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A VALLÁSSZABADSÁGRÓL SZÓLÓ
ZSINATI NYILATKOZAT

Nem kétséges, hogy a II. vatikáni zsinat valamennyi okmánya egy
képpen fontos annak a folyamatnak szempontjából, amelyet XXIII. János
pápa a "korszerűsödés" és a "megrújhbdás" kJifej.ez,ésekkel határozott meg.
Bizonyos azonban, hogy nem-katolikus oldalon a legnagyobb fQgyelmet
az egyház és a mai világ viszonyát tárgyaló pasztorális konstítúcíó és a
vallásszabadságra vonatkozó nyilatkozat váltotta ki. E kettő kőzül is fő

leg a nyilatkozat, amelynek igen változatos sorsát és viharos alakulását
már a zsinat tartama alatt feszült érdeklődés kísérte. Sokan kérdezték
akkor, katolikus és nem-katolikus keresztények, közömbősök és ateisták,
vajon elismeri-e a katolikus egyház is a vallásszabadságot, mint az emberi
együttélés jogi rendjének egyik alapvető elvét. S hogy ez végülis meg
történt, ezt csak megkönnyebbüléssel és megelégedéssel fogadhatjuk.

A nyilatkozat három tényből indul .k;i, amelyekert külőnoöző helyeken
világosan meg is jelöl. Mínt Bea bíboros aláhúzza kommentárjában, meg
felelően történt ez a zsinat ama pasztorális célkitűzésének, hogy az egy
ház a mai világ valóságához alkalmazza szolgálatát, amelyet az emberiség
nek kíván nyújtani.

Az első tény a mai ember törekvése szabadság után. A nyilatkozat
ennek már bevezetőben hangot ad: "Jelen korunk embereiben mind tu
datosabbá válik a saját személyí méltóságuk, és növekszik azok száma,
akik megkívánják, hogya saját kezdeményezésükből,a saját felelős sza
badságuikkal élve, a kötelesség tudatától indítva és nem kényszerítő esz
közök nyomása alatt cselekedhessenek." A szabadságnak ez az igénye min
denekelőtt "a szellemi értékekre irányul, s elsősorhan arra, hogy a vallást
szabadon lehessen gyakorolni a társadalomban". Ezért kívánják meg a
közhatalom jogi korlátozását akként, hogy ne legyenek túl szűken körül
írva sem az egyes személyek, sem a közősségek tisztes szabadságának
határai.

A második tény a mai emberiség általános hel.yzete. "Nyilvánvaló,
hogy az összes népek napról-napra mind egységesebbé, a kapcsolatok pe
dig a különböző kultúrájú és vallású emberek között mind szerosabbá
válnak, ami egyre elevenebbé teszi mindegyikükben a saját felelősségük

tudatát." Az ilyen egységesülésnek természetesen egyetértésben és bé
kében kell végbemennie, ami csak akkor érhető el, ha míndenkí számára
biztosítják az igazságos vallásszabadságot, mindazokkal a jogokkal és kö
telességekkel, amelyeket az magával hoz.

A harmadik tény az a küldetés, amelyről az egyház nem mondhat le.
Isten nem engedte, hogy az emberek magukra hagyatva fáradságosan
keressék az utat hozzá, hanem kinyilatkoztatta magát az emberiségnek,
megmutatta neki az üdvösség útját Krisztusban, s az egyházat a kinyi
latkoztatás letéteményeseiként az emberiség szolgálatába állította.

Ezeknek a 'tényeknek figyelembevételével keresett feleletet a zsinat
a vallásszabadsággal kapcsolatos bonyolult kérdésekre, éspedig akként,
hogy mindezeket a természetes élsz fényénél vette szemügyre. Azt akarta
ugyanis, hogy állásfoglalásait azok is megértsék és magukévá tehessék,
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akik nem osztják Krísztus űzenetét. Ezzel egyidejűleg azonban újból át
gondolta "az egyház szent hagyományát és tanát, amelyekből folyvást új;
a már birtokoltaikkal összhangban álló elemeket merít",

Sarkalatos tételek

A nyilatkozat alapvetően fontos szakaszai a következők:

"Kijelenti ez a vatikáni zsinat, hogy az emberi személynek joga VaTli

vallásszabadságra. Ez a szabadság azt jelenti, hogy minden embernek
mentesnek kell lennie a kényszertől, amelyet egyének vagy társadalmi
csoportok, valamint bármiféle emberi hatalom gyakorolnának reá, és
pedig mentesnek akként, hogy senkit se kényszerítsenek lelkiismerete ellen
cselekedni, és senkit se gátoljanak abban, hogy magánéletében és a köz
életben, mint ,egyén vagy kapcsolatban másokkal, illő határokon belül lel
kiismerete szerint járjon el. A zsinat kíjelenti továbbá, hogy a vallássza
badsághoz való jog magának az emberi személynek méltóságán alapszik"
ahogyan ezt a méltóságot megismerjük Isten kinyilatkoztatott igéjén ke
Tesztül, és maga az értelem útján. Az emberi személynek ezt a jogát a'
vallásszabadsághoz úgy kell elismerni a társadalom jogi rendjében, hogy
az polgári joggá váljék."

Ezt a szakaszt megelőzően a nyilatkozat mindenesetre előrebocsátja,

hogy a katolikus egyház változatlanul az egyetlen igaz vallás birtokosá
nak tekinti magát. "A szent zsinat vallja, hogy maga Isten ismertette meg
az emberi nemmel az utat, amelyen az emberek őt szolgálva megtalálhat
ják Krisztusban az üdvösséget és boldogok lehetnek. Hisszük, hogy ez az
egy igaz vallás a katolikus és apostoli egyházban van meg, amelyre az
Úr Jézus rábízta a küldetést, hogy közölje ezt az összes emberekkel."

A nyilatkozat tehát a vallásszabadság kinyilvánítása mellett is "érin
tetlenül hagyja a hagyományos katolikus tant az embereknek és társa
dalrnaknak arra az erkölcsi kötelességére vonatkozóan, amely az igaz
vallás és Knisztus egyháza irányában hárul reájuk". "Minthogy az em
berek személyek, vagyis értelemmel és szabad akarattal vannak f'őlru

házva, s enneik nyomán személyes felelősséget viselnek, maga ez a ter
mészetük arra ösztönzi őket, s ugyanakkor erkölcsi kötelességükké
is teszi, hogy keressék az igazságot, kiváltképpen azt az igaz
ságot, amely a vallásra vonatkozik. Kötelességük az is, hogy
mihelyt felismerték, osatlakozzanak az igazsághoz, és egész életüket úgy
rendezzék el, ahogyan ezt az igazság követeli." Neho.gy azorrban vezt a
pontot illetően olyan félreértés támadhasson, amely hátrányára szólna
a Iebkiismereti szabadságnak, a nyilatkozat mindjárt hozzáfűzi: "Az igaz
ságot mindenesetre olyan módon ken keresni, amely megfelel az emberi
személy mél.tóságának és társas t.ermészetének. Szükséges, hogy ez a ke
resés szabadságban tortérnék. Elő lehet segíteni tanítás vagy tájékozta
tás, érintkezés és párbeszéd útján, mikor is az emberekkife.itik egymás
nak az igazságot, amelyet felfedeztek vagy felfedeZ71i vélnek, hogy ilyen
módon támogassák egymást az igazság keresésében. Ha azonban felfe
dezték az igazságot, akkor már személyes döntésükre tartozik, hogy csat
lakoznak-e hozzá." Az ember ugyanis nem tehet eleget a saját természe
téhez illő módon az igazság keresését előíró ierkőlosi kötele:s<;égének, ha
nincs birtokában a belső lelki szabadságnak s nem rnentes egyben a külső

kényszertől. Éppen ezért senkit sem szabad kényszeríteni arra, hogy lel
kiismerete ellenére járjon el, másfelől nem szabad korlátozní abban, hogy?
kövesse lelkiísrneretét kiváltképpen vallási dolgokban,
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Az igazság keresésének és a szabadságnek ebből a lényegi kapcsola
tából következik, hogy a vallásszabadsághoz való jog nem a személy alanyi
hajlamán, hanem magán az ember természetén alapszik, "Következés
képpen a külső kénysze1"től való mentesség azok számára is jogként áll
fenn, akik nem t.esznek eleget az igazság keresésére és a hozzá való ~sat

lakozásra vonatkozó kötelességüknek. Ennek a joguknak gyakorlásában
nem szabad akadályozni őket, feltéve, hogy épségben marad az igazságos
kozrend:"

A probléma leszűkítése?

Magát a vallásszabadságot tehát a nyilatkozat jogi fogalomként írja
körül és pusztán negatív módon határozza meg, mint mentességet államí
és társadalmi kényszertől. A későbbiekben is elsősorban az államtól kíván
biztosítékokat arra, hogy alattvalói akadályoztatás nélkül gyakorolhat
ják: vallásukat, bármilyen felekezethez tartozzanak,

Nem vitás, hogya nyilatkozat ezzel a vallásszabadság legfontosabb
oldalára mutatott rá, IS a zsinat az adott helyzetben nem is mehetett to
vább. Vannak ugyan - így Wladimiro Dorigo is -, akik nehezményezile
a probléma ilyen leszűkítését, Szerintük kívánatos lett volna, hogy a zsi
nat továbbvágyeés elmélyítse a Pacem in terris encíklíkában Idevágóan
felvetett kérdéseket. John Courtney lVIurray azoniban méltán utal azokra
a komoly okokra, amelyek miatt a zsinatnak el kellett tekintenie attól,
hogya tulajdonképpeni teológiáját dolgozza ki a vallasszabadságnak. Elő

ször is ez az egyetlen zsinati okmány, amely formálisan az egész világhoz
fordul: helytelen lett volna tehát olyan fejtegetésekhez folyamodni, ame
lyek egyedül a k,inyilatkoztatásra támaszkodnak és osak a hívők által
fogadhatök el. Másodszor, a világ épp úgy, mint maguk az egyház hívei
arra vártak elsősorban választ, hogy milyen álláspontot foglal el az egy
ház a vallásszabadságnak mint emberi és polgári jognak drányában. Har
madszor, a teljes teológlad kidolgozásra irányuló törekvések olyan tör
ténelmi és hittani kérdéseket vetettek volna fel, amelyekben ma még
nem érteneik egyet a teológusok. Különösen vonatkozik ez azokra a prob
lémákra, amelyek ,az egyházon belül merülnek föl, hiszen köztudomású
hogya szabadság problémája magában az egyházban nagyon is "neural
gikus" pont.

Az Orbis Cathoiicus összefoglaló tanulmányának meg nem nevezett
szerzője a probléma Ieszűkítésétazzal magyarázza, hogy a zsinaton 'hosszú
időn keresztül nem tudtak megegyezni a módszerben, Lehetőleg egyér
telmű nyilatkozatot akartak adni, de bizonytalanok voltaik a megokolás
felől. Ismételten elhangzott az a javaslat, hogy rövid nyilatkozatra szorít
kozzanak, a megokolásokat azonban rnellőzzék, hátha ilyen módon közös
nevezőre hozhatják a többséget és a kisebbséget. Ritter bíboros például
már az első vitában indítványozta ezt, abban a reményben, hogy meg
nyerheti a kisebbséget egy olyan nyilatkozat számára, amely valamennyí
vallás társadalmi és törvényi egyenjogúságát mondja ki. Kiderült azon
hem, hogy arrrit a kisebbség képviselői hajlandók voltak elfogadni, csu
pán a vallási türelmesség biztosítása volt, s ezt is csak azért mert a gya
korlati türelmesség szerintük is szükséges a legtöbb államban a polgári
béke fenntartásához. Miként Grtuuulos Garcia spanyol püspök hangoz
tatta: "Jogot az i,gazságn3ik, s türelmességet a tévedésnek, amikor ezt a
közjó !kívánja." A vallásszabadságnak, mint sérthetetlen személyes alap
jognak kimondásától a kisebbség dgen távol állt. Szükség lett volna te-
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hát a vallásszabadság beható teológiai megokolására, a jogi és a teológiai
érveket azonban a többségtek sem tudták meggyőző módon Ö\SSZf'Jmp
csolni. Így azután mindinkább felülkerekedtek a jogászi irány képviselői.

Ellentétes felfogások

A döntő kérdés tudvalevően az volt, hogy az igazság - ezúttal a
vallási igazság - elsőbbségéből induljanak-e ki a vallásszabadság köre
nek meghatározásában, tehát az igazságot nyilvánítsák-e jogok hordo
zójának, avagy az emberi személy mélfóságát tegyék az első helyre, s en
nek jogát a kényszertől való mentességre a lelkiismeret dolgaiban. Egy
mástól gyökeresen eltérő két felfogás ütközött itt össze, Előbbi esetben
ugyamscsak polgári türelmességről lehetett volna szó, nem pedig vallás
szabadságról, mint az ember alapvető jogáról.

A szélsőséges konzervatívok, az integristák, amellett kardoskodtak,
hogy csak az igaz vallásnak van önmagában joga arra. hogy követői ré
szére a vallásgyakorlás pozitív védelmét igényelje. Holott nyilvánvaló,
hogy a mai modern világban a "tévedők" és a "nem-tévedök" békés és
rendezett együttélése gyakorlatilag csak akkor lehetséges, ha az államháta
10m mándkettőjük irányában azonos magatartást tanúsít. Az integristák így
szükségszerűen azt a 'benyomást keltették, hogy továbbra is kétféle mér
tékkel kívánnak mérni, és hogy a más hiten lévők irányában hangozta
tott "türelmességük" tisztán opportunázmuson nyugszik.

Velük szemben a vallásszabadság szószólói joggal tették fel a kér
dést: ha egyszer ök, az integristák is elfogadják, hogya hit lsten kegyel
mének és az ember szabad elhatározásának ügye, akkor rniért nem akar
ják elismerni, hogy senkit sem lehet és szabad bármiféle vallásos hitre
rákényszeríteni, s hogya vallásszabadságot nemcsak a katolikusok, ha
nem rminden ember számára meg kell követelni? Az ember csak abban a
mértékben követheti földd életében Isten akaratát - érveltek ezek -,
amennyire ezt az akaratot a saját lelkiismeretének szavában felfedi, és
csak akkor érheti d üdvösséget, ha híven követi lelkiismeretét, még ak
kor is, ha ez a lelkiismevet önhibáján kívül és maradandóan tévedne. Sem
embernek, sem közösségnek nincs tehát joga arra, hogy az embert lelki
ismevete elleni cselekvésre késztesse. "A tévedő ember sem ezűnik meg
ernber lenni - tanította XXIII. János pápa a Pacem in terrisben -'-, és
soha sem veszti el személyi méltóságát, amellyel mindig számot kell vetni."
Nincs igazuk tehát a vallásszabadság ellenzőinek, amikor arra hivatkoz
nak, hogy a tévedésnek nem jár létezési jog, mert az igazság az, hogy
nem a tévedésnek, hanem a tévedő embernek vannak meg a jogai. Heenan
bíboros egészen világosan jelentette ki: "Abszurdum azt állítani. hogy az
igazságnak vagy a tévedésnek önmagában jogai lennének. Jogokkal osak
személyek bírhatnak. sohasem dolgok. Az ernber sérthetetlen joga, hogy
kövesse a lelkiismeretét, míndaddíg, amíg a közvendnek és mások jogainak
nem árt."

Wolfgang Seibel ezerint sok nehézséget elkerülhettek volna, ha fi
gyelembe veszik a különbséget .a jogi és az erkölcsi rend :között. A "tü
relmesség" erkőlcsi elv, mert ítéletet foglal magában a másik álláspont
igaz vagy téves volta felől, és csupán az elnézés magatartására szólít, A
"vallásszabadság" viszont a polgári-jogi rend elve, amely a rendezett és
békés együttélést akarja lehetövé tenni. Az erkölcsi rendben tehát a maga
személyes lelkilsmereti felelősségének körében mindenki köteles az igaz
ságot keresni és felismerése mértékében követni. Ebben a rendben sen-
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kinek sincs joga arra, hogy olyasmit képviseljen vagy terjesszen, aminek
téves voltáról tudomással bír. Nincs azonban semmiféle evilági fórum,
amely illetékességgel ítélkezhetne ennek a lelkiismereti kötelességnektel
jesítése felől,avagy azt kikényszerithetné, "Csak az igazságnak van joga
létezésre, mánden tévedésnek elejét !kell venni", ez a tétel - állapítja
meg Seibel - csak az ember Isten előtti személyes felelősségének köré
ben és lelkiismeretében érvényes, nem pedig a polgári jogrendben, amely
éppen annak a lehetőségnek biztosítására hivatott, hogy az ember az imént
mondott erkölcsi kötelességének eleget tenessen. éspedig lényéhez mél
tóan, vagyis szabadon és minden külső kényszer nélkül.

A "türelmesség" elméletének tarthatatlansága.

A hagyományos katolfkus türelmesség-elmélet tarthatatlansága nem
a tételeiben rejlett - fejti ki Ernst-Wolfgang Böckenförde -, hanem
abban, hogy elveket és tételeket, amelyeknek a teológiai-metafízíkat és
erkölcsi körben van a helyük, átvisz a jog körébe, Teológiailag és meta
fizikailag bizonyára helyes az a tétel, hogy a tévedésnek nincs "joga" 
átvitt értelemben használva ezt a szót - azjgazsággal szemben. AlI az
embernek az a lelkiismereti kötelessége is, hogy jogait az általa igaznak
felismert erkölcsi irányban gyakorolja. E2)t nemcsak a hívő keresztény,
de mánden etikusan gondolkodó és cselekvő ember elismeri. A tétel azon
ban nem érvényesülhet azonos módon és nem is érvényes a jogi rendben.
A jog ugyan nem választható el teljesen az erkölcsi rendtől, de a kettő

különbözik tartalmában és céljában. A jog az emberek kapcsolatait ,egy
mással és az államhatalomhoz való viszonyukhan érinti. Nem az ernberek
örök: üdvösségére és erkölcsi tökéletességére irányul, hanem együttélésük
külső rendjére. A jog tehát nem erkölcsi és igazságrend, hanem béke- és
szabadságrend. s éppen ezzel teszi lehetövé az egyéneknek. hogy annak
az igazságnak megfelelően éljenek, amelyet felismernek és hitben meg
ragadnak, s ilyen módon üdvösségükön munkálkodjanak. 'A jog parancsai
ennek megfelelőerr nem mennek messzebb, mint ami az értelmük és cél
juk, vagyis hogy 'az emberek külső együttéléset kötelezően szabályozzák.

A [ogra vonatkozó hagyományos katolikus gondolkozásnak természe
tesen nehezére esik, hogy megértse a jognak ezt atermészetét és különbö
zőségét az erkölcsi rendtől. A skolaszblkus tan a jogot az erkölcsi rend
egyik részének, az erkölcs egyik fejezeténektekiintette. A jog feladatát
abban látta, hogy eszközként szolgálja az erkölcsi rendet. A jogi szabad
ság így elvileg nem is rnehetett messzebb, mint az erkölcsi szabadság,

Ez a jogfogalom azonban abból az időből származik, amikor Ili jog
és az erkölcs olyan világnézetáleg egységes, zárt és hagyományhűen ren
dezett társadalomban, amilyen a középkord volt, tárgyilag nem vált szét
egymástól, s ennek a jogfogalomnak már régóta nincs semmi hélye a va
lóságban. Csupán óhaj, amelyeszmeileg egy olyan világhoz tapad, amely
a valóságban már nem létezik. Mihelyt a társadalom egyöntetűsége a 11e
formációval megbomlott, szükségszerűen fel kellett merülnie a szabadság
problémájának. Azóta a jognak, hogy teljesíthesse tulajdonképpeni fel
adatát, tehát lehetövé tegye és biztosítsa az. emberek rendezett és békés
együttélését, le kellett hántania magáról a közvetlen erkölcsi és vallási
kötöttségeket. Éppen a szabadság okából kellett lemondanlia arról, hogy
maga legyen kőzvetlenül az igazság és az erkölcs rendje. A jognak csak
lehetövé kell tennie az igazság érvényesülését és az erkőlcsősséget,viszont
kötelessége a külső együttélés szabályozása. Igényt sem emelhet tehát

725



azokra a minőségekre, amelyekkel a hagyományos katolikus tan felru
házta.

A vallásszabadság - fejezi be Böckenförde - ma ennek a világi jog
nak alaptétele, .és mi, katolikusok is csak mint ilyent követelhetjük. A
vallásszabadság joga senkit sem ment föl az igazság iránt tartozó erkölcsi
kötelessége alól, de biztosítja a külső lehetőségét annak, hogy az egyén
a maga Ielkiásmerete parancsának megfelelően tisztelje Istent és vallja
meg vallását, vagyisosupán védelmet biztosít mások kényszerítő jellegű

beavatkozása ellen. Ahogyan Denis Hurleij durbani énsek mondta a zsina
ton: "Az embert megilíetí a szabadság, nem azért, mert már birtokolja
az igazságot, hanem hogy feléje törekedhessen."

A zsinat túlnyomó többlSégeebben az értelernben is járt cl, amikor
határozottan és egyértelműen állástfoglalt amellett, hogy a katolikus meg
ítélés szerint "tévedőnek" is joga, van hitvallásának szabad gyaikorlásár.a.
"Néhány évvel előtte még annak ds csak nehezen tudtuk ilyen jogát iga
zolni, aki jóhiszeműen van tévedésben - figyelmeztet Bea --, most vi
szont a nyilatkozat a nem jóhiszemű tevedcsben Ievő számáru j, teljes
mértékben álli tjaezt a jogot, éspedig ugyanazzal a fcltótcHd ~ a közrend
tiszteletben 'tartása ~, mínt amely bármilysri jog gyakorlására érvényes."

Az ember társas természetéből folyik, hogy belső vallási cselekvései
nek külső és társadalmi oldaluk is van. "A szabadságot vagy mentességet
kényszertől vallási dolgokban, amiTf~ joggk van a személyeknek, mint
egyéneknek, joguknak kell elismerni akkor is, ha közösségben gyakorol-

. ják" - mondja ,a nyilatkozat. "A vallásd közösségeknok joguk van szabad
ságra, amely nem csupán a belső önkormányzatot és a nyilvános isten
tiszteletet foglalja magában, hanem annak lehetőségét is, hogy lelkészei
ket kíválasszák, kiképezzék, lkinevez2Jék és áthelyezzék. hogy érintkez
zenek más országok vallási tekintélyeivel és közösségeível, istentiszteleti
épületeket emeljenek és e célok kívánta mértékben javakat ezerezzenek
és birtokoljanak. A vallási közősségeknek joguk van arra is, hogy ne aka
dályezzák őket a nyilvános ágehirdetésben és abban, hogy hitüket akár
élő, akár írott szó útján tanúsítsák."

Nem valószínű, hogy a nyilatkozatnak ezt a részét ellenvetés érhetné.
Hiszen ha 'egyszer elismer-tük a lelkiismereti szabadságot, akkor nem kor-
látozhatjuk ezt csupán egy olyan belső szabadságra, amely nem hozza
magával a kifejezés és külső megnyilatkozás jogát. A gondolat kifejez
hetése végtére magából az emberi természetből következik. Az em
her továbbá nemcsak egyén, hanem társas lény is, így pedig vallásszabad
sága tartalmatlanná válnék, ha Ielkiisrneretben felismert vallási köteles
ség-eit nem gyakorolhatná nyilvánosan is. A találkozás, érintkezés és meg
beszélés másokkal tetszi lehetövé az egyénnek, hogy emberi teljessége
felé haladjon.

Az a szabadság, amelyet a nyilatkozat .a vallási közösségek számára
igényel, megkülönböztetés nélkül vonatkozik valamennyi vallási közös
ségre. Nem változtat ezen, hogy a nyilatkozat később ~ nem egészen
érthető okból - még egyszer tárgyalja külön a ikatoliikus egyhez szabad
ságát, mintha valami sajátos szabadságról lenne szó, ameily nem tartoznék
.az általános vallásszabadság fogalma alá. S mint hamarosan rá fogok
térní, rnaga an,yilatkozat állapítja meg, hogy akáresek más szabadság
jogoknak,a,v.all.ásszabadságnnk gyakorlása sem lehet Twrlátlan. Megvan
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a világos hatara ott, ahol lényegesen sértené a személy méltóságát, vagy
bomlasztaná az emberek közösséget. Az előbbit illetően ezt mondja a nyi
latkozat: "A vallásos hit terjesztésében és vallásgyakorlatok, valamint szo
kások bevezetésében mindenkinek mindenkor tartózkodnia kell minden
olyan cselekvési módtól, amely kényszerítésnek türrhetne fel, vagy a
rábeszélés olyan fajtájának, amely méltatlan vagy tiszteseégtelen lenne,
külőnösen ha szegény, vagy kevésbé művelt emberek arányában alkalmaz
zák. Ez visszaélést jelentene a saját joggal és megsértéset mások jogának."
Az idézett szövegnek megvan az ökumenikus célzata is, mert elítélését
tartalmazza a "prozelitizmusnak", a nem szellemi meggyőzés útján való
téri tgetésnek.

Külön szól a nyilatkozat a családnak, rnint k özösségnek, arról a jogá
ról, hogy vallásos életét a seülök irányitása alatt szabadon rendezze és a
gyermekeket vallási meggyőződése szerint nevelje. A harmadik átdolgo
zás után iktatták be a nyilatkozatba az utalást az iskolakérdésre, úgy,
amint ezt a1~creszlénynevelésről szóló nyilatkozat is tárgyalja, Az állam
hatalom gondoskodjék arról, hogy a szülök hozzájussanak a szabad is
kolaválasztás Iehetőségéhez.

I{özhaíalmi 1wriituzás

A vallásszabadság kinyilvánításával együtt az egyház elvileg is le
mondott az állam segítcégéról hithirdető tevékenységében. Ésszerű volt
oE'z,mert aki magáévá teszi a vallásszabadság eszméjét, az már egyedül
az ig.a.zs.í.:; meggyözö erejében bízhat. Amit az egyház a nyilatkozat sze
rinta kÖZ;lat.a1omtól kíván és vár. egyedül az, hogy "igazságos törvények
és más alkalmas eszközök útján biztosítsa minden polgár részére a val
lásszobculsáq védelmét, és olyan feltételeket teremtsen, amelyek között a
polgárok valóban gyakorolhatják a vallással kapcsolatos jogaikat és tel
jesíthetik az abból eredő kötelességeiket".

Tartalmaz azonban a nyilatkozat egy megszorítást is, amellyel elismeri
.az állarnhatalom aktív beavatkozásának Iehetőségét. "A társadalomban
úgymond - tisztelethen kell tartani azt a normát, amely szeririt az em
bernek a Iehető legszélesebb körű szabadságot kell engedni és szabadsá
gát csak akkor és annyiban szabad korlátozni, amikor és amennyiben
seükségesnek mutatkozik." Adódhatnak tehát esetek, amikor a közhata
lom magának a nyilatkozatnak szavai szerint is korlátozhatja a vallás
szabadságot, Az Orbis Catholicus cikkírója rnindenesetre helyesen jegyzi
meg itt, hogy nyilvánvalóan J{,Ífeje~ésbe1ri pontatlansággal van dolgunk.
A vallásszabadság ugyanis, mint a lelkiismereti szabadság egyik kifeje
ződése, nem korlátozható, csupán a vele való visszaélést lehet és kell is
megakadályozni.

Mikor beszélhetünk azonban a vallásszabadsággal való visszaélésről.

.míkor köteles tehát az álltam intézkedni -ellene? Az egész nyilatkozat ~gyi:.1{

legsúlyosabb és legnehezebb kérdésének bizonyult ez. Mutatja, hogy mind
a hat átdolgozásban másként válaszolt rá a zsinat.

Az első terviezet a "közjót" nevezte meg a korlátozás kritériurnának.
A vita során azoriban többen is rámutattak, 'hogy ez a fogalom túlságosan
formális és meghatározhatatlan. Fennállna az a lehetőség LS, hogy a "köz
jót" túl könnyen államrezonnak fogjáJk fel, s vagy a nép többségi aka
ratával, vagy a kormány politikai akaratával azonosítják. Amellett a "köz
jó" meghatározásában ideológiai természetű hozzáállások is szerepet kap
llatnának, olyan nézetek például, 'hogya közjóhoz tartozik a nép vallási
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egysége, avagy a vallás teljes kizárásával járó világnézeti egysége. A har
madik átdolgozásban merült f.el először a "közr,end", az "ordo publicus"
kifejezés, míkor lis a "kö:zjónak azt a lényeges részét" értették rajta, ame
lyet a közhatalomnak törvényes kénys2leritő eszközökkel is meg kell vé
denie. Mínt a végleges fogalmazásban is megmaradt, a közrend megsérté
sének nyilvánítottáik: már akkor a közbéke és a közerkölcsök megzava
rását és mások. poílgári jogainak megsértéséf.

A későbbi átdolgozásokban stiláris változtatások mellett lényegileg
már csak a kőzjó és a közrend ősszeegyeztetésérifáradoztak. Amikor azon
ban az elvont fogalmakat konkretizálni próbálták. újból csak elvontságok
születtek: "közbéke", "mások jogaínak megsértése", "közerkölrnÖStSég". A
bírálók problematikusnak rnondják főleg az utolsó kifejezést. Mert hogy
pontosan mi tartozik hozzá adott időben a "kö:l)erkölcsösséghez", vagy mit
kell belőle kizárni, erről sem a morálteológía, sem a jog nem, adhat köte
lező felvilágosítást, Itt legfeljebb irányvonalakat lehet húzni, anéíkülazon
ban, hogy ezek egyértelműenrögzíthető elveiket nyújtanának.

Minthogy a "közrend" sem bizonyult sokkal ezerencsésebb fogalom
nak, mint a "közjó", a zsinat igyekezett körvonalázni annak a közhatalmi
beavatkozásnak természetét, amely a közrend érdekében fordul a vallás
szabadsággal való visszaélések ellen, A nyilatkozat szerínt a beavatkozás
nak "nem szabad önkényes módon és valamely párt méltánytalan kedve
zéseként történnie, hanem jogi normák szerínt, amelyek összhangban van
nak a tárgyi erkölcsi renddel, vagyis olyan normák szerírrt, amelyek a va
lamennyi polgár érdekét szolgáló hatályos [ogvédelemhez, a polgárok bé
kés együttélésének biztosításához és a közbékéröl való elégséges gondos
kodáshoz szükségesek".

Megállapítja azt is a nyilatkozat, hogya vallásszabadság jogán való
őrködés feladatuk "a polgároknak éppúgy, mint a társadalmi csoportak
nak és az államhatalmaknak, az egyházaknak és, más vallási közösségek
nek, éspedig míndegyíküknek a maga sajátos módján". Ami az. egyének
és a vallási iközöss~gek 'hozzájárulását illeti a vallásszabadság ápolásához,
mindenekelőtt azokat a normákatkel1 követniök, amelyek rrrínden sze
mélyes és szociálís felelősség gyakorlására érvényesek, vagyis "éppúgy
tekintettel kell lenniök mások jogaira, mint a saját kötelességeikre má
sok és a közjó irányában; mindenki irányában kötelesek az dgazságpsság
és az emberségesség követelménye szerint eljárni".

Semmi kivételes helyzet

Miként az egyház és a mai világ viszonyát tárgyaló konstitúció ki
fejti, a katolikus egyház, amíkor szabadságot igényel magának az állam
vonatkozásában, lemond a közvetlen vagy közvetett állami támogatásról
küldetésének teljesitésében. Az ún. "katolikus államok" képviselőinek kö
vetelésére azonban már kezdettőlfogva beiktatták a nyilatkozatba azt az
enyhítést, hogy nem rninősíthető a vallásszabadságba ütközőnek az az
eset,ami:kor "tekintettel valamely nép sajátos körülményeire, egy meg
határozott vallási közösség különleges polgári velismeréeben részesül az
állam jogrendjében". így maradt ez meg a végleges szövegben is, de lé-
nyeges kiegészítéssel, Ilyen esetben is elengedhetetlen - szögezi le a nyí
latkozat -, hogy "az összes többi polgárok és vallási közösségek jogát is
elismerjék vallási dolgokban a szabadsághoz, s ezt a jogukat tiszteletben'
tartsák". Még az ilyen kivételes helyzet sem állhat fenn tehát a jövőben

más vallású személyek vagy közösségek jogainak rovására. A nyilatkozat
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kifejezetten aláhúzza: "A közhatalomnak gondoskodnia kell arról, hogy a
polgárok jogi egyenlőségét, ami a társadalom közjavához tartozik, a val-o
lás okábó~ sem nyíLtan, sem burkoltan soha meg ne sértsék és hogy ne"
tegyenek köztük semmiféle hátrányos megkülönböztetést."

Megemlékezik a nyílatkozat azokról a hittani érvekről, amelyek alap
ján a katolikus egyház önmaga részére különösképpen igényli a szabad
ságot. Igénylí ezt mind vallási közösség voltánál, mind pedig annál a kü
Iönös megbízatásánál fogva, amelyet Krisztustól kapott. Ezzel kapcsolat
ban hivatkozik az egyház a szabadságnak arra a különös jogcímére is,
amelyet Krisztus kölcsönzött neki. Szól nevezetesen a "szent szabadság
ról", amelyet Isten egyszülött Fia vérével szerzett és amellyel az egyházat
megajándékozta. Szabadság jár továbbá neki "mint Krisztustól, az Úrtól
alapított szellemi tekintélynek, amelyre isteni küldetésként hárul a kö
telesség, hogy elmenjen az egész világra és hirdesse az evangéliumot mín
den teremtménynek", És ez a szabadság - rögzíti meg a nyilatkozat 
"alapvető dv az egyház és a közhatalmak viszonya tekintetében, vala
mint a társadalmi és jogi rend irányában".

Mandezek az utalások azonban az egyház különös szabadságjogaira
- állapítja meg hangsúlyosan Bea bíboros - nem jelentik azt, hogy az
egyház a szabadság terén valami ldvételes helyzetet igényel magának: ön
magának sem kíván semmi nagyobb szabadságot a kényszertől és elnyo
mástól való mentesség értelmében, mint azt, amelyről az okmány első

részében beszél. Jogainak kiemelése tehát nem a más kőzösségekkel való
jogegyenlőség rovására történik. Ez világosan kitünik a nyilatkozat kö
vetkező szavaiból: "Ha a vall-ásszabadság elvét nemcsak szavakban nyil
vánítják ki és nemcsak törvényekben fektetik le, hanem őszintén átviszik
és érvényesítik a gyakorlatban is, akkor az egyház jogilag és ténylegesen
is megkapja annak afüggetlenségnek szilárd feltételét, amelyre isteni kiil»
detésének teljesítése végett szüksége van." A nyilatkozat - folytatja Bea
- méltán vonja le a következtetést: "Összhang van tehát az egyház
szabadsága és ama vallásszabadság között, amelyet minden ember és kő

zösség számára jogként kell elismerni és belehorgonyozni a társadalmak
jogrendjébe."

Minőségi ugrás

Végeredményben tehát, ha talán - mint némelyek állítják - a val
lásszabadság teológiai oldalát alaposabban is ki lehetett volna fejteni, a
zsinat nyilatkozatát még ebben a mostani formájában sem értékelhetjük
eléggé magasra. Egyedül azzal a ténnyel, hogy immár nem "türelmesség
ről", hanem "val1ásszahadságról" b eszél, s utóbbin olyan valóságos jogot
ért, amely az emberi személy méltóságán alapszik, a katolíkus egyház a
maga részéről is lezárt egy hosszú rnúltat, amely - mint a nyilatkozat
állapítja meg - ",az evangélium szellemének kevéssé felelt meg, sőt .azzal
ellentétes volt". Az Orbis Catholicus szerzője hozzáfűzi: "Ez a józan val
lomás kétségkívül rnéltóbb válasz arra a vétekre, amelyet a katolikus egy
ház a vallásszabadság és az egyenjogúság ellen a Iegutóbbí időkig elkö
vetett, mint a kétértelmű kísérlctczés arra, hogy a rnostani nyilatkozat
történeti folytonosságát az eddigi egyházi tannal és gyakorlattal igazolják."

A .valóság ugyanis az, hogy a hagyományos katolikus tan a vallás
szabadság elismerését, vagy ami erre vitt volna, a türelmességet mint
elvet mindig elutasította. A régebbi ddőkből Dorigo részletesen idézi en
nek igazolására VI. Pius 1791 évi "Quod aliquantum" levelét, XVI. Ger-
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.gely 1832 évi "Mirari vos" és IX. Pius 1864 évi "Quanta cura" encíkliká
ját, valamint ugyanez évi Syilabusát. Lényegében az a tan ez, mint ame
lyet az egyház a reformáció és az ellenreformáció idejében hirdetett.. bár
természetesen bizonyos fejlődés alól ez a tan sem vonhatta ki magát. Ezt
az álláspontot képviselték a zsínatí teremben is, éspedig nagy hévvel, a
kisebbség tagjai. .

Egészen nyersen adott kifejezést a hagyományos felfogásnak még
1948-'ban is a Szeritszékhez tudvalevően igen közel álló Civiltll Cattolica:
"A katolikus egyházn.a!k, mínthogy meg van győződve arról az isteni elő
jogáról, hogy ő az egyetlen igaz egyház, kizárólag önmaga számára kell
igényelnie a szabadság jogát, mert ez a jog egyedül az igazságot és soha
sem a tévedést 'illetheti. Nem fog ugyan más vallások ellen törni, de meg...
követeli, hogy - igazságos és emberhez rnéltó eszközök útján - gátolják
meg ezeket hamis tanaik terjesztésében. Következésképpen az egyház egy
olyan államban, ahol a többség katoljkus, meg fogja kívánni, hogy a té
vedés számára semmi törvényes létet se biztosítsanak, és hogy a nem-ka
tolikus vallású kisebbségeknek csak a tényleges létezést engedélyezzék
propaganda lehetősége nélkül. Ha pedig a konkrét körülmények ennek az
elvnek maradéktalan alkalmazását nem teszik lehetövé, akkor az egy
ház a lehető legmesszebbmenő kiváltságokat követeli magának. Ezzel
együtt kényszerűségbőlmint kisebb rosszba, más vallási közösségek tör
vénves tűrésébe is belemegy. Megtörténhet, hogy egyes országokban ma
guk a katolíkusok Iesznek :kénytelenek kívánni az összesek számára a tel
jes vallásszabadságot, noha alapjáhan egyedül nekik volna létezési joguk.
Ebben az utóbbi esetben sem mond le az egyház a maga tételéről. de al
kalmazkodik ahhoz a tényleges helyzethez, amelytől a konkrét életben
nem tekinthet el." Ez az azóta is sokat emlegetett cikk név nélkül jelent
meg, de az Orientierung közlése szerint P. Cavalli a szerzője, Cavallí vol
taképpen az egyházi tanítóhivatal addigi megnyilatkozásait tolmácsolta
- állalpítja meg Böckenförde -, mindenekelött a Syllabust, amely egyéb
szabadság-igényeik mellett a nyilvános kultusz-szabadságot is kifejezetten
elítélte.

Ugyanezt a nézetet vallotta Ottaviani bíboros is. "Azt mondod talán
- írta 1960-ban megjelent egyházjogi fankönyvében -, hogy a katolikus
egyház kétféle méntéket alkalmaz. Mert ahol ő maga uralkodik, korlátozní
akarja a más hiten levők jogait, ahol azoniban a polgárok kisebbséget ké
pezi, ott ugyanazokat a jogoka,t követeli, mint a többség. Erre azt kell fe
lelni: valóban kétféle méntéket kell alkalrnaznunk, egyiket az igazság, má
sikat a tévedés számára." Ottaviani szerárrt mínden más álláspont, a val
lásszabadság elismerése is, "novissimus Iíberalísmus catholícus", egészen
új katolíkus liheralizmus lenne, amely nem kevésbé veszedelmes, mint a
hítközömbösség, amely végülis ateízmusra vezet, E láJberaIizmus szószólói
közé sorolta elsősorban a katolíkus gondolkodás olyan kíválóságait, mint
Jacques Maritain, Yves Congar, Max f>ribilla és J. C. Murray.

Nem adta fel elvileg a hagyományos álláspontot XII. Pius sem, aki
főleg XIII. Leó tanításératámasakodott, Úgynevezett. "türelmességi beszé
dének", amelyet 1953...ban mondott el, döntő mondataí ekként hangza
nak: "Az a kötelesség azonban, hogy elnyomjuk az erkölcsi és vallási té
vedéseket, nem lehet a cselekvés utolsó normája. Alá kell azt rendelni
magasabb és egyeternesebb normáknak, .amelyek bizonyos körűlmények

között megengedik, sőt talám jobb eljárásnak mutatják, ha egy magasabb
jó megvalósíthatása céljából a tévedést nem akadályozzák meg. így mínd
két elv tisztán áll előttünk: L Ami nem felel meg az ígazságnak és az er-

130



kölesi törvénynek, annak tárgyilag nincs joga a Iétezésre, a propagandára
és a cselekvésre. 2. Míndazonáltal egy magasabb és átfogöbb jó érdekében
igazolható, ha az állam nem avatkozik be törvényekkel és kényszerítő

rendszabályokkal.'
"XII. Pius elméletével szemben is megállja tehát a helyét ez a nem

katolisus keresztények részéről dsmételten emelt szernrehányás, hogy a
katolíkus magatartás a türelmesség kérdésében végeredményben oppor
.tunisztikus" - szögezi le Böckenförde. A más hiten lévő vagy .az ateista,
aki megkérdezte volna, vajon a katolikusok akkor is síkra szállnának a
vallásszabadságért és türelmesságért, ha túlnyomó többséget jelentenek
az államban és ik'ezükben tartják a hatalmat - nem kap semmi meg
nyugtató feleletet. Azt, hogy az államnak elvileg olyan szervezetet kell
mutatnía, amelyben minden polgár azonos vallási életjoggal bír, a nem
katolikus hiten lévő vagy a hitétől elszakadt is, feltéve, hogy nem sérti
az állami rendet - XII. Pius sem ismerte el. A korszakfordító lépés
XXIII. János pápána és a IT. vatikáni zsinatra maradt. S hogy milyen fej
lődésen ment átezze1 a katolikus gondolkodás, kitűnően érzékelteti Do
rigo a múlt század legjelentősebb francia katolikus közírója. Louis
Veuillot példájával. Előtte egy századdal Voltaire igy nyilatkozott: "Tel
jességgel gyűlölöm. amit te rnondasz, de halálig védelmére kelek annak
a jogodnak, hogy megrnondd." Veuillet ezt vetette ellene: "Mint kateli
kusok a szabadságot követeljük a ti elveitek nevében, amikor kisebbség-

. ben vagyunk, de elvesszük tőletek a mi elveink nevében, mihelyt többség
ben leszünk."

Ha tehát most eljutottunk oda, hogy egyházunk kifejezetten elismeri
a vallásszabadságot, akkor világos, hogy "minöségi ugrás" történt. Ezt a
kifejezést használja Dorigo, s hozzáfűzi: "Teljesen hiábavalónak kell mon
danunk egyes egzegéták olyan irányú fáradozásait, hogy kimutassák a
.folytonosságot', az .egyöntetűséget', a .nem-ellenmondást' a tanítóhivatal
előző megnyilatkozásaival, és összeölelj ék VI. Piust, XVL Gergelyt vagy
IX. Piust XXIII. Jánossal". Az Orbis Catholicus szerzője szerint: "Nehéz
lenne igazolni a nyilatkozat tartalmi folytonosságát az utolsó pápák ta
nításával ; sokkal inkább törésről kell vagy szabad beszélnünk az egyház
és a tanítóhivatal megnyilatkozásában." Ugyanígy Seibel: "T,agadhatat-
lan, hogy az egyház a vallásszabadségról szóló nyilatkozatban olyan tant
tett magáévá, amelynek a korábbi évszázadokban nem volt kifejezetten
tudatában, sőt amelyről azt hitte, hogy el kell utasitaraia." Georges M. M.
Cottier: "Azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy oa nyilatkozat összhangba
hozható-e az egyház legfőbb tanítóhivatalának múltbeli magatartásaival
és eljárásaivalvaz lett volna kivánatos, hogy a nyilatkozat dsmerje el a
keresztény lelkiismeret lassú, de valóságos érlelődését, amely immár job
ban megért bizonyos követelményeket, Sokkal meggyőzőbb lett volna, ha
a szöveg arra utal, hogy az evangélium titokzatos befolyására az emberek
lelkiismerete fokozatosan jön rá oizonyos erkölcsi követelményekre és
ezek következményeire, és hogy az egyház gyermekei nem mindig az elsők

annak felísmeréséb,en, hogy mik a keresztény parancsok a földi dolgokat
illetően."

Az igazi háttér

Perdöntő mozzanat egyébként, hogya zsinati kisebbség míndvégig
állhatatosan hangoztatta azt az ellentmondást, amely a zsinat által ér
telmezett vallásszabadság és XXIII. Jánosig a pápák idevágó kijelentései
között mutatkozik.
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Némelyek talán meg is lepődnek ezen, hiszen nem egyszer hallhat
tuk azt az állítást, hogy a vallásszabadság gyökereí minddg megvoltak
magának a katolikus egyháznak tanításában is. "A katolikus tan egyik
alapvető tétele, amelyet Isten szava tartalmaz és amelyet az atyák állan
dóan hirdettek, hogy az embernek szabadnak kell lennie, amikor hitben
válaszol Istennek, Senkit sem szabad tehát arra kényszeríteni, hogy aka
rata ellenére fogadja el a keresztény hitet ... A hitaktus természeténél
fogva szahad cselekedet." Ezt mondja a nyilatkozat is, de utána már csak
annyit állapít meg, hogy a vallásszabadság "tökéletes összhangban van
tehát a hit természetével". S ez is az igazság, mert maga az a tétel még,
hogy senkit sem szabad a hit elfogadására kényszeríteni, korántsem ala
pozza meg az elvi tűrelrnesséqet, még kevésbé a vallásszabadságot. Amit
a tétel tartalmaz, csupán a katolíkus hit szabad elfogadására vonatkozik,
de semmiképpen sem hozza magával, hogy az egyszer már elfogadott hit
től szabadon el is térhet az ember. Szembetűnően tanúsítja ezt éppen a
középkor gyakorlata, amely abból dndult ki, hogy a hit elfogadásával [o
gilagis kötelező hűségviszony (fides) létesült. Aki tehát a katolíkus hit
elhagyásával megszegi ezt a hűségvíszonyt, nagyon is perbe fogható és
elítélhető. S egyáltalán nem állja az útját a tétel annak sem, hogy a t~

vesnek ítélt más hittől megvonják a kultusz és a terjesztés szabadságát,
hiszen ezzel nem a katolikus hitet kényszerítik rá másokra, csupán az
attól eltérő hit megnyilatkozását és terjesztését akadályozzák meg.

Ez a magyarázata annak, hogya nyugati egyházszakadás után a kü
lönböző hitvallású keresztények kölcsönösen megtagadták egymástól a
szabad vallásgyakorlás jogát, s azon voltak, hogy az államhatalmat ennek
okából egyeduralmuk szolgálatába hajtsák. így lett Európa úgyszólván'
valamennyi országa a XVI. és XVII. században véget nem érő valláshá
borúk szintere, Ezrek és tízezrek vesztették életüket, hivatalukat és javai
kat, váltak földőnfutókká, mert Istent úgy kívánták tisztelni, ahogyan
azt lelkiismereti meggyőződésük írta elő. Ilyen körűlmények között a
merő önfenrrtartás ösztöne 'kényszerítette elő azt az álláspontot, hogy "akié
az ország, azé a vallás". Mert látszólag bármilyen kevéssé kedvezett is
ez a vallásszaoadságnak, mégis ez volt az első lépés egy olyan békés rend
felé, amelyben már bennerejlett a vallásszabadság. Ettől kezdve ugyanis
már a politikai megfontolásokon s nem a megalkuvást nem tűrő vallási
"igazság" kérdésén múlott, hogy milyen vallást tesz magáévá a közha
talom. Megszűnt ezzel az a romboló "feltétlenség", amely a felekezeti pol
gárháborúkra vezetett, S megnyilt immár az elvi lehetőség is engedmé
nyekre, ezek körének fokozatos szélesítésére, IS idővel a türelmesség majd
a vallásszabadság törvénybe Iktatáséra. A vallásszabadság így mint ál
lamilag engedélyezett és védett szabadságjog fokozatosan mélyült, s a
XIX. században már az európai országok túlnyomó részében valósággá
vált.

Bármilyen fájdalmasnak hathat is tehát a megállapítás, a vallássza
badság, amelyet most a zsinat is kínyílvánított, nem az egyházaknak. nem
a teológusoknak s nem is a keresztény "természetjognak" köszönheti ke
letkezé:s~t, hanem a modern államnak, a laikus gondolkodóknak és a pro
fán világi észjognak.

Lehetőség a párbeszédre

Annál örvendetesebb természetesen, hogya protestáns egyházak után,
amelyek jóval megelőzték ebben a rniénket, a vallásszabadság elvét és
gyakorlatát immár a katolikus egyház is magáévá tette. Méltán jelen-
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tette ki Cushing bíboros még az első ülésszakra utaztában: "Ha a zsinat
nem foglal világosan állást a vallásszabadság mellett, akkor a katolíkus
<egyház ökuménikus megmozdulása kudarcot fog vallani." A haladó szárny,
amely XXIII. János pápa szellemében járt el, kezdettől fogva tisztában
volt azzal, hogya vallásszabadság kinyilvánítása nélkül a katolikus egy
ház nem alakíthat ki bizalomteljes légkört más vallásdkkal és felekeze
'tekkel, de nem léphet igazi párbeszédre a mai emberiséggel. sem, amelyet
a világnézeti pluralizmus, a világnézeti többféleség jellemez.

Ami ugyanis ezt a dialógust dlleti, a nyilatkozatban közvetve az is
elismerést nyert, hogy nemcsak valamely vallás követőjének áll szabad
ságában vallását magánéletéhen és a közéletben megvalland, gy.akorolni
és hirdetni, hanem az ateistának is jogában áll ateizmusát vallani és ter
jeszteni mindaddig, amíg a közbékét és mások alapvető jogait nem káro
sítja. Léger bíboros már azelső vitában több kanadai püspök nevében kö
vetelte a szövegnek akként való megszerkesztését, hogy a nem-hívőket

is figyelembe vegyélc Nemcsak a hívők számára kell igényelni a vallás
szabadságot - jelentette ki Cushing -, hanem ki kell mondani ; a nem
hívőknek is megvan a joguk, hogy hitetlenségüket magánéletükben és
nyilvánosan megvallják. S az ötödik átdolgozásban ha formailag árnyal
tan is, már megtaláljuk az erre való utalást, amely megmaradt utána a
végleges okmányban is.

Rendkivül nagy horderejű mozzanatnak kell ezt tekintenünk, mert
mint Biot, Böckenförrie és Dorigo is helyesen emelik ki, a csupán türel
mességre vonatkozó eddigi katolíkus elmélet voltaképpen igazolta azok
nak a közhatalommal bíró ideológiairendszereknek gyakorlatát, amelyek
a maguk "igazságára" hivatkozva a más világnézeten levők felé megkü
lönböztetésekkel élnek. Ezek ugyanis végeredményben ugyanazon elv sze
rint járnak el, mint amelyet maga az egyház hirdetett hosszú századokon
át a "téV'edés" tekintetében. Az egyháznak is meg kellett így tapasztalnia
a Szeritirás intelmet: "Amit magatoknak akartok, hogy az emberek cse
lekedjék, azt kell nektek is cselekednetek irányukban." Ez az alapja min
den földi igazságosságnak. Olyan jogi elv ugyanis, amely ki akarja zárni
a kölcsönösséget, nem jogi, hanem hatalmi elv. Az egyháznak nyilván
valóan új talajra kellett helyezkednie. immár nem a fel.tételes türelmes
ség, hanem az elvi türelmesség, s ezzel már a vallásszabadság talajára. S
hogy ezt a zsinat megcselekedte, XXIII. János pápa elévülhetetlen érdeme.

Amit mi, katolikusok, az új helyzet következményeként dgénylünk, s
amire ma és a jövőben is tÖl'ekszünk,a "hitvallás nélküli" állam, értve
ezen az olyan államot, amely semlegesen viselkedik az emberi személy
és az emberi lét végső értelmére vonatkozó kérdésekben. Annál is inkább,
mert nemcsak a "hal.adó katolikusok'' fogadják el immár őszintén és nyil
tan a laikus államot, de oa nyilatkozat értelmében el kell azt fogadniok
az összes katolikusoknak, s példásan meg is kell valósítaniok ott, ahol a
közhatalom netán a kezükben van. Meggyőződésünk,hogy az a "hitvallás
nélküli" állam, amelyben a világnézeti vagy vallási szabadság nem oppor
tunitás, hanem elvi emberi jog, ezerves tartozéka a társadalmi, sőt a
nemzetközi békének is.

Mindazt összevéve tehát, amire íparkodcam rámutatni, aligha fog
túlzásnak tünni az a meglehetősen általános vélekedés, hogy a vallássza
badságról szól nyilatkozat a II. vatikáni zsinat legfontosabb okmánya. Ha
nem is tárgya szerínt, de kihatásaiban messze túlnyúlik a tulajdonképpeni
vallási körön, mert benne az egyház teljesebben felfedezte a személyes
szabadság értelmét, ami a legjobb feltétele a nyilt és hitelt érdemlő dia-
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Iógusnak a jelenkor társadalmi és szellemi erőivel. Annak elismerésével
pedig, hogy a vallásszabadság felbonthatatlanul része a lelkiismereti sza
badságnak, szükségszerűen megadta az egyház saját híveinek is a teljes
szabadságot társadalmi, politikai és más evilági ügyeikben.
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vierte SHzungsperiode des Konzi1s. Stimmen der Zeit, 1966 január. - Nochmaüs Dískussíon
liber die ReligliiOOSlfreiheit; Zur !KOnzilseI1kllirtmg über die 1lIelrigiOJlSd'relheit. Orbis
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VIDOR MIKLÓS VERSEI

FÖDDN~LKÜLI JÁNOS

Elvesznek mögöttem az arcok elvesznek a tájak
magam sem értem mit akartam ott
ahová nincs miért visszataláljak

Mért kívántam megölelni a nőket

akiket nem sikeTÜlt sem megőTÍznem sem elfelednem
miért volt fontos annyi minden -
hogy szaporodjanak a rovások bemjzolt tenyeremben?

És mégis ennek a haszontalan világnak
vagyok csupán szuverénje -
meghódítottamamit senki se védett
s aztán elhagytam magam is.

má'r mesék mappáján bolyongok
Ott éltem én! - visszagondolok a hegyre a rétre
valahányszor az álom még od,(wisz

TALÁLKOZÁSOK

Te vagy?
Nem lehetsz többé
Voltál s ott maradtál
Elítéltelek
a magam törvénye nevében

Egy név
egy arc
határkő

körötte a kipusztult vidék
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Megálltam ott
ahol a nap
a hOTÍzontban megkapaszkodott
azóta tart az alkonyat

Évek
évtizedek
soha többé!
Mégegyszer
s a halál


