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MONOLÓG A DIALÓGUSRÓl

Magyarul: a párbeszédről, amelynek számtalan változata lehetséges, noha a dia
lógus kifejezést újabban és általában a vallások, egyházak, illetve világnézetek
közti eszmecserére értjük. Ha pedig a Vigilia hasábjain esik erről szó, akkor egy
érteiniűen csak az eszmék, bölcseleti rendszerek és hitek-vallások dialógusára
gondolhatunk.

Az elmúlt évtizedekben fel-fellángolt a párbeszédre való hajlandóság heve,
majd váratlanul > mintha megoldódtak volna a kérdések - elcsendesültek a viták.

Kívülálló számára elfogadható lenne az a magyarázat, hogy a dialógus egyes
szintjein, elsősorban az egyházi-állami kapcsolatok legfelső régióiban módszeres
és rendszeres tanácskozások folynak, amelyeket az "alsóbb" szinten esetleg kavar-o
gással is járó párbeszéd károsan befolyásolhat. S valóban, úgy tűnik, hogy a nagy
betűkkel írandó Állam és Egyház között - amit mindkét esetben az illetékes hie
rarchia legtetejét kellérteni - a párbeszéd hasznos és gyümölcsöző. ~

Magyarországon ez hagyomány és adottság: felülről indulnak ki a jó kezdemé
nyezések is. Az alsóbb szinteken vagy követik a példát, vagy nem. Általában köve
tik, de a sajtóban, tévében és rádióban időnként nyilvánosságra kerülő hírekbök-is
nyilvánvaló, hogya párbeszéd ma sem zavartalan, nincs érdembeli dialógus, illet
ve azt a mindenkori helyi körülmények, elsősorban a személyek hozzáállása ha- .
tározza meg. K~ meri tagadni, hogy az egyházi struktúrákban ott lappang 'egy év
tizedekig monopóliumot élvező, "az istentelen bolsevizmus" elleni, antiszemita,
úgynevezett .keresztény't-sovíniszta nevelés és propaganda, az elmúlt évtizedek
ben újratermelt változataival?!

A köztudatban pedig ott lappang, sőt - hatalmi szerveken keresztül - meg is
nyilvánulhat a vulgáris marxizmus-leninizmus korábbi propagandájának és a régi
antiklerikális eszméknek számos maradványa.

Fent már majdnem minden rendben volna. De lent? Statisztikai tény, hogya
vulgáris elmék túlnyomo többségben vannak az emelkedett elmékkel szemben, tehát
eleve alkalmatlanok arra, hogy "elvi alapon" dialogizáljanak. Nagy dolog, ha or
szágosan - és kölcsönösen - minden világnézet hívei elfogadják, hogy a meröben
hétköznapi feladatok teljesítéséhez míndegy, hogy előtte "ki imádkozik és ki

"nem.
A dialógus során felmerülő kérdéseket elsősorban az ahhoz értő, felkészült és

országban-népben, sőt világban gondolkodó partnereknek kell tisztázniuk.
Ki kivel dialogizáljon?
Kezdjük a kereszténységgel, amely a világban néhány főbb egyházra és ezenkí

vül közel ötszáz ágazatra, felekezetre, szektára tagozódik.
Úgy tűnik, képtelenség volt és az ma is valamiféle közös álláspontot kialakítani

köztük, de egyvalamiben mintha egyet tudnának érteni: elfogadják, hiszik az egy,
személyes Isten létezését és vallják Jézust mint a kereszténység isteni alapítóját,
noha több irányzat - például az unitáriusok - ezt erős megszorítással teszi. Az
egyistenhit mintha közös alapot jelentene, de mégsem akkora a gyakorlati jelen-
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tősége, hogy minden más kérdésben egység, vagy akár csak a közös megegyezés
lehetősége is adva volna a keresztény felekezetek között.
, Mutatis mutandis ezt mondhatjuk a sokáig monolitikusnak látszó, de .a való
'ságban szintén sokféle marxizmusról is, amelyen belül - a vulgáris irányzatokról
n'em beszélve - igen változatos megalapozottságú és hagyományú tanításokat is
merünk, amelyek ugyancsak vitában állnak egymással.

A viták és dialógusok tehát a nagyobb eszmerendszereken belül is folynak, mint
ahogy egy-egy emberen belül is bizonyosság, kétely, mérlegelés, vizsgálódás, kü
lönféle gondolati és tapasztalati hatások ütköznek. Mondhatnánk, igen, ez az élet,
és így természetes.

De a mai dialógusoknak- ha jól értelmezem a dolgokat - van egy nagyon idő

szerű és praktikus oka és célja: a végül is test-vér szerint azonos emberi -nem tag
jainak és közösségeinek egymáshoz közeledése. Minimálisan: a mást valló, hívő

csoportok megismerése, megértése és eltűrése. Nem hiszem, hogy ennél többet el
lehet érni, és nagy kérdés, érdemes-e ennél többre törekednie bármelyik csoport
nak? Azokra gondolok, akik valóban hatással vannak a más dolgokkal elfoglalt
társaik gondolkodásmódjára és magatartására, hiszen tapasztalat szerint a leg
több társadalomban - noha távolról sem mindegyikben - az úgynevezett "egy
szerű emberek" nagyjából jól kijönnek egymással a munkahelyen, a vonaton, éJ
vallási-politikai, tehát priméren eszmei ellerltétek nem robbannak ki köztük. Per
sze csak általában nem, hiszen a különféle elfogultságoknak, elöítéleteknek és
'hasonló ösztönöknek tág terük nyílik az "átlagember" házatáján is.

Ami viszont a lényeges közeledés fő felelőseit illeti, részben nyomós anyagi és
hatalmi érdekek, részben be nem vallott - vagy bevallott - egzisztenciális félel
mek akadályozzák őket abban, hogya hétköznapi hűvös udvariasságon túl ko
moly párbeszédbe ereszkedjenek másokkal. Mellesleg az együttműködést gyakran
összetévesztik a dialógussal. Együttműködnikönnyü, mert ez sokszor létérdeke is
míndenkinek, Előtte vagy utána eszmét cserélni - a szó adok-kapok értelmében 
nehezebb, mert fennáll annak a lehetősége, hogy kételkedni fogok.

A párbeszéd legfőbb akadálya tehát, amelynek kendőzetlen felismerése akár az
egész igyekezet jogosultságát is megkérdőjelezi, igen egyszerű. Nevezetesen: pár
beszédet nem érdemes kezdeni, ha az arra készülő felek jó előre és igen határo
zottan - noha udvariasan -leszögezik, hogy éppen a néhány sarkalatos kérdésben
nem akarnak és nem is fognak engedni! Kérdés, hogy érdemes-e másról, mint
efféle témákról beszélgetni, vitázni? Kérdés, hogy le szabad-e mondani bárkinek is
arról az igényről, hogy a másikat valamilyen módon, éles logikával, személyes
példájával- tehát nem fizikai erőszak alkalmazásával- a maga táborába segítse?

Ha demarkációs senkiföldeket cövekelünk ki, eleve distanciát tartunk. Ha vi
szont nincsenek fenntartásaink, ki vagyunk, ki lehetünk téve annak az eshetőség

nek, hogy meggyőznek, hogy meg kell változtatnunk eddigi véleményünket, eddigi
meggyőződésünketis. Hogy ettől mindkét fél tart, annak az lehet a magyarázata,
hogy erre a kockázatos kalandra egyik sem mer vállalkozni, mert mindegyik sejti,
érzi, sőt valószínűleg tudván tudja is, hogy saját gondolatrendszerében igenis van
nak kikezdhetőpontok. De mivel a rendszer egyben ideológiai támasz is, amellyel
helyzetüket, hatalmi helyzetüket l~galizálják,nem hajlandók önmaguk alatt vágni
a fát.
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Konkrét - és csak kiragadott - vonásokra gondolok, amikor ezt írom. A mar
xista és a keresztény álláspont között szinte csak egy ilyen tabu létezik: az Isten
léte, vagy nemléte. Viszont ebből - ennek elfogadásából. vagy tagadásából - kö
vetkezik ma mindkét eszme és ideológia számtalan állítása.

Ha például kimutatjuk, hogy írt légyen bármit is Marx Károly és azóta bárki a
marxizmuson belül a vallásról és az istenhitrol, éppen a marxi hagyomány alapján
kellene ezeket az állításokat megkérdőjeleznünkés továbblépnünk rajtuk, rrráris meg
nyílik az út a komoly dialógus előtt.

Más oldalról: ha a keresztény egyházak - és Európán kívül a más történelmi,
nagy vallások - hajlandók lennének viszonassági alapon kitenni a saját - és felettébb
nagyszámú - kérdőjeleiket, az ő részükről történnék nyitás.

Előre nem lehet még csak elképzelni sem, hogy egy ilyen dialógus mire vezetne.
Úgy érzem, senki sem lenne vesztes, de senki sem győzne.

A marxizmus ateista alapállását ma már nem is a vallási érvek, hanern a fizika, a
kémia, a biológia és az univerzum táguló ismerete, az újabb bölcseleti-matema
tikai gondolkodás helyezi új megvilágításba. Ateista, különösen a keresztény vallási
rendszer történelmi-lélektani-természettudományos módszerekkel folyó elemzése
szintén néhány, talán alapvető dogmát rendítene meg.

De kikben?!
Valószínűleg nagyon kevés ~mberben. Olyanokban, akik magándialógusaikban

már amúgy is értik egymást. De azok - és ez a többség! -, akiknek minden világ
nézet csak mankó az életúton kiszabott botorkálás segítésére, nem valószínű,

hogy hálásak lennének, ha mankóikat elvennék, vagy összetörnék. A hit szárnya-
kat és mankókat ad, tehát hasznos valamennyiünknek. '

Jobb ha nem látjuk az egészet?' Akiknek jobb, nem is akarja, nem is fogja látni a
helyzetét. De akik vállalják, azok számára' csak olyan közös dialóguskalandnak
van értelme, amelyet egyetlen pontpói kiindulva kezdenek meg. .E; a pont nem lehet
más, mint közös emberségünk elfogadása, az a nyitottság és szándék, amely eleve
hajlandó kitenni magát annak, hogy az úton végig egymás mellett kell majd ha
ladni, v.agy - és ez a valószínűbb - a másik veszi át a vezetést. Ha erre sor kerül
hetne, akkor talán remény nyílnék arra is, hogy a merész kezdeményezöket. fel
fedezőket ma még távolról figyelő - vagy csak közőnnyel, esetleg ellenségesen
szemlélő mankós milliók idővel új mankóval haladjanak. Olyannal, amelyben a
régiek anyaga is benne marad, de - dialektikusan - mégis valami új lesz.

Mi lehetne a járható út?
Úgy vélem, az ·az emberi magatartás, amit jelenleg minden humanizmus: a mar

xista, a keresztény, a mohamedán, a buddhista, sőt a hindu világnézet kiemelkedő
gondolkodói is elfogadnak: a tudatos kétely önmagunk álláspontjának kizárólagos,
egyedül üdvözítőés végérvényes bizonyossággal igazolható igazáról.

Nem a vallásos hitről beszélek. Dialógus erre nem épülhet, ebből ki nem indul
hat, mert hit, érzelem; lelkivilág nem igényel sem racionális bizonyítást, sem pár
beszédet. A bölcseletileg megalapozott világnézetről van szó, amelyben viszont
"hinni" nem lehet, amelynek éltető feltétele, hogy más gondolatokkal ellenőrizze,

csiszolja és finornítsa önmagát. Ennek egyik - mindenesetre első - módszere a
kételkedés, a gyökerekig hatoló vizsgálat és az az alázat, amely eleve elfogadja,
hogy befolyásolni, meggyőzni hagyja magát külsd, de jobb érvektől.

Dialógus csak azonos helyzetben lévő partnerek között létesülhet - érdemlege
sen. Más szóval: csak hatalmon lévő pártok, mogalmak, egyházak, világnézetek és
ideológiák párbeszédének van reális értelme. Másképpen viselkedik és vélekedik
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egy felekezet mielőtt emancipálják, illetve már részesül az államhatalomból mint
államvallás és egyház. Ugyanígy: másképpen taktikázik egy kezdő, kicsi, vagy
éppen illegalitásba kényszerített mozgalom, mint ha már megragadja a hatalmat.

A marxista-keresztény dialógusra is vonatkozik ez. A kormányon levő marxista
pártok és az országaikban múködö vallásos szervezetek és egyházak kölcsönösen
hangsúlyozzák: a fennálló és alapvető különbségek miatt nem lehet szó szellemi
párbeszédről. Legjobb esetben - mint Magyarországon - egy igen hosszú (évtize
dekkel? évszázadokkal?), meg nem határozott időre kötött kooperáció alakul ki a
kűlönféle világnézetű állampolgárok hétköznapjaira a hatalrrion levő párt prog
ramjának bárki és mindenki által elfogadható megvalósítása közben.

Az áthidalhatatlannak nevezett ellentétek a következők: a kizárólagosan ember
központú és az Isten fogalmát eleve elvető marxista elmélet, mely szerint a merő

ben felépítménynek felfogott - és a maga idejében fontos szerepet játszó vallásos,
tehát kizárólagosan emberközpontú, de Istenre utaló - világnézet az alépítmény
változásának hatására fokozatosan magától elhal, hiszen a kommunizmus megva
lósulása az ember teljes felszabadulását jelenti az eddig tartó elidegenedés vagy
függőség rabságából.

A homlokegyenest mást tartó vallások közös vonása, hogy az emberiség és a vi
lág nem öncélú, nem érthető meg egy kívülálló Teremtő nélkül. Ez pedig az em
ber autonómiájának ellenére függőséget jelent, alkalmazkodásra inti őt a társai
val, környezetével, a világmindenséggel szemben. Hathatós dialógus csak akkor
kezdődhetne,ha a marxizmus és a vallásos világnézet előbb önmaga keretein be
Iül, majd, közösen áttekintené eddigi felfogását és megtalálná a közös humanista
alapot, amelyről az ideológia, vagy a politika ürügyén, de mindkettö letért.

Dialógusra és annak gyakorlati hatásaira az egész emberiségnek égető szuksége
van. Az új világ sem a marxisták, sem a keresztények nélkül, de sem a marxisták, sem
a keresztények ellenében nem valósulhat meg embernek való módon.

Ezért kellene alkotó szellemű dialógus. És még idejében. Vannak olyan jelek,
amelyek - egyelőre csak sejtve - arra figyelmeztetnek, hogyadialógustól vona·
kodá, arra fel nem készülő vagy azt feleslegesnek, lehetetlennek ítélő marxistakat és

. keresztényeket dialógus nélkül túl fogja haladni valami más . . . Nem elmélet, hanem
olyan gyakorlat, amely az európai-amerikai, tehát "a nyugati" kultúrkőrben vég
bemenő óriási arányú szekularizáció során .megszabadítja" az emberiséget a régi,
vallásos és minden újabb ideológiától.

Hogy pontosan milyen lesz a ma még ki nem bontakozott legújabb emberi kí
sérlet önmaga és világá megértésére - nem tudjuk, de különös lenne, ha nem
lenne olyan továbblépés, amelyre a ma "dialógus, vagy nem" problémával viaskodó
felek nem számítanak. Ha számolnának egy rajtuk kívüli - tehát cseppet sem "tör
vényszerű" - mozgás és irányzat lehetőségével,már csak önérdekből is leülnének
a párbeszéd asztalához.

Erről még nincs szó, viszont csak a vak, vagy a' marxista módszert alkalmazni
nem kívánó nem látja, hogy a ma még "nevük sincs" irányzatok az eddigi mester
séges ideológiai határokat átlépve, nemzetek, államok, kultúrák és politikai rend
fszerek közeledését olyan humanizmussal igyekeznek elősegíteni, amelynek nem
következménye, hanem kiindulása az ember felszabadulása a maga alkotta elő

képzeteitöl, előítéleteitőlés bármiféle merev álláspontjától.
Talán "jóslatIlak" hangzik: éppen a történelmileg kialakult és megkövesedett 

áthidalhatatlannak tartott -.akadályok egyszerű ki- és megkerülése, a gyakorlat
ban eredménytelennek mutatkozó mivoltuk felismerése miatt olyan továbbgon-
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