
hogy a hit közéleti igénye nem csorbithatja az állam pluralizmusát és vallási toleranciáját.
Ám helytelen lenne, ha ebből az állam teljes értéksemlegességére következtetnénk Az
államnak föl kell ismernie, hogy egy keresztény gyökerű értékstruktura előföltétele az
életképességének Ebben az értelemben, egyszeruen föl kell ismernie saját történelmi
helyét, azt a táptalajt, amelytől nem oldhatja el magát teljesen, mert különben - elhal ...
Meg kell tanulnia, hogy létezik egy olyan igazságtartomány, amely nincs alávetve a
konszenzusnak, hanem azt megelőzi és lehetövé teszi.

Engedjék meg, hogy befejezésül ezt is bemutassam egy példán; egy olyan példán,
melyen témánk teljes dramaturgiája szemléltethető. Szimptomatikus az a vita, ami
Lengyelországban folyik az iskolai osztálytermekben látható keresztről.A lengyel szülök
sZámára ( ... ) a kereszt az iskolákban a szabadság utolsó foszlányának jele, amelyet nem
akarnak a totális állam nyomására eltávolítani. A kereszt ugyanis egy bizonyos emberség
védjegye. melynek eltörlésében az emberrel való korlátlan rendelkezés igényét látják, ami
nem igazodik többé a kereszt mércéjéhez, s ezzel egyáltalán semmiféle mérték nem
szabna sZámára határt. A lengyelek tehát a kereszténység nyilvánosságáért harcolnak, ezen
keresztül azonban az -emberség egyfajta minimumáért; azért az alapvető emberi
mértékért, melyre az államnak is szüksége van. Ha már nincs erőnk az efféle jelek
elengedhetetlenségét belátni, akkor lemondhatunk a kereszténységről - ám ezáltal nem
lesz pluralisztikusabb és szabadabb az állam, hanem csak talajavesztett. Az államnak
szüksége van alapjainak nyilvános jeleire. Ide tartoznak az ünnepnapok is, mint az idő

nyilvános jelző-tájékozódási pontjai. Ezért kell a kereszténységnek ragaszkodnia ember
sége ilyenféle nyilvános jeleihez. Ám csak akkor képes kiállni emellett, ha a nyilvános
meggyőződés erejét érzi maga mögött. Íme, a hozzánk intézett fölszólítás! Ha fogytán a
meggyőződésünk, s másokat sem vagyuk képesek meggyőzni, akkor arra sincs jogunk,
hogy nyilvánosságot követeljünk. Akkor csakugyan nélkülözhetőekvagyunk, s ezt el is kell
ismernünk. Ám tulajdon meggyőződésünkfogyatkozásával azt vonjuk el a társadalomtól,
ami objektíve nélkülözhetetlen számára: emberségének és szabadságának szellemi
alapjait. Az egyetlen erő, amellyel a kereszténység kivívhatja magának a nyilvános
érvényességet, végső soron nem más, mint önnön belső igazságának ereje. Márpedig ez az
erő ma éppoly nélkülözhetetlen, mint volt és lesz mindenkor, mert igazság nélkül nem
élhet az ember. Ez a kereszténység biztos reménysége; ezt a roppant kihívást szegezi
mindannyiunkkal szemben.
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