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Vallásszabadság
és tolerancia
A II. Vatikáni zsinat vallásszabadságról szóló
nyilatkozata

A vallásszabadságról szóló nyilatkozat (Dignitatis humanae) a II. Va
tikáni zsinatnak egyik legtöbbet vitatott dokumentuma volt. Egyet
len probléma körül sem alakult ki oly szenvedélyes disputa, mint
a vallásszabadság, illetőleg ennek következménye, a vallási türelem
(tolerancia) kérdésében. A dokumentum alapszövegét (schema)
már az 1962-es első ülésszakra elkészítették, azt ismételten módo
sították. .Krizis-időszakként" az 1964-es őszi ülésszakot tartják
nyilván. A feszültség, a bizonytalanság a későbbiek során sem csök
kent, a dokumentum ellenzői a nagy többség véleményével szem
ben az utolsó percig erőteljesen léptek fel. Végül is a zsinat bere
kesztése előtt egy nappal, 1965. december 7-én a zsinati okmányok
utolsójaként (16.) a nyilatkozatot jóváhagyták. A szavazás során
2308-an mellette, 70-en ellene voksoltak. Az érvénytelen szavazatok
száma nyolc volt. Nagyszámú szakember, teológus és közéleti sze
mélyiség megelégedéssel nyugtázta az eredményt. A dokumentu
mot mind az egyház, mind az emberiség számára történelmi jelen
tőségűnek minősítették. Pietro Pavan, római egyetemi tanár a
LThK-ban kommentálva a nyilatkozatot, azt kiemelkedőjelentősé
gűnek tartotta. Magyarázó bevezetését a La 5tampa című napilap
1965. december 9-i számából vett idézettel zárta: "Anyilatkozat az
egyház tanításában valódi előrelépést jelent, talán a legnagyobbat
és legjelentősebbet mindabban, amit a zsinat végbevitt:' Joseph
Ratzinger - még mint thübingeni professzor - a dokumentumról
úgy nyilatkozott, hogy: a lelkipásztori konstitúciónak, a Gaudium et
spesnek az ateizmusról szóló tanítása "mérföldkő századunk egy
háztörténetében, (...) mely jelentőségében alig marad el a vallász
szabadságról szóló nyilatkozattól". A számos értékelő kijelentésből

még VI. Pál pápa szavaira utalunk, aki 1965. december 8-án az
államférfiakhoz küldött üzenetében a nyilatkozatot "a zsinat egyik
legfontosabb szövegeként" jelölte meg.

Mindezt előrebocsátva feltehetjük a kérdést: mivel magyaráz
ható, hogy a dokumentum megjelenését követő alig egy évtized
után már szinte egyetlen kommentárral sem találkozhatunk a
szakirodalomban? Ugyancsak alig fedezhetjük fel a témát a kato
likus teológiai fakultások tanrendjét ismertető füzetekben. - A
választ többen többféleképp igyekeztek megadni. Egyesek szerint
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csak kevesen mélyültek el komolyabban a dokumentum monda
nivalójában. Mások úgy vélik: az érzelmileg túlfűtött zsinati vi
táknak azzal kívántak véget vetni, hogy kijelentették, a nyilatko
zat eleget mond önmagáról. Akadtak, akik bizonyára azért hallgat
tak, hogy ne veszélyeztessék az elért eredményt. A vonatkozó kato
likus tanítást - mondották - végre sikerült elvi szintre emelni, ne
feszítsük tovább a húrt. A nyilatkozatot elutasítók közül - ameny
nyire ez ismert - senki sem változtatta meg véleményét, többen kű

lőnféle fórumokon támadták a dokumentumot. Legismertebb közü
lük a később exkommunikált Marcel Lefebvre érsek volt.

Tdrténelmi előzmények

A .történelmi
hosszrnetszetet" jól

dokumentálja J. Lecler:
Histoire dela tolérance,
Paris, 1935. és H. Lutz
(kiad.): Zur Geschichte

derReligionsfreiheit,
Zürich, 1977. címú

munkája.

A vallásszabadság problémája nem a n. Vatikáni zsinaton jelentkezett
először, "neuralgikus tényezőként"kísérte végig - hol erőteljesebben,

hol kevésbé - az egyház történetét. Elég, ha mindjárt a kezdeteknél
Szent Pálra és a "híres" antiochiai "esetre" utalunk (vö. Gal 5,13).

A dokumentum támogatói és ellenzői egyaránt tudták, hogy a
probléma a legújabb korban az egyházon, annak teológiáján kívül
került egyre inkább az érdeklődés középpontjába, A 19. századnak
- mai olvasó számára olykor megdöbbentő- pápai megnyilatko
zásai (például XVI. Gergely Mirari vos enciklikája) valószínűleg

azért láttak napvilágot, mert a témát "kívülről", emberi igényekből
fakadóan világi fórumokon érlelték, tartották az érdeklődés előte

rében. Ilyen történelmi előzményekután "kényes" ügy volt a témá
ról a zsinaton tárgyalni. Nem lehetett előre látni, hogy a viták hova,
milyen eredményhez, esetleg engedményekhez, kompromisszum
hoz fognak vezetni.

Akadtak olyanok is, akik állították: a zsinati atyák sok időt,

munkát, izgalmat takarítottak volna meg, ha a témával egyáltalán
nem foglalkoznak. A józanabb, eleinte talán még a kisebb rész
azonban világosan látta, hogy az egyházi és teológiatörténeti
előzmények, továbbá az emberi jogoknak az Egyesült Nemzetek
által történt kodifikálása után a vallásszabadság problémáját a
zsinaton nem lehet az asztal alá seperni. "Az egész világ várja ezt
a nyilatkozatot" - mondta J. de Smedt, Brügge püspöke az 1964
es ülésszakon. "Várják az egyetemeken, a nemzeti és nemzetközi
szervezetekben, a keresztény és nem keresztény közösségekben, a
közvéleményben." Mint hamarosan kiderült: egyre több zsinati
atya követelte, hogy a zsinat nyilvánosan tárgyalja és proklamálja
az embernek a vallásszabadsághoz való jogát.

Csak pragmatikus nyilatkozat?

Könnyen félreérthetőaz a magyarázat, mely egyes kommentátorok
szövegeiben feltűnik. A nyilatkozat - állítják - semmiképp sem
érinti a tévedés vagy igazság problémáját, az ezzel kapcsolatos sze-
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Vallásszabadság mint
emberi jog

Jd. H. Lutz: Zur
Geschichte der Toleranz

und Religionsfreiheit,
Darmstadt, 1977. 101.

H. Lutz Lm. 101.

Hithirdetés és/vagy
vallásszabadság

mélyes állásfoglalás jelentőségét. A dokumentum csakis a szemé
lyeknek és közösségeknek a mindenkori közhatalomhoz való viszo
nyát kívánja tisztázni . Más szavakkal: a vallásszabadság a szabad
vallásgyakorlás jogával azonos. Ha azonban a zsinat csakis ezt a
kérdést akarta volna megválaszolni, elégséges lett volna, ha egy
pragmatikus nyilatkozatot tesz közzé, és kijelenti, hogy a minden
kori közhatalom köteles a személyek és közösségek szabadságjogai
között a vallásszabadság jogát is tiszteletben tartani. Más megkö
zelítésben így is fogalmazhatott volna: igényt tartunk ugyan rá,
hogy vallási kérdésekben exkluzív módon az igazság birtokában
vagyunk, a jelen pluralisztikus helyzetben azonban a társadalmi
béke érdekében lemondunk róla, hogy ezt az igényt és jogot mindig
és mindenütt érvényre juttassuk. Az ilyen és hasonló megfogalma
zások bizonyára nem váltottak volna ki nagyobb vitákat. A megle
pő és viharokat támasztó az volt, hogy a hivatalos egyház a zsina
ton a tények és a "kényszerhelyzet" nyomása alatt nemcsak a prag
matikus-türelmes magatartás elvét és gyakorlatát hangoztatta, ha
nem a józan ész és a kinyilatkoztatás alapján kivétel nélkül minden
ember számára biztosítani akarta a vallásszabadságot. Ez a radika
lizmus - ahogyan azt a dokumentum ellenzői minősítették- éles
viták forrásává lett.

Nem kétséges, a zsinat megnyitásakor (1962 őszén) a vallássza
badság kérdésében egyértelmű és világos állásfoglalást nem vár
tak attól az egyháztól, melyet évszázadokon át a dogmatikus me
revség és intolerancia jellemzett. Csak két, az elmúlt másfél év
században megfogalmazott véleményre utalunk. Nietzschének
egyik kijelentése: "A keresztényeket nem emberszeretetük, hanem
épp ennek a szeretetnek tehetetlensége akadályozza meg abban,
hogy elégessenek minket." Nem kevésbé élesen fogalmazott A.
Harnack: "A vallásüldözések újra kitömének, ha a katolikusoknak
ahhoz hatalmuk lenne. Egyházukról és a hívő engedelmességről

vallott felfogásuk ezt megköveteli tőlük. Ágostonnak a »coge int
rare« (kényszerítsd, hogy belépjenek) kijelentése az egyház maga
tartásának nem túlzó gyakorlata, hanem az elv szükségszerű kö
vetkezménye. S ami a legsajnálatosabb, mindez a lelkek üdvössé
ge iránti aggódásból fakadó következmény."

Ilyen évszázados előzmények után érthető, hogy a vallássza
badságról szóló nyilatkozat szorgalmazói túl akartak lépni a
pusztán pragmatikus tolerancia szemléletén és gyakorlatán. Az
ember személyes jogából eredő alapvető szabadságot, az ebből fa
kadó szabad döntés lehetőségét és jogát kívánták proklamálni.
Maguk mögött hagyva minden taktikai-pragmatikus megoldást, a
vallásszabadság kérdésében az emberi józan gondolkodásra és az
isteni kinyilatkoztatásra építő jognak akartak érvényt szerezni.

De lehetséges volt-e ez? Hogyan követelhet az egyház minden
ki számára vallásszabadságot akkor, amikor felelősen kell hirdet
nie a kinyilatkoztatott igazságok elfogadásának szükségességét?
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2. pont. - Itt utal a
zsinat XXIII. János

Pacem in terris
eneiklikájára, továbbá

XIII. Leó, XI. ésXII.
Piusz több

megnyilatkozására.

Nem kell-e az egyház tanítóhivatalától az igazság kérdésében
több következetességet elvárni?

A zsinati nyilatkozat válasza e kérdésekre egyértelmű: "Ez a
Vatikáni zsinat kijelenti, hogy az emberi személynek joga van a
vallásszabadsághoz... A vallás tekintetében senki se legyen kény
telen lelkiismerete ellen cselekedni... Kijelenti továbbá a zsinat,
hogy a vallásszabadsághoz való jog az emberi személy méltósá
gán alapszik, amint ez a méltóság mind az Isten kinyilatkoztatott
szavából, mind pedig magából az észből megismerhető."

A zsinat előtt ilyen megfogalmazást talán senki sem várt a leg
főbb egyházi tanítóhivatal képviselőitől. A nyilatkozat tartalma a
katolikus egyház tagjait is meglepte, és bizonyára sokakban fel
merült a kérdés: vajon az ilyen megfogalmazás nem kerül-e
szembe a katolikus tanítás alapelveivel?

Alapelvek

Vö. 11. pont; 1Tim 2,4

Vö. STh III. q. 64. - a.
7e.

Amegváltás
egyetemessége

A nyilatkozat előkészítői tisztában voltak azzal, hogy bizonyos ér
telemben az egyházi tanítás "szűzföldjén" kell ugartörő munkát
végezniük. Az előkészítő bizottságnak az egyházi tradíciót, minde
nekelőtt az isteni kinyilatkoztatást szem előtt tartva kellett a szöve
get a zsinati atyák elé terjeszteni. Anélkül, hogyatervezetnek négy
éven át történő alakulását bemutatnánk, anélkül, hogya nyilatko
zat egész szövegét közölnénk (olvasható a II. Vatikáni zsinat tanítása
című kötetben, Budapest, SZIT, 1992), ismertetjük a nyilatkozatnak
néhány alapvető megállapítását.

Az atyák legfontosabb dogmatikus hivatkozási elve Isten egye
temes üdvözítő szándékának hangsúlyozása volt. Istennek a szándé
ka egyetemes és feltétlen, nem a konkrét ember erkölcsi magatar
tásának függvénye. Természetesen a megállapítás elvi szinten mo
zog, és nem szól arról, hogy az ember milyen cselekedetekkel
vagy mulasztásokkal befolyásolhatja saját üdvösségét. Ez az isteni
szándék nem "menlevél" a könnyelmű életvitelü, Isten parancsai
val nem törődő ember számára. Ugyanakkor elvben egyetlen em
berről sem állítható, hogy nincs lehetősége az üdvösség elnyerésé
re. Már Aquinói Szent Tamás is úgy fogalmazott, hogy Isten nem
kötötte az üdvösséget úgy a szentségekhez, hogy ne ajándékoz
hatná azok nélkül is az embemek.

A dokumentum érvei között szerepel a megváltás egyetemességé
ről szóló tanítás is. Minden ember csakis Krisztus megváltásának
erejében és következményeként nyerheti el az üdvösséget. Krisz
tus nemcsak azokért halt meg, akik az egyház tagjai, hanem min
denkiért. A gyakran és beszűkítő értelemben ismételt elv: "az
egyházon kívül nincs üdvösség" (extra ecclesiam nulla salus) az
évszázadok során ismételten az intoleráns szemlélet "ütőkártyája"

volt. A Szent Ciprián által (t258) - bizonyos eretnek-keresztelés
ellen - megfogalmazott elv csak megfelelő értelmezéssel alkal-

580



Jó összefoglaló munka
erről a kérdésről: W.
Kem: Ausserhalb der

Kirche kein Heil?
Freiburg, 1979.

mazható, és soha nem volt az egyház "hivatalos" tanítása. A val
lásszabadságról közzétett nyilatkozat közvetetten épp e tétel el
lenkezőjét állítja. Egyébként az egyházról szóló zsinati dokumen
tum (Lumen gentium) az egyházhoz tartozás sajátos "kiterjesztésé
ről" már 1964 őszén tett közzé tanítást. Amíg ezt a zsinati egy
házfogalmat és egyházképet - sajnálatos módon - nem min
denki ismeri és teszi magáévá, a vallásszabadság problémája is
sokak számára érthetetlen kérdés marad. A Lumen gentiumhoz ha
sonlóan az ökumenizmusról, a nem keresztény vallásokról és az
ateizmusról megfogalmazott zsinati tanítások egyaránt "előfutá

rai" voltak a vallásszabadságról szóló nyilatkozatnak.

A múlt árnyéka

A vonatkozó,
meglehetősen

nagyszámú
szövegrészletet a

Denzinger-Schönmetzer
szöveggyűjtemény teszi

közzé.

Vallásszabadság 
a kisebbségi helyzet

függvénye?

Utz-Groner: Soziale
Summe Pius' XI/.

Freiburg Ld. Schw. II.
3977-78.

Közismerten komoly akadálya volt a dokumentum megfogalmazá
sának és elfogadásának számos 19. századi pápai megnyilatkozás,
elítélő kijelentés. Igaz, az adott történelmi-társadalmi helyzetben
lehet ezeket jóindulatúan értelmezni, "menteni", de nehéz olyan
kijelentést "kimagyarázni" mint amilyent például XVI. Gergely
Mirari vos kezdetű enciklikája tartalmaz: a lelkiismereti szabadság
igénylése értelmetlen, téves állítás, sőt őrültség. Vagy IX. Piusz ki
jelentése a lelkiismereti és kultusz-szabadságról: hamis és téves esz
me ez, mely az egyház és a lelkek üdvösségének romlására van.
Nem hallgathaljuk azonban el, hogy gyakorlati vonatkozásokban
XVI. Gergely toleráns volt, és utódainak kijelentései is inkább elvi
síkon mozogtak. Mégis: a 19. század és a 20. század első felének
hivatalos egyházi megnyilatkozásai a vallásszabadság és a toleran
cia kérdésében meglehetős "szűkkeblűségről" tanúskodtak

Az előzmények, kemény elvi megfogalmazások ellenére a hiva
talos katolikus egyház a századforduló óta tudomásul vette a val
lásszabadság gyakorlati elismerését, mégpedig ott, ahol ezt a jo
got az állami törvények biztosították. Ha egy-egy országban a ka
tolikusok kisebbségben voltak, ott az egyház ragaszkodott a val
lásszabadság törvénybe iktatásához (például skandináv államok
ban). Ugyanakkor ahol a katolikusok túlnyomó többségben voltak
(például Spanyolországban), ott ezt a jogot nem, vagy csak nehe
zen akarták tudomásul venni. Századunk derekán XII. Piusz meg
fogalmazása már előremutató, de rendkívül diplomatikus volt.
Mindaz, ami nem felel meg az objektív igazságnak és az erkölcsi
törvénynek - vallotta -, annak objektíve nincs létjogosultsága,
nem propagálható. Mégis, a magasabb és átfogóbb jó azt taná
csolja, hogy az ilyen megnyilatkozások és tények ellen sem tör
vényekkel, sem kényszerítő lépésekkel ne lépjenek fel.

E néhány rövid utalás is érthetővé teszi, hogy a nyilatkozat
megfogalmazóinak nem volt könnyű dolguk. Az alapszöveget is
mételten átdolgozták. Nagy segítségükre volt a zsinati aulában el
hangzott számos támogató javaslat, hozzászólás. A 2. és 4.
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ülésszak között a tervezetet hat megfogalmazásban terjesztették
elő és vitatták meg. A "régi" és az "új" szemlélet közti különbsé
gek és az ennek nyomán támadó feszültség olykor nagy volt. A
viták nem nélkülözték a drámai pillanatokat sem. A hosszú idő

(két év) azonban jót tett az ügynek, utólag már senki nem mond
hatta, hogy elhamarkodott döntésre került sor. Az "utolsó pilla
natban", a zsinat berekesztése előtt egy nappal hozták meg a
szinte egyhangú határozatot.

Összefoglaló megállapítások

A nyilatkozat ésa
katolikus tanítás

A nyilatkozat alapvető, elvi megállapítása, hogy a vallásszabadság
joga az emberi személy lényeges jogaihoz tartozik. A sokat emlegetett
tétel, mely szerint a "tévedésnek nincs joga", emellett az elvi meg
állapítás mellett jelentőségét veszíti. Egyébként is: nem az igazság
nak vagy a tévedésnek, hanem csak az embernek, emberek csoport
jainak lehetnek jogaik. Akkor is helytálló e megállapítás, ha embe
rek, embercsoportok "tévedésben élnének". Az elvi megállapítás
akkor sem veszít érvényességéből, ha valaki - bár helytelenül,
esetleg felelőtlenül - nem keresné őszintén az igazságot.

A vallásszabadság jogának kinyilvánítása sem az agniszticizmus
nak, sem az indifferentizmusnak nem nyit teret. Az ember köteles
sége ugyanis, hogy őszintén keresse az igazságot. Természetesen
az igazságkeresés feladatát nem lehet sem erkölcsi, sem fizikai
kényszerrel előmozdítani. Az embert belsőleg érintő etikai köve
telményeket - azok jelentőségétnem csökkentve - nem lehet az
ember személyi méltóságából fakadó jogok elé vagy fölé helyezni.

A nyilatkozat részletesen tárgyalja a vallási közösségek szabad
ságjogait (4. pont). Ugyanakkor hangoztatja, hogy ezek a közössé
gek terjeszkedésüknél kerüljenek minden erőszakot, manipulációt.
Ez esetben ugyanis a "vallásszabadság nevében" épp az emberi
jogok ellen vétenének.

Az államhatalomnak nincs joga előírásokkal vagy tilalmakkal a
személyek vagy közösségek vallási döntését, illetőleg vallásgya
korlatukat korlátozni.

Az alapelveknek már e vázlatos ismertetése után is felmerülhet
a kérdés: vajon a katolikus egyház tanításával és hagyományaival
mindez összeegyeztethető-e?Akadtak, akik e kérdésre a zsinaton
nemmel válaszoltak, s máig is vannak, akik elutasítják a hivatalos
zsinati megfogalmazást.

A nyilatkozat a kérdést a következőképp válaszolja meg:
1. A dokumentum első szavai rögtön az emberi személy méltó

ságáról szólnak. Egyértelmű utalás ez arra, hogy az emberiség tu
datában a szabadságjogokra való igény egyre inkább, sőt követe
lően elmélyül. Következésképp nem kell mindent és mindig, a
már régen ismert és helytelen gyakorlatot szem előtt tartva szem
lélni, megfogalmazni.
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2. A vallásszabadság érintetlenül hagyja azt a hagyományos
katolikus tanítást, hogy az embereknek és csoportjaiknak erkölcsi
kötelességük keresni az igaz vallást és Krisztus egyetlen egyházát. To
vábbá: a zsinat fejleszteni szándékozott (evolvere intendit) az
újabb kori pápák tanítását a személy sérthetetlen jogairól, vala
mint a társadalomnak helyes jogi elvek alapján való rendezéséről

(vö. a nyilatkozat 1. pontjának utolsó szakasza). Ezzel a fogalma
zással - bár csak bennfoglaltan -, a zsinat elhatárolta magát a
19. század néhány pápájának tanításától. Úgy tűnik, ez volt a leg
kevesebb, amit e vonatkozásban meg kellett tennie.

Az elv és a gyakorlat 3. A nyilatkozat a 12. pontban sajnálkozással ismeri el, hogy Is-
ten népének életében előfordult az Evangélium szellemének ke
vésbé megfelelő sőt azzal ellenkező cselekvésmód is. Ugyanakkor
mindig érvényben volt az egyház tanítása, hogy a hit csak szabad
emberi döntésből fakadhat, és a hitre senkit sem szabad kényszeríteni.
Sajnos, a gyakorlat az egyház története során nem egyszer az elv
mögött kullogott.

Mit nem mond ki a nyilatkozat?

Vö. J. Ch. Hampe: Die
Autoritat derFreiheit,

München, lll., J. Feiner
korrmentária: Freiheit
des Glaubens türalle.

218-231.

A nyilatkozat nem állítja, hogy azért nem szabad másokkal kapcso
latban vallási kényszert alkalmazni, mert minden vallási meggyő
ződés egyenlőképp igaz. Katolikus tanítás, hogy Isten Krisztusban
kinyilatkoztatta a teljes vallási igazságot. Ennek konkrét és egyetlen
igaz létezési formája a katolikus egyházban jelenik meg. Lehetősé

gei és adottságai szerint minden ember köteles ez után az igazság
után keresni-kérdezni.

A dokumentum nem állítja, hogy a katolikus egyház bármely
tagja a vallásszabadság joga alapján az egyház tanítását tetszés
szerint elfogadhatja, elutasíthatja, esetleg abban "válogathat".

A nyilatkozat sehol sem állítja, hogy az egyháznak nem köte
lessége Krisztus igazságát, evangéliumát hirdetni, és ezúton az
emberek üdvösségén fáradozni. A szöveg egyértelműen tartal
mazza, hogy az egyháznak az idők végéig hirdetnie kell a kinyi
latkoztatás igazságait, továbbá hogy Krisztus számára adta át az
üdvösséghez vezető kegyelmi eszközöket.

E "korrigáló", helyesbítő szempontok ugyan nem tartoznak
szoros értelemben a vallásszabadság kérdésköréhez, szükséges
azonban ezeket - épp az ellenkező vélemények, a nyilatkozat el
utasítóinak "semlegesítésére" - röviden vázolni. De épp úgy
szükséges azt is hangoztatni, hogy a vallásszabadságra nemcsak a
katolikusoknak, hanem minden embemek joga van, bármily hit,
vallás mellett köti le szabad, lelkiismeretében meghozott döntés
sel önmagát.

Az egyház hosszú "tanulási folyamat" során jutott el ahhoz,
hogy ez a nyilatkozat - a kinyilatkoztatott tanításra építve, de
ugyanakkor az "idők jeleit" is figyelembe véve - a zsinat "utolsó
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percében" napvilágot lásson, és pápai megerősítést nyerjen. Sajá
tos és nyilván a kegyelem hatására kibontakozó belső fejlődésről

van itt szó.

A tolerancia problémája

Vö. 9. pont

A tolerancia mint a
türelem erénye

(Vö. B. Haring: Das
Gesetz Christi, II.

Freiburg, 1973. 401-7.

A vallásszabadságról szóló megfontolások, a zsinati dokumentum
tanulmányozása felvetik a vallási türelem problémáját. A vallássza
badságról szóló tanítás egyrészt az embert megillető jogon, annak
személyi méltóságán alapul, másrészt Isten kinyilatkoztatott szavá
ba mélyíti gyökereit. Ez a megfogalmazás is utal rá, hogy a zsinaton
közvetlenül a vallásszabadságról tárgyaltak, s ehhez csak közvetve
kapcsolódott - a viták során olykor éles nézeteltéréseket tárva fel
- a tolerancia kérdése. A zsinat előtt mintegy húsz évvel még va
lószínűen minden katolikus teológus úgy nyilatkozott volna - XI
II. Leóra és XII. Piuszra hivatkozva -, hogy bár az általános val
lásszabadság tárgyilag rossz, de a társadalmi béke érdekében tole
rálni kell. Ezt a tételt a II. Vatikáni zsinaton már csak egy kisebbség
vallotta. Időközben ugyanis általánosan elfogadott tétellé vált, hogy
a vallásszabadságot nemcsak meg kell tűrni, hanem az Istentől kapott,
eredendő emberi jogként el kell ismerni és védelmezni.

A zsinat nyilatkozata maga mögött hagyta az ún. polgári tole
rancia elméletét. Nem azért, mert az teljességgel helytelen, hanem
mert már nem felel meg a pluralista társadalom követelményei
nek. Az a tolerancia, mely a vallásszabadság-nyilatkozatból folyó
következmény, nem ítélet valamely vallási igazsággal kapcsolat
ban (például Isten létezéséről), hanem nyitva hagyja az igazság és
tévedés kérdéseit. Teret enged a másik ember ama természetes
személyi jogának, hogy meggyőződését szabadon alakítsa ki s
eszerint formálja életét. A keresztény ember ugyan hittel vallja,
hogy "nincs más evangélium" (Gal 1,7), nem fogad el semmiféle
relativitást, mindazonáltal neki sem egyszer s mindenkorra meg
szerzett "birtoka" ez az igazság. Nem ő ragadja meg Istent és
igazságát, hanem előbb Isten hívja, vonzza őt.

Félreértések elkerülése végett hangoztatnunk kell: a tolerancia
nem közömbösség! Aki közömbös, az nem a türelem erényét gya
korolja, hanem egyszeruen távol tartja magát a vélemények és
meggyőződések feszültségétől, nem foglal állást. A közömbös em
ber toleranciája önmagában ellentmondás. A türelmességhez hoz
zátartozik az eltérő meggyőződés elviselése az azzal való egyet
értés nélkül. Ebben rejlik a lényegi különbség a tolerancia keresz
tény eszméje és gyakorlata, és a felvilágosodás relativizáló tole
rancia-felfogása és gyakorlata között. A kereszténynek tisztelettel
kell viseltetnie minden őszinte (vagyis például nem opportunista,
nem egyéb alantas szempontok szerinti) lelkiismereti meggyőző

déssel szemben, akkor is, ha azt maga tévesnek tartja,
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A tolerancia emberi-erkölcsi értéke nem téveszthető össze soha
az igazság fogalmával. Az igazság nem türelmes és nem türelmet
len. Értelmetlen ezért azt állítani, hogy bár a keresztény türelmes
a máshitűekkel, a heretikusokkal mint személyekkel, ugyanakkor
dogmatikus intoleranciát képvisel. A dogma értelmében vett hit
kijelentés ugyanis nem "intoleráns". Ebből következik, hogya to
lerancia nem az igazság mibenlétére, tartalmi mondanivalójára
vonatkozó állásfoglalás, hanem az emberi szolidaritás következ
ménye, a másik, a többi személyes szabadságjogának elismerése.
Ugyanakkor saját hite megvallásáról a kereszténynek nem szabad
lemondani valamiféle tévesen értelmezett toleranciából. A keresz
tény tolerancia azonban elsősorban az igazságnak a szeretet erejé
ben fogant megvallását jelenti: "A szeretet által vezérelve kell kö
vetnünk az igazságot, és mindenben gyarapodnunk, míg össze
nem forrunk a Fővel, Krisztussal" (Ef 4,15).

A tolerancia határa A toleranciának természetesen van határa is. Ha alapjaiban fe-
nyegetik az egyházat, annak hitét és erkölcsi meggyőződését,

vagy az egyház egyik tagja lép fel tagadólag, akkor láthatóvá vá
lik - elsősorban az egyházi belső toleranciát érintő - határ,
melynek áthágása jelzi, hogy a személy vagy csoport elhagyta a
communio ftdeliumot. Ha az egyház lemondana erről a szigorról és
határról, bizonytalanná válnék önazonossága. Mindazonáltal e te
kintetben is a szeretet és a személy lelkiismereti meggyőződésének
tisztelete kell, hogy irányítsa a szükséges intézkedéseket. Jézus maga

Vö. Mt 13,24-30 mondta: a növekedő búza között a konkoly is felüti fejét.
Az Evangélium a szeretet erejében tanítja az igazságot, még az

ún. kemény igazságokat is (vö. Ef 4,15). Igen nehéz feladat mind
kettőnek eleget tenni: a szeretet parancsának éppúgy, mint az
igazság követelményének. Ez csakis annak az isteni paradoxon
nak erőterében lehetséges, amely "minden gondolatot fogságba
ejt a Krisztus iránti engedelmességben" (2Kor 10,5). A keresztény
tolerancia sohasem valamiféle negatívum, hanem a gazdagság ka
tegóriája, továbbá az embertársainkban rejlő "isteni eredet" tiszte
lete. A Szentlélek ott és úgy működik, ahol és ahogy akar. Ember
nem ismerheti szándékait, nem emelhet számára semmiféle korlá
tot. Ezért a keresztény ember a másik megértésére, de egyszer
smind megajándékozására is törekszik. Az ajándék elfogadását
nem lehet kényszeríteni. Bár a keresztény jottányival sem csorbít
hatja a páli felszólítás érvényét: hirdetni kell az Evangéliumot,
"akár alkalmas, akár nem" (Zfim 4,2), mégis tökéletessé teszi ezt
a feladatot azzal a szeretettel, melyről szavaival és életével Szent
Pál is oly sokféleképp tett tanúbizonyságot.

A szeretet toleranciája A szerétetből fakadó tolerancia mindig az igazi egység vágyát
éleszti, nevezetesen, hogy minden jóakaratú ember majd közös
otthonra leljen. Ha ezt a törekvést helyezzük keresztény létünk
középpontjába, akkor szabadítjuk fel igazán a keresztény toleran
ciában rejlő erőt. Erre az erőre különösen nagy szükségünk van
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A hitterjesztés és az
intolerancia

Vö. J. C. Murray: Die
Erklarung über die

Religionsfreiheit, in:
Theologisches.

Jahrbuch, 1968, Leipzig,
316. Atoleranciával

kapcsolatos kérdésekről

részletesebben Szennay
András.: Sok út vezet

Istenhez? Helyes és
hamis tolerancia.

Pannonhalmi Szemle,
1994. 3. 15·27.

korunkban, amelyet az egykor homogén kultúrák és zárt vallási
erők felbomlása jellemez, és amikor a különbözö vallásokból szár
mazó elemek együtt lépnek fel világnézeti kínálatként. Erre gon
dolva a keresztény ember által is elfogadott és gyakorolt toleran
cia annak a ténynek szükségszerű tudomásulvétele, hogy sok val
lás létezik különféle tanítással és különbözö életértelmezéssel.

János-evangéliumaban olvassuk: "Az igazság szabaddá tesz benne
teket" (Jn 8,32). Ugyanebben a tartalmi összefüggésben áll Szent Pál
kijelentése: "Ahol az Úr Lelke, ott a szabadság" (2Kor 3,17). Ezekre
a szentírási kijelentésekre kell emlékeznünk, amikor a vallásszabad
ság jogát figyelembe nem véve a hit gyakorlása és terjesztése az in
tolerancia jegyeit mutatia fel. A kereszténység történetének egyes kor
szakaiban a külső kényszer, halálbüntetés, inkvizíció, a "másvallású
ak" elítélése, megvetése - sajnálatos módon - ismert jelenség volt.
Történt mindez az "igaz hit" érdekében és védelmében.

A tolerancia és az igazság, az igaz hit és a szabadság az embe
ri jogok tiszteletben tartásának posztulátumában találkozik. A to
lerancia minden ember számára megköveteli a szabadságot, hogy
ki-ki meghozhassa alapvető döntését a vallásos hit, illetve az is
tenhit, valamely vallási közösség mellett vagy ellen, esetleg alkal
masint egy vallás nélküli közösséghez csatlakozzék. Ennek a sza
badságnak megteremtése és biztosítása egyszersmind a vallások
nak, így a kereszténységnek is érdeke. S épp erről a szabadságról
van szó a zsinati nyilatkozatban.

A nyilatkozat jelentősége

Feltehető a kérdés: miben áll a tanításbani fejlődés a vallásszabad
ságról szóló nyilatkozatban? Ha csupán néhány gyakorlati kérdésre
gondolnánk - például az egyház lemond több hagyományos kö
zéleti privilégiumáról, vállalkozik a nem katolikus vallási közössé
gekkel a dialógusra, közérdekű együttműködésrestb. -, akkor, az
említett feladatok fontosságát szem előtt tartva, még nem mértük
volna fel a nyilatkozat valódi jelentőségét. A zsinat anélkül, hogy a.
vallási közömbösséget hirdető túlzó liberalizmusnak téves állítását
elfogadta volna, kifejezésre juttatta, hogy a vallásszabadságról szó
ló megállapításai nem csupán elvi jelentőségűek, azok nem valami
féle "légüres térben" mozognak, hanem az ember lelkiismereti sza
badságából folyó döntést és az ebből következő gyakorlatot tartják
szem előtt. A valódi emberi, társadalmi, történeti adottságok figye
lembe vétele nélkül az emberi szabadságról csak elvont, eszmei
megállapításokat lehet tenni. Az emberi személy méltóságának tisz
teletben tartása nemcsak egy belső, lelkiismereti aktus, hanem an
nak kifelé, a közösségi, társadalmi életben való jogos megnyilatko
zásait is figyelembe kell vennie.

Mindezek után a következő megállapításokat teheljük:
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VÖ. A katolikusok hite,
SZIT, 1991. 140.

1. A katolikus egyház a II. Vatikáni zsinaton első ízben nyilat
kozott hivatalosan - a történelmi helyzetet és távlatokat is szem
előtt tartva - a vallásszabadság kérdéséről. Hangoztatta, hogy a
szabad emberi döntéseknek nemcsak a belső, lelkiismereti, hanem
a külső, társadalmi fórumon is helyet kell adni.

2. A nyilatkozatban az egyház saját elveit, mindenekelőtt a ki
nyilatkoztatásban fellelhető tanítását tartotta szem előtt. A hitünk
által felismert és elfogadott igazság nem szenvedhet csorbát, de
akadályozója sem lehet mások szabad döntésének és az e döntés
ből fakadó, a legalapvetőbb erkölcsi normákat mindig tiszteletben
tartó gyakorlatnak.

3. Az igazság és szabadság egymással szemben soha nem játsz
ható ki. Az egyház ügyvédje kíván lenni az emberi szabad döntés
jogának csakúgy, mint a saját maga által felismert és vallott igaz
ságnak. Ugyanakkor az igazság hagyományos prioritását nem ad
hatja fel egy szélsőséges liberalisztikus szabadságszemlélettel
szemben. Meg van róla győződve, hogy az emberi méltóságból
fakadó szabadság és az igazság őszinte keresése elmélyítheti, erő

teljesebbé teheti az embemek önmagával és Istennel szembeni kö
telezettségeit.

4. A vallásszabadság és a vele kapcsolatos tolerancia fokozott
éberséget követel a ma és holnap lehetséges diktatórikus törekvé
sekkel szemben. De ugyancsak éberségre int az egyházon belül is.
A restaurációs szemlélet, a zsinat előtti gondolkodás - ha talán
nem jelentős mértékben -, de jelen van, és ma is hat az egyház
ban. A szűklátókörűség ma is szedi áldozatait.

5. A zsinat erkölcsi kötelezettségként kezeli, hogy az emberek
nek őszintén keresniük kell a vallási igazságot. Számos kommen
tátor szerint ez bennfoglaltan azt is jelenti, hogy ez az őszinte ke
resés az embereket elvezetheti Isten igazságának felismeréséhez.

***
A vallásszabadság-nyilatkozat kidolgozása küzdelmes és nehéz
volt, de gyökeres fordulatot hozott vallási téren a "legendás" kato
likus intoleranciával kapcsolatban. E megnyilatkozás voltaképp
visszatérés volt az Evangéliumhoz, amely a hithez való csatlakozást
és a vallási gyakorlatot szabad aktusként mutatja be. A nyilatkozat
nyomán talán kissé jobban leszünk képesek rá, hogy meglássuk
azokat a közös értékeket, melyek a különféle valláshoz tartozó em
bereket összekötik, s hogy tiszteletben tartsuk az ember személyi
méltósága, személyes joga alapján meghozott szabad lelkiismereti
döntéseket.

A katolikus egyház a zsinaton e nyilatkozat közzétételével fon
tos lépést tett saját és az emberiség békés, szabad jövőjének ki
bontakoztatása felé. Azon az úton tette meg az első lépést, me
lyen tovább kell haladnia.
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