ESZM:EK :Es T:ENYEK
"A régebbi marxista nemzedék előtt
a .katolíkus' annyit jelentett, mint
.ellenség'. A katolíkusok számara
ugyanakkor a .marxísta' annyi volt,
rnínt .sátáni.' Es ha még ez az utóbbi
felfogás hatja is át a spanyol államot és annak törvényeit, és ez irányítja a spanyol egyhází hierarchia
többségi magatartását is,
a
valóság immár egészen más társadalmunkban és életünkben" - mondotta a Maríanskó-Laznéd párbeszéd során Manuel Azcarate professzor, a Párizsban megjelenő Realidad marxista
folyóirat főszerkesztője, majd ekíként
folytatta: "A marxistáűc szemében még
nem is olyain távoli időben a katolaelzmus úgy tűnt fel, mint a kapitalista
rendszerbe 'beillesz!kedő tömb. Ma e
tekintetben a dolgok döntő módon
megváltoztak. A zsinat mumkája megkönnyítette azoknak a 'katoli'kusáramlatolk,nalkkristályosodását, arnelvek
egyre világosabban és formé lisabban
eIítéliik a kaoítalizmust, és tárriogatják a szecialista megoldásokat társadalmi, glazd'lsági és noli tukai téren. Mi
több. nálunk a katolikusgondol'kodéJk
egyre nagyobb számiban a kapitalista
strukturák megszüntetésének szükségét valli'áik és nem egyszerűen am,
hoav egyes szerkeveteit m~so'kkal ,k,elI1
felvádtaní . .. Amil1<-or néhány évvel
ezelőtt a dialógusról ,kezdtünK: besvélni. ez ,'klalandnak' látszott akkori lkő
rülrnénveink között. Ma viszont tanúsithatiuk azoknak a kapcsolatoklIJak
gazda:Qi~8gát, amelyek szalkszervezpti
és noUtiik'é1i sűkon, egyetemi és ér'telmiséeí szinten, nagvon zvakran a börtőnben szövődnek k~to1Ji'kusok és marxisták között. A scanvol komrrumlsta
párt nví1tan és nyilvánosság előtt kijf"l~nü'tt,e s ez bizonvos meglenerest keltett más országoleban -, hogy
a katolii1<-ll""I1<: j,elp<nti\k Soanyolországb"n a lf'<ltfOhib erőt. amely a kOl1'T1mun~"t:Slk olrl11l:Sn ré,",7t v"",,z ,a demokráci áért folytatott kűzdelemben."
Gt'1LTl'l)i is annak a né7pt<'me\'K aoott
kifei","p"t. horrv hFira vilásrra vomatkozó f,elioe':\s",j:k különbö71np~.{ és össze
n"''n ef!ve",tp<theti'Jk. V11DIl1:'lk úiHlblban
jf'lel<:, fJJmAlvek arra mutatnwk, !hOgV a
k()l1'l1'1'T1unlistálk és a k"'r\'>szténvP'k rnindenképpen egyeitérbhetnek lk:öziÖs érté-
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kekíben és karöltve törekedhetnek
ezel!mek az értékelenek megvalósításara. Kiemelte, hogy megítélése szerint
a Populorum Progressioenci'klikában
ís "a f'iYvác1lott már nem a kommundzmus és a szociali2'lll1us,hanern - ha
bízonyos mértéktartással is - a kapdtalizmus, a kolcníalízmus és az a
liberális szemlélet, amely ideológiailag igazolja a kapitalizrnnst". Erősen
lecsökkent benne a kapesclat is ó termelési eszközökre vonatkozó magántulajdon és a természet iog között, amellett az encílkldka hangsúlyozza nemcsak a lehetőséget, hanern bizonyos
esetekibern egyenesen szükségességét a
kisajátításnak és a mélyre lI1yúlógazdasági és társadalmi reforrnoknak;
Végeredményben pedig azt is fontolórakell venni, hogy a k::ltoliikus egyház nem tekímtí többé feladatának a
gyakorlati megoldások meghatározását
hanem inkább csalk arra tart igffilvt:
hogya saját elvei alapján ítéletet
rnondhasson naJPjaink társadalmi valóságadról.
Katolíkus Tész:rOl belvesíően erősí
tettéIk meg ezt a fordulatot, Alexander Schwan, a nvueatoerííní egyetern
jogd karának professzora, hangoztatta,
hogy nincs ezvséges és 'kötelező keresztény szocíálís tan, amelyre konkrét
módon ro lehetne építeni valamíféle
""ker,esztényne'lk" mínősíthető táJrsada,lmli 'berendezést: ma,gának az egyháznak e tekintetiben az a feladata"
hogy a szerétet 'Ü:mnAoot hirdesse és
híveit svocíéílís felelőss~!!1re rievelie.
SNkoUdalúan és résziletekbe m"TIŐJeIl1
vilá,grftoN7a rnee Metz ezt a kérdést. A
keresztény vallás eviílágí ihiv::lM,,:'1 az
..,.... rnondotta -, !hogy éoíif1Ő bírálatot
~::lIkOTol;on a JY'l,indenrrmri társadalom
fűlött, nem pedig az, hogy egy ,,'kerepténv társadal'mí l""nd", JiHetve szocíál ís +11Jn alantán :3,l1al'11ot V'''''!tr ,gazdas"q,e:i s~i~ztémát nrólbáHon Iéte~ít€'llli.
Alkeresztény s"erptAt iköroonti n'lrancsábari "szociM~ritilkai ,POt,oocÍlál" rejli~,.. s fl'" ""g:yh:S7::lt is "av 1],.",,'[ f''''1fn,,,nunk, mínt "a konstruktívtársadalomkrttika intézményét". A münsterí teolndll·~I11''''],. <''''OIk: a "'7,8~Tai n::l,<!V helveslésre találtak, IS Garaudy sletett megjeqvezni: ,.Ez a legforntosabb,amit
eddig hahlottunk; rnert ezzel e~szen
új ajtók 1I1.y1lnak előttünk."
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Metz ezután az,t a véleményét !fej~
tette ki, hogy éppen a társadalomkrítika terén Ienne ~ÖI1öttébb szükséges
az együttműködés a keresztény eik és
a nem-keresztények között. Nem ugyan
elsősorban a társadaírra folyamat pozitív meghatározása, a jövő szabad
társadabmának meghatározott tartalmú elképzelése okából, mevte tekintetben míndig meglesznek az eltérések.
Az együttműködés alapját míndenekelőtt a negatívumok tapasztalása adhatja meg, amilyen a fenyegetett emberségnek. a szabadság, az i,gazsárgosság és a ibéke fenyegetettségének tapasztalása, Ezeknek a negatívumoknak tapasztalását semmiképpen sem
becsülhetjük alá, mert ez egyrnagában
is IktíváJnatossá teszi a szolídarrtást, "Ha
közvetílenül és egyenesen nem is tudunk megegyezni abban, hogy pozitív
értelemben mí a szabadság, a béke és
az igazságosság, arról mindannyiunknak hosszú és fájdalmas tapasztalata
van, hogy mít jelent míndezeíknek a
hiánya. A negatívumok tapasztalása
így rnódot ad az összefogásra, kevésbé abban az irányban, hogy milyen legyen a szabadság és az Igazságosság,
mínt sokkal irnkáJlYb az eUenállásban
a rabság és az igazségtafanság terrorjáva,l szemben."
Ezzel a negatívumokat aláhúzó véleményével Metz Il'rlár meglehetősen
magára maradt. Végtére is a dialógus
agya!ko!['llati és pozitív együttműködés
lehetőségeit és módjaít kí!Vé.nta vizsgálnt, s mint Kellner már elnöki rnegnyitój?,iban felhívta a figyelmet: "Az
ilyenegyüttmúlk'ödés igen kérdésesnek
látszik, ha IkÜi1>ÖI!lválasztjulkazolk'tól az
elméleti problémáktól. amelyek nyitva áJHnak la Ikeresztények és a marxisták Iközött." Egyik i>lyen sarkalatos
probléma tudvalevően a 'termelési
esZiközökrnek magérrtulaidonként való
birtoklására vonaökozík,
AltaMnos
megelégedésre éppen Girardi viláJ~ítot
ta meg ezt a priObIlémát, igen behatóan és féik<eérthetetlenül.
A keresztény el:1kmcstann;a[ teljes
össziha:n~ban van az a lkÖV'ete1mény
- állapította meg Gdit"ardi -, hogy a
gazdasági javaikat az összesség szolgálatába lkeH lállítani, olyan :ténj111egies
ellenőrzés :meHett, amely nemcsak az
elosztás egyenlőt1ensége:it zárja ki,
harnem megalkadálY'Qz mínden uralmat, a:melyet e [avakon ikeresztü[ emberek ,gyakoTo]hatlllaik emberek ·fölött.
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Bizonyos-e má4" most, hogy enneik az
erkölcsi követelrnényneíc az a gazdasági rend felel meg a legjobban,
amely a magántulajdonra épül? Másként mondva: magántulajdon, vagy
kollektív tulajdon célszerűbo-e hozzá?
"Nehéz eldönteni, vajon a kereszténység lényegesen össze van-e kapcsolva
a probléma ilyen vagy olyan megöldásával, akkor is, ha történetileg egész
általánosságban a magántulajdont véde1mezte. Mert haegyi'k oldalról aZJt
htszík, hogy a szocialízmus végzetszerűen magával hozza a diktatúrát, akkor mások azon a meggyőződésen lehetnek, hogy a magántulajdon rendszere végzetszerűen gazdaságli és poli tikai leigázáshoz vezet. A történet
elegendő érvet szolgáltat mindk.ét
rneggyőződés számára. Ha egyesek
azon a nézeten vannak, hogy a magántulajdon rendszere olyan átalakulásra képes, amely rninden embert
hozzájuttalt a gazdasági javakhoz ak~or másoíc amellett érvelhetnek, 'hogy
Ilyen átalakulások csak a szocíaasta
rendszeren belül lehetségesek. A jövő
fog errol dönteni. A keres~ténYeknek
ma szaibadságUlkrban áll, hogy saját felelősségükre egyilk vagy másik értelemben döntsenek, anélkül, hogy ezzel az egy:ház tanítását egy m€gihatározott társadalmi modellrhez kapcsolnák." A kereszténység csak egy általán<?S r~?elveit 'kö~te1d meg éi elvileg
bármíféle gazdasági rendszert elfogadhat, amely biztosítja ezeknek az
elveknek megvalósulását. A nehézségEik végeredményben nem a tanban
hanem agyarkol"Iati rendiben feksze:
nek. "Nilllcsenek különleges nehézségek a szocíelízmus tekintetében sem
- jelentette Iki Girardi -, még aikkor
sincsenek, ha a szocíalísta országokban a vallási tudatot gyakran súlyos
sérelem éri."
Az Isbdzonyos - folytatta Girardi-,
hogy a mondottak értelmében a
katoHkusgOll1dol'kodóiImak fe1ül kell
vizsgMniolk a tulajdon kérdését, rnind
elméleti, rrrínd gyakorlati vonatkozásaiban. A tulajdon mínden forrnáiát,
alkár magántulajdon, akár kollektív
tulajdon, elsősorban abból a szempontból keH felülvízsgálmi, vajon a
gazdasági [avakat valamennyi ember
szolgálatába állítja-e avagy csak egyeseket, i[1etve meghatározott csoportokat és a,la!kulatokat részeltet belőűük,
Az i~ánya:zon()sságok a keresztények és

a marxistáik

~l:IZ1ött

1:eihát II maglintu-

lajdonra vonatkozó jog tekintetében is
további fej1ődésre képesek. Hangsúlyosan 'hozzáfűzte még Gíeardi: "Ha a
termelési javak magántulajdonára vonatkozó természetjogot sem a zsinati
!konstitúció, sem a Populorum Progressio encikífka nem hangsúlyozza, akkor ez nem ok nélkül történik."
Utóbbira Congar is ilcitért: "Nem lehet beszélni természetjogról abban az
Idealísztíkus és rögzített formában,
ahogyan eddíg cselekedték. Sokkal helyesebb .fejlődő tartalmú' természetjogról beszélni, amely a !kultúra színtjén irányítja a Iehkiismeretet s így
maga is eszköze ennek a kultúrának.
Az emben természet rnmt már
Szent Tamás hangoztatta - nem változhatatlan, rniként az ístení természet. 'Éppen ezért a természetjog maga is változik a küíönbőző emberi feltételek és állapotok szerínt."

•
Ha azonban hitelesen Ikatolilkus gondolkodóknak már a fejlett tőkés országokban is az a meggyőződésük,
hogy nem lehet erkölcsi természetű
és elvi kifogásokat eme1nia szocíalízmusnak, rnínt társadalmi és gazdasági
rendszernek elfogadása ellen, s magának az egyháznak ezzel a rendszerrel kapcsolatban is csupán társadalormkritilkai szerepe lehet, mi több, a
kereszténység és a szocializmus között
messzebbmenő eszmei
megegyezések
áIllapítJhatólk meg, mínt a kereszténység és a kapitalizmus között - aklkor
mi magyarázza mégis azokat a fenntartásokat vagy éppen elutasításokat,
amelyekbe lépten-nyomon ütközünk?
Girardi szeránt történeti tények játszanak itt közre. Ilyen tény a vallásnak és az erkölcsnek az a hosszú időn
át beidegzett ímdivídualisztílkus felfogása is, amely könnyen beilleszkedik a
líberálisan értelmezett. magántulajdon
keretébe. Ilyen a btzalrnatlanság minden olyan tan irányában, amely a
fennálló rendnek akár erőszakos megdöntését is célozza. Míndenekelőtt pedig a vallásellenes magatartás, amelyet a kommunizmus tanúsít. "Az individualizmust vagy a szociálís konzervativizmust ma már igen sok keresztény túlhaladta - jellentette ki Girardí - , de még a társadalmi haladás
tekintetében nyílt keresztények sem
tehetik magukat túl azon, hogy a szo-

ciiallzmus eé!lIkitfu:éeeitkillÖ11 ne vá·
lasszák a szoeializmus történeti megvalósításától, amit a személyí, ideológdal és vallási szabadsá got korlátozónak tartanak."
Mint már az előző találkozókon,
most azonban határozottabb és konkrétebb foemában, így lépett ezúttal is
a dialógus homlokterébe a vallásszabadság problémája. "Ha a vallás alkotó értékeket hord magában az emberí társadalom számára, éspedig
nemcsak a hadáltól és a feloszlás tól
való aggodalom legyőzés-e okából, s ha
ezt marxista oldalról is elismerik, akkor hogyan lehet a vallástól elvitatni a szebadságnak .azt a mértékét,
amelyre szüksége van aihlhoz, hogy teremtő erejét az emberi társadalom ibaladása érdekében hatásosarn kifejtse?"
- fordul-t a marxisták felé Kellner.
"Ha elisrnerjük, hogy mínd a marxízmusban, mínd a kereszténységben
jogos emberi dimenziók vannak, s ho'gy
ez az embetri dimenzió megvalósulásra hivatott, rnint szüícségesség ahhoz,
hogy az ember knbontakoztassa magát
- mondotta Fries - , álckor a vallás
és a keresztény hi t számára meg kell
adni a szabadság terét," S idézte magának Marxnak a szabadsággal kapcsólatos tételét: "Az embernek bí,rnia
keH azzal a Iehetőséggel, hogy összes
emberi mínőségeit kibontakoztassa."
Ha tehát a marxisták is eldsmerák folytatta Fries -, hogy a valtásnak
és a Ikeresztény hitnek lényeges vonatkozása van az ailkotó humanizmushoz
és a jövő formálásához. akkor nekik
sem lehet más álláspontj uk, mint az,
hogy a keresztényeknek emberdleg,
azaz szabadságban kell élniök hitüket és vallásukat. "Ez pecllig azt jelenti, hogy a teizmus a szabadságnak
ugyanolyan Iehetőségeivel és kilátásaival rendelkezzék, rnint az ateizmus." Jürgen Moltmann, a tübingeni
egyetem evangélikus teológiai karának professzora, rnímdenesetre helyesen áJlapította meg, hogy vallásszabadságot értelmesen csak "a szabadság valíása" ígényelhet magának. "A
kereszrtérnyek csak akkor érvényesíthetilk szabadság-igényüket, ha maguk
is ara szállnak az egyetemes szabadságért. Szabadság sohasem íkövetelhető mások szabadságának rovására."
"A probléma ílgy azonos módon lép
fel Keleten és Nyugaton - adta elő
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Gtrarcu. - Fontos ezt megál1apHanunk, rnert mi valamennyien, keresztények éppúgy, rnímt marxisták, ki
vagyunk téve annalk a kísértésnek,
hogy a problémat pragmatékus módon
ikereljük, elvekre tehát aimkor hivatikozzunk, ha ez kedvező ne!küiIllk, viszont látatlamba vegyük azokat, ahol
e11enünlk szélnak. A keresztények az
egyenjogúság aJapján együtt aikarnaik
dolgozni a kommunístáéokal ott, ahol
a kormnundsták hatalmon vannak,
Nyugaton viszont vitatják az együttműködés jogosságát ezen az alapon,
és normálisnalk ta,lá1j.á!k, hogya kommunista pártok törvényen kívül áll,janaik. MásLk oldalon a kommunisták
együtt ikíváJnnak dolgozni a keresztéll1yekJkel Nyugaton az egyenjogúság
alapján, ott azonban, ahaI hatalmon
vannak, a megkülönböztetés poldtíká,ját gyaikoroljá!k."
Mint az idei párbeszédnek minket,
keresztényeket, egészen Iközvetlenül
érintő legnagyobb eredményét rögzíthetern. hogy azok a marxisták, akik
felszólalásaikban a kérdéssel részletesebben is foglalkoztak, lkivét.~ll nélkül
az emberialapjogok értelmében vett
tényleges vallásszabadság mellett foglaltak állást,
"Nekünk meggyőződésünk - jelentette ki Jiri Cvekl - , hogy valarnenynyi eddi,@. bölcselet közül a marxizmus az ember felszabaduláeémak legtöbb oldalú és le,g;gyökeresebb elmélete és legtervszerűbb gyakorlata. A
marxizmus azonban mégis al á van
vetve mínden emberi cselekedet ellentmondásos voltánalk, miszerint motfvumés cél, szándék és eredmény,
eszköz és cél között nincs előre megállaoffható összhang. Annak a tannak,
amely rnindenegyes ember totális felszabadítására irányul, osztályharchan
és szocíádis forradalomban keldett
kollektív mozgalrnat teremtenie, svígorú, sőt ~atonai fegyelemmel, amely
olyan nagy volt, hogy eszközei é~ útjai a múltban nem ritkán s olykor
tnég ma is önállósnlnak, ami a cél és
az eszköz megfordítására Vf'7et... A
kereszténysén a maga katolükus formájában alakította az emherek Mr~,!
dalrní, politikai és történeti életét
főlea a közéokor-ban, a mar-xlvenus ~

jel€llllkor átalakító szociálís és s7Nlemi
erei" lett a szocíaltsta ors,zé,gnlkban és
egviJke annak a két it!ánWJr:'llk, amely
előtt rnínden ország áN. Am éppen eb-
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ból a totális igényből és univerzalizmusból ered az a türelmettlenség is,
amelyet nemcsak úgy kell méclegelnünk, rnint elvhűséget és tiszteletet a
kitűzött célok Trányábem, halnem úgy
is, mintameITy doktrinális beállítottsárgával, abszolutizmusával és destruktív következményelvol bizonyos folkon
veszélyes is. A keresztények is, meg
a marxisták is tisztában vannak azzal
a míndig újból előálló veszéllyel, amely tanuk sajátos alkatáoan rejlik.
Ezért is fáradoznak ma az önmagukra
vonatkozó lt'ef1l,exión, hogy tisztázzák
kapcsolatukat a j.elenllegi világhoz és
hogy jóvátegyék a tragikus egyoldalúságot, amelynek szimbóluma a kereszténység számára az inkvizíció,
a marxizmus számára a sztalíriízmus

antihumanista gyakorlata."
"A marxizmus szerínt - mondotta
Hollitscher
az osztályelnyomás
megszüntetése az alapvető feltétel ahhoz, hogy az embereik eITlnyerjélk további szabadságaikat. Míndtárt hozzá
kell fűznöm. hogy a kapitalizmus elleni harcban és a szocializmus építése
során olyan sérelmek estek a szabadság-igényeken, amelyek emnek a harcnak követelményeivel nem Igazolhaták. Ezek ugyan történetileg feltételezettek voltak, de nem történetileg
szükségeseík." Ezt a nézetét nyilvárrította Azcarate is: "Beszélhetünk ilyen
vagy olyan rnogkűlönoöztetésrój ebben vagy abban a szocíahsta országban, az a történeti ik,er,et azonban,
amelybern a szocialísta országok létrejöttek, egészen más volt, rnírrt a jelenlegi. Ha erről megfeledkezünk, akkor nem tudjuk pontosan értékelni
rnindazokat az új lehetőségeket, amelyek tegnap még nem voltalk, ma azonban
rnegszülethetnek.
Szerintünk
ugyanis a mar-xizmus az emberi szabadság kíszélesedését hozza magával.
ami természetesen magában foglal ia
a vallásszabadság biztosítását. a kultusz tiszteletét, a vallásoktatás jogát,
egyszóval uavanazokat a szabadságokat,amelyeket [ni, marxist:'ilk ígénvWrnJk magunknak. Elgyébl<ént s"t111
húnyhatunk svemet ama tény előtt,
hogy az a vallás..amely a kFltOJi.1<usokat a demo'kráciáért való harcra, a
kapitaílizrnus ellof'rni küzdelwnre ha itlja, ez 'a vallás többé nem 6nium. h"tinem táraví módon a ihalac1ás kovásza. VflTInalk 'köztünk nehézségek, de
a kérdés, amely elénk mered: tiszte-

~etibentudjuk-e

tartani

lkö[csönösen

Ibökseleti. vagy vallásí meggyőződé
seínket, tudjuk-e Iroölcsönösen biztosítani hitünk vagy meggyőződéseink
'teljes szabadságát, meg tudjuik-e tiltani az üldözést és megkülönböztetést
vallási vagy filozófiai okokból?" Marecísta részről Machovec fellelt meg rá:
,,,A 'kereszténység átalakulóban van s
eiekünk, ikommunis,tá,knaik is át Ikell
alakulmuruk. Mindkét oldalnak szaücítanía kell a fanatizmussal, a taktíkázással és a machiaveldízmussaí."

•
Mind az új keresztény, mind az új
marxista gondolatok előtörese jutott kifejezéere az állarnhatalom "vHá,gnézeti", vagy "bölcseleti" avagy "ideológiaisemlegesség,ének" tárgyalásában.
,Ez a probléma ugyanis, amelyről máatavaly sok szó esett, ésszerűen következett a valíásszaíoadság mallett történt állásfogdalásokből. Nyitánynak
tekinthetjük hozzá Moltmann ref'eráturnát, amelyben amellett érvelt, hogy
"egyetlen társadalmi osztály, csoport
és párt sem jogosult arra, hogy mások
számára meghatározza, rnít kell nekik tartaniok a bocrdo,gs,águkról,a :köz'jóról vagy emberségük igazi természetéről". Marxista részről Kalivoda adta meg a választ: "Teljesen egyetértek azzal, hogy az ember boldogságát
nem lehet rendszabályokba foglalni."
Igen szabatosan fogalmazta meg álláspontját Prucha: "Magától értető
dJiIk, hogy egy olyan áJIam, amely
marxista szocialízmuson fáradozik és
elkötelezi magát a polgáa-í ideológia
e~len, a~akat az eszméket fogja hangsűlyozni, amelyek a marxizmus keletkezésével össze vannak kötve. Pigyelrnét azoknak a bölcseleti áramlatoknak fogja szentelmí, amelyek a szoeíalízmus keletkezésére és fejlődésére
vonatkozó történeti dialekt!ika, a társadalmi megismerés elméleti megalapozása irányában tájélkozoonak. Valamely ideológia előnyben részesítése
azonban, ami egYélbiként nemcsak a
szocíalístaállamok sajátja, semmi alapot sem nyújt arra, hogy valamely filozófiai irányzatot ihivatallos §Ilamf,ilozófiává tegyenek mea és kultúr1h"rcai kezdienek más vil81gnézeti á1185pontok ellen és monopólrumot létesítsenek, ami nemcsak a fdlozófiai érde-

ikel1mek, hanem az állaanéTdekekrnek
is kárára van."
, Már nem is a saját, hanem az olasz
kommunista párt hivatalos álláspontját lközölte Gruppi, idézve Luigi Longóuak a párt XI. koogressZ'lISán. el:hangzott beszédéből: "Azt gondolJuk,
hogya vallásbéke megóvása koolkiriét
segítséget nyújtJhat a szocíalísta társadalorn :Jtifejlesztéséhez, mert lehetővé teszi mánden hívő számára a lojális és gyümölcsöző részvételt egy kizsákmányolástól mentes társadalom
kialakításában. Nyiilvánvaló, hogy mt
egy valóban és abszolút módon laikus
ádlarn mellett vagyunk. Ellene vagyunk a felekezeti államnatk éppúgy,
rnint az állami ateizmusnak. AzJt
rnondjuk ezzel, hogy elJ,lenezün:k minden előnyt, amelyben az állam valamely ideológiát vagy filozófiát vagy
vallást részesítené, ugyanúgy, ahogy
ellenezzük, hogy valamely kulturálís
és rnűvészeti irányzat a többiek rovására érvényesüljön." Hasonlóképpen
nyíiatkozott Azcarate is: "Az az
együtthaladás. amelyet mí 'k~rvánu!lllk,
nem kicsinyes politikai taktííka kérdése. Mi elfogadjuk az ideológiai pluralízmust és az ideológiák szabad
szernbesítését."
A kérdéssel kapcsolatban voltaképpen vitáról sem beszélhetünk, mert
a lényeget Illetően úgyszólván teljes
egyetértés bontakozott ki 3 keresztények és a marxisták közöM. Kellner
például a Paulus-Gesellschaft felfogását elkrként tömörítette: "A modem államnak nem szabad sem valamely álIarnvallás, sem valamely állam-ateizmus meldett Iekötnie magát, A vallás és az ateizmus számára ugyanazt
a lehetőséget kell megadni az emberek
meggyőzésére. Az állam ne akarja
a vadlást se megmenteni az elmúlástól, ha utóbbinak nem síkerül követői t annyira megtöltenie hittel, hogy
maguktól megiáiHják helyüket a társadalomban."
Elgy forradalmi eszménynek, ameIybk hi telesen emberi - fejtette kIi
Girardi - , semmi szüksége arra, hogy
akár egyöntetűen vallásos, alkár egyöntetűen ateista- legyen.
Hívő'k és
nem-hívők 'kölcsönös rnegküíönböztetég nélkül 'kell, hogy megvalösításán
fáradozhassanak, Ez azonban nyilvánvalöan csak olyan államban lehetséges, amely sem nem keresztény, sem
nem ateista beáJIVtottságú. Az állam
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blvatáslinál fOgIVa Inem 1,et1let sem keresztény, sem ateista. Egyszeruen emberinek kell lennie, mert hívők és
Illem-hívők egyaránt egész embernek
csak így érezhetik magukat. "A keresztény rnonoldtizmus és a marxista
monolítízmus kölcsönösen feltételezi
egymást - emelte ki Gimrdi -, és
ez a probléma legdrámaíbb oldala, de
ha tudatában vagyunk ennek, alkkor
megtaláljuk az utat a megoldás felé
is." Miano ehhez azt is alapvető követelménynek mondta, hogy mind az
ateístáknak, rnínd az istenhívőknek
azonos lehetőségeik legyenek nézeteik
és állásfoglalásaik kifejezésére a sajtóban és más tömegérintkezési eszkö~k útján. "Ettöl egyik oldalnak sem
kell félnie, feltéve, hogy meg van
győződve arról, hogy igaz értékek
hordozója."

•
Az előadottakból, úgy hiszem, világosan kirajzolódott a nyiltságnak, barátságnek és a feszültségek feloldásának az a légköre, amelyben a MariausIké--LaZJné-i dialógus folyt. Már pedig "párbeszéd és együttműködés útján új légkört teremteni a katolikusok és a marxisták viszonyában vallotta Azcarate - , kétségkívül ez
annak a történeti időnek egyik legnagyobb lehetősége, amelyben élünk".
Az a meggyőződésünk - állapította" meg marxista oldalról Lukács József -, hogy a jóakaratú keresztények,
akiket valóban a béke és igazságosság, a haladás és szeretet vágya vezet, minden világnézeti ellentét mellett is megtalálhatják és meg is kell,
hogy találják az utat a türelmes elvi
vitára és a közös cselekvésre a nemhívőkIkel. A felelősség a történelem
előtt mindkét felet terheli s a lehető
ségek is közösek számunkra, Hogy
miiként használtuk fel ezeket, utódaink számon fogják kérni tőlünk." Erre
utalt Prucha is: "A világot valószinű
leg kevéssé érdetklik elveink és dogmáink ellentétei. Sokkal inkább azt
kérdezi, hogy mí módon visszük át a
valóságba elveiniket és dogmáinkat,"
"Korunk legnagyobb problémája a
béke - szögezte le keresztény részről
Girardi - , s az életbenmaradásnak
ez a problémája egybeesik egy mindíg jobb világ építésénele problémá.jával. Azon vagyunk, hogya Keresztények - máként a zsinat is kifejezet-
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ten megha'gyja - együtt dolgozzanak
az összes emberekkel, a nem-hívőkkel
is, ennek az emberibb világnak felépítésén és az igazi béke megvalósításán."
Megerősítette ezt maga Miano is: "A
dialógusnak az egyház részéről nem
az a célja, hogy alkalmat adjon az
egyház küldetésének, nevezetesen az
evangélium hirdetésének gyakonlására, hanem sokkal inkább az egyház
és tagjai hozzájárulásának előmozdi
tása egy emberibb világ tervezéséhez
és felépítéséhez." A 'kereszténységnek - hangoztatta Kellner - "cselekvően" kell elköteleznie magát azok
mallett a problémák mellett, amelyek
az egész emberiség egyetemes problémái. Ilyenek, hogy csak hármat nevezzen meg közülük: a szabadság, az
éhség és a béke ezen a világon.
"Mi hisszük - jelentette ki Cvekl
-, hogy a jövő civilizációs folyamata
a kereszténység számára is új lehetőséget nyithat, ám az elé a szükségesség elé állítja, hogy megértse saját
történetiségét és megőrizze az emberiség számára azokat az értékeiket,
amelyek nélkül az emberi lét a jövő
ben is elvesztené értelmét." Metz rnintegy válaszul - nyomatékkal kiemelte: "A teológia nagyerőfeszítése
ket tesz, hogy komolyan vegye a vallás történeti-társadalmi dimenzióit,
amelyek az egyház mindenkorí struktúráit is messzemenően befolyásolják."
Ugyanakkor megelégedését nyilvánította, hogya marxizmus egyre erőseb
ben rátér az emberi személy és az
egyéni szabadság kérdéseire, nem érve be az ideológia által eleve megszabott válaszokkal.
Tekintettel arra, hogy immár mínd
a kereszténység, mind a marxizmus a
kutatás magatartását kivánja tanúsítaní, Girardi azt a reményét fejezte
ki, hogya kérdések és bírálatok, amelyeket kölcsönösen feltettek, Illetve kimondtaik egymás trányában, csak fokozni fogják a hűséget önmagukhoz
és gazdagítani fogják találkozásaikat.
"Ez a szembesítés korántsem meddő
- állapította meg Garaudy - , mert
egyikünk sem növekedhet, csak ha
felveti magában a Ikél'dést, amelyinek
a másik a hordozója. Lehet, hogy a
mi ateizmusunk és az önök hite csupám két rnel!lközeHtés·e a teremtés
állandó és átélt tanasztalásának. Egyikünk inkább arra törekszik, hogy semmivel se csökkentse annak az ernber-

megegyeznek, Az igazJ. dialógusban.

nek autonómiáját es nagyságát, aiki
önmagán dolgozik, másikunk az embert egy abszolútúrn másává kívánja
emelni, mert úgy véli, hogy az ember túl nagy ahhoz, hogy elégséges legyen önmagában."

vd.~

szont megjelőlik ezeket a határokat,
hogy egymástól tanuljanak, s azt, arní
jó a másiknál, magukévá tegyék. E~
ből a mcstaní dialógusiból senki sem
távozilk úgy, mint ahogyan hozzákezdett ..."
Fontos mindenesetre tudomásul vennünk, hogy azok a fejtegetések, amelyek a dialógus során elhangzottak,
nem fejezik ki szükségszerűen sem az
összes marxisták, sem az összes keresztények felfogását. Az utolsó saitókenferencián a szóvívők egyképpen
kiemelték ezt. "A Csehszlovák Tudományos Akadémia - mondta Erika
Kadlecova kétségkívül állami intézmény, de tudományos és nem politikai szervezet, vagyis nem kötelezheti el a kormányt. Ezért vagyunk szabadok és azt 'mondjuk akadály nélkül,
amit gondolunk. Másfelől aktív tagjai vagyunk a kommunista partnak, de
nem vagyunk illetékesek annak nevében beszélni. Amit mri előadtunk, a
saját eszméink és kutatáBainlk." Kellner: "A Paulus-Gesellschaftnak nincs
sem hivatalos megbízatása, sem hivatalos funkciója. Az utóbbi évek tapasztalata felkeltette az egyházi tekintélyek érdeklődését, de ezek nem
gyakorolnak semmiféle cenzúrát, és
mí sem kívánunk semmi egyházi garanciát." Garaudy: "Mi, nyugati kommunísták, pártjainkkal - nem csupán valamely áramlattal - egyetértésben jöttünk ide. De mint kutatók
nyilatkoztunk meg és nem a párt nevében beszéltünk. Mindaz tehát, amit
előadtunJk, nyilvánvalóan nem kötelezheti a vonatkozó párt tagjait,"

*
Érthető.

hogy a külfőldi katolikus
lapok is nagyobb figyelmet szenteltek a Paulus-Gesellscluijt mostani értekezletének, mánt a két előzőnek. S
bár adódnak olyan észrevételeik is,
amelyeket helytelennek vagy éppen
célzatosnak kell tartanom, az eszmecserét kivétel nélkül pozátívnak ítélték, igazolva Kellner véleményét: "A
szírnpozion megmutatta, mi lehetséges
ma a világban nyílt párbeszéd útján
Kelet és Nyugat között." Köszönet illeti érte a társ rendező szervet, a Csehszlovák Tudományos Akadémia szociológiai intézetét is, elsősorban az in-

tézet

vallás-szociológiai osztályának
Erika Kadlecova asszonyt,
akinek a záró ülésen egy katolikus
teológus virágcsokrot nyújtva át küIön is tolmácsolta a részvevők húláját.
"Herl'en-Chiemseetől
Marienbadig
alig több, mint 200 kilométer az út mondotta záróbeszédében Garaudy -,
azzal azonban, hogy a kongresszus elő
ször ült össze kommunistáktól vezetett országban, nemcsak egy határt, de
egy küszöböt léptünk át. A neandervölgytek dialógusában a beszélő felek
a partner elméletének és gyakorlatanak visszataszító elemeivel hajigálják
egymást. A széplelkek dialógusában
elmessék a határokat és mindenben
vezetőjét,

•
AKIS ÚT
"Valaki súlyosan megsértett engem. Megbocsátottam neki, el akartam felejteni a bántást, de a sértéssel együtt annak az embernek az emlékét is kitöröltem a lelkemből - számomra az illető többé nem létezik. Lehet-e viseZkedésem ellen a keresztény erkölcs szempontjából kifogá3t tenni?"

Egy levélből idézem ezt a részletet,
amelyben a többi közt még ezt olvasom: "Oszintén meg akarole bocsátani, mert tudom, hogy meg ken bocsátanunk az ellenünk vétkezőknek.
Nem is haragszom rá, nem gyűlölöm.
nem kívánok neki rosszat. Csak azt
akarom, hogy az én életemben ne sze-

repeljen többet: nem akarom látni,
nem akarok róla hallani. Tőlem élhet, vagy meghalhat, nekem míndegy, nem veszek róla tudomást."
A keresztény erkölcs szempontjából
arra a kérdésre, hogy helyes-e ez a vi~
selkedés, a leghatározottabb nem-elI.
kellc.válaszolnom. Aki felebarátjával
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