
mérték nem önreflexív, hanem dialogikus. Történelme nemcsak a látványosan
vesztett csaták szertartásaiban, a kőbe vésett győzelmek ridegségében ismerhető

fel, hanem a természet világával való naiv találkozásokban is. A mediterráni
gondolatban a természet még eleven, emberi, párbeszédre és feszűltségre haj
lamos.

Nézed aspliti tereket, utcákat. A rezignáció vesz erőt rajtad és az öröm. Ta
nulsz lemondani és tanulsz megmaradni. Menekülnél a kivételes fogalmaktól, a
fogalmak csapdáitól. Szerény napvédte helyen jelölnéd ki a helyed. Sokszor hal
lottad a jelszót: közelebb a fogalmakhoz. Aztán a történelmi fotókon nézted az
elhagyott női cipőket, táskákat. Aztán hitted, sebzett és gyanús individualizmu
sod kollektív játékká nemesedik. Felelősségednekrohantál elébe; ez csak mérték
volt és nem feszültség. Változnak a korok gondolkodási technikái, fatalista meg
értéssel kerested terveidet bennük. Nem .kényeztetted el magad, minden, ami
megtörtént, mély nyomokat hagyott benned. Nézted Hölderlin unokáit, úgy néz
tek szembe a fénnyel, mint ahogy a kétségbeesett német a görög égre lesett.
Csodáltad ezt a kitartó képzeletet, de e testeden levő nyomok fájtak. Csak hangot
adtál nekik, amikor a papír fölé hajoltál, mindenképpen tudtad, az irodalomban
a forma a tárgy, a valóság csak nélkülözhetetlen eszköz. S az eszköz miatt szen
vedtéllegjobban, sokszor elérhetetlen lett számodra, lehullott álarcod: ez a vég
pont. A mediterrán térben ez a védtelen arc felismerte saját feszültségét, az új
termékeny individualizmust. A mítoszaid súlyától a természet szabadít meg. Oda
kell rejtózködni, a levelek rebbenése, a kövek árnyéka mögé. A közép-kelet-eu
rópai imaginárius gondolat a mediterráni szellem iskolájában érti meg az isok
ratesi sóhajt. Ő ugyanis, arnikor művészetéről kérdezték, így válaszolt: "Az idő
nem alkalmas, hogy beszéljek róla. S amire alkalmas, arra nincs szavam."

ÉLÖ VILÁGEGYHÁZ

HÚSZÉVES A II. VATIKÁNI ZSINAT

A ZSINAT A VALLÁSSZABADSÁGRÓL

Carpi püspöke, Msgr Maggiolini az egyik legrövidebb, de az egyházi közgon
dolkodásban a legnagyobb fordulatot hozó nyilatkozatot tekinti át a Nouvelle Re
vue Theolcgique 1985. 3. számában.

A nyilatkozat két szempontból is szokatlan. 1. Kijelentéseit elsősorban nem
teológiai szempontokra alapozza, hanem "az emberi személy természetére" (ezt
jelzi már a címe is: Dignitatis humanae). A kinyilatkoztatásra csak ezután, a kö
vetkező fejezetben hivatkozik. - 2. Nemcsak az egyháznak és az egyházhű katoli
kusoknak követel vallásszabadságot az emberi jogok nevében, hanem minden
embernek - a vallással, sőt igazsággal szembeszegülőknek is: "a kényszertőlvaló
mentesség joga megmarad azoknál is, akik kötelességüknek nem tesznek eleget,
az igazságot nem keresik és ahhoz nem ragaszkodnak" (DH 2.).
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Maggiolini felidézi a nyilatkozat keletkezésének körülményeit. Felsorol né
hány érvet, -amelyre a vallásszabadság 'kinyilvánítása ellen harcolók hivatkoztak.
Sokan féltek attól, hogy egy ilyen nyilatkozat vallási indifferentizmust és rela
tivizmust szül azzal, hogy a kereszténységgel azonos nevezőre hozza a különböző

egyéb vallásokat, S fölmenteni látszik az igazság keresésének kötelezettsége alól.
A zsinat mégis bátran leszögezi, hogy "a személy szabad egzisztenciális döntései
ben, elsősorban vallási kérdésekben. Sem a kereszténységet, sem egyéb valláso
kat vagy ideológiákat nem szabad rákényszeríteni senkire, sem a politikai hata
lommal, sem a reklám, propaganda, a szellemi vagy adminisztratív erőszak kü
lönböző manipulációival. Az ember szabad: értelmesen és szabadon kell csatla
koznia az igazsághoz - ehhez pedig hozzátartozik az elutasítás lehetősége is.
"Senkit sem szabad a hit elfogadására kényszeríteni, ha akarata ellenáll, hiszen
a hit természeténél fogva szabadakarati tény" (DH 10.)

A zsinat valóban történelmi fordulatot hozott az egyházban azzal, hogy dekla- ..
rálta' a vallási tolerancia elvét. A hit föltétlen igaza és egyedül üdvözítő jellege
sokaknak minden mást elhalványító szempontja volt évszázadokon át. Erről- a
zsinat sem mondott le - de melléje állította az emberi személynek természetadta
és Krísztus által is tiszteletben tartott méltóságát, és tudatosan korlátozta a má
sok meggyőződésére igénybe vehető eszközök körét: "a vallásszabadság össz
hangban áll a~ ember méltóságával és Isten kinyilatkoztatásával" (DH 12.).

Maggiolini kitér az államhatalom laicitására, semlegességére is. A zsinati
atyák közül sokan olyan országokban éltek, ahol a kereszténység - valamelyik
formájában - államvallás. Más országokban viszont más vallások vagy ideológiák
fonódnak össze az államhatalommal. ., Amint erre Karl Rahner és nyomán so
kan mások az utóbbi évtizedekben rámutattak, az ateizmus a történelemben elő

ször kapott polgárjogot, s lett a társadalom által is elismert, s-okhelyütt (egyes
becslések szerint Földünk 33 országában) az államhatalom által is hivatalosan
elfogadott ideológiává. A nagy világvallások közül pedig elsősorban az Iszlám po
litikai hatalma és harcos lendülete nőtt meg jelentősen az utóbbi húsz esztendő

ben. Az egyház mégsem e jelenségek láttán "változtatott taktikát". Nem egykori
hatalmának megfogyatkozása kényszerítette rá arra, hogy kompromisszumot
ajánljon fel a vallásoknak és ideológiáknak: mondjanak le kölcsönösen az erő

szak alkalmazásáról. Itt is új felismerés érett be a zsinat teológiájában: az állam
túllépi természetéből adódó illetékességét, ha bármilyen vallást - beleértve a
kereszténységet és az ateizmust is - államvallássá tesz.

Az államnak a személyt kell szolgálnia, és azokat a közösségeket, amelyekben
a személy él: a családokat, a különböző társulásokat, szervezeteket és a társada
lom egészét. Az állariInak gondoskodnia kell polgárainak jogvédelméről, a közjó
ról és a közrendhez szükséges békéről és közerkölcsről. Egyébként azonban "a
szabadság maximumát" kell biztosítania mindenkinek. Az emberi jogok alapján
"kedvező feltételeket kell nyújtania a vallásos élethez": "vallási szempontok
miatt nem érheti sérelem a polgárok jogi egyenlőségét" (DH 6.).

A cikkíró megjegyzi, 'hogy a nyilatkozat főleg a személy jogairól és az egyházat
megillető szabadságról beszél, s nem részletezi kellőképpen a különböző csopor
tosulásokat, mozgalmakat és szervezeteket - sem az egyházon, sem a társadal
mon belül, holott ezeknek is szabad működést kell biztosítania az emberi jogok
alapján ~ "feltéve, ha tiszteletben tartják a jogos közrendet".

E kritikájával jut el a "keresztény kultúra" kérdéséhez. "A tiszta természet ál
lapota nem létezik", írja. Az ember történelme során fejleszti ki önmagát, válik
egyre inkább emberré - kultúrát teremt tehát il. természetből. A tökéletességre
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Krisztusban kapunk meghívást - ezért emberi tökéletesedés, tehát kultúra nem
lehetséges hit nélkül.
, Karl Rahner szerint most lett az egyház európaiból világegyházzá. A keresz

ténység eddig az európai kultúrával nőtt össze - ahittel együtt az európai gon
dolkodást isexportálta misszióiban. Világegyházzá úgy alakulhat, hogy bele tud
testesülni egyéb, nem európai kultúrákba is (ennek egyik első, de önmagában in
kább csak jelképesnek ható lépése volt az, hogya liturgiáta latin helyett anya
nyelvén végezheti mindenki).

Maggiolini reméli, hogy a különböző kultúrákkal kezdett párbeszéd kétoldalú,
kölcsönösen termékeny kapcsolathoz vezethet. Az inkulturáció során a hit ma
gába szívhatja, megtisztíthatja és tökéletesítheti azokat az értékeket, amelyekkel
találkozik. De az élő hit képes arra is, hogy új kultúráknak adjon életet, "kultú
rává legyen", anélkül, hogy belerögződnék bármelyik meghatározott kultúrába..
• Kerülni kell mind az integrizmus, mind a merev szétválasztás veszélyét. Krisz

tus megfoghatatlan misztériuma nem fejeződhet ki adekvát módon egyetlen kul
túra keretein belül sem. Nem álmodhatunk többé egy középkori típusú "keresz
tény társadalom" visszatértéről. - Szkizofrénia lenne azonban hit és kultúra,
Isten-kapcsolatunk és történelmi létünk szétválasztása. Mert keresztények va
gyunk, azért dolgozunk elkötelezetten az emberért, s emberségünk legemberibb
gyökerei Isten misztériumából szívják fel táplálékukat.

L. L.

KATOLIKUS ISKOLAÜGY - MÁLTÁBAN

A katolikus iskolák önállósága és anyagi helyzete néhány évig Spanyolország-,
ban is, Franciaországban is belpolitikai robbanóanyag volt. Kormányok buktak
meg miatta. Százezrek tüntettek az utcákon. E két nagy latin és túlnyomórészt
katolikus országban a kérdés, legalább átmenetileg, eldőlt. Az ún. magsiniskolák
az államiakkal egyenrangúak. Tananyaguk az egységes tantervhez igazodik. Költ
ségeik jelentős részét az állam biztosítja.

Málta három szigetből álló pirinyó köztársaság Szicília déli csücskénél,
Európától kb. 100, Afrikától 300 km távolságra. 316 négyzetkilométernyi, azaz
fél-nagybudapestnyi területén 340 ezer ember él. A népsűrűség 1041 fő/km-,

ami a hollandiainak háromszorosa, a magyarországinak kilencszerese! A vi
szonylag nagy népszaporulat "ellensúlyát" a kivándorlás képezi: évi 3 ezer fő, a
népesség egy százaléka. A máltaiak arab tájszólást beszélnek, de latin betűkkel

írnak. Vallásuk katolikus. '
A Földközi-tenger közepén való fekvése az emberiség őstörténetétőlnagy je

lentőséget kölcsönzött az országnak. Óriási kőkorszaki település romjai, fóníciai,
görög, karthágói kultúrák nyomai valódi régészeti kincsesbányává teszik. Róma

.védnökséget gyakorol felette, de Málta akkori jelentőségét mutatja, hogy saját
pénze volt, Rómában követtel képviseltethétte magát és belügyeit maga intézte.
Róma után Bizánc fennhatósága alá kerül. 870-től az arabok, 1090 után a szicí
liai normanok uralják. Történelme nagy fordulópontja 1530, amikor V. Károly
császár a johannita lovagoknak ajándékozza a szigetet, akiket ezután máltai lova
goknak neveznek. Napóleon 1798-ban itt is megveti a lábát, de helyőrsége nem
bír a kirobbanó népfelkeléssel. A máltaiak Anglia segítségét kérik, és Napóleon
bukása után is az angol fennhatóságért folyamodnak. 1964-ben az ország függet-
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