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AZ ETIKAI PÁRBESZÉD ALAPKÉRDÉSEI

A Nem-hivők Vatikáni Titkársága idén március 15. és 18. között tartotta plenáris'
ülését Rómában. VI. Pál pápa 1965-ben, közvetlenül a II. vatikáni zsinat befejezése
után hozta létre e titkárságot azzal a céllal, hogy tanulmányozza az ateizmust és a
nem-hivőkkel való párbeszéd lehetőségeit. Első elnöke hosszú éveken át Franz
König bécsi bíbor~s érsek volt. Még az ő elnöksége idején, 1981-ben választotta a .
titkárság következő összejövetele témájául az evilági etika és hitetlenség kérdés
körét. Akkor megfogalmaztak egy 12 pontból álló kérdöívet, melyet hivő es nem
hivő" személyiségeknek küldtek meg. a világ minden részébe. Kétszáz válasz érke-

I
zett a feltett kérdésekre. E válaszokat a titkárság Ateizmus és Párbeszéd .címü,
többnyelvűfolyóiratában teszik közzé folyamatosan.

A· márciusi ülésen már a titkárság új pro-prezidense; Paul Poupard francia érsek,
az Institut Catholique volt rektora elnökölt. Az előadásokat a világ minden tájáról
meghívott szakemberek tartották. Az ülésről gazdag dokumentációt bocsátottak
ki. Ennek alapján a Vatikáni Rádió magyar müsorában Szabá Ferenc SJ májustól
július végéig tíz adásban ismertette az elhangzott előadásokat.Összefoglalónkban
erre az ismertetésre támaszkodunk.

Az alapvető kérdés

Az etika kétségtelenül az egyik kiváltsagos területe a hivők és nem-hivők közti
elméleti, tudományos szintü párbeszédnek. Lékai László bíboros prímás az emlí
tett 12 pontos kérdöívre készült válaszában ezzel kapcsolatban megállapította:
"Hivatalos politikai részről az egyházakat arra ösztönzik és szólítják fel, hogy a
társadalom általános etikai problémáinak megoldásában, mint amilyen a demog
ráfiai hullámvölgy, á családok felbomlása, al öngyilkossági hullám és az alkoholiz
mus, a maguk eszközeivel rnüködjenek közre. A tízparancsolat második táblájához
tartozó parancsolatok megtartását az állam kívánatosnak tartja" (Magyar Kurir,
1983. ápr. 16.). E megállapítást messzemenöen alátámasztja az a tény, hogya saj
tóban akárhányszor szóba kerül a fiatalság problémaköre; az alkoholizmus, az
öngyilkosság, a népesedési "földcsuszamlás" jelensége, vagy általában az érték
tudflt elsatnyulása - nevelők, írók, szociológusok vetik fel az etika megalapozásá
nak kérdéseit. Keresztény szempontból ennek az etikai párbeszédnek az alapvető

kérdése így fogalmazódik meg: Lehetséges-e olyan evilági etika, amely elvonatkoz
tat a transzcendenciátóI, vagyis végső soron meg lehet-e alapozni az erkölcsi köte-
lezettséget Isten nélkül? '

Ezt az alapvető kérdést Lékai László bíboros prímás említett válaszaiban ekkép
pen oldotta meg: "Minden olyan kísérlet, amely az erkölcsöt a túlvilágra való te
kintet nélkül az észre alapozza, illúziókon nyugszik. Ez azonban nem jelenti azt,
hogy tagadjuk a világ metafizikai immanenciáját. Vannak kognitív és normatív
(megismerhetőes normát adó) »szimbolikus jelentés-világok«, amelyek egy pusz
tán evilági etikai rendszert »tartósan- megalapoznak, és metafi;zikailag immanen-
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sek maradnak." Arra a kérdésre, vonatkozik-e a földi valóságok jogos autonómiája
az etika területére is, ezt feleli: "Az autonóm és a »theonóm« (Istenre vonatkoz
tatott) erkölcs ellentéte látszatprobléma, mert az emberi természet - ahogyan ál
talában.azt értelmezik - csak akkor lehet az erkölcsiség meghatározó alapja, ha az
abszolút Jóra irányul mint legfőbb célra, az ember feltétlen végső céljára. Ennyi
ben a földi valóságok jogos autonómiája vonatkozik az etika területére is. .Minden
esetre ez az »igen- (vagyis az előbbi mondat) egyszersmind az etikai normák célra
irányuló megalapozásának igenlését is jelenti bennfoglaltan. vagy legalábbis
megkérdőjelezi a deontológiai norma-megalapozás egyetemes érvényességét"
(Magyar Kurir, 1983. ápr. 16.).

A Nem-hivők Titkársága a beérkezett válaszok összesítésében egyébként ki
emelte, hogyamegkérdezettek túlnyomó többsége a Zsinat szellemében sürgeti
és az etikai kérdésekben lehetségesnek tartja a keresztények párbeszédét a nem
hivőkkel.

"Milyen etikai értékek tekintetében lehetséges megegyező álláspont a nem
hívőkkel?"-szólt az említett kérdőív 3. pontja, mellyel kapcsolatban Lékai bíboros
a következőket hangsúlyozta: "Erre a kérdésre csak akkor lehet komolyan vála
szolni, ha némiképp tisztáztuk az alapvető különbséget az erkölcsi értékek (igaz
ságosság, igazság, hűség, erőszakmentesség stb.) és a nem erkölcsi értékek (élet,
egészség, szeretet, munka stb.) között. Az etikai értékek tekintetében messzeme
nően lehetséges a megegyező álláspont a nem-hivökkel. Nagyon másképp áll a
dolog az olyan normák esetében, amelyek megszabják az erkölcsileg helyes maga
tartást a nem erkölcsi értékekkel és a rosszal (bűnnel) szemben. Elég az abortusz
és az eutanázia kérdésére utalni. Az élet önmagában nem ·erkölcsi érték (senkit
sem lehet erkölcsösnek nevezni pusztán azért, mert él), mégis létezik etikai nor
ma, mely megtiltja. hogy embert öljünk. A normák területén több esetben majd
nem áthidalhatatlan nézetkülönbség van hivők és nem-hivők között."

Az alapvető kérdést megválaszoló főpásztorok, katolikus egyetemek, hivő és
nem-hivő személyek részben eltérően, részben nagyon is·megegyezően elemezték
a párbeszéd lehetőségeit. Kiáltó az eltérés természetesen az egyes országok tár
sadalmi-vallásí helyzetét illetően, valamint világrészek szerint. Konvergencia mu
tatkozott meg azonban abban, hogy a többség lehetőséget lát a párbeszédre bizo
nyos alapvető etikai kérdések, például az egyetemes emberi jogok, az igazságos
ság, a béke, az élet védelme stb. területén. Lényeges ellentétek bukkantak föl hi
vők és nem-hivők között a tekintetben, hogy vajon Abszolútum, Isten nélkül meg
lehet-e alapozni az értékrendszert, illetve lehetséges-e a teljesen evilági etika, és
ha igen, mennyiben lehetséges.

A Nem-hívők Titkársága márciusi teljes ülésén az első előadó, Eric D'arcy auszt
ráliai püspök az angolszász világban tapasztalható etikai "szélfordulásról" számolt
be, mely 1950 óta figyelhetőmeg. A korábbi racionalizmus, az abszolút idealizmus
és az amerikai pragmatizmus, a tudományos humanizmus után éppen a világhá
ború emberarcú barbarságának hatására figyeltek fel a nyugati közösségek a ke
resztény világnézetre, erkölcsi alapjaira. Az igazságosság, az emberi jogok védel
me, a faji és társadalmi hátrányos megkülönböztetés, a béke ésa leszerelés, a kör
nyezetvédelem problémái mind-rnind erkölcsi kérdéseket vetnek fel. Az emberi
személy ólyan érték, amely abszolút tiszteletet követel. Ezt az alapelvet a nem
hivő is alkalmazhatja minden morális kérdésben, és a hivő is olyan nagy értéknek
vallja, hogy hiszi, Isten érte testesült meg, miatta határozta el a megváltást. A ke
resztény meta-etika ugyan motivációjában lényegesen különbözik az evilági etiká-
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tól, de a keresztény és az evilági humanisták egyetérthetnek abban, hogya legna
gyobb értéket tulajdonítják az emberi személynek. Az ausztrál püspök, az angol
szász erkölcsfilozófusok műveit idézve, illusztrálta az új tendenciát. Újabban kez
dik felfedezni a zsidó-keresztény normatív erkölcs, az objektív meta-etika sajátsá
gait, sőt az evilági jogfilozófia újraértékeli a Szent Tamás által hirdetett termé
szettörvényt is,

Egészen más kulturális környezetből merítette megfontolásait egy indiai püs
pök. Ő is megállapítótta, hogy nem kell valakinek Istenben hinnie ahhoz,' hogy
felháborodjék az emberi jogok megsértése vagy az erőszakos cselekmények lát
tán. Nem-hivők is elkötelezik magukat az igazságosság vagy más erkölcsi értékek
szolgálatára. De a modern etika még erőteljesebbenteszi föl a kérdést: Ha az em
beri cselekvésnek nincs végső célja, tehát az értékítéletnek támpontja, akkor ho"
gyan biztosítjuk a ~orális imperatívusz feltétlen követelményének végső meg
alapozását? Erre a kérdésre a nem-hivők általában az ember méltóságában, a sza
bad ember autonómiájában keresik a választ. A vallásos etikának felhánytorgat
ják; hogy az Istentől, vagy a vallási törvénytől való függés, a külsö törvény elfogat
dása akadályozza az emberi Kibontakozást. Ám a katolicizmus azt tanítja, hogy
Isten az ember kiteljesedését akarja, és a dolgoknak önálló természetet adott,
hogy maguk tegyék magukat önmagukká. Az ember, Istennel szabadon együtt
működve, egyre függetlenebb lesz, és beteljesítve Istentől kapott küldetését, be
teljesíti önmagát. Isten a természetbe is beírt bizonyos törvényeket, amelyeket a
hittől megvilágított értelem alapvető vonásaiban biztosan felismerhet. De Karl

, Rahner szerint a kegyelem ott müködik minden ember szívében, még a jóhiszemű

nem-hivőkben is, és végső rendeltetésük felé indítja őket. Keresztény hivők és
más vallásúak, vagy nem-hivők kereshetik az egyetértést, a párbeszédet mindab
ban, ami emberi, amit a természetes értelem vagy a lelkiismeret erkölcsi értéknek
ismer el. Bár az indiai püspök szerint a marxisták gyakran mást értenek emberi
kiteljesedésen, illetve elidegenedésen és egyéb fogalmakon, mint a hivő, mégis, a
hivők bizonyos emberi értékek javallásával a humanista marxistákkal közös ki- i

indulópontokat találhatnak az emberibb ember és a humanizáltabb civilizáció
építésében.

José da Cruz; Policarpo püspök, a lisszaboni pátriárka 'segédpüspőke-azetikai
autonómiáról szólt. Bernhard Haring gondolatát idézve tette fel a kérdést: az álta
lunk vallott erkölcsi normákat és imperatívuszokat hogyan lehet érthetővé és hi-

o hetövé tenni a nem-hivők számára? Hogyan lehet megvalósítani a párbeszédet és'
az együttműködést etikai téren minden jóakaratú emberrel? Itt kap létjogosultsá
got az etika helyes autonómiájának tétele, amelyet - a.Zsinat útmutatása alapján
a' teremtés és megtestesülés tényében fedezhetünk fel. Az ember misztériuma
számunkra a megtestesült Ige fényében tárul fel - ahogy II. János Pál pápa
Redemptor hominis enciklikája is leszögezte, a Gaudium et spes zsinati konstitúció
nyomán: "A húsvéti misztériumban való részesedés nemcsak a keresztény hivőre

vonatkozik, hanem minden jóakaratú emberre is, akiben láthatatlan módon mű

ködík a kegyelem".
Vannak azonban zárt eszmerendszerek, amelyek elutasítják a transzcendenciát.

A portugál püspök szerint a szekularizmus, a teljes evilágiság esetében már nem
beszélhetünk az etika igazi autonómiájáról. A párbeszéd ilyenkor nehéz, de nem
lehetetlen. Elsősorbanaz ember - szellemisége, szabadsága, természete - mivoltát
kell tisztázni, továbbá azt a kérdést, mennyiben lehet norma a teljesebb ember
ség? A hivő és nem-hivő párbeszéd egyik célja, hogy elismerve minden igazán
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, emberit, helyeselve az evilági értékek autonómiáját; megvilágítsa a krisztusi hori
zontot. Ez tanúságtétel kérdése is.

Mi relatív és mi abszolút az erkölcsben?

P: Valadier, a párizsi Études jezsuita föszerkesztöje az erkölcsi relativizmussal fog
lalkozott. A történetiség és az erkölcs kapcsolatát vizsgálta. Az értelmezés lehetsé
ges típusai közül hármat mutatott be. 1. Feszültség van a történeti és az erkölcsi
.szempont között, A moralista gyanakvóan néz a történetiségre, mert a "történeti"
mindig "relatív",' viszonylagos, az erkölcs viszont biztos támpontokat keres, válto
zatlan alapot, örök értékeket. A történész az átmeneti erkölcsi gyakorlatokat ab
szoIutizálja. Tény, hogy a történelem folyamán változott az erkölcsi felfogás több
lényeges kérdésben. Például: bizonyos gazdasági, szociális problémák csak az ipa
rosodással vetődtek fel, az úgynevezett igazságos háború kérdése az atomkorban
egészen új távlatokat kapott, megváltoztak a családi, vállalati és nemzetközi viszo
nyok, Mi tehát a relatív és mi az abszolút a történelemben, kultúrában és erkölcs
ben? - 2. Figyelmesebben vizsgálva a kérdést észrevehetjük, hogy csak bizonyos
felületi szinten áll szemben egymással a történelem és az. erkölcs. A történelem
ugyanis nem .vég nélküli változások rendezetlen sora, hanem az a mezőny, ahol
megnyilatkozik valami rejtett, ami abszolút. A változások összeadódásából egy bi
zonyos ponton minöségi változás; mutáció következik be. Az ember története fo
lyamán az Abszolútummal találkozik, az emberi történelem természetfeletti tör
ténetbe ágyazódik. Az erkölcsi alapelv nem merevíti meg, hanem megterméke
nyíti a tőrténelmet, - 3. A harmadik értelmezést fogadja el az előadó, amely az
ember történetiségének elemzését tovább folytatja, hogy' mélyebben fölfejtse a
"történeti" és az "erkölcsi" dialektikus kapcsolatát. Itta fiatal, hegeliánus Marxtól
vesz át bizonyos megállapításokat. Marx a történelem előfeltételeiként három
dialektikus tényezőt említ: a férfi és nő viszonyát, az úr és szolga kapcsolatát, vala
mint az ember és a természet viszonyát. Marx tehát úgy látta, hogya történelem
hármas alapfeltétele a szexuális, a gazdasági ésa politikai. De Valadier ehhez egy
negyedik feltételt is hozzáfűz: az ember nem tud kultúrát teremteni, cselekedni,
ha nem ragadja meg a valóságot a maga teljességében, ha nem helyezi el magát
egy bizonyos transzcendens horizontban. Ezt megteheti ideológia, illetve világné-

'zet segítségével, vagy vallásos meggyőződése, Istenhez való viszonya által. A tör
ténelemben és az erkölcsben is valami rejtett, abszolút mozianat van jelen. Mi
ként a logika szabályai jelen vannak minden beszédben, ugyanúgy a társadalmi
viszonyokat is rejtett struktúrák szabályozzák. . . •

A férfinek a nőhöz, az embernek a természethez és embertársaihoz, valamint a
totalitáshoz, az Istenhez való viszonya, vagyis a családi, közgazdasági, társadalmi,
politikai .és vallási élet összetett szempontjai érintik.az erkölcsöt. Az előbbi viszo
nyok olyan jelrendszert alkotnak, amelyek erkölcsi értékek hordozói. Az emberek
vagy embercsoportok e jelek szerint vállalják szerepüket a társadalomban. A jelek
rendszere alkotja az erkölcsiséget, amelynek révén az egyén bizonyos értékekhez
Igazodík. Az értékek válsága lényegében nem más, mint a társadalmi jelek és sze
repek mélyreható változásával együtt járó önazonossági válság kifejeződése. Mit
jelent ma nőnek vagy férfinak, .termelönek vagy fogyasztónak. vezetőnek vagy ve
zetettnek, vallásosnak vagy vallástalannak lenni? Ez az etikai válság' még mélyebb
válságot takar: az embernek Istenhez való viszonyáról van szó, az élet és a cselek-
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vés végső értelméről, az ember hivatásáról és felelösségéröl, Az erkölcsi nihiliz-,
mus és relativizmus voltaképpen ennek az alapvető válságnak a következménye.
És ebben van a keresztény hit felelőssége a mai világban. A kereszténység végső

értelmet ad a fent vázolt emberi kapcsolatoknak, dialektikus viszonyoknak.
.Giuseppe De Rosa SJ, a Civiltá Cattolica folyóirat munkatársa előadásában

míndenekelött a szekularizáció összetett fogalmát tisztázta, amit szerinte három
jelentésben lehet használni: történelmi, filozófiai-teológiai és szociológiai ér
telemben. :.

Történelmi értelembena szekularizáció azt a történeti folyamatot jelenti, amely
a középkor végétől a mai nyugati világ helyzetéig vezetett. Felszabadulás az egy
ház lelki és evilági gyámkodása I alól, majd eltávolodás és elszakadás a keresztény
vílágnézettöl, gondolkodástól és etikától, és végül teljes szekularizmus, evilágiság,
ateizmus. E folyamatban pozitív és negatív szempontok egyaránt találhatók. Pozi
tív az evilági valóságok autonórniájára, függetlenségére való törekvés, a világ meg
szabadulása az egyház evilági beavatkozásától. De negatívnak tekintjük az elfor
dulást a kereszténységtöl, a szembehelyezkedést vele, a teljes evilágiságot. E szél
sőséges szekularizmus második szakasza már nem keresztényellenes, hanem ke
reszténység utáninak nevezhető,mely a kereszténységet halottnak, túlhaladottnak
tekinti.

A filozófiai-teológiai értelemben vett szekularizáció szintén kettős jelentésü, A
történeti folyamat elméleti" bölcseleti kíséröjelensége, részben ösztönzöje, rész
ben következménye. Az evilági valóságok autonómiáját ma már a katolikus filozó
fia is igazolja, a teremtésre hivatkozva. A szekularizmus ídeológiái viszont az Isten
től, vallástól való teljes elfordulást igazolják, tagadják felelősségünketegy felsőbb

lény iránt. Végül szociológiai értelemben a szekularizáció jelenti a vallás és a val
lási intézmények kiszorulását a társadalmi életből. A vallási közömbösséget a tár-
sadalmi csoportok, intézmények világában. .

P. De Rosa ezután felvetette a kérdést, hogy e szekularizált helyzetben hogyan
látjuk a keresztény etika tennivalóját. az erkölcsi alapelveket és a gyakorlatot?
Lényegében a hagyományos katolikus etika, illetve erkölcstan elveit vázolta, hi
vatkozvaaz arisztotelészi-szenttarnási gondolatokra. Szerinte a hagyományos .ka
tolikus etika is lehetőséget nyújt a párbeszédre, Mi ez a hagyományos katolikus
etikai alap? Etikai cselekvés az, amely megfelel az értelem által felismert erkölcsi
jónak, az ember javának. Az ember azáltal teljesíti ki emberi személyiségét, hogy a
felismert jót megvalósítja. Az etikai cselekvés feltétele tehát, hogy az ember meg
ismerje a jót, szabadon választja és megteszi. De mi az ember java? Az, ami meg
valósítja, tökéletesíti emberi természetét. A probléma itt az "emberi természet"
meghatározása. Az ember test-lélek egysége, szabad szellem, viszonyban másokkal
és Istennel. Az ember legfőbb java, végső célja Isten. Az etikai cselekvés tehát
végső soron Isten törvényének kell, hogy megfeleljen. Az emberi akarat közvetlen
szabályozója az emberi értelem, első és legfőbb törvénye pedig az örök törvény. A
keresztény etikai cselekvés viszont megfelel a hittől megvilágosított és felemelt .
értelemnek, amely a Lélek szerinti életet kívánja meg.

A szekularizált világban a keresztényeknek el kell mélyíteniük az Isten igéje és
az egyház útmutatásai szerint:történő erkölcsi választásukat. Mert az emberek jó
része nem különbözteti meg a törvényileg megengedettet az erkölcsileg megen
gedettöl. A hívőket meg kell óvni az erkölcsi relativizmustól is.
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Az erkölcsi természettörvény

Az etikai párbeszéd lényeges pontja az erkölcsi természettörvény bonyolult két
dése. Erről.katolikus körökben is folynak a viták. Még korántsem jutottak meg
egyezésre a természettörvény és a kinyilatkoztatott erkölcsi törvény kapcsolatá
nak megismerhetőségévelkapcsolatban. A probléma lényege az, hogy az emberi
természet metafizikai fogalma nem elégséges a természettörvény létének igazolá
sához. A régebbi katolikus felfogás valamiféle elvont emberi természetbőlvezette
le a természettörvényeket. melyeket egyetemes érvényűeknek,kötelezőeknektar
tott. Ma a teológusok hangsúlyozzák, hogy teológiai szempontból nézve a konkrét,
Jézus Krisztus által meghatározott üdvrendben egyáltalán nincs tiszta természet.
A természettörvény alapvető gondja tehát - hangsúlyozza Karl Rahner -, hogy
egyáltalán alkalmas-e a természet olyan erkölcsiség kibontakoztatására, amely
minden emberre érvényes? A katolikus egyház tanítóhivatala szerint ragaszkodni
kell a megismerés kétféle módjához, a hit és az ért-elem útján végzett megisme-

. réshez. Amilyen mértékben képes az ember arra, hogy értelme segítségével 
amely a nem keresztény embernél sem pusztán természetes értelem - a kifejezett
szóbeli kinyilatkoztatástól logikailag függetlenül felismerjen erkölcsi magatartás
normákat, akkor és annyiban lehet törekedni ezen az alapon a hivők és nem
hivők közötti operatív etikai egyetértésre. Ámde - füzi hozzá Rahner -számolni
kell azzal, hogy ily módon nem lehet egyetértésre jutni arról, mi az, ami megfelel
a természetnek.

Abban sincs ma egyetértés a katolikus moralisták között, hogy valójában med
dig terjed az egyházi tanítóhivatal illetékességi köre a természettörvény értelme
zésében? Nem is annyira az általános alapelvek körül folyik a vita, hanem azok
konkrét értelmezése és alkalmazása körül, mivel a megegyezés nagyon általános
és csak az elvont irányelvek területét érinti.

Az általános alapelv azonban kevés a gyakorlati cselekvéshez. A további kérdés:
Milyen alakban lép az erkölcsi felszólítás az ember elé? És az ember hogyan is
meri meg az egyes erkölcsi kötelességeket? A katolikus tanítás a választ az erköl
csi törvényben mint objektívnormában, és a lelkiismeretben mint szubjektív nor
mában találja meg. Szent Ágoston kifejezésével: Isten örök törvénye az egész vi
lágmindenség irányítója. Ez minden egyéb törvény ősforrása. Isten a teremtéssel
és a szóbeli kinyilatkoztatással nyilvánította ki örök akaratát. A teremtésben a ter- .
mészetes erkölcsi törvényt tárja elénk, tulajdonképpeni megfogalmazás nélkül. A
természet rendjében és célirányosságában azonban nem állnak kész erkölcsi sza
bályok az ember rendelkezésére. Sajátos célját és feladatát felelősen, értelmével
kell felismernie. A céljának megfelelő cselekvés meghatározásában és annak lelki
ismeretes végrehajtásában áll az úgynevezett természetes erkölcsi törvény lé
nyege. A természetes erkölcsi törvény konkrét emberképet és konkrét embert fel
tételez. De az emberképből csak a legáltalánosabb elveket tudjuk kikövetkeztetni.
A történelmi és kulturális fejlődéssel új helyzetek, új problémák merülnek fel,
amelyeknél nem azonnal világos az általános elv alkalmazása. Mindenesetre ezen
a szinten a keresztények eredményes párbeszédet folytathatnak az evilági
etikákkal.
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A~ etikai párbeszéd konkrét lehetőségei

A Nem-hivők Titkársága márciusi teljes ülésén az utolsó előadó, Paolo Evaristo
Arns sao-paolói bíboros érsek meglepő nyíltsággal tett tanúságot a párbeszéd és
megegyezés kereséséről, annak szükségességérőlhivők és nem-hivők között. Két

- megbeszélésről számolt be, amely a sao-paolói katolikus egyetemen folyt le hivők

és nem-hivők összejövetelén.
Az első találkozón a társadalomtudomány szakemberei vettek részt. Az emberi

jogokból, az azokra vonatkozó nemzetközi nyilatkozatokból indultak ki. Hamar
egyetértettek abban, hogy elvont síkon lehetetlen a széles körű egyetértés kere
sése. Nem elég felsorolni az emberi jogok listáját, a konkrét helyzeteket is figye
lembe kell venni. A párbeszéd célja: csökkenteni a távolságot eszmény-és valóság
között. Brazíliában ez különösen fontos, hiszen a társadalom a gazdagok és befo
lyásosak kisebbségére és a nincstelenek tömegére oszlik. UtöbbiakIegtöbbször
még azt sem tudják, hogy jogaik vannak. A hatalom gyakorlói pedig nem akarnak
tudni emberi jogokról. A találkozó résztvevői a konkrét cselekvés akcióprogram
ját keresték. Javaslataik ezek voltak: tudatosítani az emberekben jogaikat, töre
kedni az emberi jogok törvényhozásba iktatására. politikai akciókat szervezni a
társadalmi struktúrák átalakítására.

A második találkozón a biológia, a genetika és a fizika szakemberei müködtek
közre. Itt elsősorbanaz emberi faj alapvető jogaival foglalkoztak, illetve azokkal a
veszélyekkel, amelyek a mai tudomány és technika, nevezetesen az atomkutatás
részéről fenyegetik az embert. Nem lehet szó a tudományos kutatás fékezéséröl,
hiszen az beláthatatlan lehetőségeket nyit az ember számára. De milyen garan
ciákat lehet találni, hogy a kutatás valóban az embert szolgálja? A genetika egy
részt lehetővé teszi az ember manipulálását, ugyanakkor utat nyit az éhség és be
tegség problémáinak felszámolásához is. Milyen etikai kódexet fogadunk el? 
minden ezen múlik. Hogyan lehet hivők és nem-hivők között megegyezésre jutni
az etikai kérdésekben? Számos szakkérdés az etika alapkérdéseiről szóló párbe
szédet sürgeti. De maga az evangélium is megköveteli a párbeszédet. Az őszinte

párbeszédben oda kell fordulnunk minden jóakaratú emberhez, akik már gyakor
latilag etikai elvek alapján cselekszenek, sokszor anélkül, hogy erről tudomást
szereznének. Sokkal inkább hallgatni kell, meghallgatni másokat, semmint a saját
igazságainkat hangoztatni. Meg kell osztani 'szorongásaikat, segíteni kell őket,
hogy megoldhassák problémáikat. EgyüttkeIÍ cselekedni velük, átadni keresztény
reménységünket. Befejezésül Teilhard de Chargint idézte Arns bíboros: "A Krisz
tusba vetett hit a világba vetett hittel szintézisbe hozva - úgy érzem
- ellenállhatatlan pszichikai energiát képvisel. Erősebbtűz minden jelenleg lo
bogó tűznél."

A Nem-hivők Titkárságának ülésén tehát több volt a problémafelvetés, mint a
megoldás. Az etikai párbeszéd alapkérdéseit úgy igyekeztek felvetni a szakembe
rek, ahogyan ma külőnbözö kulturális környezetben élő katolikusok látják. Ezek
ből az alapkérdésekből indul ki az etikai párbeszéd hivők és nem-hivők között.

Végezetül álljon itt Lékai bíboros Arns bíborosnál nem kevésbé optimista hang
vételű válasza a többször idézett körlevél 10. kérdésére: "Milyen alapokon lehetsé
ges a párbeszéd a nem-hivőkkel és a közös cselekvés az etika terü1etén? A társa
dalom emberi értékeinek elismerése, ösztönzése és elmélyítése alapján, a haza
szeretet és egy igazságosabb társadalmi rend hazánkban való felépítése alapján,
valamint a világbéke megőrzéséreirányuló őszinte törekvések alapján."
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