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KOEGZISZTENCIA, KONVERGENCIA, DIALÓGUS
A keresztény-marxista párbeszéd időszerű kérdései

Hivők é~ nem-hivők-együttélése, a különbözö - így a vallásos és vallástalan - vi
lágnézetek és ideológiák világméretű, de hazánk szellemi-szemléleti térképére is
jellemző pluralitása korunk alapvető realitásai közé tartozik. Ezen eszmei sok
féleség tudomásulvétele, a különféle életvezetési módok, érdekek, érték-motívá
ciók és ideálok létének, létjogosultságának és hatékonyságának regisztrálása ugyan
akkor elsőrendű feladatává teszi a ma legszélesebb körben ható, doktrinálisan is
kidolgozott világnézeti álláspontok képviselőinek, hogy saját véleményük meg
vagy újrafogalmazásakor ne csupán elveik belső koherenciájára vagy a minden
napok emberi gyakorlatában való megvalósulására. a valóságos emberi-társa
dalmi életet átformáló, vagy éppen az által formált mivoltára legyenek tekintettel,
hanern arra is, hogy a más világnézeti alapon gondolkodó, másként vagy más mo
tívumok alapján tevékenykedő egyének és közösségeik eszmei és gyakorlati ma
gatartásának tekintetbevétele. meg- és elismerése nélkül sem saját gondolataik
mind színvonalasabb és teljesebb kifejtésére, sem a gyakorlatba való egyre széle
sebb körű átültetésére nincs mód, Mivel a mi viszonyaink között a marxizmust és
a kereszténységet tekinthetjük a legpregnánsabban kidolgozott. kifejtett, egyben
pedig a legszélesebb körben ható világnézeti alternatívának, természetes, hogy a
társadalmunk eszmel pluralitásából adódó feladatokat is elsősorban a hivők és
nem-hivők közötti gyakorlati és elméleti kontaktuskeresésként kell értel
meznünk.

E meggondolásból kiindulva egy korszerű marxista valláselméleti értelmezés
végső soron korunk vallásosságában vagy a hivő meggyőződésben általában alig
ha láthat egyebet, mint az ember boldogulásáért - igaz, számára elfogadhatatlan
és elvileg elhibázottnak .tűnő, transzcendens kiindulópontból - szót emelő törek
vést. Ugyanakkor tényként kell elfogadnunk, hogy világunk ma hivő és nem-hivő

tudattal, meggyőződésselis át- és megélhetö: az eszmei-világnézeti pluralitás hát
terében az ember történelmi korlátozottságának mindennapi viszonyainkban rej
lő, objektív tényei állnak, amelyek- itt és most - elégséges okot és alapot adhat
nak immanens és transzcendens természetű világnézeti hipotézisek megfogalma
zásához vagy fenntartásához és mindennapi tevékenységünk alapjául tételéhez is.
Már a szándékoltan kategorikus érvényességű,az egyéni be- és elfogadás szintjén
azonban ma valójában alternatív természetű, személyes döntést és nem mindenki
számára evidens módon való igazolást kívánó és engedő hivő és nem-hivő

meggyőződésegyüttes jelenléte is azt sugallja, hogy korunkban kikerülhetetlen és
szükséges a marxisták és keresztények közötti eszmecsere és vita. Hivők és nem
hivők. keresztények és marxisták a jelenben megvalósuló és a jövőben is várható
egyuttéléséböl ugyanakkor más következtetés is adódik, amelynek fontosságára
az utobbi egy-két évtizedben keresztények és marxisták itthon és külföldön egya
ránt rámutattak.l
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KÜLÖNBÖZŐ VILÁGNÉZETŰ EMBEREK zavartalan együttélésének elemi fel
tétele és természetes velejárója ugyanis, hogya' világnézetek közötti - át nem
hidalható - válaszfalak ne legyenek egyben vízválasztók az együttélés hétköznap-

. jaiban, a munkában és a szabadidőben, a politikában és a kultúrában. Mint egy
eszmei. sokféleséggel is jellemezhető társadalom tagjainak, vannak és lehetnek
olyan "közös dolgaink", amelyek feltételezik a különböző meggyőződéseket eleve
tiszteletben tartó, a végső elvek ellentétességét a gyakorlati érdekek és célok kö-
zösségével összekapcsoló párbeszédet. .

A századunk 60-as éveitől nemzetközi méretekben kibont~kozottdialógus fon
tos, marxisták és keresztén>,ek által ma már egyaránt természetesnek tekintett
feltétele a másik fél álláspontjának mind alaposabb megismerése, meggyőződésé
nek tiszteletben tartása, az ember sorsára, jövőjére vonatkozó tartalmas és elkö
telezett világnézeti alternatívaként való értékelése. Ennek á szempontnak az ér
vényesítését a marxista szám'ára megkönnyítheti, hogy tudja: saját elvei szerint a
vallás, "a szorongatott teremtmén), sóhaja" - ha számára végső soron illuzorikus
nak tűnő és elfogadhatatlan formában is, de - az emberi teljesség harmonikus
megvalósítására irányul, s olyan korban, amikor ez a teljesség még igen távoli, az
illuzorikus formák között számos, a valóságos szabadság irányába mutató érték és
törekvés is megfogalmazódhat. Így lehetnek olyan közös - bár más és más világ
nézet bázisán megfogalmazott - célok, amelyek szolgálata az együttes cselekvés, a
párbeszéd és a közös gondolkodás követelményét állítja mind a keresztények,
mind a marxisták elé s módot ad arra is, hogy - amint arra keresztény oldalról is
többen 'rámutattak - olyan értékeket fedezzünk fel a másik fél álláspontjában, ame
lyek a mieink is, vagy amelyek adaptácioia.alapelveink sérelme nélkül tehetné gazda
gabbá saját meggyőződésünket.E tények és lehetőségek belátásából adódik a marx
ista elmélet azon feladata, hogy - saját világnézeti pozícióinak tisztázása és folya
matos felülvizsgálata mellett - a vallásos világnézet tartalmát, társadalmi haté
konyságának természetét ne csak elvont filozófiai problémaként, vagy ellenkező

leg, leegyszerűsített politikai-szociális realitásként, hanem a társadalmunk eszmei
arculatát és mindennapi életét ma és a jövőben is nagymértékben meghatározó
világnézeti alternatívák egyikeként elemezze. Így válhat a marxizmus és a ke
reszténység által megfogalmazott eszmények, értékek és végső elvek szembesítése
egyszerre a különbözö meggyőződésű, hivő és nem-hivő emberek közötti teoreti
kus, ideológiai és gyakorlati párbeszéd eszközévé- és olyan világnézeti. nevelő té
nyezővé is, amely tevékeny részt kaphat - valamennyiünk közös érdekében - köz
gondolkodásunk formálásában, a világnézeti identifikáció iránti igény [elkeltésében, a
világnézeti differenciálóképesség fokozásában, a saját álláspontunk alapos végiggon-
dolásában és a mások véleményének megbecsülésében. .
Hivők és nem-hivők kapcsolatának két évtizedes múltjára visszatekintve fo

galmazhatunk úgy, hogy ma már a párbeszédnek nincsen alternatívája, sem nálunk,
sem általában a világban, s hosszú távon kudarcra vannak ítélve azok a kísérletek
is, amelyek e dialógus esetenkénti elmaradásából vagy megszakadásából próbál
nak erényt és valamelyik fél Néleménye melletti érvet kovácsolni.' Természetesen
ez nem jelenti azt, ho~y ne lehetnének és lennének eltérő vélemények arról: kik,
hol, miko; és mitol foiytassanak párbeszédet; számos körülmény folytán ezeknek a
kérdéseknek a megítélésében különbözhet a keresztények és a marxisták állás
pontja, s mindkét táboron belül is lehetnek nézeteltérések a dialógus céljainak és le
hetőségeinek tekintetében, egészen addig a pontig, ahol mármagának a dialógusnak a
léte és jolytonossága kerülne veszélybe.
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TERMÉSZETESEN VANNAK A KERESZTÉNYEK ÉS MARXISTÁK KÖZÖTT
folyó párbeszédnek olyan általános feltételei. amelyek hiányában 'semmiféle kez
dernényezö szándék sem hozhat eredményeket, ám ezeknek a feltételeknek a tisz
tázása és megteremtése is csak a dialógus folyamatában lehetséges. A párbeszéd
számos nemzetközi fórumán is megfogalmazódott ezeknek ól feltételeknek a sora,
hivők és nem-hivők hazai kapcsolataiban pedig gyakorlatilag is egyre inkább ezek
az elvek a mértékadó~k.4 Ilyen előzetes feltételnek kell tekintenünk egymás
meggyőződésének kölcsönös tiszteletét és tiszteletben tartását. Ez könnyen belát
ható, hiszen ha 'nem vesszük komolyan egymás álláspontját és az egyes álláspon
tok belső koherenciáját, akkor aligha leszünk képesek szót érteni vitapartnereink
kel, s hamar abba a helyzetbe kerülhetünk, hogy nem velük, hanem a róluk ki
alakított képünkkel folytatunk eszmecserét. Legalább ennyire fontos követelmé
nye a párbeszédnek a hivő és nem-hivő partnerek közötti kölcsönös bizalom és
őszinteség. Tudnunk kell.. hogy nem egymás legyőzése, de még csak nem is
meggyőzése szándékával állunk szóba egymással, hanem azért, hogy megtaláljuk
egymás véleményében azt, ami elválaszt és azt, ~mi összeköt bennünket. Tisztában
kell lennünk azzal is, hogya dialógust nem valamilyen pragmatikus, pusztán taktikai
meggondolás s a mögötte munkálá manipulativ szándék, hanem a különféle világné
zetű emberek együttélésének ténye hívta életre - mindkét fél érdekeinek szolgálatá
ban. Sziikség van a hivők és nem-hivők közötti partneri viszony megteremtésére is,
hiszen csak egyenrangú felekként érthetünk szát az élet minden területén - a "hét
köznapok spontán párbestédeitol" a közéletiség szléráiában vagy a teoretikusok között
folyó véleménycserékig.

Ami mármost a párbeszéd lehetséges típusait és témáit illeti, nyilvánvaló, hogy
az eszmecsere elvileg három szinten, az alapvető világnézeti kérdések szembesí
tésének területén. a gyakorlati együttműködéslehetőségénekkutatása és biztosí
tása, valamint a társadalmi-emberi értékek közös vagy együttes szolgálatának
régiójában folyhat. Ezek közül a mindennapi élettel a legelevenebb a gyakorlati
együttműködéstcélzó dialógus kapcsolata, amelynek alapja nem is feltétlenül va
lamilyen teoretikus belátás, hanem a különféle világnézetű emberek együttélésé
ből, koegzisztenciájából származó spontán igény. Nyugodtan fogalmazhatunk úgy,
hogya modern szekularizált világ viszonyai közepette hivők és nem-hivők a csa
ládban, a munkában, a hétköznapokban ténylegesen megvalósuló együttélése,
együttműködéseés kommunikációja mintegy "előtte" jár ezen helyzet egyértelmű
tudatosodásának. Az ember közösségben, társadalomban való létezése szinte paran
csoló szükséggel írja elő, hogya különböző világnézetek bázisán folyó közös cselek
vésben ne az eszmei indítékok eltérő voltán vagy a tevékenység eltérő értékelésein.
hanem hivők és nem-hivők által közösen élvezett eredményein legyen a hangsúly.
Hazánkban keresztények és marxisták kapcsolatának ebben a régiójában szület
tek a legelső eredmények, hiszen az 50-es évek végétől kibontakozó politikai és
egyházpolitikai feltételek között mód nyílt arra, hogy a hivők egyenként és együt
tesen azonosuljanak társadalmi céljainkkal. és hitük integritását megőrizve le
gyenek aktív részesei társadalmunk munkájának és életének. Valójában ennek az
élet minden területén megjelenő párbeszédnek és együttműködésnek nem kis
szerepe volt abban, hogy az állam és az egyházak viszonya ma Magyarországon
rendezett, hivők és nem-hivők a munkában, a köz-és magánéletben megvalósuló
kapcsolataiban pedig egyre inkább a "tettek dialógusaként" felfogható tudatos
gyakorlati együttműködés a mértékadó. A szövetségi politikánk által teremtett bá
zison mód nyílt hivők és nem-hivők gyakorlati-politikai kapcsolatának, együtt-
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működésének megteremtésére is, és "lehetségesnek mutatkozott, hogy a hazai
egyházak - anélkül, hogy ezt sajátos küldetésük csorbításának vagy korlátozása
nak érezték volna _ .. ne csak a megvalósuló életszínvonal-politika, szociálpoli
tika, népesedés- és családpolitika stb. bizonyos lépéseivel nyilvánítsák egyetértő
vagy konstruktíve bíráló véleményüket, hanem - saját értékrendjükből kiindulva s
a marxizmus világnézetével polemizálva megállapítsák azt is, hogy az igazságosság
és a szeretet keresztény eszméi jobban megvalósíthatók szocialista, mint tőkés

feltételek között."! Ennek a gyakorlati együttműködésnekszámos jelét láthatjuk a
hazai egyházak közéleti szerepvállalásában és béke-szolgálatában, erre a munkára
és együttműködésre pedig társadalmunk - korántsem csupán a "hivatalos poli
tika" szintjén - a hivő emberek mind fokozottabb társadalmi megbecsülésével vá
laszol. Hozzá kell ehhez tenni, hogy helyesnek bizonyult az a mindkét fél, marx
isták és keresztények által is elfogadott szemlélet, amely a világnézeti és ideoló-.
giai véleménykülönbségeket alárendelte a közösen végzett munka céljainak és
értékeinek.

Ugyanakkor természetes, hogya gyakorlati együttműködésés az azon munkál
kodó párbeszéd nem teszi feleslegessé, sőt bizonyos értelemben igényli és meg
követeli azoknak az eltérő világnézeti alapelveknek párbeszédes szembesítését is,
amelyek a keresztényeket és marxistákat elválasztják egymástól. A párbeszédnek
ez a - már a Gaudium et spes áltat is ajánlott, a 60-as évek derekától pedig vezető
marxista és keresztény teoretikusok által is felkarolt - metajizikai vonulata volt
talán leglátványosabb mozzanata nemzetközi méretekben a hivők és nem-hivők

között kibontakozó újtípusú kapcsolatoknak. Kezdettől sokan voltak, akik e pár
beszéd-típussal kapcsolatban kételkedésüknek adtak hangot, mondván, hogya vi
lágnézeti alapkérdések körében a párbeszéd aligha hozhat mást, mint az egymás
sal szembenálló világnézeti hipotézisek újrafogalmazását, hiszen e kérdésekben a
felek között konszenzus nem remélhető, s a párbeszéd szűkségszerűenpárhuza
mos monológok sorává változik. Vitathatatlanul voltak mindkét oldalon olyanok
is, akik az elméleti párbeszédtől világnézeti konvergenciát reméltek, míg mások
saját álláspontjuk integritását látták veszélyben. Ezekkel a nehézségekkel szem
ben ma már nyilvánvaló, hogya világnézeti alapkérdésekről folytatott eszmecsere,
amelyben az eszmei konfrontációé és polémiáé a vezető szerep, önmagában nem elég
séges, de nélkülözhetetlen eleme a keresztények és marxisták között szélesebb alapo
kon folyó párbeszédnek. Mindazok, akik lebecsülik vagy egyenesen lejáratni akarják
ezt a metaiizikai dialógust, elfelejtik, hogy ez az egyedüli útja a másik tel álláspontja

. hiteles megismerésének, s arról sem akarnak tudni, hogya keresztény marxológia
vagy a marxista valláselmélet éppen a metajizikai dialógus permanens légkörében sa
ját elméleti pozicioi mind aprólékosabb tisztázására kaphat lehetőséget.

Bizonyos illúziókkal természetesen le kell számolni: az elméleti viták célja nem
lehet egymás .megtérítése'' és közvetlenül hasznosuló, látványos eredményekre
sem igen lehet számítani. Nem szabad ugyanakkor alábecsülnünk azt a kedvező

hatást sem, amelyet a végső kérdésekrőlfolyó párbeszéd a marxista elmélet- és
.bizonnyal a modern keresztény gondolkodás számára is - jelent. Kétségtelen tény,
hogy korunk marxitmus-interpretácioi sorában akadnak olyan nézetek is, amelyek
vitatják a marxizmus és a kereszténység világnézeti alapelveinek egymást kizárá el
lentétességét, a marxi elmélet és annak ateizmusa közötti kapcsolat szűkségszerüségét,
ám valószínű, hogy e két világnézeti-antropológiai álláspont korunk világnézeti "me
iőnyének" két szélső pólusát jelenti. Meröben más volna a helyzet, ha "dialógus
előtti", "régi" módon a marxizmus világnézeti alapelveiben valamilyen dezantro-
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pomorf scientikus .vilagképletet" vélnénk felfedezni, s a korunkban éppen adott
természettudományos világképet emelnénk - néhány ideológiai megfontolással
kiegészítve - valamely örök, változatlan és az ember "közbejöttétől" függetlenül
igaz világnézeti evidencia rangjára. Valláselméleti értelemben ez aligha volna
egyéb, mint a dialógus létjogosultságának megkérdőjelezése és a felvilágosítók
gondolati attitüdjének, mechanikus-vulgáris materializmusának, szemérmes hivő

ateizmusának felmelegítése. Egy ilyen mentalitás - túl azon, hogy megengedhe
tetlen módon függetleníti és "objektiválja" a világnézet fogalmát annak egyedüli
alanyától, az embertől - a végső kérdésekről folyó vitát döntően természettudo
mányos argumentumok felvonultatásával véli elintézhetőnek, hátat fordítva a
marxi vallásfelfogás gerincét jelentőateista humanizmus intenciójának és még azt
is elfeledve, hogy korunk teológiai fejlődésének eredményeként rég elmúltak
azok az idők, amikor még a hivő fél is a philosophianaturalistól vagy a modern fi
zikától remélte Isten létének evidens bizonyítékait.

MA MÁR VILÁGOSAN LÁTJUK - s e belátás nem csupán a hivők és nem-hivők

közötti párbeszéd lehetőségének és értelmességének biztosítéka és eredménye,
hanem a korszerű marxista valláselmélet .rnetafízíkaí" alapelve is -, hogy Isten
létét vagy nemlétét teoretikus úton és szükségszerü érvénnyel sem igazolni, sem cá
folni nem lehet; tév~d az, aki ebben látja Marx áteizmusának lényegér. Csak teljes
egyetértéssel idézhetjük itt a marxi ateizmusról nyilatkozó Nyíri Tamás vélemé
nyét: "A valláskritika elméletének jogosságát - elég emlékeztetnem Marxnak a 2.
Feuerbach-tételre adott válaszára - a társadalmi gyakorlatnak kell igazolnia. Ez
azt jelenti, hogy míg nem valósult meg a vallás nélküli kommunista társadalom,
addig a marxi elmélet arra vonatkozólag, hogy a vallás lényegében véve hamis
tudatforma, nem tekinthető bizonyítottnak. Egy teória a 'több lehetséges közül,
amit történelmi-társadalmi gyakorlatnak kell verifikálnia vagy megcáfolnía."!
Nyíri megjegyzése mögött véleményem szerint ott áll az a hallgatólagosszernléleti
konszenzus, ami - legalábbis az elméleti - dialógus létének alapja: annak megen
gedése, hogy esetleg a. másik félnek van igaza s a világnézetek vitájában csak az
ember hivők és nem-hivők által is formált világtörténelmi jövőjétől remélhető

válasz.
A marxizmus keresztény kritikusai Calvez óta úgy is fogalmaznak Marx ellené

ben, hogy annakateizmusa eleve kizárja, éppen ezért érvényes módon nem bizo
nyítja, de nem is zárja ki Isten létezését, a marxi valláskritika elméletileg nem
igazolt, hiszen önkényesen felvett posztulátumon nyugszik. Fogadjunk el ebből az
.érvelésböl annyit, hogy Marx-valóban eleve kizárja a transzcendencia létének
realitását, ám tegyük hozzá azt is, hogy e Calvez által logikai hibának tekintett sa
játosság a marxi ateizmus sajátos, a. régi ateizmus rendszereitől elütő gondolati
szerkezetéből következik s ennyiben nem fogyatékossága, hanem lényeges alap
elve Marx véleményének. Meggyőződésemszerint, ha Marx ateizmusának jellegét
általában kívánjuk' meghatározni, szemléleti alapelvként a 11. Feuerbach-tézis
ismert megfogalmazására kell utalnunk: "A filozófusok a világot csak különböző

képpen értelmezték; de a feladat az, hogy megváltoztassuk".' E gondolatból egye
nesen következik, hogy Marx ateizmusa mindenekelőttgyakorlati ateizmus, amely
- s ez jelentősen módosítja az elméleti párbeszéd kereteit és esélyeit is' - nem mér
hető a hagyományos ateista vagy éppen teista rendszerek mértékével, s amely a
világ megváltoztatásának hatékony eszközét - többek között - egy Isten nélküli
világ immanens hipotézisében jelöli meg. E megközelítés újszerűségét keresve
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vegyük számításba, hogy a korábbi ateizmus képviselői kiindulásként feltették a
kérdést: létezik-e a transzcendencia, majd e kérdésre - különbözö meggondolá
sokból, de valamennyien - tagadólag feleltek. Némileg képletesen szólva a régi
ateizmusnak először meg kellett engednie, hogy Isten van, lehet, hogy azután ezt a
lehetőséget a valóságos dolgok rendjéből kizárhassa - idoközbenpedig maga is a
spekulatív elméletalkotás ingoványos talajára lépett. Ezzel szemben Marx számá
ra Isten léte valóban egy pillanatra sem kérdés; elmélete - a klasszikus német
gondolkodás eredményeire támaszkodva s történelmi elemzésében arra elégséges
alapot találva - eleve, előzetes hipotézisként zárja ki a transzcendencia realitását.
Tegyük fel tehát Marx-szal, hogy Isten nincs, hanem az ember az, aki "egyedüli
szerzöje és szereplője saját történetének". Ha pedig nem Isten léte és egy benső

séges Isten-ember viszony a vallás létezésének alapja, akko-r az ember. evilági,
immanens történetében kell választ találnunk a vallási képzetek, eszmék születé
sére és fennmaradására. Azt Marx egy pillanatig sem vitatja, hogy az istenek tény
leges szereplői az emberiség történetének, annyiban, amennyiben a nevükben és
a beléjük vetett hittel cselekvő emberek jóvoltából objektív, tevékeny és uralkodó
részeseivé lesznek, lehetnek a teremtmény életének. Marx véleménye ugyanakkor
az, hogy nem Istenből kell levezetni az embert, hanem a vallást, mint az illúziók
világát, mint az ember történelmi tettét, a valóságos emberi viszonyokból és cse- I

lekvésekből,az evilágiság szféráját átható elidegenedésbőlkell megérteni. Az ate
izmus, mint gondolatkísérlet, mint előfeltevés helyességének igazolása is csak ezen
az úton, nem a perlekedő, istencáfoló elmélet, hanem az elidegenedés visszavéte
lét célzó praxis folyamatában válik lehetségessé, mindaddig egy marad a gyakor
lat próbájának alávetendő és a párbeszéd alapját jelentő világnézeti hipotézisek
sorában. Ebben a feltételes értelemben igaz, hogy az elméleti ateizmus megvaló
sulása nem egyéb, mint radikális megszűnése is.

Marx egy Isten nélküli világ hipotéziséből kiindulva kereste a vallás létrejötté
nek és fennmaradásának, tényleges társadalmi hatékonyságának magyarázatát, s
úgy találta, hogya nembeli lény mivoltát elidegenült viszonyai között és azok el
lenére is realizálni akaró ember szükségszerüen posztulálta azt a transzcendens
világrendet, amely az elidegenedés visszavételének a marxizmus szerint végső so
ron eszmei-illuzorikus, ám mindaddig szükségszerű útja, amíg a történelmi-társa
dalmi fejlődés menetében ténylegesen képessé nem válik e külső-idegenség, létezése
történelmileg adott korlátainak leküzdésére. Ebben és csak ebben az értelemben ne
vezhetjük a vallást a marxizmus oldaláró/tekintve hamis tudatnak, nem értve e kife
jezésen mást, mint az emberi létezés történelmi korlátozottságának eszmei reflexióját,
az elidegenedés szubjektív - s korántsem csupán a vallásban, hanem a társadalmi
tudatformák egész sorában megfogalmazódó - típusát.

E kifejezés pejoratív felhangjaitól és 'Ieegyszerúsítö értelmezéseitől eltekintve,
az emberiség történelme számtalan példát kínál annak bizonyítására, hogya gya
korta nagyon is sommásan hamis tudatnak nevezett szervezödési módok ésesz
mei képzödmények adekvát reflexiói az emberi praxis előtörténetét uraló elide
genült anyagi-termelési viszonyoknak. purván fogalmazva az elidegenült tudat 
mindig és kizárólag - az elidegenült lét saját feltételeihez képest általában adek
vát tudata, amelynek nincs köze a tévedéshez, a valóság hibás megismeréséhez,
elsajátításához. A vallás mint hamis tudat sem a valóság torz tükrözése egy dialó
gusra orientált marxista interpretáció számára, hanem a torz, elidegenült valóság 
éppen ezért ugyancsak torz, ám ismeretelméleti oldalról tekintve pontos, hű - leképe
zése ,. így a marxizmus által kiinduló hipotézisként elfogadottak szerint várt megha-
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ladása sem a valóság "igaz" magyarázatán, hanem az emberi praxis korlátozottságát
meghaladni képes tudatos tevékenységen múlik.

Ám ha ezek alapján igaz az, hogy a hivők gondolkodása és az ez által vezérelt te
vékenysége megfelel tényleges létviszonyaiknak, s az ezen eszmélődés alapjául
szolgáló transzcendens érték-, norma- és létrend valósága, valódisága rövid távon,
elméletileg korrekt és evidens módon nem zárható ki, akkor végső elveik tekin
tetében gyökeresen különbözö világnézetek között is feltételezhető az embert, an
nak - itt és most időszerű és lehetséges - megvalósítását szolgáló érdekek, eszmék
és értékek közössége, vagy az erre irányuló törekvések - nem világnézeti kapitu
lációt jelentő - konvergenciája.

Ezzel már mintegy körvonalazódik a hivők és nem-hivők közötti párbeszéd' har
madik, talán a legtermékenyebbnek ígérkező, ám ma még alig járt útja. Nevezzük
a dialógus ezen típusát ideológiai-eszmei párbeszédnek, amelynek témái felölelik
a világnézeti alapkérdések és a mindennapi élet, a gyakorlati együttműködésré
giója között közvetítő erkölcsi, érték-elméleti, személyiség-elméleti, kulturális stb.
szférák keresztényekre és marxistákra, minden emberre tartozó problémáit. Így
például a személy méltóságát, morális autonómiáját érintő kérdésekben a marxista
sokat tanulhat a hivőtől, s a keresztény számára is adhat útmutatást a világért elköte
lezetten cselekvő nem-hivő norma- és értékrendie. mikozben mindkét fél csorbítatla
nul megőrizhetisaját világnézeti álláspontjának integritását. Az sem lehet vitás, hogy
'fZ emberiség - vagy egy nemzet - kulturális kincsei - függetlenül attól, hogy hivő vagy
nem-hivő emberek, korok alkotásai - párbeszédre méltó közös értékei minden világ
nézeti értelemben megosztott társadalomnak. Tovább szaporíthatók a példák olyan
területeken, ahol a mégolyeredményesen fejlődő gyakorlati együttműködéssem
elegendő. Nem csupán arról van szó, hogy egy olyan társadalomban, ahol az idős

emberek helyzete nem minden tekintetben megoldott és széles rétegeket, nyo
maszt a mentális higiénia ilyen vagy olyan elemeinek hiánya, igényelni kell és
lehet az egyházak, a hivő emberek gyakorlati segítségét, hanem arról is, hogy
marxistáknak és keresztényeknek mielőbb számot kellene vetniök azzal a hasonló
vagy közös eszmei alappal is, amely - ismét nem a világnézeti határok elmosásával 
megalapozza ezt a tevékenységet. Mindez pedig a marxisták oldaláról azáltal válik
lehetségessé, ha tényként elfogadjuk, hogy ma a vallásosság is hatékony és érté-

, kes eszköz lehet az emberiség jobb jövőjének formálásában, az' ember belső érté
keinek és külső lehetőségeinek kimunkálásában, arra pedig, hogy melyik fél vég
ső világnézeti hipotézisei bizonyulnak igaznak, meggyőződésem szerint csak vi-
lágtörténelmi távlatban remélhetünk választ. '
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