
PÁRBESZÉD A NEMHIVŐKKEL

A nemhivők titkárságának okmánya

Az alábbiakban magyar fordításban közöljük azt az iratot,
amelyet König bíboros aláírásával a nemhívők titkársága
adott ki, s amelyet az Osservatore Romano 1968. október 2-i
száma tett közzé.

Az itt közölt és a nemhívők titkársága által kibocsátott okirat célja az,
hogy összhangban a titkárság jellegével a hivők és a nemhívők közöttí párbe
szédet előmozdítsa és a dialógus sajátos természetének megfelelően, jó ered
ményhez vezesse. Az okirat ama fejtegetések' után, amelyek a párbeszéd tulaj
donképpenrfermészetét magyarázzák és világítják meg, kifejti, hogy mennyi
ben külőnbözik a párbeszéd a hívők és a nemhivők közötti másirányú kapcso
Jatoktól. Megállapítja továbbá a párbeszéd lényegi feltételeit és lefekteti az
ezekből következő irányelveket.

Habár a párbeszéd, amint az a jelen okiratból is kitűnik, nem követ szük
ségképpen apostolkodásli célokat, a keresztények számára a hitükről tett tanú
ságtételt is magában foglalja és ezért a maga módján szolgálja az egyház kül
detését vagyis az evangélium hirdetését. Azonkívül megtörténhet az is, hogy
a nemhivőkkel folytatott párbeszéd a hivőt nemcsak az emberi értékek ala
posabb megismeréséhez, hanem a vallás jelentőségének teljesebb megértéséhez
is elvezeti.

Ez az okirat elsősorban keresztények számára készül!t. Mégis olyan Iogal
mazást követ, hogya nemhivők számára is érthető és elfogadható legyen.

Bevezetés

1. A mai ember az általános kulturálís és társadalmi fejlődés következté
ben, és a világban végbemenő változások okozta minden szerongása ellenére,
egyre inkább elismern az emberi személyiség méltóságát és értékeit.

Az emberi kapcsolatok megélénkülése valóban jelentősen hozzájárult, hogy
a pluralizmust mint ikorunk jellegzetes dimenzióját tudomásul vegyük. Valódi
pluralizmus azonban csak úgy lehetséges, ha a különböző szellemi magatar
tású emberek és közösségek között párbeszéd jön létre, Amint azt az Ecclesiam
Su.am kezdetű pápai körlevél is hangsúlyozza: "A mai általános magatartás
követelménye, hogya szerit és a profán kapcsolatát megértse; annak a lendü
letnek eredménye ez, amely ama társadalmát magával ragadta; a megjele
nési ~oTII1ák sokrétűségének, az ember növekvő érettségének folyománya, akár
vallásos, akár vallástalan emberről van szó, folyománya mindannak, ami az
embert nevelése és kultúrájaáltala gondolkodásra, a kifejezésre s a párbeszéd
méltó lebonyolítására alkalmassá teszi."

Ily módon a párbeszéd, amennyiben a felek kölcsönös kapcsolatán alapul,
mind:kétI1észrőlegymásméltóságának és értékeinek elismerését is magában
foglalja, A keresztények sok indítékot találhatnak az értékek és oa méltóság
elismerésére mált' az ernber természetfeletn hivatásában is. Továbbá ~Z egy
ház nem téveszti szem elől, hogy éppen a megtestesülés misztéríuma révén
minden olyan erőfeszítés, melynek az a célja, hogy emberibbé tegye a vilá
got, nemcsak nagyon érdekli, hanem bizonyos értelemben az illetékességi te
rületébe is tartozik.

Ennek következtében nunden keresztényhez . szól a felhívás, hogy a kü
Iönböző sztíl'lJteken Vlégbemenö párbeszéd előmozdításán buzgólkodjék, a fele
b&ráti szerétet olyan megnyilvánulásának tekintve azt, amely számot vet a
felnőtt és fokozódó fejlődésben lévő emberiség igényeivel.
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"Az egyhéznák, - állapítja meg a II.' vatikáni zsinat - kűldetése van,
hogy az evangéliumi üzenettel megvilágosítsa az egész földkerekséget, és hogy
egyazon Lélekben egyesitsen mínden embert, bármely nemzethez, fajhoz vagy
müveltséghez tartozzék is, E küldetés értelmében az egyház a jele annak a
testvériségnek, amely lehetővé teszi és erősíti az őszinte párbeszédet" (Az egy
házról a mai világban 92.).

A párbeszédre való készség Illem zárja ki a kapcsolatok más formáit, mínt
ahogya hiitvédelem, a konfrontáció és a vita sem zárja ki az emberi szemé
Iyíseg jogaira irányuló követelést, A nyilt és megértő magatartás, amely a

. párbeszéd előfeltétele, egyébiként is minden emberi kapcsolathoz szükséges.
Ez la magaltartás megkivánja "a korrektséget, a tiszteletet, a rokonszenvet, a
jóságot" (Ecclesiam Suam 46.), ami egyedül a másik ember másságénak elis
nieréséből és elfogadásából eredhet.

Végül a párbeszéd készsége, egyik megnyilvánulása az egyház általános
megújulásának is, amely az emberi szabadság nagyobbfokú méltányo1ását
hozza magával. A II. vatíkánd zsinat tanítása szerint: "Az igazságot az emben
személy méltóságának és társas természetének megfelelő módon kell lkeresnJi.,
azaz szabad kutatás útján, tanítás vagy nevelés, közlés és párbeszéd segítségé
vel; ily módon közlik az emberek az igazságot, melyet feltaláltak, hogy az igaz
ság kutatásában egymást segítsek; a megtalálc igazsághoz pedig személyes
hozzájárulással szílárdan kell ragaszkodni" (VaHásszabadság'ról szóló nyilatko
zat 3.). "Amikor olyan párbeszédre vágyódunk - olvassuk a zsínar lelkipász
tori rendelkezésében -, amelyet a kellő okossághoz igazodva csakis az ígazság
szeretete vezet, mi magunk senkit sem zárunk :ki belőle."

Az Ecclesiam Suam kezdetű enciklika szerína hálrom közös központi körön
helyezkednek el jazok, aikikkel a katolikus egyház párbeszédbe kíván bocsát
kozni: az emberiség egésze, amelynek soraiban nagyon sokan semmiféle hítet
sem vallanak; azok, akík a nemkeresztény vallásokhoz tartoznak; végül ra
nemkatolikus keresztények, akik testvéreink Krisztusban, VI. Pál pápa éppen
ezért három pápai titkávságot Iétesítets, hogy a kiillönböző jellegű párbeszéde
ket folytassa. Ezek: a keresztény egység ,titkársága, a nemkeresztények titkár
sága és a nemhivők titkJál'sága.

A párbeszéd, különösen ez, amely a keresztények és a Illemhívők közötr
folyik, külőnleges éSl'észben új problémákat vet fel. Másrészt ra sokrétű

kezdeményezések során, amelyek ennek a párbeszédnek előmozditása céljából
történnek, a keresztény hit igazságaiért aggódó katolikusok bizonyos nehézsé
gekIbe ütközhetnek, Éppen ezért ítélte hasznosnak a nemhivők titkársága,
hogy néhány olyan megfontolást és irányelvet fogalmazzon meg, amelyek a
zsinati s 'az újaíbb tanítóhrvatali okmányokon alapulnak.

Az Ecclesiam Suam kezdetű enciklikában VI. Pál pápa elsősorban az apos
tolságí szempontból taglalja a párbeszédet: az ilyen értelmű pál'beszéd Lehetövé
teszi az egyház számára, hogy legfontosabb küldetését betöltse, vagyis hogy
az evangélíumot hirdesse mínden ember számára, m:ílközben tl8Z'llelettel és sze
,retetteil. (kÖ'zeledi1k feléjük, hogy számukra felkínálja az igazság és a kegyelem
adományast, amelyeket Krisztus bízott rá.

Az egyházról a mai világban című Ielkdpásztori rendelkezésben ViSZOIrUt
inkább az egyház és ra mai v:iJág közö1Jti párbeszédről van szó, tehát olyan pár
beszédről, melynek nem elsőrendű célja az evangélium hirdetése; olyan pár
beszédről, melynek fonail:át a keresztények minden egyes emberrel fel kívánják
venni, így azokkal is, akik hitüikeIt nem osztják, azokkal, akikkel a különJböző

területeken közösen kereshetik az Igazságot és azokkal, akikkel együtt mun
kálkodhatnak olyan kérdések megoldásán, amelyekkel korunk emberisége
szembenéeni kénytelen, A további fejtegetések az egyház és a világ ilyen jel
legű párbeszédeire vonatkoznak,
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I. A pARBEsZ:f;n TERl\I:f;SZETE as ELöFELT:f;TELEI

l. A párbeszéd általában

Párbeszéden általában az egyes személyek, csoportok vagy közösségek
olyan érintkezését és kölcsönös közléseit értjük, amelynek célja, hogy az igaz
ságosság, a személyes tisztelet és a kölcsönös bizalom légkörében az igazság
ismeretét elmélyítse és az ernberek közti kapcsolatokat megjavítsa. Különös
képpen fontos és bonyolult dolog a párbeszéd, ha a felek különböző, sőt olykor
homlokegyenest ellenkező nézetet képviselnek, mégis azon igyekeznek, hogy
előítéleteiket leküzdjék és mind a tisztán személyes kapcsolatok síkján, mind
pedig az igazság keresésében, vagy valamely gyakorlati együttműködés érde
kében a lehető legmesszebbmenő közeledest elérjék.

Habár a párbeszéd különböző formái a fölsorolt elemek mindegyikét fel
ölelik, mégis aszerint, hogy melyik elem jut túlsúlyba. a párbeszédnek három
alapválfaját külőnböztethetjük meg. Ezek:

- a pusztán emberi síkon történő találkozás, amelynek célja, hogy a
vitapartnereket elszigeteltségüktől s a kölcsönös bizalmatlanság érzésétől fel
szabadítsa, s hogy megteremtse a legnagyobbfokú "rokonszenv", a kölcsönös
megbecsülés és tisztelet légkörét;

- találkozás az igazság keresésének síkján, amely maguk a felek számára
is nagyon fontos kérdéseket tár fel, s arra indítja őket, hogy az igazság elmé
lyültebb megértésére s a dolgok átfogöbb ismeretére törekedjenek;

- a cselekvés síkján való találkozás, amikor is tekintet nélkül az elméleti
véleménykülönbségekre, a meghatározett célokért történő együttműködés fel
tételeit igyekeznek rögzíteni.

Habár kívánatos, hogy a párbeszéd mindhárom válfaja egyidejűleg jöjjön
létne, kőzülük rnindegyiknek, mint személyes kapcsolatnak sajátos értéke van.

A párbeszéd bizonyos kölcsönösséget foglal magában olyan értelemben,
hogy a résztvevők mindegyike ad és kap is. Éppen ezért különbözík a tanítás
tól, amely lényegében azt a célt szoJ.gálja, hogy képezze a tanítványt, aki mes
terével beszélget. Mindenesetre a párbeszéd, amennyíben tudásban gazdagítja
a párbeszédet figyelemmel kisérő közönséget, a maga médján színtén egy fajta
tanítás. Sőt az evangéliumi igazság hirdetését is tartalmazza.

A párbeszéd, ahogy !itt értelmezzük. különbözik a vitától, az ellentétek
ütközésétől is, mínthogy az utóbbinak meghatározott célja van, és ez a saját
álláspont megvédelmezese és a másik fél tévedéseinek kimutatása.

A párbeszéd nem állhat egyszerű szembehelyezkedésbőlattól a pállanattól
kezdve, amikor arra törekszik, hogy a felek közeledését és nagyobb megértését
mozdítsa elő. Es még ha a résztvevők rnindegyike jogosan törékszék is arra,
hogy a másikat a saját meggyőződésének helyességéről meggyőzze. a párbe
széd természeténél fogva nem erre a célra van rendelve, hanern arra, hogy
mindkét fél szellemieikben gazdagodjék.

2. A tanbeli párbeszéd

1. Az ilyen párbeszéd lehetősége és jogosultsága

Gyakran vita tárgya, hogy lehetségee-e egyáltalán a tanbeli párbeszéd.
Felmerül a kérdés: ha a párbeszédnekbecsilletesnek keíll lennie, vajon nem
követelí-e meg ez minden abszolút igazság' visszautasítását és hogy vajon a
párbeszédre való készség nem foglalja-e magába az állandó kutatás magatar
tását. Azt is megkérdezhetik. hogy abban az esetben, amennyiben elfogadjuk az
abszolút igazság lehetőségét, vaj on lehetséges-e a párbeszéd, ha valaki abban
a meggyőződésben van, hogy birtokolja ezt az abszolút igazságot: a párbeszédre
valló készség látszólag rníntha aat a készséget foglalná magában, hogy kételke
dünk mínden abszolút ígazségban.
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Továbbá elképzelhető-e párbeszéd olyan felek között, akik két teljesen
különböző gondolata rendszerből indulnak ki. Ha igaz, hogy mínden állítás
szeros értelemben véve csak a rendszer egészére való hivatkozás által válik
elfogadhatóvá, vajon nem kell-e minden olyan valódi párbeszéd lehetöségét,
eleve kizártnak tekintenünk, amelynél a felek különböző gondolati rendsze
rekből indulnak ki? Egy az. igazságról alkotott és manapság soklak által vallott
felfogás, elemzéséből az következík, hogy az igazság magában az emberben rej
lik, tőle és szabadságától függ, tehát nem ismerik el olyan igazság létezését,
amely nem az emberből magából ered; következésképpen nem lenne alapja
a tanbeli párbeszédnek attól a pillanattót kezdve, amikor a keresztények, el
utasítva az immanencia elvét, az igazságnak tökéletesen más' meghatározásá
hoz tairtják magukat, Ami pedig végül a nyilvános párbeszédet illeti, felteszik
a kérdést, vajon megengedhető-e, hogy egy kellőképpen fel nem készült hall
gatóság előtt ütköztessük az ellenkező álláspontokat.

A;z. alábbiakbarr-arra nézve szerétnénk néhány írányvonalat adni, mikép
pen lehet megoldani az említett nehézségeket.

A tanbeli dialógus őszinte és bátor beszélgetés, amelyet a szabadság és a
tisztelet légkörében kell folytatni olyan tanbeli kérdésekről, amelyek valamí
képpen a párbeszédben résztvevőket személyesen is érintik azzal az elhatáro
zással, hogy a felek, még ha különböző nézeteket vallanak is, kölcsönösen arra
törekszenek, hogy nagyobb megértés támadjon közöttük. hogy jobb megvilágí
tásba !kerü1jön és amennyiire lehetséges, kíbővüljön, ami közelhozza őket egy.
máshoz. Ilymódon képesek a párbeszéd vésztvevői egymást kölcsönösen gaz
dagitaní.

A párbeszéd tehát megköveteli egyrészt, hogy f~gyelemibe vegyük az [gaz
ság meghódításának személyes [ellegét azalany részéről. Másszóval figyelembe
kell venni a beszélgetésben résztvevők mandegyíkének sajátos helyzetét és szel
lemi föltételeit míndazokkal a korlátokkal együtt, amelyek ebből kifolyólag
a problémáikkal való szembenézés során felmerülnek. Ha tudomásul vesszük
azokat az egyes egyedekben és közösségekben egyaránt bennlévő korlátckat,
amelyek történetileg alakultak ki, akkor megteremtjük azt a készséget, amely
lehetövé teszi a mások véleményének figyelembe vételét és a míndkét oldalon
megtalálható igazságelemeik összegyűjtését.

Másrészt viszont a párbeszéd, amennyiben az igazság keresésére törekszik,
értelmetlenné válik, ha nem bízunk az emberi értelemben és ha nem ismerjük
el, hogy ez az értelem képes az igazság, legalábbis bizonyos mértékű kíelem
zésére; még ha az ö'Siszegyűjtöttlt igazság-elemek tévedésekkel keverednek is.
Azonkívül attól a pillanattól kezdve, hogy mindenki valamilyen.vszemelyes
s ezáltal bizonyos mértékben egyedülálló perspektívából keresi az igazságot
és elemzi a valóságot, olyanleihetöség nyílik meg a kuta:(;!s számára, amely
egyszerűen pótolhatatlanná teszi a mások eredményeinek figyelembe vételét.

Ilyen körülmények közőtt az igazság lehetőségéneik állítása nemcsak össz
hangban áll a párbeszéddel, hanem annak egyik legszükségesebb velejárója is.
Nem gondolhatunk.varra, hogy az igazság követelményeit alárendeljük a pár
beszéd követelményének, arnint azt az árendzmus bizonyos formái Jl;ese:ik. Éppen
ellenkezőleg a párbeszédnek abból az erkölcsi kötelességéből kell megszület
nie, hogy míndenkínek keresnie kellaz igazságot mínden dologban és ikmönö
sen a vallás kérdéseiben.

Azonkívül, az a tény, hogya résetvevők míndegyike állítja, hogy birto
kában varraz igazságnak, még nem teszi haszontalanná a dialógust, mánthogy
nincs ellentétben annak természetével. Hiszen a párbeszéd valójában egymás
tól külőnböző álláspontokből kiindulva jön létre azzal a kölcsönös szándékkal,
hogy Iehetőleg-tísetázzákezeket az állásporrtokat és ha Iehet., közelebb hozzák
őket; éppen ezért elegendő, ha a résztvevők míndegyike úgy véli, hogy az általa
birtokolt igazság növekedhet a másikkal folytatott párbeszéd által.
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Ezt a magatartást kell elfogadniuk és gyakorolniuk teljes őszinteséggel
!l híveknek. A hít igazságai, minthogy Isten nyilatkoztatta ki őket, önmaguk
ban abszolútak és tökéletesek, de a hivő soha nem tud elegendő mértéklben
beléjük hatolni, tehát állandóan növekedhet, amikor ezekről az igazságokról
gOll1idolikozik és elmélkedik. Amellett nem minden, amit a keresztények állíta
nak, ered a kinyilatkoztatásból, s a párbeszéd a nemhivőikkel csak segithet a
hívőnek, hogy különbséget tegyen aközött, ami a vkinytlaitkoztatásból ered IS

aközött, ami csupán időlegesnek bizonyul az evangélium fényénél.
A keresztény hit nem menti fel a hívőket, hogy az értelem segítségévei

kutassák hitük racionális előfeltételeit, mi több, a keresztény embernek köte
lessége, hogy bátran ölelje magához míndazt, amit az emberi értelern megkö
vetel, hiszen bizonyos albiban, hogya Baját hite soha nem kerülhet ellentétbe
az értelmével. Végül pedig a keresztény tudja. hogy a hit nem szolgál, neki
felelettel minden problémára, még ha meg is mutatja számára, hogy milyen
szellemben kell ez/ekhez a problémákhoz közeledníe, különösen az időleges

dolgok terénvahol széles terület áll nyitva a kutatás számára.
Ami azokat a nehézségeket illeti, amelyek a rendszer belső egységével

vannak összefüggésben, emlékeztetní ezeretnénk arra, hogy a párbeszéd akkor
is lehetséges, ha a feleik iközött csak néhány részleges kérdésben van közeledés,
Ha ugyanis egy bizonyos rendszerben felfedezhetünik olyan igazságokat és ér
tékeiket, amelyek a rendszertől függetlenül is megállják a helyüket, elegendő

ezeket 'az értékeket és ígazságoísat saját fényükben megcsillantani ahhoz, hogy
valamelyes egyertértés jöjjön létre.

Még az olyan emberek között is, akiket gyökeres ellentétek választanak
el egymástól, lehetséges a találkozás ésa kapcsolat, Ha figyelembe vesszük la
rendszerek belső kohéziój.M, különbséget kell tennünk a különböző szintek
között, amelyeken a párbeszéd létrejön, min1Jhogy megtőrténhet, hogy a pár
beszéd lehetséges egy bizonyos színvonalon, de nem lehetséges egy másikon.
Külőnösen fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az emberi szféra bizonyos jogos
autonómiát élvez. aminek következtében a vallási jeIrr,egű eltérések nem zá,rják
ki szükségképpen laz evilági kérdésekbe létrejövő közeledést.

Másrészt azt sem lehet téllgladni, hogy a párbeszédet nagymértékben meg
nehezíti ia tény, hogy a feleknek másféle elképzelésük van az Igazságról és más
nézertet vallanakaz értelem szereperől is. Ilyen esetben apáTbeszéd első fel
adata az lesz, hogy az igazságnak olyan meghatározására és az értelem olyan
e1v,eire jussanak el, amelyeket a beszélgetésben résztvevőkmindnyájan elfogad
hatnak. Ha ezi nem lenne lehetséges, azért még nem kell azt mondani, hogya
párbeszéd haszontalan, Nem kis jelentőségű az sem, ha megállapítjuk azokat a
határokat, amelyeken túl nem niehetünk. Végül pedig nem kell a párbeszédet
mindenáron erőldetrri.

A vtta kockázata úgyszólván elkerülhetetlen az olyan pluralista társada
lomban. mind amilyen a míenk. Ebből származik az a követelmény, hogy a
hivők fel legyenek készítve ennek a kockázatnak vállalására. különösképpen
pedig a nyilvános párbeszédre, amely, ha megfelelőképpen előkészítettük, je
lentős mértékben hozzájárulhata hit érettségéhez. A nyilvános párbeszéd azon
kívül Iehetősésret ad a résztvevők számára, hogy olyan személyek előtflt is ki
fejtsék saját álláspontjukat, akik egyébként nem lennének elérhetők számukra.

A hivők és nemhivők közötti párbeszéd tehát, noha kockázatokkal [ár,
mégis nemcsak lehetséges, hanem tanácsos is. Mínden, az emberi értélem szá
mára járható területre kíterjedhet, f.gy a filozófia, a vallás, az erkölcs, a tör
ténelem, a politika, oa társadalomtudomány, a közgazdaság, a művészet saz
általános értelemben vett ku1túra területére, A mínden szellemi és eviilági éI1ték
iránti hűség megköveteH. la kereszténytől, hogy bárhol ismerje is fel. ismerje
el őket. Az Ilyen párbeszéd a kulturális élet olyan értékeire is irányulhat, ame
lyek a természetfölötti rend igazságaiból erednek.
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2. A tanbeli párbeszéd föltételei

A párbeszédnek, hogy saját céljait. elérje, tiszteletben kell tartania az
igazság és a szabadság követelményeit, Míndenekelőtt őszintén kell keresni
az igazságot, mi több, a tanbeli párbeszéd lehetetlenné válik, ha esetleges po
Iitikai célokat kellene követnie. Ez különleges nehézségek okozója Lehet a kom
mimízmushoz csatlakozó marxistákkal folytatott párbeszéd esetén, tekintettel
arra a szeros kötelékre, amely náluk az elmélet és a gyakorlat kö~ött fennáll;
ennek következménye, hogy fölöttébb nehézzé válik a párbeszédszintek meg
különböztetése, s így néha a tanbeli dialógus gyakorlati dialógussá alakul át.

A igazság iránti hűségnek abban is meg kell nyilváriulnia, hogy a leg
nagyobb világosságra -törekszünk a különbőző álláspontok szem..beállításánál,
nehogy az azonos hangzású, de más hangsúllyal használt szavak révén az ellen
tétek csak ellepleződjenek,ahelyett, hogy megoldódnának. Követelmény tehát,
hogy világosan meghatároztassanak a míndkét fél :iltal használt kifejezések,
ami által kiküszőbölhető minden kétértelműség és a párbeszéd korrekt körül
mények között zajlik le.

A tanbeli párbeszéd azonkívül bizonyos bátorságot is igényel, akár arról
van szó, hogy teljes őszinteséggel tárjuk fel saját álláspontunkat, akár arról,
hogy elismerjük az igazságot, bárhol is jelentkezzék az, s akkor is amíkor ez
a felismerés arra kényszeríti a pérbeszéd résztvevőif, hogy módosítsák némely
elméleti vagy gyakorlati magatartásukat..

A párbeszéd csakis akkor lehet hasznos, ha a résztvevők valóban szak
emberei a kérdésnek; ellenkező esetben a párbeszéd áldásos volta aránytala
nul kicsivé válik a jelentkező kockázatokhoz képest. A párbeszédben végül
az igazság csupán önerejével juthat érvényre: szükséges tehát, hogy a pár
beszédben résztvevők szabadsága jogilag elismert legyen és ténylegesen tisz
teletben is tartsák.

3. A párbeszéd a gyakorlati cselekvés területén

Párbeszéd indulhat különböző, olykor éppen ellentétes tanbeli irányzaro
kat magukévá <tevő egyének, csoportok vagy közösségek között is valarnilyen
együttműködés érdekében. Itt mindenekelőtt meg kell állapítani, hogy a ke
reszténységgel ellentétes tanításból született mozgalmak is néha olyan állás
pom felé fejlődhetnek, amely végül már nem azonos többé a kiinduló állás
ponttal. Sőt, rnint már említettük, a rendszerek közötti globális ellentét nem
zárja ki a részleges konvergenciát bizonyos értékek állitásánál. Külőnöskép

pen a vallási téren jelentkező ellentétek nem zárják ki a nézetazonosságot az
időleges kérdésekben, hiszen éppen Az egyházról a mai világban szóló konsti
túció állapította meg, az evilági kérdések saját rendbeli autonómiáját.

És még ha nem is lehetséges a tanbeli közeledés létrehozása, még míndíg
lehetséges a megegyezés bizonyos meghatárowttgyakor1arti célok elérése ér
dekében. Ahhoz .persze, hogy ilyen együttműködés megengedett legyen, tiszte
letben kell tartani bizonyos feltételeket, tehát például azt, hogy a kitűzött cél
jó legyen, vagy jóra vezessen; továbbá, hogy az együttműködés ne veszélyez
tess-n alapvető érdekeket, rnínt amilyen a tanbeli integritás, a személy jogai
(például polgári, kulturális és vallásszabadság). Hogy ezek a feltételek fenn
állnak-e, azt annak alapján lehet megítélni, ha figyelembe vesszük a párbeszélő

fpI~k által előteriesztett, a [elenre és a jövőre vonatkozó programokat és a
történelmi tapasztalatokat.

Az együttműködés hasznos voltának megítélése tehát es'et~nként a törté
neti helvzeftől, az időponttól és al helytől függ. Amíg ezeknek a körülménvék
nek értékelése elsősorban a laikusokra hárul, a hierarchiának, tiszteletben
tartva a laikusoknak kijáró jogos autonómiát és illetékességet, elsősorban az a
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feladata, hogy őrködjék és beavatkozzék, ha a vallás és erkölcsi értékek vé
delme ezt szükségessé teszi.

II. GYAKORLATI IRANYELVEK

Az itt következő irányelvek a páribeszéd természetéről és föltételeiről

szóló eddigi meggondolások kiegészítésére szolgálnak; ezek szükségképpen na
gyon általánosak, vészben mert az egyes országok helyzete más és más, rész
ben pedig, mert a Ielkípásetorok és a hívek bölcsességére van bízva, hogy az
elveket a gyakorlatí esetekben alkalmazzák. Igy például különbséget kell tenni
a régi 'keresztény hagyománnyal bíró országok és az olyan országok között,
ahol míndeddíg még nem hirdették az evangélíumct; továbbá az olyan orszá
gak között, amelyeket noha többségükben keresztények laknak, mégis olyan
kormányok kormányozzák őket, amelyek ateistáknak vallják magukat. Más
részt, miközben remélhető, hogy a legujabb tapasztalatok a jövőben alkalma
sabb daooktiváklat tesznek Iehetővé, jelenleg az egyes nemzetek püspökkari
konferencíájának feladata, hogy az általános elveket a helyi viszonyokra al
kalmazza.

l. A párbesiéd elősegítésének irányelvei

A II. vatikáni zsinat fényénél kívánatosnak láJtszilk, hogy az egyház köz
véleményét érzékennyé tegyük a párbeszéd nagy hasznossága iránt, hogy meg
nyíljék errea párbeszédre.

1. A papképzésnél a filozófiát és a teológiát úgy kell előadni, "hogy a
növendékek 'a mai kor sajátosságát felfogva, a koruk embereivel való pár
beszédre időszerűen felkészüljenek" (a zsinat határozata a papság képzéséről

Hl). Ez a nemhívőkre is vonatkozik. A jövő papjait tehát alapos kfképzésben
kell részesíteni a hirt elutasításának legfőbb formáival kapcsolatban is (külö
nös tekintettel azokra; amelyeika jövendő pap hazájában előfordulnak) és el
kell sajátírfJanioka páribeszéd tennészetére és annak filozófiai, valamint teoló
giai alapjaira vonatkozó ismereteket is. Különösen rnélyreható ilyen jellegű

oktatásra varrssükség az egyházi egyetemeken és teológiai fakultásokon.
2. A papság lelkipászrtJoI1i "aglgiornamento"-jával kapcsolatban (tanfolya

mok, tanulmányi hetek, kongresszusok stb.) a nemhivőkkel folytatott párbe
széd kérdésének különös figyelmet kell szentelni főként arra a néhány konkrét
helyzetre való tekintettel, amelyekkel a pap lelkipásztori tevékenysége során
szembetalálkozhat.

3. Épp ily fonros, hogy teológiai akadémiai tanfolyamokat, tanulmányi
napokat, laikus kongresszusokat rendezzenek a nemhivőkikel folytatott pár
beszéd kérdéséről.

4. A szentbeszédekben, valamint a hitoktatásban is számot kell vetnünk
azzal az új magatartással. amit korunkban az egyház külőnös hangsúllyal tett
magáévá.

5. Az ateizmus és a párbeszéd tanulmányozásával kapcsolatos kérdések
nek helyet kell ikapniok az egyházmegyei szervezetekben, amelyek valami mó
don kapcsolaóban állna'k a nemhivők római tirtkánságáVlal és a helyi híerarchía
felelős vezetősége alatt állnak, Ezek a szervezetek egyházi és míndkét nembela
laikus szakértők bekapcsolásával folytathatják a kutatást, a tanulmányozást;
szervezhetnek tanfolyamokat és találkozókat. '

6. Kívánatosnak látszak, hogy valóban ökumenikus közrernűködés jöjjön
létre ezen a területen la katolíkusok és ,egyéb keresztények kőzőtt nemzetközi,
nemzeti Vla·gy helyi vonatkozásban egyaránt.

7. Az együttmüködésnek kri kell terjednie azokra a nemkeresztényekre is,
akiik őszinte vallásos hittel bírnak, így míndenekelőtt a zsidÓkrra és a muzul
mánokra. figyelembe véve a nemhivőkkel felveendő párbeszédet.
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2. Altalános irányelvek

Míndenekelőtt különbséget kell tennünk a nyilvános és a magérijellegű

párbeszéd között. A magánjellegű párbeszéd esetére, tehát az olyan találko
zásokra, amelyeken akár alkalomszerűen, akár szervezetten jönnek létre, csak
néhány személy vagy korlátozott csoport van jelen, nem lehet külőnleges elő

írásokat adni, azon kívül, hogya bölcsesség és jóság követelményét hangoztat
juk,amelyeknek amúgy is irányítaniok kell rninden felelős emberi és keresz-
tény cselekvést, ,

Mindenesetre emlékeztetni szeretnén:k az alábbiakra:
1. Hogy a párbeszéd a lehető leggyümölcsözőbb legyen, ahhoz feltétlenül

szükséges a párbeszéd tárgyának elmélyült ismerete, főként a keresztény ta
nítás fényénél.

2. Ha a hivő ember felismerné, hogy a saját felkészültsége elégtelen, akkor
egy hozzáértő személy segítségét kell kérnie, vagy a vitapartnerét hozzá kell
utasítania. .

3. Számot kell vetni az erkölcsi felelősség kérdésével is, tehát nem szabad
hitünk hiteles martalmát egy felszínes irenizmus vagy szinkretizmus kedvéért
kockáztatni.

4. Nem szabad végül alábecsülni azt a segítseget, amelyet az egyenes és
a hittel összhangiban á)ló élet tanúsága jelent minden emberi találkozásnál.

* * *

A nyilvános párbeszédnél, amely a különböző közösségek képviselői között
folyrik (még ha esetleg nincs is erre hivatalos megbizatásuk), a legnagyobb
fokú bölcseséggel kell eljárni, különös tekintettel arra a visszhangra, amit az
ilyen párbeszéd a közvéleményben kelthet. Itt is csupán általános ajánlásokra
szorítkozunk. I

1. Azoknak a keresztény híveknek, papoknak vagy Iaíkusoknak, akik
résztvesznek a párbeszédben, nem csupán a magánjellegű párbeszédekkel kap
csoilatbanemlüetJt tulajdonságokkal ken rendelkezniök, hanem még gondo
sabbelméleti kiképzésben kell részesülniök, azonkívül pedig további, a pár
beszéd válfaja által megkövetelt képességekkel (mtinrrt például erkölcsi tekin
tély, hatékony beszéd- és előadásmód) kell bírniok.

2. Ha, amint feltételezzük, nyilvános de nem hivatalos (tehát nem az
elöljárók megbízásári alapuló) párbeszédről van szó, a beszélgetés szükséges
szabadságának biztosítása érdekében ajánlatosnak látszik, hogy ne vegyenek
részt benne olyan személyek, akik valamilyen nyilvános hivatalt viselnek vagy
bármi más módon túlságosan elkötelezettek :.?~nál az intézménynél, amelyet
képviselnek; és mrndenképpen szukséges, hogy a résztvevők hűségesek ma
radjanakannak a közösségnek általános írányvonalához, amelynek nevében
beszélnek.

3. A hivatalos (tehát ex mandato) párbeszéd nem tekinthető eleve kizárt
nak: viszont csak ritkán valósulhatnak meg a keresztény hivők és nemhivők

közötti ilyen fajta beszélgetés f'öltételei, akár azért, mert az utóbbiak az ese
tek túlnyomó részében nem képviselnek közösséget, hanem csak önmagukat,
akár azért, mert hiányzik egyrészről az egyház, másrészről a különböző poli
!ikaL társadalmi vagy kulturális szervezetek között a homogenitás. Ilyen ese
tekben mindenképpen el kell kerülni a kétértelműséget a párbeszéd jelentő-

ségével és céljával kapcsolatban. .
4. A párbeszédet csak akkor szabad kezdeményezni, ha fennállnak azok a

körülménvek (például idő és hely tekintetében), amelyek autentikus voltát
biztosítják: el kell kerülni a túlzott publicítást, vagy a nem kellőképpen fel
készült közönség jelenlétért, mert ez utóbbi zavarhatna a vita komolyságát.
Altalában jobban sikerülnek a korlátozott számú illetékes személyek közöttí
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beszélgetések Néhányeselben helyesnek látszik, ha eleve megállapítják a pár
beszéd lefolyásának szabályait; végül elutasítandó a párbeszéd, amikor nyíl
vánvalónak látszik, hogyafeleik valamelyike am eszközül használja fel.

5. Némely esetben minden félreértés és botrány elkerülése érdekében
szükségesnek fog látszani egy olyan előzetes nyilatkozat, amely pontosan kö
rülírja a szóbanforgó párbeszéd értelmét, célját és tartalmát.

6. Papoknak el kell nyerniök a saját ordánáríusuknak, valamint a párbe
széd helyén illetékes ordináriusnak hozzájárulását; minden keresztény hívő

nek figyelembe kell vennie az egyházi hatóság irányelveit; ez utóbbi a maga
részéről gondoskodik arról, hogy tiszteletben tartassék a laikusok jogos, auto
nómiája a világi dolgokban, és tekintetbe fogja venni azoikat 'az általános föl
tételeket, amelyek kőzepette a laikusok élnek.

A szóban folytatott párbeszéd mellett emlékeztetni kell az írott párbe
szédre, tehát arra, amely a hivők es nemhivők kőzreműkődésével az, újságok
ban, folyóiratokhan és egyéb alkalmi kiadványokban folyik. A nyilvános pár
beszéde válfaja magasabb követelményeket támaszt. mivel az írásnak nagyobb
a hatása és szélesebb körökben terjed s így nagyobb a vele járó lelkiismereti
felelősség is. Másrészt az ilyen párbeszéd megbízhatóbb, mert így könnyebb
elkerülni rögtönzéseket és a felületességeket. Az ilyen párbeszédnél mégis
tanácsos, ha a hívek kás:aikat szakértö személyekkel átnézetík, Míndenk] tartsa
végül gondosan magát az érvényben lévő kánoni előírásokhoz a jelenben és
a jövőben is.

Vincenzo Miano

titkár
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TOLDALAGI PÁL VERSEI

Franziskus Card. Kőnig

elnök

PÁRHUZAM

Lehullanak a csillagok

az égről továbbra is fényes

sugarakat dobálva szét,

a haldokló fájdalmakat érez,

és kínlódástól elgyötört

arca és görcsbe rándult teste

hamuszürke, mintha a föld,

mely befogadja, rá vetne

sötétségéből valamit,

a porráválás szürkesége

hozzátapad már, ahogyan

kirajzolódik élesen

bírájának ítélőszéke.

TAVASZI LÁTOMÁS

Ma megjelent a sok öreg,

az aggastyánok hada lassan

vonulva el előttem, és

hirtelenül sírva fakadtam.

Micsoda roncs-testek, milyen

torz kezek, lábak! Hogy is élhet

tovább az ember, tudva, hogy

ilyen lesz majd, ilyen kiégett,

ilyen szomorú, elgyötört

és végtelenül megalázott.

Vánszorogtak az öregek,

és nyíltak szépen a virágol~.
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