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"Akár akarják, akár nem a hideg
háború némely elmaradott szószólói,
mi belehajóztunk a koegzísztenciába.
Túljutottunk a választáson, hogy ko
egzisztencia vagy hidegháború. Nem
szabad azonban engednünk, hogy a
koegzisztencía csupán a hidegháború
folytatása legyen más eszközökkel."
Jean Rous írja ezeket a Témoignage
Chrétien hasábjain, kapcsolatban az
zal a háromkötetes művel, amely "A
békés koegzisztencia" címmel Fran
coís Perroux professzor tollából a mi
nap jelent meg Párizsban, Maga a
könyv, sajnos, nincs a birtokomban,
de két elég bő ismertetéssel rendelke
zem róla. Egyiknek szerzője a most
említett Jean Rous, a másiké M. D.
Chenu, a jeles domonkos teológus és
szociológus. S az ő személyes nézeteik
legalább annyira megérdemlik figyel
münket, mint Perroux fejtegetéseí.
Még akkor is, ha egyes kérdéseket mi
itt tőlük eltérően látunk és ítélünk
meg.

Mindezideig a multban - mutat rá
Perroux - a béke időszakait úgy is
Ielfoghattuk, mint szünetet két hábo
rú kőzött. Innen az alapvető szkepti
cizmus a pacifizmus vagy a világkö
zösségi elképzelések iránt. A békét is,
meg az internacionalizmust is túlsá
gos gyakran elárulták. Ma azonban
mind nagyobb nyilvánvalósággal
kényszeríti rá magát az emberi szel
lemre korunk megfellebbezhetetlen
igazsága: vagy megtaláljuk az együtt
menetelés útját, vagyeltűnünk a föld
színéről. Olyan helyzet állt elő, ami
-Iyen még soha nem adódott a törté
nelem során. Nem a regényes, de a
valóságos tudomány állapítja meg,
hogy már az a 200 atomrobbantási kí
sérlet, amelyet eddig végeztek, meg
semmisíthette volna bolygónkon az
emberi életet. Mióta tehát a világ lé
tezik, először kerültünk szembe azzal
a ténnyel, hogy nincs érdek és törek
vés, amelyet ne nemzetközi és világ
síkon kellene mérlegelnünk. Az atom
fenyegetés és Bandung előtt talán még
kitarthattunk volna ezer baj és
megpróbáltatás árán - a klasszikus
politika mellett. "Azóta azonban nem
tehetjük meg anélkül, hogy romlásba
ne vinnők az egész emberiséget; ha
lál a sorsunk, ha meg nem szervezzük
a Icoegzisztenciát."

Tudom, hogy mindez mifelénk már
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eléggé közhelyesen hangzik. A béke
világmozgalom, amelynek mí, magya
rok is serény részesei vagyunk, első

nek és hosszú évekkel korábban felis
merte a nagy fordulatot. Megjelölte a
gyakorlati következményeket is, ame
lyeket a józan észnek le kell vonnia
belőle. A szocialista rendszerű, de nyu
godtan állíthatjuk: a gyarmati uralom
alól felszabadult vagy felszabaduló
összes ázsiai és afrikai országok is
egyetértenek abban, hogy a nemzet
közi jellegű vitás kérdéseket tárgya
lások útján kell megoldani, az atom
erőt csak az alkotó munkára szabad
hasznosítani, haladéktalanul hozzá
kell fogni az egész világra kiterjedő

teljes leszereléshez, s az élenjáró ha
talmaknak együttesen kell segítenlök
a gazdaságilag még gyönge népeket.
Ezeken a nálunk már mindenki által
osztott elvi általánosságokon túlmenő

en tehát miként vélekedik a konkrét
teendőkről Perroux ?

Amiből kiindul, mindenképpen he
lyes meglátás. Az nevezetesen, hogya
két nagy társadalmi rendszer, a szoci
alista és a kapitalista rendszer ver
sengése olyan adottság, amelyen vál
toztatni nem lehet. Mi több, Perroux
nem titkolja azt a meggyőződését,

hogy az emberi haladás meg is kíván
ja ezt a békés párviadalt. A hangsúly
itt a "békés" jelzőri van. Mert hogy az
ilyen versengést miért ne lehetne
őszintén és fenntartás nélkül, mond
hatnók megelégedéssel és örömmel tu
domásul venni, arra Perroux szerint
sem hozhatna fel senki a legcseké
lyebb okot. Perroux véleménye az,
hogya távolabbi jövő szernszögéből

nézve már ma nyomósabbak a fejlő

dés két nagy "mintája" között észlel
hető hasonlóságok, mint akirívónak
látszó ellentétek. Ilyen hasonlóságok
szerinte: az iparosodás gigászi len
dülete, amely csaknem azonosan
formálja az egyének életmódját
és magatartását, a tudomány és
technika uralma, a mínd nagyobb
termelékenység keresése, a tömegek
fogyasztásának folytonos emelése, a
bürokratizmus ellensúlyozása decent
ralizációval és demokratizálódással.
Utal Perroux arra is, hogya kapita
lista rendszerben is szükségszerűen és
állandóan terjeszkedik az állami tu
lajdon az egyéni tulajdon rovására.
,.A világ - úgymond - növekvő szo-



cializálódás felé halad, még ott is,
ahol anti-szocialisták igazgatják. Ilyen
körűlmények közott tehát nem anak
ronizmusnak kellene-e tekintenünk
már önmagában is a két rendszer há
borús összecsapását ? Szikrája sem
lenne meg benne a haladásnak, ame
lyet a múlt egyes háborúi még kivált
hattak, nem is szólva arról, hogy fel
robbanthatná egész planétánkat."

Éppen ezért ami a nemzetközi poli
tikát illeti - hangoztatja Perroux -,
elengedhetetlen feladatává kell nyil
vánítanunk, hogy közös intézmények
útján igyekezzék felülemelkedni a
társadalmi rendszerek ellentétein. Ne
azért üljék körbe a világpolitika inté
zői a "kerek asztalokat", hogy kihí
vásokkal és riposztokkal árasszák el
egymást, hanem, hogy közösen végez
hető és végzendő konstruktiv mun
kára egyesítsék erőiket az életbevágó
an fontos területeken. Vannak egészen
közeli kérdések, amelyek gyors meg
oldást sürgetnek, mint az atomrob
bantási kísérletek mogszüntetése, a
leszerelés, a német probléma. Vannak
azután messzibb távú kérdések is. Le
hetetlen például nem gondolni itt ar
ra, hogy az emberiség kétharmada
még miridig nyomorúságban tengődik,

gazdasági, egészségügyi és műveltség

beli elmaradottsággal küszködik. Va
lami kezdeményezés már történt az
zal, hogy az Egyesült Nemzetek Szer
vezete nemzetközi segítőalapot létesí
tett, de ez él kezdeményezés még
sokirányú fejlesztésre szorul, igazod
va azokhoz az ajánlásokhoz és óhajok
hoz, amelyeket az ázsiai és az afri
kai népek első világkongresszusa fo
galmczott meg. Helyre kellene állíta
ni él világpiac egységét is, amelyet
megtört a hatalmi tömbök kialakulá
sa. Ennek viszont feltétele, hogy visz
szatérjen a bizalom, mert csak így
hullhatnak le az árucsere korlátjai.
A Iejlődés oda vitt minket, hogy sok
olyan kívánalom, ami a multban még
utópiának tünhetett fel. ma már re
alitásként nehezedik reánk: nem be
széd-téma többé. hanem élet vagy ha
lál kérdése valamennyiünk számára.

*

A :\Tew Yorkban megjelenő Foreign
Affairs 1959. októberi számában cik
ket közölt Nikita Hruscsov tollából s
ebben él. cikkben Hruscsov - a Doku
mente német fordítása szerint - a
következőképp határozta meg a békés
koegzisztencia Iogalrnát: "Jelenti lé-

nyegeben a háború elutasítását, mint
a vitás kérdések megoldásának mód
ját. Kötelességgé teszi a tartózkodást
egy másik állam területi épségének és
szuverenitásának bármiféle megsérté
sétől. Megköveteli a lemondást a más
államok belügyeibe való beavatkozás
ról. Jelenti, hogy a politikai és gaz
dasági kapcsolatokat a teljes egyenlő

ség és a kölcsönös hasznosság alapjá
ra kell helyezni. Jelenti végül, hogya
háborús veszély tényleges kíküszöbö
lésével békés versenynek kell elkövet
keznie, azzal a céllal, hogy az emberi
szükségletsk a lehető legjobb módon
kielégítést nyerjenek."

Perroux f'ejtegetései, mint láthattuk,
ebben a mederben haladnak. Ami
azonban feltűnhetik nála, annak a
meggyőződésének hangsúlyozása, hogy
a koegzísztencla a tartózkodások és a
versengés mellett egyes területeken a
kooperáció! is megkívánja. S nem cso
dálkozhatunk rajta, hogy a katoliku
sok figyeimét ez a tézis nagyon is
megragadja. Számolnunk kell azzal 
irja például Rous -, hogya kooperá
ció eszméjét a szektáriusok minden
oldalról támadni fogják, mert ők az
emberiség fejlődését csak az abszolut
jó és az abszolut rossz ellentétének
manicheus formájában tudják elkép
zelni, holott a valóság egészen más:
"A kapitalizmus hanyatlásában felfe
dezhetjük a szocializmus embrionális
f'orrnáit és a szocializmus épülésében
a kapit.ahzmustól örökölt bizonyos ér
tékek maradandóságát." Rous szerint
"a kölcsönös athatás nem kevésbé
realista aszpektus, mint a szembenál
bs".

Nem gondolom, hogy Rousnak ez a
nézere teljességgel egyeznek a hivata
los varrv az uralkodó marxista felfo
gás~;aJ. De nincs kétségem afelől, hogy
minél inkább magukévá teszik a hívő

katolí kusok és általában a hívő ke
resztények a kapitalista országokban
az eseményeknek és folyamatoknak
ezt a szemléletét, annál bizonyosabbra
vehetjük nemcsak gyakorlati, de elvi
odaállásukat is a békés koegzisztencia
molló, f'őleg a nemzetközi politika sík
ján. Jellemző erre az a hév is, amely
lyel Rous - túl a puszta koegziszten
cián - sürgeti a személyi és kulturá
lis kapcsolatok elmélyítését a két vi
lágrendszer között. Mí ndjárt hivatko
zik is arra. hogy a politikai testületek
tagjainnk és a szakszervezeti vezetők

nek kölcsönös látogatásai, továbbá a
profcsszor- és diákcserék máris hasz-
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nos tanulságokkal jártak. Élesen szem
befordul azokkal, akik szót emeltek a
francia-szovjet "ikervárosító" akció el
len - legutóbb Dijon és Sztalingrád
.ikeresedtek" - és mint "az elavult
antikommunizmus apostolait" kárhoz
tatja őket. "Nyilvánvaló - úgymond
-, hogy csak a gyakorlat próbálhat
ja ki a kooperáció formáit, de akik
hiszik, hogy a demokrácia és a szo
cializmus nem összeférhetetlen, ha
nem kiegészíti egymást, azokrtak nincs
nagyobb feladatuk, rnint folyvást
előbbre menni és ebbe az irányba te
relni a fejlődést. Egyébként is arról
van szó, hogy szrlárd alépítménnyel
lássuk el a békét. S ez az egyetlen le
hetséges út a számunkra, minthogy a
háború megsemmisítené magát az em
beriséget, éppen azt az emberiséget,
amelynek boldogulását az antagonista
rendszerek keresik."

Ugyanilyen határozottsággal foglal
állást a békés koegzisztencia mellett
Chenu, a dominikánus is. Olyan köve
telménynek tekinti ezt, amelyet az
ideológiai ellentétek sem befolyásol
hatnak. Tagadhatjuk - úgymond 
ideológiai vonalon a kompromisszum
bárminő Iehetőségét, ez azonban a ko
egzisztencia szempontjából nem lénye
ges mozzanat. A verseny és a versen
gés már magában is találkozási terü
let, amely dialógust von magával.
Nem arra van szükség ebben a dia
lógusban, hogy a rendszerek elveit és
elvontságait szegezzék szembe egy
mással, hanem, hogy együttesen szám
bavegyék a tényeket és a reális kí
vánalmaknak megfelelőenmárlegeljék
a teendőket.

A legsúlyosabb feladat Chenu sze
ri nt is a gazdaságilag elmaradt orszá
gok felfejlesztése, ami az ipari forra
dalmon túljutott államokra vár, mert
az emberiség nagyobb hányadának
nyomora - mutat rá Chenu - nem
csak botránya a modern világnak, ha
nem a fennmaradását fenyegető ve
szedelme is. Ekként ítélve meg a dol
gokat, egyenesen keresztény köteles
ség közreműködni abban, hogy a ko
egzísztenciából minél gyümölcsözőbb

összeműködés váljék. "Törvény, ame
lyet mi keresztények is hirdetünk 
jelenti ki Chenu -, hogy a földi ja
vak - természetiek vagy termeltek
- egészen elsőbben az emberek ösz
szessóge számára vannak rendelve, az
embereknek egy olyan közösségében,
amelynek joga fölötte áll minden
egyéni vagy csoportos kisajátításnak."
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A dialógus feltétele és kelléke a bé
kés koegzisztenciának, amelytől azt is
remélni kell, hogy meghatározott cé
lok érdekében együttes munkára tud
ja késztetni az ellenséges rendszere
ket. Azoknak pedig, akik bárminő fon
tolgatásból visszariadnának a feladat
nagyságától, Chenu figyelmükbe ajánl
ja: "Az ember úgy fogadjon minden
felvirradó napot, mint a teremtés el
ső napjának reggelét."

*
Figyelemre méltó állásfoglalásokra

adott alkalmat Hruscsov franciaorszá
gi látogatása is. Jean-Marie Le Blond
tanulmánynak beillő cikkében, ame
lyet az Études számára írt, miridenek
előtt megállapítja, hogy Hruscsov és a
nyugati államférfiak találkozóit a ke
resztények nemcsak nem kifogásolhat
ják, de örömmel üdvözölhetik.

Sokan felvetik ugyan a kérdést,
hogy mi a tulajdonképpeni céljuk a
szovjet vezetőknek. amikor a békét
propagálják ? Előrebocsátva azt, hogy
"egyedül Isten ismeri bármely embe,'
szándékait és egyedül ő bogozhatja ki
a motívumok szövevényét", Le Blond
bizonyosnak mondja, hogya szovjet
vezetők valóban a békét kívánják.
Ugyanakkor azonban szerinte sem két
séges, hogyamarxizmus oldaláról
nézve a béke-kampány egyik részét
teszi az ideológiai harcnak, amely.
mint Hruscsov ismételten kijelentette,
továbbra is megmarad. ..Am bár
mennyire is beleilleszthető a békeharc
a marxista elgondolásba - írja Le
Blond -. az a törekvés, hogy ne ke
rüljön sor melcgháborúra és mecol
vadjon a hidegháború jege, önmagá
ban emberséges és helyes. Mindenben
a célt kell tekinteni - szokás mon
dani. Igen, de a dolgot is kell tekin
teni. A moralistának meg kell állapí
tania, hogyacselekvőneka szándékai
nem változtatják meg a cselekedet jó
ságát, illetve rosszaságát. Az ember
szeretet cselekedetei. ha hivalkodás
ból történnek, a keresztény etika szem
pontjából vétekké válhatnak a cse
lekvő számára, ez azonban nem aka
dályozza meg azt, hogy maga a cse
lekedet tárgyilag jónak minősüljőn.

Szerit Pál fájlalta, hogy Krisztusról
olykor féltékenységből és gőgből pré
dikáltak. azt azonban nem fájlalta,
hogy Y.:risztusról prédikáltak."

Örizkedjenek tehát a katolikusok 
írja él továbbiakban Le Blond - egy
"szervilis antikommunizmus" kisérté-



sétől, mint ahogy azt sem szabad en
gedniök, hogyamarxista dialektiká
tól való félelem egy ugyancsak szer
vilis ellenzékiségbe sodorja őket. Igaz,
hogy vallásos hitükből nem engedhet
nek s ezen a téren nem mehetnek be
le kompromísszumokba, ugyanez
azonban - hangsúlyozza Le Blond 
nem szükségszerűenáll fenn a cselek
vés területén. "Nemcsak lehetnek, de
vannak is a marxista oldalon tárgyi
lag jó akciók, amelyek megadják a le
hetőséget a keresztény embernek, ha
nem is a ,kollaborációra' értve
utóbbit akként, hogy magába foglal
ja a nézetek teljes közösséget -, de a
cselekvésekben a ,parallelizmusra' ."
Le Blond nem hagy kétséget abban a
tekintetben, hogy meggyőződése sze
rint ezt a "párhuzamosságot" követeli
meg elsősorban a nemzetközi béke
biztosításának ügye.

R. de Montvalon "Hruscsov és a ke
resztények" című cikkében, amelyet a
Témoignage Chrétien közölt, ha kife
jezetten nem is bírálja a papság tá
volmaradását a fogadásokról és a
,.csend egyházáért" elrendelt temp
lomi ájtatosságokat, nem habozik meg
állapítani: "Amit jogos tiltakozásnak
tekinthetünk, még nem szükségszerű

en értelmes vagy egyértelmű. Mert
hány tüntető palástolja vallási ürü
gyekkel egy rövidlátó politikára való
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hajlandóságát!" S hozzáfűzi: "Hagy
juk tehát, hogy a nyilvános gyűlések

temessék el a nyilvános gyűléseket,

magunk elégedjünk meg az imával."
Mert rni a valóság, amelyet minde

nütt tudomásul kell venni? - kérdi
Montvalon. Az - feleli rá -, hogy
manapság minden háború igazságta
lan lenne, legalább is kihatásaiban. A
rnoralisták hosszú időn át okai alap
ján itélték meg a háborút, ma azon
ban a következményei alapján kell
itéletet mondani róla. "Nincs más vá
lasztás. mint ez: vagy háború, amely
azzal a kockázattal jár, hogy minden
veszendőbe megy, vagy békés koeg
zisztencía." S ami a békés koegzisz
teneia választását illeti, ebben a te
kintetben Montvalon nem is lát prob
Iémát a keresztények számára. "Az
igazság ugyanis az - jelenti ki -,
hogy a népek már választottak egy
hnlálos háború és a koegzisztencia
között."

*
Nekünk persze, szocialista rendszer

ben élő katolikusoknak, nem okozhat
leülönösebb fejtörést a békés koegzisz
teneia. Sem külső, sem belső vonátko
zásaiban, Sőt mínt dolgozó tagjai a
nemzeti közcsségnek cselekvően részt
veszünk a szocializmus építésében, és
evzel együtt éljük, valljuk és hirdet
jük hitünket.

részéről ezt már szintén tudják, köz
vetlenül mindjárt a lényegre térhe
tünk.

Bizonyos, hogy a lelki élet mesterei
szerint is Istent és embertársainkat
érzelmi szeretettel is szeretni nagy
boldogság és öröm. Ha ezt csak úgy
.. D. szegről le tudnánk akasztani" éle
tünk minden percében, már nem is

Egyre kevésbé bírom az embereket, ez a nagy gondom a lelki életben.
Tudom, hogy a szeretet parancsa a főparancsolat és azt semmiképpen sem le
het megkerülni, de nem tudok az érzelmeimnek parancsolni. Hitünk tanitásá
nai eléggé tisztában vagyok ebben a kérdésben is, tudom, hogya krisztusi em
rer szererere lényege szerint akarati tény, s akkor is jó, ha nem kiséri érzelem.
Mindezt ttuicm, de a magam részéről mégsem vagyok nyugodt, nem tudom el
'tinni, hogy amikor valósággal irtózom az emberektől és utálom őket, akkor
hogyan maradhatok meg mégis a szeretetben? Sajnos az irtózat valóságos és
néha közvetlen környezetem is szenvedi. Rosszat szándékosan senkinek sem
akarok, igyekszem kötelességemet megtenni, de a legfontosabb - a szetetet 
akárhogy is vesszük, nincs meg bennem. Semmi jelét nem tapasztalom annak,
hogy "növekednék a szeretetben" ...

Szabályszerűen először a szerétet
ről "mint olyanról" kellene beszél
nünk, a szokásos hármas megkülön
böztetést, a tetsző, vágyó és jóakaró
szeretetet kellene talán boneolgatni,
de mível a levélből kiderül, hogy az
írója ezt ismeri és valószínű, hogy a
lelki életben előrehaladottak, akiknek
hasonló problémáik vannak, a maguk
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