
GOJÁK JÁNOS

A DIALÓGUS TEOLÓGIÁJA ÉS ALAPVETÖ
GYAKORLATI VONATKOZÁSAI

A napjainkban népszerű, és talán már egy kicsit elkoptatott kifejezés ma
gyar jelentése párbeszéd. Azt a míndennapí tényt jelöli, hogy két ember kicse
réli gondolatait, nézeteit. Tehát valamit ad szellemi kincseiből a másiknak, és
el is fogad tőle. Úgy is fogalmazhatunk: a dialógus kölcsönös kinyílás a másik
előtt, és a másik értékeinek, javainak befogadása.

Könnyű belátni, hogy nemcsak két ember folytathat egymással párbeszédet,
hanem sajátos szellemi értékekkel bíró társaságok is. Például különböző vallási
közösségek, különböző felfogással, világnézettel rendelkező csoportok.

Az egyház is sajátos szellemí-Ielkí kincsekkel, a Krisztustól rábízott evan
géliummal rendelkező közősség, Van mit adnia, és megvan benne a szándék,
hogy adjon. El is fogadja azt a sokféle segítséget, amit a világ nyújt (EV. 44.).
Készen áll tehát a dialógusra, Vr. Pál pápa az Ecclesiam Suam kezdetú kör
levelében ezt így fogalmazza meg: "A szeretetnek ezt a belső készségét, amely
arra törekszik, hogya szeretet külső, fogható ajándékává váljék, hívjuk mi a
ma használatos kifejezéssel dialógusnak" (ES. 37). A pápa szavai arra utalnak,
hogy a dialógus úgy, ahogyan azt a zsinat egyháza felfogja, több, mint eszmei
értékek cseréje. Az egyház tevékenységének ősmíntája ugyanis Jézus Krisztus,
akiben az Ige testté lett, az Isten emberszeretete, irgalmas jósága megtestesült,
cselekedetté vált. Ezért az egyház dialógusa szükségszerűen a tett dialógusa is.
Úgy is mondhatjuk: a szolgálat dialógusa. Ezt hívjuk mi tágabb értelemben

r vett díalőgusnak, szemben a párbeszéddel, az eszmék cseréjével, gondolatok tisz
tázásával, a szeros értelemben vett dialógussal.

I.

A zsinat az egyház és a világ viszonyának tisztázásában, a határok megvo
násában azzal tett korszakalkotó lépést, hogy hangsúlyozottan elismerte az evi
lági, a földi valóságok egyháztól és vallástól független önállóságát (EV. 36). A
földi valóságok a maguk sajátságainak, a maguk természetének megfelelő sa
játos értékekkel rendelkeznek, A Teremtőtől kapott igazzal és jóval, a maguk
sajátos természetében gyökerező igazzal és jóval. A rendeltetésük, hogy ezzel
az igazzal és jóval szelgálják az embert, kibontakoztatva, érvényesítve azt a
sajátos természetüknek megfelelő törvények szerint. Az ember feladata ezek
megismerése és alkalmazása. Gondoljunk például a természet titkaira és ener
gíáíra, amit a természettudományok és a technika, vagy a gyógyítás erőire, me
lyeket az orvostudomány vizsgál és hasznosít. De gondolhatunk a gazdasági és
a társadalmi életre is, hiszen ezek is teremtett valóságok, megvannaka ma
guk törvényei, értékei, melyeket az ember megismer, alkalmaz, hasznosít.

A zsinat egyháza ünnepélyesen kinyilvánítja, hogy nem szél bele abba,
ahogyan ezek a teremtett valóságok a maguk sajátos törvényeit követve értékei
ket kibontják és szelgálják az embert. Ezzel mintegy megvonja a maga illeté
kességének határait.

Ebből következik, hogy az a tevékenység, amely az autonóm, evilági való
ságok szférájában történik és az illető valóság sajátos értékeinek megvalósításán
fáradozik, maga is ezen szféra sajátos törvényeit követi. Azokat, amelyek a te
remtésben gyökereznek, és a teremtettség alapján, az egyháztól függetlenül, kö
teleznek. Legyen szó akár a tudományokban, a gazdasági életben, a társadalom
ban, az állami életben, a politikában folyó tevékenységről. Még akkor is áll
ez, hogyha keresztény ember végzi azt. Az ember ugyanis az egyházhoz csat
lakozás után is megmarad teljes értékű evilági embernek. Azzal, hogy keresz
tény, nem szakadtak el azok a természetes szálak, azok a jogok és kötelessé
gek, melyek az evilághoz kötik, melyek a világ munkásává teszik. Úgy is fo-
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galrnazhatunk, hogy a keresztény ember, mint evilág munkása, mint a világ
határozmányaí között mozgó, tevékenykedő valaki, munkájában a földi valóságok
értékrendjét követi.

Amikor a földi, az evilági szféra önállóságát ennyire hangsúlyozzuk. semmi
képpen sem azt akarjuk mondani, hogy az abban tevékenykedő ember függet
len Istentől. Nem így van ez, és nem is lehetséges. Hiszen Isten egyetemes ural
ma az egész világra, annak minden részére és az ember egész tevékenységi
körére kiterjed. De nem az egyház közvetítésével, hanem a teremtés révén. Éppen
a dolgok, minden valóság teremtett voltából következik, hogy alá vannak vetve
Istennek, hogy tőle függenek.

Az eddigiekben azt igyekeztük kimutatni, hogy a hivő ember, aki tagja Is
ten népe közösségének. az egyháznak - függetlenül ettől - a földi világ ha
tározmányai, törvényei alatt él. Éppen teremtett voltából következően. És az
ebből folyó feladatok és kötelességek elsőrendűek. A teremtett valóság értékei
nek kibontása, törvényeinek érvényesítése a valóság különböző síkján alapvető

követelmény, melyet a teremtő Isten kivétel nélkül minden ember elé állít. Eh
hez a feladathoz az egyház. közvetlenül nem is járul hozzá, hiszen az egyházi
szférán kívül játszódik le, csupán tagjai révén, akik azonban, amikor ebben a
feladatkörben tevékenykednek, nem mint az egyház tagjai - azaz nem sajátos
egyházi küldetésből - járnak el, hanem mint polgárai ennek a világnak. Az
egyház legfeljebb csak ösztökéli tagjait arra a munkára, ami egyébként terem-.
tettségükből következóen úgyis kötelességük. Igy is olvassuk Az egyház a mai
világban című konstitúcióban : "A zsinat buzditja a keresztényeket, hogy az
evangélium szellemétől vezettetve hűségesen igyekezzenek teljesíteni földi fel
adataikat is, hiszen tagjai mind a két közösségnek" (EV. 43).

A zsinat buzdító szavai mindamellett nagyon is helyénvalóak. Ugyanis szép
számmal akadnak keresztények, akik a vallásosságot a templombajárással. böj
töléssel, a napi imák elvégzésével, ha szabad így fogalmazni: a kultikus előírá

sok betartásával azonosítdák. Úgy vélik, hogy az élet egyéb szférái, azok, ame
lyek a vallásos előírások körén - nyugodtan fogalmazhatunk így: a szemük
ben szakrális körön - kívül esnek, az üdvösség szempontjából közömbösek.,
nem képezik az isteni számonkérés tárgyát. A vallásosság hamis értelmezése
megerősíti őket téves lelkiismeretükben, és elmélyíti a hasadást hitük és min
dennapi életük között. így áll elő az a botrányos helyzet, hogy éppen annak
a vallásnak féilreértése míatt zárkóznak el a világtól, amelynek legfőbb köve
telménye, alapítója szándéka szerint: a kilépés a magunk szűk világából, hogy
a szolgálatnak, a feladatnak, másoknak éljünk. Az ilyenek elfelejtik: keresz
tény módon élni azt jelenti, hogy vállaljuk a világ átalakításában, az evilági
feladatokban a ránk eső részt - követve a Teremtő akaratárt -, hogy így kü
lönbbé, emberibbé tegyük ezt a földet, és benne azt a kis világot, amelyben
élünk, szolgálva azt a közösséget, amelyhez tartozunk. Ha nem így teszünk.,
nem kerülhetjük el a szígorú számonkérést. "Az a keresztény, aki elhanyagol
ja földi feladatait, valójában embertársai iránt va16 kötelességeit hanyagolja el,
sőt éppen az Isten iránt va16kat is, és veszélybe dönti örök üdvösségét" (EV. 43).

Evilági kötelezettségeinek a hivő ember ugyan legjobb keresztény lelkiisme
rete szerint, de mégsem mint az egyház tagja, hanem mint állampolgár, mint
az adott társadalom része tesz eleget. Az állampolgári kötelesség teljesítése, a
közjó szolgálata és előmozdítása az adott körben, a munkában való helytállás.
- nem azért kötelessége, mert keresztény, mert vallásos, hanem azért, mert
ember, ment alattvaló. Ezt a kötelezettséget a Krisztushoz tartozás csak erősíti.

Az ember teremtett voltában gyökerező etikai követelményeket a megtestesült
második isteni személy nem függesztette fel, sőt új hangsúllyal a megváltott élet
középpontjába helyezte. Nem is annyira szavával, mint egész életével. Az üd
vösségre vezető út, amit Ö járt meg előttünk, a feládatvállalás, a munka, a
szolgálatteliesítés csalódásokkal, síkertelenségekkel, szenvedésekkel szegélyezett
útja. Lényege az életnek, erőinknek. idegrendszerünknek fokozatos elajándékozása
- a kötelességteljesítésben, a mindennapi becsületes munkában - másokért: a
családért, a közösségért - az önfeláldozó szeretet nagy gesztusával. Együtt dol
gozva a legkülönbözőbb területeken a más vallásúakkal és a hitetlenekkel.

A földi valóságok önállóságának elvéből következik az is, hogy m e g t t é
l é s ü k sajátos értékeik és sajátos immanens céljuknak és feladatuknak való
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alkalmasság alapján történik. Vagyis aszerint, hogy mennyiben tesznek eleget a
természetükből következő törvényeknek. amelyek belső céljuknak megfelelő ki
bontakozásukat, fejlődésüket megszabják. Ezek a valóságok tehát önmagukért be
szélnek, maguk állnak a Teremtő előtt és míndentéle egyházi, vallási "gyámko
dást" leráznak magukról.

Az elmondottak vonatkoznak a társadalmi struktura, a gazdasági szísztéma,
az államrend, a kultúrák stb. megítélésére' is. Ezek is egyháztól független va
lóságok. Az egyház a mai világban című zsinati okmány ezt le is rögzíti az
egyház szemszögéböl : "Küldetése és természete következtében az egyház nem
kötődtk az emberi kultúrának semmilyen különleges formájához. és semmilyen
politikai, gazdasági vagy ,társadalmi rendszerhez!" (EV. 42. lásd még 76). Követ
kezőleg egy adott társadalmi vagy gazdasági rend értékelése nem egyházi vagy
vallási motívumok alapján történik, hanem aszerint, hogy funkciójában és struk
túrájában mennyire felel meg rendeltetésének, mennyire szolgálja a maga sa
játos természetének megfelelően az ember javát. Mindebből az következik, hogy
a népi demokratikus államrend, a szecialista gazdasági és társadalmi rend el
fogadása vagy elutasítása sem vallásos indítékokon múlik, hanem azon, mennyire
képes az adott társadalom tagjainak javát szolgálni, milyen mértékben bizto
sítja a lehetőséget az ember képességeinek kíborstakozásához, jogos igényeinek
kielégítéséhez.

II.

Megállapítottuk, hogy az egyház nem verseng az evilági társadalommal, ne
vezetesen az állammai az emberért, hiszen nem veszi el, nem szakítja ki a hi
vőt az adott társadalmi-gazdasági képletből. és nem is gyengíti azokat a szá
lakat, amelyek az embert a teremtés révén ahhoz a valósághoz fűzik. Mindeb
ből következik, hogy mindazt a munkát, erőfeszítést, amit a keresztények az
evilág rendjében végeznek - a gazdasági életben, társadalomban, tudomány
ban stb. - valójában nem az egyház nyújtja, hanem a hivő ember, mint a
teremtett valóság része, aki ebben a mínőségben nem mínt az egyház tagja cse
lekszik, hanem mínt az önértékű, öntörvényű autonóm evilági valóságnak egyik
láncszeme. És egy gondolattal tovább: amit az egyház, a krísztusí értékek hor-

- dozója hívei közvetítésével nyújt, az nem maga a tevékenység, mint ilyen, ha
nem híveinek az evangéliumban gyökerező odaadása, annak a feladatnak áldo
zatos vállalása, amely őket mint állampolgárokat, egy adott társadalom tagjait,
a teremtés rendje alapján kötelezik,

Az egyház tehá.t nem azzal segíti a társadalmat, hogy hívei kiveszik ré
szüket az adott társadalom szerkezetéből következő, rájuk eső feladatakból a
gazdasági életben, a közigazgatásban. a kulturálís életben, a művészetben stb.
- hiszen ez embervoltunk míatt kötelez mindenkit -, hanem azzal, hogyha
hívei a krisztusi szolgálat és áldozatvállalás szellemében végzik munkájukat.
A keresztény embernek, ha a benne élő Krisztus ösztönzésére cselekszik, nem
lehet közömbös, hogy hogyan végzi munkáját, hogy mílyen az a munkadarab,
amely kezéből kikerül, nem lehet közömbös, hogy mennyít pocsékol el munka
helyén, nem lehet közömbös, hogy a hivatali tennivalóit hogyan végzi, hogyan
foglalkozik a hozzá fordulók gondjaival. Ezért buzdítja a zsinat a keresztényeket
arra, hogy: "igyekezzenek a maguk szakterületén igazi jártasságra szert tenni"
és "maradiság nélkül eszeljék ki és valósítsák meg az újításokat, mihelyt csak
szükséges" (EV. 43).

Az evilág építéséhez, a társadalom és gazdasági élet adott struktúráiának
egészséges funkciój ához az egyház tehát azzal járul hozzá, hogy hívei a krisz
tusí áldozatvállalás lelkületével végzik a rájuk eső feladatot: becsületesen, leg
jobb tudásukat latba vetve. Ez a szolgálat már a dialógus fogalomköréhez tarto
zik, hiszen az egyház abból ad, ami lényegéhez tartozik.

De még ennél is értékesebb és hasznosabb szolgálattad siet az egyház a tá~
sadalom segítségére, Azzal, hogy felragyogtatja azokat az etikai-lelki értékeket,
melyekre annak szűksége van. És nem csupán a szavak, hanem a tettek síkján
is. Ilyen módon - VI. Pál szavaival élve - "maga az egyház lesz a szó, az
üzenet, a dialógus" (ES. 38.).
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Az emberi életnek alsóbb síkjához tartozik azon anyagi javak birtoklása,
amelyek szebbe, kényelmesebbé teszik az életet. De ez nem elég. Másra is szom
jazunk, ami nélkül éppen úgy nem tudunk meglenni, mint a szükséges anyagiak
nélkül. Ez pedig a társadalmi együttélés humanízálása, a kölcsönös jóakarat
légkörének megteremtése, és a legfontosabb: a lét értelmének megtalálása. Hogy
ha ezek hiányoznak, legyünk bármennyi kincs birtokában, és éljünk bár kivé
teles jólétben, mégis szegénynek és nyomorultnak érezzük magunkat.

Minden társadalom, a mi társadalmunk is igényli, hogy tagjainak kölcsönös
kapcsolata, a világ különböző valóságaihoz való viszonya fokozatosan átneme
sedjék. Vagyis hogy ne az erőszak, a harácsolás, a szűk önzés, az alattomosság,
a minden áron való érvényesülés vágya vezesse iaz embereket. Legyenek képesek
helytállni a munkában, legyenek képesek önkéntes erőfeszítésre a közös cél
érdekében, tartsák tiszteletben, becsüljék meg és segítsek a másikat. Tegyék
mindezt öntudattal, gazdag és nemes egyéniségük gyümölcseként,

Ennek az embertípusnak a kiművelését az egyház is elő tudja és elő is kí
vánja segíteni. Elsősorban persze híveiben, és rajtuk keresztül, az ő közvetíté
sükkel a társadalom széles rétegeiben. Éspedig olyanformán, hogy a hívek meg
élik azokat az erényeket, melyekre a társadalomnak szűksége van és ezeket
mintegy kisugározzák környezetükre. Ilyenek a személy méltóságának tisztele
te, a baráti kötelékek ápolása, az összetartozás tudatának kiművelése, a mín-

~dennapi feladatok elvégzésének mélyebb motíválása, a becsületesség, a megbíz
hatóság, az igazságosság. Az ilyen, elsősorban tehát a szociális erények terjesz
tésével, elmélyítésével kellően nem méltatható szolgálatot tesz az egyház annak
a társadalomnak, amelyben él.

Talán még ennél is jelentősebb az életnek a krísztusí meghalás és fel
támadás díalektikájában történő megélése. A csalódások, a sikertelenségek, a
testi-lelki gyötrelmek vállalása húsvét hajnalának bizonyosságával egybeötvözve.
Miközben újból és újból meghalunk a bűnnek, a rossznak, szüntelenül egyesü
lünk a feltámadt Krisztussal. Ebben a feszültségben és szintézísben teljesedik ki
a keresztény ember életében Jézus Krisztus. így válik élete értelmes teljes életté.

Ilyen módon az egyház egyúttal természetfeletti küldetését is teljesíti. Isten
akaratából ugyanis az egyház az üdvösség szakramentális jele, az üdvösség hor
dozója. Minden kereszténynek és Isten népe egész közösségének az a hivatása,
hogy Krisztust közvetítse a világnak, azoknak, akik távol sodródtak tőle. Éspe
dig önzetlen segítőkészségükkel. áldozatvállalásukkal. krisztusi egyéniségükkel.
Ok a hegyen épült város, a tartóba helyezett gyertya, amely világít és meleget
ád.

Az egyház és világ dialógusának leggyönyörűbb ága a béke megtartása ér
dekében végzett közös erőfeszítés.. A szebb, emberibb világ építésének elenged
hetetlen feltétele a béke. Az egyház Isten akaratából - a megbékélés jele, kül
detése a világhoz békeküldetés. A keresztények tudják, a béke Isten legszebb
ajándéka, de ugyanakkor minden jóakaratú ember közös műve. Ezért sürgeti
őket a zsinat: "fogjatok össze minden igazán békeszerető emberrel a béke kies
deklése és megvalósítása végett" (EV.78.).

Az egyház békeszolgálata abban áll, hogy kertelés nélkül elítéli a háborút,
a fegyverkezési versenyt" és az erőszak mínden formáját. Hogy fegyveres konf
liktusok kirobbanásakor minden tekintélyét, morális erejét latba veti annak
érdekében, hogy elnémítsa a fegyverek zaját és megrövidítse a háborúval járó

. gyötrelmeket.
Nagy súllyal esik latba az a munka, amit az egyház, elsősorban papjai,

tanítói révén, az ember megnemesítéséért végez. Az az erőfeszítés, rnelyet az
agresszív ösztönök, a gyűlölet, a durva önzés, a hatalomvágy megszelídítéséért
tesz. Ez a tevékenység, a békére nevelés, a békesség lelkületének kialakítása az
egyház papjai hivatásszerű tevékenységének a része. A szívet kell békességessé
tenni, hogy elkerülhessük a háborút.

Az egyes ember átnemesítése meliett nyilván alapvető követelmény a béke
fenntartása érdekében a nemzetek közöttí feszültségek feloldása. Az elnyomás, a
gazdasági egyenlőtlenségek, a gyengébb népek kíbasználásának, kizsákmányolásá
nak megszüntetése, Tehát egy igazságosabb, emberibb együttélés megteremtése.
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És ennek megteremtésében együtt kell haladnia a marxístáknak, ateistáknak, ke
resztényeknek, tehát minden becsületes embernek, aki felelősséget érez koráért,
a jövőért.

A békéért küzdők szervezetei megsokszorozzák az emberi akarat erejét, az
emberi szó :súlyát, Ebben rejlik a hatásuk. Ezért szorgalmazza a zsinat "az
olyan szervezetek létesítését, amelyek a békét mozdítják elő" (EV. 83.). Ezért
van helyük az ilyen szervezetekben a keresztényeknek is. Ezért jelentős ténye
zője a dialógusnak az a békemunka, melyet az egyház képviselői és a keresz
tények a hazai békeszervezetekben végeznek.

III.

A szorosan vett díalógusra az egyház különböző partnereket hív meg. Az
elszakadt keresztény testvéreket, a világ nem Krisztus-hivő nagy vallásait és a
hitetleneket. Mi most a magunk helyzetét . figyelembe véve az utóbbiakka,l folyó
dialógust elemezzük, illetve vizsgáljuk meg néhány szempontját.

Mindenekelőtt újból leszögezzük a zsinat szavaival: "Noha az egyház eluta
sítja az ateizmust, mégis őszintén vallja, hogy minden embernek, a hivőknek

is, a nem-hivőknek is együtt kelJl működniök, hogy helyes módon épüljön a
világ, amelyben míndnyájan együtt élnek" (EV. 21). Ezek a szavak világosak,
egyértelműek. Visszhangozzák János pápa tanítását, aki nagy körleveleiben, a
Mater et Magistrában és a Pacem in Terrisben síkraszállt a hivők és ateisták
együttműködéséért (MM. 252, PT. 157.). Nyilvánvaló, hogya pluralista világban
az ilyen együttműködés elkerülhetetlen, Van azonban ennek az együttműkö

désnek egy másik, lélektani oldala is. A mindkét lábbal földön járó ember na
gyon is jól tudja, hogy az egymáshoz való közeledésnek, egymás megértésének
legjobb iskolája az együtt végzett munka, Ma még fel sem tudjuk mérni annak
a míndennapí ténynek a következményeit, hogy hivők és hitetlenek, leereszté
nyek és marxisták napról napra együtt dolgoznak, és ugyanannak a közös fel
adatnak a megvalósításán fáradoznak.

A különböző ideológiák, az eltérő világnézettel rendelkezők között; az együtt
élés során létrejöhet és létre is jön a szoros értelemben vett párbeszéd. Külö
nősebb előkészületek nélkül is. Függetlenül attól, hogy milyen szinten történik
a párbeszéd, egy a célja. Nevezetesen a két fél őszinte, hátsó gondolatok nél
küli eszmecseréje, melyben mindkét fél kapni akar és adni kíván, megérteni és
megértetni szeretne, gazdagodni és gazdagítani óhajt. Az erőszak vagy a meg
félemlítés légkörében nem lehet dialógusról beszélni. De félreérti a dialógust
az is, aki úgy véli, a dialógus annyit jelent, hogya másikkal egyszeruen elfo
gadtatjuk a magunk meggyőződését,

Megítélésünk szerint a hivők és ateisták szeros értelemben vett dialógusá
nak értelme a mí körülményeink között az, hogy segít levetni azokat az elő

ítéleteket, amelyeket egymással szemben táplálunk. Nem titok, tele vagyunk
előítéletekkel. Sémákban gondolkodunk a másik vílágnézetéről, hitéről. Persze,
nem is nagyon tehetünk róla. Hiszen a békés egymás mellett élés, illetve a bé
kés együttélés- valósága társadalmi síkon nem is olyan régi. Meg kell szoknunk
a pluralista világot, meg kell tanulnunk élni benne. Ez annyit jelent: tudomá
sul kell vennünk, hogy velünk együtt olyan emberek is élnek, akiknek felfo
gása, világnézete eltér a miénktől, És ezek éppen úgy becsületesek, jóindula
túak, mint mi vagyunk, Még akkor is, ha nem értenek meg bennünket és
fenntartással fogadnak.

Tudomásul kell vennünk, hogy az ateista, a marxista gyanakvó szemmel
néz ránk. Szemében a vallás szertartásai mágikus gyakonlatok, melyek segítségé
vel a való világot, az események menetét kívánjuk befolyásolni. A vallásosság
pedig életidegen köldöknézés. ábrándvilágba zárkózás, a gyengék, az életküzde
lemben alulmaradottak utolsó menedéke. Az egyház maga a szocializmussal
szembenálló erők fellegvára, a szocíalízmus és kommunizmus elleni harc leg
főbb támasza. Gátolja a fejlődést és igyekszik visszafogni a történelem kerekét.
Ilyennek látnak bennünket. És ha tárgyilagosak vagyunk, be kell vallanunk,
hogya félreértésekre nagyon sokszor okot adtunk. Híveink magatartása, egy
házunk közelmúltja bőven tartalmaz olyan elemeket, melyek az említett ítéletet
alátámasztják és a mai napig ébren tartják.
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Miután megértettük a másik álláspontját, tisztáztuk, hogy milyennek lát
bennünket va másik fél, és miért lát ilyennek, az a feladatunk marad, hogy kö
vetkezetesen és okos megértéssel lépésről lépésre felszámoljuk ezt a hamis egy
házképet.

Meg kell értetni a dialógusban, hogy az egyház nem egyenlő azzal a hatal
mi konstrukcióval, amelynek tartják, a vallásosság sem életidegen áhítatgya
korlatok egymásutánja. Hogy az egyház képes a ténylegesen adott világ, benne
a szocialista világ javát szolgální. Ehhez persze nem elég csupán a szó. Megér
tetni elsősorban annyi, mint megmutatni. És ez az egyház számára feladat, és
nem is könnyű feladat. Hiszen nem könnyű elszakadni hagyományos formáktól.
Neki is időbe és erőfeszítésbe kerül, míg újjá tudja fogalmazni, újjá tudja
rendezni kapcsolatát a most uralkodó valósággal; És hogy ez az átalakulás,
átértékelés a dolog természete szerint nem lehet egyenletes, az is természetes.
Akadnak, akik öntudatlanul is a hagyományosabb formákhoz ragaszkodnak. Még
él bennük a társadalmi-politikai befolyással rendelkező egyház. A szolgáló egy
ház valósága, korunk szekularizált egyházképe a maga távlataiban és mélysé
gelben nyilván csak idők múLtán lesz Isten népének közkincse. És ez nem is
történhet másképpen.

A leghatásosabb az lesz, hogyha az élet tényeivel, a papok és hívek tevé
kenységével tudjuk bizonyítani, hogy a marxisták elmarasztaló ítélete legalábbis
sematikus és egyoldalú, ma már legnagyobbrészt túlhaladott. Ai egyház nem
életidegen. nem ellensége a haladásnak. Nem vállalja az ideológiai faltörő kos
szerepét a szocializmus ellen. Az a jó dialógus, melyben az élet cáfolja meg a
marxistáknak rólunk kialakult elmarasztaló ítéletét.

De az éremnek van egy másik oldala is. Nekünk is revideálni kell azt a
sematikus és elmarasztaló képet, amit a marxistákról kialakítottunk. Sokunk szá
mára ma is az "istentelen" foglalata minden rossznak. És nem akarjuk" elis
merni, hogy az ateista lehet jó, önzetlen, becsületes, áldozatkész ember; Úgy
vél tük, hogy a kommunisták meg akarnak semmisíteni mindent, ami szép és
nemes, hogy az évezredes erkölcsi normák nekik nem számítanak, Kétségtelen,
neveltetésünkben gyökerezik ez az egyoldalú kép. De az is igaz, hogy az el
múlt harminc évben akadtak olyan tapasztalatok, melyek táplálhatták bennünk
ezt a hamis általánosítást;

Tárgyilagos elemzések segítségével differenciáltabb szemléletre kell szert
tennünk. És ebben a kommunisták is segítségünkre lehetnek. Elsősorban azzal,
hogy az igazságosságot, a törvényességet. az etikai normákat megtartják és meg
tartatják, és nem alkalmaznak hátrányos megkülönböztetést a vallásos embe
rekkel szemben. Segíthetnek azzal is, hogy a vallásról, egyházról alkotott fel
fogásukat és gyakorlatukat módosítják legalábbis abban a mértékben, amelyben
a vallásos emberek, a magyar egyház egyre nagyobb odaadással vesznek részt
a szocialista célok megvalósításában. Úgy véljük, hogy ez a fokozatosan vál
tozó magatartás a szeelalista 'társadalomnak is javára válik. Egyrészt azért, mert
feloldja a hívekben itt-ott lappangó feszültségeket, és így elősegíti azt a nem
zeti egységet, amely féltett kincse népünknek. Másrészt, mert ilyen módon az
egyház hagyományos etikai értékei egybeötvöződhetnek a marxista humanizmus
eszméivel és szolgálhatják a szocíallsta, tehát etikus ember kialakítását.

Dolgozatunk a hazai körülményeket tartotta szem előtt. Még ott is, ahol
kifejezetten nem utaltunk erre. A dialógus problematikája még ebben a hely
zetünk szabta keretben is tágasabb és sokrétúbb annál, mint amit nyújtottunk;
Valójában tehát inkább csak néhány szempontot elemeztünk. És nem azt vizs
gáltuk, mi a másik fél: mi a marxisták, az ateisták dolga, hanem azt, mit
kell nekünk tenni, mik a mi tennivalóink, a mi feladataink.
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