
vetnek a továbbiakban mindent, hogy a dolgozók közvetlenül ne befolyásol
hassák a hatalom képviselőit, az ügyek menetét. Társadalmi rendünk demok
ratizmusából fakad, hogy mi a szavazatok mellé a dolgozó -emberek közremű

ködését is kérjük az ,elkövetkezendő négy éven át. Minden becsületes dolgozó
emberét, tehát a hivőkét is. Vegyenek részt a tervek, elképzelések kimunká
lásában, megvalósitásában, jelezzék a gondokat, tennivalókat: tegyük minden
napossá a pá1'beszédet és, az együttes cselekvést.

A szocialista nemzeti egység erősítése s z ü k s é g e s s é, az állam és az
egyházak viszonyának egészséges fejlődése pedig l e h e t ő v é teszi, hogy a
papok és a hivő emberek nagyobb mértékben kapcsolódjanak be a társadal
mi, politikai életbe. A keretek - a Hazafias Népfront-mozgalommal - adot
tak. Kialakultak, de szakadatlan bővülnek a munkálkodás területei is. Ha
zánkban a népfronton belül működik a békemozgalom. Hazai és nemzetközi
békemozgalmi tevékenységet eddig is nagyon sok egyházi személy és vallásos
ember végzett. Am a békéért vívott küzdelemre - ,sajnos - továbbra is
szükség van. Sokan szenvednek szerte a világban attól, hogy nem élhetnek
békében. Szükség van tehát a szolidaritásra, a békéért, függetlenségükért,
szabadságukért harcoló embertársaink támogatására. A természet csapásai
esetenként a mi népünknek is ueszteséqeket, károkat. szenvedéseket okozhat
nak. Szükség lehet tehát az országon belüli szolidaritásra is. De jó érzéssel
veheti ki minden hivő ember a részét a szocialista hazafiság és humanizmus
ápolásából is. Bekapcsolódhatnak nemzeti ünnepeink méltó megülésébe, a
helytörténeti kutatómunkába (a historia domusok nagyon sok helyen máris
megnyíltak a kutatók előtt), résztvevői lehetnek a honismereti mozgalomnak.
Segíthetnek az országgyűlési-, tanácsi- és népfront-választások idején, bele
szólhatnak a község- és városfejlesztési tervek kialakításába és megvalósítá
sába. Felsorolni is sok lenne, mennyi lehetőség kínálkozik a jó szándékú em
ber számára a népfront biztosította közéleti fórumokon eszmecserére, cselek
vésre egyaránt.

A párbeszéd, a dialógus fogalmát a szóhasználat magasabb és eszmeibb
szintre helyezte, mint ahogy azt ez az írás teszi. Am az a nlindennapos pár
beszéd és mindennapi együttes cselekvés, amelynek valamennyien részesei
vagyunk ebben a hazában, nem kevésbé hasznos amazoknál a dialógusoknál.
Nem lenne hát jó elfeledkezni erről a szintről, ezekrtit a formákról sem. A
jól képzett kevesebbek gondolatai mellett ez jeIenti a történelmet alakító
milliók mindennapi gyakorlatát.

Azt hiszem, mindnyája.n, akik tudománnyal foglalkozunk, kettős hajlamot hOT
dunk magunkban. Egyrészt ott él bennünk a vágy, hogy saját nézeteink, elképze
léseink mellé minél nagyobb tábort, "iskolát" szervezzünk. Az iaamak: érzett gon
dolat nem alkuszik meg: akaratlanul is hegemóniára tör, már-már szinte egyed
ural1nat akar. Ugyanakkor azonban a felelős gondolkodó jól tudja, azt is, hogy
minden ilye,n monopólium létrejötte káros, a szellem mozgását nehezíti meg, s így
a .tudományos fejlődést gátolja egyben. Hisz a tudományos aLkotás mindig kollektív,
a vélemények sokiéleséqén, vitáján át kerekedhet ki csak lassan az igazság. A
tudományos 1nagatartásnak alapvető sZúbálya tehát az eltérő gondolatok iránti tisz
telet: a tolerancia.

Gondolati-elvi kérlelheteHenség, azaz: eszmei hegemónia-vágy s ugyanakkor
egy, a magatartásban folyvást jelenlevő engedékenység, ez a kettő jellemzi vélemé..
nyem szerint az igazi tudást, s a jól műkődő tudomá1t,yos életben ennek a kettő
nek - vitázó elvi következetességnek s magatartásbeli toleranciának - mindig
együtt s egyszerre kell jelen lennie.
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