
A hónap krónikája

Keresztény-marxista konferencia
A megszaporodott dialógusok korában is újszerű
kezdeményezésnek mondható konferencia zaj
lott le Budapesten június 20-24-e között, ki
lenc amerikai és nyolc magyar teológus és
filozófus részvételéVel. Az amerikai küldöttség
egy tagja, a magyarok közül négyen (Földesi
Tamás, Frenyó Zoltán, Horváth pál és Kelemen
János) képviselték a marxizmust - a többiek
különféle keresztény egyházakat (magyar
részről: Kürti LásZlóreformátus püspök, Prőhle
Károly evangélikus, Lukács László katolikus, Szi
getí Jenő adventista teológus).

A konferencia magyar házigazdája Földesi
Tamás professzor, a Jogtudományi Kar dékánja
volt, amerikai részről a New Ecumenical Rese
arch Foundation szervezte az összejövetelt, a
Journal ofEcumenical Studies című ökumenikus
folyóirat két szerkesztőjének,Leonard Swidler
nek és Paul Mojzesnek irányításával.

A konferencia témája: A VaIláS és az egyháZak
értékelésének változásai az elmúlt évtizedekben
Magyarországon és az Egyesült Államokban. 
Fölmerúlhet a kérdés: gyümölcsöző lehet-e
bármifajta megbeszélés ilyen összetett folyama
tokról, ilyen eltérő körülmények között élő,

ennyire eltérő nézeteket valló partnerek között.
A konferencia sikere nyomán egyértelmű igen
nel válaszolhatunk.

A feszített, de hatékony munkamódszer sze
rint mindegyik résztvevő tartott referatumot.
Többségük a helyzetfeltárásra és az (ön)kritikus
elemzésre vállalkozott. Ennek nyomán minden
alkalommal valóban nyilt és őszinte eszmecsere
bontakozott ki. A konferencia végére így egyre
határozottabban rajzolódtak ki a konvergenciák,
a hasonló vagy azonos felismerések, az egyet
értés, de az eltérő nézetek is.

A magyar részvevők bepillantást nyerhettek az
amerikai társadalom és kereszténység mai
változásaiba. Az ökumenikus párbeszéd a II.
Vatikáni zsinatot követő években talán az Egye
sült Államokban bontakozott ki a legerőteljeseb
ben. Az elmúlt évtizedben azonban új távlatok
nyíltak a nem-keresztény vallásokkal folytatott
párbeszéd számára is. Ezt a tágasabb ökumeni
kus dialógust az élet diktálja, hiszen a legkü
lönfélébb vallások követői élnek, dolgoznak
egymás mellett. BesZámolót hallhatunka feketék
egyházáról, amely faji alapon gyűjtiössze követő

it ("igent mondunk a feketékre. nemet a feh
érekre" - vallják); az Egyesülés Egyházáról,
ismertebb nevén a Moon szektaröl, az egyházak
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béketörekvéseiről;az amerikai marxlstáknak a
vallásról alkotott változ6 feJf0gásár61.

A legrészletesebben mégis a katolikús egyház
életébe pillantha~ be a három amerikai
katolikus teológus beszámol6ja aIapján. A zsinat
után még j6 ideig meglehetösen konzetvatívvolt
az amerikai katolicizmus. A hetvenes évektől

kezdve azonban egyre jobban radikalizálódott, s
ma egyre tudatosabban teljesíti prófétai-kritikus
küldetését kora társadalmában. Ennek a tö
rekvésnek jegyében született meg az amerikai
püspöki karnak sok belpolitikai vihart kavart
körlevele a háború és a béke kérdéseiről,majd a
gazdasági életről. Előkészületben van a nók
helyzetéVel fogIalkoz6 püspökkari körlevél. Ezt
az teszi különösen is időszerűvé, hogy a fe
minista tendenciák talán az amerikai keresz
ténységben a legerősebbek:

Az amerikai marxista professzor kissé naivan
optimista, elvont előadásával szemben a hazai
marxista előadók ( elsősorban Földesi Tamás) a
marxizmus revízióját sürgették, s a múlt dogma
tikus, merev marxizmusával a mai nyitottabb.
humanista marxízmust állították szembe. A mar
xista-keresztény dialógus alapkérdései kerül
tek felszínre: Szükségszerűen hozzátartozik-e az
ateizmus a marxizmushoz? Hogyan lehet valódi
dialógust folytatniuk a marxistáknak a kereszté
nyekkel, ha a vallást alapvetően hamis, túlhala
dott, kihalásra ítélt tudatformának tartják? Hazai
viszonyaink közepette lehet-e szö valódi díalö
gusröl, beszélhetünk-e a hívők és nemhívők

egyenlő esélyeiról addig, amíg társadalmi struk
túráink nagy részét a dogmatikus marxizmus
határozza meg? Szabad-e a vallást csupán gyakor
lati haszna, erkölcstermelő funkci6ja felől

megítélni, anélkül, hogy igazságtartalmát vagy
legalább annaklehetőségét tudomásul vennénk?
Tarthatö-e még ma is az a formula, hogy az
egyház és a szocializmus politikai szövetségesek,
de ideológiai ellenfelek? Ha a szocialista társada
lom valóban igénybe akarja venni az egyházak
segítségét a tárSadaImi válság megoldásában,
nem kell-e jobban megbecsülnie a keresz
ténység és a keresztények sajátos értékeit, anél
kül, hogy ideológiai harc eímén diszkreditálná
azokat?

A konferencia során sok szö esett a dialógus
ról. De nemcsak elméleti feltételeiről.A dialó
gus gyakorlata és gyakorlása folyt itt amerikaiak
és magyarok, marxisták és keresztények, külön
féle egyházakhoz tartozó keresztények között,
Mindnyájunk számára hasznos lehet, ha ez a
dialógus ennyire őszintén, megértően, az igaz
ságot keresve folytatódik - külföldi katalizátor
nélkül is.


