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"GONDOLAT, SZÓ ÉS TEENDÖ"

Az emberiség eddigi történelme: dialógusok története. A különböző uralmi pozí
cióban, tulajdoni helyzetben, más-más világnézeti felfogás talaján álló emberek,
amióta csak jegyezzük a históriát, párbeszédet folytatnak egymással, elsősorban

éppen az uralmi formákról, az együttélés esélyeiről, a tulajdonviszonyokról, a vi
lágnézetek relatív és abszolút mivoltáról. Az emberiség szellemi, erkölcsi és gazda
sági haladása legalább olyan mértékben köszönhető a folytonos, s még a legéle
sebb szembenállások idején sem szünetelő párbeszédnek, mint az ellenséges ha
talmi csoportok. rétegek-osztályok küzdelmének.

Az évezredek folyamán a dialógusnak különbözö változatai alakultak ki. Ezek
közül a legrokonszenvesebb kétségkívül az, amelyikben a felek mindegyike tény
leges társadalmi, etikai, világnézeti értéket képvisel - s amelyben a vitázok köl
csönösen elismerik egymás nézeteinek értékmeghatározottságát. Ez esetben a vita
- logikusan - nem is szíthat erőszakot a partnerek között; sajnos az emberiség út
ját korántsem csak a logika mérföldkövei szegélyezik ...

Ilyen értékorientált és értékelismerő párbeszédnek minősíthetjükma a külön
bözö társadalom és világnézetek dialógusát, a vallások egymás közti diskurzusát,
és a két alapvető felfogás, az ateizmus és a hit párbeszédét. Előfordulhat, hogy
egyesek az érvek serpenyőjét - a fennálló politikai viszonyok függvényében - ke
vesebb vagy több erőszakkal a magúk javára próbálják billenteni, de teljességgel
elképzelhetetlen immár, hogy a másiktól mindenfajta értéktartalmat eltagadja
nak. Nincs és nem is lesi olyan, társadalmi küzdötér, amelyről a valódi értéket
hordozó felfogások. köztük a marxizmus és a kereszténység, letörölhetők vol-
nának. '

Aki a tudományos megalapozottság igényével kívánja áttekinteni az emberiség
történelmét, nem tévesztheti szem elől, hogy az európai társadalom fejlődését a \
görög-római civilizáció, illetve a keresztény kultúra indította el. Ezen nyugszik
nemcsak a középkor viszonylag stabil világa, hanem az újkor forrongótársadalma
s századunk kétpólusú világ- és nézetrendszere is. Az ember - s ebben a magunk
részéről rendíthetetlenül hiszünk - végső soron mindig a nagyobb szabadság felé
halad; kétezer évvel Krisztus születése után elérkezhetünk oda, hogy az egymással
kibékíthetetlen ellentétben álló felfogások hívei elismerik: egymás létének és esz
méinek fennmaradása nélkül a világ fizikai és szellemi egyensúlya többé nem tart
ható. S erre az egyensúlyra - a technikai fejlődés, a fegyverkezés ilyetén fokán 
ma nagyobb szükségünk van. mint valaha.

A világ alakíthatóságának és az evangéliumi szeretetnek a történelmi pöréről

írja Marxtól-Marxig címü tanulmányában Hegyi Béla: "Mindezek az érintkezési
pontok kellő igazolást szolgáltattak és szolgáltathatnak ma is ahhoz, hogy ke
resztények és marxisták, hivők és ateisták értékmegvalósításai a praxisban kap
csolódjanak egymáshoz ... Hogy ez a találkozás ma a marxizmus részéről lehet
séges, sőt kívánatos, azzal magyarázható, hogy a marxisták a maguk oldaláról nem
azt tekintik problémának, létezik-e Isten vagy sem, hanem hogy a hivő emberek
milyen társadalmi értékeket és erkölcsi alapelveket vonnak le maguknak a ter-
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mészetfölötti létezöböl. A kereszténység azért tartja lehetségesnek, sőt fontosnak
ezt a találkozást, mert az. ateizmust elfogadja ugyan »vallástalannak«, »istentelen
nek«, de nem ítéli meg hitetlennek. Napjaink művelt, korszerű ateizmusa valójá
ban csak akkor lenne »hitetlen«: ha nemcsak Istent, hanem általában a világ értel-
mét is tagadná." I

Ugyanerről, marxista szempontból, a következőképp vélekedik Lukács József:
"Aligha érthetünk egyet azokkal, akik az egyházak lojalitása, az állam és az egyhá
zak közti jó viszony láttán a praxis körében csak a gyakorlati együttműködést,az
eszmék körében csak a két világnézet harcát tartják szem előtt. Maga .az örvende
tes és egyre fejlődő együttműködés ugyanis éppúgy megköveteli a türelmes,
konzekvens, a másikat nem sértő, de a cselekvés egységét javító vitát, miként a
világnézeti konfrontáció maga sem elsösorban Isten léte vagy nemléte, a lélek
halhatatlansága vagy a szentháromság dogmája körül, hanem igazában azoknak a
kérdéseknek eszmei tudatosítása körül folyik, amelyek hivőt és ateistát egyaránt
érintenek, amelyek megoldásában érdekeik valójában közösek, de amelyekre el
térő módon reagálnak."

Konzekvens, a cselekvés egységét javító vita: a világnézeti küzdelemnek ma ez
az egyetlen olyan eszköze, amely a másikat nem sérti, s amely közelebb visz a
mindkét fél által kívánatos célhoz: az erőszakmentes társadalom megterem
téséhez.

A cselekvés egységét javító vita - de hogyan? A magyar történelemben mind
máig nem alakultak ki a nézeteltérések bejelentésének, ütköztetésének és meg-, .
oldásának azok a demokratikus formulái, amelyek az angol, a holland vagy az
amerikai polgár életét két-háromszáz éve végigkísérik. Nincs viselkedéskultúránk,
következésképpen nincs politikai vitakultúránk sem. Témánknál, a külőnbözö

világnézeteknél, illetve azok intézményeinél maradva, egyfelől leszögezhetjük,
hogy hazánkban az-egyház - értsd rajta most a római katolikus hierarchiát - az
utóbbi évszázadokban (amikor Európa fejlettebb országaiban már rég megvaló
sult a felekezetek békés egymás mellett élése) több ízben is tanújelét adta tűrel

metlenségének, önmagát a hatalom szellemi letéteményesének hirdette, s ennél a
jogánál fogva megpróbálta az embereket - nemcsak a saját híveit! - afféle hitbéli
lelki kordában tartani. Másfelől láttuk, hogy közvetlenül a hatalomátvétel után' a
kommunisták nem sok kétséget hagytak az iránt, hogy a vallást csupán átmeneti,
s a szocializmus felépültével szükségképp eltűnő jelenségnek tartják; és mivel ezt
a szocializmust egészen közelinek vélték, nyilvánvaló volt számukra, hogy a vallás
és a hitélet megszünését minden lehető módon szorgalmazniuk kell. S a hibás
módszerekben -lévén erős, centralizált hatalom a kezükben - nem volt hiány.

A jég a hatvanas évek közepén-végén kezdett olvadni, s mára egészen fölenge
dett. Eljutottunk odáig, amit három évtizede kevesen hittek volna: a két alapvető

világnézet képviselői, hivők és ateisták kölcsönösen elismerik egymás felfogásá
nak értékeit, szándékának jóindulatát, s azt a jogát, hogy egymás nézeteit nyil
vános bírálat tárgyává tegyék. Ez volt az első, s egyben a legnehezebb lépés.
Miért? Mert a hatalom birtoklása a kényelemre hajló, dogmatikus marxistákat
arra ösztökélte, hogy mit se törődjenek a más felfogásúakkal, hiszen úgyis ők van
nak a'"nyeregben", a hegemón világnézet birtokában; a hatalomból való kitaszí
tottság az egyházban pedig a konzervatív erőket mozgósította. Átmenetileg úgy
látszott, hogy a világnézeti tolerancia és a belső megújulás helyett a hitvédelem
ortodox apostolai kapnak szerepet. Hogy végül mindkét oldalon felülkerekedett a
józan ész, az annak köszönhető, hogy mindkét fél fölismerte: a mindent-kizárásnál
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hasznosabb az érték-befogadás, s legfontosabb a világnézetek, hitek, társadalmi
reformkísérletek eszköze és célja: az ember.

Hogyan vitatkozzunk? Hogyan disputáljunk olyan kérdésekről, amelyekre vála
szaink egymás számára elfogadhatatlanok?

Bármilyen fontos a világnézeti párbeszéd, elsősorbannem a végső kérdésekben
" \

kell megegyezésre törekednünk, hanem azt eldöntendö, milyen keretek között,
milyen kölcsönös kompromisszumok árán tudunk itt és most a nemzeti egység kiala
kításán munkálkodni. Nincs ennél fontosabb feladatunk! S nincs ennél nagyobb
esélye annak a népnek, amely e cél elérése érdekében megtalálta és elfogadta az
egyetlen reális eszközt, a szövetségi politikát. -,
, Elfogadta - elvben. De nincs kellő demokratikus gyakorlata ahhoz, hogy min
den ellentmondás és megtorpanás nélkül alkalmazni is képes legyen. Amíg a
hierarchia - az állami és az egyházi vezetés - az utóbbi másfél-két évtizedben meg
egyezésre jutott, kinyilvánította és tettekkel igazolta kölcsönös jó szándékát, ad
dig az alsó szinteken, a községi, járási, megyei régiókban még sok értetlenséget,
türelmetlenségét, olykor gáncsoskodást is tapasztalhatunk.

Hiteles, gazdagító párbeszédre van szükségünk, termékenyítő gondolatokra,
amelyek a gyávaságtól a tettekhez vezetnek. " ... semmi sem hiányzik az embe
reknek annyira, mint gondolat, szó és teendő, mely őket fölemelné - írja Ancsel
Éva~ - S voltaképpen semmi sem lenne egyszerűbb,mint utat engedni a bátorság
mindánnyiunkban meglevő szükségletének. De ha ez elmarad, az emberek öntu
datlanullés naponta adják el lelküket a megalkuvás hétköznapi ördögeinek, e
míndennél ravaszabb ügynököknek, akik senkitől se kérik, hogy egyetlen' alkuval
vesztegesse el tisztességét ... hanem darabonként fosztanak meg tőle, vég nélküli
törlesztésre kárhoztatva."

Megalkuvások: gyávaságok. A következmény: balítéletek. tévhitek, gyűlölködé
sek. Nem szocialista és nem keresztény élet- és gondolkodásmód.

A kettő között ugyanis .nincs antagonisztikus ellentmondás. Van a világ erede
tére és céljaira, a történelem menetére adott magyarázatokban: de nincs és nem is
lehet - nem szabadna legyen - alapvető ellentét az evilági boldogulás módozatai
nak keresésében. Emberek vagyunk, s meghalunk valahányan. De kell, hogy itteni
sorsunkat' illetően megegyezésre jussunk; kell hogya másik jogát elismerjük a
hitre vagy a hitetlenségre. S azt is, hogy ki-ki a saját normái szerint rendezze be az
életét.

Az áruló című regényében Sánta Ferenc négy huszita-korabeli figura, a fölkelő,

a zsoldos, a püspök és a paraszt párbeszédét írja le. Vitatkoznak az íróval, egymás
sal, a történelemmel; a tétet - az igazság mineműségét - tekintve jogos szenve
déllyel. Véleményét, vélt igazát kifejti a huszita, a császári katona, a püspök, az író
- csak épp a paraszt, minden háborúk teherviselője és szenvedöje szeretne elme
nekülni ebből a kínos szituációból: három valahai nyomorgattatója elől. Az író - s
így az olvasó - rokonsze~ve kétségtelenül az övé. Ő az, akinek gyermeket-nemze
nie, etetnie, nevelnie, földet művelnie kell, míg a többiek a hatalomért acsarkod-

, nak, fegyverrel, mint a katonák, vagy negédes szóval, mint Eusebius. '
Olyan szóra van szükségünk, amely a gyávaságtól a tettekhez vezet: segíteni

minden idők "parasztjain". Akik ma többen vannak, mint bármikor a történelem
ben. A \)ilágon jelenleg 450 millió ember éhezik, a 6-10 éves gyermekek közül 100
millíó nem járhat iskolába, az írástudatlanok száma legalább egymilliárd. Miköz
ben - el nefelejtsük valahogy - az emberiség elenyésző kisebbsége magas fejlett-
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