
LUKÁCS LÁSZLO A dialógus kultúrája
A párbeszéd korunk egyik divatos jelszavává lett. Századunkban
Martin Buber alkotta meg a dialógus elméletét: az ember csak sze
mélyes, Én-Te kapcsolatokban tud igazán élni. Valódi dialógus csak
barátok között jöhet létre, akik nem egyéni érdekeik érvényesítésére
törnek, hanem közösen akarnak valamit elérni, vagy egyszeruen
egymás szempontjait megérteni, egymást jobban megismerni.

A dialógusban résztvevőknek fontos a másik személye. Az
egymásra kinyíló figyelmes szeretet tárja fel benső értékeiket. Iga
zi párbeszéd csak szeretetben valósulhat meg. A másikra nyíló fi
gyelemben és önmaguk feltárulkozó vallomásában kerülnek egyre
közelebb egymáshoz, és teszik jobbá egymást.

Manapság a meghitt, csöndes beszélgetés mintha fogyatkozó
ban volna még a magánéletben, házastársak, családtagok, barátok
között is. A közélet, a gazdaság és a politika világa pedig egészen
más elvekhez igazodik, bár javára válnék, ha átvenné a dialógus
kultúrájának legalább néhány elemét. Hiszen sem a társada
lomnak, sem az emberiségnek nincs más alternatívája a jövőben,

mint a dialógus és a szolidaritás útja,
A dialógus nem politikai vagy érdekegyeztető tárgyalás, gaz

dasági alkudozás, amelyben mindegyik fél a saját érdekeit próbál
ja érvényesíteni, a másik meggyőzésére, sőt legyőzésére tör. A
dialógust folytató ember nem a másiknak gyönge, sebezhető

pontjait kutatja, hogy fölébe kerekedhessék. Öt magát igenli, az
értékeit látja meg, és azoknak örül. A dialógus a megegyezést és
az együttműködést keresi. Szolidárisnak érzi magát másokkal,
segítségükre siet, ha bajba jutnak, a közjó érdekében képes hát
térbe szorítani a saját érdekeit is. - A piacgazdaság a versengést
részesíti előnyben: miben tud gyorsabb, sikeresebb lenni a többi
eknél, hogyan tudja a versenytársakat leszorítani a pályáról.

Tud-e boldogulni a politikai és gazdasági életben a dialógus
embere?

A II. Vatikáni zsinat felismerte, hogy az egyháznak gyökerénél
és rendeltetésénél fogva a dialógus egyházának kell lennie, az üd
vösség szentségének. Azóta sok kísérlet történt erre, de megmu
tatkozott az is, hogy mennyire nehéz és törékeny a párbeszéd az
egyházon belül is. Kincsünket valóban törékeny cserépedényben
hordozzuk. Az egyház mint földi intézmény tele van konfliktu
sokkal, meg-megszakadó párbeszédekkel. Ugyanakkor mégis a
Szentháromságból ered. Annak jelenlétét hordozza magában, aki
ben megszakítatlanul folyik a szeretet párbeszéde, és aki az embert
vonakodása ellenére sem engedi kiesni a szeretet isteni dialógusából.
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