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PÁRBE~ZÉD AZ EGYHÁZ ÉS A VILAG KÖZÖTT

Sok szó esett már arról, hogy a második vatikáni zsinat egyik leg
főbb célja, párbeszéd kezdeményezése I1lZ egyház és .a modern világ kö
zött. Rokonszenves és örvendetes elhatározás, mert aligha kétséges, hogy
a párbeszéd, a dialógus lehet, s remélhetőleg lesz is, az a~lemelkedő

forma, amelyben az egyház és a világ újból találkozhat egymással. Ahhoz
azonban, hogy termékenynek ígérkező eszmecsere indulhasson, minde
nekelőtt azt a kérdést kell tisztázni, hogy kirk is a partnerek, a társalgó
felek ebben a párbeszédben.

Mit értsünk tehát "egyházon", amely a világgal beszélni akar?
Csakis a katolíkus egyházat a maga összeségében, amint a pápán ke
resztül hallatja szavát? Vagy a hierarchia többi tagjai, sőt a katolikus
világiak is folytathatnak dialógust? Esetleg nem lehetne azt is mondaní
- minthogy a másik fél a nem-hívő világ -, hogy a nem-katolikus hívők,

sőt a nem-keresztény, de vallásos emberek is hivatottak arra, hogy az
egyházzal együtt a világ másik részéhez szóljanak? A partnerségnek ezt
a kiszélesítését nem érezzük olyan képtelenségnek. ha meggondoljuk,
hogya nem-katolikusok és nem-keresztények is, mint "jóakaratú embe
rek" (XXIII. János), sok pozrtív értéket az egyházzal közösen birtokolnak.

Ha azonban már azt is nehéz' eldönteni, hogy ki az "egyház", mínt
párbeszédet kezdeményező fél, akkor még nehezebb megmondani azt,
hogy ki a "világ"? Bizonyos, hogy egységes világ nem létezik. A világ,
n:ellye1 az egyház új üdvtársalgásba óhajt lépni, mindazokat az embe
reket - egyéneket és csoportokat - jelenti, akik az emberiség haladását
és jólétét a vallás mellőzésével igyekeznek előbbrevinni. Ehhez a "vi
lághoz" tartoznak elsősorban azok az individualista, vagy kollektivista
ateisták, akik őszintén humanisták vagyemberbarátok. Ide sorolhatók
azok a humanisták is, akik nem tagadják valamiféle Istenség létezését,
de gyakorlati életükben az Istent nem veszik számításba. Kívül marad
nak azonban ezen a "világon" azok, akik az összes emberi értékekkel
szemben gyökeresen tagadóálláspontot foglalnak el és semmit sem tesz
nek azért, hogy az emberiség állapotán javítsanak.

A mondottakból következik, hogy nem tartoznak bele ebbe a "vi
lágba" azok sem, akik valamely vallási csoport tagjai, vagy személyük
ben valódi hittel rendelkeznek. Velük ugyanis az egyház másféle beszél
getést folytat. A jelen esetben partnerként szereplő "világ" ténylegesen
csaknem valamennyi modern állam közéletének a világa; továbbá csak
nem az összes tudósoknak, művészeknek, technikusoknak, közgazdászok
nak és a modern haladás más aktív munkálóinak a világa, értve az ösz
szesieken itt azokat, akik a vallást tevékenységükben Hgyelmen kívül
hagyják, vagy éppen harcolnak ellene.

A két beszélgető fél egyikét - a "világot" - ezzel már meg is ha
tároztuk. A másik fél, az egyház, közvetve ebből a meghatározásból adó
dik. Az egyház az, aki a "világnak" felszabadulást, reményt, vigaszta
lást szeretne hozni azzal, hogy fölkínálja neki azt a vallási szemléletet.
melyben az ember úgy jelenik meg, mínt Istennek Krisztustól megvál
tott gyermeke. A "barM,ság üzenete" ez, mbként VI. Pál pápa nevezte.

Már az eddigiekből világos, hogy ez az "egyház" nemcsak az az egy
ház, amely hivatalos képviselőin, a pápán és a püspökökön keresztül
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nyilatkozik meg, hanem az az egyház is, amely az egyszerű papokon, és
világiakon, . férfiakon és nőkön, sőt az elszakadt testvéreken keresztül
is beszél, már amennyire ez utóbbiak hitben és szemléletben egyeznek
vele, _

Melyek most már a világgaJ. folytatni kívánt párbeszéd feltételeí, s
míként bontakozhat ki a dialógus?

Alapvető feltételek

Először is 'az egyháznak és egyáltalán mindazoknak, akik hívő em
bernek tartják magukat, a világban létező összes tényleges értékeket

.el keH ismerniök. A közelmúltban VI. Pál pápa nemcsak "jóindulatról",
de egyenesen "csodálat,ról" beszélt a világ irányában, s szavaival a ma
gasrendű pozitív értékekre utalt. A :személyes szabadság, a nemzeti füg
getlenség és a szocíálís igazságosság állnak a legelső helyén a tényleges
értékek között. Ezek igazi emberi értékek, amelyek a modern ember
történetének legfőbb hajtórugói voltak. A modern emberiség magas
szintű teljesítményei a tudományok is: a természet kutatása és meg
ismerése; az ember és az emberi történet írneretének tudománya; a ter
mészet- és szellemtudomáJnyok; .a társadalomtudományok és míndenek
előtt ,a bölcselet, mint az ember fáradozása azon, hogy sajátinagát a va
lóság teljességében megismerje. Ezután következik a tudományok alkal
mazása: a javak és szolgáltatások előállításának és kivitelezésének a tech
nikája, amely az ember életéhez és fejlődéséhez szükséges. A technika
ugyan az anyaggal foglalkozik, mégis az ember szellemi lényének meg
nyilatkozása: akarata és tehetsége nyilvánul meg abban, hogy az anya
gót a magajavéra használja föl. Mindez az élethez szükséges és az em
bert az állati szint fölé emeli. A technika erkölcsi rangja és értéke éppen
ezért nem ís vitatható. Végezetül ide kell sorolnunk a kulturálís kört,
főleg a művészetet, az emberi szellemnek e felmagasztosulását,

Ezek az értékek bárhol jelentkezzenek is, valódi értékek, s fontos,
hogy a hívő ember lelkiismeretben is pozitív jelentőségű értékeknek is
melrje el őket. Azok az emberek tehát, akik ezeket az értékeket nagy
zseníalbtással és sok áldozattal megvalósították és megvalósítják, őszinte

csodálatot érdemelnek.
Enn,eIk a magatartásnak előnye a párbeszéd szempontjából 18 szem

beszökő. A hívő ember elismeri ezzel, hogy partnerének minden oka
meg van önmaga becsülésére.vtekíntettel azokra az értékekre, amelyekért

. él és dolgozik. S ezeknek az értékeknek kölesönös tisztelete máris ki
índulópent lehet a dialógus számára. Olyan ez, mint hatalmas mélység
fölött átívelő híd: az egyháztól a világhoz.

Mive! pedig a világ, az egyház és a vallás ellen folytaltott hosszu
harc árán jutott el jelenlegi szellemi magatartására és mélységesen el
lenséges vérzelmeket, vagy legalábbis nagy bizalmatlanságot táplál az
egyházzal szemben, szükség van arra, hogy az egyház és a hívek meg
kÍSéit'eljék ezeket a történeti eseményekeneíapuló előítéleteket - ameny
nyire csak lehetséges ~ immár eloszlatni.

A katolikus egyház ésa többi keresztény egyházak közöttí kapcso
latok terén is lényegében ugyanezt mondhatjuk. A szakadásban a kato
likuisok sem egészen ártatlanok. Nemcsak olyan neves hittudós, mínt
Kűng, hanem maga VI. Pál pápa is beismert bizonyos hibákat az egy
ház részéről ~ minthogy az egyház emberi ezervezet is -, és ez a be
ismerés a másik oldalon azonnal visszhangra talált. S nem ugyanaz-e
a helyzet az egyház és a világ viszonyában is?
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Nem gördített-e az egyház sokszor - mint Galilei esetében - túlsá
gosan is nagy akadályokat a tudományok haladása elé? Nem ítélte-e
el a nemzeti és szocíálís forradalmakat, minta francia forradalmat, az
olasz risorgimentót és más mozgalma:kat anélkül, hogy a bennük levő

pozitív értékekre rámutatott volna? S bár az önvédelem szükségessége
kényszerítette erre, nem volt-e ez a védekezés túl radikális és a kimon
dott anatémák nem hagyták-e figyelmen kívül az· egyház egyetemes
küldetését? Nem távolította-e el ez a magatartás az egyházat a világtól
s nem csinált-e gettót az egyházból? Ha az ember XVI. Gergely beszé
deit ősszehasonlítja VI. Pál pápa megnyilatkozásaival, világosan láthat-

_juk a külőnbséget, ahogyan az egyház a modern világra tekint, s ez csak
egy példája ennek.

Éppen ezért az Igazságosság teszi lköteleSStégünkké, hogy bizonyos
téves rendelkezéseket és cselekedeteket tévesnek 'ismerjünk el és a leg
újabb történet jellemző vonásait helyesen értékeljük. VI. Pál pápa utalt
rá 1963 nyarán egyik beszédében, hogy a szabadság és igazságosság ér
tékei, melyekért az emberiség az elmúlt évszázadokban harcolt, a keresz
ténységben hallgatólagosan bennefoglaltatnak. Ez világos is előttünk,

de nem lenne-e az egyháznak kötelessége ezt nyiltan kimondani, ahe
lyett, hogy azok ellen harcol, akiknek igazuk volt? Puszta konzervati
vizmus annak elvesztésével jár, amínek "megőrzésére" törekszik.

Saját hibáink beismerése azonban nem jelenti még a másik fél iga
zolását. Az ő dolga, hogy a maga részéről elísmerje saját hibáit. Az egy
háznak egyetlen alapelvét sem kell megtagadnia. Hogy azonban alap
elveíhez hű is maradjon, el kellene mondanía a Confiteor-ját a nem
hívő testvérek előtt és készséggel föloldozásra kellene emelinie kezét,
ha kívánnák tőle, mert hiszen a múlt történeti és lélektani helyzete kö
vetkeztében tág tere nyilt a félreértéseknek s ennek nyomán a [óhísze- .
műségnek,

Miközben az egyház partnerei előtt beísmeri történelmi hibáit, al
kalmas légkört teremt ahhoz, hogy helyes képet alkosson önmagáról és
úgy állítsa magát dialógustársai elé, ,amilyen valójában: isteni eredet és
isteni sugalmazás egységeként, amelyet emberek képviselnek és ez a,
magyarázata annak, hogy az egyházban tévedések és túlkapások fus föl
lelhetők. Az egyháznak ez az önábrázolása lényeges szerepet játszik a
viJlággal folytatott párbeszédben.

Az a jelenség, hogy a modern világ az egyházzal szemben annyira
ellenséges magatartást tanúsít, többek között arra vezethető vissza, hogy
a világ az egyháztól az evangéliumi tökéletesség példáját várta. Mínthogy
az egyháza földön Isten képviselőjeként és Krísztus tévedhetetlen ér
telmezőjeként, mint tísztaságos jegyes, anya és legfőbb tanító lépett elő,

akaratán kívül olyan kimagasló tulajdonságokat vártak tőle,amelyek

lehetetlenek egy emberekből álló közösségben, Erre az ábrándra követ
kezett az elkerülhetetlen kiábrándulás és az ellenségesség, amit minden
csalódásnak óhatatlanul magával kell hoznia.

Ha viszont az egyház beismeri azt, hogy ezervezetében - leg?lábbis
részben - lehetőség nyílik a tévedésre és a bűnre is, közelebb kerül el
veszett fiaihoz és megkönnyíti nekik, hogy ellenséges magatartásuktól
megszabaduljanak. Nem kell félni attól, hogy ezáltal az egyház bármit.
is veszít isteni jellegből. Ellenkezőleg ez az isteni jelleg tisztultabb meg
világításiban [élenik meg és föltételezhető, ihogy ebben a megv;ilágí-tás
ban az egyházban megnyilatkozó isteni valóság olyan felülről származó
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ajándéknak mutatkozík, amelynek elfogadása nem sérti annyira a mo
dern ember büszkeségét. Mert tudomásul kell vennünk azt, hogy a mo
dern ember nem Isten ellen harcol, hanem azok ellen, akik elképzele
sűkben sajátmagukat azonosítják az Istenséggel. Nem csodálkozhatunk
ezekután azon, hogy ilyeneknek nem hajlandó alávetni magát. Ez ugyan
is az emberi méltóság tényleges veszteséget jelentené azoknál az embe
reknél, akik valóban 'méltók az ember névre.

Az egyház nem monopolízálja az istenit: az egyház Isten "szolgája"
és Krisztus feltámadásának "tanúja". A hívők a kegyelmet ajándékul
kapták és nem farizeusok, akik jobbnak tartják magukat másoknál, a
nem-hívőkkel szemben fölényeskednek és álláspontjukat sértésekkel vé
dik. Elengedhetetlenül szükséges tehát, hogy az egyháznak ezt a vissza
tetszést kiváltó képét fölcseréljük il modern ember számára egy jószán
dékubb, testvéribb, emberibb és ugyanakkor istenibb képre. Ez volt a
titka XXIII. János pápának és ez jut kifejezésre VI. Pál "barátság üze
netében" is. í

A másik oldal

A beszélgetés nem beszélgetés, ha mindenkí beszél és senki nem hall
gat oda. Ha az egyház a világgal valóban párbeszédet akar folytatni,
hogy fölkínálja neki isteni kincseit, tudnia kell azt is, miként figyelnek
rá. Eme azonban nem lenne képes, ha azt hinné, hogy neki magának
már nincs több tanulnivalója.

Szerencsere nem így áll a dolog. Az egyház tud tanulni és tanult is
a világtól. Nem azt tanulta, amit úgyis tudott, nevezetesen a Krisztus
tól kapott kinyilatkoztatás tartalmat, de tanult az emberi bölcsesség
től némely módszereket, amelyek hozzásegítették, hogy ezeket a kinyi
latkoztatett dolgokat átgondolje és megértse: a görög bölcselet - a pla
toní és, az artsztoteleszí - módszereit és a modern tudomány rnódszerei t.
A modern történetkutatás módszereit használja föl a Isaját múltjának
tanulmányozásában és az irodalmi egzegézis módszereít alkalmazza a
Szentírás jelentőségének megállapításában. Egy jobb Ielkipásztorkodás
okából él a szociológía és lélektan módszerével és a statisztikét hasz
nálja arra, hogy az emberi vélekedéseket megismerje. A legkülönbözőbb

tecnnik,a,i berendezésekhez Iolyamodik, hogy gyakorlati munkáját
javítsa.

Az egyháznak nincs mit vesztenie azzal, hogya kívülállók róla al
kotott nézeteit meghallgatja, ellenkezően, csak sokat nyerhet. Önisme
retét mélyíthetí el ekként. Az egyház tud tanulni és őszinte érdeklődés

sei figyelni. Ez az érdeklődés nemcsak lehetségessé teszi a párbeszédet,
hanem jó kiindulást is nyújt hozzá.

Ha a "vHágot" és a "modern embert" vizsgáljuk, meg kell állapíta
nunk, hogy egyik alapvető sajátossága a "tmnszcendendáról" az érzék
fölötti világról való lemondás. Mi több, a modern ember igen sokszor
ellenséges magatartást tanúsít a természetfölöttiekkel szemben és a
problénták megoldásánál kizárólag ,a saját emberi erőire hagyatkozik.
Azt is mondták már, hogya modern ember, még ha úttévesztése nyil
váravalóvá válnék is, még akkor ds míndenképpen hű akar maradná esz
méjéhez, és inikább a kétségbeesést választja, míntsem beismerje vere
ségét.

Az ebből eredő, gyakran ellenséges, de mindig elutasító magatartást
a vallás irányában a hívő ember szinte meg sem tudja érteni. A szaka-
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dék, amely ·az Istenhívők és önmagukban hívők (és ez is "hit") között
tátong, olyan nagy, hogy az előbbiek ,a mások létezésének még a lehe
tőségét sem tudják megérteni. Egy hívő ember nem tudja megérteni,
hogyan lehet egy őszinte és műve1tember istentagadó, egy ateista pedig
azt nem tudja megérteni, hogyan hihet egy őszinte és' művelt ember
még a XX, században is Istenben. Tény, hogya "modern ember" becsü
letesen meg van győződve arról - mindegy, miként jutott erre a meg
győződésre -, hogy a vallásos hit tudományosan és bölcseletileg nem
csak nem bizonyítható, de egyben olyan magatartást is jelent, amelyet a
történet félretolt és túlhaladott, A modern ateizmus összes hirdetői 
idealisták, pozitivisták, marxistátk- és összes hívei a modern tudomány
és művészet területen, ezt a nézetet vallják. A múlt fideista beállított
ságát nemcsak azoknaika középkori tévedéseknek rovására írják,' ame
lyek ellene fordultak azemberiméltóságnak,a szabadságnak és a ha
ladásnak, de úgy hiszik, hogy az ember megszabadulása ezektől a val
lási fogalmaktól szükségos és pozitív fejlődés.

Ha a modern embernek ezt a vallásellenes szellemi magatartását
fontolóra vesszük, könnyen megértjük, hogy első reakciója az elutasítás,
amikor az egyház párbeszédet javasol azzal a célzattal, hogy problémái
megoldásában segítségére legyen. Szinte ösztönös "nemmel" válaszolna
a javaslatra, még ha igazoItnak látná is a' már említett feltételek meg
létét, hogy az egyház csodálja a modern embert, elismeri a maga hibáit
és készségesen meghallgatja partnerét, Ezt tenné a modern ember akkor
is, ha le tudná győzni azt a gyanakvását, hogy az egyház újból alá
akarja vetni őt annak a "szellemi diktatúrának", amelytől évszázados
harc árán megszabadult. s így viselkednék akkor is, ha hajlandó lenne
elismerni a .pápa, vagy más hívő emberek szívjóságát és egyéni becsű

letességet.
Ennek a 'negatív válasznak első oka az a tény, hogy ez ct. .modern"

ember Isten transzcendenciájának, a kinyilatkoztatásnak, vagy megval
tásnak, a menyországnak és a pokolnak hittételeit valami valószinűtlen

és embertelen tanításnak tekinti. Már maga az a javaslat is, hogy erről

a tárgykörről új vitába lépjen, megütközést kelt benne. Nagylelkűnek

és türelmesnek tartja magát, mert nem erőszakosan küzd, hanem időt

kiváróan "nevelni" próbálja a vallásos embereket, akik lelkileg "fejlet
lenek", s gyanakvó figyeImét a vallási intézményekre összpontosítja,
amelyek - feltételezése szerint semmiképpen sem humánus és tiszta
szándékból - ilyen elavult eszmék védelmére és megőrzésére töreksze
nek.

Ha valóban olyan lenne a vallás és az egyház, amilyennek a "mo
dern" ember képzeli, nem is tudnánk érvelni e párbeszéd mel1eM.· Ha,
azonban igazolni tudjuk, hogy Isten és Krisztus, akik előttünk valósá
gok,az igazi és hamisítatlan emberek barátai; akkor talán nem lehetet
len a modern ernber meggyőződése arról, hogy a keresztény világnézet
semmiben sem fenyegeti azokat az értékeket, melyeknek elvesztésétől

tart, sőt csak erősíti szilárdságukban azokat az értékeket, amelyeket igaz
nak vall és ezeret,

János pápa úttörésc

XXIII. János rövid pápaságát talán századunk legjelentősebb vallási
megnyilatkozásának nevezhetjük. A modern .kor kezdete óta a hit em
bere először tudott a világhoz szólni éspedig úgy, hogy meghallgatásra
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talált. Méghozzá annak az egyháznak a feje, amelynek ellenében a, mo
dern ember fejlődését véghezvitte. A világ még ma is hatása alatt áll
ennek a gondviselésszerű jelenségnek és csak most kezdi ennek az em
bernek lényét és [elentőségét igazán megérteni.

A dialógus szempontjából fontos, hogy ennek a rendkívüli jelenség
nek - ennek a "természetes-természetfölötti és természetfölötti-természe
tes Isten-emberének" (Frings bíboros jellemezte így) - két vonására
rámutassunk. Úgy látszik ugyanis, hogy ezek magyarázzák sikerét és
például szelgálhatnak ahhoz a bizonyításhoz is, amelyre szükségünk
van. XXIII. János pápa életében az első legszembetűnőbb jelenség volt
jósága és szeretete mínden ember iránt. Az embereket olyanoiknak sze
rette, amilyenek, Oszintén törődött mínden ember javával, nemcsak az
egyházéval és a hívőkével. Gondoskodása és szeretete megmutatkozott

, a békéért folytatott munkájában, de megnyilvánult az emberekhez való
őszinte szívélyességében is. Halálának heroizmusa pedig mindenki előtt

bizonyította érzelmeinek becsületességét.
A másik föltűnő jelenség, reménnyel telítődött hite volt, bizonyos

sága az isteni, és a keresztény valóság felől, továbbá istenképe, mely az
emberek barátjaként láttatta vele Istent, s amelyből az erőt merítette,
hogy az embereket ezeresse ésbennük mindenekelőtt a pozitív elemeket

. ve,gye észre.
Az, akit az első szempont vonzott, úgy érezte, hogy emberségében

maga isgazd~godott és önkéntelenül fölvetődött benne a jószándékú
kérdés: mi lehet a hajtórugója ennek az emberi, békeszerető és jóságos,
egyszersmind kemény és férfias szellemiségnek. Még a szkeptikus és el
.1et1lSié~ magatartású ernberek is haj:Landónaik mutatlkoztak arra, hogy
figyeljenek rá és így a beszélgetés előtt megnyílt laz út. János pápa va-
lóban áttörte a választáfalatés a szakadék fölött új hidat épített kétsé
gek közt élő gyermekei felé. Eltávozásárt mindenki megsiratta.

. Bizonyos, hogy XXIII. János életműve számára kedvező helyzetet
teremtett a jelenlegi világválság, és az atomháború fenyeg-ető rérne. Az
ő érdeme volt azonban, hogy az amúgyis agyonfélemUtett világot nem fe
nyegette meq váadásul még az Isteni bosszúval is, amint ezt egyes ke
résztények Faltima nevében tették! O igazi vígasztaíást hozott a világnak
és egyben ösztönzést arra, hogy gondolkozzék: vajon nem kellene-e visz
szatérní ahJhozaz Istenhez, aki Jánősban mint az ember igazi barátja
jelent meg? János pápa a világ számára az Isten emberi kinyilatkozta-

\ tása volt. XXIII. János fölkínálta a hit értelmes voltának bizonyságait
és ugyanakkor az eltorzított istenképet megtisztította az embertelen vo
násoktól. Ezek a torzítások ugyanis színtén bizonyos mértékig előidéző:

voltak a nagy szakadásnak. Követői ebben az irányhan bátran mennek
előre.

Találkozási pontok

Amint általában minden emberek közötti egyéni és csoportos beszél
getésnél és érintkezésnél, az egyház és a világ találkozásában is egy
másba fonódik az elképzelés és a valóság.

Az egyház valóság, és a világ, ,amelyhez az egyház szél, ugvancsak
valóság. Az egyház azonban bizonyos meghatározott képet alakított ki
magában a világról s ez a k-ép nincs szükségképpen hiánytalan összhang
ban la világgal. Ha tehát. az egyház a világhoz szól, nem biztos, hogy a
valódi világgal beszél, hanem sokkal inkább azzal a képpel, amelyet a
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világról alkot. Ugyanez a helyzet, ha a világ szól az.egyhézhoz, A világ
nak is van az egyházról valamilyen elképzelése (ez talán még kevésbé
egyezik meg az egyház igazi arcával) és ez az egyházról alkotott kép az,
amelyhez a világ beszél. .

Ezzel még nem is teljes a zavar. Az egyháznak is, a világnak is van
sajátmagáról bizonyos elképzelése - önarcképe - és ezek az önarcképek
sem fedik föltétlenül a valóságot. Előfordulhat tehát, hogy az odafigye
lésnél az ember nem valódi énjével figyel, hanem asajátmagáról alko
tott önarcképpel és amit apa:rtner "önmagáról" vall, azt sajátmagára
vonatkoztatja. Ebből a következő furcsa helyzet adódik: az egyház a vi
lágról festett képéhez beszél és 'a világ az önarcképével figyel. Az egy
ház beszél valakihez, viszont egészen más az, aki hallgat. Ez persze meg
fordítva is áll: a világ válaszol az egyházról mintázott képzeletképhez
és az egyház a saját önarcképével figyel.

Nem csoda, hogy ilyen helyzetben nehéz a társalgás, sőt rövid látra
lehetetlennek látszik, Nem a jószándék hiánya, hanem a társalgópart
nerek módszertani ügyességének hiánya miatt. Ezekután világos, hogy
igazi beszélgetés csak úgy lehetséges, ha a társalgópartnerek fokozato
san kijavítják az egymásról mintázott képüket olymódon, hogy az lehe
tőleg megegyezzék a valósággal. A kiinduló beszélgetésnek kell ezt a
korrektúrát fokozatosan megvalósítanía: ez a beszélgetés elsősorban a
kölcsönös megismerés dialógusa legyen.

Természetesen igazi beszélgetés és az egymásról mintázott hamis
képek helyreigazítása lehetetlen lenne, ha a különbségeken túlmenően

nem volnának közös találkozási pontok; mindkét fél részéről elfogadott
alapelvek, amelyeken a különbségeket érintő beszélgetés alapulhatna
és ahonnan a képek korrigálása, sőt magénak a valóságnak az átalaku
lása kiindulhatna. Lássuk tehát, rnilyen kőzős találkozási pontokról, vagy
egyezőségekről lehet szó? \

Közös vonások mutatkoznak a gondolkodásban, arnikor a társalgó
felek a köztük található kűlőnbségekre és ezek kölcsönös vonatkozásaira
reflektálnak. Jelen esetben a középpontban álló különbözőség: az Isten
létezése és az isteni tevékenység szükségessége az ember megmentése
érdekében, főleg az egyház által. Mert az egyház úgy gondolja, hogy az
ember Isten nélkül elveszíti emberséget. A modern ember viszont azt
hiszi, hogy nincs szűksége Istenre, a vallás és az egyház pedig emberi
helyzetével, méltóságával, szabadságával és érdekeivel szöges ellentét
ben áll. Ennél a különbözőségnél ,a közös 'találkozási pont: maga az em
ber megmentése. A probléma ugyanis az, hogy az ember Istennel, vagy
Isten nélkül, az egyházzal, vagy az egyház nélkül inkább ember. Lénye
gében tehát mindkét oldalon, a modern embernél is és az egyháznál is,
az emberről van szó, A :két tárgyalófél között tehát van valami közös
érintkezési felület. Ha az egyház bizonyságot' tudna adni a "bará1lBág
üzenetéről" karunk tudományosan gondolkodó, reális érzékű emberé
nek, akkor rendelkeznékazzal az eszközzel, hogya modern embernek
saját képmása kijavításában segítségére legyen. Ugyancsak segítséget
tudna nyújtani az Istenről és az egyházról míntázott képének korrígé
lasához is,hiiszen ez a kettő szeros ~efiÜ~g1ésben áll egymással. így ke
rülhetne aztán sor aa vallásos és ateista ancropológia megvitatására.
Ennek a dialógusnak a témája olyan ideológiai beszélgetés lenne, amely
a legvalóságosabb problémával foglalkozik és egyúttal a társalgópart
nerek legegyénibb érdeke is. Hiszen mindkét fél: hívők és hitetlenek,
egyformán emberi lények.
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A kőzös találkozási pont tehát az ember. Emellett mindkét félnek
azonos a mágiatartása "is, amelyet Ismeretkrrtikainak lehetne nevezni. Ez
az ísmeretkritikai igény kiterjed a tárgyilagos gondolkodás megbecsü
lésére; azután megnyilvánul az igazsághoz, a tudományos komolysághoz
és az értelmi megalapozottsághoz való föltétlen ~,agaszkodásban. A dia
lóguspartnerek mindketten bíznak abban, hogy álláspontjukat, bár
mennyire :különbözzön is az, be tudják' bizonyítani. Az egyház nem vár
senkitől sem "vak hitet", hanem "értelmes hitet"; a világ is úgy gon
dolja, hogy az egyházzal szemben '"észokokkal" rendelkezik. A társalgó
felek kölcsönösen tisztelik az értelmet, vagyis az emberi szellem termé
szetes világát.

A valóság kereSése

A modern embert nem lehet elvont eszmékkel és skolasztikus, ín
tellektualizáló módszerekkel meggyőzni. A mai ember látni szeretne
ahhoz, hogy higgyen. Az egyház tudatában van ennek az igénynek és
ezért kísérli meg, hogy sajátmagáról a hit látható bizonyítékát nyújtsa.
Szeretné föltárnia maga valóságát, hogy a világ tárgyilagos képet al
kothasson róla. Alapítója megbizásának engedelmeskedve, az egyház
újra tanuságot szeretne tenni az igazságról és a benne működő isteni
valóságról. igya dialógus az egyháznak a világ előtti önábrázolásává
válik. Meghívja a világot arra, hogy saját valóságát újra megtárgyalja
vele, mert az egyház tudja, hogy az időhözkötött megjelenési formák és
emberi gyöngeségele között is megtalálható benne az isteni elem. Nem
úgy akarja tehát az egyház Istent bemutatni a világnak, mint valami
rajta kívül álló valóságot, vagy az emberi okoskodás tárgyát, hanem az
élő és tevékenykedő Istenről szeretne beszélni, akinek valósága az egy
ház életében, működésében és hitében fölismerhető.

Természetesen mindez még nem elég. Az egyház szilárd meggyőző

dése, hogy Isten jelenléte nemcsak őbenne valósul meg, Isten működik

az ember mélyén, még akkor is, ha az ember úgy gondolja, hogy életé
ből teljesen sikerült kizárnia őt. Rahner megfogalmazása szerint ezt ne
vezzük "névtelen kereszténységnek". Az egyház éppen ezért a modern
embert föl akarja szólítani, hogy nézzen sajátmagára, az emberre. Az
isteni tevékenységet és vonzóerőt ismerje föl önmagában is, abban a kö
zelségben, ahol az Isten valóságát csaknem az újjával ki tudja tapintani.

Ezen a téren kapcsolódik he a dialógusba a reflexió Mindkét fél
indítva érzi magát, hogy saját önarcképét és az egymásról alkotott el
képzeléseket felülvizsgálja. Egyszersmind, hogy megmutassa vagy föl
fedezze azt az isteni: valóságot, mely a hívőkben és a nem-hívőkben egy
aránt működik. A hamis képzetektől való megszabadulás azután a be
szélgetést arra a találkozásra irányítja, melyet az igaz egyház az igaz
emeerrel, laz igaz Isten világosságánál óhajt megvalósítani. Itt érintkez
nek egymással ismét a közös pontok: az ember és az évtelem,az isteni
valóság bizonyítékában.

Ezt az isteni valóságot mindenkor, mint a' "barátság" emberszerető,

emberbaráti "üzenetét" kellene megmutatni, hogy megszűnjék a modern
világ lázadó szívének ellenséges magatartása. Az Istennek ez az ember
hez fűződő barátsága azonban nem találhat utat a modern ember szí
véhez, ha arra irányul, hogy az ember vele született szabadságát és mél
tóságát kisebbítse, Ezért kell tökéletesítenünk az ístenfogalrnat, hogy
megszűnjenek a régi teológia bizonyos hiányosságai, melyek kihívják a
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modern ember ellenkezését. l!;ppen itt mutatkozik meg az, hogy rnilyen
fontos ügyelni a párbeszéd feltételeire. Gondolunk itt elsősorhan .a múlt
tévedéseinek beismerésére és az egyház őszinte csodálatára ·a modern
világ teljesítményei és értékei iránt. Nem szabad ugyanis megfeledkezni
arról, hogya dialógus nem véletlen eszmecsere, hanem történelmi talál
kozás, amelyben nemcsak a világ felé szól a felhívás, hogy az egyházzal
kapasolatos eszméit és beállltottságát korrigálja, hanem az egyháznak is
szinte kötelessége. hogy lelki értelemben és gyakorlatilag is fejlődjék

Ez pedig azt jelenti, hogy figyelmesebbé kell tennie lelkiismeretét saj át:
hibáival szemben és alapelveihez méltóbbá kell válnia. CSaJk igy lesz
képes arra, hogy a világ szemében saját képét helyreigazítsa és a modern
világ magában aL' egyházban találkezhasson az isteni valósággal.

Tudományos téren

Az egyház és a világ közötti dialógus jellegéről tett megállapításaink
hiányosak lennének, ha nem kísérelnénk meg leírni azt, hogy miként
fejlődhet tovább elvileg és gyakorlatilag ez a párbeszéd.

Minden dialógust az egyház és a világ között e szó tágabb értelmében
bölcseletinek nevezhetünk, amennyiben a dialógus értelmi megokolá
sokon alapszik és általános emberi problémákat érint. Ami a vallásos
bölcselőt illeti, ő is tartozhat valamilyen bölcseleti irányhoz. A hfvö fi
lozófust nem is annyira az általa alkalmazott kűlőnleges módszerek kü
lönböztetik meg nem-hívő partnerétől, hanem inkább a keresztény szem
lélet egyetemes látásmódja ésawk a végső következtetések, rnelyek a
hitet megelőzik. Minden valódi bölcseleti módszert lehet a keresztény
álláspontra vonatkozóan eredményesen használni, ha ezeket a módsze
reket nagy nyiltsággal és szigorú következetességgel alkalmazzák. Min
dig voltak és lesznek is bölcselők, akik a legkülönbözőbb filozófiai mód
szerekkel jutottak, vagy jutnak el egy irányba mutató keresztény vég
következtetésekre.

Mínt. ahogyamúltban is voltak keresztény platonikusok és arisz
totelíkusok, például Szent Agoston és Szent Tamás, úgy a Iegújabb kor
han szóhcz jutottak keresztény Idealisték is, .aJkik a tranezcendennaíízmus és
a di,aleMiik,a módszereit alkalmazták: például az olasz Rosmini. Azután
ismerünk !!mre:sz,tény empirtkusokat: Max Scheler és társai, .alkik a feno
menológia segítségével jutottak el, a vallás lényegéig. Tudunk keresztény
egzísztencialistákcól: Karl Barth és Gabriel Marcel. Másolk egyéni úton
jártak, mímt Berqson, vagy pedig' valamdlyen speciálls területen kezdték:
történetfilozófia. művészetbölcselet, természetbölcselet, és ezekről a te
rületekről törtek a valóság központja felé. Ismét mások szigorúan alkal
mazkodtaka metaf'ízíka hagyományos témáihoz és módszereihez : a to-.
místa Maritain és az ágostoni irányzatú Sciacca. Avagy új szilntézi<:0~·et

kíséreltek meg és a logikai integralizmus nevében küzdöttek a zárt böl-
cseleti rendszerek ellen, mint Leo Gabriel. .> •

Ezek .a gondolkodók bírálták a modern ateista bölcseletet, anélkül
azonban, hogy ennek pozitív elemeiről lemondtak volna. Rendelkeztek
azzal a képességgel, hogya tiszteletreméltó emberi hangsúlyokat és a
zseniális felfogásokat megértsék, megbecsüljék és elfogadják. A bölcse
leti 'kutatásban, amely sokak számára annyira idegennek látszik, mert
elvont és általános jellegű, az emberi haladás élcsapata vett részt. A mo- .
dern ember történetének éppen ez volt a kiindulópontja. Szükséges te
hát, hogy az egyház és a világ között a bölcseleti dialógus tovább, foly
tatódjék.
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A természettudományok körében is merülnek föl bölcseleti meg
gondolások, különösen ott, ahol a beszédtéma az ember származása és
a földön való megjelenése. Maguk a tárgyalófelek is elismerik a bölcse
leti feltételeket ennél a ddalógusnál, hiszen. a beszélgetés magja a fejlő-

- déselmélet. Ez egyike la leglényegesebb fogalmaknak, mert ennek a se
gí~vel magyarázza a modern ember eredetét és egyúttal sorsát,
mínt autonóm haladást az emberség fölfeléívelő és boldogabb állapo
tához. Nagyon fontos tehát, hogya hívő ember ebben ,a vonatkozásban
a tudomány nyelvén beszéljen és hűséges maradjon a tudomány szigorú
módszereihez. Különböztetnie kell tény és feltevés között. Természete
sen anélkül, hogy elutasító magatartásra helyezkednék va szervetlen és
szerves anyag lehetőségeivel szemben. Mindenkor késznek kell mutat
koznia, hogy a fejlődés valószínűségét elfogadja, amely ha egzakt módon
nem is igazolható, mégis jelenleg a legjobb magyarázatnak látszik. A
díalógusban résztvevő hívő tudósok többsége ma már nagyon közel ke
rült a fejlődéselmélethez. Ezeknek a tudósoknak legjelentősebb képvi
selője: Pierre Teilhard de Chardin.

Mindazonáltal, mint hívő emberek tudják ezek a tudósok, hogya
valóság természettudományos síkja csak egy a sok sík közül. Éppen
ezért megkísérliktársalgópartnerüknek kimutatni, hogy mennyire elég
telen 'az a főltételezés, amely pusetán kémiai és fizikai tényezőkből ki
indulva jut el az élet eredetének magyarázatához. A hívő tudósok arra
is hivatkoznak, hogy a növényi és állati organízmusok sajátmaguktól
nem. képesek az állati, illetőleg az emberi szintre pusztán faji jellegze
tességüknél fogva fölfejlődni.

Szorosan az antropológiai problémahoz tartozik a- tudománynak az
a területe, amely több mint egy évszázad óta az ember testi-lelki felépí
tésével foglalkozik. Ezt a kutatási irányt általánosan lélektannak neve
zik és köztudomésú, hogy éppen a Iegújabb korbal~ ugrásszerű fejlődé

sen ment keresztül. A lélektan, megfigyelésterületét az emberi élet fe
nomenológiai szempontjára korlátozza és az ernber szellemi valóságát
figyelmen kívül hágyja. A hívő pszichológusok számára itt is gazdag
lehetőség nyílik a kutatásra és a beszélgetésre, hiszen éppen ennek a tu
dománynak legújabb fejlődésirányai egyre inkább kedveznek annak a
szemléletnek, hogy a lelki életet nem mechanikus törvények irányítják.
Az új8lbb mélylélektani kutatások, a személy és a személyiség rendelle
riességeinek tanulmányozása által szintén közelebb kerülWnk a keresz
ténység klasszikus tételeihez. A modern mélylélektan kimutatja, hogy
sok neurózis gyökerében vallási probléma rejli!k.

Békej és együttélés

Mivel az egyház szaven viseli az emberek békés egymásmellett élé
sét, sok mondanívalója van a béke szempontjából lényeges erkölcsi el
vekről ésazok vallási alapjairól: Elismeri és javallja az egyház az Egye
sült Nemzetek Szervezetét, mint a békéhez vezető utaik egyikét. Készen
áll bármely oldalról származó indítványt elfogadni és olyan messzire
ment, hogy elismeri korunk forradalmainak helyes szociálís indítékait.

. A dialógus szempontjából ez a terület is igen termékeny, mert az
egyház itt megmutathatja, hogyan válhat hasznám az emberiségnek a
legnagyobb veszély pillanataiban is. Ahhoz azonban még további utat
kell megtennie. hogy elérje azt la célt, amely az egyháznak és az emberi
ség többségének is érdekében áll. Megtalálni az együttélésnek azt a for
máját, amely nem csupán rettegés szülte koegzísztencía, hanem amelyben
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a béke és igazságosság, az egyén és az e.gyénekből álló kőzősség, a nem·
zet és a nemzetközi testvériség is megtalálja a maga helyét.

Ebbe a szociális és politikai tárgyú beszélgetésbe lehetne beiktatni
egy dialógust a fiatalság problémáiról. Ez a párbeszéd találkozóhelye
lehetne mindazoknak, akik szívükön viselik a jövendő generációk sor
aM. Ugyanosak itt lehetne tárgyalni az iskola, a család és a szexuális
élet problémáiról, beleértve a mélyebb etikai és morális kérdéseket is.
Az egyház, mint Illevelő és azenkölcsí élet tanítója, évezredes taJpasz,t~

tánál fogva éppen elég alkalmat talál arra, hogy tanítsoa és megértsen.
Tartalmát tekintve ugyan más, mégis a szociológiai problémákkal

szorosan összefügg 'az a dialógus, amelyben a manapság gyakran szó
bakerülő technikával kapcsolatos problémáik szerepelnének, A techniká
ról szóló beszélgetés foglalkoznék az emberi képességgel, mely a tudo
mányos fölfedezésekkel a természetet és a társadalmi viszonyokat meg
változtatja. Egyúttal meg kellene tárgyalni azt is, hogyan tudna az em-
beri tehetség új életfeltételeket létrehozni. '

Ez a terület a modern "homo faber" számára leülönösen is azzal a
veszéllyel jár, hogy az ember a technikát öncélúan alkalmazza anélkül,
hogy az emberi értékek elvesztésére és a gyakran mutatkozó emberte
len következményekre figyelmet fordítana. Csodálattal adózhatunk ugyan
a technika okos és merész embere iránt, de törődnünk kell azzal is, Ille
hogy a földből olyan lakóhelyet készítsen, ahol például a, rádi6aktív
sugárzás miatt az élet lehetetlenné válik. Arra is ügyelni kell, hogy az
ernber az automatizálás hamis ürügyén ne legyen saját gépeinek rab
szolaája. Azonkívül ne tegyen kárt az emberi szabadság legbensőbb

magjában azáltal, hogy mesterségesen belenyúl az ernber biológiai és
lelki életébe. A technikának az ember valódi érdekeit kell szolzálnía.

A modern művészet és írodalom csaknem teljesen elszakadt azoktól
az etikai eszméktől, amelyek egykor hatással voltak rá és a tiszta forma
keresésének a zsákuccájába került. A művészet míntha kiüresítette volna
tartalmát és képtelennek mutatkoznék arra, hogy azt a magasztos és
pótolhatatlan funkciót teljesítse. ami az alkotó számára az ernberek ré
széről megbecsülést és jutalmat jelentett. Az egyház ezen a téren is ezer
éves tapasztalattal rendelkezik. Egyben az új utakkal szemben is nyilt
magatartást t.:músít és kész arra, hogya "homo ludens"-szel találkozzék
egy olyan dialógusban, amely ,a művészetek természetéről és szerepéről,

a művész jogairól, kötelességeiről és azokról a feladatokról szól, imelye
ket a művésznek a kortársak életében be kell töltenie. Az egyház báto
rítja az alkotást és azoknak a művészileg szép formáknak a terjesztését,
melyek fölemelnek, vígasztalnak, szórakoztatnak: az embereket gondol
kodásra ösztönzik és a tömegeknek segítenek; hogy osztozzanak azok
ban az értékekben, amelyek különben csak egy kis elit réteg számára
lennének hozzáférhetők.

A vallás mint tény, színtén tárgya lehet a tudományos kutatásnak,
Annál is inkább, mert a vallástudomány igen nagy szerepet vitt abban,
hogy a modern ember a vallást a történelem túlhaladott fázisára vezeti
vissza és úgy tekint rá, mint a múlt társadalmi fölépítésének és lélek
tani gondolkodásmódjának termékére. Az egyházat eza téma különö
sen is közelről érinti. Eppen ezértkezdhet róla dialógust, amint ezt már
az utóbbi évtizedekben meg is tette. Tudományos alapon elbeszélgethet
sajátmagáról és más történeti vallásokról. Ebben az esetben az egyház
maga lesz ,a pánbeszéd tárgya. Megnyithatja ajtaját az őszinte és 'komoly
nem-hívők előtt,akik az egyházat jobban meg akarják ismerni. Társal-
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góparfnereivel beszélgethet a hit szooiológiai és lélektani szempontjai
ról; istentiszteletéről, erkölcstanáról és a kinyilatkoztatás forrásaival ősz

szefüggö irodalmi kérdésekről. Az egyháznak nem kell félnie attól, hogy
ősszehasónlításialapulszembeállítják őt az ősi vallásokkal (az analógiák
ra, és kölasönzése'kre való utalások révén), vagy a keleti misztikus és
'aszketikus módszerekkel és hagyományokkal. Biztosak vagyunk abban,
hogy ez a vallástudomány alapján álló kutatásraz egyház eredeti jelleg
zetességeinek a megvilágításával végződik. Allítjuk. hogy ezek a jelleg
zetességek kinőnek azokból ra szociológiai és lélektani kategóriákból,
amelyek az egyházat pusztán emberi terméknek mutatnák, "

Az ember nagysága

Ha tudni akarjuk azt, hogy az ember miként vélekedik a történet
ről, legbiztosabban' onnan tudhatjuk meg, ha megnézzük, hogyan gO!1

dolkodiik önmagáról. Ugyanis ha az ember kétségbevonja történeti fejlő

désének értelmét,akkor önmagaban is kételkedik. Ha a történetet kör
forgásnak tekinti - miként úgy látszik az ázsiai gondolkodók teszik -,
végülis saját egyszeriségének elpusztításával fejezi be. Ha pedig az em
ber úgy gondolja, hogy a történet csupán a véletlenek puszta láncolata,
akkor lerombolja emberi létének minden jelentőségét.Az is érthető, hogy
a különböző történetfelfogások számításba veszik nemcsak a keresztény
séget, hanem a történeti múlt más eszményeit és tényeit is, rnelyok az
emberiség jelenére és" jövőjére lényegesek lehetnek.

Ennek- ra mindent átfogó tÖ11téneti szemleletnek az alpjári, a hivők

"és nem-hívők között létrejött dialógus visszavezet a történeti fejlődés

ről a központi témához: valójában Iki is- az ember, akiről a beszélgetés
folyik? Valóban önáUóés önrendelkezésű lény-e? Tényleg az ember az
az élenjáró teremtmény, aki egyedül ura történetének? Talán ő is csak
ra vélietl€!Ilelpusztíthatóterméke? Vagy pedig - mint az ,egyház állítja - az
isteni gondviselés tárgya, jóllehet szabad alanya a saját elhatározásai
nak, akárcsak a színész, aki annak a láthatatlan rendezőnek elgondo
lása szerint játszik, aki egyedül ismeri a szerep teljes jelentőségét CI da
rab egészében.

A hívőembel' nem állítja, hogy a végső kifejlésen kívül ismeri "a
történet abszolút törvényeit" helyet har-v tehát a titok számára is. Nem
teszi magáévá azt a nézetet, hogya jövőt a történeti múlt ismerete által
előre ki lehet kutatní. A keresztény felfogás igy elvitatja ugyan az em
bertől az abszolút nagyságot, de konkrét nagyságot tulajdonit neki az
Abszolúthoz, az Istenhez való viszonyában. Ez a viszony lehet a szabad
akaratból vállalt engedelmesség és gyermeki kapcsolat, de ha akarin,
mindezt el is háríthatja maga részéről az ember. Mitidenesetre az ember

.magysága annyira valóságos és roppant méretű,olyan fölséges és minden
átlagon felüli, hogy az istenülés egy nemet jelenti ("vos dii estis").

Ezt a specifikusan keresztény szemléletet tudományos föltevéskent
is kezdhetjük, mint amely - feltételezve igazságát - jobban segíthetne
minJket a történet értelmének megfej tésében. mint ahogy erre a puszta

'ész képes. Az ember földi életének különböző korszakait is megvizsgál
hal~lnók így abból ra szempontból, hogy mennyiben erősítik meg ezt a
föltevést. Közben természetesen nem lenne szabad megfeledkeznünk
arról a haladásról sem, amely a gondolkodó értelemben az ókor óta be
következett. Ilyen módon lehetőség nyílna arra, hogy egy tisztán böl
cseleti történetfelfogásból teológiai történetfelfogásra jussunk,amelynek
középpontjában megtaláljuk Krísztust, Faith István fordítása
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