
A PÁRBESZÉD TÖRTÉNETÉBÖl

A fiatal Engels és a vallás
A fiatal Engels a nyitottságára jellemző ösztönös hévvel s ifjonti buzgóság

gal próbál vitát kezdeményezni azokkal, akik szerinte a kereszténységet rosszul
képviselik, mindenekelőtt a protestáns pietistákkal és a tudománytalan, maradi
teológiai nézetek hirdetőivel. Ha az, amit napjainkban "dialógusnak" nevezünk,
Engels korában még aligha volt elképzelhető, az a kísérlete, hogy partnerségbe
lépjen másokkal, a vele ellentétes vagy tőle különböző állásponton Ievőkkel, fel
vesse a gondolatok korrekciójának szükségességét s ezzel egy közös szellemi és
társadalmi haszonnal kecsegtető gyakorlatot jelezzen, korunk díalógus-kultúráiá
nak jegyeit viseli, a párbeszéd idő előtti, történetileg zsenge megnyilvánulása.
Hű tükre mindennek barátaival, az evangélikus lelkésznek készülő Gráeber
fIvérekkel folytatott levelezése. Szinte levélről levélre nyomon követhető a pár
beszéd kínálkozó lehetősége, a kölcsönös szót _ értés reménye, amely végül is
nem nyer kielégítést és kihasználatlan marad.

Az ifjú Engels vallásosságát kezdetben megóvta a szülői ház a kételyektől

és a csalódásoktól. Anyja, a művelt és finom lelkű Elizabeth van Haar keresztény
szellemben nevelte; jelentős hatások érték anyai nagyapja, Gerhard Bernhard
van Haar filológus, a hammi gimnázium rektora és baráti köre részéről, amely
számon tartotta a kor haladó eszmeáramlataít, többek közt figyelemmel kísérte
a francia katolikusok szociális törekvéseit és az egyház belső megújulására tett
erőfeszítéseket - különösen Lamennais és Lacordaire tevékenységet, akiket hiveik
valósággal "új Tertulliánként" üdvözöltek -, s amely Engelst a Biblia. a teo
lógia és a kereszténység történetének elmélyültebb tanulmányozására késztette.1

Ekkortájt, olvasmányélményeinek hatására, kedvelt hőséül a Niebelung-ének
Síegtriedjét választotta, akit a német néphistória hol szentnek, apostolnak, hol a
szabadulást ígérő Krisztus vonásaival ábrázol: a sötétség és tudatlanság erői

fölött aratott győzelmével békét és világosságot hoz az emberiségre. Akit kö
vetni kell az emberiség örök eszményeiért vívott harcban, "ha ki akarunk jutni
a szabad világba, letörni az aggály korlátait és küzdeni az élet koronájáért: a
tettért".2 Nagyapjának értelmiségi társasága kapcsolatot tartott a Fény Barátai
nak (Líchtf'reunde) nevezett vallási csoportosulással. amely a hivatalos protestáns
egyházban uralkodó szélsőséges pietizmus vallási oppozíciója volt s a német
polgárságnak a teológiai konzervatívizmussal szemben megnyilvánuló elégedetlen
ségét fejezte ki.

1839. április 23-án ezt írja Engels Fr'edrich Graebernek: "Most nagyon sokat
foglalkozom filozófiával és kritíkaí teológiával. Ha az ember tizennyolc évesen
megismerkedik Strauss-szal, a racionalistákkal és a Kirchenzeitunggal, akkor
vagy gondolkodás nélkül kell míndent elolvasnia, vagy el kell kezdenie kétel
kedni wuppertali hitében. Nem értem, hogyan lehetnek az ortodox prédikátorok
annyira ortodoxok, hiszen a Bibliában nyilvánvaló ellentmondások találhatók...
S min alapszik a régi ortodoxia? Semmi máson, mint a - megszokáson. Hol
kívánja a Bibilia azt, hogy tanait, tudósításait szó szerint higgyük el? Hol
mondja azt csak egyetlen apostol is, hogy az, amit elmond, közvetlen sugallat?
Az, amit az ortodoxok kívánnak, az nem az értelem béklyóba kötése Krísztus
iránti engedelmességben, nem, hanem az isteninek a meggyilkolása az emberben,
hogy helyét holt betűvel töltsék be..."3 Jegyezzük itt meg, hogy Engels az
"ortodox" elnevezést nem a mai értelemben használja. Ma inkább "tradicio
nalístáknak" hívnánk azokat, akikre ő gondol: akik egyszer s mindenkorra le
zártnak és véglegesnek tekintik a meglévő reológiai rendszert. Elismeri ugyan
ennek a teológiának a hittudomány korábbi fejlődésében játszott szerepét, de
rámutat tanításának tarthatatlanságára a korabe'I tudományeredményeivel és az
általános szellemi fellendüléssel szemben. "Lehet, hogy a pietizmus azelőtt tör
ténetileg létjogosult elem volt a teológia fejlődésében; megkapta a maga jussát,
élt és rnost vonakodás nélkül át kellene adnia helyét a spekulatív teológiának.
Csakis ebből lehet most valami biztosat kibontakoztatni. .."4

Szembeszáll a konzervatív vallási légkör fő élesztőjével. F. W. Krummacher
lelkésszel. a protestáns egyházközség vezetőjével, amiért Wuppertal a vallási
fanatizmus és felekezeti elfogultság színterévé lett. Krummachert a környék
híres 'prédikátorként emlegeti - 1825-től barmeni, 1834-től elberfeldi tiszteletes,
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-, de idejétmúlt pietista tanaival inkább zavart keltett az emberekben. l1:kes
szólásával a tudománytalant akarja tudományként elfogadtatni és a valóság
kegyetlen tényeit mentegetní a köznép előtt, amivel csak a város gazdag polgárai
nak a dicséretét és támogatását szerzi meg magának. Kihívta az ifjú Engels ha
ragját a helybeli egyházi lap, az Evangelische Kirchenzeitung is, mert a lelkész
fogadatlan prókátorává szegődött, nem győzi magasztalni. "Amikor hitről beszél.
az Isten szaváig felemelkedve - jellemzi őt Hengstenberg, a lap szerkesztője

-, a legnagyobb eltökéltséggel mindig a legszigorúbb elgondolást választja,"
A pietizmus társadalmi vetületében válik leleplező tapasztaláttá és kínosan ellent
mondásossá: " ... a gyárosok közül a pietisták bánnak fl legrosszabbul rnunká
saikkal - hangsúlyozza Engels a Wuppertali levelekben -, ők azok, akik
minden lehetséges módon csökkentik bérüket. azzal az ürüggyel, hogy így gátat
vetnek Iszákosságuknak. lelkészválasztásnál pedig míndig ők az elsők,

akik embereiket megvesztegetík't.s
Az ortodoxíából való kiábrándulásának kezdetén még nem magával az or

todox felfogással vitázik, hanem annak szülővárosában támadt megnyilvánulási
formájával, az ún. "wuppertali hittel", amelynek eleven megtestesítőjét Krum
macher lelkészben látja. "Ha Te egyszer lelkész leszel - figyelmezteti Friedrich
barátját -, lehetsz tőlem olyan ortodox, amilyen csak akarsz, de ha pietista
leszel, aki az Ifjú Németországot szídja, az Evangelisebe Kirchenzeítungot vá
lasztja orákulumának - akkor bizony mondom neked. velem gyűlik meg a bajod!
Neked ízig-vérig lelkésszé kell lenned és el kell űznöd az átkozott, sorvadásos,
sutban gunnyasztó píetizrnust, amelyet Krummacher virágoztatott fel. Akkor
persze eretneknek fognak nyilvánítani, de csak hadd jöjjenek és bizonyítsák
be a Biblia alapján vagy észokokkal, hogy nincs igazad. Blank viszont elvete
mült racionalista, félredobja az egész kereszténységet, mi lesz ebből? No. pie
tista sohasem voltam, mísztíkus is csak egy kis ideig. de ezek már tempi pas
sati; most becsületes, másokkal szemben nagyon liberális szupernaturalista vagyok.
Hogy meddig maradok az, nem tudom, de remélem, az maradok, bár hol job
ban, hol kevésbé a racionalizmus felé hajolva. Majd eldöl.?" Vallásos igényeire
fényt vet az a szellemi mérce, amellyel az egyházi segédkönyveket forgatja: "A
létező legkitűnőbb egyházi énekeskönyv vitathatatlanul az itteni (a Brémában több
kiadást megért Keresztyén énekeskönyv gyülekezeti és házi áhítat céljaira címú
gyűjteményről van szó) ; a német költészet minden híressége fellelhető benne:
Goethe (Te, ki az égből való vagy című dal), Schiller (A hit szavai), Kotzebue és
sokan mások..."7

Az egyik irányban végbevitt túlzás természetszerűleg ellenkezést szül a má
sik oldalon. Az ortodox szemlelettel szemben kialakul az a racionalista irány
zat, amelynek Németországban H. E. G. Paulus és S. Heimarius voltak a kez
deményezői. "Természetes rnagyarázatot" kerestek az evangélium csodáira, de
csak feltevésekkel tudtak szolgální, elfogadható érvekkel nem. A kenyérszaporítás
például számukra nem egyéb, mint óriási piknik, melyen Jézus rávette a ~az

dagokat, hogy osszák meg élelmüket a szegényekkel, és a feltámadások, bele
értve Jézus feltámadását is, nem más, mint az élve eltemetettek in extrernis
megmentése. A vízen járó Jézus képe pedig a felszálló köd miatt keletkezett
optikai csalódás, amolyan hittel:;;zuggerált érzéki tévedés," 1839 tavaszán jut
Engels kezébe D. F. Strauss Jézus élete (Das Leben Jesu) című rnunkája,
Strauss éppúgy, mínt a racionalisták, tagadja a csodák természetfölötti jellegét,
hozzátéve azon állítását, hogy az Irás által természetfölöttinek tulajdonított je
lenség valójában történeti sem lehet. Strauss Reimariushoz nyúl vissza. aki a
Szentírás ellentmondásai alapján támadja a kinyilatkoztatást és a csodákat,
Mivel a vallásnak az "ésszerűség" határain belül kell maradni. Jézus nem tá
madhatott fel: a feltámadást a tanítványok találták ki. Az evangélium üzenete
egyetlen mondatban foglalható össze: térjetek meg, rnert közel van az Isten
országa. Strauss a priori véleményét az evangéliumok összehasonlító kritikáiá
val illusztrálja: ha ezek nem egyeznek a részletekben, vagy ha nem ugyanazokat
az eseményeket beszélik el ugyanúgy, akkor - szerinte - máris kész b'zonyí
tékokkal van dolgunk: a tény nem történelmi sem részleteiben, sem lényegében.
Az evangéliumok tehát a mitoszok közé sorolandók, a zsidó nép aspirációinak
terrnékoí.?

Strauss hatása alól az ifjú Engels nem tudta kivonni magát. " ... Még ha
az egész Jézus élete csupán szofizmák komplexumának bízonyulna is - jegyzi
meg levelében -, mert elsőrendű fontosságúvá teszi e művet, hogy az alapjául
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szolgáló eszme a kereszténység mítíkus jellege; ezt az eszmét nem cáfolná az
előbbi felfedezés sem, hiszen ez mindig újból és újból alkalmazható a bibliai
történetre... Lehet, hogy egy jó bibliamagyat-ázó itt-ott ki tud mutatni nála egy
egy baklövést vagy túlzást, ahogy egyes részletekben Luther is támadható volt. .."10
"Vajon bűnt követ el egy őszinte racionalista - teszi föl a kérdést Friedrich
Graebernek -, ha kételkedik? Szó sincs róla. Hiszen akkor egész életéri át a
legszörnyűbb lelkiismeretfurdalásai lennének; a kereszténységnek, ha az illető

az igazságot keresi, legyőzhetetlen igazságként kellene őt hatalmába kerítenie.
Megtörténhetik ez? Azután: mílyen kétértelmű helyzetet foglal el az ortodoxia
a modern műveltséggel szemben? Arra hivatkoznak, hogy a kereszténység min
denüvé magával vitte a műveltséget; most az ortodoxia egyszerre azt követeli,
hogy szűnjék meg a műveltség további fejlődése. Mí legyen például az egész
filozófiával, ha hiszünk a Bibliának, amely az Istennek az ész által való meg
ísmerhetetlenségét tanítja?"11 "Itt van Strauss műve, a Jézus élete, egy még
meg nem cáfolt munka - miért nem írnak ellene döntő cáfolatot? Miért átkoz
nak ki egy valóban tiszteletreméltó embert? ... Ha a keresztény rudomány
óvakodik a tisztán tudományos téren folyó harctól és inkább az ellenfél szemelvét
rántja porba - mit szóljunk ehhez? Valóban, lehet-e egyáltalán az ortodox
keresztény tanítást tisztán tudományos alapokon tárgyalni? .."12 Végkövetkeztetését
versben is megénekli: "Ki az erkölcstant végig elszavalja. / Tanítványa attól nem
boldogul. / Mélyen az ember keblében rejtőzik / A mag, mely élni tudni megtanít.
/ Aki magol reggeltől késő éjig, / Nem leli meg az üdvnek titkait. / A szív
szavát, azt kell, hogy befogadja, / Ha nem így tesz, kín vár rá s gyötrelem. /
Mert igéinek legtartalmasabbja, / Amit úgy neveznek: értelem."

Strauss nemcsak botcsinálta teológust faragott átmenetileg Engelsből. hanem
magával ragadta a filozófia olyan tájaira is, amely őt ifjúságának vége felé a
hegelianizmushoz terelte. A keresztény krisztológiát a filozófia fogalmi körébe
áttéve, Strauss úgy tekintette az emberiséget, "mint azokkal az attribútumokkal
felruházott alanyt, amelyattribútumokat az egyház Krisztusra ruház". Aki
jártas a filozófiában, azt mondhatná, ez Feuerbach vagy talán Hegel gondolata, de
ebben a formában Engels minden valószínűség szerint Strausstól kapta. "Lénye
gében az emberiség és az istenség egy.. . - közli Friedrich Graeberrel -. A
hegeli isteneszme már sajátommá lett, és ezzel a ,modern panteisták' sorába
lépek..."13 Strauss látszólag nem vállalt közösséget a racíonalistákkal, többek
közt szemükre vetette, hogy a csodákra vonatkozó természetes magyarázataik
a történések nagyfokú időbeli eltorzulasát okozzák. Az újszövetségi eseményeket
"mítoszoknak" tekintette, amiket az első keresztény kornmunák alkottak maguk
nak, hogy létüket igazolják. Azt várták a Messíástól, hogy az Atya beavatkozása
nélkül halottakat fog visszaadni az életnek. A keresztény hagyomány tehát ki
zárólag Jézusnak tulajdonította ezeket a tetteket. Ha azonban a hagyományokat
megfosztjuk történelmi hitelétől, csak a puszta fogalom marad meg nekünk,
amit az első keresztények Jézusról kialakítottak. Engels elfogadta Strauss lá
tásmódját, és hitbeli nehézségeit e szerínt oldotta meg. "Strauss zászlaja alá
álltam..." - vallja be, de nem érzett mély és tartós rokonszenvet Strauss
iránt. Egyrészt védelmébe veszi "azt a racionalístát, aki tiszta szívből a lehető

legtöbb jót igyekszik cselekedni", másrészt elutasítja azt az ortodox nézetet,
hogy "a Biblia a racionalistálc örök elkárhozását tanítja", mert elképzelhetetlen
nek tartja, hogy "valaki, aki egész életében (Börne, Spinoza, Kant) az Istennel
való egyesülésre törekedett, vagy akár olyan valaki is ..., akinek legfőbb élet
célja megtalálni azt a pontot, amelyen a pozitív kereszténység és korunk mú
veltsége testvérként állhat egymás mellett, hogy ilyen ember a halála után távol
legyen Istentől és a legszörnyűbb testi-lelki kínokban szenvedje el Isten haragját
az idők végezetéig..."14 Méltatlankodík barátjának,. Friedrich Graebernek meg
vető hangján, ahogy a "racionalisták erőfeszítéseíről" beszél, "mely arra irányul,
hogy Istennel és hitben éljenek". Mikor azonban a Graeber fivérek rnegpendítík
azt az óhajukat, hogy remélik, Engels egy napon víszatér majd a kereszténységhez,
így válaszol nekik: "Pro primo nevetséges számomra, hogy előttetek nem szá
mítok többé kereszténynek és pro secundo, hogy azt hiszitek, aki egyszer a foga
lom kedvéért megszabadult az ortodoxia képzeteitől. az ismét hozzá tud szoxní. ..
Ez. .. lehetséges lenne egy igazi racionalistának, aki belátja a csoda természetes
magyarázatára vonatkozó tehetetlenségét"; az ellenben. aki Strauss segítségével
"töprengésekre adta a fejét... nem tud többé leszállni a napfényben fürdő ha
vasokról az ortodoxia ködös völgyeibe",15
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Egyre inkább meggyőződik arról, hogy voltaképpen nem az ortodoxiát kell
megreformálni, hanem azt a szemléletet kellene alapvetőerr megváltoztatní, amely
a teológia szükségszerű megújhodását akadályozza. így elérhető volna, hogy a
kereszténység lépést tartson a tudományos gondolkodás fejlődésével s előbb

utóbb a világ új arculatához igazodjon. "Mindjobban kétségbe esem Barmen
miatt - vádolja az ortodoxia korlátait -, irodalmi vonatkozásban ott mindennek
vége. Amit ott kinyomatnak, a prédikációk kivételével, legjobb esetben is osto
baság; a vallásos tárgyúak általában butaságok. Valóban nem jogtalanul van
Earmennak meg Elberfeldnek az a híre, hogy obskúrus: Brémanak is ez a híre,
és sok is köztük a hasonlóság; a filiszterség karöltve jár a vallási vakbuzgóság
gal. .." Különösen felháborítja, hogy az ortodoxia a szerelem, a szexus kérdé
sét is úgy taglalja, mint bűnös és üldözendő cselekményt, a költészetben csak
a vallásos tárgyú műveket értékeli, de még ott is "minden allegóriában bálvány
imádást és az érzékiség minden megnyilvánulásában az eredendő bűnök egyikét
fedezi fel, .. Az Énekek énekében pedig ezt olvassuk: Be szép vagy, míly bájos,
Te kedves, te gyönyörűséggel teljes! (Énekek éneke 7,6); de ma persze szidják
az érzékiség mínden védelmét Dávid és Salamon és Isten tudja, ki rníndenkí
ellenére. .. Ráadásul még azzal dicsekszenek, hogy az övék a helyes tanítás, és
mindenkít elátkoznak, aki nem kételkedik ugyan a Bibliában, de másképpen
magyarázza, mtnt ők... Gustav Schwab a legderekabb fickó a világon, ráadásul
ortodox is, de a misztikusok semmire sem becsülik, mert nem míridig efféle
vallásos énekeket hárfáz előttük: azt mondod, én keresztény vagyok, ő pedig
egy versében a racionalisták és mísztíkusok közötti lehetséges megegyezésre céloz.
A vallásos költészetnek egyelőre befellegzett, míg csak nem jön valaki, aki
új lendületet ad neki. . .16 Megerősödik az a nézete, hogy a teológia korszerűsí
tése, a szentírástudomány felfrissülése a bibliai szövegértelrnezéseknek olyan
modern stílusát teremthetné meg, amely a teológiát továbbra is szervesen hozzá
kapcsolja az emberi kultúrához, sőt szükségképpen a filozófiához köti, mint az
egyetemes gondolkodás elévülhetetlen részét, "hiszen az mégiscsak világos, hogy
ha van kinyilatkoztatott vallás, annak Istene nagyobb ugyan lehet, de nem lehet
más, mint az, akit az ész mutat meg. Különben minden filozófia nemcsak hív
ságos, hanem egyenesen bűnös volna, filozófia nélkül pedig nincs műveltség,

műveltség nélkül nincs humanitás, humanitás nélkül megint csak nincs vallás.,,11
Istent mínt abszolút értelmet fogja föl, amely "magasabb fokú értelem, mint

a rníénk, mégsem más fajtájú; mert akkor nem lenne értelem". A racionalizmus
tükrében vizsgálja a szeplőtelen fogantatás dogmáját, Krisztus természetének
kettősségét, de a legnagyobb problérnát számára a megváltás mozzanata jelenti,
"hogy egy harmadik személy érdemei folytán töröltetnek el a vétkei", ebben ma
gáévá tette Wegschneider racionalista teológus véleményét. Tépelődéseinek kime
netelét azonban erősen rontotta Krummacher lelkész újabb szónoklata, aki
szerint az ember annyira rossz, hogy önmagától semmi jót nem cselekedhet.
Ez éppen fordított ja volt Engels antropocentrikus állásfoglalásának: oo" .az a
tény, hogy az ember vétkezik, abból származik, hogy nem valósítja meg magá
ban tökéletesen az ember eszméjét". Racionalizmusát még hibátlan egységben
éli kereszténységével, sőt derűlátóan hangsúlyozza: "Remékm, megélem a világ
vallási tudatának gyökeres megváltozását". "Ismerem azt a boldogító érzést,
amely mindenkit elfog, aki belső, szívből jövő kapcsolatba kerül Istennel, akár
racionalista, akár misztikus - számol be vívódásairól F. Gráebernek -; de ha
tisztázed magadban a dolgot és gondolkozol rajta, anélkül, hogy bibliai szólás
módokhoz ragaszkodnál. azt fogod látni, hogy ez annak a tudata, hogy az em
beriség isteni eredetű, hogy Te, mint ennek az emberiségnek része, nem vesz
hetsz el és számtalan harcok után mind ezen, mínd a túlvilágon, halandóságot
és bűnt levetve, vissza kell térned az istenség ölébe; ez meggyőződésem és ebben
megnyugszom; így azt is kijelenthetem neked, hogy Isten szelleme bizonyságot
ad nekem afelől, hogy Isten gyermeke vagyok... Persze, Te ebben hamarább
megnyugszol, én pedig még számos nézettel harcban állok, és nem hagyhatom
meggyőződésemet ilyen kíalakulatlanul. .."18

Kételyei re, fenntartásaira azonban az ifjú Engels sehonnan sem kap választ,
magára marad néhol drámai konfliktusával. A korabeli teológia és szeritírás
tudomány felkészületlen, hiányoztak azok a nagy tudásu. előretekintő teológusok,
akik hozzákezdtek volna a teológiai megújhodáshoz, de hiányoztak azok a világiak
is, akik vállalkozhattak volna a dolgok új rnogvtlágítására. a kereszténység sze
repének és helyzetének becsületes felmérésére a német társadalom viszonyai
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közt. Engels segítség nélkül, pusztán egymagában nem volt képes megoldani
lelke gordiusi csomóit, arra pedig végképp nem számított, hogy ezért korholás
érje, a várt szellemi-lelki támogatás helyett feddésben részesüljön. "Elismerem,
hogy büntetést érdemlek, és ha Isten meg akar büntetni, ám tegye meg, de
hogy ez akár csak a legkisebb mártékben is örökre eltávolódás legyen Isten
szellemétől - panaszolja barátjának -, ezt teljességgel lehetetlen gondolnom
és hinnem. Hogy kegyelem Isten részéről az, hogy elfogad bennünket, az persze
igaz, hiszen minden kegyelem, amit lsten tesz, de ugyanakkor szükségszerű is
mínden, amit tesz. Hiszen ezeknek az ellentmondásoknak a kiegyenlítése alkotja
Isten lényegének jelentékeny részét... Hiheted Te azt, hogy olyan ember, aki
Istennel való egyesülésre törekszik, örökre el legyen taszítva Istentől? Hiheted
ezt?"19

Rendkívül tanulságos a fiatal Engels kísérlete, hogy valamiképpen áthidalja
azt az egyre táguló szakadékot, ami akkoriban hit és tudomány, vallás és
filozófia között keletkezett. Még erősen élnek benne keresztény neveltetésének
hagyományai, a kereszténységet még mínt az emberi magatartás egyik morális
ismérvét határozza meg, és egyes kérdések - például a szubjektivitás problé
májának - jobb kidolgozását a teológiától várja. A kor ismeretében ma már
tudjuk, hogy ez a kísérlet eleve kudarcra volt ítélve. Az egyházak (mínden
keresztény egyház) oly mértékben csak a védekezésre rendezkedtek be, hogy
igazi tudományos eszmecseréről, a problémák alkotó légkörű megvltatásáról,
úgyszólván szó sem lehetett. Szellemi nyugtalansága és a társadalmi mozgal
makba való bekapcsolódása hamarosan végleg el is távolította Engelst lázas fiatal
éveinek ezektől a problémáitól ; immár az ún. "racionalista" vallásosság sem
járható út a számára. Egy olyan vallással, vallásossággal, amely lemond az
emberek és eszmék iránti nyítottságról, nem tudott mít kezdeni, s e tapasz
talata nézeteinek más irányú továbbgondolására és továbbérlelésére késztette.
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- A Le Mande 1977. április 28-i szá
ma "Dialógus kezdődik az államhatalom
és a katolíkus egyház között" címmel
ismerteti Aczél Györgynek a Világos
ság októberi számában megjelent "A
szocialista állam és az egyházak Ma
gyarországon" című tanulmányát és
Cserháti József püspök erre adott vála
szát, mely "Nyitott kapuk" címrnel a
Vigilia 1977 márciusi számában jelent
meg. Ugyancsak Ismerteti a cikkeket
a New York Times április 30-i száma.
Az olasz CSEO-documentazione 1977
márciusi száma pedig teljes terjedelmé
ben közlí a pécsi püspök írását.
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- A CSEO-documentaziane 1977 feb
ruári (114.) száma közli Miklós Imre
államtitkár, az Állami Egyházügyi Hi
vatal elnökének "Új típusú kapcsola
tok" címmel a Világosság 1977 januári
számában megjelent, és Hegyi Bélának
"Hivők és nem-hivők együtt e hazában"
című, az Új Ember február 20-i számá
ban megjelent cikkét. amely Miklós Im
re megállapításaira reflektál.

- A holland Wending című ökumeni
kus folyóirat 1977 márciusi száma köz
li Nyíri Tamásnak, a Vigilia 1976 má
jusi számában megjelent "Világi ke
resztények" című tanulmányát.

- A magyar kulturálís sajtóból ha
vonként válogató Látóhatár 1977 má
jusi száma részleteket közöl Hegyi Bé
lának a Vigilia februári számában Illyés
Gyulánéval folyatott beszélgetéséből.


