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Társadalom és etikai értékek

Katolikus-marxlsta dialógus Budapesten

1986. október 8-10. között hazánk fővárosa adott otthont az első hivatalos katolikus-rnarxista
dialógusnak, melyen 15-15 szakértő folytatott eszmecserét aktuális etikai kérdésekről.A szimpó
zium a vatikáni Nemhívők Titkársága, illetőleg a Magyar Tudományos Akadémia védnöksége
alatt állt, rendezője pedig a római Gergely egyetem, illetve az MTA Filozófiai Intézete volt.

I.

Nem véletlen az sem, hogy az eszmecsere középpontjában az erkölcsi kérdések álltak. Következik
ez abból az egyre általánosabbá váló felismerésböl, hogy korunk legégetőbb problémái végső

soron etikai problémák. Egyrészt a technika rohamos fejlődésével nem azonos ütemben fejlő

dött az ember erkölcsi tudata. Az atomtechnika. a humángenetika stb. olyan lehetőségeket ad
nak az ember kezébe, amelyekkel még nem képes felelősséggel élni - hangoztatta előadásában

Georges Gottier genfi professzor. Az ember erkölcsi énjeelmaradt a fejlődésben. Világméretek
ben tudatosítani kell tehát a felelősségét: mivel tartozik önmagának és az emberiségnek. Más
részt a társadalomban számos válságjelenség tapasztalható. A hagyományos társadalmi kötelé
kek fellazultak, az erkölcsi értékrend meggyengült. Ez az állapot a melegágya számtalan negatív
tünetnek (válás, önzés, anyagias gondolkodás, alkoholizmus, marginalizáció stb.), és különösen a
fiatalok számára nehezíti meg a társadalmi beilleszkedést, bizonytalanná válik előttük az élet
célja, értelme, valódi értékei. ..Míndkét oldalról tudomásul kell vennünk - rajzolta meg a kör
képet Lukács József akadémikus -, hogy kiterjedt rétegek eltávolodtak a hagyományos erkölcsi
értékektöl, anélkül azonban, hogy azok helyébe egy új és pozitív erkölcsiség lépett volna."
Egészen nyilvánvaló, hogy ezek a gondok elsődlegesen nem anyagi okokra vezethetők vissza,
megoldásuk sem csupán szervezeti kérdés; orvoslás csak az erkölcsi tudat, az értékszemlélet
síkján várható. Nagyon is kézenfekvő tehát, hogy azok, akik felelősséget éreznek korunkért, az
etikai kérdéseknek adnak prioritást.

Az erkölcsi kérdések napirendre tüzését az elmondottakon túl az is motiválhatta, hogy a két
világnézet eszmerendszerében éppen etikai téren számíthatunk a leginkább közelitésekre, illet
ve megegyezésekre, feltételezve természetesen a feloldhatatlan alapvető világnézeti különbsége
ket. Hiszen mind a két világnézet az embert kívánja szolgálni, a saját alapelveinek megfelelően.
..Éppen az emberért vállalt elkötelezettség síkján valósítható meg a találkozás, a párbeszéd és az
együttműködés azokkal, akik - ha nem osztják is ugyanazt a vallásos hitet - magukévá teszik
azokat az alapvető értékeket, melyek az ember méltóságából következnek" - idézte II. János Pál
pápa kijelentését Paul Poupard bíboros. A budapesti szimpózium erre adott példát. A résztvevők

nem kész recepteket akartak nyujtani, hanem pusztán ajánlásokat kívántak tenni - ahogy Lu
kács József fogalmazott - az emberiség aktuális társadalmi és erkölcsi gondjainak enyhítésére.
Annak ellenére, hogy Lukács József meglehetősen szerényen határozta meg a katolikus-marxis
ta dialógus előtt álló feladatokat, nyilvánvaló, hogy ezt a mindmáig egyetlen ilyen jellegű találko
zótóI, a budapesti eszmecserétől még nem lehet elvárni; ahhoz tartós és elmélyült együttmun
kálkodásra van szükség, Hiszen előbb meg kell egyezni az alapvető, általános érvényű erkölcsi
normák és az azokat hordozó etikai értékek tekintetében - ahogyan Edouard Huber, a római
Gergely egyetem professzora mondta. Marxistáknak és keresztényeknek együtt kell keresni a
közös értékeket, hogy azokra alapozva kidolgozzák az erkölcsiség általános érvényű elemeit,
amit az egyéni és társadalmi cselekvés rendszerében érvényre kell juttatni.
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II.

A résztvevők mindvégig erőteljesen hangsúlyozták, hogy az elvi különbségek fenntartása, eszmei
identitásuk megőrzése mellett igyekeznek közelítéseket, hasonlóságokat, illetve megegyezéseket
kimunkálni a napirenden szereplö hat kérdéskörben. Kevesebb szó esett a nyilvánvaló és köz
ismert különbségekröl és az adott résztémákat az előadók többnyire úgy tárgyalták. hogy egy
ben fogódzó pontokat nyújtottak a másik félnek, azaz kiemelték azokat a mozzanatokat, ame
lyek legalábbis hasonló megközelítést nyújtanak és továbbgondolásra ösztönzik a másik felet. Ez
történt az első résztéma - "Az ember keresztény és marxista értelmezése" - esetében. Közismert,
hogy ebben a vonatkozásban alapvető a különbség a keresztények és a marxisták között. A ke
reszténység az embert Isten teremtményének tekinti, a marxisták viszont az embert a munkából
és társadalmi kapcsolataiból eredeztetik. Ezekre az alapvető elvi különbségekre - közismertek
lévén - alig vesztegettek szót, annál nagyobb figyelmet szenteltek viszont annak a kérdésnek,
hogy mi az állandó az erkölcsben, mi az az alap, amelyben az egyéb értékek gyökereznek. A Nem
hívők Titkárságának a budapesti szimpóziumot összefoglaló nyilatkozatában ez így nyert megfo
galmazást: "Nyitva maradt számunkra az értékek relativitásának kérdése, amely több alkalom
mal felmerült a találkozó során. A Nemhívők Titkársága a maga részéről emlékeztetett felszóla
lásaiban arra, hogy szükséges egy feltétlen érvényességű egyetemes etika elismerése ... " (MK.
86. okt. 25.) A marxi emberképben, a marxista etikában az állandó, egyetemes érvényű elemek
kimunkálása éppen a keresztény-marxista együttműködés elvi tisztázásának érdekében elkerül
hetetlen feladat. Ezt Tadeusz M. Jaroszewski, a Lengyel Tudományos Akadémia tagja előadásá

ban úgy igyekezett elősegíteni, hogy Marx gondolkodásának emberközpontúságát hangsúlyozta.
Marx szemléletét meghatározták a korai kapitalizmusban szerzett tapasztalatai a munkások
nyomoráról. kizsákmányolásáról. Egész eszmevilágát átjárta az ember iránti szánalom és az a tö
rekvése, hogy munkásságával az ember felszabadítását szolgálja mindenféle elidegenedéstől.

Szemléletében az ember állt a középpontban. A marxizmus tehát alapvetően humanista fogan
tatású. Jaroszewski szerint Marxtól távol állt, hogy az egyént alárendelje a társadalomnak,
csupán a kettő kölcsönösségét hangoztatta. A marxi emberkép és a marxi történelemszemlélet
optimista, nyitott a jövő felé, és bízik az ember társadalomformáló erejében. Ami az optimiz
must illeti, a katolikus emberértelmezés sem marad el a marxizmus mögött - fejtette ki Jean
Ladriére, a lőweni egyetem professzora. Elismeri ugyan a bűn jelenlétét a világban és az ember
ben, de felszabadítja a reményt, mivel azt hirdeti, hogy a rosszat legyőzhetjük Isten kegyelme
segítségével. Transzcendentális távlatot nyit meg az ember előtt, aki az Isten Országa felé mene
tel. Isten Országa ugyan nem azonosítható az ember alkotta kultúra rendjével, mégis pozitív
kapcsolat van a kettő között. Az Isten Országáért való fáradozás ugyanis egybeesik a krisztusi
eszmék érvényesítésével. Ennek vezéreszméje az Evangéliumban meghirdetett egyetemes em
berszeretet, az ember szolgálata. - Az első téma megtárgyalási módja érzékeltetheti a három
napos eszmecsere atmoszféráját, stílusát, valamint azt az igyekezetet, amely őszintén és elő

ítéletektől mentesen kereste nem csupán a közös vagy hasonló elveket, hanem - és ebben látjuk
az egész dialógus értelmét - azt a bázist, amely a további együttműködésalapjául szolgálhat.

Az ember autonómiájáról és felelősségéről szólva Ancsel Éva professzor, az MTA tagja a marxi
emberképnek megfelelően hangsúlyozta, hogy autonómia nélkül nincs felelősség sem, mivel
azonban senki sincs az ember felett, magának kell viselnie a felelősség teljes súlyát. Ebben áll
nagysága - és tegyük hozzá: tragikus léthelyzete is, mivel az ember tennészetes igénye, hogy meg
ítéltessék, elnyerje a bocsánatot és eljusson a kiengesztelődésre. VittorioPossenti milánói pro
fesszor szerint az erkölcsi tapasztalatok elemzése arra utal, hogy az ember lelkiismeretében je
len van egy íratlan törvény, amely felvílágosítja arról, hogy mit kell tennie és mit kell elkerülnie.
A lelkiismeret szava az ember erkölcsiségének legmélyebb kifejeződése. Benne egy magasabb
hang szólal meg. A keresztény ember szemében a természetes erkölcsi törvény részesedés az
örök törvényből,melynek normája az isteni bölcsesség. Az ember autonómiája éppen ezért nem
tekinthet el a bennünk élő rnorális törvénytől. Sőt éppen a minden emberben élő erkölcsi tör
vény lehet a hívők és nem-hívők együttműködésének alapja, közös területe, találkozási
pontja, amely meghoz minden ideológiát.

Az etikai értékek értelmezése ugyan külön témája volt a budapesti eszmecserének, a problé
ma elvi tisztázása ennek ellenére még várat magára. Az érték fogalma további filozófiai kutatá
sokat igényel. Erre éppen Nyíri Tamás, a Hittudományi Akadémia professzora mutatott rá kor-
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referátumában. Edouard Huber, a római Gergely egyetem professzora az erkölcsi értékek gya
korlati vonatkozásait hangsúlyozta. Ezekből az értékekből levezethető egy adott társadalom
együttélési szabáJyrendszere a legkülönbözőbb területeken. Ugyanakkor van egy mélyebb dio
menziójuk is, amely összefügg azokkal az elképzelésekkel. amelyeket az ember önmagáról és a
társadalomról, pontosabban eszményi önmagáról és egy eszményi társadalomról kialakított.
Huber professzor ítt minden erkölcsi rendszer egyik alapvető sajátosságát fogalmazta meg, ne
vezetesen, hogy az erkölcs sosem lehet egy meglévő állapot szentesítése, hanem szükségképpen
annak felülmúlására törekszik a jó, a még jobb, a tökéletes irányában. Azt fogalmazza meg, mi
lyennek kellene lennünk. Ebből viszont következik, hogy az etikai értékek és elvek érvényesíte
se egy adott társadalomban, egy adott közösségben csak töredékes, és olykor gyötrő kompro
misszumokkai terhes. Ezt a szemléletmódot alkalmazta Földesi Tamás professzor az igazság
marxista értelmezésének bemutatásánál. A "mindenki kapja meg azt, ami őt megilleti" elve
marxi értelmezésben azt jelenti: az embert megilleti, hogy kibontakoztassa nembeli lényegét, le
győzve az elidegenedés különbözö formáit. Annyiban igazságos egy társadalom, amennyiben biz
tosítja a nembeli lényeg kibontakoztatását. Ez teljesen sosem valósul meg, éppen ezért olyan tár
sadalom a cél, amely nagyobb fokú igazságosságot képvísel. A konfliktusok elkerülhetetlenek az
igazságosság érvényesítésében. Józanul csak arra törekedhetünk, hogy az elkerülhetetlen egyen
lőtlenségek és igazságtalanságok mértékét csökkentsük.

Földesi Tamás professzor és a katolikus álláspontot taglaló Georges Cottier genfi professzor
referátuma egyaránt tükrözi, hogy a korunkat foglalkoztató etikai problémák megítélésében
mennyire közel áll egymáshoz a két fél álláspontja. A jelen helyzet kritikus volta arra szólít ben
nünket - mondta Cottier professzor -, hogy esetenként együttműködjünkadott konkrét prob
lémák megoldásában, a fennálló elvi különbségek ellenére is. Cottier professzor ebben az össze
függésben korunk egyetemes békevágyára hívta fel a figyelmet, amely több mint a pusztulástól
való félelem és nem is csak ideológiai vagy politikai szempontok motiválják, hanem a mai em
ber erkölcsi reflexióinak terméke, korunk humanitásának egyik jellernzöje.

A munka keresztény, illetve marxista értelmezésérőlmondottak távolról sem merítették ki a
témát. Köztudott. hogy a marxizmus inkább a munka objektív társadalmi összefüggéseit vizsgál.
ja, a kereszténység viszont inkább a személyi, etikai vonatkozásokat hangoztatja. De nyilvánvaló,
hogy a kettő nem zárja ki egymást, sőt éppen ellenkezőleg,a kétfajta megközelítés együtt adja a
teljes képet. Egyébként az eszmecsere során a marxista résztvevők ismételten nagy elismeréssel
szóltak II. János Pál pápa Laborem exercens enciklikajáról. melyben a pápa a munka keresztény
értelmezését vázolja, elvetve a tőke és munka hagyományos szembeállítását. És ez nem volt
pusztán udvariassági gesztus. Mint ahogy az sem, ahogy Viktor 1. Garadzsa moszkvai professzor
nyilatkozott a II. Vatikáni zsinat nyomán kibontakozott katolikus tanításról a háború morális el
bírálását illetően. Jaroszewski professzor szerint a marxisták sok kérdésben jelentős fejlődést

tapasztaltak az utóbbi időben a keresztény gondolkodásban, ami új távlatokat nyit a marxisták
és katolikusok közötti együttműködésben.

Az utolsó résztéma az "Együttélés - együttműködés" volt. Ezt a dialógus résztvevői kivétel nél
kül történelmi szükségszerűségnek,elkerülhetetlen feladatnak tekintették, melynek nincs alter
natívája. Hogy nem könnyu feladat, az mindenki számára nyilvánvaló volt. De hogy ezen a téren
is lehetséges előrehaladás,azt éppen a magyar példa is igazolja. Az együttélés és együttműködés

- fejtette ki előadásában Konrad Feiereis erfurti professzor az NDK-ból - nem mentes feszültsé
gektöl, Ennek ellenére az egyháznak a szocialista társadalomban is teljesítenie kell küldetését.
Készen kell lennie a kőzjó előmozdítására és különösen a társadalom erkölcsi problémáinak
megoldására össze kell fognia minden jóakaratú embernek.

Goják János
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