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AZ EGYHÁZ DIALÓGUSA HAZÁNKBAN

A negyedik évtized előtt

A Vigiliában ez év áprilisában megjelent tanulmányom, az egyház helyze
téről hazánkban, a vártnál nagyobb visszhangot váltott ki idehaza és külföldön
egyaránt. Néhány év óta igen sokan várták már az ilyen természetű áttekin
tést, de nevezhetném bírálatnak is. Természetesen, mint ahogy ez előre látható
volt, pozitív és negatív irányban is foglalkeztak a tanulmánynak szinte minden
kis részletével, de különösen magával a témafelvetéssel, a módszerrel, a szokat
lan hangvételű tartalmi mondanivalóval és az egyes tételek elemzésével. A hoz
zászólásokból mégis világosan látszik, hogy különösen két kérdés foglalkoztatta
a reflexiókat: miért írtam le hazánk felszabadulásának 30. évfordulójával kap
csolatban ilyen aprólékos elemzéssel a mai magyar egyház összszemléletének
vagy önértékelésének alakulását és jelen fázisát; a másik kérdés viszont így
fogalmazható meg kifejezett pozitív előjellel: miért ne lehetne a 30 év alatt
kialakult és sok tekintetben stabilizáltnak látszó mai "status quo"-t alapul ven
ni és erre mindkét fél számára hasznos, pozitív célkitűzéssel továbbvivő dia
lógust építeni.

A két kérdés voltaképp logikusan összefügg egymással, és egybenézve őket,

egymás felé tartalmazzák a választ is. A 30 év összegező elemzését azért tar
tottam szükségesnck, hogy a további párbeszéd hátterét biztosítsam, és ennek
alapjait minél tárgyilagosabb történelmi és fejlődési gyökerekből vezethessem le.
A dialógus akkor jogosult és érvényes, ha nem ötletszerű kívánalmak fellángo
lásából ered, hanem nyomon követhető alakulások és beérések biztosítását je
lenti, vagy a partnerek számára kölcsönösen hasznos eredményeket helyez kilá
tásba.

Ha időkategóriákban gondolkodom, akkor a jelen tanulmány címe ez lehet
ne: Harminc év után, a negyedik évtized előtt; ha pedig az áprilisi tanulmány
ban felvetett ok-okozat összef'üggésű problematikát tartom szem előtt, ilyen cím
mel is írhatnám cikkemet : Az egyház helyzetének alakulása a szocialista társa
dalom további fejlődésében és kibontakozásában; s ha végül szellemtörténeti vagy
bölcseleti aspektusokból nyúlnék a kérdéshez, ilyen fogalmazásban vetném fel a
problémát: A keresztény-marxista dialógus lehetőségei és kilátásai. (E tanulmá
nyomban nem kívánok foglalkozni a katolikus egyháznak a többi egyházzal az
ökumené érdekében folytatott párbeszédével.)

Nos, egyetlen kategóriában sem szerétném mostani mondanivalómat előrevé

telezett vonásokkal kontúrozva csornagolní, vagyis el akarom kerülni, hogy mon
danivalóm lényegének ilyen vagy olyan átszalagolásával manipuláltan .foglalkoz
zam a fevetett kérdéssel. Konkréten álljon előttünk a tétel: Az egyház dialó
gusa hazánkban.

Amikor a Vigilia megkeresésére vállaltam a hazánk felszabadulásának 30.
évfordulójáról való megemlékezést, írásom nem akart polémia lenni senkivel és
semmivel. A valóságot, a kialakult helyzetet kívántam áttekinteni és úgy össze
gezni a múltat és a jelent, pozitívumot és negatívumot, elért eredményeket és
meddő kisérleteket, jóakaratot és hibákat, hogy mindannak, ami foghatóan és
láthatóan áll előttünk, reális oldalát is meg tudjam ragadni, és ezzel, mint biz
tató jellel tudjunk továbblépni.

Jelen tanulmányomban is att keresem, amit objektíve alkalmasnak tartok az.
ügy, a dialógus továbbvitele, teljessé tétele érdekében.

Négy pontban szeretném megfogalmazni, összefoglalni mindazt, ami áprilisi
tanulmányom folytatása és kiterjesztése, a dialógus ébrentartása és elmélyítése.
Meggyőződésem, hogy a közvélemény mindkét oldalon kívánja a dialógus foly
tatását és tökéletesítését: a partnerek részéről elvileg ennek semmi nem állhat
útjában, gyakorlatilag pedig eljutottunk odáig, hogy areális alapokat magunk
előtt láthatjuk.
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A pluralizm.us mint korjelenség

Első tekintetre a pluralizmus a mi korfordulónk történelmi, szükségszerű ve
lejárója. Korunk átmeneti kor a javából, régi és új erők feszülnek benne. Leépü
ló és átalakuló rétegek alatt érezzük az újat, s a kor nagy tragtkurna nem a
légi elmúlása, sokszor értékeinek elveszítése vagy feladása is, hanem az újnak
f~ljdalomban és bizonytalanságban való megszületése. Nagy baj, hogy a régit le
kell építeni, amikor az új at még csak nem is ismerjük, legfeljebb sejtéseink
ós megérzéseink vannak róla: a meglévő már elmúlóban van, a születeridő vi
szont mint ismeretlen idegen, mint olyan jövevény áll előttünk, akit nagyon
várunk, de nem tudjuk megszólaltatni. Már ez a kettősség is nemcsak kétértel
műséget vagy kétarcúságot hordoz magában, hanem a legtöbb esetben sokrétegű

többértelműséggel és váltakozó értékűséggel terheli vagy nehezíti ítéleteinket
és életünket.

A mai pluralizmus másik forrása a tudomány, technika és a társadalmi ala
kulás öntörvényszerűségű növekedése és szétágazása, Csak a II. világháború után
került az emberiség 23 olyan felfedezés birtokába, melyek természettudományos
alapon, kihatásaikban nagyobb perspektívájúak lehetnek, mint összes eddigi tu
dományos képletünk és vívmányunk.

A harmadik okot az európai szellemtől jellegzett világnézet egységének fel
bomlásában és az egyre növekvő feldaraboltságban kell keresnünk. Különösen
e téren lett a pluralizmus az egyes ember számára mai probléma. A különböző

tudományágak belső növekedése és külső gazdagodása, valamint módszereiknek
komplrkáltsága olyan nagy lett, hogy egységes, tudományos világnézetről szinte
már nem lehet beszélni. Az újszerűség különösen akkor merül fel előttünk, ha
például a középkorban csúcspontját elért keresztény világszemléletet tesszük ma
elemzés tárgyává. A tanult vagy képzett ember számára egyenesen lehetetlenné
vált olyan világszemléletű szintézis, mint ahogyan azt még 500 évvel ezelőtt is
mertük. E ténnyel természetesen a mi oldalunkon az egyes ember hithelyzete
ben, de a tudományban is olyan fordulat állt elő, hogy egyrészt az egyes em
ber képtelen világszemléletí alapon egzisztenciális adottságainak vagy morális
helyzetének minden fázisát értelmesen átfogni, másrészt maga a teológia is nagy
nehézségekkel kénytelen megküzdeni, hogy az igazság birtoklásának valamilyen
fajta közösségí tudatát alakítsa ki az egyes emberek számára. A teológiai plu
ralizmus közismert. Még ma sem tartunk ott, hogy az ebből adódó problémákat,
feladatokat egységesen lássuk gyökereiben és kihatásaiban, és ezeket közös meg
egyezéssel feloldjuk. A szocializmust és a marxizmust sem mindenütt értelmezik
egyformán. Elég itt a dogmatikus és revizionista felfogásokra, az egzisztencialista
és doktriner csoportokra. aMaóra, Marcuséra és másokra hivatkozó frakciókra
figyelni. Szinte félelmetesen hat az emberre, hogy a szocialisták és marxisták
mellett a mai Portugáliában ún. kisebb, sokszor szélsőséges vagy anarchista cso
portosulások is felütötték a fejüket és marxista meggyőződés alapján opportu
nizmussal vádolják a kommunistákat. A valóságok szembenállása, sokrétűsége

ebben a véges világban fel nem oldható.
Az emberi együttélés oly ragyogó színekben rajzolta ki ősidőktől fogva az

ellentétek feloldását, az erkölcsi normát, amire a latin ezt a szép szót alkalmaz
ta: "tolerantia" - türelem, egymás elviselése, egymás hordozása és tűrése. Volt
és van politikai, társadalmi és vallási türelem. Így ismerjük e szóriak történelmi
megvalósulásait. A türelmet ma úgy fogalmazhatnánk meg, mint a pluralista
szétdaraboltság vagy a világnézeti pluralizmus el tűrését és viselését, nehézségei
nek tudatos áttekintését és nem a megszüntetésért, hanem az egymásmellettisé
gért való fáradozást.

Ilyen elvi megállapításokra kell épülnie a gyakorlatnak. a konkrétumoknak.
Ahogyan a pluralizmusban a dialógus elvi forrásait és gyökereit kell látnunk,
úgy a gyakorlati megvalósításokban mint alapvető emberi magatartást a tole
ranciát, a türelmet kell előtérbe helyeznünk. Mennyire előbbre lennénk, ha az
ellentéteket nem a szembenállás vagy ellenségeskedés fogalmai ba, hanem egymás
kiegészítésének termékeny feszültségébe sűrítettük volna.

A pluralizmus tudatában az eddigi tapasztalatok alapján a jövőben több "be
fektetést" kell megkockáztatnunk egymás megértésére és elviselésére, felemelésé
re és megmentésére. Mennyi baj származott a múltban a "gyorsításokból", a tü
relmetlen és ezért sokszor meggondolatlan cselekvési lázból ! Ma már odáig ju-
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tottunk, hogy körültekinthetünk, lélegzetet vehetünk, már láthatjuk egymást, egy
másra nézhetünk és felfedezhetjük egymást. Talán eljött az ideje annak, hogy
jobban és alaposabban megismerjük egymást. Tudnunk kell, mít akar a szoci
alízmus, de nagyobb lehetőséget kell adni és teremteni ahhoz, hogy a széles tö
megek az egyház, a kereszténység és a vallás értékeit, pozitívumait is megis
merhessék.

A koegzisztencia mint korigény

A koegzisztencia mibenlétéről és lényegéről sokfajta értelmezés látott nap
világot. Mint történelmi fejlődés jelenvalóságába ágyazott új szemléletről, de még
inkább értékelésről és cselekvésről van szó. A koegzisztenciának van politikai,
társadalomtudományos, lélektani és mindennapi meghatározása. Legtöbbször a
felsorakoztatott jellemzések keverékében. szinkretizmusában jelenik meg, s mi is
igy használjuk e fogalmat, mert így értik a széles tömegek és így jelenik meg
a mindennap nyelvén. A koegzisztencián azt értjük, hogy különböző országok,
nemzetek, népek, csoportok és személyek úgy rendezik be életüket - elvi meg
győződésük és gyakorlati szemléletük alapján -, hogy ugyanezt a jogot senki
től sem vitatják el, sőt kölcsönösen biztosítani kívánják azok számára is, akik
kel kapcsolatban vannak vagy együtt élnek, és ezen elismeréseken túl, bizonyos
értékeléssel, segélynyújtással. egymás értékeinek kölcsönös kicserélésével fordul
nak egymás felé, az egymásra találás és egymás felfedezésének tudatában. így
élnek együtt az emberi értékek nagy integrálásában egymás mellett, egymás
anyagi és szellemi javára.

A koegzisztenciának valóban már sok nevet adtak: együttélés, egymás mel
lett élés, egymásért való élés (a pro-existentia etimológiai értelmében). Minden
esetben új fogalomról van szó. A századvégi, sajátosan veretezett, nagy törté
nelmi elemekből egybeötvözött fogalomnak érdemes megvízsgální bölcseleti hát
terét, alapjait és konkrét megvalósulásí formáit. A fogalom tartalmi képét ta
lán így formálhatnánk meg magunknak: ellentétekről van szó emberi kapcso
latokban, pluralista szembenállásban és fel nem oldottságban. Ugyanakkor azon
ban értékekről van szó - és ezek sarkításában jóllehet negativ szembenállás
kerül kifejezésre -, magasabb szintézisben azonban mint az élet által indokolt,
helytálló igazságok fungálhatnak. E tényállások etikai magatartásunk két fontos
szempontját índokolják: a szembenálló tények és meggyőződések történelernala
kító funkciójának tiszteletben tartását, sőt még ezen túl a mindkét oldalon sze
replő értékeink megvalósításában való kölcsönös segélynyújtást. Az új értékelési
skálák megkeresése, és mai új cselekvésvilágunk kialakítása a dialógusnak lesz
a feladata, de erről majd később szólunk,

Maradjunk egyelőre a koegzisztencia fogalmánál és az egyház és állam konk
rét koegzisztenciális viszonyánál a mai történelmi helyzetben. Aprilisi tanulmá
nyomban a koegzisztencia egyes elemeit érintettem, itt azonban mélyebbre kelle
ne mennünk. Szó esett a koegzisztencia alaptételéről. mely mindig konkrét tör
ténelmi adottság és egyúttal cselekvési ímperatívusz. A mi esetünkben a koeg
zisztencia partrierei egyfelől a magyar nemzeti történelemmel egybeforrott egy
ház mai létezésében és [elenvalóságában, másfelől a II. világháború után léte
sült szocialista társadalmi rend a Magyar Népköztársaság államformájában. A
kettő között fennálló ellentétek több odalról adódnak, és alapvetően csak törté
nelmi alakulásukban vagyalkatukban közelíthetők meg. Az egyház ezer éven
át vett részt a magyar nemzeti társadalom, a magyar nép szellemi, kulturális,
lelki és erkölcsi alakitásában. A honfoglalás után papok és szerzetcsek honosí
tották meg a földművelés fejlettebb formáit, káptalani és püspöki iskolák taní
tották népünket a betűvetésre. a tudományra, a fizikára. az orvoslásra és az el
ső természettudományos kutatásokra. Ha akarjuk, fogalmazhat juk úgy is, hogy
a római katolikus egyház - sok vonatkozásban legalább a hitújításig - mint
,.il1amvallás szerepelt; a rendi állam alkotmánya és az egyházi struktúra egybe
tartoznak. Az egyház intézményességének szerepe hazánkban sem volt más és
több, mint Európa többi országában. melyek lassan nemzeti, majd polgári álla
mokká alakultak át. Nálunk nem írták még meg - mint a legtöbb európai 01'

s''Óágban - a magyar spírítualítás. a magyar keresztény lelkiség és erkölcsiség
alakulását és történetét. Ebben kifejezésre jutna, hogy az evangéliumnak az
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egyes emberre való ráhatása sokkal mélyebb volt, mint az egyháli intézményes
ség cselekvésének bármilyen lecsapódása, - gondolok itt a templom, a nevelés
és az iskola külön szerepére.

Az egyház jelenlegi partnere már nem a rendi alkotmánnyal rendelkező és
a múlt században parlamentet szerzett, polgári társadalmi állam, hanem a XX.
században keletkezett és a II. világháború után berendezkedett népi hatalom
állama. Más volt az a társadalmi struktúráltságra, vagy osztályokra épülő nem
zeti állam (nálunk mindvégig a királyság), amely tudatosan is osztálytársada
lom akart lenni, a magántulajdon, a tőke, a gazdasági egyéni kezdeményezés
és liberalizmus híve és szorgalmazója volt, s más lett az új államiság társadal
mi berendezkedése a régi alapelvek szinte teljes kiiktatásával vagy. átértékelésé
vel. Nem téveszthető szem elől az sem, ami az egyház vonatkozásában döntő

jelentőségű volt az új népi állam születésekor: olyan államiság lép színre, amely
nem kívánja az egyház irányító tevékenységét az új társadalmi átalakítás és
felépítés munkájában,

S valóban, kezdettől fogva a két, a régi és az új államiság feszítő erejében
állva volt kénytelen az egyház dönteni, milyen társadalmi tudat vetületében te
kintse és bírálja a múltat, s hogyan lássa el új, jelen feladatát. A mindennél
alapvetőbb ellentét azonban a teljesen ellentétes világnézetek összeegyeztethetet
lenségéből ered, s itt áll előttünk a nagy rejtély és feladat: mit lehetne konk
rétan és eredményeiben egyáltalán igazolhatóan a keresztény-marxista egymás
mellett élésről, kölcsönösségről mondaní? Van-e, vagy egyáltalán lehetséges-e va
lamilyen összekötő híd egymás között, hathatnak-e egymásra, nyújthatnak-e ér
téket egymásnak, valóban szimbiózisban lehetnek egymással, vagy el kell fogad
nunk, hogy csak ellentétekről lehet szó - igaz, hogy csak pozitíve minősíthető

és bírálható ellentétekről -, vagy talán szörnyű ellentmondásokról kell beszél
nünk, amelyek a legcsekélyebb megközelítésben sem oldhatók fel. A nyugati
szemlélők és kritikusok általában már a koegzisztencia lehetőséget is kétségbe
vonják, de különösen megkérdőjclezik az együttéléssel járó együtt-tevékenység és
közreműködés tényét.

Ezen a téren a válaszadás nem könnyű, mert valójában elvi szinten soha
sem juthatunk el olyan szintézishez, amely egyenlő lenne az. egybeolvasztással.
Amit megvalósíthatunk. csupán olyan konkrét egybenézés. amely ismét nem el
méletileg, de gyakorlatilag fel tudná oldani a szembenállásokat. Ezt az utat tör
ténelmi parancs, történelmi szükségszerűség és az élet törvényének kérlelhetet
lensége jelölte ki számunkra: nem ölhetjük meg egymást, nem tüntethetjük el
egymást a Föld színéről, úgy kell elméletileg és gyakorlatilag "szeretnünk" egy
mást, ahogyan vagyunk. Az élet megmaradásának elvét és parancsát a pluraliz
mus új valósága és a magasabb emberi humánum új fejlődési színtje indokolja
meg.

A felszabadulás 30 éves évfordulójának ünnepségei sok alkalmat adtak egy
szerű embereknek, tudósoknak és szakembereknek, a sajtónak és egyéb kommu
nikációs eszközöknek olyan körültekintésre, amely egyszer tervszerűen és rend
szeresen is számba vette a II. világháború után elindult új fejlődési eredményt.
Ezeket itt felesleges megismételnünk. A közvélemény előtt nem ismeretlen, hogy
mi történt itt hazánkban, mi változott meg, milyen fokozatok egymásutánjában
bontakozott ki népünk felemelkedése. Huszonöt évvel ezelőtt milyen mostohán
festett lakásügyünk, milyen lassan, sok bajtól kísérve ment végbe a mezőgazda

ság kollektív átszervezése. Sokszor ejt ámulatba bennünket, mennyit tettünk
30 év alatt az iskoláért, könyvekért. tudományért, közművelődésért. Még ma is
a magyar könyvek a legolcsóbbak a könyvpiacon, és legolcsóbban a magyar fi
atalok tanulhatnak. Korszerűen épülnek városaink, községeink. nagy üzemek és
gyárak keletkeztek. Iparunk a régihez viszonyítva 47%-kal emelkedett, továbbá
korszerűen nyúltunk a családhoz; a munka, az anyasági, ifjúsági és nyugdíjtör
vények igen magas szintet értek el. Altalában nagy humanista akarás, kendőzés
nélküli radikális elszántság, régi, káros maradványokat és gyászos hiányokat fel
számolni akaró nekilendülés járta át népünk életét. Megmentettük a nincstele
neket és megszüntettük a munkanélkültséget, A régit senki nem kívánja vissza.
s ez nem frázis, hanem elszánt és cselekvő jövőbe tekintés.

A társadalomért és az emberért folytatott harc az elmúlt másfél évszázad
ban, vagy a múlt század 40-es éveitől kezdve, a polgári forradalmak és Marx
Kommunista Kiáltványának megjelenése óta, az ember mindennernű felszabadí
tása és életkörülményeinek jobbá tétele végett bontott zászlót, indult barikádok
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ostromára, s ez izzott parlamenti és egyetemi katedrák vitájában. Ezt a küzdel
met ma már nemcsak politikai-hatalmi pozíciók lefolyásában szemléljük, hanem
társadalmi-etikai és szellemtörténeti minőségében. Ha ma az egyház és állam
koegzisztenciájáról beszélünk, akkor ilyen szemléleti kategóriákkal kell megkö
zelítenünk a kérdéseket. Más szóval: nekünk a felek sajátos értékvilágát kell
felfedeznünk és szemügyre Vennünk és ezek koegzisztenciáját körülírni és meg
határozni. így is mondhatnánk: a felek sajátos igazságai felől kell a szemben
állást megfogalmazni és majd ez igazságok feszültségében a dialógus menetét
kijelölni. A marxizmus igazságaiból kétségen kívül el kell ismerni: 1. a szerve
zett munkásság valóságát és fogalmát, 2. az osztálytudatra ébredt munkásság sa
játos etikai, társadalmi és politikai cselekvési készséget és akarását, 3. a mun
leának - és nem a tőkének - minden érték fölé való helyezését. El kell fo
gadnunk továbbá a baloldaliság igazát, az osztályok kiegyensúlyozottságát, a ki
zsákmányolás teljes megszüntetését és az emberi, személyí értékek eltulajdonít
hatatlanságának tényeit. Hisszük és reméljük, hogyamarxizmus és szocializmus
elveire épített állam alapstruktúrúja a valódi demokrácia elveinek és célkitű

zéseinek védelmével és megvalósításával kíván azonos lenni. A népi államhoz
fokozottan hozzátartozik a személyi méltóság, a szabadság és az egyéni függet
lenség biztosítása. Erről győz meg bennünket a magyar alkotmány is.

Nézetem szerint az egyház és állam közöttí koegzísztencia és dialógus sok
hibája onnan eredt, hogy a koegzisztenciában szemben álló valóságokat hatalmi
tényezőknek és nem értékeknek minősítettük. Ha dialógust akarunk folytatni,
akkor ennek a felismerése alapvetően fontos. A zsinat szellemében is, nem ha
talmi vagy politikai komponenseket, hanem egymást gazdagítani tudó értékeket
kell keresnünk. Tehát sok tekintetben téves volt - de a jövő szempontjából
egyenesen rossz -, ha kapitalista, feudális, klerikális egyházról és forradalmi,
a közösség érdekében az egyénit üldöző - egyesek szerint - totalitásra törekvő

államról beszélünk. A szóban forgó értékek egyetlen minősítési elve és foka
csak ez lehet: mit érünk mint emberek és mit teszünk az emberért?

A szocialista állam anyagi értelemben mindenkinek munkát és kenyeret akar
biztosítani. Megszüntette a kizsákmányolást, visszaadta a" munka etikai értékelé
sét, létrehozta az öntudatos és szervezett munkásságot, A magyar alkotmány szel
lemében a föld nem akárkié, vagy mindenkié, hanem azé, aki megműveli. AI
kotmányunk védi az emberi, személyi jogokat, a vallásszabadságot és az egyház
működési, lelki tevékenységet. A mindennapi élet nehézségei máshonnan erednek.
Ezekről is szó lesz még. Az egyház vonalán sem politikai, társadalmi, hatalmi
képződményeket kell keresnünk -, melyek valamikor kétségtelen léteztek és XI.
Pius pápa szerint is részben előidézték az egyház legújabbkori botrányát, neve
zetesen a munkásság elvesztését. Mégis a következőket kell itt mondanunk: az
egyház kétezer éven át máig intézményesen közvetíteni tudta Krisztus evangéli
umát, amely mindig a szegények, vagyis azok örömhíre maradt, akik az anya
giak felett állva, soha sem a földi értelemben vett érvényesülés és boldogulás
biztosítását tekintették az egyedüli és legfőbb célnak, hanem az erkölcsi megtisz
tulást, a lélek békéjét és az örök boldogságat.

·Az egyház mindig alakítólag hatott még akkor is, ha csak kisebb csoportok
élték a kereszténységet. Sajnos az intézményes egyház világban levésének lehúzó
súlyát kellett éreznünk főleg akkor, amikor a világi hatalmasságok járomba szo
ritották és saját polgári céljaiknak kiszolgáltatták. Ez azonban egyszerre és azo
nos időben több helyen sohasem történt meg. Az egyház univerzális, s így tér
ben és időben való határtalansága mindig biztosította, hogy önmagát a helyi,
vagy bizonyos korabeli defektusokból kiemelje; s ezzel megmaradhatott mindig
jobbik énjének erejében, és minden korszak indulásánál regenerálódnt tudott.
Az egyház mindvégig a nemzetek és népek tanítója maradt, átmentette az evan
géliumot annyi veszedelem közepette a népvándorlás, a 'középkor harcai, a for
radalmi korok társadalmi hullámzásain át, a felvilágosodás, a racionalizmus, az
individuaiizmus és liberalizmus újabb és újabb ostromain keresztül egész a
mai napig. Ha az egyház ma is magában hordja az evangélium eredeti tanítását
és igazságait, akkor ma sem veszített el küldetéséből semmit, egyedül csak azt
kell tennie, hogy az intézményes egyház mondanivalója Krisztus személye és
tanítása legyen.

Mindezek konkl úzlójaként a jelen összefüggésben annyit kell mondanunk: a
koegzisztenciában élő feleknek ismerniük kell saját magukat és kölcsönösen a
partnereket. E felkészülés igen fontos a dialógus megkezdése előtt. Tisztában
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kell lenniük a célokkal is, amit maguk elé állítanak, nem mint a párbeszédben
vagy vitatkozásban elérendő célt, hanem mínt a közös cselekvés célját egymás
érdekében. S miért bízhatnak egymásban a dialógusra készülő felek? Mert koeg
zisztálni akarnak és mert saját magukban hordják ennek megvalósítására a szük
séges lehetőségeket és erőket. A szocialista állam gerincét vagy tartóvázat az
igazi, mai humanista demokráciában szokták meghatározni. Szocialista dernok
rácián nemcsak a dolgozó nép minden tagjának az élet, a közélet. a civilizáció
és kultúra alakításában való belevonását kell értenünk - egyforma jogok és
kötelességteljesítések alapján -, hanem a kiművelt és közösségi tudatból szár
mazó erkölcsi elkötelezettséget és készenlétet is az igazíbb ember megteremtésé
re. A magunk nyelvére lefordítva: mí az igazibb embert mint az erkölcsösebb
és a jobb embert állít juk magunk elé. A nép felszabadítására és felemelésére
kész államnak alkotmányában kell annyi erővel rendelkeznie, belső rendezett
sége és biztonsága folytán képesnek. kell lennie arra, hogy a vallásos emberek
számára nemcsak elvi alkotmányosság és törvényesség alapján biztosítsa a val
láshoz, az istentisztelethez, a vallásos élet kíalakításához, a gyermekek vallásos
neveléséhez, sőt a valláserkölcsi alapon való szellemi-lelki önműveléshez való
jogot. Ez a készenlét is előfeltétel a dialógus vállalásához. Ugyanakkor az egy
ház részéről is új előfeltételek szükségesek, hogy olyan dialógusba tudjon el
merülni, amely az államot is segíti és támogatja sajátos céljainak elérésében. A
koegzisztencia aktív, tevékeny, leleményes és állandóan új megoldások felé tö
rekvő cselekvőegység - és nem bármilyen pillanatban előráncigált recept. De
erről sokkal bővebbet nyújt a következő fejezet.

A dialógus mint korfeladat

A dialógus a koegzísztencia megvalósításának útja és módszere, eszköze és
aktívvá tétele. Ha e fogalom eredeti, etimológia szerinti jelentését vizsgáljuk, ak
kor ez többet jelent, mint egyszerűen párbeszédet, disputát vagy vitatkozást. A
szó mögött álló ige eredeti jelentése: megfontolni, mérlegel.ni, átgondolni, és csak
másodsorban jelent közös megbeszélést vagy esetleg disputát. Ha így építjük fel
a fogalom gondolati készletét. körülbelül ezt a struktúrát kapjuic egymás kü
lőnvalóságának tudomásul vétele és elismerése, az értékek kölcsönös figyelembe
vétele és tisztelete, továbbá egymás felé irányuló segíteni akarás, s végül az
elvek fenntartásával és fel nem adásával a magasabb és teljesebb humánum fe
lé való törekvés. Tehát előbb azt keresni, ami egybeköt, majd együtt haladni
valami felé, ami a felek számára újabb értéket jelent.

A dialógust mai felvetésben nálunk sokan várták és talán ma még többen
várják. Talán ma még több remény van a megvalósltásra, mint ezelőtt. Ezért
is kell komolyan és nagyon reálisan szembenézni a kérdéssel. A dialógus alapját
a koegzisztencia tényének szükségszerű elismerésében és a benne rejlő lehető

ségek kibontakoztatásában kell keresnünk. Nézetem szerint a kocgzísztenciát ma
bölcseletileg és etikailag is az a tény állítja elénk újdonságként, hogy az egész
emberiség történelmének új szakaszához érkezett el, és az egész emberiség új
fejlődési végpont felé, úgy is fogalmazhat juk, új emberi és emberiességi magas
latra emelkedik és ez tulajdonképpen az emberi közösség, a nagy emberi csa
lád megvalósítása. Ennek érdekében minden emberi érték számbavétele és min
den emberi bevetése, mozgósítása szükséges,

Mi is az a magaslat, mely felé a belső történelmi kényszer vagy akor ob
jektívált szelleme hajt bennünket? A marxizmus szerint a cél a teljes forrada
lom megvalósftása, mínden kizsákmányolás megszüntetése, az ember teljes errran
cipálása, felszabadítása és ezzel együtt az ember anyagi jólétének biztosítása. Mi
a kereszténység és annak célkitűzése? Az ember boldogítása végső rendelteté
sének hangsúlyozásával. A keresztény ember eszméje: a szabad ember, a féle
lern nélküli, a lelki egyensúlyban és biztonságban élő ember, akiről a gondvise
16 Isten jobban gondoskodik, mint az ég madarairól és a mezők Iiliomáról, aki
lelki erejénél fogva képes arra, hogy szellemi-lelki energiáit a közösség javára
is kibontakoztassa. A keresztény tanítás és praxis legfőbb rendeltetése az ember
jobbá tétele, erkölcsi felemelése. A keresztény eszme: az erkölcsileg jó ember.
Amikor Marx azt moridja, hogy minden emberi törekvés célja nem a jó ember.
hanem az igaz ember megvalósitása, akkor ezt nem erkölcsi értelemben, hanem
a társadalmi integráltság, vagyis az elnyomás alóli felszabadítás értelmében
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használja. Jó ember nem lehetséges "igaz" ember nélkül. A keresztény etika is
mindig vattotta a klasszikus elvet: pnmum vivere, tunc philosophare - erkolcsi
világot csak társadalmi igazságosságra lehet építeni. Ime két érték-kategória me
Iyek mint értékek nem zárják ki, hanem feltetelezik és megerősítik egymá~t.

A dialogusban állóknak a koegzisztenciávaí, mint tortenelmí imperativusszal
együtt szüksegszerűcn tudomásul kell venniük a pruralizmus valóságát is. ön
magában a pluralizmus valósága, ha emberi esetlegesség és korlatozottság vele
jároja is, nem tökéletlenség, hanem sok, eddig nem is sejtett értéket képvisel:
nemcsak egyformából alakul ki több, hanem a sok különbözőségből ötvöződik

össze az ÚJ. A fejlődés és felemelkedés irányában menetelő emberek szükség
szerüen mindig közelebb kerülnek egymáshoz, a sematikus ellentétek eltűnnek,

és megvalósul a sokszinű emberi család. Ebben a szemléletben a koegzisztencía
mint lehetőség és a dialógus mint megoldási eszköz egyenesen a mai emberiség
feladatává válik.

A keresztény világnézet, amelynek alapja a transzcendencia, a személyes Is
tenbe vetett hit és a lélek halhatatlansága, - mint elméleti rendszer nem egyez
tethető össze a marxísta-Icnínísta világnézettel, az annak alapján kidolgozott tu
dományos világnézetet valló szocializmus-marxizmus gondolati rendszerével,
amelyben a primer valóság az anyag, a tapasztalatból jövő megismerés és az
ezekből eredő cselekvési elvek. Az alapvető kérdésen rég túl vagyunk: elméleti
leg sohasem fogjuk áthidaini a két világnézetet. Az ellentétek ellentétek marad
nak, a pluralista elv itt abszolút érvényben marad. Hogy mit állapítsunk meg
a skála másik mutatóján vagy az értékek vonalán, arról már szóltunk, de még
vissza is kell térnünk rá. XXIII. János pápa, a II. vatikáni zsinat atyja és ih
letője tisztában volt a dialógus .értelmével és feladatával. Sokszor említette az
idők jeleit: az embert kell megmenteni, új közösségi tudat van születőben, a
nagy cél minden kollektívum végső álma, az egyént és világát is megmentő

nagy emberi család. Ha a koegzisztenciának van belső kényszere, hát itt kell
keresnünk. Ha a pluralizmusnak van öntörvényszerű [ogosultsága, az innen ered.
És e kettő megalapozza a dialógusnak mint korfeladatnak értelmét és érvényét.
Más ember és más társadalom van születőben, több emberiesség és több emberi
boldogság után áhítozunk.

A mai történelmi átalakulásnak belső dinamikáját legplasztikusabban a
marxizmus társadalomtana fejezi ki: valósággal determinizmusként állítja elénk
a forradalom megvalósítását, az ember felszabadítását. Ahol a marxizmus tár
sadalomalakítóként lép fel, minclenkit kozmikus-etikai kényszerrel kíván beállí
tani e sodrásba, 'I'alán innen ered a vád a marxizmus ellen: megnyírbátja az
emberi szabadságot. Ha a szocialista ember az emberi többlet-boldogság megva
Iósítását a forradalom, a közös munka révén kívánja megvalósítani, akkor re
latíve az etikai ember felé is felszólttással fordul: tedd meg, ami telik tőled a
közösségért. Ezt az etikumot a természetesen gondolkodó ember, s főleg a ke
resztény ember sohasem vonhatta kétségbe, habár a marxista antropológia nem
az egyéni szabadság és felelősség tényezőire, hanem a közösség forradalmi cse-
lekvésére épít. .

Kérdéses, lehet-e lelkileg és lélektanilag örök forradalomban élni vagy le
hetséges-e mindenkit úgy forradalmasítani, olyan szocialista öntudattal telíteni,
hogy ne a saját, hanem mindig a közösség ügyével törődjék? A forradalom eti
kai célkitűzése marxista fogalmazás szerint az emberiség önzetlenné tételében
állna. Ahol a forradalom már lezáródott, ahol külsőleg már nincs miért közvet
lenül harcolni, talán a sokszor aposztrofált és hiányolt szecialista öntudat köz
vetlen személyí alapjait kellene erkölcsileg megalapozni. Ez közvetlen etikai cél
kitűzéssel lenne azonos, és ilyen módon a kétféleképpen értelmezett humánum
és etikum közelebb hozható egymáshoz. Erre közös erővel is törekedni kellene,
amire az alábbiakkal szeretnék utalni. A meggondolatlan, teljesen szubjektív
alapon bekövetkező, sokszor egy vagy több gyermeket elűző házassági válások
erköl-si elmarasztalása minden világnézeti különbözőségtől eltekintve lassan az
össztársndalom feladata lenne. Ugyanez áll az ifjúság egyes rétegeiben bekövet
kezett kaotikus erkölcsi állapotra, amelynek tragtkurna a zuhanásszerűen süllye
dő munkamorál és előbb-utóbb él kábítószerek megjelenése is. A világért nem
szereinpk (tlüll:ínosítani vagy túlozni. Az őrködősre és körültekintésre való fel
S7(,Jí[;í,;t azoriban komolyan 1,e11 vennünk.

A kereszténység és a marxizmus közötti dialógus egyik nehézsége kétségte
lenül a sZi1bndság fogalmának másfajta értelmezéséből adódik. A különbség any-
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nyira jellegzetes, hogy egyéb vonatkozó részlegekben is feltűnő marad. így pél
dául, ha hagyományos és keresztény fogalmazásban közösségi tudatról és felelős

ségről beszélünk, akkor ez valamivel más, mint amikor a marxizmus szecialista
öntudatról beszél. Néhány sorral feljebb már utaltam rá: az előbbi forrása az
egyéni lelkiismeret és személyi szabadság, a másiké a közösségi lelkiismeret és
az egész iránti személyi elkötelezettség. Ez utóbbinál etikai kérdésekben a dön
tő és eligazító: a közösség vagy a társadalom funkcióját irányító közüsségi aka
rat. Az ellentétek mellett azonban e vonalon is megtaláljuk a külön értékeket
és ezeknek közös eszmei nevezője, a nagy emberi közösség és az emberi bol
dogság megvalósítása.

Eddig tervszerűen, lehetőleg elméleti síkon kívántam megvilágítani a felve
tett kérdéseket. E téren az olvasók figyelmébe ajánlom Goják Jánosnak a Vi
gilia augusztusi számában megjelent A dialógus teológiája és gyakorlata című

tanulmányát, amely elsősorban elméleti elmélyülést keres. Több konkrétumról
az alábbi, utolsó részben és "A dialógus határai és tételei" című további tanul
mányomban lesz szó,

A dialógust folytatnunk kell

A sok elví körülírás után most már meg kell mondanunk, egyházi oldalról
mit várunk, hivők és papok egyaránt, hazánkban a dialógus továbbvitelétől és
elmélyítésétől? Amikor nyugati hozzászólások kétségbe vonják a koegzisztencia
és dialógus lehetőségét egy szocialista, marxista államban, csak akkor fogadnők el
véleménynyilvánításukat és kritikájukat, ha ezzel segíteni akarnának az egyház
nak. Gondolom viszont, az egyház részéről indokolt minden olyan beavatkozás
elutasítása, amely eleve zavart és nehézséget akar előidézni.

Az egyháznak a mai "engagement"-ban különösen három szempontra kell
ügyelnie a partnerségben vagy együttműködésben: 1.) fenn kell tartania saját
valóságának és önértékűségének lényegét; 2.) nem szabad azonosítania magát a
kommunizmussal vagy szocializmussal, mint történelmi materializmussal ; s vé
gül 3.) fenn kell tartania magának a jogot arra, hogy etikai kérdésekben vé
leményét kinyilvánítsa és kifejtse.

Hogy az egyház saját küldetésének feladása nélkül lesz hazánkban a koeg
zisztencia elfogadója és ápolója, és hogy nem fogadhatja el a történelmi mate
rializmust, mint vílágnézetét, az magától értetődő. Viszont a szocíalízmus társa
dalomépítő. új gazdaságstruktúrájú rendszerének, etikai-politikai elveinek meg
vallása körül relatív érvényességgel a következő distinkciót állítjuk fel: segítő

társak kívánunk lenni, amennyiben az emberi fejlődés és a közcsségi társada
lom érdekében megvalósítandó gyakorlati megoldáskeresések. a munkaszerve
zés, az általános kulturális nevelés, az emberi élet jobbá tételének biztosítása
érdekében hozott törvények és összefogásra való felhívások nem ellenkeznek a
keresztényetikával és az ember örök, természetfeletti céljával.

Ebben a célkitűzésben nem zavarhat meg bennünket az a szemrehányás vagy
figyelmeztetés sem, hogy a marxista állam hazánkban is a valamikor hét millió
ból még míndíg öt millió magát hivő katolikusnak valló emberrel építi fel azt
a szocializmust, mely eredeti, belső logikája alapján ellenségnek tekinti a val
lást, és valamikor talán Isten és vallás nélküli társadalmat kíván felépíteni. Vá
laszunk röviden csak két tételre kíván utalni: amikor a vallásos ember a szo
cralízmus gazdasági és új struktúrájú társadalmi épületének létrehozásában köz
reműködik, akkor ezt nem vallásos magatartásából kifolyólag teszi, hanem mint
országának dolgozó állampolgára. A közért végzett munkáját, mint ilyent, etikai
értelemben mindig motiválhatja vallásos meggyőződése alapján. Nem lehet fel
adatunk, éppen a mai pluralizmus és állandó fejlődési dinamika sodrában állva,
magatartásunkat és állásfoglalás unkat a jövőben bekövetkező helyzettől vagy
állapottól függővé tenni. Ha egy genuin marxista azt mond]a, hogy minden a
jövőért van és csak a jövő fontos, akkor nekünk keresztényeknek a .Jcaírosz"
ban, az időben kell élnünk, s annak forgatagában. Mí mégis az eszkatont vár
juk, a beteljesedést, és azt mondjuk, hogy ma kell döntenünk és cselekednünk
a jövő érdekében, mely csak holnap következik be.

Az előbb vázolt dialektikus kettősségben az egyháznak mindent el kell kö
vetnie és mindig eredményesen tárgyalnia, hogy Istentől kapott és Krisztusban
megvalósítandó lelki küldetését teljesíthesse. Lehetőséget és biztonságot kell elér-
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nie, hogy szabadon hirdethesse és terjeszthesse tanítását a templomokban, az
alkotmány által biztosított vallásoktatás számára nyitva álló iskolákban, hogy
istentiszt~leteit méltóan és a hivők megelégedésére végezhesse, és hogy a fiata
101<; számára a külön templomi hitoktatás és vallásnevelés szabadságát biztosít
sa. Amikor az egyház vallásos és egyházi küldetésének e szabadságáért folytat
dialógust az államhatalommal, akkor ma történelmileg azon az úton van, amely
re az emberi szabadság felé való fejlődés történelmi kényszere állítja. Az egy
ház a pluralizmus elve alapján nem vonhatja kétségbe azok szabadságát és em
beri értékeit, akik nem vallásosak, és nem akarnak az egyház tagjai közé tar
tozni, Az emberi felszabadulás útja csak a közös szabadság útja lehet, s ezért
bízunk mi abban a demokráciában, amely alkotmányos meghatározással a szo
cialista állam alapjait és gerincét képezi: az emberi személyiség méltósága, em
beri egyenlőség és függetlenség. Az egyház így biztosíthatja küldetésének azt a
részletét is, hogyalakítólag hat híveire, az egyéni és kollektív emberi értékek
és jogok evangéliumi megvilágításában és motíválásában, Amit az egyház a szá
zadforduló idejétől kezdve szinte máig oly fontosnak tartott, hogy az emberi
jogokért, társadalmi igazságosságért, emberi egyenlőségért, nemzeti, faji stb. meg
különböztetés ellen harcoljon, az lényegében átment a szociális és gazdasági igaz
ságokért síkraszálló állam kezébe, az egyház feladata marad viszont az elvek
és a cselekvésre való indítások lelkiismereti ébrentartása.

A nagy fordulat előtti példák mutatták, hogy a marxisták alkalmas és kész
séges partnerek a dialógusban. Harminc évvel ezelőtt indult el és azóta folyik
dialógus hazánkban az egyház és állam között. Lépésről lépésre előbbre jutot
tunk, tisztázni tudtunk elvi és gyakorlati különbségeket. Egy francia marxistá
nál olvastam egyszer, hogy a dialógus akkor jó, ha a felek beszélgetnek egy
mással, de nem vitatkoznak. Akik beszélnek egymással, azok meg akarják egy
mást érteni, akik vitatkoznak, azok meg akarják egymást győzni. Kik nem tud
nak díalogizálni ? Mindazok, akik megmerevedtek vagy megszállottak, vagyis
mindazok, akik azt hiszik, hogy csak követendő dogmák léteznek, és azokat kell
alkalmazni. S kik tudnak dialogizální ? A' megnyitottak, az örök keresők, az elé
gedetlenek, a be nem fejezettek, s míndazok, akik szellemileg és lelkileg az éhe
zők közé tartoznak.

A rendszerek nehézsége az a hiedelem, hogy szüntelenül meg kell védeni
magukat. Ezzel nem akarjuk azt állítaní, hogy a marxizmus vagy a katolikus
egyház adja fel tanítási elveit vagy igazságait, de milliók nevében keressük azt
a kiutat, hogy az értékek valóságtermő és alakító erejük miatt elismerést kap
janak. A vallás életalakító erejét a mélyenjáró marxist a gondolkodó sem tagad
hatja. A hitében meggyőződéses ember nem vár mást, mint saját erkölcsi meg
győződésének tiszteletben tartását, és annak tudomásul vételét, hogy ő a krisz
tusi áldozatvállalás szellemében vállalja másokért, embertársaiért, az egész em
beriségért nemcsak munkáját, hanem lemondásait is. Mindannyian érezzük, hogy
az elmúlt harminc évben a dialógusnak szölgálattal vállalt ápolásával az egyház
elismerésre méltó érdemeket szerzett: védtük a hazánkban bekövetkezett nagy
fordulat igazát, még akkor is, ha az őszinte és mindig több igazságot kereső

marxistákkal együtt a hibákat és mulasztásokat is említettük. Kiemeltük a szo
cialtzrnus építőinek, államunk vezetőinek, a tömegek széles rétegeinek jóakaratát
és etikai tisztaságra való törekvését. Segítettük az új magyar államíságot abban,
hogy gyökeret verhessen a magyar nép szívében. A készségesen helytállók és
segíteni akarók szerepében azonban nem hunyhattunk szemet tévedések, félrefo
gások, rosszhiszemű gyanakvások, elmarasztalások esetében, amikor sokszor nem
egészen demokratikus módszerrel egyesek, vagy kisebb csoportok igyekeztek za
vart kelteni dialógusunkban. Kérjük erkölcsi akarásunk elismerését, kérjük az
egyház lényegéhez tartozó szabadságjogok mindenkori elismerését, kérjük, hogy
merjen az államhatalom több bizalmat és előlegezett pozitív elvárást biztosítani
annak az egyháznak, mely a II. vatikáni zsinat után ma világviszonylatban is
az új embert és az új társadalmat kívánja szolgálni.

Valaki egyszer azt kérdezte tőlem: mi lehetne a következő évtizedben az
egyház és állam viszonyának további javításában, a kölcsönös segítségnyújtás
ban az a néhány kiemelkedő feladat, amelynek megoldását a tömegek valóban
várják? Röviden ezt Ieleltem: még jobban meg kell ismerni egymás értékeit,
még nyíltabban kell beszélni arról, ami örömet okoz és ami fáj, s még jobban
fel kell hívnunk egymás figyeImét a közös felelősségre. Elvekkel és eszmékkel
nem szabad játszani! Azt moridják : a szoclalízmus önmagában látja megvaló-
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sít'va a demokráciát, és a marxista rendszert egyszerűen a demokráciaval azo
nosítja. Nézetünk szerint a szocíalízmus mindenkor rendelkezik annyi lehetőség

gel és erővel, hogy biztosítsa a vallásos ember részére az összes demokratikus
jogokat. Ebben hisznek és remélnek híveink, akik a marxizmus követőivel együtt
szabad országban szabad jövőért akarják emberi értékeiket bevetni. A megújult
egyháznak mindig gondja lesz rá, hogy hívei öntudatát az emberi közösségért
vállalt áldozatra felkészítse. S ehhez tartozik a dialógus minden szépségének,
miriden reményének, de áldozatának vállalása is. Mindezekről konkrétan lesz
szó egy következő tanulmányomban.

Mi az örömünk? - tehetjük fel befejezésül a kérdést. Elsősorban az, hogy
a magyar nép önmagára talált és emberségében felemelkedett a szabad ember
méltóságára. És mi fájna nekünk a jövőben is? Ha nem ismernék el a vallá
sos ember társadalomépítő akaratát; keresztényelvekből fakadó forradalmi kész
ségét; az egyháznak az új humánum megvalósításában való pozitív szerepét; és
az egyház nemzetközi jelentőségének új értékelését. Ahhoz pedig, hogy társa
dalmilag is minél aktívabb és jelenünkbe integráltabb keresztény közvéleményt
alakíthassunk ki és mélyíthessünk el, több lehetőségre: sajtótermékre, könyvek
re lenne szükségünk és több kommunikációra külföldi, haladó katolikus test
véreinkkel.

Pluralizmus, koegzísztencia és dialógus! Az idők jelei váltották ki ezek je
lenlétét, és a jövőbe mutató idők jelei e három fogalomnak etikai tartalmat is
adtak. A velük és a bennük való élés mindannyiunk számára erkölcsi köteles
ség, mert eredményes dialógus csak erkölcsi felelősségen épülhet fel.

HEGYI BÉLA

ÉLŐ JEL A TÁRSADALOMBAN
Engels lényegében a kereszténység három történelmi fázisát tekintette a tár

sadalmi progresszivitást elősegítő szakasznak. Ilyen volt az őskereszténység, az
elnyomottak mozgalma, amely kezdetben - mint írja - "a rabszolgák, a fel
szabadított rabszolgák, a szegények és a jognélküliek, a Róma által leigázott
vagy szétszórt népek vallása", A tökéletlen valósággal szemben egy olyan vi
lágot kínált, amelyben az embereket az egyenlőség és az igazságosság elve ve
zérli, a boldogság mindenki számára elérhető. A középkor, valamint a rene
szánsz vallási küzdelmeit pedig nemcsak egy új társadalmi formációért folyta
tott harcoknak ítélte meg, hanem egyúttal a kereszténység megújulásáért. re
formjáért, vagy éppen korszerű értelmezéséért való törekvéseknek is.

Engels a társadalmi mozgásra szűkítette le a kereszténység szerepét, ezért
jutott el többek közőtt ahhoz a következtetéshez, hogy Istent és a vallást az
ember alkotta önmaga képére, saját vigasztalására, de egyben tiltakozásul is a
fennálló világ elídegenítő embertelensége ellen. Ez a tiltakozás azonban - sze
rinte - túlságosan passzív, mert az ember csak nagyritkán ér el vele a cse
lekvésig, a világ megváltoztatásának gondolatáig (kivéve az említett három pe
riódust).

Az új kérdés

Marx a hivő embernek azt a kettősséget, hogy ebben a világban él és ugyan
akkor egy másik világ dimenzióiban is el tudja helyezni magát, új énjét üd
vösségében kívánja megtalální, egyfajta meghasonlásnak tartja, amelynek oka
a társadalmi rend önpusztító, feloldhatatlan ellentmondásaiban rejtőzik, a ki
zsákmányolás és az emberi kiszolgáltatottság tényében. Ha most továbbgondol
juk Marx megállapítását, fel kell tételeznünk. hogy amennyiben az ember gyö
keresen megváltoztatja a társadalmi viszonyokat, környezetével összhangban ren
rrezi emberi és közösségi kapcsolatait, átalakul a valláshoz fűződő viszonya is.
újraértelmezheti hitének tárgyát és kereszténységének evilági küldetését.
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