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57 közölt a Zeneművészeti

Főiskola, 1955-59 között
az ELTE hallgatója. A
Liszt Ferenc Zeneművé

szeti Főiskola Egyházze
ne Tanszakának tanszék
vezető egyetemi tanára,
az MTA Zenetudományi
Intézetének főmunkatár

sa, a Schola Hungarica
vezető karnagya. A Musi
calia Danubiana című so
rozat szerkesztője, a
Cantus Planus nemzetkö
zi gregorián-kongresszu
sok, valamint a CAO-ECE
számítógépes közép-eu
rópai középkori kódexkula
tás is a nevéhez fűződik.

Dialógus, ökumené,
•communio

Mielőtt témámhoz fognék, egy attól látszólag távol álló zenetörté
neh érdekességgel kezdem: kérem, olvassák türelemmel, és tartsák
eszükben az írásom végéig, amikor majd kiderül, mi volt a történet
értelme ebben az összefüggésben.

A 16. század közepe az anyanyelvű népénekek hirtelen meg
sokszorozódását hozta hazánkban. A protestáns egyházak a kö
zépkori magyar kanciókat változatlanul átvették, azokhoz új szö
vegeket is alkottak, s énekrepertoárjukat teljesen új énekek százai
val bővítették. E repertoár nagy részét a katolikusok is befogad
ták, s a korszak legfontosabb énekeit a református, evangélikus,
katolikus énekkönyvek egyaránt tartalmazzák. Azok az énekek el
lenben, melyekkel a 17. század második felében gyarapodtak a fe
lekezeti énektárak. nagyrészt meg is maradtak az illető felekezet
elkülönült használatában. Ezek és a 18-19. század énekei már
nem váltak felekezeti köztulajdonná.

Mit gondolunk: amikor a 20. században a felekezetek ének
anyaga között ökumenikus kapcsolatokat akartak létesíteni, hon
nan válogatták a kölcsönzött tételeket? Nos, nem a 16. századi,
közös gyökerű anyagból, hanem a későbbi korok külön-tételei kö
zül. S mivel azokban élesebben kiütköztek a felekezeti sajátságok,
többé-kevésbé át kellett írni szövegeiket. Így éppen az a cél hiú
sult meg, aminek érdekében felvették őket az énektárakba.

Az 1990 előtti évtizedek alatt a katolikus sajtó leggyakoribb szavai
közé tartozott a dialógus és az ökumené. A két szót, s különösen
az elsőt ma sokkal kevesebbszer hallani; az akkor sokszor emlege
tett marxista-keresztény párbeszédről is mintha megfeledkeztek
volna. "Vanitas vanitatum et omnia vanitas." Remélhetőennem ar
ról van szó, hogya lelkiismereti szabadságra, dialógusra, megértés
re, türelemre csak az elnyomás idején hivatkozunk, majd hatalmi
helyzetben - amikor nekünk kellene gyakorolnunk - megfeled
kezünk róluk.

Én azonban most a napi aktualitásoktól (mondjuk így: politi
kai aktualitásoktól) kissé eltávolodva, a dialógus és ökumené filo
zófiájáról szeretnék szólni. Úgy gondolom ugyanis, nem csak ar
ról van itt szó, hogy az ellentétes nézetek képviselői szóba állja
nak egymással, s miután jól kibeszélték magukat, járják tovább
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A holisztikus
gondolkodásmód

külön útjukat. És talán az ökumené is többet jelenthet, mint egy
egy közös imaórát, vagy egy-egy ének átvételét a másik felekezet
énekeskönyvéből.

A zsinat idején sokan féltek attól, és nem is indokolatlanul,
hogy az ökumenizmus közömbösséghez, az önazonosság feladá
sához vezet. De a veszély éppen akkor nagy, ha a párbeszéd mi
voltát, igazság-alapját nem tisztázzuk.

Az ökumenizmus és dialógus elterjedt fogalmát egy olyan rajz
szemléltethetné, mely a földön egymás mellett álló tornyokat áb
rázol, itt-ott őket összekötő szálakkal. A tornyok külön álló léte
sítmények, melyeket lehet egyenrangúaknak tekinteni, vagy lehet
úgy gondolni, hogy az az igazi, melyben mi lakunk. Hogy ne le
gyünk haragban a másik torony lakóival, időnként szóba állunk
velük, közös akciókat is tervezünk, vagy legalábbis nem veszek
szünk velük. De a torony talpától tetejéig összefüggő, egységes
építmény.

Elhagyva a képletes beszédet: egy világnézethez, valláshoz tar
tozni évszázadokon át nemcsak a világnézet, a vallás elfogadását
jelentette, hanem az ott dívó beszédmód, ítéletalkotás, szokásrend
egészben való elfogadását is. Ez a fajta "holista" (holosz = egész)
gondolkodás jól látható a középkori kereszténységben: az nem
csak a vallási élet milyenségét határozta meg, hanem kimondva
kimondatlanul összekapcsolódott a társadalmi rend, a kultúra, sőt

a ruházkodási és egyéb szokások, a közösségi napirend, hetirend,
évirend elemeivel. Ez a nagy egység az utóbbi három-négy évszá
zadban felbomlott, elemei elváltak egymástól. De mivel ez az
egység sok értéket termett, sőt maga is érték volt, nem csoda, ha
sokan újra, mesterségesen meg akarják teremteni, legalább egy
egy zárt embercsoport számára. Elvárják, hogy az azonos vallás
hoz tartozók ugyanazokhoz a politikai pártokhoz tartozzanak,
ugyanazt gondolják a vallás által nem szabályozott emberi szoká
sokról és művészetekről, civil szimbólumokról és szórakozásról,
vagy mondjuk a világkiállításról és a metróépítésről. Ugyanazt
szeressék, és ha a csoport úgy gondolja, ugyanazt utálják, mégpe
dig azzal az intenzitással, meggyőződéssel, erkölcsi elkötelezett
séggel, mely az alapvető vallási értékeket megilleti.

Ugyanígy építette fel a maga holisztikus világát az ún. szocia
lista rendszer is. Bár a rendszer elvileg csak a termelőeszközök

tulajdonformáját határozta meg, mégis - különösen a rendszer
kemény korszakában -, a szocializmus ellenségének számított
mindenki, aki a bevett normákkal ellentétesen öltözködött és vi
selkedett, aki a maga módján gondolkodott az élet bármely dol
gáról, a kultúráról, a sportról, a városépítészetről, a környezetvé
delemről, egy-egy terv ésszerűségéről, vagy bármi hasonlóról.

Azok számára, akik egy holisztikus rendszeren belül születtek,
nevelkednek, élnek, akik csak a rendszer tagjaival tartanak igazi
és őszinte kapcsolatot, problémát jelent a másik rendszerrel érint-

83



Elzárkózás,
beilleszkedés vagy

dialógus

kezni. Ha nem elpusztítani akarják a másikat, akkor megkísérlik
eltűrni, tagjaival barátságosan viselkedni, "dialógust kezdemé
nyezni", de mindenképpen fenntartva, hogy én ebben a torony
ban lakom, te a másikban. Félnek attól, hogy ha ennél tovább
mennének, árulói lennének saját rendszerüknek. Ha elkeveredné
nek a "többiekkel", akkor hűtlenek lennének az eszméhez, a val
láshoz, a hithez, a világnézethez, a csoporthoz.

Egy ilyen gondolkodásban minden álláspontnak, döntésnek
közvetlen erkölcsi dimenziója van. A gyakorlati meggondolásokra
csak ennek a döntésnek kivitelezése, megvédése érdekében van
szükség.

Hogyan viselkedik "kifelé" az ilyen rendszerben, rend
szerekben felnőtt ember? Hogya közelmúlt példájánál maradjak,
bizonyos foglalkozások, életkörülmények között az ember elszige
telhette magát az ellenséges külvilágtól, vagy legalábbis elrejthette
igazi mivoltát, látszatra megtéve, amit megkívánnak, de szívében
fenntartva a mindenre kiterjedő, totális elutasítást. Másokat a féle
lem, érdek, kényelem vagy csak önállótlanság arra indított, hogy
feladva meggyőződésüket,beilleszkedjenek egy másik rendszerbe.
Sokan azok közül, akiket életkörülményeik, vagy foglalkozásuk
mintegy leeövekelt egy rendszerbe (például papok, katolikus
újságírók) őszinte vagy tettetett párbeszéd módján akarták maguk
és környezetük életét elviselhetővé tenni az adott közegben.

Voltak azonban olyanok is, akiket hivatásuk, küldetésük, tenni
akarásuk valódi együttműködésre kényszerített a kívülállókkal,
ugyanakkor nem voltak hajlandók szakítani világnézetükkel, val
lásukkal. Ezeket másfajta tapasztalatokra vezette az élet. önma
guk feladása nélkül is őszinte barátságokat, munkatársi kapcsola
tokat létesítettek az élet mindenféle területén. Ezek az emberek az
ún. dialógus egészen más formáit tanulhatták meg, olyan formá
kat, melyek egy talán soha meg nem gondolt, mégis valóságos fi
lozófiát rejtettek magukban. Az ilyen embereket az élet arra ve
zette, hogy feladják a holisztikus gondolkodásmódot, a csomag
ban gondolkodást. Nem lehetett kitérni például az elől, hogy míg
egyes emberekkel összeköti őket istenhitük, elválasztja tőlük,

mondjuk az, hogy ők Bachot és Bartókot, amazok pedig valami
hitvány zenét szeretnek. Együtt áldoztak olyanokkal, akik szemet
jüket a falu mellett szórták le. Egyetértettek a marxisták filozófiai
realizmusával, de nem fogadták el e filozófia számos más elemét.
Kitűnő munkatársakat találtak olyanokban, akik től az erkölcsi né
zetek különbsége elválasztotta őket. Keresztény emberek közös
frontot alkothattak ateistákkal, miközben ügyelniük kellett arra,
hogy hitüket ne kezdje ki a mindennapi együttlét és a "dialógus".

Nem csak arról volt tehát szó, hogy különböző világnézetű

emberek alkalmi, taktikai együttműködésbe kezdhettek (bár ma
már ez is nagy dolog lenne). Meg kellett tapasztalni, hogy közös
értékek ténylegesen egybekötik az egyéb értékek szerint esetleg
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Az emberiség egysége

Az istenhívők

közössége

erősen különböző embereket. Az egyik érték ilyen embercsoporto
kat hoz együvé a társadalomban, más értékek meg másokat. És
tudomásul kellett venni, hogy saját életünknek és szellemi
ségünknek különféle részei, rétegei vannak, s ezeket egymástól
megkülönböztetve épülnek ki emberi kapcsolataink.

E mindennapi tapasztalatok a vallásos embert szükségszerűen

arra vezetik, hogy az egész problematikát filozófiai, sőt teológiai
szempontból is átgondolja. Ennek szerkezetét katolikus "nézőpont

ból és terminológiával fejtem ki, de ugyanez másféle kiindulási
pontból is felépíthető.

Akármennyire tiszteljük is az egyéniséget, az emberi létet alap
vetően mégsem az határozza meg, ami az embereket egymástól
megkülönbözteti, hanem ami közös bennük, az emberi natura.
Minden ember születésénél fogva és egyenlőképpen a létezés ér
tékével rendelkezik. Faji sajátsága az, hogy testből és lélekből áll;
értelme és szabad akarata teszi őt az állatvilágnál magasabbren
dűvé. Ebből következik az emberi élet és a testi épség védelme és
fejlesztése, továbbá az a sokféle tevékenység, mely az értelem és
szabad akarat (vagyis a tényleges humanitás) potenciáinak meg
őrzését és kibontakozását segíti. Mindebben nincs ember és em
ber között különbség. Különbség csak abban lehet, hogy ki mit és
mennyit tesz azért, hogy ezeket az értékeket magában és másban
védje és kibontakoztassa. Mindaz, aki ezen értékek bármelyikét
félti, szereti, érte dolgozik, az együtt érez és együtt dolgozik
mindazzal, aki ugyanazon értéket szolgálja. E szempontból az
emberiség egyetlen nagy családot alkot, melyet tagol, de nem
szembeállít az, hogy ki milyen érték szolgálatára kapott hivatást.
Aki az egészségügyért, a testkultúráért, a népélelmezésért, a kör
nyezetvédelemért, a nyelvkultúráért, a "komoly" zenei értékek
létrehozásáért vagy terjesztéséért, a gyermekagyak erudíciójáért
(vagyis a faragatlanságból való kiemeléséért) odaadóan dolgozik,
az mint az emberiség egyetemes családjának tagja tevékenykedik.
Ez összeköti őt ezzel a nagy családdal, de különösen is az azonos
értékért dolgozókkal, s egészen bensőségesen azokkal, akik értőert

és gondosan dolgoznak az adott értékekért. Lehetséges, hogy a
vallásos embert erőteljesen motiválja e tevékenységben hite; lehet
séges, hogy krízishelyzetekben az tartja vissza a rossz döntéstől

vagy a megfutamodástól. De lehetséges, hogy mást másfajta meg
győződés indít ugyanarra, s a döntés hasonlósága automatikusan
összeköti őket. A fogorvost e tekintetben nem vallásgyakorlata
minősíti, hanem az, hogy mennyire tudója szakmájának, s
mennyire felel meg a szakmai erkölcs követelményeinek.

E közös alapon újabb réteg az istenhívők közössége. Ök a lét,
a test, az értelem és akarat forrásának és céljának a világon kívül
létező Személyt tudják, életük értelmét a közvetlenül tapasz
talható életen túl látják. Olyan igazságok és normák birtokosának
tudják magukat, melyeket nem a tapasztalatból vezetnek le, ha-
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nem Istenből, s annak valamiféle kinyilatkoztatásából. Ezáltal egy
újfajta kapcsolatba lép az ember a világgal is, önmagával is. Meg
sebzi őt az Isten, szíve legmélyén megöli és megeleveníti. Ez az
embert különös éberséggel és felelőséggel tölti el, ugyanakkor ki
vezeti önmaga bezártságából. A hívő ember a világmindenség
papjává válik, a Teremtés rajta keresztül ismeri el teremtett voltát.
Ez a tény új közösséget hoz létre az emberiség azon tagjai között,
akik magukat hívőknek vallják, anélkül azonban, hogy ezzel sé
rülne, vagy éppen megszűnne az emberiség egész családjával va
ló közösségük. Az istenhívők közössége mintegy ráépül az embe
ri natura által alkotott közösségre. Bár a két ontológiai réteg kö
zött van áramlás, a természet adta egység mégis érintetlenül meg
marad.

A kereszténység Továbblépve: a kereszténység hite szerint Isten feleletet adott
az emberiségnek feléje irányuló vágyára, és az emberrel a Terem
tő-teremtmény kapcsolatot meghaladó közösségre lépett. Örök el
határozása szerint elküldte Fiát, hogy lehetővé tegye a bűntől va
ló szabadulást, és isteni életével töltse be az embert. Ezen túl ki
nyilatkoztatást adott saját belső életéről, megadta az üdvösség is
meretét, és az emberi természethez méltó eszközöket adott annak
elérésére. Kibocsátotta a fogadott Fiúság Lelkét, s "az isteni kút
nak makulátlan tiszta méhéből folytonosan mennyei nemzedéket
támaszt, akik közott ugyan különbséget tesz testüknek neme, kü
lönbséget tesz életük kora, mégis ugyanarra a kisdedi állapotra
szüli meg őket közös kegyelemanyjuk". A keresztényeket nem el
sősorban az köti össze, amit gondolnak és tesznek, hanem egy
ontológiai tény: a bennük közös isteni élet. A mindnyájukat átjáró
új élet hozza létre közöttük az új közösséget, s míg évszázadokon
át tartó történelmi zarándokútjukat járják, közös életüket kifejező

sokféle közös kinccsel (szövegekkel, szimbólumokkal, énekekkel)
gazdagodnak. Többlet az, aminek közös birtoklása új közösséget
létesít közöttük. de anélkül, hogy bármit elvenne a natura és az
istenhit által teremtett közösség realitásából.

A katolikusok A katolikusok úgy hiszik, hogy a Krisztus által átadott igazsá-
gok és intézmények - számos emberi gyarlóság, sőt hűtlenség,

félreértés és bűn ellenére - a Péter székével egységben élő kö
zösségben maradtak fenn. Különös ajándéknak tartják, hogy e kö
zösség a történelmi kísértések ellenére az Istentől kapott igazsá
gokat a kifejlesztett emberi szellem kiváló erőfeszítéseivel tette
magáévá, s a teológia és liturgia kincsesházában őrzi és továbbad
ja. Szkülla és Kharübdisz között jártak: az isteni üzenet elvilágia
sítását nem engedhették, de nem tehették meg azt sem, hogy a
világi kultúra elvetésével ezt az üzenetet egy hozzá méltatlan
edényben tartsák. A kultúra és kultusz egyesítésével elkerülték,
hogy akár a kiválasztottak egyházának, akár a formátlan népegyfráz
nak szirtjein hajótörést szenvedjenek. Míg ezen ajándékok miatti
félelemmel élnek e depositumrnal, tudatában vannak, hogy
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Különbségek és
kapcsolódások

A különféle szintek
önállósága és
összefüggése

egyenként nem kiválóbbak másoknál, s hogy legalább annyi vád
érheti életüket, mint bárki másét. Emberi létük alapjaiban a teljes
emberiséggel, a prima veritasba vetett hitük révén az összes isten
félővel, a Krisztusban elnyert isteni élet révén minden keresz
ténnyel egységben "félve és rettegve munkálják" maguk és mások
üdvösségét.

A világnézeti és vallási különbségeket az írásom elején függő

leges osztóvonalak szerint szemléltük, melyek között mintegy a
falakon átvezetett telefonvonalak jelentették az érintkezést. Most a
különbségek inkább valamennyiünk belső ontológiai és lelki alka
tában meglévő vízszintes rétegek formájában tárultak fel. Ez azt
jelenti, hogy egyeseket talán egy felsőbb réteg elválaszt, ám egy
tömbben egyesít egy széles, sokakat magában foglaló mélyebb ré
teg. Amikor a naturából adódó humán rétegben járunk, az embe
rek között nem vallási hovátartozásuk tesz különbséget, hanem
az, hogy mit és hogyan képviselnek e humán értékekből. Amikor
a puszta istenhitről van szó, akkor annak mélysége, őszintesége,

igazsága számít. Amikor a keresztények egységéről van szó, ak
kor ezt nem felületes akciók hozzák létre, hanem a közösen birto
kolt út, igazság, élet és az egyházak történelmi kincsei. A katoli
kusok egysége nem egy párt egysége, hanem a dogmák és szent
ségek által - erőfeszítéseinktől függetlenül létrejött, de erőfeszíté

seinket sürgető - egység.
Ha a most kialakított szerkezetet is képileg akarnánk ábrázolni,

akkor egy széles, homogén alapzatot rajzolnánk fel, arra egyre
keskenyebb rétegek helyeződnének, miközben egy-egy emelettől

kezdve más, kisebb gúlák emelkednének a közös alapon.
A rétegek összefüggnek, egymást átjárják, de nem keverhetők

össze. Az alapréteg ügyeiben - bár a vallás mércéit nem mellőz

ve -, nem a vallási hovátartozás szerint kell dönteni, hanem úgy,
hogy a dolog saját okát és racionáléját vizsgáljuk. Ahogy Bibó
észrevételezte, lIa mai európai közgondolkodás nagymértékben el
vesztette ezt az érzékét. Ebben nemcsak a marxizmus a hibás; va
lószínűleg eredendően a kereszténység volt az, amelyik a maga
ideologizált világmagyarázataival már régtől fogva rongálta az
európai emberiségnek arra való képességét, hogy egyszerű dolgo
kat a saját okaikra vezessen vissza, nem pedig valami különleges
sémába akarjon mindenáron belepréselni, akár az üdvözülés és az
isteni gondviselés ez a séma, akár pedig az osztályérdek és az
osztálytársadalom". De ugyanígy igaz az is, hogya hit vagy a ke
resztény vallási élet dolgaiban nem dönthetünk egyszerű "humán
belátással", tapasztalattal, meggondolásokkal; a katolikus dogma
tika, szentségi élet, liturgia gyakorlatában pedig annak öntörvé
nyei szerint kell eljárnunk.

S ezzel eljutottunk utolsó, talán legfontosabb mondanivalónk
hoz. A dialógus és ökumené helyett szívesebben használnám a
communio szót. Bizonyos értékszférák tekintetében nem dialogizá-
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Communio

A hit és a társadalmi
cselekvés harmóniája

[unk egymással, hanem egyetlen közösséget alkotunk, míg más
értékszférák tekintetében békésen fenntartjuk a különbséget, sőt

akár abban a tudatban cselekszünk, hogy nálunk és csak nálunk
van az igazság. Ha valamit Isten rendeléséből valónak tudunk,
akkor azt nem vethetjük meg az ökumené kedvéért, és viszont.
Az ökumené teljes és háborítatlan közösség abban, amit közösen
birtoklunk, de barátságos és nyílt színvallás abban, amiben hi
tünk különbözik.

Ahhoz, hogy a többféle közösséghez tartozást zavartalanul
megélhessük, világosan látnunk kell, hogy melyik ügy melyik ré
teghez tartozik, s megalkuvás és felhígítás nélkül, a lehető legszo
rosabb kapcsolatban kell maradnunk az adott réteg értékeivel. A
természetes dolgokban a tudás, tájékozottság, gondosság, - az
istenhit dolgában a szív legtitkosabb mélységében, "in cordis inti
ma" való elfogadás; keresztényként annak központi igazságaiba
és tényeibe való belehelyezkedés; katolikusként az egyházi taní
tás, erkölcs és szentségi élet leghitelesebb forrásaival való intenzív
kapcsolat: ezek erősítik meg az adott ontológiai réteggel való kö
zösséget, s ezek együttesen teszik igazán szabaddá az embert.

Ha külön vizsgáljuk a keresztény "világnézetet", annak lénye
ge a dogmák, az Istennek való személyes átadottság és a szentség
által kialakuló legbelső körben keresendő. A következő koncentri
kus kört ezek közvetlen konzekvenciái alkotják: az élő és kibonta
kozott hittanítás, az erkölcsiség, a liturgikus élet. A harmadik kör
már közvetett és téves emberi értelmezéseknek is kitett szféra: a
világ dolgainak keresztény értelmezése és az egyéni vagy közös
ségi lelki élet. A legkülső kör pedig mindennek gyakorlati megva
lósítása, mondhatni technikája, melyben az emberi okosságnak,
megkülönböztetési képességnek, a természetes erényeknek jut a
döntő szerep.

A rendszerváltozás után egyelőadásombanazt találtam mon
dani: ahhoz, hogy az ember liberálisan gondolkodjék és cseleked
jék a társadalomban, a vallási dolgokban antiliberálisnak kell len
nie. Ezt úgy értettem, hogy ha az ember nincs lehorgonyozva val
lásának dogmáiban, akkor kapkod, ijedezik a társadalmi cselek
vésben, s ezért nem meri saját eszét követni, hanem a falka biz
tonságát keresi, ott is, ahol Bibó fenti szavai szerint "az egyszerű

dolgokat a saját okaikra kellene visszavezetni". A vallás igazságai
nem tapasztalatokra épülnek, hanem a kinyilatkoztatásból szár
maznak, vagy pedig a kinyilatkoztatásból levont következtetések.
Hozzájuk tehát deduktív úton jutunk el, s így az indukcióra építő

emberi spekuláció képes támogatni, de nem képes megítélni a hit
dolgait. Viszont ez azt is jelenti, hogy a hitből és kinyilatkoztatás
bóllevezetett igazságok és törvények nem kényszeríthetők ki a
hitben nem részesült emberektől az állam eszközeivel. Végső so
ron ez a liberalizmus lényege. A társadalom dolgaiban a legmé
lyebb, naturális réteg, az emberi természetből fakadó közmeg-
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egyezés és tapasztalat, egyfajta indukció dönt. A hit a belőle élő

ember számára e szférában indítékot, motívumokat, köteles
ségteljesítő lendületet és korlátokat kínál, de egyébként a nem hí
vőkkel együtt munkálkodva saját eszét kell használnia. Ettől ak
kor nem fog megijedni, ha körülsáncolja az életnek azt a szféráját,
melyet nem ebből vezet le, hanem hitéből. Vagyis még egyszer:
akkor tud valóban liberálisan élni és gondolkodni az életben és a
társadalomban, ha a hit dolgaiban nem liberálisan gondolkodik.

Az életnek bizonyos rétegeit nézve teljes közösségben élünk és
dolgozunk minden jószándékú, sőt akár nem egészen jószándékú
emberrel is, úgy, ahogy a dolog saját természete megkívánja. Fel
jebb haladva leszűkül e közösség. S végül elérkezünk oda, ahol
magunkra maradunk, egyedül Istennel közösségben. Erről sze
rény és barátságos szóval számot adhatunk. De bizonyára van
olyan pont, ahol elhallgatunk, nem óvatosságból, hanem szemé
remből. S ez a szeméremérzés adott esetben jobb bizonyíték hi
tünk őszinteségéről, mint a handabandázás (különösen, ha egy
adott rendszerben a hittel való kérkedésből még hasznunk is
származik). Hitünknek ez őrzése nem ok arra, hogy ellenséges ér
zületet tápláljunk magunkban másokkal szemben, vagy hogy a
velük való más fajtájú communio sérüljön. Aminthogy a széle
sebb alapon nyugvó communio sem ok arra, hogy feladjuk az ér
tékek más fajtáit.

A kulcsszó tehát a communio: a közös érték-birtoklás. A dialógus
ennek sok egyéb között egyik eszköze. A communio egyik fajtája
pedig az ökumené.

A VIGILIA KIADÓ
könyvajánlata

John Powell: Miért félek a szeretettől? 570,-
John Powell: Miért félek attól, aki vagyok? 690,-
Józef Tischner: Hogyan éljünk? 600,-
Bernard Sesboüé: Krisztus pedagógiája 590,-
A Zarándok. Loyolai Szent Ignác visszaemlékezései 980,-
"Te meztelen Krisztus, hol hagytad az ingedet?" .. 1.290,-
Luigi Giussani: A vallásos érzék 650,-
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Cím: 1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8. III. Ih. II. em.
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