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a Hazafias Népfront osztályvezetője

MINDENNAPI PÁRBESZÉDÜNK
Párbeszéd nagyhatalmak, a két világTP.ndszer képviselői között, dialógus a

marxisták és az egyházak között szerie a világban, kommunisták és hivők

eszmecseréje - nemcsak biztató és jó dolog, hanem feltétlenül szükséges is,
hisz e nélkül nincs békés egymás mellett élés, nem is lehet. Világrendszerek
között s országokon belül sem. Minden jó szándékú ember örül ezért a dialó
gusoknak, mert amíg ezek folynak, addig általában hallgatnak a fegyverek a
párbeszédet folytató felek között. S "a béke, olyan jó - mondta XXIII.· János
pápa "Pacem in terris« kezdetű encíklikájára utalva -, amely mindenkit ér
dekel, megkülönböztetés nélkül".

Am bármennyire örvend szívében az ember, óhatatlanul Petőfi jut az
eszébe, aki a legjelesebb szónok legékesebb szónoklatánál is szebben beszéU5
nek tartotta a tetteket. Miért beszélünk hát olyan keveset a tettekről, amikor
pedig arról is lenne mondanivaló? A világ egy sor helyén - elsősorban a vi
lág szocialista felében, s így hazánkban is - nem kell csupán a mindennapos
párbeszédnek örvendeni, örülhetünk a párbeszéd eredményeinek is. Politi
kánk l e g d ö n t ő b b kérdéseiben a "párbeszédet" tulajdonképpen befejeztük,
s a dialógus helyét a hivők és nem-hivők együttes gondolkodása, tervezése és
közös munkálkodása váltotta fel. Kiállta az idők próbáját ennek az együttes
cselekvésnek a kerete, a Hazafias Népfront-mozgalom is.

Néhány hónappal ezelőtt kommunisták és pártonkívüliek --,- s ez utóbbiaK
soraiban a hivők is - egyetértéssel fogadták azt az értékelést, amelyet e kér
désben az országot kormányzó s a nép szolgálatát legfőbb hivatásának tartó

. párt kongresszusa adott: "A Hazafias Népfront-mozgalomban együtt vannak
hivők és nem-hivők, álLami tisztviselők és az egyházak képviselői. Allamunk
biztosítja a szabad valLásgyakorlást, az egyházak működését. Társadalmunk
é7·tékelni tudja, hogy az ország minden bevett felekezetének egyháza elismer
te, önmagára nézve kötelezőnek tartja a Magyar Népköztársaság alkotmányát,
törvényeit, és elfogadta népünli: törekvéseit, szocialista célkitűzéseit. A nép
frontmozgalomban való közös részvétel pedig jól példázza, hogy különböző

világnézetű emberek között is lehetséges kölcsönös megbecsülés és jó együtt
működés oluan közös célok érdekében, amelyek a nép boldogulását, hazánk
javát szolgálJák."

A kölcsönös megbecsiLlésnek és jó együttműködésnek számos bizonyítéka
van. Deklaráltatott ez 1968 novemberében, az állam és az egyházak közötti
megállapodások huszadik évfordulóján, a papi békemozgalom fennállásának
huszadik és felszabadulásunk negyedszázados jubileumán egyaránt. A Haza
fias Népfront felhívásához csatlakozva például a magyar katolikus püspöki
kar így nyilatkozott meg felszabadulásunk 25 éves fordulójáról 1970. évi új
évi szózatában : "Ez az évfor~uló azt jelenti, hogy negyedszázaddal ezelőtt a
háború poklából a béke boldogságára iuiottunk; Azt jelenti, hogy a pusztu
lás helyett elkezdhettünk egy ú.i életet, amely Istentől áldottabb, emberibb,
boldogabb és szabadabb lehet, mint az előző."

Am van, ami minden ünnepélyes nyilatkozatnál is többet mutat. A kü
lönböző szintű népfrontbizottságokba az 1968-as népfront-választásokon 701
egyházi személyt választottak be, a sok-sok hivő emberről nem is beszélve. De
ott találjuk az egyházak képviselőit a legfelsőbb tO'rvényhoz6 testületben, a .
Parlamentben s a különböző szintű tanácsokban is. A március második felé
b~n lezajlott jelölőgyűléseken ismét több egyházi személút jelöltek az ország
gyűlésbe és a tanácsokba. E .ielölteket nemcsak hivő emberek támoqatták. ha
nem a népfrontmozgalom választott tisztségviselői, aktivistái, köztük kommu-
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nisták is. Es ajánlásukat nem tekintették kompromisszumnak, nem taktiká
zásból jelöltek papokat és hivő embereket. Tetteiket az a tudat vezérelte
és vezérLi, hogy az osztályharc front ja sohasem a hivők és a nem-hivők kö~

zött húzódott és nem ott húzódik ma sem. A kommunista pártok általános
politikájának szerves része a szövetségi poLitika is, amely a szocialista építés
alapvető kérdéseiben nemcsak számol a hivő és nem-hivő dolgozó tömegek
szoros összefogásával, aktív együttműködésével,hanem -- jó politika esetén 
meg is valósítja azt.

Ez a szövetségi politika - s benne a marxistáknak a hivőkkel való pár
beszéde ~ nem újsütetű "találmány" és nem is választási taktika. Ahogy az
1967-es debreceni tudományos békekonferencián Kónya István is utalt rá, a
marxizmus klasszikusai sosem zárkóztak el az egyházakkal folytatott dialógus
tól. A Francia Kommunista Párt a harmincas évek népfront-politikájánalc idii
szakában kezdeményezte a "kinyújtott kéz politikáját", amiről Maurice Tho
rez úgy beszélt, mint a francia kommunistáknak "a hivőkhöz intézett egység
ajánlatáról". Vagy az Olasz Kommunista Párt - ugyancsak számolva a római
katoíikus egyház világnézeti befolyása alatt levő jelentős tömegek politikai
rokonszenoéoel és balratolódásával - az elmúlt években kezdeményező lé
péseket tett a forradalmasodó tömegekkel való további politikai együttműkö

clés1·e. Elvi alapokon nyugvó együttműködésről van szó - ideológiai, elvi
kompromisszumok nélkül. Köztudott, hogya kommunisták,' akik a népfront
mozgalomnak is vezető erejét alkotják, szemben állnak minden idealista vi
lágnézettel. Ez eszmei harcot is jelent. Am a vallásos világnézettel szemb~n
az eszmei harc nem központi kérdése a marxisták Iciizáelrnének: A népfront-,
mozgalomban testet öltő szocialista nemzeti egység se világnézeti egyst!gct
jelent elsősorban, hanem politikai, cselekvési egységet. A kommunisták, mi
közben a népfronton belül is következetesen ragaszkodnak saját világnéze
tükhöz, természetesnek veszik, hogy az egyházak papjai és hívei ugyancsak
megtartják istenhitüket. Egyetlen népfrontbizottság sem tekinti elsődleges [el
adatának, hogy világnézeti. vitákat folytasson az egyházakkal, papjaikkal;
vagy a hivő emberekkel. Azt keresik, ami összeköt, nem azt, ami elválaszt.
A népfront III. kongresszusán Kádár János felszólalásában egy Vas megyei
papot idézett, aki így beszélt ennek az együttműködésnek a lényegéről:

., ... van is különbség közöttünk, meg nincs is. A különbség közöttünk az~

hogy az isten nevét egyikünk kisbetűvel, a másikunk nagybetűvel írja. A kö
zös az, hogy az ember nevét mindketten nagybetűvel írjuk. Ez jelképesen ki
fejezi, hogyan, miképpen és miben tudunk egyűttműködni."

Az ember szolgálata, ez az, ami összeköt bennűnket. Ez az a közös ügy;
ami lehetővé teszi hivők, sőt papok számára is, hogy a népfront választási
felhívását, választási programját értve és vallva álljanak a köz szolgálatába.
Olyan felhívás ez, amely vállalja a párt programjának l e g f ő b b célkitűzé

seit, a szocializmus teljes felépítését hazánkban, anélkül, hogy hitük feladá
sát kérné a hivő emberektől. Nyugodt Lelkiismerettel szavazhatták meg tehát
a különböző egyházak vezető személyiségei is, akik kidolgozásában, vitatásá
ban a Hazafias Népfront Országos Tanácsának tagjaiként részt vettek. Mind
nyájuk véleményét fogalmazta meg Brezanóczy Pál egri érsek felszólalásában
mondván: "Mi hivők, szintén benne vagyunk ebben a felhívásban, s örülök;
hogy számolnak velünk." S magyarázatul ezt fűzte hozzá: "A.z üdvösség szol
gálata csakis a nép és az emberiség szolgálatával párhuzamosan valósul meg
eredményesen." Azt hisszük. ez kifejezésre juttatja valamennyi hivő ember
meggyőződését. akik szavaikkal és tetteikkel egyaránt hirdetik az egységet,
az egyetértést s iqérik: a jó együttműködést a választások előtti és alatti mun
kában, de a választások'at követően is.

A v á l a s z t á s o k a t k ö vet ő e n i s - s ez nagyon lényeges dolog.
Választások idején a tőkés országok pártjai, választási tömöriilései is kérik
a dolgozók millióinak támogatását. De a kommunista, a munkáspártok kivéte
lével ezt a támogatást a választás aktusára szeretmék korlátozni. El is kö-
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vetnek a továbbiakban mindent, hogy a dolgozók közvetlenül ne befolyásol
hassák a hatalom képviselőit, az ügyek menetét. Társadalmi rendünk demok
ratizmusából fakad, hogy mi a szavazatok mellé a dolgozó -emberek közremű

ködését is kérjük az ,elkövetkezendő négy éven át. Minden becsületes dolgozó
emberét, tehát a hivőkét is. Vegyenek részt a tervek, elképzelések kimunká
lásában, megvalósitásában, jelezzék a gondokat, tennivalókat: tegyük minden
napossá a pá1'beszédet és, az együttes cselekvést.

A szocialista nemzeti egység erősítése s z ü k s é g e s s é, az állam és az
egyházak viszonyának egészséges fejlődése pedig l e h e t ő v é teszi, hogy a
papok és a hivő emberek nagyobb mértékben kapcsolódjanak be a társadal
mi, politikai életbe. A keretek - a Hazafias Népfront-mozgalommal - adot
tak. Kialakultak, de szakadatlan bővülnek a munkálkodás területei is. Ha
zánkban a népfronton belül működik a békemozgalom. Hazai és nemzetközi
békemozgalmi tevékenységet eddig is nagyon sok egyházi személy és vallásos
ember végzett. Am a békéért vívott küzdelemre - ,sajnos - továbbra is
szükség van. Sokan szenvednek szerte a világban attól, hogy nem élhetnek
békében. Szükség van tehát a szolidaritásra, a békéért, függetlenségükért,
szabadságukért harcoló embertársaink támogatására. A természet csapásai
esetenként a mi népünknek is ueszteséqeket, károkat. szenvedéseket okozhat
nak. Szükség lehet tehát az országon belüli szolidaritásra is. De jó érzéssel
veheti ki minden hivő ember a részét a szocialista hazafiság és humanizmus
ápolásából is. Bekapcsolódhatnak nemzeti ünnepeink méltó megülésébe, a
helytörténeti kutatómunkába (a historia domusok nagyon sok helyen máris
megnyíltak a kutatók előtt), résztvevői lehetnek a honismereti mozgalomnak.
Segíthetnek az országgyűlési-, tanácsi- és népfront-választások idején, bele
szólhatnak a község- és városfejlesztési tervek kialakításába és megvalósítá
sába. Felsorolni is sok lenne, mennyi lehetőség kínálkozik a jó szándékú em
ber számára a népfront biztosította közéleti fórumokon eszmecserére, cselek
vésre egyaránt.

A párbeszéd, a dialógus fogalmát a szóhasználat magasabb és eszmeibb
szintre helyezte, mint ahogy azt ez az írás teszi. Am az a nlindennapos pár
beszéd és mindennapi együttes cselekvés, amelynek valamennyien részesei
vagyunk ebben a hazában, nem kevésbé hasznos amazoknál a dialógusoknál.
Nem lenne hát jó elfeledkezni erről a szintről, ezekrtit a formákról sem. A
jól képzett kevesebbek gondolatai mellett ez jeIenti a történelmet alakító
milliók mindennapi gyakorlatát.

Azt hiszem, mindnyája.n, akik tudománnyal foglalkozunk, kettős hajlamot hOT
dunk magunkban. Egyrészt ott él bennünk a vágy, hogy saját nézeteink, elképze
léseink mellé minél nagyobb tábort, "iskolát" szervezzünk. Az iaamak: érzett gon
dolat nem alkuszik meg: akaratlanul is hegemóniára tör, már-már szinte egyed
ural1nat akar. Ugyanakkor azonban a felelős gondolkodó jól tudja, azt is, hogy
minden ilye,n monopólium létrejötte káros, a szellem mozgását nehezíti meg, s így
a .tudományos fejlődést gátolja egyben. Hisz a tudományos aLkotás mindig kollektív,
a vélemények sokiéleséqén, vitáján át kerekedhet ki csak lassan az igazság. A
tudományos 1nagatartásnak alapvető sZúbálya tehát az eltérő gondolatok iránti tisz
telet: a tolerancia.

Gondolati-elvi kérlelheteHenség, azaz: eszmei hegemónia-vágy s ugyanakkor
egy, a magatartásban folyvást jelenlevő engedékenység, ez a kettő jellemzi vélemé..
nyem szerint az igazi tudást, s a jól műkődő tudomá1t,yos életben ennek a kettő
nek - vitázó elvi következetességnek s magatartásbeli toleranciának - mindig
együtt s egyszerre kell jelen lennie.

Király István
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