
ESZMÉK ÉS TÉNYEK
Úgy beszéltem legutóbb a világné

zeti türelmességről, mint szeríntem a
legnagyobb jóról, amelyet a 'külőnbö

ző társadalmi rendszerek békés együtt
élése és a humanizmus minél telje
sebb kibontakozása okából gyakorol
ni tartozunk. Akkori fejtegetéseimet
kiegészítendő, szeretném most hozzá
fűzni, hogy kiváltképpen nekünk, hí
vő katolikusoknak kell a tolerancia
eszméjét magunkévá tenni s ennek
megíelelöen alakítani mind a gondol
kodásunkat, mind a magatartásunkat.
Annál is inkább, mert e tekintetben
nem kevés elmarasztalásban részesült
a katollcízmus múltja, kifogásolásban
a jelene.

Tudom, hogy megint kényes kérdés
hez nyúlok, de meggyőződésem, hogy
vannak idők és helyzetek, amikor a
kényes kérdések tisztázásától. . vagy
tisztázni akarásától sem szabad visz
szariadni. Már csak azért sem, mert
a világnézeti türelmesség, a toleran
cia mibenlétéről nem míndíg hallani
világos fogalmakat. E"zt panaszolta fel
már Otto Schilling tübingeni profesz
szor, a katolikus szociáletika nagyne
vű rnűvelője is abban a. cikkében,
amelyet 1937. február 7-i számában
tett közzé a Schőnere Zukunft. "Még
ismert költők és filozófusok, sőt teoló
gusok is, hogy óvatosan és enyhén fe
jezzem ki magamat, többé-kevésbé
félreérthetően nyilatkoztak a teleran
ciáról" - állapítja meg Schilling. S
hivatkozik egy általa meg nem neve
zett nagy költőre, aki ekként véleke
dett: "A toleranciának voltaképpen
csak átmeneti érzületnek szabad len
nie, rnert arra a felismerésre kell ve
zetnie, hogy tűrni annyi, mint ártal
Imat okozni." Egy kiemelkedő protes
táns teológus "intoleráns" szónak
mondta a toleranciát. S egy akkori je
les katolíkus teológus kijelentette:
"Tolerancia, csúnya szó; nem, nem
tűrnünk kell nekünk a hitben elsza
kadt testvéreket, ezeket szeretnünk
keII, de gyűlölnünk a tévedést." Csu
pa félrevezető, legalább is félreérthe
tő állásfoglalás - fűzi hozzá Schil
ling. "A költő türelmességen nyilván
azoknak az érzületét érti, akik csak
szükségből viselik el a másként gon
dolkodókat és csak szükségből rnon
danak le erőszakos eszközök alkalma
zásáról. Hasonlóan látszik elképzelni
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a szó tartaimát az idézett protestáns
és katolíkus teológus is."

De mit is értsünk nagy általánosság
ban tolerancián ? Egy régebben meg
jelent magyar lexikonban olvasom:
"Tolerancia annyi, mint türelmesség.
Ilyen" értelemben beszélünk vallási
vagy politikai toleranciáról. Ellentéte
az intolerancia. A kereskedelmi élet
ben bizonyos törvényes vagy szokás
jogilag megtűrt eltérés, például az
aranypénz finornságánál, valamely
számítás pontosságánál, gyártmány
méreténél, súlynál stb." A legújabb,
1961-es Larousse szerint: "A. latin
tolertire igéből, amelynek jelentése:
elviselni. Tolerancia·' hajlandóság arra,
hogy megengedjük másoknak a mi
énktől különböző gondolkodási és cse
lekvési módokat, érzelmeket. A társa
dalmi életben a leghasznosabb erény.
- Vallási tolerancia vagy egyszeruen
tolerancia: hajlandóság megengedni
mindenki számára annak a vallásnak
gyakorlását, amelyet vall. - Kiter
jesztett értelemben: bizonyos körül-'
rnények közott megengedni olyasmit
is, ami nem jog az érdekelt részére,
csupán tűrés irányában."

Kitérhetnék más meghatározásokra
is, de úgy vélem, ez a kettő tartal
mazza már a lényeges vonatkozásokat.
Kiindulásként pedig ezek is elegendők

azoknak az állításoknak tárgyilagos
megvizsgálására. amelyek szerint into
lerancia jellemzi a katolikus egyház
hivatalos magatartását, ami nem egv
szer kihat a hívő katolikusok kőzös

ségí magatartására is. Ilyen állítása',
nemcsak marxisták részéről hangza
nak el, akik elsősorban az egyház tör
téneti rnultjából merítik érveiket. ha
nem úgyszólván az összes nem-katol.>
kus, de keresztény vallásközösségek
részéről is, amelyek a tolerancia
szempontjából az egyháznak hol elvi
megnyilatkozásait, hol gyakorlati in
tézkedéseit kifogásolják.

Am próbáljunk szembe nézni a va
lósággal.

•
Bizonyos, hogy az újabb korban a

katolikus teológusok mindig különb é
get tettek "dogmatikai intoleranc '1"
és "polgári tolerancia" között, Az el ,b
bí, hogy úgy mondjam, az egyház ak
egészen belső ügye. Meggyőződésem,

hogya dogmatikai intclerancíában, ha



első hallásra vagy olvasásra még olyan
ellenszenvet is Ikelt a. kifejezés a mo
dern emberben, senki sem láthatja a
maga sérelmet. Megokoltan még a
más keresztény vallásközösségek sem.
Olyan világnézetek képviselőiben pe
dig, amelyek "per definitionem" el
utasítanak bármiféle vallást, a sére
lemnek gyanúja sem merüLhet fel.
Mert rníről van itt szó? Mindössze
arról, hogy a hit kérdéseiben a kato
likus egyház elutasítja a magáéval
nem egyező felfogásokat. Összefügg ez
annak lehetetlenségével, hogy a kato
likus egyház például a hit kérdéseiben
vallott tévedhetetlenségének állítását
és e tévedhetetlenség tagadását egy
formán helyesnek és egyformán jogo
sultnak tekintse. A dogmatikai into
lerancia tehát olyan álláspont, ame
lyet az egyház részéről egyedül itélhe
tünk ésszerűnek.Elejtése ugyanannyi
lenne, mintha a katolikus egyház ön
ként feladná magát. Azt jelentené,
hogya .katolikus egyház nem bízik a
saját tanításában, vagy kételkedik ab
ban, amit mint hítigazságokat hirdet.

De mélyedjünk bele jobban a prob
lémába, és pedig annak a tanulmány
nak az alapján, amelyet Jose] Miller
tollából a tekintélyes Der Grosse
Entschluss közölt 1956 szeptemberí
számában. Sok támadás érte már a
katolikus egyházat amiatt - írja Mil
lel' -, hogy Krisztus egyetlen igaz
egyházának tartja magát, az egyetlen
vallásközösségnek, amelyen át, vagy
amellyel kapcsolatban az ember elér
heti mennyei üdvösségét. Holott ez a
meggyőződés kezdettől fogva élt az
egyházban. Már az első századok egy
házatyái világosan és félreérthetetle
nül tanították. A 258-ban elhunyt
Szent Cyprian karthagói püspök írás
ba is foglalta: "Hogy valakinek az Is
ten atyja lehessen, kell, hogy az egy
ház az anyja legyen... Az egyházon
kívül nincs üdvösség." Ezzel az utóbbi
mondattal jelent meg az a formula,
amely a katolikus egyház egyedül üd
vözítő voltának igényét a legpregnán
saoban kifejezi. Az 1215. évi negyedik
lateráni zsinat át is vette s azóta
rníndannyíszor találkozunk vele, ami
kor jellegeznikívánják az egyház
szükségességét és kizárólagosságát.

Érdekes - jegyzi meg Miller -,
hogy Karl Jaspers, karunk egyik leg
befolyásosabb filozófusa is arra követ
keztetett ebből, hogya katolikus egy-

háznak így rnindenképpen lintoleráns
nak kell lennie. Az ilyen kizárólagos
sági igény s az ilyen öntudat - véli
Jaspers - föltétlenül hatalmi akarat
ra és fanatizmusra vezet, amely ott is
igyekszik kikényszeríteni a hitet, ahol
nincs meg rá a készség, és kárhozot
taknak nyilvánítja míndazokat, akik
az egyházon kívül állanak. S nem két
séges, hogy Jaspers csak egyike azok
nak a gondolkodóknak, akik a kato
Iikus egyház teológiai állásfoglalását
dölyfös íntolerancíára magyarázzák.

De valóban úgy kell-e értelmezni az
egyház ilyesféle megnyilatkozásait,
hogy abból csakis intoleranciára kő-.

vetkeztethetünk ? S azt jelenti-e "az
egyházon kivül nincs üdvösség" axió
ma, hogy katolíkus felfogás szerint
mindazokra, akik nem tagjai a lát
ható egyháznak: protestánsokra és el
szakadtakra. zsidókra, mohamedánok
ra, pogányokra és a más világnézeten
levökre örök kárhozat vár? Míller
nem tagadja, hogy voltak katolikus
teológusok is, akik ezt tanították. Mi
több, néhány évvel tanulmánya meg
írása előtt is fellépett az északameri
kai Bostonban egy katolíkus tanul
mányi csoport, az úgynevezett "St.
Benedict Center", amely amellett tört
lándzsát, hogy az axiómát betű sze
rint kell venni: a nem-katolikusok ki
vétel nélkül elvesztik örök üdvössé
güket. Sőt odáig ment, hogy az ellen
tétes felfogású teológusokat eretnek
séggel vádolta meg és az egyházi ha
tóságok beavatkozását követelte elle
nük.

Azt a tételt, hogy az egyházon kívül
nincs üdvösség, ma is szilárdan tanít
juk - mutat rá Miller -, érteni azon
ban úgy kell, ahogyan az egyház akar
ja, hogy értsük. Az egyház pedig olyan
értelmet ad neki, amely egyáltalán
nem vitatja el a nem-katolikusoktól
az üdvözülés lehetőségét, A katolíkus
álláspont az, hogy csak egy Isten van
és csak egy közvetítő Isten és az em
berek között, Jézus Krisztus, aki vált
ságul adta magát az összesekért. Krisz
tus az út, az igazság és az élet. Ű él
tovább az egyházban, amely Krísztus
misztikus teste, tehát nem az egyik
üdvközösség a sok közül, hanem az
egyetelen üdvközösség, Éppen ezért
minden ember, aki az örök üdvösségre
akar eljutni, csakis a Krisztus míszti
kus testéhez való tartozás által érheti el
azt, s így rá van utalva ennek a kö-
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zösségnek tagságára. Az egyház hív is
kebelébe míndenkít, de nem minden
kihez jut el a hívás. Sokan tehát még
ha akarnák sem lehetnek tagjai a lát
ható egyháznak, már pedig Isten min
denkí számára kivétel nélkül megadja
az üdvözülés Iehetőségét, Következés
képpen az a tétel, hogy "az egyházon
kívül nincs üdvösség", korántsem ar
ról kíván nyílatkozní, hogy ki veszti
el üdvösséget - ernali ki Miller-,
hanem csak azt rögzítí meg, hogy mí
módon nyerheti el üdvösségét az em
ber. Nem az üdvözültek körét hatá
rozza meg, hanem az utat jelöli meg,
amelyen mindenkí üdvözülhet. S ez
az út az egyház, semmi más. Annak
folytán azonban, hogy "részesei Krisz
tusnak és az egyháznak", olyanok is
bízvást üdvözülhetnek, akik kívül ál-

,!anak a látható egyházon.,
A legkiválóbb modern dogrnatiku

sok, Schmaus, Denz és Karl Rahner
ide vonatkozó fejtegetéseit összefog
lalva megállapítja Miller, hogy min
denki, aki valóban és őszintén kere
si Istent, és hiszi, hogy Isten jutalma
zó és büntető hatalmasság, ezzel már
bensőleg elfogadta Isten egész üdvös
ségrendiét. Akkor pedig hozzákapcso
lódik Krisztushoz és az egyházhoz is,
jóllehet hibáján kívül nem tagja a lát
ható egyháznak. S ennek nyomán üd
vözülhet is. Kifejezetten erre utalt a
Szent Officium is, amikor tévesnek
minősítette a "St. Benedict Center" ál
lásfoglalását és XII. Pius pápának
"Krisztus misztikus testéről" szóló en
ciklikájára hivatkozva beszélt azokról,
akik nem tartoznak ugyan a katolíkus
-egyház látható közősségóhez, de "tu
dattalan vágyakozásból és kívánsága
ik alapján mégis kapcsolatban állhat
nak a Megváltó rnisztikus testével",
vagyis az egyházzal.

Ha tehát a katolikus egyház igényli
is magának az egyedül üdvözítő ké
pességet - állapítja meg Miller -,
-ezzel még semmi kárhoztató itéletet
sem mond ki a nem-katolikusokra.
Semmiképpen sem állítja, hogy azok,
akik nem tartoznak hozzá, ki lenné
nek zárva a kegyelemből. Csupán azt
a nézetet utasítja el, hogy több azo
nos értékű út vezetne az üdvösséghez
és több azonos értékű Krisztus-közös
ség lenne. A többi keresztény vallás
közösség azonban éppen ennek ,elis
rnerésére akarná rávenni a katolikus
egyházat, s minthogy ezt a katolikus

egyház nem teheti meg, intoleranciát
vetnek a szemére.

Ám egészen indokolatlanul. Kézen
fekvő ugyanis, hogy tolerancíáról
vagy intoleranciáról csak a gyakorlati
magatartásra és cselekvésre vonatkoz
tatva beszélhetünk, amikor például
valaki eltűr vagy nem tűr el valamit.
Világosan kitűnik ez a tolerancia fo
galmának általános meghatározásából
is. Ahol tehát pusztán elméleti síkon
az igazság-kérdés vetődik fel, toleran
cia vagy intolerancia - míután nem
idevágó magatartást jelent - szóba
sem kerülhet. A kiállás valami mellé,
aminek igazságáról meg vagyunk győ

ződve, semmiképp sem rninősíthető in
toleranciának. A katolikus egyház is,
amikor a túlvilági boldogság elnyer
hetésével kapcsolatban kizárólagossá
gí igényét hangoztatja, csupán egy ál
tala igazságként vallott tételt határol
körül, azt nevezetesen, hogy egyedül
ő testesíti meg a Krisztustól alapított
üdvközösséget,

Ez az oka annak, hogy a katolíkus
egyház nem vesz, de logikusan nem is
vehet részt az "egyházak világkonfe
renciáin", ahol csak úgy szerepelhet
ne, mint egyike a kereken 150 külön
böző keresztény vallásközösségnek.
Korántsem azt jelenti ez, mintha a ka
tolikus egyház tagadná, hogy a nem
keresztény vallásokban is vannak val
lási és erkölcsi értékek, vagy kétségbe
vonná, hogya tőle elszakadt keresz
tény közösségekben is sok keresztény
valóság található. Bizonyság erre, hogy
1952 óta hivatalos megfigyelőket is
küld ezekre a konferenciákra, s annak
sem állja útját, hogy kellő képzett
séggel bíró papjai és világi hívei bele
folyjanak olyan világnézeti és feleke
zetközi megbeszélésekbe. amelyeken a
vallás kérdéseit tárgyalják.

Azt a nézetet tehát, hogy a dogma
tikai intolerancia, ha helyesen magya
rázzuk, egymagában olyan magatar
tást diktálna, .amely fedi az intoleran
cia fogalrnát, semmiképpen sem OS21t

hatom. És csak örülnék, ha papjaink
az előadottakat, amikor alkalmuk kí
nálkozik rá, minél világosabbá tennék
mind a saját híveik, mind a más hi.
tet vagy világnézetet vallók előtt.

Miller is nyomatékosan kiemeli,
hogy intoleránsnak csak akkor bizo
nyulna a katolikus egyház, ha bárkit
a katolikus hit elfogadására, a tagjai
közé való belépésre kényszerítene.



Mint a történelemből ismeretes - te
szi hozzá Miller -, valóban akadtak
bőven egyházi és világi hatalmassá
gok, akik erőszakkal próbáltak' zsidó
kat és pogányokat a katolikus vallás
ra téríteni, vagy elszakadt egyéneket
és közösségeket visszatérésre késztet
ni. Mi több, voltak teológusok is, akik
az ilyen kényszert nem nyiivánították
elvileg meg nem engedhetőnek. A ka
tolíkus egyház mai törvénykönyvének
1351-es kánonja azonban világosan ki
nyilvánítja: "Senkit sem szabad aka
rata ellenére a katolikus vallás felvé
telére bírni." És XII. Pius mondta:
"Ez a kárion megfelel annak a taní
tásnak, amelyet az egyház a keresz
ténység első századaitól kezdve hirde
tett. Elegendő utalnunk Lactantius ta
núságára, amelyet 305 és 310 között
foglalt Irásba: , ... Kényszer és erő

szak nem szükséges, mert a vallást
nem lehet senkire rákényszeríteni ...
Akarata ellenére senkit sem tartha
tunk vissza, mert akiből hiányzik a
hit és a jámborság, úgy sem jelent
hasznot az istenszolgálat számára.
Nincs ugyanis dolog, ami önkéntesebb
lenne, mint a vallás. Ha az ember
lelke lázad ellene, akkor a vallás ná
la, máris jellegét vesztette és semmis'."
A "Krisztus misztikus testéről" szóló
enciklikában pedig meghagyta a pápa:
"Ha mégis bekövetkeznék az az eset,
hogy valakit, az apostoli Szentszék ái
landó tanítását megsértve, akarata el
lenére a katolikus vallásra kényszerí
tenének. akkor ezt hivatali kötelessé
günk tudatában föltétlenül vissza kelJ
utasítanunk."

*
Ha azonban a "dogmatikai intole

ranciát" - így elvileg és helyesen ér
telmezve - nem is foghatjuk fel olyan
beállítottságnak, amely az emberközi
magatartásban intoleranciára vezet,
kétségtelennek látszik előttem, hogy a
"polgári toleranciát", a tulajdonképpe
ni "toleranciát" nekünk, mai katoli
kusoknak, az eddigi elméleteknél mesz
szebbmenően és biztosabban kell meg
alapoznunk. Mert e tekintetben nem
ok nélkül érnek minket támadások.

Nyiltan leszögezi ezt az Études
szemle-rovatának vezetője, Robert
Rouljluette a folyóirat 1959. májusi szá
mában. XII. Pius pápa - úgymond 
1953. december 3-i beszédében lerakta
katolikus részről a népek társadalmá
ban s:lJ\lkséges tolerancia alapjait, saj-

nos azonban "ez a beszéd nem járt
gyakorlati hatássa! azoknak a nemze
teknek körében, amelyekre célzunk".
Rouquette a későbbiekben sem nevezi
meg ezeket a nemzeteket, csak általá
nosságban utal rájuk, amikor ezeket
írja: "Ami rajtunk múlík s amit kí
vánnunk kell: egy széleskörű polgári
tolerancia valóban hatásos érvényesí
tése és hivatalos intézményesítése
azokban a katolikus többségű orszá
gokban, amelyek még korlátozzák a
protestáns kultuszok szabadságát."
Feltehetjük, hogy elsősorban Spanyol
országról és magárólOlaszországról
van szó,

Az Egyházak Világtanácsa, ez a tes
tület, amely a protestáns és az ortodox
közösségeket igyekszik összefogni,
könyvecskét adott ki a múlt évben a
vallásszabadságról és a toleranciáról.
A könyvecskét A. F. Carillo de Albor
noz írta. Mint az Universe 1960. ápri
lis l-i számában megjelent ismertetés
mondja, a szerző kifejti azt is, hogy
mit tart ő a tolerancia hagyományos
katolikus felfogásának. Szerinte két
mozzanat jellemzi ezt:

1._A katolikusok vallásszabadságot
követelnek maguknak, ha kisebbség
ben vannak, de megtagadják mások
tól, ha többségben vannak.

2. Az egyház tanításával össze nem
férő eszmék terjesztését csak akkor
tűrik, ha nincs módjukban megaka
dályozní azt, vagy a fellépés túl nagy
kockázattal járna.

Nekünk, akik szocialista rendszer
ben élünk és a békés koegzísztencía
kiépítésén fáradozunk; igazán könnyű

belátnunk, hogy mennyire alkalma
sak helyzetünk és helybiztosításunk
nehezítésére az efajta vísszásságok.
Amennyire csak tőlünk függ tehát,
kötelességünk is közremunkálni azok
megszüntetésében. S ha nincs hozzá
más eszközünk, akkor legalább szó
ban és írásban álljunk ki a tolerancia
mellé, gyakorlatilag tanúsítva, elméle
tileg körülbástyázva azt.

Igy csak örülhetünk. hogy világos
elmék másutt is mind nagyobb szám
ban és súllyal mozdulnak meg ebben
az irányban. Mintegy igazolásul és
meghítéltetés okából hadd emlékez
zem meg itt Lercaro bíboros, bolognai
érsek konferencia-beszédéről,amely a
Documentation Catholique 1959. már
cius l5-i kiadásában látott napvílágot,
A bíboros sürgeti ebben: jusson túl a
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katolikus gondolkodás azon, hogy be
éri egyfelől a dogmatikai intolerancia
védésével. másfelől pedig azoknak a
történeti és társadalmi bajoknak han
goztatásával, amiknek a polgári tole
rancia elejét vehetd, "Nekünk - je
lenti ki a bíboros - arra a pozitív jó
ra kell a hangsúlyt fektetnünk, amit
a világnézeti és lelkiismereti szabad
ság előmozdíthat, s ez a pozitiv jó a
hit-aktus szabadsigának biztosítása."

A probléma ilyen újszerű kezelése
- mutatott rá a bíboros - semmikép
pen sem hozza magával a dogmatikai
intolerancia elejtését, hiszen ez az in
tolerancia egyszerűen a metafizikai
szkepticizmusnak és a hitigazságokra
vonatkozó relativizmusnak visszauta
sítása. Ugyanakkor azonban, amikor
nyilvánvaló kötelességünk, hogy ra
gaszkodjunk hítigazságainkhoz, egy
idejűen szükségesnek kell tartanunk a
hitigazságainkhoz való eljutás "embe
ri módjának" épségben való megőrzé

sét is. "S ebből az okból - folytatja
Lercaro - olyan feltételek közé kell
helyezkednünk, hogy hitigazságainkat
mindenki szabadon fogadja el, mint
igazságot s nem mint állítást, amelyet
kívülről erőszakkal kényszerítenek
reá, mert utóbbi eljárás fatálisan a
szentségtörés bűnébe vinne." Nagyon
fontos tisztába jönnünk azzal - fej
tette ki a bíboros -, hogy a lelkiis
mereti szabadságnak és a hit elfoga
dásának problémája lényegesen mo
dern probléma. Következésképpen fi
gyelmesen külön kell választanunk a
katolikus egyház tanítását attól, ami
egy adott történeti helyzet felületi
visszahatása volt. A középkori Irikvi
zicióban is történeti jelenséget kell
felismerni, amelyet a középkor sajá
tos szellemi helyzete magyaráz. Ezt a
történeti periódust az uralkodó hit
egysége jellemezte; nem arra töreked
tek tehát, hogy igazolják a hit-aktust,
hanem ellenkezően, hogy vallási iga
zolást találjanak a képviselt racionális
és kulturális értékekre. A kőzépkor

így főleg a vallás objektív tanúsításá
ra fordította figyeImét és árnyékban
hagyta a hitigazságokhoz való emberi
csatlakozás szubjektív oldalát.

Lercaro beszédét elemezve Rouquet
te megállapítja: "Jelentős állásfogla
lás, amely lehetövé teszi, hogy a pol
gári toleranciát a kultura mai fokán
ne úgy fogjuk fel, mint valami rosz
szat, amit jobb híján fogadunk el, ha-
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nem mint igazi feltételét a hitvallás
szabad és emberi útjának. Kívánjuk,
hogy azokban a katolikus országokban,
ahol nem engedik még meg az effek
tiv polgári toleranciát, haladéktalanul
iktassák be azt a törvénykönyvbe, J!ő

leg pedig vigyék át a gyakorlatba.
Ezt követeli a szolidaritás az egyete
mes katolicizmussal és az autentikus
hűség a katolikus gondolas legitim 1'ej-
Iődéséhez." .

*
A protestáns Albornoz maga is ki

emeli írásában, hogy sok katolikus
gondolkodót komolyan nyugtalaníta
nak a polgári tolerancia körül tapasz
talható ferdeségek. Fel is sorolja hosz
szan azokat a katolikus tekintélyeket,
akik elutasítják a "katolikus állam"
fogalmat, értve utóbbin azt az álla
mot, amelyben a világi ihatóság a ka
tolikus egyház szabadságának alátá
masztása mellett erőszakot is alkal
maz a nem-katolikusok világnézeti és
lelkiismereti szabadságának korláto
zásában. Ezzel kapcsolatban figyelem
reméltó Albornoznak az a megállapí
tása, hogy az utóbbi években minden
egyes katolikus könyvre, amely a régi
rendszer mellett állt ki, tíz olyan ka
tolikus könyv esett, amely az általá
nos és egyetemes világnézeti szabad
ságért szállt síkra. A behatóan ismer
tetett különböző megnyilatkozásokból
Albornoz ezeket a következtetéseket
vonja le:

1. Sok katolikus teológus sok or
szágban egy olyan új elmélet szószó
Iója, amely elvileg a teljes világnézeti
szabadságon nyugszik.

2. Ezt az elméletet nem itélték el,
hanem ellenkezően, támogatják a Iul
tolíkus hierarchia igen nagy súllyal
bíró tagjai.

3. Az elmélet nem egy taktikai vál
tozata a régi tannak, okosságból és
opportunízmusból, hanem radikális és
vissza nem fejleszthető doktrinális ál
lásfoglalás, amely nagyon őszintén és
bátran küzd a régi ellen.

Most pedig tegyük fel a kérdést: mi
lehetett annak az állásfoglalásnak lé
nyege, amelyre Albornoz mint "régi
re" utal? S itt térek vissza Senilling
cikkére. amelyet - tekintve megjele
nésének időpontját - mindenképpen
úttörőnek érzek. A katolikus teológia
- írta akkor Schilling - két alapelv



-segítségével akarja megoldani a kér
dést, amelyeknek helyessége nem vi
tatható. Ezek azonban nem elegendők

ahhoz, hogy' a kérdést valóban meg
oldjuk. Mert ha bizonyos is, hogy a
két alapelv: "a testvéreket szeretni
kell", "a tévedést gyűlölni kell", nagy
jelentőséggel bír, amikor arról van
szó, hogya más világnézeten levők

irányában helyes magatartást tanúsít
sunk, akkor sem szabad figyelmen kí
vül hagynunk egy harmadik alapelvet,
azt nevezetesen, hogy minden becsü
letes meggyőződést, még ha idegen is

.számunkra, tisztelni tartozunk. Már
pedig éppen ennek az alapelvnek van
döntő fontossága. A sarkalatos kérdés
ugyanis nem az, hogy: "Milyen ma
gatartást kell tanúsítanom felebará
tom irányában ?", sem az, hogy: "Mi
lyen magatartást kell tanúsítanom a
szerintem való tévedés irányában ?",
hanem az, hogy: "Milyen magatartást
kell tanúsítanom felebarátom iránt,
akinek gondolkodásában és szivében a
meggyőződés alakját öltötte az, ami
szerintem tévedés?" Aki másra felel,
mint erre a kérdésre, az megkerüli a
nehézségeket - jelenti ki Schilling. S
a kérdésre csak akkor adunk helyes
választ, ha azt rnondjuk, hogy érvé
nyesítenünk kell a tolerancia eszmé
jét. Tisztelni tartozunk nemcsak a má
sok személyér, hanem a mások becsü
letes meggyőződéset is, még akkor is,
ha tévesnek tartjuk azt, amire ez a
meggyőződés irányul. S míndaddíg,
amig ugyanazt a dolgot nem tekint
jük egyszerre igaznak és tévesnek,
-egyetlen értelmes ember sem tehet
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nekünk jogos szemrehányást a tole
ranciánkért.

Ujdonság-emindez a katolikusok
számára? Nem vitás - állapítja meg
Schilling -, hogya tolerancia elmé
lete történetileg valóban úgy bontako
zott ki, mint ahogy azt a katolicizmus
bírálói előadják. Bizonyos, hogy a to
lerancia eszméjét és az eszme kidol
gozását a humanisztikus államtan
megújhódására és a reneszánsz-kor
szabadelvű törekvéseinek felelevene
désére kell visszavezetnünk és semmi
képpen sem a keresztény gondolkodás
ra. Hogy azonban az elmélet nem a
keresztény gondolat képviselőinek kö
szönheti eredetét, ennek Schilling sze
rint egyedül az az oka, hogya közép
kori szemlélet túl hosszan hatott. Am
ez a szomorú lemaradás sem' változ
tat azon a tényen - hangoztatja Sehil
ling -, hogya tolerancia eszméje
megfelel a keresztény gondolkodás
nak. Sőt egyenesen azt kell állítanunk
hogy a tolerancia mélységesen keresz~
tény érzület és erény. Végső gyökeré
ben ugyanis a tolerancia nem más
mint e. szavaknak: "Amit akartok:
hogy masok tegyenek nektek, azt kell
cselekednetek az ő irányukban is", rá
alkalmazása a jelenlegi viszonyokra
és az emberek kölcsönös magatartásá
ra e viszonyok között,
Meggyőződésemtehát, hogy nemcsak

közösségí érdekeinket és a társadalmi
haladást, hanem az igazságot is szol
gáljuk. ha a toleranciát amellett, hogy
természetes igénynek, egyben keresz
tény világnézetünkből folyó erkölcsi
parancsnak is tekintjük.
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