ESZM~K ~S TÉNYEK
Lehet-e közös alapot találni a keresztények és a marxisták együttmü'kődésére? ezt a kérdést taglalták
az idei év .áprllís 28-tól május l-ig
a Poulus-Geseüsctuift konferenciáján,
amelynek színhelye a bajorországi
Herrenchírnsee volt. Magáról a társulatról és az általa rendezett összejövetelek céljáról legutóbb már szóltam. Ezúttal mírrtegy 300-an tettek
eleget a meghfvásnak, köztük nemzetkÖ2Ji hírnévnek örvendő marxista és
keresztény, főleg katoUkus személydségek, A szoolalísta országok közül
Csehszlovákí.ából, Rornániából, Bulgáríából és Jugoszláviából marxisták,
Magyarországról marxisták és katolikusok vettek részt az üléseken. Keresztény teológusokon és marxista filozófusokon kívül szép számban jelentek meg szociológusok és természettudósok is. Mindvégig figyelemmel kísérte a megbeszéléseket Giuliano Girardi professzor, a "nem-hívőkkel foglalkozó vatikáni titkárság" tagja, aki
maga is előadást tartott az értekezleten.

*
Vitalndftó

fejtegetéseiben

Erich
Kellner, a Paulus-Gesellschaft alapí-

tója és ügyvezető elnöke, míndenekelőtt azt a nézetét érvelte meg, hogy
a kereszténységnek, ha újból egyetemes erkölcsi tekíntéllyé akar válni,
le kell mondanía a hatalmi törekvésekről és meg kell szabadítania magát
azokitól a tisztán ideológiai "rárakódásoktól", amelyek a történet folyamán tapadtak hozzá. Véleménye szerínt allonban a marxizmusnak is újra
kelleme megfogalmaznla a humanizmus elvét illető és az emberi személyre vonatkozó tanítását. Ha ugyanis
ilyen módon egyetértés alakulna ki a
keresztények és la marxisták között,
akkor márís adva lenne a két nagy
erő ezyüdtműködésének legfontosabb
feltétele. Lényegében az a teendő
tehát, hogy megpróbálják kidolgozni
azt az antropológiát, az ernbernek azt
'a szernléletét, amelyet a kereszténvség
és a marxizmus egyaránt elfogadhat.
Hogy ez nem könmyű, de legalább
elméletben korántsem reménytelen dolog, megmutatta a konferencia egész
menete. Utalhatok itt mindjárt arra
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írja Mihelics Vid
az eszmecserére, amely Helmut Thielicke hamburgi evangélikus teológusprofesszor és Roger Garaudy profeszszor, a párizsi marxista tanulmányi
és kutatóintézet igazgatója között folyt
le. Thielicke szerínt a marxizmus az
embert csupán társadalmi funkciók
összegeződésének tekinti s ezzel valójában rnegszünteti a személyt, mert
csak egyedeket ismer, akik teljesen
feloldódnak a társadalomban. Garaudy tévesnek mondta ezt az értelmezést. Az ember mívoltát - jelentette ki - csak egy torz vulgár-marxizmus korlátollhatja egyedül a gazdasági és társadalmi vonatkozásokra,
hiszen a helyesen magyarázott marxizmus szerint az is elidegenedés, ha
az embert kűlőnválasztják személyes
teremtő képességeitől, s a modern
marxizmus az elidegenedésnek ez ellen a változata ellen is harcol. Hasonlóképpen nytlatkozott Szigeti József professzor, a magyar Tudományos Akadémia filozófiai intézetének
igazgatója is, amikor kiemelte, hogya
marxizmus cselekvő humanízmusának
célja és értelme mindazoknak a feltételeknek megteremtése. amelyek között az ember sokoldalúan kibontakozhat.
Érdekes volt ebben a vitában Hans
Schaefer heidelbergi fiziológia-professzornak az a következtetése, hogy
Marxot is az emberszeretet és az elnyomottak iránt való könyörületesség
késztette fellépésre és sugallta tanítását. Annál sajnálatosabb, hogy a kereszténység, amelynek olyan alapítója
volt, mint Krisztus, még mindig nem
dolgozta Ik,i a maga antropológiáiát,
holott erkölcsi alapfogalma, a felebaráti szeretet, végeredményben antropológiai fogalom. Bizonyosra veszi
azonban - fűzte hozzá Schaefer - ,
hogy a kereszténység nem kerülhet
ellentétbe semmiféle valóban tudományos antropológíával.
A megbeszélések során katolikus oldalról többen is hanzoztatták, hogya
marxizmus azért nőhette ki magát
egyetemesen ható erővé, mert a kereszténység lényeges pontokban nem
tudta valóra váltani a saját eszméit,
így az általános emberszeretetet sem.
Amikor azután mások ugyancsak
keresztény oldalról - azt felelték erre,

hogy az elmélet és a gyakorlat ugyanilyen ellentéte állapítható meg a marxistáknál is, Garaudy arra figyelmeztetett, hogya marxizmusnak hasonlíthatatlanul kevesebb idő állt eddig
rendelkezésére, mint a kereszténységnek. Mindazonáltal el ken ismerni,
hogy
marxista oldalon történtek
olyan cselekmények is, amelyeket nekik, mai marxístáknak, fájlalniok kell.
Mindebből azonban csak az következik - jelentette kli Garaudy - , hogy
a humanizmus követelményeinek abban a mértékben tudnak madd eleget
tenni, a:milyen rnértékben a marxisták jobb marxisták, a keresztények
pedig jobb keresztények lesznek.

*
Előadásában és felszólalásaiban Garaudy ismételten utalt XXIII. János

pápa körleveleire és az egyiház és a
modern világ viszonyáról szóló zsinati
konstítúcíóra, amelyek az emberiség
jövőjének közös munkálására hívják
fel a ihívöket és a nem-hívőket. tgy
kapott a mostaní konferencián még
a tavalyi salzburginál is nagyobb
hangsúlyt a "bekenntnisloser Staat",
az "État non confessionnel", magyarul
a "hitvallás nélküli állam" problematikája. Lényege ennek, hogy az állam
egyik Viilágnézet irányában se kötelezze el magát, azaz mint legfőbb hatalmi szarvezet ne legyen se muzulmán, se katolíkus, se ateista. S nekünk, katolikusoknak, a
dialógus
egyik nagy eredményét kell ,látnunk
abban, hogy nemcsak keresztény oldalon találkozott általános helyesléssei ez a kívánalom, hanem marxista
részről is többen síkra szálltak érte.
Garaudy ilyen értelmű állásfoglalása rnellett élénk figyelmet keltettek
Cesare Luporini firenzei professzornak, a római Gramsci-intézet tudományos munkatársának fejtegetésed.
Lupormi nyomatékosan előre bocsátotta, hogya "hitvallás nélkülí", vagyis az "el nem kötelezett állam" nem
jelenthet sem külpolrtíkaílag, sem belpolitikailag semleges áflamot, ment
amíg államhatalom van, az mindig
valamiféle határozott politikát képvisel és szorgalmaz.. Jelenti azonban azt,
hogy az állam a közrend keretei közlt
azonos szabadságot bíztosítsonmínden
világnézetnek és vallásnak a maga
felfogásának hirdetésére. A marxiz-

mus szémára nem az a lényeges szögezte le Luperíni -, hogy a társadalom ateístává váljélk, hanem az,
hogy olj'lan társadalomban éljünk,
amelyben nines kizsákmányolás. A
marxizmusban a hangsúly nem Isten
tagadásán, ihanem az ernber felszabadításán és autonómiáján van. Eri1va
Kadlecova professzor, a prágai Tudományos Akadémia képviseletének tagja, hozzászólásában szintén annak a
meggyőződésének adatit kifejezést, hogy
magának a marxizmusnak szabadságköveteléséből folytk az a világnézeti
szabadság, amelynek 'a szecialista államban érvényesüinte kcelL
Fentiektől
eltérő en
Szigeti József
pl.'ofesiszorrumellett érvelt, hogy a
szecialista állam világnézeti semlegesítése, vagyis amarxista politikától
és világnézettől való mesterséges elválasztása nem lehet feltétele a díalógusnak. A kibontakozó szecialista állam erkölcsi-politikai egységében ugyanis hívők és nem-hévöle megtalálhatják helyüket és tevékenységi terű
letüket anélkül, ihogy enne!k feltétele
lenne a világnézeti elveikről való lemondás. Emnek olkából azonban a vallásos propagandának éppúgy, mírit az
ateista propagandának arra kellene
törekednie, hogy olyan mértékre esők
kerítse magát, amelyet a közös tevékenység érdekei kívánnak Szígetí
szarint a dialógus nehézségei hírvők és
nem-hívök Jcözött nem annyira a vílágnézett felfogások ellentétében rejlenek, mint egyrészt a magántulajdonhoz való ragasekodásban, másrészt a
polittkai és nemcsupá:n vílágnézetd
szektásságban. "Egy olyan egyház, mondotta Szigeti - , amely megválik
a magántulajdonra vonatkozó eddi,gi
felfogásától, pozitiv módon foglal állást az emberiség olyan nagy kérdéseiben, mint béke és háború, szociális ígazségosság, az emberi személyíség kibontakozása, amely tehát afelé
fordul, hogy a mai világ követeIményeihez jobban igazodjék, nyílvánvalóan eíőmoedítená a gyakorlati és elméleti dialógus folytatását. És ha ma
még sokan kockázatot' látnaik ebben,
akiimr meg kell jegyezni: ez a kockázat valótában mindkét oldalra vonatkozík."

•

ezidőszerint a keresztény világnézet és vallásfilozófia

Karl Rahner, aki
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pro!esszoraa münehent egyetem. !bö[csészetí karán, felvetette a kérdést:
szükséges-e, hogy keresztény és marxista humanisták ellenségei legyenek
egymásnak? Szerírrte nem, ha míndkét oldalon megértik, hogy sokkal inkább a jövő, mint a múlt irányában
vannak elkötelezve. A· kereszténység
mint kereszténység esváltalán nem
tűz maga elé semmiféle meghatározott konkrét jövőt, de a marxista sem
hiheti azt, hogy már eleve kész tervnek van birtokában. Aikkor pedig
miért ne dolgozihatnának együttesen
azon a Iövőn, amely konkrét mívcltában méz ismeretlen előttük? Miért ne
foghatnának össze abból a célból, hogy
kÖZJÖSen vigyék előbbre azt, amire
valóban vágyódnak: az Igazsázosságct,
szabadságot, az emberi rnéltőságot, a
társadalom egysézét és ezen az egvséaen belül adii:f:fleTenciáltság lehető
~ét?

Nem kétsézes - adta elő Ra:hner
-, hogy míután ,a keresztény hívő
nyitva akarja tartani magát egy "abszolút jövő", az üdvözülés számára is,
ennek felMteleként bizonvos igényeket
támaszt a konkrét evilági jmrő tekintetében, elsősorban azt, hogy meg~e
gyen benne a szabadsás mínd a vallásos, mind a nem-vallásos döntés számára. A marxista is megkívánja magának a szabadságot arra, hogy valIástalann,qk értelmezhesse magát, míért ne élhesserr akkor a keresztény
is ugyanezzel a szabadsággal? Öhatatlanul szükséges tehát - fejezte be
Ralhner -, hogy bármIféle társadalomban olyan tényleges tere legyen a
Ilzabadságnak, amelyet csupán elviselhető korlátok vesznek körül.
Ami
szükséges: hogy a felek mindegyíke a
másik fél számára is biztosítsa ezt a
llubadságot, éspedig nem egyedül
azért, mert miután a másik fél az
erősebb, ez pfllanatnyflag hasznos ta
maza számára, hanem mert pozitív
kötelesséeként a saját elvei is em pa:rancsoliák neki.
A kérdést, amely így előtérbe került. ekként fozalmazhatom mea: ellentétes-e vaíon az a transzcendens
"abszolút Jövő", Rmf'lvet a keresztényséz az ember elé állít, azzal a .JconknPt tövővel" , arnelvnek egyre 1delégftnbb és 'lT1PgIlYUlrootóbb formálásán
ebben a földi vílágban kell fBradoznunk? Ra'hner már tavaly Salzburgban ls cáfolta ezt. Ezúttal is hangsú-

lyozta, hogy a kel"esztény hívll sem
veszi kevésbé komolyan a "konkrét
jövőt", mint a marxísta, még akikor
ha ezt közbenső lépcsőnek tekinti, amely az "abszolút jövőbe"
visz. Johann Metz, a münsterí egyetem hittudományi karának professzora mindenesetre még a katolikus teológia feladatának nyilvánította, hogy
végérvényes színtézísbe foglalja az
"abszolút" és a "konkrét" jövőt, amelyeket hosszú időn át oly szerencsétlen módon elkülönített egymástól a
keresztény gondolkodás.

sem,

•
Talán nem túlzás ezek után az a
nézetem, hogy fokozatosan ki is rajzolódott a marxista-keresztény párbeszéd legközvetlenebb és legsürgő
sebb feladata. Megítélésem szerint
legtalálóbban Arnold Buchholz, a marxízmus-lenínízmus kölni kutatóíntézetének tudományos munkatársa világította meg ezt.
Ha ma először látszik lehetségesnek
az emberlség történetében egy olyan
világ felépítése, amelyben biztositva
van a béke, akkor ez elsődlegesen a
természettudományos-technikai fejlő
dés eredménye állaortotta meg
Buchholz. Mind a modern pusztító
fegyvereket, amelyeknek fékentarthatása békét követel, mind a biztosított
békéiű világ szervezésének reális lehetőségeit a természettudomány és a
technika hozta létre. A modern közlekedés, az energiatermelésfolytonos 01esóbbodása, az automatizálás és az
élelemszerzés új lehetősége! megfogható közelségbe emelték egy békés világ kialakításának anyagi feltételeit.
khihoz azonban, hogy át ls lépjünk ebbe a biztosított békéj ú vilá,gba,. politikai, szellemi és erkölcsi erőfeszíté
sek kellenek, mert a természettudomány és a technika eredménveinek
alkalmazásában az ember kétféleképpen já'rhatel: jóra is rosszra is felhasználhatja azokat. S annál szűksé
gesebb fokoznunk ezeket azerőfeszíté
seket, mert még hosszú időn keresztül számolnunk kell a tudományostechnikai fejlődés gyorsuíásával, ami
csak fokozihatja a feszültségi teret a
megsemmisítés Iehetőséseí és a világ újjászervezésének feltételei között.
Teljes biztonsággal ma még nem jósolhatjuk meg, hogy melyiík lehetőség
következík be, de kötelességünk felté-

telezni, hogy aaemberíség életakarata
és a pozitív lehetőségek növelevése
nagyobb erőket fog az építés, l1TIdnta
pusztítás mellett mozgósítaní. Ezidő
szerínt tehát a legfontosabb kőzös
feladatunk, hogy a pozitív lehetősége
get széles alapon és minél szélesebb
körben tudatossá tegyük.
A modern tudomány minden valószínűség szerínt lényegesen mélyebbre fog hatolni az ember és a társadalom problémáiba is. A fiZiikáhan bekövetkezett forradalmi fejlődés után
nyilván a "biológia korszakának" kezdetén vagyunk, ahogy már sokszor
hallani. Ha pedig helyes az a Vétel,
hogy a tudomány a maga belső "logikája" nyomán az egyszerűtől a bonyolultabb felé tart, akkor készen lehetünk arra, hogy egy nap új módszerek, magának a tudománynak rnódszereí lépnek elő az emberi és társa-·
dalmi haladás követelményeinek kuta tásában is.
Aza jövőbeli cél, amelynek elérése
míndamnyiunk számára egyaránt kívánatos, a biztosított békéiü világ.
Ugyanakkor azonban meg kell állapítanunk, hogy Kelet és Nyugat kölcsönös kapcsolatát a "koegzisztendaideológia" j ellemzí, amelyben a háború elkerülésének akarata szellemiideológiai harccal párosul. S bár a szellemi mérkőzésnek ez" a formája a jelenben elkerülhetetlennek látszik, mégis állandó veszélymozzanatot rejt
rr-agában, miután politika és ideológia elválaszthatatlanul összefonódik
benne. Éppen ezért azt kellene leginkább fontolóra vennünk, hogy a
"koegZiisztenda-ideológiát" tekintettel a biztosított békéjű közös világ
igénylésére - nem lehetne-e egy differenciáltabb és a veszélyeket csökkentő "átmenet-ideológiává" alakítani,
Azon kellene tehát fáradoznunk folytatta Buchholz -, hogy a béke
fenntartásánaik követelményét mindkét oldal számára elfogadható formában elméletideg megalapozzuk. Semleges kUnduló ponénak kínálkozik erre a természettudományos-technikai
fejlődés kiérték,elése. Ebben a fejlő
désiben ugyanis míndkét oldal tudósai
azonos módon műlködnek közre és a
folyamat elvben míndkét oldalt azon05 problémák elé ,á'llítja. Ha si-kerülne
meggyőzőerr loimutatnt, hogy a
béke
szükségessége napjainkban a múlt hasonló' követeléseivel szemben minősé-

gil eg is új jeLleget kapott, s enneik következtében a hagyományos politikai
és világnézeti felfogásokon ds túlemelIkedi!k, akkor már a világnézeti ellentétek ellenére adva lenne a közös elméleti kapocs. A viták súJypontját tehát a jelen kérdéseiről a jövő nagy
problémáira kellene lhe1yeznünk. Ilyen
módon le tudnók gyöngíteni kihatásaikban a meglévő ellentéteket ds, rábízva eldöntésüket magára a fejlő
désre. Minden olyan elképzelés ugyanis, hogy a biztosított békéíű világot
csak akkor érhetjük el, ha előbb megteremtjüik az összes népek szocíálís;
politikai és szellemi egységét, kiríIVóain időbeli aránytalanságban áJI azokkal a szükségességekkel és lehetősé
gekkel, amelyek a technikai fel tételek
nyomán már ma is adva vannak a béke biztosítására. A dialógust is tehát
sokkal nagyobb mértékben kellene
arra a kérdésre összpontosítani, hogy
rní módon állíthatnók a béke biztosításának problémáját előtérbe, szemben más problémákkal, amelyeknek
kiérlelődése még nyilván Ihossm időt
vesz igénybe.

*
Gondolom, az eddig rnondottaloból
is kitűnhetett, tlogy míílyen magas
színvonalon folyt a Herrenehímsee-í
konferencia. Külőn ki kelJ azonban
emelnem azt a szívélyességet és tiszteletet, amelyet az eszmecserét folytató partnerek egymás dránt tanúsítottak.
Az előadók egyetértettek abban,
hogy szükség van az "egyetemes !humanitásnak"arraa tanára, amely
egyesítheti a keresztényeket és a marxístákat a jövő fejlődéséneik: együttes
alakításában,már azért is, mert eikként a leghathatósabb ~tat álHthatják az elé, hogy az emberiség önmagát
semmísítse meg. A vitákiban és még
inkább a magánbeszélgetésekben kifejezésre [utott az a 'benyomás is" hogy
a j,ÖiVŐ'Í illletáen mind a katolfkus, mind
a marxista felfogás és szemlélet bizonyos Ibatáraikig médosulóban Van.
Egyöntetűség nyilatkOZOltt meg abban
a tekintetben is, hogy fölösleges a
múbt hibáit keresgélni s ezek matt
egymást elmarasztalní. A jelen valósága összefogásra sürget az egész emberiség boldogulása érdekében. Ki
kell tehát munkálni a találkozási pontokat, ami pedig az ideológiai ütköző401

pontoka,tnI,eti, azoknak szembesítésében a humánum alapján és hangján
kell eljárni.
Kellner ügyvezető elnök határozott
közbelépéseivel mindenkor niegakadályozta azt, hogy az ún. "fórum-vitábaln",amikor is bárki felszólalhatott,
a napi politika sfkjára tereljék a dialógust. Különösen megvolt a veszélye
ennek, amikor a "ihitval1ás nélküli állam" s általában a világnézeti pluralizmus kérdése nyomult előtérbe,
Adódtak azonban derűs mozzanatok
is. Az egyik "fórum-vitában" tette fel
valaki, ha jól emlékszem Miran
Prucha prágai professzorinak a kérdést, hogy mivel segíthetnék elő Nyugatról a marxísta . humanizmus "kibontakozását" Csehszlovákiában, rmire
a professzor cnosolyogva nyomban ráfelelte: "Az antíkomrnunízrnus Ieépí-

tésével."
Szigeti professzor nem tette ugyan

magáévá a .Jiítvallés nélküli állam"
eszméjét, de igen kiegyensúlyozott
fejtegetésed így is rnódot adtaik annaik
megállapítására, rnennyíre örvendetes,
hogy ezúttal magyar marxisták is megjelentek a tanácskozáson. Az utolsó

nap programja, sajnos, annyira zsúfolt volt, hogy Lukács Józsefnek, a
Világosság főszerkesztőjének az ún.
"pódium-vitába" beiktatott felszólalására nem kerülhetett sor. Ugyanebből
az okból én is csak rögtönözve folyhattarn be a vitába, amelyre az elnökség nyilván azért adott lehetőséget,
hogy magyar részről a katolíkus álláspontot is hallhassák a tárgyabt kérdésekben. Igy természetesen csak
azokra a legfőbb gondolatokra szorítkozhattam,amelyeket e rovatban legutóbb rögzítettern.
Alwnfel'enciát záró beszédében
Kellner ügyvezető elnök kiemelte,
hogy a Paulus-Gesellschaft nem a
marxista-keresztény találkozók rendezését tekinti legfőbb feladatának.
Míndenesetre megtette ebben az irányban az első lépést 1964-ben Kölnben,
a másodikat tavaly Salzburgban. a
harmadikat rnost Herrenchirnseeocn.
Vállalkozik arra, 'hogy további lépést
is tegyen, de ennek aikkor lenne meg
igazában az értelme, ha immár
"együttlépést" jelentene, vagyis ha az
összejövetelt legközelebb már egy szocialista országban rendezhetnék meg.

A KIS ÚT
Nagyon ritkán járunk társaságba, A mai élet sokkal gyorsabb iramú,
semhogy célszerűnek látnánk órákat tölteni beszélgetéssei vagy éppen fecsegéssel. Igy gondolkozik egész családom, Néha azonban hozzáruk is jönnek és
"dllik" vísszaadní a vizitet. Ennek sincs azonban semmi értelme. Múltkor is
elmentünk egyik ísmerösömhöz,
ahg érkeztünk meg, rnáris a' televízióhoz
ültettek rnímdmyájunkat, s a látogatásból semmi sem lett, csak kényszerű televíziónézés, mert nem volt annyi bátorságom, hogy otthagyjam az engem
untató műsort, Mít lehet tenni az ilyen értelmetlen szokások ellen? Elhatároztam, hogy többé nem jövünk' össze ...

s

Könnyű lenne azt válaszolni, hogy
levétírónk ne vegye szívére az ilyen
udvaríatlanságokat, gyakorolja a türelmes szeretetet, s 'ne azzal válaszoljon a társas életben adódó kisebbnagyobb visszásségokra, hogy elzárkózik az emberektől. Oyakorlatí tanácsként talán egészen helyes lenne válaszunk, a dolog azonban nem ilyen
egyszerű, A fent leírt eset ugyanis tipikus, kezdeti tünetekkel ábrázolja azt
azelmagányosodást, amia-ől manapság
sok szó esik küJföldön és hazánkban,
rádióban, sajtóban és szépirodalomban,
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Vannak - főleg külröldön -, akik
azt rnondják, hogy az, egész "elmagányosodás" magánügy, nem lehet és nem
is iken semmit sem termi ellene. Azt
rnondják, hogy természetes lelki képződménye az új világnak, annak az
egzisztenciális küzdelernnek, amit kiki a maga egyéniségének és személyiségének megvalósításéért és kiteljesedéséért vív. Varmak, akik szabadságukat félbík egymástól, a társas élet "kötöttségeitől", az Illemszokásoktól, stb.
Ezeknek még a házasság, sőt a szerelern is csak egyéni érdek, tehát mér-

