
kor növekvő jelentőséget tulajdonítunk
a marxisták megnyilvánulásaínak, em~

beri gesztusainak, rnert ezek garancíák
a párbeszéd folytatására nézve. Arra tö
rekszünk, hogy továbblépjünk a közös
akciócélokban való találkozásokon, amik
természetesen ezután sem hanyagolha
tók el, és lényegében a párbeszéd tel
jes sértetlenségét követelik meg. De túl
az empirikus elkötelezettségeken és tak
tikai alkalrnazkodásokon, bármilyen fon
tosak legyenek is azok, a gondolat sík
ján, az emberről való igazság keresésé
ben kell megvetnünk lábunkat. Meg
akarjuk mutatni, hogy helyünk van a
világban, a világhoz tartozunk. Ameny
nyire gyümölcsöző és helyes a hit és az
ideológ-a közti különbségtétel, annyira
gyümölcsöző lehet az az állítás, hogy a
konstantini kereszténység nem a ke
reszténység egyetlen hiteles kifejeződése.

A marxístákra hárul az a feladat, hogy
közelebb vigyenek bennünket a történelmi
realízmushoz, reánk pedig, hogy minden
akadály ellenére figyelmeztessük part
nereinket az emberi dimenzióra, mely
nek alapjában véve kezdeményezői és
kezesei vagyunk, hiszen az egyház "sa
[átos feladata az, hogy serkentsa és
megnemesítse az emberi közösségben
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rejlő Igazat, jót és szépet" (Gaudium et
spes).

"A teljes humanizmust kell előmozdí

tani - fejti ki VI. Pál pápa encikliká
jában -, mely mi egyéb, ha nem az
egész ember és mínden ember integrális
fejlődése?" (Populorum progressio). A
teljes humanizmust kell kiépíteni. Ezen
a ponton mindig találkozni fogunk, in
nen kell tehát továbblépnünk ahhoz,
hogy kijussunk a régi kerékvágásból.
De nem táplálhatunk illúziókat, nem
vagyunk még a derékhad, még nem si
került létrehozni azokat a békés és op
timális intézményeket, fórumokat, ame
lyek örvendetesen szabályozhatják kap
csolatainkat. Az átmeneti szakasz kellős

közepéri - úgy tűnik, ha kis időre is 
elakadtunk, mert útkeresésünk tenge
lyét nem határoztuk meg előre. A pár
beszéd távlatait ezért merészebben, a
kockázat vállalásával lehet csak feltár
ni, anélkül, hogy bármit is tagadnánk
a történelmi múltból, amelyet magunk
kal hurcolunk. Akkor majd a még fel
lelhető gyanakváson és kétkedésen túl
érezni lehet valami közöset, ami az
emberbe, az új társadalom építésének
ügyébe és az emberiség haladásába ve
tett bizalmat tovább erősíti.
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