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Az egyház ereje 

Az emberi társadalom elképzelhetetlen az istenhit nélkül. Mindez az isteni kinyilat
koztatás következménye, mert Isten kinyilatkoztatja magát a természetben és kü
lönleges módokon. Az ember sóváran ragadja meg a kinyilatkoztatás tényeit, mert 
az alapvető kérdések, a keletkezés és a halál, a szeretet és a gyűlölet, a bűn és a bün
tetés, a bűnbocsánat, valamint a körülöttünk levő világ számtalan jelensége az em
ber számára megválaszolandó kérdések özönét veti föl. A hit a vallás formái közt je
lenik meg, az pedig gyakran az egyház szervezetében munkálkodik. A vallásnak 
kettős arculata van. Az egyén számára adhat biztos útmutatást, másrészt kisebb és 
nagyobb közösségek életét teszi biztonságossá. 

A kereszténység a zsidó közösség vallásából és egyházából fejlődött ki, és törté
nelme során az emberiségnek képes volt megnyugtató és Istenhez elvezető tanítá
sokat és közösségi formákat létrehozni. Az európai élet alakulásában meghatározó 
szerepe volt, van és minden bizonnyal lesz is. Hallatlan erőt sugároz, még akkor is, 
ha időnként válságok jelentkeznek. Épp ezen válságok túlélése bizonyítja a keresz
ténység hallatlan erejét. 

Az emberi társadalom alapvetően morális közösség, mert a benne élő emberek 
egymáshoz való viszonyát az erkölcsi értékrend szabja meg. Ez sokkal magasabb fo
galom, mint a szokások, mert azok lehetnek biológiailag kódoltak, vagy körülmé
nyek szabta lehetőségek során kialakult cselekvések, míg a morál egy sajátos belső 
kényszer, amely a jó követését parancsolja és ez a parancs az Istentől származik, 
akár tudja azt az illető, akár csak érzi a rá ható erőt. A kereszténység ezt a morális 
érzéket a zsidó vallástól örökölte, mert már Ábrahám teljesítette Isten parancsát, és 
kialakította azt a rendet, hogy erre a parancsra hallgatni kell. Ez nem jelenti azt, 
hogy mindenki hallgatott is erre, mert a másik fontos tanítás, hogy az ember kép
telen a jót magától követni. Az állam kialakulásával a morális parancsokat a törvé
nyek igyekeztek írásba foglalni. Ez Mózes nevéhez kapcsolódik, de itt jelentkezett a 
következő dilemma, nevezetesen a moralitás és a legalitás összeütközése. A tör
vényt ugyanis lehet betű szerint is értelmezni, és lehet a törvény szellemét követni. 
A bűnbeesés története rendkívül fontos lélektani fölismerés is. Péter, aki képes volt 
Jézus védelmére kardot rántani, mégis háromszor megtagadta Jézust. De amikor a 
kakas megszólalt, és eszébe jutott Jézus jövendölése, kiment és keservesen sírt; 
megbánta bűnét, árulását. A zsidó vallásnak volt még egy alapvető sajátossága. Á 
zsidó nép az ószövetségben Isten kiválasztott népe lett, ami hallatlan öntudatot, de 
felelősséget is jelentett. Ez a szövetség bővült ki Krisztussal az emberiség felé, mert 
az új szövetségben Krisztus érdeméből, a benne hívők és bűneiket megbánok, bűn
bocsánatot nyertek. Akik ezt a történelem folyamán végiggondolták és átélték, a 
legcsodálatosabb élményben részesülhettek. Egy megtörtént dolog (a bűn) meg nem 
történtté válhat. Krisztus egyúttal az ember számára a legfélelmetesebb dolgot, a 
halált is legyőzte, és az örök életet ígérte. 

A keresztény egyház első és legfontosabb dolga ennek az örömhírnek (evangéli
um) hirdetése, ami természetesen rendkívül nehéz, összetett és áldozatos feladat. A 
történelem során mindig voltak, vannak és lesznek, akik ezt a reájuk bízott felada-



tot sikerrel tudták és tudják elvégezni, de mindig voltak, vannak és lesznek, akik a 
feladat nagyságával nem tudtak, illetve tudnak megküzdeni. A történész nem ítél
het, csak a jelenségeket tárhatja föl. 

A római birodalomban igen gyorsan terjedt a kereszténység. Ennek alapja az er
kölcs volt. A Tízparancsolatot a törvény szelleme alapján tisztelték, és a krisztusi 
szeretet-paranccsal hallatlanul megerősítették. Hatott az Isten előtti egyenlőség 
hirdetése is, a szegénység dicsérete, de már ekkor a bűnbocsánat hirdetése volt a 
legfontosabb. Nem politizáltak, de a császár előtt nem áldoztak, ezért korán kiala
kult a keresztényüldözés. Az eredetileg zsidó szekta rövidesen megnyílt a pogányok 
előtt is Pál apostol kezdeményezésére. Eleinte keleten terjedt, de rövidesen a biro
dalom egész területén hódított. Szertartása eleinte csak a keresztelés és az úrvacso
ra volt. Minden szellemi mozgalom idővel saját fenntartására is kénytelen szerveze
tet létrehozni. Ez a I I . században indult el. A presbiterek vezették az egyes gyüle
kezeteket, a diakónusok segítették, és a városokban megjelentek a felügyelők. Áz ül
dözések nem ártottak a kereszténységnek, sőt a kiválasztottak hitét az erősítette is, 
annál inkább, mert szilárdan meg voltak győződve arról, hogy az ő hitük az egyedül 
igazi tan. Ez természetesen vallási vitákkal is együtt járt . Először a keleti vallások
kal kellett megküzdeni, majd normákat, hitelveket kellett megfogalmazni. A püspö
ki hatalom is egyre szilárdabb formákat öltött, és a görög műveltség is hatott. Ez 
eredményezte, hogy a görög filozófiai szakkifejezéseket fel tudták használni a ke
resztény tételek igazolására, de a I I I . századra épp a görög hatás következtében 
megjelent a képek és a szentek tisztelete is. Ennek a csodálatos, pezsgő szellemi 
életnek a szereplői voltak az úgynevezett egyházatyák. Csak néhány nevet emlí
tünk: Ireneus, Lyon püspöke, Cyprianus, Karthago püspöke, Tertullianus, Alexand
riai Kelemen, Origines. A görög műveltségen pallérozott keresztény tudósok, művé
szek, költők és zenészek is voltak. Már a IV. században Hieronymus latinra fordí
totta a Bibliát. Pannoniában született, Betlehemben kolostort alapított, a zenei kó
rusművészetet fejlesztette, és heves vitairatokban védelmezte a keresztény tanokat. 
Ennek a szellemi erjedésnek a betetőzése volt Augustinus (Szent Ágoston, 354-430), 
aki a középkori gondolkodás máig ható legkiemelkedőbb alkotója lett. Fő műve: az 
„Isten Országa" (De civitate Dei). Ebben fogalmazta meg, hogy a jók és igazak vilá
ga véglegesen csak az utolsó ítéletkor fog megvalósulni. Addig pedig az egyháznak 
és a császárnak is a legfőbb feladata, hogy az embereket már a földi életben is az Is
ten országa felé vezesse. Szerinte az egyház az Isten országának földi előképe. 
Augustinus már az új helyzetben élt és írt, mert a IV. században, Diocletianus bru
tális keresztényüldözése után Nagy Konstantin először vallásszabadságot hirdetett, 
majd államvallássá tette a kereszténységet. Mint hippói püspök, aki előzetesen a 
szónoklattan tanára volt, megalapozta a középkori oktatás rendszerét. Nem látott 
ellentétet a tudomány és a hit között, mert az hirdette, hogy a hitigazságokat csak 
igen művelt elmével tudjuk megérteni. Éppen ezért elismerte az antik tudományok 
készségfejlesztő erejét. 

A kereszténység államvallássá válásának azonban voltak súlyos következményei 
is. Eddig az lett keresztény, aki meggyőződött a hit jelentőségéről, most „érdemes 
lett" kereszténnyé lenni, tehát a gyülekezetek tagjai közé sok meggyőződés nélküli 
ember is bekerült. Hatalmi, személyi és szervezeti kérdések sok vitát és ellentétet 
eredményeztek. Létrejött az egyházszervezet az állami hivatalrendszer analógiájá
ra, mert az államhatalommal egyre szorosabb kapcsolat alakult ki . A püspöki hata
lom kikristályosodott. A püspököket az apostolok kizárólagos utódainak tekintet
ték, akik fölötte álltak a presbitereknek és diakónusoknak, ők viszont a tartományi 
fővárosok metropolitáinak (Konstantinápoly, Jeruzsálem, Alexandria, Antiochia és 
Róma) rendelődtek alá. Az arab hódítás után csak Konstantinápoly és Róma maradt 
független, így e két metropolita között vita alakult k i az elsőbbség körül. Már korán 
felmerült, hogy a római püspök az „igaz hit őre", majd I . (Nagy) Leó (440-461) a csá-



szár elismerésével „Krisztus helytartója" lett, aki az egyház legfőbb irányítója, a 
legfőbb bíró és a tanítás legfőbb őre. 

Az egyházszervezet, az egyházi hierarchia kiépülésével párhuzamosan egy má
sik folyamat is megindult. A világi hatalom térhódításával szembeni ellenszenv az 
igazi krisztusi szegénység megvalósítására törekedett. Egyiptom éghajlata tette le
hetővé, hogy egyesek remetének vonuljanak, és így magányos, önsanyargató élettel 
mutassanak példát. Ebből fejlődött ki a szerzetesség előbb keleten, majd nyugaton 
is. Szent Antal 330 körül vonult ki a sivatagba. Megírt élettörténete nagy hatást 
gyakorolt, és még életében létrehozták az első kolostort. Baszileiosz pátriárka meg
alkotta a keleti szerzetesek szabályzatát, és így a kolostorok hamarosan a püspökök 
felügyelete alá kerültek. Nyugaton a V I . században alakult ki a szerzetesség. 529-
ben Nursiai Szent Benedek megfogalmazta a Monte Cassinoban alapított szerzetes
rend szigorú reguláit. Azt vallotta, hogy a tétlenség szüli a bűnt, tehát szüntelenül 
dolgozni és imádkozni kell (otia dant vitia, illetve ora et labora). I t t már megfigyel
hetjük a nyugati fejlődés egy sajátosságát, nevezetesen, hogy a szerzetesek szolgá
latot végeztek a társadalom részére, és a munka megbecsülését példájukkal is mu
tatták. Nagyon fontos, hogy a munka nemcsak fizikai jellegű volt, hanem a szelle
mi és művészeti feladatokat is szorgalmazta. így lett a keresztény egyház a tudomá
nyok, a művészetek és a társadalmi adminisztráció legfőbb hordozója és segítője. I t t 
nem monopóliumról van szó, hanem a köz szolgálatáról. A VII . századtól azonban a 
gondolkodás beszűkülése figyelhető meg, mert a kulturális hagyományok ellen bi
zonyos ellenérzés keletkezett. Míg Augustinus a klasszikus műveltség értékeit föl
ismerte, és beépítette a keresztény gondolat fejlesztésébe, addig most ezzel szembe
fordultak, ami az általános műveltség hanyatlását eredményezte. Ezzel a folyamat
tal szállt szembe Nagy Károly, aki az antik műveltség felújítására törekedett, és a 
keresztény oktatást Augustinus szellemében szervezte, a kolostorok és székesegy
házak mellett. Alkuin tudós irányításával iskolákat szervezett, mert, mint írta 
„nincs jobb dolog az élet erkölcsösebb berendezésére, mint a bölcsesség dísze, a fe
gyelmezett elme dicsősége és a tanultság ereje." A tudomány, a művészek és az iro
dalom fellendült, és az egyházi zene is fontos szerephez jutott (Gergely pápa refor
málta meg). A V I I . századtól a harang használata is általános lett. 

AX. századtól Európa jelentősége fokozatosan növekedett. A népvándorlás lezaj
lott, a kereszténység fokozatosan elterjedt az egész kontinensen (a leglassabban 
észak és északkelet felé), az egyház szerepe a fejlődő államigazgatásban egyre jelen
tősebb lett. A X I . század közepén azok a szerkezeti különbségek, amelyek a keleti 
és nyugati társadalmakat megkülönböztették, az egyház végletes kettészakadásá
hoz vezettek. A nyugati rész a vatikáni centrum kialakulásával egyre jelentősebb 
politikai szerepet vállalt, míg a keleti területen a szokások és dogmák lassú megme
revedése folytatódott. 

A centralizáció létrejöttének nagy ára volt, mert a római püspök, akinek pápa 
neve fokozatosan általánossá vált, nemcsak a római patríciusokkal került szembe, 
hanem a német-római császártól is függött, és a keleti egyházzal is harcolt. Ráadá
sul az egyházon belül a fegyelem lazulása és a világi befolyás előretörése is komoly 
gondokat okozott. Ezzel szemben léptett föl a cluny-i reform, amely Hildebrand, a 
későbbi V I I . Gergely pápa révén kiszorította a világi elemeket a szerzetességből, 
majd megindította a harcot a pápa univerzális szellemi és világi hatalmáért. A jelen
ség kétarcú volt, mert egyrészt szellemi tisztulást is jelentett, másrészt viszont a 
papság az invesztitúra háborúk során fokozatosan a világi politika rabja, majd áldo
zata lett. Ugyancsak kétarcú volt a keresztes háborúk sora. Ezek a keresztény hi
tért lelkesedve indultak, a tömegek áldozatát eredményezték, másrészt a hatalmi 
politika és hódítás cselszövényeibe bonyolódtak. Szellemi következménye viszont a 
keresztes háborúknak az arab hatás, és ezen keresztül az antik műveltség rene
szánsza lett. Európában közben a gazdaság fejlődésével új anyagi és szellemi igé-



nyek és lehetőségek jelentkeztek. A tömegek lelki gondozását és felemelését szolgál
ták az új szerzetesrendek, mint a cisztercita és a premontrei rend, majd a társada
lom fokozódó fényűzése és az ezzel járó erkölcsi hanyatlás felébresztette a krisztu
si szegénység és a lelki tisztaság iránti igényeket. A kolduló rendek, a ferencesek és 
a domonkosok, ezeket a törekvéseket új módszerekkel igyekeztek kielégíteni. Ok a 
hívek pasztorálása során a társadalmi igazságokért is szót emeltek. Az egyház te
hát, a fellépő visszásságok mellett, igen nagy rugalmassággal törekedett az európai 
társadalom különböző rétegeiben jelentkező kérdésekre választ adni. Már a X I I . 
századtól állandóan napirenden volt a papnevelés színvonalának az emelése. Ezt az 
egyetemek létrejötte segítette elő. Ez egyúttal az új filozófiai tanok kialakulását is 
elősegítette. Késhegyig menő viták jellemezték a középkori egyetemeket. Óriási ha
tássaljárt Arisztotelész tanításainak a megismerése. Áz egyház eleinte tiltotta a ve
le való foglalkozást, azonban egy idő múlva felismerte ezen filozófia jelentőségét, és 
szabad utat nyitott az új filozófiai irányzatnak. így született meg a skolasztika, 
amelynek legkiemelkedőbb alakja Aquinói Szent Tamás. Fő művével, a „Summa 
Theologiae"-vel ezt a kort lezárta, mert az egyház tanításait Arisztotelész szellemi 
fegyelmével és módszerével igazolta. 

Az egyház a X I I I . század közepén elérkezett hatalma, tekintélye és szellemi irá
nyító szerepe csúcsára. A század második felében azonban politikai helyzete megin
gott, a vallásos szemlélet gyöngült, a vallásos meggyőződést hatalmi szempontok 
háttérbe szorították. A társadalomban megindult a laicizálódás, az eddig univerzá
lis hatalomnak tekintett pápaság a francia királyok gyámkodása alá került, majd 
bekövetkezett a skizma, sőt a pisai zsinat után hat évig 3 pápa volt egyidőben. A hí
vek körében ezek a visszás jelenségek elégedetlenséget váltottak ki . Az egyházi élet 
ugyanis elhanyagolta a pasztorálást, a lelki gondozást. Az egyre magasabb szellemi 
igényeket ez nem elégítette ki . Most nem jöttek már létre új, a feladatokat megoldó 
szerzetes rendek, de új jelenségként tudósok is szót emeltek a visszásságok ellen. 
Már 1326-ban Paduai Marsilius a párizsi egyetemen megírta „Defensor pacis" című 
művét. Ebben megfogalmazta, hogy a pápai törekvések tűrhetetlen visszaélések, el
lentétben állnak a Bibliával és a keresztények ősi magatartásával. Egyre újabb eret
nekmozgalmak is fölléptek. A mai egyháztörténet már nem tekinti eretnekeknek 
őket, mert fölismerte, hogy ezek tulajdonképpen az egyház reformálását készítették 
elő. Angliában Wyclif békében halhatott meg 1384-ben, és csak később, halála után 
kezdték a híveit üldözni. Husz Jánost viszont a konstanzi zsinat elítélte, és máglyá
ra küldte. Az 1414-ben összeült zsinatnak három kérdést kellett megoldania. Hely
re kellett állítani az egyház egységét, tisztázni kellett a hit kérdéseit, és meg kellett 
reformálni az egyházat a fejében és tagjaiban. Az egységet helyreállították, és a há
rom pápa helyett csak egyet választottak. A zsinaton igen erős volt a reformpárt, de 
többséget nem tudott szerezni. Husz bátran kiállt hitelvei mellett, de a zsinati 
atyák, nagyon kis többséggel, halálra ítélték. Ha összevetjük a nyugati egyház és a 
keleti egyház magatartását, akkor szembeötlő, hogy kelet képtelen volt a megúju
lásra. Ott aprólékos dogmatikus viták keletkeztek. A nyugati egyház viszont már 
két évszázada napirendre tűzte a megújulást. Konstanz még nem hozta meg a várt 
döntést, sőt az 1431-1448-ig ülésező baseli zsinat sem. Megrekedt a pápa, illetve a 
zsinat felsőbbségének vitájában. A XVI. század elején azonban hallatlan sodrással 
megindult a megújulás, amely nemcsak a protestáns irányzatokat teremtette meg, 
hanem az egész egyház megújulását hozta. 

Luther Márton fellépése tehát egy hosszú folyamat betetőzése volt. Azok a ta
nok, amelyeket hirdetett, már mind előfordultak. Sokszor követelték a nemzeti 
nyelv használatát, vita volt a papnősülés kérdésében, az úrvacsora két szín alatti ál
dozása is régóta felmerült. A jócselekedetek és a hit viszonya is szerepelt. A feren
ces rend reformerei már korábban fennen hirdették a hit által való megigazulás ta
nát, az egyház világi hatalma és fényűzése az egyszerűbb körökben is elkeseredést 



váltott k i . A reformmozgalmak nagy kérdése alapjaiban a vallásos hit és az egyház 
hatalmi szervezete között feszülő ellentétekből fakadt. Luther sikerét a sajátos tör
ténelmi körülmények is elősegítették. A kor viszonyai között az egyház akkori álla
potában nem tudta a növekedő igényeket kielégíteni. Ugyanakkor a közállapotok 
zavaros és züllött viszonya, az erkölcsök általános hanyatlása még inkább kihang
súlyozta az őszintén gondolkodó emberekben az elkeseredést és a nagy vágyat, hogy 
megfelelő lelki gondozásban részesüljenek. A politikai és társadalmi viszonyok is 
hallatlan zavarosak voltak. A német császár és a francia király elkeseredett harcot 
vívtak. Az egyes tartományokban a tartományurak küzdelmei révén a közbiztonság 
megrendült és a parasztok, de a polgárok élete is elviselhetetlenné vált, ami fokoz
ta a sóvárgást egy tisztább és becsületesebb élet után. Ez azonban nem következett 
be, mert pusztító parasztháború és a lovagok felkelése csak zavarosabbá tette a vi
szonyokat. A reformáció azonban ilyen körülmények között is gyorsan terjedt, egy
re újabb területeket hódított meg. Luther mindezekben a kérdésekben állást foglalt, 
önfegyelmet és a vallásos hit tisztaságát követelte. Számos követője, majd tanainak 
új változatai azt jelezték, hogy a mozgalom mégis a vallás megtisztulását és egy val
lási, szellemi igény kiszolgálását jelentette. A reformáció egyházszakadáshoz, val
lásháborúkhoz vezetett, amelyek végigsöpörtek Európa országain, de nem vezetett 
a kereszténység megszakadásához. A tapasztalatok alapján a pápai hatalom is na
pirendre tűzte a felmerült kérdések rendezését. I I . Pál pápa azzal hívta össze a zsi
natot Tridentbe (1545-1563), hogy világosan tisztázza az egyház teendőit. Két célt 
tartottak szem előtt. Meg kell szüntetni azokat az okokat, amelyek a reformációhoz 
vezettek, vagyis végre kell hajtani a reformot az egyház fejében és tagjaiban. A má
sik cél azoknak az egyházaknak a felszámolása volt, amelyek a reformáció során lét
rejöttek. A zsinat az egyház reformálására törekedett, de természetesen a hatalmi 
kérdéseket nem lehetett, nem is tudta mellőzni. Ez fékezte a reformtevékenységet, 
holott a világi elem is igen komolyan törekedett a célszerű változtatásokra. Habs
burg Ferdinánd 1562-ben azt javasolta, hogy a zsinat vezesse be a két szín alatti ál
dozást, a nemzeti nyelv használatát, engedje meg a papok nősülését és reformálja 
meg a római Curiát. Ilyen messzire azonban a zsinat nem tudott elmenni, sőt dek
larálta, hogy „a pápa az Isten közvetlen helytartója a földön". Egyébként helyreál
lította az egyházi fegyelmet, magas szintre emelte a papképzést, nagy súlyt helye
zett a püspöki munkára (hívek pasztorálása, a gyülekezetek 5 évenkénti kánoni lá
togatása). Elrendelte a kötelező heti áldozást, és kimondta, hogy a bűnök bocsána
ta az egyház hatalmában áll. A protestantizmus elleni harc eszközei az újjászerve
zett inkvizíció és a tiltott könyvek jegyzékének a bevezetése volt. Rendkívül hatá
sos volt a Jézus társaság megalapítása és munkába állítása. A rend nemcsak a ka
tolikus egyház hatalmát és tekintélyét növelte meg hatalmasan, hanem nagy szere
pet játszott az oktatás fejlesztésében és a keresztény misszióban. Megállapíthatjuk, 
hogy a XVII-XVIII . század az egyházi élet elmélyülését eredményezte a nagy meg
újulás révén. Fellendült a nemzeti irodalom, a művészet minden ága, a tudomá
nyok, az oktatásügy, és a szeretetintézmények. Árnyékot vetnek erre a folyamatra 
a különböző felekezetek közötti torzsalkodások, amikbe a politikai hatalmak is 
nagymértékben belejátszottak. 

A természettudományok és a filozófia változásai vezettek ahhoz a felismeréshez, 
hogy a társadalmi formák - amelyeket korábban változatlanoknak láttak - változ
nak, sőt változtathatók. így a megmerevedett formák helyébe újak jöhetnek. Ez 
vagy békés úton következik be, vagy forradalommal. így született meg a felvilágo
sodás gondolatvilága először Angliában, majd Franciaországban, ahonnan egész 
Európába szétsugárzott. A tan egyik jellemzője a tekintélyek tagadása, amely az 
előítéletek és az igazságtalanságok felszámolását teszi lehetővé. Az írók mellett 
Newton új világképe is óriási hatást gyakorolt, mert a világ mechanikus törvényeit 
világosan megfogalmazta, de ebből ő a szellemi világ irányában nem vont le követ-



keztetéseket. A felvilágosodás más művelői azonban tovább léptek. A deizmus nem 
tagadta Isten létét. Ő megteremtette a világot törvényeivel, majd a megteremtett és 
működő világba már nem avatkozik be. A felvilágosodás logikusan jutott el a türe
lem magatartásához. A türelem a vallások kérdésében a másikkal szembeni megér
tést és annak elviselését jelentette. Ez a XVIII . század végén valóban be is követke
zett. Természetesen ekkor még nem vált általánossá, de rendkívül jó hatással volt 
a társadalmi együttélés keresztény követelményeinek a megvalósítására. A türe
lemnek azonban lehetett egyik következménye a közömbösség is, hiszen lehet olyan 
türelmes valaki, hogy Istennel nem is törődik. Egy idő múlva ez a közömbösség is 
feltűnt. Az egyházak általában a felvilágosodással szemben inkább elutasítóak vol
tak, mint megértőek, annál is inkább, mert a felvilágosodásban a szélsőséges isten
tagadás is megjelent, bár ez az irányzat ekkor még jelentéktelen volt. A felvilágoso
dásnak egyik társadalmi mozgalma volt a szabadkőművesség is. Az európai szelle
mi elit jelentős tagjai voltak ennek az irányzatnak a hívei. 

A XIX. század a társadalomban a jogi egyenlőséget többé-kevésbé megvalósítot
ta, de annál nagyobb feszültségeket idézett elő a gazdasági fejlődés. A tudományok 
is eddig nem látott eredményeket produkáltak, így az emberi szellemet elöntötte a 
gőg, a „hübris". Nagyon sokan mindent megmagyarázhatónak tartottak, minden 
kérdést és vitát pedig megoldhatónak. Ennek a szellemi beképzeltségnek számos 
megnyilatkozása volt, többek között a marxizmus, amely a társadalmi kérdések ra
dikális megoldásának sémáját dolgozta ki. Ebben hitt, és ennek az alkalmazására 
törekedett. A munkásmozgalom egy része ezt a irányzatot elfogadta, és a sémát 
minden társadalmi jelenségre alkalmazta. A vallásokkal szemben a teljes elutasítás 
álláspontjára helyezkedett, és eljutott a következetes istentagadáshoz. Amikor ké
sőbb politikai hatalomhoz jutott, a vallásüldözés az egyik alapmagatartása lett. Ez 
az emberiség részére végtelen szenvedést eredményezett. Az egyházaknak pedig új 
feladatokat adott. Föl kellett ismerni a munkáskérdés jelentőségét. Pozitív segítő lé
péseket kellett kidolgozni, és meg kellett szervezni az üldözöttek segítését. A pap
ság egy része nehéz dilemma elé került: hajlandó-e a kommunizmust szolgálni, vagy 
vállalja-e a konfrontációt. Mindkét esetre számos példa adódott, bár a kiszolgálók 
jelentős része azzal tette ezt, hogy így esetleg segíthet az üldözötteken, és hozzájá
rulhat az egyház túléléséhez. Ennek a problémának számos mártírja vállalta a leg
nehezebb feladatokat. 

Súlyos probléma adódott abból, hogy a tudományos gőg nagyon sok értelmiségi 
emberben is az Istentől való elfordulást váltotta ki . Ezt a folyamatot erősítette az 
egyházak életében jelentkező visszaélések és bűnök észlelése is. Hit és tudomány -
egyébként hamis - dilemmájából a tudomány mellé álltak. A nagy tévedés abban 
állt - amit egyébként az egyházak nagyjai Augustinustól Aquinói Tamáson át Kan
tig - sokszor megcáfoltak, hogy a hit és a tudomány egymással szemben állnak. 
Amíg a mechanikus világkép sértetlenül megmagyarázta a jelenségeket, addig ért
hető volt ez a tévedés. A századfordulón azonban megkezdődött a mechanikus vi
lágkép összeomlása, ugyanakkor az emberi gőg elvezetett a legszörnyűbb világhá
borúkhoz és a népirtásokhoz. Jelen korunk tudományos robbanása, amely a nagy
ság és távolság elképzelhetetlen méreteit föltárja, amely elvezet a végtelenbe, és a 
parányok világában is egyre mélyebbre jut, minden becsületes gondolkodó embert 
elvezet Istenhez, az ő teremtő tevékenységéhez. Egyre többen kell, hogy felismerjék 
a múlt tévedéseit és egyre többen jutnak el ahhoz a vallomáshoz, amit Berzsenyi fo
galmazott meg: 

Isten! kit a bölcs lángesze fel nem ér, 
Csak titkon érző lelke óhajtva sejt: 

Léted világít, mint az égő 
Nap, de szemünk bele nem tekinthet! 




