ESZMÉK ÉS TÉNYEK
Bejelentesek szerint az idei évvel
egyszerre két nemzetközi jellegű folyóirat is indul, kifejezetten abból a
célból, hogy előbbre vigye és gyakorlati eredményekhez vezesse la 'keresztény-marxista párbeszédet. Az, egyiket
Internationale Dialogzeitschrift címmel a Herder-cég adja [ki Freiburgban. Háromhavonként fog megjelenni,
Karl Rahner és Herbert Vorgrimler
szerkesziti, szcrkcsztőbízottságában 30
közismert marxista és keresztény kiválóság foglal helyet. A másik folyóirat a Bécsben megjelenő s már 14
éves múltra visszatekintő Neues Forum, amelyet új feladatának megtelelően alakítanak át. Erről már bő
vebb tájékoztatás is érkezett. Felelős
szerkesz tője Günther Nenning, aki
.::ddig is vezette a Iapot, Szcrkesztő
bizottságában marxisták: Ernst Blocti
(Tübingen), Erich Fromm (Mexiko),
Roger Garaudy (Párizs), Robert Kalivada (Prága), Arnold Künzli (Basal),
Lucio LomlJardo-Radice (Róma), Milan
Mocliooec (Prága) és l'.Iilan
Pruch.a (Prága;
katolikusok: Marcel Reding (Berlin) Jean-Yves Caloez
(Párizs),
Marie-Dominique
Chenu
(Párizs), Giulio Gimrdi (Róma), Johannes-B.
Metz
(Münster),
Hans
Sciutejer (Heidelberg); protestánsok:
Georges Casalis (Párizs), Iring Eetscher (Era nk Iurt), Josej-L, Hronuuika
(Prága), Jürgen Moltmann (Tübingen),
Paul Oestreicher (London), Charles
West (Princeton, USA).

Emlékeztetnem kell itt arra, hogy
azon a keresztény-marxistaszimpozíonon, arnelvet la múlt é'1 tavaszán a
Pcutus-Geseüsctuüt és a Csehszlovák
Tudományos Akadémia együttesen hívott össze Marianske-Laznében, hangsúlyosan felmerült a nemzetközi foIvóirat igénye. Ha tehát most nem is
egy, hanern mindjárt két ilyen folyóirat lesz, ennek csaüc örvendhetünk.
Főleg aikkor, hla általuk és rajtuk keresztül a keresztény-marxtsta dialógus túljut az elkerülhetetlen, de igen
korlátolt jelentőségű bevezető fázisán,

amikor a felek többnyire csak a párbeszéd szükséges voltáról és inkább
csaik a dialógus látszatával tartanak
párhuzamos monológokat, Mert nyilvánvaló, hogy elsősorban nekünk, SZQ-
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cialista rendszerben élő keresztényeknek kellene a legjobban fájlalnurik,
ha a dialógus megrekedne ebben a
kezdeti szakaszban. Végtére is azt várjuk tőle, hogy keresztények és marxisták a mélyenfekvő világnézeti küIönbségek ellenére megkeressék és
megtalálják a mindkét oldal számára
elfogadható megoldásokat az emberi-

ség egészét
problémákra,

érintő

s

és nyugtalanító
magától értetődően

a feltételeit is annak, hogy a gyakorlati eljárásokat illetően egyetértés jöhessen létre köztük. Ebbein és csakis

ebben az esetben hathat ki a dialógus
egyes szűk csoportok színte zárt körein túlra, s indíthat el olyan komoly
kezdeményezéseket és megmozdulásokat amelyeiknek befolyása alól nem
von'hatják ki magukat sem a pártok.
sem az egyházak
Mint Casaiis professzor írja, az átalakult Neues Forum szerkesztőbizott
ságának első összejöveteién ra korszerű bölcseleti, erkölcsi és esztétikai
kérdések megvitatásán ildvül a következő témák párbeszédes kifejtését vették programba: a vietnami háború, a
forradalom, a berendezkedési minták
többfélesége a szocíalísta országokban, a béke stratégiája, a 'közeH"eleti
válság. S ezek már valóban. konkrétumok, amelyek a kívánt irányba terelhetik la dialógust.

*
Érdekes,

hogy

az InternaLionale
Dialogzeitschrift
indulását
közlő
Katholisehe Nachrichten-Agentur és
a Neues Forum új rendeltetését hírül
adó Informations Catholiques Internationales szerint míndkettőre Kőnig
bíboros, a nem-hívőkkel foglalkozó
vatikáni titkár'ság elnöke adott ösztönzést.
Ennek tudatában fokozott figyelemmel olvastam azt a tanulmánynak is
beillő cikket, amelyet Gusta» A. Wetter az ideológiai koegzisztencía kérdéséről tett közzé az Osservatore Romano .múlt évi december 31-li számában.
Wetter tud valevőert katolíkus részről
a marxizmus egyik Iegalaposabb kutatója,aikinek már első nagy művét,
ameily Der dialektische Materialismus
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címrnel

még 1952-ben jelent meg,
marxista bírálók is sok vonatkozásban elismeréssel fogadták. Részt vett
és referátumokat is tartott a PaulusGesellschaft Salzburgban és Chimseeben rendezett 1965, illetve 1966 évi
díalógusaín,
Mcstaní írásában Wetter abból indul
ki, hogya Szovjetunió és a vele szövetséges szocíalísta országok vezetői
ugyanakkor; amikor síkra szállnak a
különböző . társadalmi rendszerek békés együttéléséért. ideológiai téren határozottan visszautasítják a békés
koegzísztenciát. Szerírrtük ugyanis az
ideológiai harc, ami csupán együk 0[dala az
osztályharcnak,
történeti
szükségszerűség,. amelyet nem
lehet
megszüntetní tárgyalások vagy egyezkedések útján. Kompromisszumokat
csak politikai ügyekben lehet kötni,
nem pedig ideológiai kérdésekben. Az
ideológiai harc azonban ennek ellenére
semképeztheti akadályát a jó viszonynak az államok között, nem azonosítható sem a "hide~áborúva!l", sem a
"lélektani háborúval". Az ideológiai
harcot a kommunizmus a burzsoá
ideológia és általában a nem-marxista
világnézetek ellen folytatja, ideértve
a keresztény vallást is, amelyet "nemcsak a múlt maradványának, hanem
egyenesen a kapitalizmus üledékének
tekint".
Wetter a továbbiakban nem tér ki
a marxizmus vabláskritíkájára, hanem felveti a döntően fontos kérdést:
vajon az ideológiai koegzisztencia lehetetlenségének elve összeférhetetlen-e
a "doktrinális pluralizmussal", így a
világnézetek többféleségével?

.
A katoilikus egyház, Iegalábbis a II.
vatikáni zsinat óta, amikor a vallásszabadságért Iküzd - emeli ki Wetter - , nem arra törekszik, hogy kiváltsagos helyzetet biztosítson magának más vallásfelekezetekikel vagy
szellemiáramlatokkal szemben, hanem az összesek számára igényli a
gondolatszabadságot. Ám ha azon az
alapon, hogy nem élhet békésen
együtt az igazság és a tévedés, lehetetlennek nyilvánítjuk az ideológiai
koegzísztenciát, aikkor imilyen kilátásai maradnak agandolatsmbadságnak?
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Wetter szerint az az állítás, hogy
igazság és tévedés között nem lehet
békés együttlét, kétértelműséget rert
magában. Érvényes az állttás az elmélet síkján: a gondolkodásban nem lehet meg békésen együtt az dgaz és a
hamis, mert hiszen két ellenmondó
tétel közül csupán az egyik lehet igaz.
Más azonban a helyzet a gyakorlat
síkján, vagyis a különböző és ellentétes meggyőződésű embereik együttélésének sHcján: itt meg kell lennie
a békés ikoegzisztenciának, annak ellenére, hogy igazság és tévedés kölcsönösen kizárják egymást. S Wetter
azon a nézeten van, hogy magának a
marxista-leníndsta tanításnak alapján
is ehhez a következtetéshez lehet
jutni.
Mint ísrneretes - adja elő Wetter
-, a marxista szemlélethen minden
fejlődés forrása az ellenmondás, amely
folytonos
meghaladásra,
[euütcerekedésre ösztönöz. A marxista-Ienín-

bölcselet érvényesnek tekinti
ezt az elvet nem csupán a gondolat,
hanem a valóság területén is, aJkár
társadalmi, akár természeti ez. Nagyon fontos azonban aláhúzní, hogy
az ellenmondás csak aikkor ösztönöz
haladásra, ha igyekszünk feloldani
azt. Már most az ellenmondással
szemben három magatartás lehetséges: 1. a belenyugvás, rnikor is feloldhatatlannak tartjuk az ellenmondást, s így nem is teszünk semmi erő
feszítést a feloldására; 2. annak magatartása, aki nem hajlandó bírálat
alá bocsátani a saját szempontját. sőt
mínden rendelkezésére álló eszközzel
elnémítani igyekszik az ellenmondó
felet; 3. annak magatartása, aki aa
elLenmondás feloldását keresi, bírálatnak vetve aűá mindkét álláspontot,
készen arra, hogy amennyiben indokolt, a saját álláspontját is helyesista

bítse,

Az első magatartás - folytatja Wetter :Eeloldhatatlannak tekinti az
ellenmondást: számára a vita értelme
nem abban van, hogy közös erőfeszí
téssel kellessék az igazság teljesebb
megismerését, hanem csupán abban,
hogy valami kompromisszum útján
megegyezzenek gyakorlati kérdésekről. A másik lehetséges
magatartás
az ellenmondónak minden eszközzel
való elhallgattatása, mit sem törődve
az igazság kérdésének megoldásával,

Nyilvánvaló, hogy aki illyen magatartást tanúsít, azt csupán a saját tanának hatálycssaga foglalkoztatja, aminek nyomán ez a tan a szó Iegroszszabb értelmében "ideológiává" válik.
MintJhogy pedig ebben az esetben az
ellenmondás feloldás nélkül maradna, nem kövebkezhetne 'be semmi
igazi haladás. Mindazoknak tehát,
akik a haladást kívánják, el kell uta.sítaniok az eljáráisnakezt az emberhez méltatlan módját,
Egyetlen
elfogadható
magatartás
lVetter szerint a harmadik, amely az

ellenmondások feloldásának keresésében áll. 'I1aITlIeli ellenmondásokról l"évén szó, világos, hogy a feloldásukra
szolgáló eszközök kazárólag tan beli
rendűek lehetnek, vagyils csak párbeszédben léphetnek elő. Adminisztratív
és :kényszerítő eszközök használata elIentétes lenne az ilyen magatartással.
A katolikusok - jelenti Ik!i Wetter nemcsak nem félnek az ideológiai
mérkőzéstől, de szívesen is vállalják,
mert meggyőződésük, hogy ebben a
küzdelemben nekik is van tanítani és
tanulni valójuk; egyedül azt kívánják, hogy a szellemi verseny feltételei
azonosak legyenek az összesek számára.
Meglepő a párhuzamosság a koegzisztencia elvét illetően egyrészt a poIitíka és a gazdaság, másrészt az ideológia síkján - hangoztatja befejező
ben Wetter. Miként a fejlődés legutóbb elért stádiumában a békés
együttélés elve nem zárja ki a politikai kapcsolatok terén a küzdelern
mínden formáját, csupán azt, amelyet
fegyverrel tolytatnának, ugyanúgy az
ideológia terén sem kell Ikizárnia minden küzdehmet, csupán azt, amelyet
nem eszmei fegyverekkel vívnak.

*
Meg kell vallanom. nem érzem elég
világosnak és következetesnek Wetter
fejtegetéseit, s tartok tőle, hogy rnínd

katolikus, mind marxista . részről
olyan értelmet is tulajdoníthatnak
cikkének, amely nem használ a dialógus ügyének. Aggályaim az oly sű
rűn szereplő "igamág" szó jelentésének homályosságára s arra a kritikára
vonatkoznak, amelyet Werter az 1'1Ienmondással szemben lehetséges első
'magatartás fölött gyakorol.

Mint már olvashattuk. a "belenyugvás" magatartása ez, amikor nem teszünk semmi erőfeszítést az ellenmondás feloldására. E magatartás számára - írja Wetter - "a vita értelme nem abban van, hogy közös
erőfeszítéssel

keressék az igazság teljesebb megismerését, hanem csupán
abban, hogy valamí kompromisszum
útján megegyezzenek gyakorlatí kérdésekről". Wetter kárhoztatja ezt a
magatartást, mert - úgymond - "az
élet alapvető problémáira alkalmazva, a belenyugvásnak ez a .tunya'
(pigro)
pluralízmusa
óhatatlanul
szkepticízmusra és nthilizmusra vezet, mert hiszen ha az igazság nem
érhető el, akkor semmiféle elkötelezésnek sincs értelme az életben". Az
ilyen magatartás - hangoztatja kritiikájában Wetter - elkerülhetetlenül
relativizrnusba, szkepticizrnusba és nihilizmusba fullad, mert az húzódik
meg mögötte, hogy nem bíznak az
embernek abban a képességében, hogy
eljuthat az igazsághoz. "Az ilyen .tunya' pluralizmus visszautasításában és
egy elkötelezett élet értékének állításában rejlik annak a marxista tételnek igazság-magva, hogy az ideológiára a békés együttélés elve nem alkalmazható."
Ellenmondásole azonban - s ebben
föltétLenül igazuk van a marxistáknak nemcsak a gondolat, hanern

a valóság, így a társadalmi valóság
területén is adódnak, s elsősorban
ezek az utóbbiak azok, amelyek legközvetlenebbül érintenek valamenynyiünket, amelyeknek feloldása tehát

a legnyomósabb kívánalom számunkra. S éppen mert gyakorlati jellegűek,
az életnek nagyon is "alapvető problémáit', kell látnunk bennük, pontosan azokat a kérdéseket, amelyekről
"valami kompromisszum útján" fölöttébb üdvös lenne megegyeznünk
egymással.
Nem kétséges, hogy a gondolkodó
embert mindenkor nyugtalanította és
nyugtalanítja az emberi élet voltaképpeni értelme. Kutatják ezt a marxisták éppúgy, mint a keresztények,
az ateisták éppúgy, rnint ateisták, vitázhatnak és nem is árt, ha vitáznak
róla, azt azonban nem is képzelhetjük el, hogy azonos felfogás ra jutnának. Mert ha mí, keresztények, az ún.
"végső kérdéseket" illetően 'az i gaz119

ság birtokában levőnek hisszük is
magunkat, ennek a hitünknek hely tállóságáról semmiféle dialógusban sem
győzhetjük meg azokat, akik, ibál' ellentétes előjellel, szmtén az igazság
birtokosának tartják magukat. Ennek tudomásulvételét, ami - úgy vélem - együttjár a gyakor~ati prob~émák előtérbe he~yezésével, nem indokolt "tunya" pluralizmusnak minő
sítení, mert hiszen ez a mai világban
az egyedüli ~ehetséges, tehát a "reális"
magatartás. Amellett azonban nem is
következetes Wetter, arnikor annyira
élesen elítéli ezt a realitásokkal számoló magatartást, mert hiszen megelőzően ő maga szögezte le, hogy bár
a gondolkodásban nem lehet meg békésen együtt az igaz és 'a hamis, más
a helyzet a gyakorlat síkján, vagyis
a különböző és ellentétes meggyőző
désű emberek együttélésének síkján:
"itt meg kelt ~ennie a békés koegzisztenciának, annak ellenére, hogy igazság és tévedés kölcsönösen kizárják
egymást."
Igen, meg kell lennie, ki kebl munkální, 'meg kell teremteni a békés
koegzísztencíát nemcsak a különböző
társadalmi rendszerű ál'lamck, hanem
a különbözö társadalmi rendszereken
belül az ernberek között is. Ezt azonban nem auipoznatiuk: az "igazságra",
ami elvont bölcseleti fogalom, hanem
egyedül azokra az értékekre, atnik:nek érték-voltát mindannyian jelen esetben keresztények és marxisták - egyformán e~fogadhatjuk. Hogy
ilyen érték, sőt kimagaslóan érték a
gondolatszabadság, a vaüásszabadság
és a világnézeti szabadság is - magától iértetődik. Amit Wetter erre vonatkozóan az általa harmadiknak jelölt magatartással kapcsolatban elő
ad, nemcsak a mi oldalunkon talál
osztatlan helyeslésre, de egyetért azzal a marxizmus mind több neves
képviselője is.

*
Szükségesnek tartottam mindezt
megjegyezni, mert arnikor marxisták
is, keresztények is egyre nyomatékosabban állítják. hogy a köztük folyó
dialógust a jelenkor központi feladatai közé soro1jáJk,a~or ellene kell
szólnunk azoknak a bizonyos körökben mutatkozó törekvéseknek, ame-
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~yek

a párbeszédet

kizáró~ag

bölcse-

leti kérdésekre szeretnék korlátozni.
Azegéle hitvitázó célzatok ugyanis
csak késleltethetik annak lehetőségét,
hogy egyes országokban olyan külön
eszmecserék is itulul umak, amelyek a
nagy nemzetközi problémák mellett
az ott helyileg tapasztalt konkrét
problémák megoldására irányulnak
Szerintem mindenekelőtt ebből a
szempontból kell majd figyelemmel kísérnünk és' értékelnünk a dialógus
szolgálatába állított :két nemzetközi
folyóirat munkáját s ugyanígy azoknak az egyházi és egyházon kivüli intézrnényeknek tevekenységót is, amelyek 'befolyásolhatják általában a dialógus menetét. Mert az imént említett "gyakorlati" párbeszéd szüksége
mínd sür-getőbben lép elő. Aláhúzom.
nem a "filozófiai", hanem a "gyakor~ati" párbeszédé. Ahogyan Lukács József, a Világosság felelős szerkesztő
je állapította meg varsói laptúl'sunk,
a Zeszyty Argnmentów 19ö7 március-áprilisi számában közölt tanulmányában: "Szükséges, hogy katolikusok és marxisták közös asztalnál
foglaljanak helyet és tisztázzák az
öket érdeklő kérdéseket." Am rnindjárt hozzáfűzte ezt is: "A marxisták
szemében nem az a probléma, hogy
létezik-e Isten vagy sem, hanem, hogy
milycn társadalmi értékeket és erkölcsi alapelveket vannak le a vallások
ebből a természetfölötti létezőből ...
Olyan párbeszéd kell, amely közös
cselekvéseket tesz Jehetővó. Tartsa
meg mindkét oldal asajút vítagnczetét, de állandó párbeszédben dolgozzék azon a humanizmuson, amely
megmenti az emberiség számára a közös értékeket s bi:z.t0sítja a jövő értékek megszületését." A Világosság 1967
július-i-augusztusi száma közölte azt a
beszélgetést is,
amelyet éppen a
Zeszyty Argumentów főszerkesztője,
Tadeusz M. Jaroszewski folytatott Luciano Gruppival, az olasz kommunista
párt vezetőségi tagjával. "Nem elméleti egyezkedésről van szó a dialógusban - jelentette Uti Gruppi -, ami lehetetlen és káros lenne, hanem arról,
hogya két társadalmi erő, eltérő világnézetének keretében, közös értékeket ismer fel, bár azokat különböző
módon éli át és különböző perspektívában látja. Éppen ezen atéren : a béke, a demokrácia, az éhező világrészek

nem jelenthet; világnézeti-ideológiai
vitákat nem tehet az erőszak eszközével dűlőre vinni; az egyházak számára biztosítandó az igehirdetés, a kultusz és a vallási propaganda lehető
sége. A mondottakat még azzal ;js kibővítenénk. hogy ugyanazok a szabadságjogok, amelyek a vallásokat, megilletik, minden országbarn természetesen meg kell illessék a szabadgondolkodást.varnaterializmust, az ateizmust

megsegítése, a kapitalis,ta kizs~kmá
nyolás és az eudegenedes elleni harc
termetén válik konkréttá a párbeszéd."

*
Amit nekünk keresztényekn€lll', a
párbeszédben végill is el kell döntenünk - s erre méltán mutatott rá idézett tanulmányában Lukács József - ,
vajon hívei vagy ellenfelei vagyunk-e

is."

a társadalmi kapcsolatok olyan struktúrájának, amely az osztálykülönbségeket s ezzel a gazdasági, politikai és
kulturálís egyenlőtlenségeket szentesíti? Arnire -víszont a marxistáknak
kell felelniök, vajon abszolutumnak

*
Még. Rómában adták nemrégiben
kezembe a Dialogo círnű olasz foly6Irat 1964. évi 4. számát. Nem tudom,
megjelenik-e még ez a folyóirat, de az
említett szám cikkei közül, amelyeket
váltakozva írtak katolikusok és kommunisták, különösen megragadta figyelrnemet Lucio Lombardo-Radice
írása.
"Meggyőződésem - rnondja szószerint a szerző, aki .az olasz ikommunista párt központi bizottságának tagja
és a római egyetem professzora - ,
hogya különböző eszmei irányzatok
szabad kifejeződése, a vélemény-nyilvánítás többfelesége és különbözősége
elengedhetetlen feltétele a marxizmus
fejlődésének és haladásának is, mi
több, belső követelménye egy eleven
és teremtő marxizmusnak,.. A kor

tekintík-e a történet valamely fázisát,

s mi rnódon vélik biztosíthatónak kicélj ukat: az emberi személyiség
szabad és sokoldalú kdbontakozását?
Az én válaszom a nekünk feltett kérdésre nem kétséges, de megítélésem
szerint ugyanígy határozott és megnyugtató Lukacsé is a másodikra voIlaItkozóan.
A legfontosabb számunkra az emberi személviség kibontakoztatását illetően nundenesetre az. amit Lukács József a Maríanske-Laznében lefolyt
marxista-keresztény párbeszédről szóló beszámolójában, a Világosság 1967
júHu8--'augusztusi számában rögzített:
"Ami a vallásszabadság kérdését illeti elvi' tekintetiben világos előttünk,
h~gy ez mind a szocialista, mind a kapitalista országokban a többi között
azt kell jelen tse: nincs államvallás ;
senkit nem lehet vallása követése míatt állami úton felelősségre vonni,
minden iközfunkciót betölthet vallásos
emiber is; a felekezeti hovatartozást
az állarn nem tartja nyilván, a vallásosság sem előnyt, sem hátrányt
tűzött

kívánta magaslatra kell emelkednünk

és

va~amennyiünknek, marxistáknak
keresztényeknek, hívőknek és ateís-

táIknaik. A Ikorral haladó marxistának
észre kell vennie az értékeiket a vallási formában is, noha ezt a formát
képzelgésnek tekinti; a korral együtthaladó katolíkusnak tudnia kell meglátni az értékeket az ateista ideológíában is, noha elutasítja ezt a formát."
&

A KIS ÚT
"His2Jem a szentek egvességét'' ,
imádkozzuk az apostoli hitvallásban.
Mit jelenthet eza rní időnkben ? Mílyen kapcsolata lehet a mai 'kereszténynek a szentek viűágával? Vajon
követelménye-e az egyes ember keresztény életének, hogy személyes kapcsolatot alakítson iki a szentekkel ? So'ka-

(A SZENTEK TISZTELETÉROL)

kiat foglalkoztató kérdések ezek, és
nem kevesen vannak az egyébként
komoly hívő keresztények, akiket
egyenesenfeszélyeznek a szentek tiszteletével kapcsolatban jelentkező (néha már a babonát súroló) túlzások.
A Bécsben megjelenő Der grosse
Entsch~uss hasábjain Anita Röper fog-
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