel. állandóan teret
nyer, leülönösen Dél-Amerikában és Délkelet-Azsiában, ezekben a térnyerésekben
azonban mindig előadódhat a Kína és a Szovjetunió közti versengés.

Úgy tűnik, viszonylag alkalmas a helyzet arra, hogy a kereszténység és a kom
rnunzmus közeledjenek egymáshoz. Ha csak a katolicizmust vesszük, úgy látszik,
a római politika hajlik a baloldal felé (megnyilatkozások a béke mellett, szó esik
a békéről, a népek felszabadítása érdekében, antíkolonializmus, egyelőre ugyan
bátortalan, de mégis tagadhatatlan szociális gondolkodás). Úgy hírlik, a fiatal je-
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zsuíta nemzedék Franciaországban kapcsolatot keres a P. S. U.-val (Egyesült Szo
cialista Párt), mely baloldalibb a marxistáknál. Közísmert, hogy az olasz marxís
ták többsége katolíkus, A Vatikán keresi a modus vivendi-t az ún. "csatlós" álla
mokkal, egy-egy kínos csalódás ellenére is. Kezet nyújtott Kínának is. A tények
késztették erre a politikára. Lengyelország például az a leülönös ország, ahol a
katolíkus többséget ateista kisebbség kormányozza. Kikerülhetetlenül jelentkeznek
bizonyos gyakorlati problémák, amelyeket katolikusoknak és marxistáknak közö
sen kell megoldaniuk. Itt van aztán egy tény: Teilhard de Chardin. a nevezetes
jezsuita szerint, aki keleti országbeli értelmiségiek érdeklődését is fölkeltette, az
emberek Istent csakis a konvergencia útján találhatják meg, a közös munka, a
technikai haladás és a Föld építése által. A Szovjetunióban kezdetben voltak "is
tenépítők", Teilhard szerínt Isten nem épít, O van, - de emberi síkon minden úgy
történik, míntha mi épitenénk Istent, pontosabban Krísztust,

A szocíalísta társadalmakban a kereszténységnek fontos helyet kell elfoglalnia.
Három meglehetősen különböző fázist különböztethetünk meg: a tényekét, a "re
alista" fázist; a kölcsönös gazdagítás rázísát és a konvergencia fázisát. A "realis
ta" fázis a jelenlegi két fél egymásnak lényegük szerint való kölcsönös megisme
rése. Aki katolikus, az nem képzeleghet: a marxizmus. struktúráját tekintve bizony
ateizmus, de különbséget kell tenni a párt ateízmusa és az Állam közt, mely sem
nem ateista, sem nem deista. A kölcsönös gazdagodás fázisa már el is érkezett.
A kommunistáknak meg kell érteniök, hogy a XX. század katolikusa már nem de
zertál a Földről: megbarátkozott vele. A katolikusok viszont sokat tanulhatnak a.
marxistáktól: nyilvánvaló - legalábbis elvei szerínt -, hogy egyedül a marxizmus
hozza meg a társadalmi igazságot, és hogy minden igazi demokráciának szocíális
nak kell lennie. Nyilvánvaló, hogy az ember saját munkája által épül, és hogy a
történelemnek éppen ezért értelme és célja van.

A konvergencia fázisa majd később jön el, ami föltételezi, hogy keresztények
és marxisták felülemelkedjenek magukon, mert konvergální csak őnmeghaladás

sal lehet. Amikor majd <I. marxisták lemondanak dogmatizmusukról, materialista
metaűzíkájukról, tükrözési ísrueretelméletükről, harcos ateizmusukról. a keresztény
egyházak iránt való ridegségükről: övék lesz a Föld. Azon a napon pedig, míkor
a keresztények széttörík dogmáik kalodáját, íntegrlzmusukat, mely semmivel sem
csekélyebb a kommunístákénál, kapitalizmussal való alattomos szövetségüket: be
ragyogják a marxízmust és vallásos és személyesítö lelket adnak neki, amit a
marxisták önmaguk föladása nélkül elfogadhatnak.

JEAN-MARIE DOMENACH (Párizs) az Emmanuel Mounier alapította nagytekintély1'i francia
katolikus folyöirat, az Esprit főszerkesztője:

1.) A keresztény egyházak gyorsan fejlődnek. Ami a legfontosabb, a katolikus
egyház nem tekinti többé magát a szocíalizmussal szembenálló erőnek. A XIX.
század végi elmarasztalások elvesztették értelmüket. Olyan osztályszolídarítást fe
jeztek ki, mely osztályok számos országban eltűnőben vannak. Mounier ezt mon
dotta huszonöt évvel ezelött: "Mindaddig a botrány fog uralkodni a világban,
míg a keresztény törnegek nem küzdenek mínden fenntartás nélkül együtt a sze
gények és az elnyomottak tömegeível". Franciaországban jelenleg mind több és
több keresztény küzd az igazságért és a szabadságért. Élem jártak a gyarmatosítás
elleni harcban; ma ott látjuk őket a szakszervezetek első soraiban, valamint az
emigráns munkások, a foglyok, stb. embertelen bánásmódia elleni számtalan meg
mozdulásban. Ha azt kérdeznék tőlem, mi az, ami a legjobban megváltozott Fran
ciaországban huszonöt év óta, azt mondanám: az Egyház. Annyira, hogy magatar
tása már-már nyugtalanítja a hatóságokat, akik már nem látják benne a fennálló
rend hűséges támogatóját.

így, ha majd a szocializmus megvalósul Franciaországban, a keresztényeknek
nem lesz szükségük arra, hogy helyükcet követeljék a nap alatt, azt már megér
dernelték.

2.) Mindig az ellen voltam s mindtg az ellen tiltakoztam, hogy a keresztények
politikai elkötelezettsége keresztény pártokban és rnozgalmakban nyilvánuljon meg.
Az Egyháznak, természetesen, fel kell mondania a "fennálló zűrzavarral" való
hosszú lejáratú társulást, s olyan álláspontot kell elfoglalnia, mely konkrétan az
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Igazság mellé állítja. Kívánom azonban, hogy mínd kevésbé legyen szükség ilyen
magatartásra, s hogy az Egyház ne szövetkezzék újból semmiféle hatalommal. Az.
Egyházat fokozatosan mentesíteni kell a politikátol, amit csak úgy lehet elérni,
hogy a híveket tesszük politikusokká. Amilyen fokban váltják át ezek az evangé
liumi indításokat a politikai elkötelezettségre, olyan fokban válhat az Egyház újból
azzá, aminek mindig is lennie kellett volna: a keresztények élő közösségének ki
fejezőjévé, a hitet a társadalmi gyakorlattal összekötő szükségszerű kapcsolat meg
nyilvánulásává. De ehhez még sokat kell fejlődnünk. Mint ahogy az ESPRIT leg
utóbbi tematikus számában mondottuk, az Egyházat újra ki kell találnunk. A kon
testálás nem sokat ér; sokkal fontosabbak azok az új közösségek, melyek újra
megtalálják az egyház értelmét, s melyeknek a hagyományos plébániákhoz kap
csolódva sikerül talán felépíteniök a pénztől, a híerarchíától s a megrögzött szo
kasoktól megszabadult Egyházat.

3.) Mit értünk szocializmuson? Ami engem illet, én a szocializmusban az erő

feszítést látom, hogy megfékezze az új fatalitásokat: mindenekelőtt a közgazdasa
got, melynek az egyén és a társadalom valódi szükségleteíhez kell igazodnia. Rá
adásul az utolsó huszonöt évben a technika és a fogyasztás fejlődése rnélységesen
megváltoztatta társadalmainkat s kiterjesztette az elidegenedés, következésképp a
felszabadítás területét is. Most már tudjuk, hogy a gazdasági struktúrák és a poli
tikai intézmények megváltoztatása nem elégséges ahhoz, hogy valójában megvál
toztassuk az életet. Hazánkban ma az alapvető kérdés a munka értelmére s az
élet minőségére vonatkozik. Soha az értékeknek ilyen szoros kapcsolatuk nem volt
még a politikával. Hogy megszabaduljunk a termelés uralmától, melyet még csak
erősít a fogyasztásban való elidegenedés, meg kell határoznunk életünk célját és
rangsorolnunk kell szükségleteinket, Nem vakon még többet követelni, hanem mín
denekelőtt tisztában lenni azzal, milyen javakhoz is akarunk hozzájutni. Nem tu
dunk hatásosan küzdení a termelés, a városi zsúfoltság, a kulturálís elsílányoso
dás, a faji elkülönítés és' az elszennyeződés Iátumaí ellen, csak ha ki merjük jelen
teni, hogy míndenekelőtt azért küzdünk, amit nem lehet súlyra mérní, azért, ami
az életünk leglényege: az örömért, a szépségért, a nyugalomért. az elmélyülésért, s
míndenekelőtt a közösségért, azaz a békességben és jólétben való együttélés lehe
tőségéért.

Ez annyit jelent: szellemet kell vinni a politikába, konkrét civilizációs tervvel
kell kifejeznünk korunk nagy valóságát: azt, hogy ha olyan rendszer idegeniti el,
amelynek nem látja többé az értelmét, az élő ember fuldoklik és szerong. Az igaz
ságért küzdeni annyi, mínt a: dolgok értelméért küzdeni. Azt hiszem, ezen a téren
sok mondanivalójuk lehet a keresztényeknek, ha őszintén akarják., hogy a szocí
alizmus valóban megváltoztassa az életet.

GASPAR ELIZONDO (Mexikó) újságíró, az Informations Catholiques Internationales mexlk61
képviseletének - Biblia Arte Liturgia - vezetője:

Latin-Amerikában kétségkívül mdnd jobban és jobban tapasztalható, különö
sen az ifjúság körében, egy szocíalizmus felé irányuló mozgalom, Döntő volt az a
támasz és rokonszenv, melyet a latin-amerikai egyház fontos tényezői tanúsítanak
ennek a mozgalomnak, ezeknek a heves vágyaknak az irányában.

De mílyen szocializmusról van szó? Legutóbb áprilisban a Santiago di Chile-i
összejövetelen "a szocializmusért küzdő keresztények" a marxista ihletésú szeeia
lizmus, vagy legalábbis a társadalmi valóság marxista analízise iránt vonzódtak.
Ennek a választásnak a mélyén ott él a vágy, hogy megmutassák, mílyen hatá
rozott és komoly az elkötelezettségük. Nem akarják, hogy félénk és romantikus
forradalmároknak nézzék őket.

Ennek ellenére, ahogy egynémely kijelentésükből kitűnt, vannak közöttük.,
akik nem ismerik a marxízmust és nem is érdekli őket. Inkább valamiféle saját
vágyaik szerint valót szeretnének csinálni. Szeríntük a Kelet-Európában eddig
létrejött szocialista rendszerek az eredeti marxizmusból lényeges pontokat adtak
föl, és az osztályharcot tekintik az egyetlen hatékony eszköznek a jelenlegi gaz
dasági struktúrá:k átalakításához, ha majd a kizsákmányoLt tömegek hatalomra
j.utnak. Vagyis egyedül a proletárdiktatúrával lehet a termelőeszközök kollektív
köztulajdonba vételét megvalósítani.

Nem értik, hogy némely kommunista országban hogyan vezethetett aprole
rárdíletatúra túlzott eta.tizmushoz s azt remélik, hogy Latin-Amerikában ez a "dik
tatúra" mély evangéliumi szellemben valósul meg.

838



Nem törődve a végeláthatatlan hermeneutikai kérdéseikkel, 'és tisztán taktikus
szempontból, a meglévő rendszerrel való nyílt szembehelyezkedés még nem ve
zetett eredményre Latin-Amerikában. A kormányok minden esetben erősebbnek

mutatkoztak, a paraszti tömegek annyira nyomorultak, hogy nehezen tudnának for
radalmi akcióra szervezkedni. A munkásosztály kijutott a nyomorból a szegény
ségre, ami elhiteti vele, hogy helyzete mind jobb és jobb lesz a rendszeren belül.

Ha ennek ellenére valamiféle marxista íhletésű, komoly és veszélyes forra
dalmi megmozdulás támadna, az Egyesült Államok késedelem nélkül szétzúzná,

A tények azt mutatják, legalábbis ez ideig, hogy lehetnek más utak is, mint
például Chilében és Peruban. Nem olyan radusálísak, ahogy egyesek, még keresz
tenyek is szeretnék, de létrejöttek, és ezeknek az országoknak a konkrét történel
mi valóságában élnek. Most mar nem csupán elméletek, feltevések vagy állásfog
lalások, hanem valóságok, melyek rniután életre támadtak, megerősödésükért és
kiterjeszkedésükért küzdenek.

A küzdelem lényegében a nagyobb társadalmi igazságosságért folyik. Ez az
egész Latín-Amerikaban széltében-nosszában élő heves vágy napról napra erősö

dik s forradalmi formákat ölt; mindazonáltal a helyzetek s a fejlödés fokai annyira
különbözőek Latin-Amerika országaiban (gondoljunk csak például Honduraezra és
Chrlére I), hogy utópia lenne ugyanazt a megoldást javasolni minden esetben. Va
lószínűbb, hogy minden nemzet, a konkrét körülményeknek megfelelően igyekszik
majd megtalálni saját formáját, mely hol az uralmon levő rendszer egyszerű meg
szelídítése lesz, legyen az kapitalizmus vagy akár feudalizmus, hol viszont a mar
xízmushoz igen közel álló szocialísta rendszer lehet.

Olyan nemzeteknél, mint a mexíkóinál is, hitelesen szocialista változások épp
olyelképzelhetetlenek. mínt mondjuk Lengyelország visszatérése a kapitalizmus
hoz. Mexikó politikájának és belső küzdelmeinek egyik tényezője, akár akarjuk,
akár nem, az Egyesült Államok politikája és belső kűzdelmeí.

A kereszténységnek a szocialista társadalmakban való szerepéről szóló kérdés
re válaszolva, azzal kezdeném. hogy nem éltem egyetlen ilyen társadalomban sem,
ami azt jelenti, hogy ítéletemet csakis hitelesnek elfogadható információkra alapo
zorn, Meggyőződésem, hogy a kereszténységet eddig mínden szocialista ország
ban többé vagy kevésbé támadták az egyháznak és a keresztényeknek a jobbol
dali erőkkel való kétségtelen szövetkezése miatt, de d marxizmus ateista elveiből

következőleg is. Ha ezt nem akarjuk tudomásul venni, magunkat csapjuk be.
A keresztények és marxisták köZJt folyó párbeszéd eredményeként - remélem

és kívánom -, ki fog alakulni talán egy kevésbé élesen vallásellenes szocialízmus,
melyben a keresztények együttrnűködhetnek, ami mindkét fél javára válik; a szo
cialisták letesznek a materializmus türelmetlen képviseletéról, a keresztények pe
dig a gazdagokkal és hatalmasokkal való szövetkezésről, Kölcsönösen megtisztít
ják egymást.

Az eljövendó évek kereszténysége, úgy hiszem, deklerikalizá1t kereszténység
lesz. A klérus annyi század óta gyakorlatilag hatalmába kerítette az egyházat, és
a laikusokat az egyszerű szemlélő szerapére degradáita. A papi hivatás inkább
foglalkozás lett, mínt szolgálat, az intézmény mérhetetlenül megnőtt a papságtól
támogatva és a papságot támogatva. Ez a struktura összeomlóban van, helyette is
mét kezdjük tudatosítani magunkban, hogy az "Isten népe" vagyunk, és kezdjük
kis alapközösségekben élni vallásunkat.

Ezek a kis közösségak az életbe hitelesebben belegyökerezett liturgikus életet
élhetnek, s megtalálhatják bennük a szükséges táplálékot ahhoz, hogy a plura
lista világban másokkal együtt éljenek és dolgozzanak" Elő hitünkről pedig nem
szavakkal, hanern 1Jettekkel fogunk tanúskodni.

mING FETSCHER (Frankturt am Main) Frankturt am Main (Nyugat-N6metorsdg) GoethérM
elnevezett egyetemének protesszora, az egyetemhez tartozó Politikai Tudományok ~tézetének

Igazgatója:

KERESZTP:NYEK FELADATAIRÓL A SZOCIALISTA TARSADALMAKBAN.
HAT TP:ZIS. 1.) A kereszténység és a szocialista társadalmi rend nem összeegyez
tethetetlen dolgok. A kereszténység történeti fejlódése során inkább csak haboz
va és ellenkezve alkalmazkodott a kapitalista termelési módhoz, amely egyáltalá
ban nem felelt meg a kereszténység eredeti szándékainak,
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2.) Eltérően a tisztán kontemplatív vallásoktól, a keresztény hit az embemek
a többi emberrel és az életet Iehetővé tevő természettel szembeni gyakorlati ma
gatarrasára irányul. "A gyümölcseikről Ismeritek meg őket" - ez azt jelenti, hogy
csak az emberi magatartásban és az emberi magatartás révén nyílvanul meg a
hit lényege. Helyesen értelmezve tehát a keresztény hit nem a világból való me
neküresre szóut fel, hanem a vilag megnaradasara és az emberek VIlágának em
berínné tétetere. .t.:ppen ezért mmuentajta humanizmussal - a szocíalrsta hurna
rnzmussaí is - egyutt tud haladni.

3.) Az ernberek egymás iránt érzett szeretetének és részvétének az osztály
társadalmakban alibi funkciói is lehetnek. Tény az, hogy az alamizsna osztogatás
gyakran csak a gazdagok rossz Ieíknsmeretének elaltatására és főként a szegé
nyek és kizsákmányoltak indulatának megnyugtatására szolgált, A forradalmi szo
eralistak a részvétet csak ezen az alapon birárták és itélték el. Egy szocialísta
társadalmi rendben, ahol az embernek ember által való kizsákmányolása struk
turállsan lehetetlenné vált, a részvétnek, a segítőkészségnek, az emberek közöttí
szeretetnek runcsenek többé alibi funkciói, nem szolgálnak többé figyelemeltere
Iést, Ezzel egyidejűleg egy ilyen társadalomban (legalábbis potenciálisan) az em
ber készsége arra, hogy jóságos, segítőkész és résztvevő legyen, és ennek megfele
Iően cselekedjék, nem von többé olyan "büntetést" maga után, rnínt a versenyen
alapuló teljesítményi társadalomban. Az emberek akkor - amint azt Berthold
Brecht A szecsuáni jóemberben megfogalmazta - "egyszerre lehetnek jók önma
gukhoz és másokhoz",

4.) Egy olyan társadalom, amelyben nincsenek antagonisztikus osztályok és
nincsenek kapitalista kizsákmányoló viszonyok, bár leh'etővé teszi az emberi szo
Iídaritást és segítőkészséget, de nem garantálja is egyben. Ez az oka annak, hogy
a legtöbb szocíalista társadalmi rendben az emberek erkölcsi nevelésén is fára
doznak. Az a humánus magatartás, amelyet a keresztény hit motivál és hangol,
ezen a téren előnyben van, vagy legalábbis hasznosan kelhet versenyre a tisztán
evilágilag motivált magatartással.

5.) Ha a humanista társadalomban "az ember istenének az embernek kell len
nie" (Ludwig Feuerbach), akkor az embertársak istenségének ilyen felfogását az
anyagelvű gondolkodás begyakorlása megnehezíti. Ha az emberben nem 1átunk
egyebet, mínt egy másodlagos jelzőrendszerekből felépült és bonyolult kibernetikai
szabályozókörökkel differenciált állatot. amely a más állatfajtakkal szemben na
gyobb alkalmazkodóképessége és környezetének átalakítására képes ereje révén
van előnyben, akkor nem látható be, miért tekintsük embertársaink életét "szent
nek" és létét sérthetetlennek. Ha azonban még a legdeformáltabb és a természet
által a Ieghátrányosábban sújtott ember is "az Isten képmása", akkor ez a felfo
gás megtanít bennünket arra, hogy tiszteletben tartsuk érinthetetlenségét és "cél
nak" lássuk őt és nem csupán eszköznek (a termelés növelésére, vagy esetleg a
"kultúra fejlesztésére"). Az ember istenképmás volta csak ott és akkor hihető,

ahol (tartalmában és magatartásában is) a hivő keresztény cselekvésében jut ki
fejezésre. A "lélek halhatatlanságáról" szóló felfogásnak sem szabad a test szen
vedéseínek alábecsüléséhez vezetnie. Eppen a kereszténynek kellene - ellentét
ben a szélsőségesen spiritualista vallások híveivel - az ember testiségét és a test
ísteniségét (ami.nt az az Isten megtestesülésében kifejezésre jutott) komolyan vennie.
Amit a más emberekért tenni tudunk, az mi.ndig egyformán érinti testüket és lel
küket. A pszíchoszommatíkus gyógymód, amely a lelki és testi szenvedés összefüg
géseit fölfedezte, igazolja ezt a felfogást.

6.) A keresztények és nem keresztények békés együttéléset és együtt munkál
kodását egy szocíallsta társadalomban úgy kellene felfogni, hogy az békés ver
sengés az embertársak szolgálatában. A nem kereszténnyel szemben sem a gőg,

sem a leereszkedés nem illő magatartás, A kereszténységre és a keresztény egyhá
zakra vonatkozó krítílcus nézeteket számtalan történeti tapasztalat indokolja, és
csak a szecialista keresztény gyakorlati magatartása korrigálhatja ezt a felfo
gást. Ha a történeti materialista meg van győződve arról, hogy a keresztény val
lások csak ideológiai felépítményei a társadalmi-gazdasági alapoknak, akkor ezek
nek a vallásoknak Iényegét azokkal a funkciókkal téveszti össze, amelyekkel is
mételten ténylegesen bírtak (és sokfelé még míndig bírnak). A vallásnak, rnint
vigasztalásnak és igazolásnak egy igazságtalan és rossz társadalmí rendben, valóban
feleslegessé kellene válnia, amint sikerül megvalósítani az igazságos és jó tár
sadalmat. A kereszténynek azonban mégis aktívan részt lehet és részt kell vennie
egy ilyen társadalom felépítésében. Nem fog attól félni, hogy egy igazságos és a
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rnínden ember szabad kibontakozását lehetövé tevő társadalomban "a vallás el
ha!", mert meg van győződve arról, hogy a keresztény vallás több és más, mint
ideológia (még haa történelem során gyakran vállalt is magára ideológiai funk
ciókat és mindmáig őriz is ideológiai momentumokat), A keresztény tehát nyugod
tan belemehet egy olyan "fogadásba", amelynek szövege körülbelill így hangozhat
nék: "Te, történelmi materialista, úgy hiszed, hogy egy kommunista társadalom
felépítése, amelyben minden egyes embernek szabad fejlődése mindnyájuk sza
bad kibontakozásának föltétele, a vallás mint feleslegessé vált fölépítmény. ma
gától el fog halni. Én ezzel szemben meg vagyok győződve arról. hogy a keresztény
vallás mínden ideológiai funkciójának és mozzanatának eltűnésével tisztábban és
erősebben láthatóvá és elevenebbé válik a maga lényegében, mint valaha. Mint
hogy a keresztény vallás lényegéről szóló ellentéte's felfogásaink mindegyike tu
dományelméletileg csak hipotézis, vállaljuk azt, hogy mint minden más hipotézist,
ezt is a gyakorlat próbájának tesszük ki. Én a magam részéről nem félek ettől

apróbától."

FRIEDRICH GEORG FRIEDMANN (München) a münchení egyetemen az észak-amerikai mü
velődéstörténet professzora és ugyanott az Amerika-Intézet igazgatója:

A kérdések, amelyeket levelükben hozzám intéztek, s amelyekre egészen rö
viden válaszolni szeretnék, sok embert egy életen át toglalkoztattak. Én magam is,
aki a bencések által nevelt ZSIdó emberként a ker'esztenység külsö szélén állok s
onnan nézek a központ felé, amely olykor fellelkesít, olykor visszataszít, csak azt
rnondhatom, hogy ezek a kérdések személyesen és társadalmilag is nagy jelentő

séggel bírnak számomra. Végleges választ, vagy akár jövendő prognózist nem
tudok adni.

Abból indulok ki, hogy a kereszténység az emberi lét értelmével foglalkozik;
hogy Krisztus ezt a létértelmet emberré levésével, halálával, feltámadásával teste
síti meg; hogy egy meghatározott pillanatban emberként lép be a történelembe és
azt ezáltal az ember üdvtörténetévé teszi.

Az első kérdés ez lenne: az üdvtörténet, mint történet össze van-e kötve ural
mi formákkal? Konkrétabban: vajon a látható egyház története nem egy beren
dezkedett intézmény története-e, amely sajátságos uralkodási formákat valósít meg
befelé és segítségben részesít más intézményeket és uralmi rendszereket kifelé? Va
jon az egyház tanításai egy hamis tudat kifejeződései-e? Vajon. álomszerű visz
szájukra fordításban tükröznek-e fennálló viszonyokat, hogy ezáltal elviselhetővé

tegyék őket? Vajon az egyház vezető emberei engedték-e. hogy minden időben

mindenfajta rendszer a saját fennmaradásának szolgálatába állítsa őket?

Ami a jövőt illeti, elméletileg lehetséges, hogy abból induljunk ki, az üdv
történetnek nincs köze a szó szokványos értelmében vett történelemhez. De ab
ból is kiindulhatnánk - ami nekem személyesen rokonszenvesebb lenne -, hogy
egy uralkodásmentes társadalom egy uralkodásmentes egyházat is lehetövé tesz,
rní több, előmozdítaná annak fejlődését. Semmiképp sem jelentene megoldást szá
momra egy "időtlen" szektásság történelemtagadása, amely utópisztikus álmokba
menekülve zárkózik el a világ valóságától; vagy valamiféle vallásos rajongás a
világon belül, ami viszont, mint például a "Jesus people" mozgalom, figyelmen
kívül hagyja a valóságot.

Egy második kérdés abból a megállapításból eredné, hogy a szocialísta és
nem szocialista országokban egyaránt hasonló állapotot látunk, nevezetesen azt,
hogy a kereszténységnek és az egyháznak bealkonyult, A szocialista államokban ezt
a bealkonyulást úgy tekintik, mint a dialektikus materializmus szándékolt követ
kezményét, a nem szocialistaál1amokban úgy, mínt a materialisztikus életvitel nem
szándékolt következményét. A kérdés az: rnltől függ azoknak a szímbolikus for
máknak érvényessége és kötelező volta, amelyeket a maguk összességében kultúrá
nak nevezünk, beleértve egy kultúra vallásos aspektusait is? Mí rombolja szét az
ilyen formák érvényes és kötelező voltát? Vajon az emberi lét ér:telme ki tud-e
fejeződni és meg tud-e valósulni szimbolikus közvetítés nélkül?

Elképzelhető lenne, hogy a létnek ez az értelme a nem elidegenedett mun
kában - látszólag szímbólumoktól mentesen, vagy olyan szimbólumokban. amelvek
eddigi tapasztalatunk számára ismeretlenek - megnyilvánul. Csakhogy nem elide
genedett munka míndmáia nem létezik. és ki tudja, hogy ha lenne ilyen, az
nem lenne-e azonos a halálos unalommal, amely semmiféle erőt nem képes töb
bé teremtő cselekvésre indítani.
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Harmadik és utolsó kérdésem abból a megállapításból ered, hogy a nem
szocíalísta államokban éppúgy, mint a szccíalístákban az uralkodó nézeteket nagy
mértékben határozzák meg olyan szituációk, amelyek [ellemzőek voltak a XIX.
századra, de nem felelnek meg többé saját századunknak. úgy látszik, vezető fér
fiak Nyugaton éppúgy, mint Keleten, elismerik ezt. Napról napra egyre több olyan
veszélynek ébredünk tudatára, amelyek az egész civilizált világot fenyegetik:
anarchizmus és általános eldurvulás, a környezet elszennyeződése a termelés ha
mis primátusának következtében. A termelési folyamatok fokozódó egybefonódása,
a technológiai folyamatok és berendezések növekvő komplexitása napról napra
hajlamosabbá teszik a magasabb ipar! fejlettségű országokat arra, hogy politikai
pszíchopaták álforradalmár cselekedeteinek színhelyévé váljanak. Ugyanakkor
fennáll a veszély, hogy a munka többé nem humanizálja a természetet, hanem
mint emberi lakóhelyet megsemmisíti azt. Az emberi lét értelmére irányuló kér
dés, amelyet a XIX. században még joggal értékelhettünk. mint kulturálís föl
építményt, mint kísérletet arra, hogy a munka világának figyeimét eltereljük a
valóságról, ma, ha helyesen értelmezzük. kikerülhetetlen szerophez jut abban a
harcban, amelyegyszerűen az emberiség továbbéléséért folyik.

Kérdés: vajon a szocíalízmus és a kereszténység nem egyformán üdvösségtan-e,
tehát kísérlet arra, hogy a Tét értelmét kifürkésszük? És vajon nem mind a kettő
cselekvésre irányuló tanítás is egyben, attól a meggyőződéstől fűtve, hogy az igaz
ságot élni kell? És vajon azok az igazságok, azok a célok, amelyekre mind a kettő
irányul, végső soron nem egymást kiegészítők-e, ha ugyan nem azonosak?

Amint látják, csupa kérdés. Olyan kérdések azonban, amelyeket ma nyilván
sokan tesznek fel közülünk.

TmNST JOSEPH GORLIC.H (Bécs) tanfigyl főtanácsos, író, a filozófia doktora, It bécsi PEN
Zcntrum elnökségi tagja. Két jelentős műve: Ungarn. Eine geistIge Landerkunde (Verlag Glock
a Lutz, Nürnberg) és a Felix Romanikkal közösen írt Geschichte Osterreichs (Verlag Tyrolia,
Innsbruck) :

KERESZTÉNY JÖVÖ - A KERESZTÉNYEK JÖVÖJE. Senki sem tudja a jö
vőt megjósolni. A tudatos keresztény számára viszont áll a tény, hogy az úr egy
háza az úr ígéretének megfelelően az idők végéig fennmarad. A kereszténynek
éppen ezért semmi oka sincs arra, hogy pesszimisztikusan tekintsen a jövőbe.

A kereszténység legfőbb parancsa - ugyancsak az Úr szavai szerint - a "sze
resd Istent mindenek fölött!" Krisztus azonban egy másik parancsot is hozzáfű

zött. Egy második parancsot, amely az Úr szavai szerint éppoly fontos, mint az
első. Ez így hangzik: "Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat!" Krisztusnak ez
a parancsa tehát egyenrangú az istenszeretetre vonatkozó paranccsal. Egy ember,
aki nem szeretí úgy felebarátját, mint önmagát, nem lehet igazi keresztény úgy,
ahogyan azt az Úr értelmezi.

Ezzel a keresztény helyzetéről a jelenben és a jövőben már el is mondtunk
mindent. A kereszténység semmiképp sincs elválaszthatatlanul összenőve valami
féle külső formákkal, vagy bizonyos, immár a múlthoz tartozó társadalmi rend
szerekkel. Ha egyszer a kapítalizrnust röviden és velősen ezzel a mondattal jelle
mezték : a kapitalizmus az ember elnyomása az ember által, akkor ebből a mon
datból már világosan kitűnik az is, hogy a felebaráti szeretet keresztény parancsa
szöges ellentétben áll az így jellemzett kapttaltsta gazdasági renddel.

Sajnos még sokan hiszik, hogy a kereszténység bizonyos formát, amelyek
pedig nem alkotják a lényeget, azonosak ezzel a lényeggel. Ennek a téves felfo
gásnak a következménye, hogy sokan szkeptikussá váltak a kereszténységgel szem
ben. Teljesen bizonyos, hogy a kereszténységnek újra meg újra meg kellett vál
toztatnia bizonyos külső formákat, ha feladatát továbbra is teljesíteni akarta. Ahol
viszont nem változott meg, ott evilági küldetése látta ennek kárát. Nem véletlen,
hogy az elmúlt századokban Krísztus tanítása általában csak a fehér (európai
amerikai) népek között terjedt el. Az európai ruha, amelyet a kereszténység év
századokon át hordott, megakadályozta, hogy más kuhtúrákban és más társadal
mi rendszerekben a fejlődés pozitív elemeként ismerjék fel. Aki azonban átlát az
elmúlt idők külső formáin, az egyszerre felismeri, hogy a kereszténység voltakép
peni lényege csak rejtve fedezhető fel bennük. Aki az istenszeretettel egyen
rangú felebaráti szeretetre vonatkozó parancsot teljesíti, azt keresztény szellem
alakította, még akkor is, ha ő maga nem keresztény, sőt talán nem is teista.
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Másrészt a Keresztény míndenütt együttműködhet az emberiség továbbfej
Iesztésében, sőt közre is kell működnie ott, ahol a felebaráti szerétet parancsát
valósítják meg. Egy ember, aki más embereket elnyom, nem lehet jó keresztény 
még ha annak tartja is magát - sőt általában nem lehet még keresztény sem.

A kereszténység jövője, helyesebben az egyes keresztények jövője a gyorsan
változó világban attól fog függeni, mí lyen mértékben lesznek képesek hozzájá
rulni ahhoz, hogy a felebaráti szeretet parancsa - "szeresd felebarátodat, mint ten
magadat!" - az egész lét alapjává váljék. A kereszténység nem ismer olyan meg
határozott külső formákat, amelyekben ezt a parancsot valóra kell váltani. Afelől

viszont, hogy az olyan társadalmi rend, amelyben az embernek lehetősége van
arra, hogy -embertársait elnyomja, önmagában keresztényellenes, keresztény kö
rökben nyilván nem szabadna még kétségnek sem felmerülni.

Az bízonyos, hogy nem lesz többé .Jceresetény'' társadalom a régebbi érte
lemben, sőt nem lesz "keresztény" állam sem, ahogyan gyakran álmodtak róla 
kérdés, hogy egyáltalában valaha volt-e ilyen "keresztény" állam (még az ún.
középkor is csak a felületes szemlélő szemében hasonlít ilyen .,keresztény" államra)
- de míndíg is lesznek keresztények, akik az üdvözítő parancsának értelmében
úgy szeretik a felebarátjukat, mint önmagukat, és embertársaiknak nem elnyo
mói, hanem testvérei lesznek. Minél több ilyen ember kész arra, hogy az igazi
kereszténység szellemében az Úr parancsát kövesse, és nemcsak szájával, hanem
szívével, egész érzés- és gondolatvilágával a felebaráti szerétet parancsának szol
gálatába áll, annál becsesebb lesz közreműkődésűk a jövő társadalmi rendjének
felépítésében. Nem tudom elképzelni, hogy egy nem keresztény, még ha úgy
hiszi is, hogy a keresztény tanítást el kell utasítania, ne tísztelné az olyan keresz
tényt, aki ennek a felebaráti szerétet-parancsnak megfelelően él. Ebben az érte
lemben van jövőjük a keresztényeknek. Az ilyen keresztények jövőjét biztosított
nak is látom. Ezek nem mondanak csődöt az őket körülvevő világban, még ha ez
az őket körülvevő világ más is, mint amit gyakran elképzelünk. Együttes fele
lősség hordozói ők egy olyan eljövendó időben, amikor ember nem nyomhatja el
többé embertársait.

WILHELM KÖSTER SJ (Uppsala) az uppsalai (Svédország) Credo cfmú katolikus het'ilap 16
szerkesztője, az Academicum Catholicum tanára:

A MAI KERESZTÉNYSÉG. A keresztények [eladata az, hogy Krisztust jelen
Iévővé tegyék a világban. Lényegében mindig ugyanez a feladat, függetlenül attól,
hogy a keresztény plurális vagy egységes környezetben él-e, és függetlenül attól,
hogy a társadalmi rend, amelyben áll, kizárja-e a keresztény alapelveket, vagy
megengedi őket. A kereszténynek mindenütt ott kell a világot nyugtalanítania, ahol
a világ önmagának elegendő akar lenni. A kereszténység történelmi tényekre vezeti
vissza eredetét. Semmiféle gondolati rendszer, semmiféle társadalmi rend nem
tudja az emberek iránti feladatát ellátni, ha adott tényeket figyelmen kívül hagy.
A kereszténynek míndenesetre feladata hát, hogy mindenkori környező világát meg
óvja attól a feltevéstől, hogy Krísztus nem létezett és hogy az embernek nincs
szükségo megváltásra.

Ezen az alapvető feladaton kívül semmiféle recept, semmiféle általános ér
vényű modell nincs a keresztény tevékenységre. Ehhez túlságosan különböznek
egymástól az egyes helyzetek és történelmi idők. A keresztények felelősségvállalá
sának médját a társadalmon belül a helyi adottságoknak megfelelően kell megta
lálni. A különböző személyek ennek során különböző hivatásokat követnek majd.
Amellett nem mindig az a kevésbé hatékony, ami rejtve van.

Két akadály teszi nehézzé a keresztény számára feladatának teljesítését. Az
egyik a környező világból, a másik magából a keresztényből adódik.

Egyrészt a világ nagyothall, ha Krisztus üzenetéről van szó. Minden igazi ke
resztény megtapasztalja ezt egyszer. A világ kísértést érez arra, hogy bezárkéz
zék a kereszténnyel szemben, és hogy hite miatt kikapcsolja őt. Emiatt azonban a
kereszténynek nem kell elbátortalanodnía, Krisztust is figyelmen kivül hagyták,
s végül még ki is végezték. Ugyanezt a jövőt [ósolta övéinek is.

Másrészt az okoz aggodalmat, ami a kereszténység bensejében fenyeget, ne
vezetesen a hitben való gyengeség. Bizonyos értelemben azonban ezzel is míndíg
számolni kell, hiszen a keresztény is ember, és egyetlen ernber sem él egészen úgy,
ahogyan a meggyőződése megkövetélné.
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A jelenben azonban főként három olyan kísértés van, ami a keresztényeket
fenyegen, és ami több, mint a szándék és a cselekvés között mindenkor fennálló
szakadék konkretízaíodása,

1.) Bizonytalanná vált az erkölcsi norlllatudat. Ez példaszerűen jelentkezik:
az emberhez meltó szexuálís és hazassági erkölcs iránti természetes érzék eltű

nésében: llberalizálódási tendenciák urautodnak a kultúrátlamok törvényhozásá
ban (a válás és a terhességmegszakítás megkönnyítése); a fogamzásgátlással szem
ben való ellenállás a katolikusok soraiban is megrendült.

2.) Megingott az igazságétosz. Az egymásnak ellentmondó világnézetek azzal
a kísértéssel járnak korunk embere számára, hogy míndeníajta igazságigényről

lemondjon. A pszichológia és a szociológta a be nem avatottak körében olyan be
nyomast kelt, hogy az álláspontok nem egyebek, mint a környezet és az ízles ki
hatásai, A türelemről szóló nem világos elkepzelések sokak tekintetét ködösítik
el azzal a ténnyel szemben, hogy mindenfajta világértelmezés valamiképpen az ál
talánosérvényűségigényét hordozza; hiszen mindegyik a tényeknek akar megfelelni
igaz akar lenni. A keresztény hit a maga univerzalitási igényét kezdettől fogva
kifejezetten megfogalmazta. Ezért is van az, hogy a kívülállók számára kezdet
től fogva botránykő. Manapság már a keresztények is kételkedni kezdenek meg
győződésük igazsága és küldetésük egyetemessége felől.

3.) Az egyháztudat megbénult. A mai embernek nehéz bizalommal lenni va
lami vagy valaki iránt. Idioszinkráziája van minden tekintéllyel szemben, így
az egyház tekintélyével szemben is. Az eszmény a "demokratikus". Minden prob
lérnát többségi szavazattal kellene megoldani. Egyrészt sokan élnek abban a tév
hitben, hogy a nagyobb számú szavazat garantálja a döntések helvességet és ma
gasabb értékét. Másrészt a törekvés arra, hogy lehetőleg mindenbe beleszóljanak.
komoly esetben sokaknál aláássa azt a készséget, hogyatöbbséghez alkalmazkod
janak. Bármilyen bizonyossággal igazolja is tekintély voltát valamilyen intézmény,
sokan, keresztények is, gyengeségnek tartanak nundenfajta bizalmat.

A nem keresztényekkel való találkozásnál mindez alapvetőerr jelentkezik, amint
a kereszténységnek a világban való szerepét nem értelmezik félre egy csoport ego
izmusának kérdéseként. Ha közelebbről megnézzük, kiderül, hogy a fentebb em
litett bajok - az erkölcsi tudat, az igazságetosz és a szolldarízálódásra irányuló
bizalom gyengülése - nem sajátos keresztény válságjelenségek. hanem míndenfajta
kultúrát és társadalmi rendet fenyegetnek. A szocialistának, a marxistának és
az ateistának is meg kell követelnie az erkölcsösséget. az igazságra és szeltdart
tásra irányuló akaratot. Itt tehát egy mindenkire érvényes kiindulási bázis kör
vonalai rajzolódnak ki.

Minden bizonnyal fontos a keresztény, mint keresztény számára, hogy a ke
reszténység üdvös és üdvözítő befolyása fennmaradjon a világban, hogy a meg
váltásban mindazok részesedjenek, akik erre törekszenek. De még ezt megelőzően

fontos számára az .erkölcs, a töretlen igazságtudat és a közösségre való törekvés,
amely magába zárja azt a bátorságot is, hogyalávessük magunkat az igazolt te
kintélynek; hiszen ezen alapul a keresztény hit. Ami azonban a keresztény szá
mára a hit előfeltételeként fontos, annak fontosnak kell lennie a nem keresz
tény számára is, bármilyen meggyőződést valljon is.

Minden sajátosan keresztény az emberihez kapcsolódik. Ez a keresztényt al
kalmassá teszi a dialógusra. A keresztény reflexió lényegében Krisztusra való ref
lexió. A Krisztusra való reflexió azonban lényeges részében mindenkor az em
berre való reflexió. Éppen ezért lesz a keresztény, még akkor is, ha nem az ő

sajátos ügyéről van szó, valódi partnere mindazoknak, akik az ember érdekében
fáradoznak.

A. G. M. VAN MELSEN (Níjmegen) a nljmegenl (Hollandia) egyetem professzora:

A KERESZTÉNY HIT JŰVOJE. Ebben a keresztény hit jövőjéről szóló néhány
sorban nem vállalkozunk arra, hogy megvítassuk a keresztény egyháztakjnak a
közeli vagy távoli jövőben lehetséges sorsát. Valami más érdekel mínket, neve
zetesen az az alapvető kérdés, vajon a keresztény hitnek lehet-e jövője egy olyan
világban, amelyet bizonyos, mát napjainkban is érezhető áramlatok eredménye fog
meghatározni. Vajon hagynak helyet majd egyáltalán ezek az áramlatok a ke
resztény hit számára? Amikor föltesszük ezt a kérdést, el tekintünk azoknak az
etikai és világi "keresztény" értékeknek lehetséges maradandóságától, amelyek a
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múltban akkora hatást fejtettek ki, hogy a jövőben aligha fogják teljesen elfe
lejteni őket. Amire itt gondolunk, az a keresztény hit magja: a hit a teremtés
ben, a bukásban, a megváltásban és az örök életben.

A jövő formálásában fontosnak tűnő áramlatok egyrészt a tudomány további
- mélységében és elterjedésében egyaránt számottevő - fejlődese. másrészt ez
zel szoros összefüggésben az élet minőségében bekövetkező további növekedés,
nemcsak materiális, hanem általános értelemben. Tegyük fel, hogy a jövőben egy
olyan társadalom valósul meg, amelyben minden emberi lénynek alkalma nyílik
saját lehetőségeinek kiaknázására, s ezzel egyszersmind a többieknek is segít ki
aknázni a magukét. Nem bocsátkozunk annak részletezésébe. hogy ebben az ide
ális társadalomban hogyan valósul meg az élet materiális és egyéb rétegeinek,
vagy a személyes lehetőségeknek mások lehetőségeivel való egyensúlya. A kérdés
nem az, hogy egy ilyen társadalom mennyire valósítható meg, hanem az, hogy
egy ebben az irányban ható áramlat vajon fokozatosan a keresztény hit belső üres
ségét mutatná-e ki. Ezt a nézetet támogatja az a feltételezés, hogy a keresztény hit
az emberi nyomorúságon és tudatlanságon alapszik. Minthogy az ember képtelen
nek látszott életét itt a földön megjavítaní. a túlvilágon keresett vigasztalást. Nem
tudta megmagyarázni a világot és irányítani törtenelmét. ezért kész volt elfogad
ni a mindentudó és mindenható Isten eszméjét.

Nem kétséges, hogyamúltban a keresztények szabályszerűen meg voltak győ

ződve arról, hogy a földi életet aligha lehet megjavítani, és úgy gondolták, hogy
ezt a meggyőződésüket a keresztény hit tanítása (a bűnbeesésről) alátámasztja.
Az sem kétséges, hogy sok keresztény számára a megváltás fogalma gyakorlatilag
összekeveredett az élet nyomorúságától való megszabadulás fogalmával. Ezért föl
tételezhető, hogy mennél inkább sikerül az embernek megjavítania az élet minő

ségét, annál kevésbé fog Istenre és a túlvilágra gondolni. Következésképp a ke
resztény hit szepen elenyészik. A dolgot azonban másként is föl lehet fogni, Azt is
föl lehet tételezni, hogy mennél inkább megszabadul az ember az anyagi és tár
sadalmi szükségtől, annál fogékonyabb lesz lelki szüksége iránt. Lehetséges, hogy
az Evangélium valódi üzenete jobb megértésre talál, amikor az embert kevésbé
foglalják le majd közvetlen szükségleteí, amikor több alkalma lesz arra, hogy ön
maga legyen. Azt mondhatni, hogya rászoruló felebarátaink megsegítésére vonat
kozó evangéliumi tanítástól - mely napjainkban magában foglalja a társadalom
szerkezetének megjavítását is - függetlenül már pusztán az Evangéliumnak ez
a jobb megértése is a földi élet mínőségének megjavítása mellett szóló érv a ke
resztények számára.

Mindeddig nem beszéltünk a keresztény hit belső értékéről. Pedig csak ez az
érték döntő a keresztény hit jövőjének szempontjából. Az a tény, hogy e hit már
annyi kulturális és társadalmi változást túlélt, s talán túlél jövendő változásokat
is, csakis annyiban fontos, amennyiben a keresztény hit valóban segítheti az em
bert belső értéke révén. Mi ez az érték?

Ha a keresztény hit igazságon alapszik, akkor az ember bízhat abban, hogy
létének és tetteinek értelme és értéke meghaladja a pusztán evilági értelmüket
és értéküket. Az a "transzcendencia", amelyről a keresztény hit beszél, teljesen
különbözík a "transzcendencia" szó evilági értelmétől. Egy nagy ember tettei át
lépik a tér s idő minden emberi tevékenységet jellemző korlátait, és többek kö
zött azt mondhatjuk, hogy ilyen tetteknek történelmi jelentőségük van. Nélkülük
más lenne a történelem. Az a transzcendencia azonban, amelyről a keresztény hit
beszél, más természetű. Ez a transzcendencia nem tagad semmiféle emberi értéket
- ellenkezőleg, minden értéket az emberi távlatok határán túl erősít meg. Az em
beri törekvéseket főleg a siker kilátásal irányítják: siker a szerelemben. a tudo
mányban, a művészetben, az üzletben. a politikában. a sportban, mások megsegí..
tésében. a termelékenység növelésében, a technolóaíában, a nevelésben. az ú]
társadalom fölépítésében, a vallási vezetésben és mindenben, amit csak helyesen
vagy helytelenül fontosnak gondolunk az emberi életben. A keresztény hit azt
tanítja, hogy Isten szemében tetteink belső értéke nem csak a siker tekintetében
méretik le. Ezt az értéket az a szellem határozza meg. amely egész életünket és
tetteinket átjárja. Hogy a világ elismert-e ezt az értéket. az nem számít. Ez el
len lehetne vetni persze, hogy a belső értéknek ez a felfo-rása nem jene~ete<;pn

keresztény, hanem egyszerűen emberi távlat is. A keresztény felfogás sarkoontja
azonban az, hogy az emberi létnek é'l emberi cselekedeteknek erről a belső értéké
ről nem csupán elvontan beszél, hanem azt tanítja, hogy ez az érték a legnagyobb
konkrét valóság, mert minden egyes emberi lény Istenhez való viszonyának való-
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ságával kapcsolatos. A keresztény hitnek ezt a tanítását figyelembe véve nehéz
belátni, miért is vesztené el [elentőségét az ember számára az emberi eszmények
nek itt a földön való beteljesülésével. Ellenkezőleg, mennél emberibbé sikerül
tenni az életet, annál sürgetőbbé válik a mi és a minket megelőző generációk
- vagyis a hozzájuk tartozó mínden egyes személy - élete végső értelmének
kérdése.

S még egy kérdés: Az emberi élet transzcendens értéke nem azt jelenti-e,
hogy a keresztényeket - amennyiben valóban azt hiszik, amit feltételeznek róluk
- nem túlzottan érdekli, hogy mit is csinálnak, s következésképp a munkájukhoz
való elkötelezettségük sohasem maradéktalan? Mert végül is nem számít, hogy
földi távlatokban sikerül-e nekik valami, vagy sem. Nem ez a magyarázata an
nak, hogy a keresztények a múltban nem nagyon foglalatoskodtak a földi élet
minőségének javításával, mert a transzcendentális távlatokban ez a rnínőség nem
volt valami fontos? Nem hiszem, hogy ez volt a fő ok. A fő ok az volt, hogy a
múltban tényleg alig volt kilátás a földi élet mínőségének megjavítására. De ha
egyszer ez a kilátás föltárult, a keresztényeknek minden erőfeszítést meg kell ten
niük e mínőség megjavítására és annak tisztázására, hogy ez mílyen mértékben
lehetséges. Talán még azt is mondhatjuk: minthogy a keresztény felfogás szerint
a látható siker nem számít, a közvetlen siker hiánya nem ok arra, hogy az erő

feszítést ne folytassuk.
Ha a keresztények komolyan veszik transzcendentális hitüket, akkor egy do

log világos számukra: sohasem lehet valamiféle versengés a földi élet megjav'í
tására irányuló világi erőfeszítéseik és életük transzcendens értéke között. A transz
cerideneia valódi jelentését azonban nem körtnyű megragadni. Ezért is mondottuk
az imént, hogy ez a jelentés talán világosabb lesz számunkra, mikor az élet mínő

ségét már megjavítottuk.

ROBERT DE MONTVALON (Párizs) a Terre Entlére cfma francia katolikus folyóirat flj
szerkesztője:

Ha csak röviden is, válaszolni szerétnék a föltett kérdésre.
A nyelv korlátai sajnos megakadályoznak abban, hogy folyóiratukat olvas

sam. De hogyan ne érezné az ember annak sürgető voltát, hogy találkozzunk egy
mással - úgy értem, önök, akik Magyarországon dolgoznak és mí, akik Francia
országban dolgozunk?

Azt kérdezik, mit merünk gondolni (mert hiszem merészség kell az előrela

táshoz) a kereszténység és a szocializmus jövőjéről és kapcsolatukról.
A legfontosabb amit megállapíthatunk. hogy a kereszténység is, a szocíalíz

mus is válságon megy át, ami azt jelenti, hogy mind a kettő felhívást kapott ar
ra, hogy önvizsgálatot tartson, míelőtt (és mert) történetének új korszakába lép.
Mi sem áll távolabb tőlem, mint az a gondolat, hogy ennek a válságnak a meg
tagadással vagy a meghátrálással kell járnia. A válság éppen ellenkezőleg a hű

ség próbája. Nem arról van szó, hogy kevésbé, hanem, hogy egyre bátrabban le
gyünk hűek.

Persze a bátorság szó is félreértést okozhat. Nem arról van szó, hogy a gesz
tus szépségéért legyünk bátrak; hanem arról, hogyakeresztérny igazságot és a
szocialízmus Igazságát szembesítsük kortársaink, tehát voltaképpen mindnyájunk
igényeivel, vágyaival, tévedéseível. ellentmondásaival, gondolkodásmódjával. fele
Iősségeível, sőt kudarcaíval is.

A hűség tehát semmiképpen sem visszafordulás. Sokkal inkább visszatérés
a [orrásokhoz, tehát azokhoz az alapvető eseményekhez, amelyeknek a szocialíz
mus és a kereszténység létét köszöni. Vajon nem kell-e állandóan visszatérni a
forráshoz, hogy megszabadítsuk a hordalékoktól. amelyek folyását akadályozzák,
hogy szabaddá tegyük azokat a vizeket, amelyeknek a világot ma és holmap ön
tözniük kell?

A hátr,afordulás gondolat,a t,eljesen idegen a kereszténységtől, amiről világosan
szólnak a négy evangélium utolsó lapjai és a keresztény hivő nép belső tapasz
talatai is. A keresztény hit nem létezik, csupán Jézus által, Jézus viszont azért van,
hogyelérkezzék az üdvösség az időben és az időkön túl. Semmi értelme tehát,
hogy szembeállítsuk az eredetet az aktualitással. a forrást a jelennel (ha el kelle
ne választaní őket, semmi egyéb sem maradna a kezünkben, mint egyrészt az
elavult, másrészt a jelentéktelen mindennapi banalitás). A keresztény számára a
hűség azt jelenti, hogy a Názáreti Jézus rabbinak élete, halála és föltámadása so-
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.ha nem szűnik meg bőségben teremni a virágokat és gyümölcsöket, de nem meg
próbáltatások és válságok nélkül,

A Kereszténység vuagszerte újra csírázní kezd. Kérdéseikre az egyik válasz
.az, hogy ezt a csírázást ismernÍ'Ü1C kellene azoknak, akik nem keresztények, ha
komolyan akarják rnegrtélní a kereszténységet és parbeszédet akarnak kezdeni ve
le. Ettol még eléggé- távol vagyunk. Az ideológiai provincializmus és a nemzeti
provincíalízrnus egyesült erővel akarja lebeszélni a [óakaratú embereket arról, hogy
a másikkal úgy találkozzanak, amiLt1l?n. Sietek hozzátenni, hogy van egy vallasi
provincializmus is, és ez még kevésbé védhető, mínt az előbbiek, minthogy el
lentétben áll az igazi. hittel.

A nem keresztény olvasó talán úgy találja majd, hogy túlságosan hízelgő sza
vakkal festettem a keresztény hűséget. Egy marxista azonban jól tudja, hogy a

.gyakorlat nincs míndíg az elmélet magaslatán (ami nem akadályozza meg, hogy
olykor a leggyanúsabb gyakorlat is ne tetszelégne a kizárólagos igazság mezé
ben]. És itt most ugyanúgy feltenném a kérdést a szocíalísfa hűséggel kapcsolat
ban. Miben áll ez? Míként képzelik el a szocialisták ennek megvalósítását? Ho
gyan értelmezik a visszafordulás nélküli visszatérést forrásalkhoz, a szocializmus
történeti "istenségeinek" relativizálását, s a jelen jogá,t arra, hogy egészen új
módon kérdezzük meg őket - röviden, a lemondást a múltnak múltként való ün
nepléséről, és a jelen kétféle értelemben is új kezdeményezési területnek tekinté
sét: egyrészt leleplezve azt, amit a történelem elhomályosított (a történelem nem
csupán haladás, vagy legalábbis a haladásnak drága ára van), másrészt új igaz
ságokat fedezve fel?

Semmiképp sem akarom azt állítaní, hogy ha a kereszténység és a szocializ
mus tudomásul veszi a jelen válságot és hűségesnek és leleményesnek bizonyul,
most már könnyen megindíthatják a könnyű dialógust, ami lehetövé teszi számuk
ra, hogy könnyen haladjanak együtt tovább. Éppen ellenkezőleg, hangsúlyozni
szeretnem, hogy azonosságuk oly mértékben kérdéses, hogy a keresztények és szo
ciausták sokat emlegetett díalogusa, ha nem vigyázunk, könnyen kibúvó is lehet.
'IuáJUK, hogy vannak áldiaíogusok is, amikor a partnerek egyike ígyekszík an
nektáíní a másikat. De vannak olyan bágyadt dialógusok is, álntólag "nyilt" part
nerek között, amelyek nem érnek többet egy bankett utáni csevegesnél.

Immár általánosan eltogadott tény (és ez nagy- szerencse), hogy a keresztény le
het szocialista és a szocíalísta keresztény. Ezt kimondani: a kezdet kezdete. Ezek után
elsősorbanazt kell tisztázni, mí ma oa szoc.atizmus és mi ma oa ketesz"énység. A leg
felületesebb vizsgálódás is megmutatja, hogy a szocializmusnak lehetnek halvá
nyabban és szigorúbban körvonalazott formáí, lehetnek dogmatikusabb és proble
matikus formái (problematikus szocializmusnak azt nevezem, amely önmagának
vet fel kérdéseket). Ami a kereszténységet illeti, az hol meg van merevedve, és
rnintegy bele van ragadva a világ archaikus szemléletébe, hol pedig szorgosan
keresi a választ arra az óriási kérdésre: milyen legyen. az, aki ma hitet tesz Jézus.
a Megváltó mellett? Nem lehet tehát dialógus keresztények és szocialisták között,
ha nem azzal kezdődik, hogy a partnerek becsületesen meghatározzák, hogy kik,
és ha nem készteti végül mindegyiküket azonosságuk tudatának megújítására.

Menjünk még tovább! A keresztények és szecialisták dialógusa nem öncél. És
nem is az alkalmas pillanat arra, hogy különleges beszélgetésben tetszelegj ünk.
Az épület, amelyet nem minden nagyravágyás nélkül a nyugati racionalizmus
épített fel, repedezik. Ez a racionalizmus - amelyet nem kell míndenáron az ok
talansággal helyettesíteni - rányomta bélyegét a szocializmusra éppúgy, mint a
kereszténységre, és kiszárította őket.

Fel kellene tehát állítani azoknak a feladatoknak programját, amelyeket ma
minden embemek el kell végeznie, mert ez a mi szabályunk. Ez azonban már
meghaladná ennek a válasznak kereteit. Most megelegednék azzal, hogy befejezé
sül kifejezést adjak annak a meggyőződésemnek, hagy bár a kereszténységnek
nyilvánvalóan meg kell szabadulnia ódivatú ruházatától és el kell kerülnie, hogy
tisztán történeti céllá zsugorítson egy olyan hitet, amely a történelmet beteljesíti
és ítéletet mond fölötte, még azért korántsem merítette ki termékenységét a tör
ténelemben. Mínden bizonnyal át kell kelnie a sivatagon. És már el is kezdte az
átkelést. De annyi ellenkező látszat ellenére az Evangéliumnak, amelyegyszerűen
alapvető igazságokat mond, értelme lesz az elkövetkező században. Nem kezdjük-e
megkísérelni, hogy gyökerébon ragadjuk meg a világot és az embert? Azért vető

dik fel ma a kereszténység és a szocíalizmus azonosságának kérdése, mert a kér
dések kérdése ma az ember azoncssága.
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OSWALD VON NELL-BREUNING S.J (München) a frankfurti Goethe egyetem volt professzora.
a katolikus szociális tanítás legismertebb szakértöje:

A Német Szövetségí Köztársaságban tett látogatása alkalmából Helder Camara
brazil érsek szenvedélyesen síkraszállt a szocializmus mellett. Ez arra indított ",gy
újságírót, hogy megkérdezze a német püspöki kar elnökét. Döpfner bíborost. mí
erről a véleménye. Döpfner bíboros azt válaszolta, hogy a brazil érsek nyilván
ugyanazt értette szocializmuson, amit mi a katolikus szociálls tanításon értünk.
Figyelemreméltó nyilatkozat ez, hiszen még csak röviddel ezelőttig is úgy festett,
rníntha a szocializmus és a katolikus szocíálís tanítás nem találhatná meg az egy
más felé vezető utat. Vajon ma úton vannak-e már, hogy találkozzanak?

A mai világban különböző fajta szocializmusok vannak. Az NSZK-beli, az ang
liai, a skandináv államokbeli szccializrnusnak, bár sok közös vonása van. mégis.
lényegesen eltérnek egymástól; még nagyobb az eltérés az afrikai és ázsiai szocía
lizmusok esetében, amelyek a nyugat-európai államok szecialista mozgalrnaival
együtt a frankfurti szocialista Internacionálét (1950) alkotják. Ismét más az a szo
cializmus, amely a kommunizmust megelőző fokozatként értelmezi önmagát. Mínd
ezeknek az olykor éles ellentétté fokozódó nagy különbségeknek ellenére van
ezeknek az irányzatoknak egy közös vonásuk: ki akarják küszöbölni a kizsákmá
nyolást, és amennyire lehetséges. az ember ember által történő elnyomásának mín
den fajtáját. És éppen ebben vannak összhangban a keresztény, és különösképpen a
keresztény szccídüs tanítással. Csak egy "szocializmus" volt, amely ezen a téren
másképp gondolkodott és mást is akart, az ún. nemzetiszocializmus; ez egyetlen
fajta uralmát akarta az összes többire kiterjeszteni; és éppen ezzel bizonyította be,
hogy bár a "szocializmus" nevet bitorolta, valójában valami egészen másra töre
kedett. Mindazok, akik joggal nevezik magukat szocialistának, egymás között és a
keresztény tanítással is megegyeznek abban, hogy elítélik a kizsákmányolást és az
embernek ember általi elnyomását, és míndkettőt ki akarják küszöbölní a világból.

Egy tanítás, legyen az keresztény vagy szocíalísta, csak követelheti a célt, a
világ megváltoztatását; a cél valóra váltásához mozgalomra van szükség. Az ilyen
megváltoztatásí törekvésekkel szemben mindazok, akiknek eddig birtokolt pozí
ciókat kellene átadniok, ellenállást gyakorolnak. Egv tanítás szavai magukban
rendszerint nem elegendők ahhoz, hogy ezt az ellenállást legvőzzék, Ennek elle
nére mégis jelentősen hozzájárul a tanítás a változáshoz : megrendíti ugyanis az
ellenfél belső biztonságát és ezáltal döntően gyöngíti ellenálló erejét. Az N5ZK
ban évtizedek óta megtígyelhetö, ahogyan a keresztény szociális tanítás, bár na
gyon lassan, de állandóan előre haladva megrendíti a társadalmi reakció pozícióit,
és a tarthatatlan pozíciók védelmezölt belsőleg bizonytalanná teszi; ezáltal lehe
tővé vagy legalábbis jelentósen könnyebbé tette a haladó erők számára, hogy a
szociálís haladás terén egyik lépést a másik után tegyék meg. A reakció némelyik
pozícióját - egy alkalommal így fogalmaztam meg ezt - csak akkor lehetett
megostromolni, amikor a keresztény szociális tanítás szociál-etíkaí érvekkel már
ostramra éretté lövöldözte, Amellett nem szabad elhallgatni, hogy a keresztény
szociális tanítás nemritkán túl későn kezdeményezett és némely esetben talán
még csak a szavát sem emelte volna fel anélkül az erőteljes lökés nélkül, amit
a szocialista rnozgalom adott, és anélkül - ezt nvomatékkal ki kell emelni -, hogy
Marx Károly a kapitalista osztálytársadalomra vonatkozó analízisével rá ne nyi
totta volna szemét a fennálló tényekre és igazságtalanságokra.

Voltak (és vannak) szocialisták, akik félreértették az alapvető szocialista tö
rekvéseket és elárulták őket; éppen így voltak (és vannak) keresztények (persze
katolikus keresztények is), akik félreértették és elárulták az alapvető keresztény
törekvést. Az, hogy az ilyen szocialistak és az ilyen keresztények ellentétbe kerül
nek egymással, az egyáltalán nem csodálatos, de nem is mond semmit. A szocialíz
mus alapvető törekvése, hogy kiküszöbölje az embernek ember által való elnyo
mását, alapvető törekvése a keresztény és különösen a katolikus szociális tanítás
nak is, amelyet míndenkínek, aki keresztény akar lenni, vallania kell. A szeeia
lista állam és keresztény állampolgárai között bekövetkezhetnek konfliktusok;.
ezek a konfliktusok azonban mindenkor csak olyan dolgokra vonatkozhatnak,
amelyek idegenek a szocializmus alapvető törekvésétől. Azt az alapvető törekvést,
hogy ember ne nyomhass,on el embert, közösen vallja az is, aki komolyan akai
keresztény lenni és az is, aki komolyan akar szocíalísta lenni.
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HUGH O'NEILL (swanseaj a Newman Association tagja, a metallurgia nyugalmazott profesz
szora Swanseaban (Anglia):

FEJLODÖ KERESZTÉNYSÉG. Aki a kereszténységet Krisztusban élő egyház
közösségnek tekinti, fölismeri, hogy az - mínt minden épkézláb szervezet - fej
lődésen msgy át. 1924-ben, míkor egy angol egyetemi csoportot vittem a Pax Ro
mana budapesti kongresszusára. káplánunk a Szent István bazilikában prédikált,
és arra buzdította az egybegyűlteket, hogy sose dőljenek be divatos szólarnoknak,
hanem bátran merítsenek a szocializmusból, míkor a társadalom megjavításának
lehetőségeit tanulmányozzák. Egy osztrák küldöttől akkor megtudtam, hogya kor
társ püspökí füleknek ez nagyon kihívó beszéd volt - máig viszont már elég
fejlődés történt ahhoz, hogy általánosan elfogadják.

Angliában a mi Szocíallsta (Munkás) Pártunk hivatalosan nem egyezett meg
az ateista Kommunista Párttal. így most egyfajta keresztény szocializmust tapasz
talunk ki. Eredendően demokratikus úton bizonyos iparágak köztulajdonba men
tek át, és kiépült a társadalombiztosítás szociális rendszere. Mindez nem jelentett
összeütközést az egyházi tekíntéllyel, mely fönntartja ugyan az ember magántu
lajdonhoz való jogát, de embertársai nagyobb javának veti azt alá. Hiszen az
egyház példát is adott az önkéntes keresztény kommunizmusról monasztíkus rend
jeivel és a XVII. századi Paraguay jezsuita településeivel, amelyek minden bizony
nyal Morus Tamás Utópiáján alapultak. Morus pedig igazi keresztény humanista
ként hevesen bírálta korának néhány egyházi személyíségét - 1935-ben mégiscsak
kanonizálták.

A XVI. századi reformáció kísérletet tett az egyháznak egy világi társadalom
ba való beillesztésére, és ez az állam-egyháziság elvéhez vezetett. Most pluralista
társadalmunk van, amely egynél több végső. alapelvet fogad el, és a Il. vatikáni
zsinathoz hasonlóan sok változást idéz elő. Pluralista alapon például Angliában
most van egy törvény, mely bizonyos esetekben megengedi az abortuszt, amit az
egyház változatlanul kárhoztat. Az egyház viszont továbbra is betölti küldetését
a megértés új légkörében élő olyan keresztény csoportok között, amelyek kiállnak
a meg nem született gyermek jogai mellett, és föllépnek az 1967-es törvényből

eredő bármely visszaéléssel szemben.

Az egyháznak át kell hatnia a világot, mert "egy világtól elkülönült vallással
szembekerülve. az ember kisütötte egy vallástól elkülönült világ eszméjét". A II.
vatikáni zsinat leszögezte: "Az időbeni Iejlődést mindenképpen meg kell külön
böztetní Isten Országának ügyétől, de az időbeni fejlődés - amennyire csak hoz
zájárulhat az emberi társadalom jobbá alakításához - nagyon is Isten Országának
érdekében áll" (Az egyház a mai világban}. Fölismerve, hogy a modern társadalmi
fejlődés általában még míndlg XIX. századi tudományos szemlélettel társul. a
kiváló tudós, Michael Polanyi azon kesereg, hogya XX. században ez a szemlélet
veszélyezteti az ember "szellemi lény" fogalmát azáltal, hogy gépként kezeli, és
ezzel aláássa az emberi felelősséget. Ez a tudományos szemlelet olyan furcsa logí
kához vezethet, mint a biológus Jacques Monod-é, aki a Véletlen és szükségszeT'íi.
ségben mind a célt, mind a végső okokat tagadja. mégis úgy beszél az élő szer
vezetről. rnínt amely "meghaladia a fizikai törvényeket - még ha engedelmeske
dik is nekik -. s így együtt váltja valóra saját céljának keresését és betöltését".
Monod belátja, hogy az ember igényel olyan végső értékeket is. amelyekre a tudo
mány fütyül - a nagy fizikus Werner Heisenberg pedig már azért emel szót (..Túl
a fízikán"), hogy lépteinket ezek felé az értékek felé egy .Jcözpontí renddel" való
vallásos kapcsolatban irányítsuk. S az érvelés - az egyház részvételével - foly
tatódik.

Mint technológus értékelem azt az óriási fejlődést, ami a tudomány ipari al
kalmazását követte. de az ipari társadalmat Nyugaton most zavartnak. sőt pesz
szimistának látom. M. Eliade (..A tűzhely és a tűzpróba") úgy véli. hogy a XIX.
század óta "a munka elvllágiasodása valóságos nyílt seb a modern társadalom tes
tén", mert a korábbi társadalmakban a munkának ..Iiturgikus kiterjedése volt,
(mint) egy szent sajátságokkal rendelkező rítusnak". Sok fíatal a keleti vallások
felé fordul, s nemrég a pápa - míkor buddhista vezetőket fogadott - a katoli
kusokat és buddhistákat egyaránt bátorította a párbeszédre, hogy megértést keres
senek az emberi létet körülvevő misztéríumok terén. Kommunista országok ve
zetői is fölkeresik a pápát, Ilyen légkörben a zarándok egyház küldetésének tág
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tere van, különösen a megtestesülés tanának kifejtésében. Az igazi keresztény val
lás annak állítása, hogy az emberi életben nem a bajé és nyomorúságé. hanem a
reményé, igazságé, szereteté és [óságé az utolsó szó,

HARALD PAWLOWSKI (Frankfurt) a Publik-Forum dmil nyugatnémet katolikus hetilap ffi·
szerkesztóje:

KERESZTÉNYSÉG ÉS PLURALIZMUS - KISÉRLET EGY V AL...1SZADAs
RA. Ha a kereszténység jövendő lehetőségéről szerétnénk valamit mondaní, ezt a
helyzet elemzésének kell megelőznie. Mílyen eredmény adódik ebből az elemzés
ből'? Az ún. "pluralisztikus" társadalom előre halad. Ennek a társadalmi mozgásnak
élvonala az iparilag fejlett országokban található: az Egyesült Allarnokban, Euró
pában, a Szovjetunióban és Japánban. A társadalmi pluralitás (nem a "pluraliz
mus" mínt a kapitalista liberalizmus egy késői formája) átjárja a kapitalista és
szecialista rendeket is, anélkül, hogy felváltaná őket. A pluralitás felé haladás az
iparilag fejlett társadalmak három területén folyik.

Először: a vélemények és ellenvélemények sokfélesége vetődik fel, az al ter
natívák szaporodnak. A folyamat ellenzői ezt a tényt lebecsülve .véleménvanarch-
ának" vagy Ideológiai zűrzavarnak nevezik. Az "igazságok" nagy mennyíségét
kínálják fel, a kisebb igazságokat nagyként. az utolsó előttieket mint végső igaz
ságokat dicsérik. A tetőpont az az igazság, hogy valójában csak viszonylagos igaz
ságok vannak, tehát alapjában véve nincs semmilyen. Az igazságnak csak bízonyos
elemei léteznek, egy nagy halom mozaikkő, de nincs meg a nagy összefüggő mo
zaíkkép, amely a tiszteletreméltó ikon szerepét vállalhatna. Az ember olyan vízben
úszik, amelyben nincsenek cölöpök, 'Tehát nem bízhatja rá magát egyébre, mint
az úszni tudására.

Másodszor : az érdekek sokfélesége szerez érvényt magának, Gazdasági, tár
sadalmi és kulturális érdekek kerülnek összeütközésbe. A társadalmi osztályok
tagjainak helyzete döntően megváltozík: az osztályszervezetek nincsenek többé ab
ban a helyzetben, hogy érdekeket totálisan képviseljenek, hiszen az egyes ember
többé nem egyetlen érdek, az osztályérdek hordozója, hanem a különbüző, egymás
nak ellentmondó érdekek sokféleségéé munkájában is, szabad idejében is. És ezzel
még nincs is vége. A különböző érdekeket társadalmilag egyesületekké szervezik;
az egyes ember érdekei egy érdekvédelmi testület tagjaivá válnak és ez a testület
megfelelő bürokratikus szervezetet épít ki. Ezek az új társadalmi hatalmak befo
lyást gyakorolnak az egyes személy sajátos érdekeire, ápolják és intézik azt. Az
érdekvédő irodák versenyre kelnek az állami és pártbürokrácíával, A szervezett
érdekek elsősorban is "igazsoágkénf' mutatiák be magukat. Azt mondják: Krísztus,
és közben az eladandó vég vászonra gondolnak; azt mondják : Marx, és valójában
a hatalomra gondolnak Az ideológiák és érdekek összekeverednek, az elmélet és
a gyakorlat fölcserélődik.

Harmadszor: a tekintélyek sokfélesége lép fel. Minden specialista a maga szak
területén a tárgyhoz kötődő tekintéllyel bír. A szakmától idegen tekintélyt a spe
cialista elutasítja, sőt, az ilyen tekintély egyenesen nevetségessé válik. A specialis
ták partnerszerű egvüttműködését meg kell szervezni, ha a fejlett iparral rendel
kező társadalom működésképes akar maradni. A specíalísták, és nem a hiopik az
igazi motorjaí az "éss:1jerű" tekintélyellenes mozealomnak, vagy az új baloldalnak.

Mit eredményez tehát az elemzés? Az iparilag fejlett országok "plurális" tár
sadalma az ideológiák. érdekek és szaktekintélyek egyre nagyobb mérvű nluralí
tását mutatja. Az ideológiai mononóliumok elveszítík egységes érdekterületüket. és
a monopólturnok egykori "urai" társas viswnvban dolgozó koordinációs specialis
tákká válnak. különféle szakemberek közreműködésével,

Mí a jövője ezek után a kereszténységnek ebben a plurális társadalornban?
A keresztény mazatartásnak kétféle asnektusát kell itt figyelembe venni: az egyik
az "ag.giornamento", a másik a "prófétaság".

Mint kortársak. a keresztények a vélemények és kultuszformák "keresztény"
(vagy katolíkus) unifermitását egy keresztény pluríf'ormitással váltják majd fel. Az
ún. .Jcatoltkus'' üzvről és annak védelméről már csak ott lesz maid szó. ahol az
egyház .monopolízált". tehát elmaradott társadalmi formákba ütközik. Az ezvház
hierarchikus vezetőlnek olyan mértékben kell majd a társas vezető stílusra áttér
niük és koordinációs specialistává válnluk. ahogy a politikai társadalom is "plura
Iizálódík", Ebből a szempontból a "haladás" és ezzel együtt a kereszténység jövője

a politikai társadalom magatartásától függ.
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Mint próféták a keresztények a társadalmon belül tanúságtevői lesznek annak
.a folyamatnak, amely minden ember keresztény testvériessége felé halad; magu
kévá fogják tenni mindazoknak az embereknek érdekeit, akiknek a társadalomban
nincs vagy csak nagyon gyenge a képviseletük, és újra meg újra a "megkülönböz
tetés szellemének" hordozói lesznek.

A keresztények nem fogják hagyni, hogy a "teoI6~a" szellemi szigetének erriig
ránsaí legyenek, és nem lehetnek a "bensőség emigránsaí' sem. hiszen teológiájuk
nem egyéb, mint az isteni és emberi közöttí szétválasztás leküzdése; 'I'eológiájuk
ugyanakkor minden humán tudomány lényegi magja. Ezáltal a keresztények ké
pesekké válnak arra, hogy különbséget tegyenek a nem manipulálható és a fel
adhatatlan "értékek", valamint a másod- és harmadrangú vélemények között. A
keresztények fel tudják ismerni majd, mílyen érdekek vannak ellentétben a huma
nizálódással, és hogy melyek azok az alapjában véve nevetséges tekintélyek, ame
lyek útját állják a folyamatnak, amelynek célja, hogy az embert az aszociális
érdekek szövevényéböl kiszabadítsa.

Az egyház a jövőnek ilyen aspektusából nézve a keresztények számára a Krisz
tussal (és ezáltal rninden kereszténnyel) való szolldarítást és azonosulást jelenti az
ember "emberivé tételének" érdekében. Arról van szó, hogy mindazokat levegyük
a keresztről, akiket odaszögezték, és előkészítsük a "föltámadást".

GUSTAV A. WETTER SJ (Bécs) jelenleg a filozófia professzora a római Gregoriana egyetl'
men, tudományos kutatásának fő tárgya a marxizmus, erről a témáról 1968-ban a budapesti
H'ittudományl Akadémián is tartott előadást:

NÉHANY SZÖ A KERESZTÉNYSÉG HELYÉRŰL A SZOCIALISTA TARSA
DALMAKBAN. A kérdések közül, amelyekre vonatkozólag állásfoglalásomat kér
ték, csupán egyet szeretnék kiragadni, nevezetesen hogy mílyen helye van a ke
reszténységnek a szocialista társadalmakban; a rendelkezésre álló hely ugyanis a
Iegszűkszavúbb rövídséget követeli.

Azok a nehézségek, amelyek a kereszténységnek a szocialista társadalmakban
való otthonossá válását akadályozzák, javarészt onnan származnak, hogy a keresz
ténység az európai országokban hosszú évszázadokon át "államvallás" volt. Mint
ilyen nemcsak egyik formája volt a ,.társadalmi tudatnak", hanem annak dominá
ló formája, ami egyrészt rányomta bélyegét a társadalomra, másrészt ez a társa
dalom őt magát is messzemenően alakította. Ez a magyarázata annak, hogy a hit
tartalmak ftlozófíai-teológiaí rendszerezésébe sok olyan elem bekerült, amelyek nem
csak valamiképpen a kornak, hanem a társadalomnak is függvényei voltak, és
gyakran szolgáltak bizonyos körök érdekeinek igazolására, tehát ..Ideológlaí" jel
legűek voltak. Korunk mélyreható kulturális és társadalmi átalakulásai éppen ezért
az elé a szükségszerűség elé állitják a kereszténységet, hogy gyökeresen gondolja
át önmagát, visszanyúlva a "hit magjához", ahogvan az II kinyilatkoztatás forrá
saiban van lefektetve, és ahogyan az az egyház tudatában századokon át továbbadó-
dott. .

Mindenekelőtt arról van tehát szó, hogy ha az új társadalmi formákra való
áttérés nehéz..ézeít le akarjuk győzni. akkor különbsézet kr-Il t"'nni a kereszténvség
mint társadalmi tudatforma és a kereszténység mint hit között, A hitnek míridig
újra meg kell fogalmaznia mazát társadalmi tudatformaként is. TIsztán szocíoló
giaílaa nézve, az egyház mint társadalmi organizmus nem tud fennállni egységesítő

társadalmi tudat nélkül. És mínt ahogy egy társadalmi organizmus struktúráinak
az azonosság megőrzése által megszabott határokon belül mindenkor alkalmazked
niok kell a különböző történeti korszakokhoz, úgy az egyház társadalmi tudatfor
májának is a hit azonossága által megszabott határokon belül újra meg újra vál
tozásokon kell átesnie. A hitnek ilyen újrafogalmazásaikor bizonyos hittartalmak
olykor véglegesen tisztázódnak, és ezáltal minden időkre szóló érvényre tesznek
szert. De az is megtörténhet. hogy a hittartalom ilyen megfogalmazásainál bizo
nyos pontokban az egy adott korszakban uralkodó nézetek és előítéletek befolyást
gyakorolnak az egyházi tudatra és bizonyos 'I'heologoumenákhoz és az egyházban
széles körben elterjedt nézetekhez vezetnek, amelyek később aztán elveszítile je
lentőségüket, vagy éppen tarthatatlannak bizonyulnak.
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Ha mindezt a kereszténységnek a szocialista társadalomban elfoglalt helyével
kapcsolatos problémára alkalmazzuk (és itt most kizárólag a marxista jellegű SZD

cíalízmusról szólunk), akkor néhány jelentős következtetés adódik.
A kereszténység számára mindenekelőtt annak szükségessége merül 'fel, hogy

újra meg újra felülvizsgálja: a .Jragyományosnak" tekintett tanításból mí tarto
zik a megváltoztathatatlan hitmaghoz, és mí benne az időleges járulék, vagy ép
pen ennek a lényeges híttartalomnak eltorzítása az egyház míndenkorí társadalmi
tudatának keretében. Ezáltal a kereszténység számára minden további nélkül le
hetövé válik, hogy bizonyos olyan magatartásokat feladj on, amelyeknek alapján
egy szeelalista társadalmon belül rendszerint vitatják beilleszkedési jogát. Olyan
magatartásokról és felfogásokról van itt szó, mint például egy fönnálló társadalmi
rend szankcíonálása azon az alapon, hogy ez a rend megegyezik az "örök" isteni
renddel; a magántulajdon bizonyos felfogásai. amelyek ezt a magántulajdont az
emberek közöttí elnyomás eszközévé tették; a túlvilág kihegyezett fölfogása, egy
olyan térbeli és időbeli transzcendencia értelmében, amelynek fényénél az "evilági"
terület érdektelenné és jelentéktelenné válik, olyasféle átmeneti állapottá, amelyen
a lehető leggyorsabban át kell haladni anélkül, hogy túl sok időt forditanánk rá.
vagyelköteleznénk magunkat iránta -, tehát minden olyan magatartásról, amely
megfeledkezik a keresztény embernek arról a felelősségéről, hogy a "földi várost"
emberhez méltó világgá alakítsa át.

Másrészt a szocializmus felől tekintve, a kereszténység mint társadalmi tudat
forma és a kereszténység mint hittartalom között fentebb tett megkülönböztetés
ből fontos következtetések adódnak. Míg a fiatal Marx számára nemcsak a val
lás, hanem a "tiszta elmélet" valamennyi formája, tehát a fibzófia. az erkölcs.
a jog stb. a hamis tudat értelmében "ideológiának" tekintendő, a későbbi marxista
filozófia már kezdett különbséget tenni minden egyes tudatformán belül annak
igazságtartalma és ideologikusan eltorzított tartalma között. így például, ami az
erkölcs területét illeti, az osztálytársadalomban csak az uralkodó osztály erkölcse
"ideológia". míg a kommunista erkölcs egy ",általános emberi erkölcsöt" képvi
sel, és ezáltal a minden emberre és minden időkre szóló érvényesség követelmé
nyével lép fel. Ugyanez áll a filozófia és a művészet területére is. Csak a vallás
lenne kivétel, ez ugyanis a társadalomtudat olyan formája lenne, amelynek egyál
talán semmiféle igazságtartalma nincs, és a valóságot lényegében torzított for
mában tükrözi. A vallásról szóló ilyen felfogásban azonban van egy logikai kö
vetkezetlenség. Ha már az ember a vallást mint a társadalmi tudatforma speci
fikus formáját elismeri, akkor ebből logikusan következik, hogy egy esetleges
igazságtartaimat is el kell ismerni benne. A társadalmi tudat egyes formáit ugyan
is nem az "igaz-hamis" kritériumával, hanem a valósággal kapcsolatos vonatko
zásainak sajátossága szerint különböztetjük meg. Az ..igaz-hamis" kritériuma arra
szolgál, hogy az egyes tartalmakat a társadalmi tudat egyes formáin belül ér
tékeljük. Ha már most a vallást mint a társadalmi tudat egyik önálló formáját a
fiJozófia, az erkölcs és a jog rnellett elismerjük, akkor nem szabad a többiektőI

az .Jgaz-hamís" krítériumával megkülönböztetni, hanem csak úgy foghatjuk fel.
mint amit a valósággal kapcsolatos vonatkozásának sajátossága határoz meg. Az
,.igaz-hami_s" kritériuma így a vallás esetében is csak arra szelgálhat. hogy an
nak területén belül különbséget tegyen a valódi és az ideológiailag eltorzított tar
talmak között.

Itt tehát - legalábbis a keresztény vallás tekintetében, (hogy mílyen mér
tékben áll ez más vallásokra, arról itt most nem lehet vitázni) - a fent leírt
különbségtétel a kereszténység mínt társadalmi tudatforma és a kereszténység mint
hit között, értékes szegálatot tehet. Ez a megkülönböztetés lehetőséget ad ar
ra, hogy a társadalmi tudat e formáján belül is különbséget tegyünk az ideolo
gikusan eltorzított elemek és az alapvető hit mínt valóságtartalom között. ilyen
módon megteremtődnék egy olyan plattform. amely lehetőséget ad arra, hogy a
szocialízmus és a kereszténység viszonya elveszítse antagonisztikus jellegét. Ez
által persze ismét egy sor elméleti probléma vetődik föl. rnint például az a kér
dés, mi a vallás saiátos, különleges vonatkozása a valósághoz, továbbá a fentebb
említett kérdés. hogy az előző gondolatmenet alapjául szolgáló különbségtétel mín
den vallás esetében érvényes-e, vagy' csak némelyek (rnondjuk a ki nyilatkozta
tást vallások) esetében, vagy egyáltalában csak a kereszténység esetében, és így
tovább. E rövid hozzászólás keretében azonban nincs mód rá, hogy ezekben a kér
désekben elmélyedjünk.
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