
közt. Engels segítség nélkül, pusztán egymagában nem volt képes megoldani
lelke gordiusi csomóit, arra pedig végképp nem számított, hogy ezért korholás
érje, a várt szellemi-lelki támogatás helyett feddésben részesüljön. "Elismerem,
hogy büntetést érdemlek, és ha Isten meg akar büntetni, ám tegye meg, de
hogy ez akár csak a legkisebb mártékben is örökre eltávolódás legyen Isten
szellemétől - panaszolja barátjának -, ezt teljességgel lehetetlen gondolnom
és hinnem. Hogy kegyelem Isten részéről az, hogy elfogad bennünket, az persze
igaz, hiszen minden kegyelem, amit lsten tesz, de ugyanakkor szükségszerű is
mínden, amit tesz. Hiszen ezeknek az ellentmondásoknak a kiegyenlítése alkotja
Isten lényegének jelentékeny részét... Hiheted Te azt, hogy olyan ember, aki
Istennel való egyesülésre törekszik, örökre el legyen taszítva Istentől? Hiheted
ezt?"19

Rendkívül tanulságos a fiatal Engels kísérlete, hogy valamiképpen áthidalja
azt az egyre táguló szakadékot, ami akkoriban hit és tudomány, vallás és
filozófia között keletkezett. Még erősen élnek benne keresztény neveltetésének
hagyományai, a kereszténységet még mínt az emberi magatartás egyik morális
ismérvét határozza meg, és egyes kérdések - például a szubjektivitás problé
májának - jobb kidolgozását a teológiától várja. A kor ismeretében ma már
tudjuk, hogy ez a kísérlet eleve kudarcra volt ítélve. Az egyházak (mínden
keresztény egyház) oly mértékben csak a védekezésre rendezkedtek be, hogy
igazi tudományos eszmecseréről, a problémák alkotó légkörű megvltatásáról,
úgyszólván szó sem lehetett. Szellemi nyugtalansága és a társadalmi mozgal
makba való bekapcsolódása hamarosan végleg el is távolította Engelst lázas fiatal
éveinek ezektől a problémáitól ; immár az ún. "racionalista" vallásosság sem
járható út a számára. Egy olyan vallással, vallásossággal, amely lemond az
emberek és eszmék iránti nyítottságról, nem tudott mít kezdeni, s e tapasz
talata nézeteinek más irányú továbbgondolására és továbbérlelésére késztette.

HEGYI BÉLA

Irodalom: 1. Hegyi Béla: Az ifjú Engels kereszténysége (Teológia, 1976-4.) - 2. F.
Engels: Ütirajzok (Kossuth, 1976.) - 3. Az ifjú Engels levelet (Kossuth, 197C.) - 4. K. Marx
-F. Engels: oorrespondance publiée sous la responsabilité de Gilbert Badin et Jean Mortier
(Paris, Editions socíaies, 1971.) - 5-7. F. Engels i. m. - 8. Koncz Lajos: A mí Krrsztusurrk
(Szent István Társulat, 1975.) - J. Szabó Ferenc: Az ember és világa (Róma, 1969.) 
10-12. F. Engels i. m. - 13. Paul D. Dognín : La críse reltgteuse du jeune Engels (ICI,
1972-4.) - 14-19. F. Engels i. m,

- A Le Mande 1977. április 28-i szá
ma "Dialógus kezdődik az államhatalom
és a katolíkus egyház között" címmel
ismerteti Aczél Györgynek a Világos
ság októberi számában megjelent "A
szocialista állam és az egyházak Ma
gyarországon" című tanulmányát és
Cserháti József püspök erre adott vála
szát, mely "Nyitott kapuk" címrnel a
Vigilia 1977 márciusi számában jelent
meg. Ugyancsak Ismerteti a cikkeket
a New York Times április 30-i száma.
Az olasz CSEO-documentazione 1977
márciusi száma pedig teljes terjedelmé
ben közlí a pécsi püspök írását.
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- A CSEO-documentaziane 1977 feb
ruári (114.) száma közli Miklós Imre
államtitkár, az Állami Egyházügyi Hi
vatal elnökének "Új típusú kapcsola
tok" címmel a Világosság 1977 januári
számában megjelent, és Hegyi Bélának
"Hivők és nem-hivők együtt e hazában"
című, az Új Ember február 20-i számá
ban megjelent cikkét. amely Miklós Im
re megállapításaira reflektál.

- A holland Wending című ökumeni
kus folyóirat 1977 márciusi száma köz
li Nyíri Tamásnak, a Vigilia 1976 má
jusi számában megjelent "Világi ke
resztények" című tanulmányát.

- A magyar kulturálís sajtóból ha
vonként válogató Látóhatár 1977 má
jusi száma részleteket közöl Hegyi Bé
lának a Vigilia februári számában Illyés
Gyulánéval folyatott beszélgetéséből.


