
pARBESZÉD

EGyt)TfMÖKÖOÉS ÉS VITA
HIVŐK ÉS NEM-HIVŐK KÖZÖS DOLGAIRÓL

írta LVKACS JÓZSEF

Hadd vegyük fel ott a fonalat, ahol a Vigilia áprilisi számának vezető cikke
(Juhász Róbert: Mindennapí párbeszédünk) elejtette. A szerző - a Hazafias
Népfront osztályveretője - a hivők és nem-hivők párbeszédéről szólván fontos
jelenségre hívta fel a figyelmet. A dialógusban - írja - sokan kizárólag tudós
gondolatok, magasröptű eszmék kölcsönhatását látják s bizony olykor megfeled
keznek a tettek nundermapos párbeszédéről. a míndennapos együttes cselekvésről*.

Pedig "a jól képzett kevesebbek gondolatai mellett ez jelenti a történelmet ala
kító milliók: míndennapí gyakorlatát", pedig ez a prakszís nem csak a párbeszéd
meglétét, de bizonyos értelemben annak túlhaladását. cselekvésbe való átváltását
is jelzi, s kifejezi azt a tényt, hogy a pold'bika legdöntőbb kérdéseiben az elméleti
párbeszédet tulajdonképpen befejeztük.

Meg szerétném erősíteni azt, amit Juhász álLít, s kiterjeszteném érvényét is:
amit írt, az nemcsak a szocialista szövetségí poLitikából, nemcsak a Népfrontban
megvalósuló gyakorlati összefogás érdekeiből következik, hanem a marxízmus-e-le
ninízmus elméleti álláspontjának tükrében is igaz. Az elméleti párbeszédet, a h1i
vők és nem-hivők köztd eszmeeserét végső soron a mindennapok küzdelmeínek
szükségleteí szülték, ezekből emelkedik ki és oda kell visszatérnie, ha nem aJmr
juk, hogy meddő szócsépléssé, üres teoretízálássá váljék.

Ezt nemcsak az a törekvés dndokolja, hogy harmonikusabbá, teljesebbé tegyük
az emberek hétköznapjadt, hanem a szecialista építés követelményei is, amelyek;
a tettekben megnyilvánuló nemzeni egység - hivők és nem-hivők egységének 
erősítését követelIik meg. Ez az egység - hála a szecialista erők történelmi jelen
tőségű harcalinak - megvalósult a legdöntőbb politikai kérdésekben, a béke meg
őrzéséért vívott harcban, a népjólét emeléséért, a műveltség terjesztéséér:t, egy
igazságosabb és humánusabb vrlágért folytatott erőfeszítésekben. De aligha mon
dok újat, ha azt is hozzáteszem: míként a múltban, úgy a jövőben is csak akkor
lehet megtartani és I fejleszteni ezt az egységet, ha nem szűnünk meg dolgozni és'
vitázni érte.

Ez természetesen következik abból, hogy különböző szemléletű emberek gya
korlati összefogásáról van szó, tehát olyanokéről, altiik eltérő eszmei motivációval
vállalták ugyanazt a célkitűzést, Ehhez még azt is hozzá kell tennünk, hogy a
múltban tanúsított poli1likai egyetértés alapokat, reális lehetőséget teremt ugyan
a jövendő együttműködés számára, de nem változtatja automatikusan realitáBlsá
ezt a lehetőséget. Hiszen ez a jövendő az emberek - különböző világnézetű em
berek! - tudatos tevékenységének eredményeként áll eilő s ezért szüntelenül tö
rekedni kell a felmerülő új feladatok helyes meghatározására, ami viseont felté
telezi az ideológiai tényezők állandó számbavételét is.

A párbeszéd tehát gyakorlatba váltott át, de ez a gyakorlat ismét csak eszme
cserét, ha úgy tetszik, a párbeszéd egyfajta típusát igényli. A legfőbb kérdésekben
való egyetértés bázisán volt is, van is, lesz is szükség türelmes és következetes
vitára.

• A miru:lennapos, tettek;ben megnyilV'ánulJó d:iaII.óglW; j€llentőségét ha:nigsúlyozza Szennay Alndrá6
is az LnteI1JbatlKmJale Dialog-Zei1SChrlft 1970. évi 1. B2lámában.
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1.

Szeros kötelékek fűznek bennünket világnézetünkhöz. amelyeken sem a ka
tolikusok, sema marxisták nem kívánnak lazítani - és ez jól van így. Ennek aa
ellentétnek a Ieszögezésével azonban még távolról sem merítettük ki kölcsönös
kapcsolataink körét, Hiszen ha az eszmei koordináta-rendszerek, amelyekbe az
embert helyezzük, nem is vonatkoztathatók végső soron egymásra, mégis: ugyan
abban a világban, mindnyájunk számára azonos társadalmi viszonyok közt élünk,

Talán hozzátehetnék még valamit: bizonyára közös mozzanata a marxisták és
a Jcomolyan, felelősen gondoíkodö hivők szemleletének az is, hogy egyformán nincs
joguk: megelégednd az ember mai önmagával, moralításának tegnapi fogantatású,
<le még ma is eleven elemeivel. Az· ember megújuíásáért folytatott munkálkodás
nélkül nincs sem marxízmus, és - gondolom - komolyan vett kereszténység sem.

A katolikus gondolkodó valészínüleg azt feleli erre: az ember radíkálísan
megújulni osak hite révén képes, mai önmaga csak Krisztusban haladható meg
igazán. De a katolikusok java bizonyára nem szorítkozik ennyire annak a vallás
nak: a nevében, amely a felebaráti szerétetet tette meg kategorikusz imperativu
szává, a jó cselekedeteket az üdvösség feltételévé. Látva a kétezer éves szeretet-pa
rancs történelmi fiaskóját, persze könnyű volna a felelősséget az ember bűnössé

gére hárítani és eZZJe1 esetleg míridjárt rezignáltan le is rnondaní arról, hogy az
ember javának az életben ténylegesen érvényt szerezzünk, hogy - valamilyen
platonizmUSlIlak engedve - árnyékvilágnak tekintsük a Földet.

Joggal remélhetjük azonban, hogy két szörnyűséges világháború után, a tár
·sadalmi harcokban szerzett gyarapodó történelmd tapasztalataik alapján nemcsak
a hivő parasztok, munkások, de a kereszténység legfelelősebben gondolkodó repre
zentánsai sem engedik meg maguknak, hogy közömbösen szemleljék létünk. sor
sunk legkritikusabb kérdéseit, az emberiség jövendó sorsának útját. Noha az esz
mék bizonyosan nem békülnek, nem feledkezhetünk meg arról, amire a tiszteletre
méltó XXIII. János pápa éppúgy figyelmeztetett, mínt a kommunista és munkás
pártok legutóbbi tanácskozása és amit a rní magyar történelmünk utolsó negyed
százada is tanúsít: megegyezhetünk cselekedeteinkben. Talán hozzátehetném: mind
ezt nem holmi kicsinyes taktika sugallatára, hanem az ember szolgálata iránti
felelősségünktől áthatva kell megtennünk.

2.

Ezt temnészetesen könnyebb kimondani, mint megvalósítani. Az igazság sajnos
az, hogy valahányszor - Leninen kezdve Thorez és TogUatlti "kinyújtott kéz"· po
litikáján át :napjainkig - kommunisták részéről fölhangzott az együttműködésre

hívó, kezdeményező szó, ez gyakran kiváltotta bizonyos egyházi korökben - a
rokonszenvüket nyilvánító hivőkkel ellentétben - az óvások és tiltakozások sorát.

Amikor legutóbb Georges Marchais, a Francia Komrnurasta Párt fŐlliitkár-helyet
tese a La Crotxnak 'adott interjújábain hangsúlyozta egy ilyen, az ideológiai állás
pontok különbözőségét tekíntetbe vevő dialógus és gyakorlati együttműködés je
tentőségét, ugyanebben a Lapban siettek szemére vetni., hogy mindez csak "mester
kedés", mivel - úgymond - az, aki a kommunisták politikáját támogatja - egy·
ben már világnézeti segítséget is nyújt nekiik. "Annál n kapcsolatnál fogva - írta
Nocl Copin - amely amarxista filozólliát és politikát összeköti, a filozófia húzna
hasznot a politika aktív támogatásából."

Mérsékeltebb foga1Jmazásban, de ugyanerre figyelmeztet a Nem-hivők Titkár
ságának a párbeszédról kiadott legutóbbi (1970. [úldus 10-i) Dokumentuma is:
"Megkülönböztetendő, hogy ténylegesen megkezdhetó-e egy dialógus, vagy hogy
ezt a párbeszédet inkább a poldtáka szolgálatába kívánják-e állítaní. hogy ilymő

don nyíltan vagy rejtve olyan célok eszközévé változtassák, amelyek az igazság
kutatásától és a kölcsönös barátság keresésétől igen távol áLlnak." A Dokumentum
külön kiemeli, hogy mindezt különösen akkor kell szem előtt tartani, ha a kom-
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muniStákkal való együttműködésről van szó: a dialógus közben szem előtt klell
ta.rtand - a kommunizmus filozóffiája mel1ett - annak politikai tanaít is, hiszen
,,számukra a párbeszéd míndíg politikai. ügy".

Noha közvetlenül míndez a ,nemzetközi dialógus értelmezésére vonatkozik, ta
lán nem felesleges szemügyre vennd ezeket a fenntartásokat - már csak azért is,
mert természetszerűleg a keresztények és a szocíahzmus viszonyára is vonatkoz
tathatók. ElősZőr ils talán jegyezzük meg, hogy tisztában vagyunk vele: ez nem
az egyedül autentikus katolíkus álláspont. Rosszul tennénk, ha megfeledkeznénk
például XXIII. János Pacem in terTÍsének díalógus-koncepciójáról, aki lényegében
éppen olyan, vagy hasonló elvek mellett tett hitet, mínt amilyeneket Copin 
Marchais-nek tulajdonít és elvet, amilyenekkel szemben a Dokumentum óvást
emel. Hiszen János pápa éppen azt hangsúlyozta, hogy - mivel a (nem keresztény,
nem-hivő) politikai mozgalrnak nem azonosíthatók az eszmékkel, amelyekból ki
indultak - törekvéseikben fellelhetők olyan, "jó vagy jóra vezető elemek", ame
lyekrea keresztény ember a víZágnézeti ellentét fennmaradás,a mellett is bízvást
építheti a gyakorlati együttműködés programját.

Ami azt a kérdést illeti, hogy vajon a kommunisták mit tartanak a párbeszéd
lényegének: természetesen soha nem tagadtak, hogy ettől a vitától elsősorban gya
korlati, politikai eredményt várnak. Másfelől nem titkolják az összefüggést világ.
nézetük és politikai programjuk közt sem. Számukra politika és ideológia közt
azért nincs ellentét, mert alapelvűk, hogy mindenekelőtt a reális társadalmi fej
lődés objektív szükségleteiből Induljanak ki, ne pedig az emberek világnézetéből,

ezen az alapon határozzák meg feladataikat és keressék szövetségeseíket, mert meg
győződésük, hogy az emberek ideológiai kiérdéseikre míndenekelőtt a nagy társa
dalmi változások hatása alatt formálódó élettapasztalataik alapján. adnák maguk
nak választ, Számukra a szoclalísta demokrácia fejlesztésének programja azt je
lenti, hogy aszociális haladás nagy célkitűzései megvalósításának érdekiében kiter
jesztik és erősítik a szövetséget a különböző társadalmi helyzetű és vílágnézetü
emberek között. Ennek az együttműködésnek a folyamatában is szerepes játsZIhat
persze az ideológiai vita, annyiban, amennyiben vitatkozn; kell az együttműködést

gátló, fékező nézetekkel - jelentkezzenek azok akár vallásos, akár nem vallásos
formában. .

Katolikusok számára esetleg másként vetődik fel a kérdés. Amennyiben egye
sek a partner vallásosságát teszik meg a vele való politikai. együttműködés felté
telévé - a nem-hivőkkel folytatandó párbeszéd igen nehéznek, "csaknem remény
telennek" látszhat. Ha azonban - XXIII. Jánoshoz hasonlóan - a poldtdkaí gya
korlat szférájában keresik a megoldást, előbb-utóbb áLlást kell foglalniok abban a
kérdésben, hogy a keresztény tanításból egyetlen, meghatározott, (és egyszer s
míndenkorra adott) társadalmi orientáció következhet-e csupán, vagy ellenkező

leg: elképzelhető-e, hogy a kereszténység különböző körülmé.nyek közt különböző

.snoáeűekre". rnondjon igent, vagy végül: állíthatja-e, hogy nem illetékes eViilági
rendszerek szankciója, illetve krí.tikája tekintetében?

Amennyire a kereszténység társadalmi-pólrtikai állásfoglalásainak változásait
áttekinteni módunk van, megállapíthatjuk, hogy az egyház a történelem során kü
Zönböző társadalmi formáci6kra mondott már igent, anélkül, hogy állásfoglalá
sainak keresztény jellegéről lemondott volna; ismeretes módon jelen voltak testéban
olyan uralkodó áramlatek is, amelyek a megegyezést keresték a fennálló renddel, de
éppúgy olyanok is, amelyek bírálták ezt a megegyezést, végül hogy a különbözé
rendszerek iránti kötelezettség. illetve el nem kötelezettség erővonalai a mai kato
Iikus teológiában és filozófiában is megtalálhatók.

A politika [elentőségét a katolicizmus akkor sem hagyhatta figyelmen kívül,
ha egyes iránymrtai -, vagy akár maga az egyház - elsősorban természetfeletti
küldetését hangsúlyozzák. Klasszikusaitól nem állt távol Arisztotelész gondalata: "a
boldogság: cselekvés". Elvileg semmiképpen sem lehetetlen tehát egy olyan állás
pont kiformálása és képviselete, amely egyszerre keresztény is és tevőlegesen ál
lást foglal a szocializmus mellett ~S. (Hadd fejezzem ki azt a személyes vélemé-
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nyemet, hogy az ilyen állásfoglalás arnire napjainIroan mind tölriegesebben lá
tunk példát - közelebb álla kereszténység eredeti sZle1Jeméhez,mint a tőkés vi
szonyok, az osztálytársadalom ama kifinomult - tudatos vagy tudattalan - köz
vetett apológiája, amellyel a "kereszény szocíálds tanítás" címén oly sűrűn ta
Iálkozunk.)

Az a kérdés persze még megválaszolandó marad: nem szoígáltatnat-e egy ilyen
keresztény "igen" a1kiaJ.mat arra, hogy a keresztényeket általuk egyébként .nem
vállalt célok érdekében felhasználják. Egyetlen marxista sem fogja persie tagadni,
hogy az osztálynélküli társadalom megvalósulásától a maga részéről a vallásosság
elhalásat várja. ne nem szólva arról, hogy a marxista a döntést itte1:mé1etileg
magára a történelemre bízza (ami ellen bizonyára a hivő embernek sincs kifogása),
egyszeruen nem volna marxista az, aki azért törekedne a kommunizmus megvaló
sítására, mert az szerante egykor majd a vallás térvesztését eredményezi, nem
pedig azért, mert ez az emberiség egyetlen reális Lehetősége arra, hogy megsza
baduljon "kiskorúságának" viszonyaitól. a dolgozó osztályok, a nők, a fajok, a
nemzetiségek elnyomásézél és okizsákmányolásától, a szükségtől, a kubturálatlanság
tól, a kíméletlen önzéstől és a fojtogató magánytól, a háborútól és a gyűlöl

ködestől.

De vajon felvethető-e a cui prodest, a "kinek használ?" kérdése a kereszté
nyek polrtíkaí álláspontjának meghatározásakor? Mivel éppen a marxisták hang
súlyozzák a követlcezmények [elentöségét egy pusztán szándéketikai megközelítés
sel szemben, ezt a kérdést sohasem háríthatják el: szeríntük igenis a döntés vár
ható társadalmi konzekvenciáinak fényében ítélhető meg annak helyes vagy hibás
volta. Kérdés csupán, ki vagy mi az a történelmi alany, akinek érdekei a választó
víz szerepét töltik be.

Talán nem felesleges leszögezni, hogyamarxizmus számára egyetlen társa
dalrní intézmény érdeke - legyen az a szoeialísta állam vagy akár a marxista
párt - sem lehet meghatározó, csupán meghatározott, nem lehet végső cél, csu
pán eszköz, az emberiség haladásának eszköze. (Ezt a keresztény annál könnyebben
megértheti, mert elvileg ő is csak az ember üdvét szclgáló "eszköm" láthat az egy
házban.) A determiná/.ó tényező a marxista. szerint csakis a nép, az emberiség ha
ladásának objektív érdeke lehet. Ha a kommunisták helyesen képesek kifejezn! ezt
az érdeket - amely napjainlobari egybeesik a modern munkásosztály érdekével -,
ez betudható ugyan a marxista elimélet érdemének, ettől azonban az emberi ha
ladás tényleges feltételei nem válnak kevésbé objektíveklcé.

Most már nem a mí feladatunk, hogy válaszoljunk arm a kérdésre, elfogadja-e
a keresztény teoretikus az evilági cselekvés legfőbb meghatározó alapjának a nagy
néptömegek objektív érdekeit, amelyek napjainkban azt követelik, hogyeltökélten
szálljunk harcba a máJ. kapitalizmus háborús agresszióval. morális hanyatlással
terhes világával és arra törekedjünk, hogy azt egy olyain renddel váltsuk fel, amely
utait tör a modern kommunizmus felé, vagy pedig - a kereszténység érdekeit
(akarva vagy akaratlanul) azonosítva az ellentétes osztályokon alapuló rend érde
keivel - szembe száll-e ezzel a forradalmi átalakulással.

Annyi azonban bizonyos, hogy a katolikus dolgozók tömegei - Magyarorszá
gon ugyanúgy, mint Olaszországban, Kubában vagy Chilében - a gyakorlatban
már válaszoltak erre a kérdésre, anélkül, hogy konfliktusba kellett volna kerüLniök
hitükkel.

Amennyíben a keresztény teoretikus a szooíalizmusra onentálódüc, - amint
erre viszonyaink közt annyi példát találunk - ez csak azt bizonyítja, hogy a maga
világnézeti álláspontjáról is eljuthatott ez objektív érdekek felísrneréséhez, nem
pedig azt, hogy valamiféle "rn.amipuláció" 'eszközéül adja oda magát - noha nyil
ván más ídeológíaí konzekvenciákat remél e Iolyarnattól, mint a marxista. Nem
többről és nem kevesebbről van itt szó, mint arról, hogy míndnyájan elfogadjuk a
régi elvet: salus rei pub~icae suprema lex, s hogy ebből kiindulva a (':'.",:s világ
embertelenségével szemben a szocíalizrnus és a béke alternatívárát vájasztjuk.
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3.

A közös politiJkai cselekvés azonban tertmészetesen nem teszi feleslegessé a vi
tát, hiszen a közös célokat eltérő eszmei meggondolásból választottuk. Azt mond
hatnánk, hogy mi Magyarországon túl is vagyunk a párbeszéden, - aIlllll,yiban,
amennyiben, a gyakorlatban megvalósítjuk hivők és nem-hivők azonos céljait,
amennyiben az eszmei eJnen1léteket a praxis újra meg újra meghaladja, a dialó
gust együttműködéssé váJl1JoztatJa. De természetesen a párbeszéd ezzel nem fejező

dött be, csak sajátos új formákat öltött: van miről vitáznunk ma is.
Ez a Vlita aligha hoz eredmény.t, ha a végső világnézeti kérdések megválaszo

lására irányul: ezen az úton csak arról bizonyosodhatunk meg, hogy a marxíz
musnak épp annyira szükségszerű mozzanata az ember autonómiájának eszméje 
más szóval: az ateizmus - miként a kereszténységnek az istenhit. EZlért a magam
részéről kétlem, hogy kellően termékeny volna a párbeszéd, ha abból índulnánk
ki, amit Szennay András javasol: "az alaplgazságok ... szellemi-lelki birtokba vé
telét" "közös hivő-nem hivő feladatnak" tartanók. (Ilyen lehet pl. Szennay szerint
az "élet értelme" utáni kérdés, a jó és rossz problémája, a természetes és hitre
építő vigasz szociális értéke stb.) (Szennay ,András: Rejtőző istenség. Szent István
'I'ársulat, 1969. 307. o.) Viszont teljes egészében igazat kelladriom Király István
nak, aki ugyanakkor, amilmr a marxizmus és a vallás ellentétét abban jelöli meg,
hogy az ember a természetfölöttiben vagy az immanens-emberi világban keresd-e
létének végső célját, érte1lIIlét, azért tartja szükségesnek a vítát köztük, mert csak
epolJémia segítségével biztosítható," hogy a haladni kívánó keresztények megfelelő
megvilágításban lássák a földi világ tényleges értékeit, kellő jelentőséget tulajdo
nítsanak realizálásuknak és ne kerüljenek egyfajta konzervatív vagy szocializmus
ellenes politikai szövetség sodrásába.

Ez a vita penszesoha nem zárhatja ki a végső kérdésekben való konfrontá
ciót, hiszen életünk problémáit a katolíkus más világnézeti nézőpontból válaszolja
meg, mint a marxísta, elsősorban azonban mégis az ember lehetőségeinek adott kö
rére vonatkozik, felelősségének közvetlen aiktualitását énntt, elsősorban nem érté
keinek forrásáról, hanem magukról eze,kről az értékekről szól. Eszmei vita ez ilS,
de olyan vita, amelynek csomópontjart életünk sodra alakitja ki, s amely maga
is ennek a szocialist4 életne,k a szolgálatára hivatott. És itt már teljesen egyetént
hetünk Szennayval: "Hivő és ateista e vonatkozásban is úgy tekint a díalógusra,
hogy az a gondolatok kicserélésével kezdődik, de a tettek felé, a közös akció felé
törekszik. Ez az akció elkerülhetetlenül »polítíkaí« jellegűvé válik, - politikán
itt a közösség, a ..políteía« szelgálatát értve." (Id. mű 311. o.)

Ha most már az emberi világ értékeinek elméleti megvilágítására fordítjuk Il
gyelműnket, még rníndíg ellentmondásos eredményhez jutunk. Kiderül ugyan, hogy
a kereszténység és a marxizmus szamos ponton ugyanazzal a kérdéssel foglalkozík,
de ugyanúgy az is, hogy a kJérdésekre adott válaszok tontos vonásaikban külön
böznek egymástól. Félreve:retné a vítázókat; ha úgy vé]nélk, hogy a végső világ
nézeti kérdéseken túl már az eszmei konvergencia földje kezdődik, amely közvet
lenül alkalmas az együttműködés megalapozására. Ez IlIincs így és IlJeIIIl is Lehet
így: a keresztény ember- és rtánsadalOlIIlszeiIIllélet, a keresztény etika más Ö9Sze
függésben vizsgálja e2leket a kérdéseket is, mínt a marxizmus.

Mégis: hadd hívjuk fel ezúttal arra a figyellmet, hogy - a vílágnéeetí alapok
minden ellentétessége mellett - a kereszténységben már kezdete óta hat egy olyan
tendencia is, amely a 'maga utópikus formáiban a társadalmi igazságtalanság, vér
ontás, egyenlőtlenség ellenében az emberi világ gyökeres megváltozásának rem.é
nyéhez kapcsolódott. Engels joggal mondhatta az első keresztények Róma-ellenes
attitűdj~ről, hogy náluk "a ..szocializmus..., amennyire akkoriban lehetséges volt,
valójában fennállott és uralomra js jutott" - nemcsak a halál utáni örök é1Jetlben,
hanem a hamarosan elkövetkező "ezeréves" birodalomban is, és állapíthatta meg
Thomas Münzer anabaptistáiról, hogy azok vítássá tettek "olyan intézményeket,
nézeteket és elképzeléseket, amelyek közös jellemzői minden osztályellentéteken
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nyugvó társadalmi formáinak." Noha ezek az utópiák - részben éppen vallásos
meghatározottságuk míatt - összeegyeztethetőknek bizonyultak azokkal a víszo
nyokkal, amelyek ellen eredetilegsWt emeltek, világivá vállt fOll'máik (Morustól és
Campanellától Morellyn és Mablyn át Saint Simonig és Owenig) objektíve kétség
telenül előzményeívé váltak a marxista szocializmusnak.

Miért ne járlhatnák be ma is, a keresztények azt az utat, amelyen a történelme
gondolat sokezer éves fejlődésében átment, különösen akkor, ha a napjainkban
bontakozó társadalmi és eszmei harook sodra figyelmüket az utópia realizálása, a
valós megoldások keresése d.rányába tereli? Ha ezt kölcsönösen lehetségesnek tart
juk, megnyílik az út egy olyan kommunikáció előtt, amelynek során vitázni lehet
fontos társadalmi, erkölcsi problémákról, anélkül, hogy eszmei kííndulópontunkról
lemondanánk és ugyanakkor azzal a szándékkal tehetjük ezt, hogy az eszmei vita
során a gyakorlati együttmunkálkodás lehetőségét újra és újra megalapozzuk.

4.

Marxistának természetesen nem fog eszébe jutni, hogy azt igényelje a keresz
ténységtől. váljék forradalmivá - akkor sem, ha lelkiismerete szavára manapság
mtllíónyí keresztény válik forradalmárrá. De meggyőződésem, hogy ha a keresztény
behatóbban megismerkedik a marxizmus kitűzte feladatokkal (amint a marxisták
nak is arra kelh törekedniök, hogy behatóbban megismerjék a kereszténységet),
nem kevésszer találkozik majd fontos rnegállapításokkal, a szecialista erkölcsi-tár
sadalmi értékrend lényeges mozzanataíval, amelyekre - anélkül, hogy magáévá
tenné a marxizmus ateízmusát, amely felől nem!Jehet szándékunkban kétségben
hagyni a hivőket - azt gondolhatja: ezekeit én is rnondhattam volna.

Egyetlen példán próbálnám érzékeltetní, míre gondolok. Néha úgy tolmácsol
ják azt a matertalizmust,amelyet a marxizmus képvisel, mínt valamilyen gonosz,
anyagias önzést. amellY a pénzből emel bálványt magának Isten helyett - elfe
ledve, hogy a Tőke megalkotója éppen e bálvány megdöntésének szeritelte élete
rnűvét, Olykor azt vindikálják e szemléletnek, hogy az ember anyagi gazdagságát
emeli piedesztálra s a fogyasztáSIi. társadalom vánkosári herdálja el erényeit.

Nem volnánk őszinték, ha nem szögeznénk le egyértelműen: demagógiának tar
tanánk minden esetleges szónoklatot arról, hogy az ember boldogságát a tömeg
nyomor, az éhínség, az egészségügyi és kulturálís kiszolgáltatottság talaján is meg
lehet valósítani. Mindennek rnegszűnte azonban csak a boldogulás nyilvánvaló,
előfeltétele, de még nem maga a gazdagság. Érdemes talán tekintetbe venni, 
mít értett maga Marx gazdagságon:

"A régi szemlelet - írta a Tőke Nyersfogalmazványában -, amelyben az em
ber jelent meg a zermelés céljaként - bármilyen korlátolt nemzeti, vallási, poli
tikai meghatározásban is - igen emelkedettnek tűnik fel a modern polgári világ
hoz képest, amelyben a termelés jelenik meg az ember céljaiként. Valójában azon
ban, ha a korlátolt polgári formát lehárnozzuk, mi egyéb a gazdagság, mint az egyé
nek szükségleteínek, képességeinek, élvezeteinek" termelőerőínek, stb. az egye.
temes cserében létrehozott egyetemessége? mint a természeti erők - mind az úgyne
vezett természet, mind az ember saját természete erői - fölötti emberi uralom
teljes kifejlődése? mint az ember alkotó képességeinek abszolút kiművelése, ami
nek nincs más előfeltétele, mint a megelőző történelmi fejlődés, amely a fejlő

désnek ezt a totalitását, azaz minden embert erőnek mint olyannak előre adott
mértékkel fel nem mérnető fejlődését öncéllá teszi? mínt amikor az ember nem
valamilyen meghatározottságban termeli magát újjá, hanem a saját totalitását
termeli ? nem arra törekszik, hogy olyan valami maradjon, ami lett, hanem a le
vés abszolút mozgásában van?" És hozzáteszi: "Az antik világ egy korlátolt állás
ponton való elégedettség, a modem világ viszont elégületlenül hagy, vagy amikor
magával elégedetten jelen.iJk meg, alantas."

Nem vállalkozhatom arra, hogy ezt a gondolatsort a katolikusok helyett i.n.ter
pretákiam. De számomrakérenfekvónek tOOdk, hogy ha nem lis értenek egyet Marx-
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szal a gazdagság tartalmának meghatározásában, keresztény álláspontról is el kell;
vessék azt a világot, ahol a dologi valóságot - amely csupán az ember esz!cöze 
az ember abszolút céljává teszik, ahol nem maga az ember a cél. Ha talán kétel
kednek is abban, hogy az ember a saját természete feletti uralmát teljesen kifej
lesztheti (s hogy ennek egyedüli előfeltétele a megelőző történelmi fejlődés) - bi
zonyára el fogják ismerni, hogy ez erkölcsileg tiszteletreméltó törekvés, amíhez
még akkor is csatlakozni lehet, ha a végső eredményt eltérően becsüljük fel, és,
azt is, hogy ez a rnarxísta vallomás minden, csak nem lehetőségeink feláldozása
valamilyen hedonizmus oltárán. Katolikusok bizonyára nem hisznek abban, hogy
az ember Isten nélkül ,,a levés abszolút mozgásában" lehetne, de örvendeni fognak
annak, hogy e szavak szerint az az ember nem maradhat meg alantas módon, hol
mi beszűkült nyárspolgára elégedettségben. Azt sem hiszem, hogy katolikusoknak
semmit sem mond az egyetemességre való törekvés, vagy az a program, hogy az
ember megdöntse maga állította bálványait, a faj-bálványt, a pénz-bálványt, az
En bálványát stb. S mindezt nem azért, hogy újakat állítson helyükre, hanem
hogy önmaga fejlődését "előre megadott mérték", kész kaptafák nélkül valósítsa
meg.

A gazdagság, az emberi sokoldalúság megvalósításának ez a marxi programja
természetesen mélyen dialektikus és materialista szemléletben gyökerezik. De erre
a materíalízmusra éppen nenl az jellIemző, amivel - lényegét eltorzítva - annyi
szor vádolni szokták: ez nem az anyagi javak uralmát tételezi az emberi szemé
lyíség fölött, hanem éppen azt tekíertí a Wrténelem legf<5bb tartalmának, hogy az
ember kidolgozza magát saját természetadta viszonyai kőzűl és urrá válik a
külső erők és saját természete fölött. Itt minden az emberi személyáség tényleges,
gazdagsága, sokoldalú fejlődése biztosításának rendelődtk alá, szemben a tőkés

haszon utilitarizmusával, vagy akár azzal a fennkölt ídealizmussal, amely alélek
értékei szolgálatának hirdetése közben hajlik arra, hogy kibéküljön e,gy embert
nyomorító valósággal, s olykor még az anyagi és szellemi szegénység ídealízálá
sától sem riad vissza ...

E valóságos gazdagságról szólván, most már azt kell kérdeznünk, mílyen úton
juthatunk el hozzá? Nap mint nap fel kell tegyük magunknak ezt a kérdést és,
válaszolnunk is kell rá. Nem hiszem, hogy ne értenénk egyet abban, hogy közös
feladatunk az erkölcs humanizálása, ösztönvilágunk civilizálása. Mi teszi azonban
lehetségessé az egyén erkölcsli fej lődését? Nincsenek-e erkölcseink tisztulásának
olyan, a társad!llom ezerkezetében. fészkelő feltételei, amelyeket csakis a cselekvés,
- sót, hadd hangsúlyozzarn: hivők és Inem-hivők közös cselekvése - teremthet
meg? Nem tanított-e meg bennünket a történelem, az élet e magisztere arra, hogy
az önzést, az agresszíós törekvéseket, a brutalítást nem elég pszichológiai tényként
elfogadni vagy velük szavakkal perbe szállni, hogy érvényesülésükhöz sajátos tár
sadalmi szerkezetek teremtették meg a talajt és hogy e viszonyok megszüntetése
nélkül nincs remény igazi erkölcsi emelkedésre sem?

A mi társadalmunk mozgásából is kikövetkeztethetjük a hivő emberek töme
gednek válaszát, azokét, aklik nem engedik meg többé, hogy a kereszténységet egy
olyan társadalmi renddel azonosítsák, amely a finánc-monopóliumok hatalmán, a
tömegek mesterségesen konzervált tehetetlenségén. mély társadalmi ellentéteken
alapul, akik - egyre számosabban .- felismerik, hogy aktívan segédkezníök kell:
- nem külső hatásra, csupán önön lelleiismeretük kényszerére - egy olyan szocíá
lis rend megteremtésében. amely számos nehézsége kőzepette is valóban az új
ember kialakulásának a feltétele, - aikkor is, ha e rend megvalósításának inspirá
Ióítól vílágnézetí ellentétek választják el őket.

Mert - ismétlem - ez végül lis itta kérdés: mit tartunk a gyakorlatban- el
sődlegesnek, a számos ponton divergens eszméket vagy pedig az emberi haladás:
tényleges, valós érdekeit - ez az a kérdés, amelyre nap rnint nap válaszolnunk
kell, és - úgy érzem - csak közös erővel válaszolhatunk rá: a szoeíádís haladásért
folyó együttes harc és a türelmes, a másik fél álláspontját tiszteletben tartó esz-o
mecsere útján bátrabban és következetesebben haladva tovább.
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