
Louis Be i r n a e r t AZ EGYHÁZ ÉS
AZ Új HUMANIZMUSI

A francia katolikusok egy része, és talán éppen azok, akikben leg
több a vitaitás, különös krizisen megy át: az Egyház iránti bizalom krí
zisén. Az Egyháznak itt nem az Isten és ember közöttí közvetítő szere
péről van szó - a mi katolikusainkat nem kísérti a protestantizmus -,
hanem kizárólag arról, hogy képes-e előmozdítani az emberi társadalom
rendjét. Más szóval: kételkednek humanizmusának értékében. Ezt az
aggodalmat Jouvernroux doktor igy fejezi ki: "Az Egyház olyan vonásait
hangsúlyozza, melyek ellentétben vannak a modern világgal"." P. Mon
tuclard pedig olyan "emberi értékekről beszél, melyeket az Egyház nem
vállal"." A kritikák egyébként általában csak homályosan céloznak az
Egyház és a mai ember közötti ellentétre és ritkán mutatnak rá konkréten
az állítólagos összeférhetetlenség lényegére.

Próbáljuk hát néhány vonással felvázolni azt a modern humaniz
must, mely az Egyházon kivül keletkezett és ellene fordul.

Már első pillantásra szembeszökő, hogy a mai ember mindinkább
kezébe veszi a történelem irányítását, és hogy valami új van születőben

a földön. A növekedés lázában az emberiség arcát a jövő felé fordítja,
melynek vonásai még alig láthatók, mégis elbűvölik a modern embert.
Ez a varázsos jövő ad hallatlan értéket a jelennek is. A tudós, a munkás,
az entellektüel, a tömegember hisz abban, hogy amit ma a földön véghez
visz, azzal a jövőt épiti.

Eben az építésben az egész emberiség résztvesz. Egyrészt a kol
lektivitás most érlelődik meg igazán, másrészt az egyén most kezd nagy
korú lenni. Az ember, bármilyen fajhoz vagy táraadalmí osztályhoz
tartozzék is, tudatára ébred jogainak és alkotó erejének.

Ennek az egyéni. és kollektív haladásnak eszköze a technika.
A technika segítségével az ember az anyagi világ felett uralkodik, a
modern pszichológia és biológia viszont olyan ismeretlen területeket nyi
tott meg előte, melyek saját sorsának is urává teszik. Korunk embere
ráeszmélt arra, hogy képes önmagát és a világot átalakítani. új korszak
kezdődik: oa beláthatatlan fejlődésre képes, alkotó ember korszaka.

Nos. éppen azt hányják az Egyház szemére. hogy nem képes
magáévá tenni ezt az új humanizmust, pedig e felé fordul a mai emberi
ség reménysége, és ennek a nevében viszi végbe roppant erőfeszítéseit.

Egy olyan korban, mikor minden energia egy új földi genezist szolgál,
az Egyház sztatikus világfelfogást hirdet, a földet nem időben, csupán
térben látja, mint valami siralomvölgyet, mely csak arra jó, hogy az
ember érdemeket szerezzen benne a túlvilágra. Azt tanítja, hogy ez a
fejlődés egy hatalmas katasztrófában fog kulminálni, ami majd nyilván
valóvá teszi, hogy más realitás is, mint a földi. Szerinte tehát az emberi
erőfeszítés semmi maradandót alkotni nem tud. A földi aktivitás csak
alkalom és mintegy nyersanyag ahhoz, hogy lelkileg fejlődjék az ember.
Az Egyház a helyett, hogy aktívitásra buzdítaná az embert, elvonja tőle.

1 Az eredeti cikk, melyett itt rövidített formában közlünk, Fidélilé it l' Église, EidéIiIé
II rHomme cimmel a francia jezsuiták folyöíratában, az Eludes-ben felent meg (1946.
november.) •

• Docteur .Jouvenroux r Témoignage sur la Spirilualilé moderne.
• P. Montuclard: L'Église el les Va/eurs modernes a ;,Jeunesse de l'Église" sorozatban.
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Szerínte, a történelembe való beavatkozás veszélyt jelent, mert egy
részt kísértésekkel jár, másrészt pedig túlságosan emancipálja az embert;
ezért hajlandóbb a humanizmus hibáira rámutatni, mint a benne rejlő

nagyságot értékelni.
Ha felületesen szemléljük az Egyház életét, akkor csakugyan ilyen

nek tűnik fel a magatartása. Az emberektől azt követeli, hogy vessék
alá magukat a dogmáknak, hogy vegyenek részt a szertartásokban, me
lyeknek . értelmét csak tudós archeológusok értik teljesen, hogy meg
kövesedett erkölcsi elvek szerint éljenek, melyek kizárják a kutatás
szabadságát és a forradalmi szellemet. Egy ilyen intézmény hogyan felel
hetne meg a mai emberiség várakozásának?

De nemcsak történelemszemléletében áll szemben egymással az
Egyház és a mai humanizmus, hanem az egyén és közösség viszonyáról
alkotott felfogásában is. A helyett, hogy az emberi egység megvalósí
tására törekednék, az egyenetlenség magvait hinti el. Híveit régmult
idők gondolatvilágába zárja be, úgyhogy képtelenek az emberiség többi
részével együtt dolgozni a közös, nagy művön,

Manapság, mikor még a tömegember is tudatára ébredt felelőssé

gének és alkotó szerepének, az Egyház a laikus hívőt ma is úgy kezeli,
mint a kiskorút, Dupouey! nagy port vert cikkében egyrészt biztosítja
az Egyházat hűségéről, másrészt így ír róla: "Oly jól van megszervezve
minden, hogy én, a hivő, az adófizető, közlegény, vagy nem tudom mi
az Egyház kebelében, nem szólhatok egy szót sem, erre nincs hierarchikus
lehetőség, a barrikád másik oldalán állok, a papok, bármennyire szerét
nék velem elhitetni az ellenkezőjét, azt mondják, hogy az Egyház az ő

dolguk, náluk van a hatalom (természetesen!) és a tekintély (erről lehetne
beszélnil), és nekem nincs más szerepem, mint engedelmeskedni, követni
őket és hinni. Nos hát, én nem engedelmeskedem, nem követem őket és
nem hiszek", .. , Talán az Actio Catholica ki tudná elégíteni ezt a fele
lőssészomjat? De, lám,. Jouvenroux doktor szerint ez is csak arra való,
hogy lIa papok több embernek és hosszabb ideig tanítsák a katekizmust"
Az ember alkotó szerepét egyszeruen elsikkasztják.

Ami pedig az emberiséget felszabadító technikát illeti, az Egyház
nem ad helyet neki világfelfogásában. Nem ismer más szabadságot, mint
azét az emberét, aki kiszakadt a bűn világából. Felszabadulni, szerinte,
nem más, mint aszkézis és tervszerű lemondások árán beletörni a lázadó
természetet a lélek igájába. Súlyos erőfeszítést kíván, igaz, hogy ebben
véletlenül a mai nehéz idők kezére járnak. A szegény, a kifosztott ember
állapota nem a legmegfelelőbb légkör-e az életszentség megvalósításá
hoz? A technika vívmányainak inkább csak negatív értékük van az
Egyház szemében, főleg a sikertelenségeket hangsúlyozza, melyek alkal-

"masek arra, hogy az ember belássa minden földi dolog hiúságát.
Ha ilyen szemmel nézzük az Egyházat, akkor valóban érthető, hogy

a mai ember elsősorban csak negatívumokat lát benne. Ha keresztény
az illető, akkor úgy érzi, hogy ami hiány benne a humanizmus terén, az
kegyelmi síkon is hiány. Úgy érzi, az Egyház azért-ragaszkodik túlélt
formákhoz, mert a megszokás, a rutin, a bürokratízmus elnyomta benne
a vitalitást. A papok hatalmi törekvése jól összefér a hívek kiskorú
ságával, kényelemszeretetük a plébániák polgári légkörével, túlzott óva
tosságuk az evangéliumi só ízetlenségével. Igy a kölcsönös kauzalitás
folytán az. Egyház megvénülése okozná a bűnt és a bűn okozná a meg-

I vénülést. Az Egyház nem akarja a mai ember vágyait megérteni, azért
inkább gettóba zárkózik; a bezárkózás következménye, hogy nem kap

1 Dupouey: L'J1g1ise va-l-elle émigrer? Esprit 1946 május.
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indításokat a külső világból, melyet Istennel kellene telítenie. Ebből

a helyzetből folyik a tömeges hithagyás és közönyösség. Az Egyház
nyugtalankodik ugyan emiatt, de iI1'tézkedései olyan félénkek és olyan
elkésve jönnek, hogy nem tarthatnak lépést a történelmi folyamattal.

Csoda-e, ha ezekután idegennek érzik az emberek? A hivő talán
ezután is tőle kéri a túlvilág kulcsát, de nem vár tőle semmit, ha a földi
világ építéséről van szó, Kettéválasztják a Misztikus Testet, mely iránt
megvan még a bizalmuk, és az Egyházat, mint intézményt, mellyel szem
ben bizalmatlanok. A vallásos magatartást kizárólag a mísztíka terüle
tére korlátozódik, mely nélkülözi a szilárd struktúrát; Jézus személye,
az evangélium forradalmi lendülete, az egyéni ima, a szabadon létre
hozott keresztény közösség. Nemrégiben olvashattuk az Espritben:
"A keresztény, mint ember, szabadon választhatja azt az irányzatot,
mely legmegfelelőbbnek látszik a történelem megvalósítására. A marxiz
mus is csak módszer, nem keresztényibb és istentelenebb, mint a többi,
a kérdés, az, hogy eredményes-e?"

Igaz, a katolikusok jórésze, akik az Egyház magatartását kifogá
solják, nem osztják az itt felsorolt összes nézeteket, de az Egyházhoz
való hűségüket nem tudják összeegyeztetni az ember iránti hűségükkel.

ami úgy lelki életükben, mint külső aktivitásukban meghasonlást okoz.
Keserűen kelnek ki az Egyház ellen, de ugyanakkor hangsúlyozzák
hűségüket. Sokan attól félnek, hogy szakadást készítenek elő, pedig ők .
azt mondják, hogy a vélt vagy valódi sebek feltárásával az Egyház meg
fiatalodását segítik elő.

A következőkben nem akarjuk a valóság hívebb és igazságosabb
képét adni - ehhez egész könyv kellene -, csak arra törekszünk, hogy
megrajzoljuk az igazán katolikus magatartást, mely összeegyezteti az
Egyházat és a mai humanizmust, mert kölcsönösen szükségük van egy
másra.

Az Egyház küldetése nem az, hogy idelenn megvalósítsa a földi
rendet, hanem hogy elősegítse az Isten országát a lelkek mélyén. Tehát
nem lehet közvetlen célja, hogy kidolgozzon egy új humanizmust, mert
ö a lelkekkel foglalkozik, örök üdvünkre függeszti tekintetét, elsősorban

a földöntúlra gondol. De ez a végcélja, bármilyen botrányosnak tűnik is
azok szemében, akik azt szeretnék, hogy evilági eredményesség tekin
tetében versenyre keljen az egyik történelmi áramlattal, végeredmény
ben olyan titokzatosan "eredményesnek" fog bizonyulni, hogy nélküle
a humanizmus is megbukik.

* * *
Korunk humanizmusa olyan ellentmondásokban szenved, melyeket

csak az Egyházban rejlő mísztéríum tud megoldani.
Ellentét a jelen és jövő között. A mai nagy áramlatok közül a

marxizmus feláldozza . a jelent a jövőnek. Míg a történelmi előkészítés

korszaka tart, addig szó sincs harmonikus közösségről. A béke, szabad
ság, testvéri szeretet megvalósítása holnapra halasztódik, addig is a
hazugság, a gyűlölet és elnyomás uralkodik. A jelen nem valami vázlatos
megvalósítása a jövőnek, hanem csupán a céltól teljesen elütő eszköz.
A jelen és még az utána következő generációk is minden ellenérték
nélkül áldozzák fel magukat, minthogy reményük sincs rá, hogy élvez
zék azt a jövőt, melynek létrehozásában résztvettek. A liberalizmus
viszont a jövőt áldozza fel a jelennek. Inkább törekszik arra, hogy a
neki kedvező jelent erősítse meg, semmint olyan áldozatokat hozzon,
melyek idővel mindnyájunk számára előnyösebb gazdasági, társadalmi
és kulturális rendszerhez vezetnének.
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Mindkét esetben hiányzik egy eljövendő közösség bizató kilátása,
egy olyan közösségé, mely már ma kezdődik; egy olyan túlvilágé,
me ly egyszersmind jelen is, amely képes az örökkévalóságba át
menteni erőfeszítéseinket. Az, aminek tökéletes megvalósitását az
Egyház a világ végére várja, a szeretetben való egyesülés Isten
és ember, ember és ember között, részben már ma is valóság.
A ma elvégzett munkám nem veszhet kárba, ha szeretet ihlet.
Ha szerétetből cselekszem, nem áldozom fel a jelent a jövőnek, mert
elősegítettem, hogy a szeretet már ma uralkodjék a földön; ha magamat
adom, azzal én is gazdagodom, de ezzel nem áldozom fel a jövőt a jelen
nek, mert mindaz, ami növeli a szeretetet a földön, sietteti az Isten orszá
gának megvalósulását.

Csak az Egyház tudja kiegyenlíteni az ellentétet az egyén és közös
ség között. Hogy oldja meg ezt a problémát korunk humanizmusat Egy·
részt túlbecsüli a kollektivitást, ami a teljes totalitarizmushoz vezet, mely
ben az emberi személyiség elvész, másrészt szuverénnek mondja az
egyént, ami megakadályoz minden valódi egységet. Tragikus dualitás,
mely képtelen megvalósítani az emberiség ősi álmát olyan egységről,

melyben az egyén nem vész el, hanem szabadon fejlődik, olyan külön
bözőségről, mely nem eredményez szakadást, hanem bensőségesebbegye
süléshez vezet. Itt is az Egyház adja meg a választ. Az a szeretet, melyet
hirdet, nem azért vágyik a másikra, hogy magába olvassza, hanem hogy
a másik egyénisége még jobban kivirágozzék. Korunk humanizmusának
egyedül az a misztérium mutatja meg az utat, melyen haladva elkerüli
majd a totalitarizmus és az individualizmus veszélyeit.

A technika, mint azt már annyiszor elmondták, végül is újabb rab
szolgasághoz vezet. Az Egyház arra tanít, hogy lelki felszabadulás nélkül
nincs földi felszabadulás sem. Az Egyház a humanizmus figyeImét a nagy
függetlenek, a nagy felszabadultak: a szentek felé fordítja. Azt kéri
az embertől, hogy a szeretet segítségével szabaduljon fel az önzés alól,
törekedjék arra a lelki függetlenségre és érdektelenségre, ami nélkül
minden humanizmus zsákutcába vezet. Az Egyház nem fordul szembe a
humanizmussal, hanem inkább megmenti a romlástól, mint a só. Jól
jegyezzük meg: szerepét nem akkor tölti be, ha az evilági embert szol-

. gálja, hanem ha hű marad önmagához. Az Egyház nem spiritualizmusa
ellenére, hanem éppen spiritualízmusa miatt szolgálja az ember ügyét.
"Keressétek előbb az Isten országát és a többi majd hozzáadatik nektek."
Az Egyházhoz való hűség magában foglalja az emberhez való hűséget,

mert az ember csak akkor lesz tökéletesebb, ha elfogadja azt, amit az
Egyház tanit. Viszont az Egyházhoz való hűség az emberhez és az ember
vágyaihoz való hűségben teljesedik ki.

A túlvilág misztériuma nem a halál, hanem az élet titkát rejti. Meg
találjuk benne, földi tökéletlenségtől megtisztítva, egész emberi vilá
gunkat. Az a szeretet, mely ma él a keresztény lélekben, lényegében
ugyanaz, amely a túlvilágon fog uralkodni.

Az Egyház a helyett, hogy elidegenítene minket a földi munkánktól,
még jobban hozzákapcsol. A keresztény száméra nem arról van csak szó,
hogya kenyerét megkeresse, hanem hogy ő is hordjon egy követ ahhoz
az épülethez, melyben az emberek jobban tudják szeretni egymást addig
is, mig elkövetkezik a tökéletes közösség a túlvilágon. Hozzáköt és fel is
szabadít az emberi sorstól, ezáltal az állandó megfiatalodás eszköze lesz.
Eppen azért, mert a földi közösségről szemét az eljövendő természet
fölötti közösségre fordítja, nem ragaszkodik vakon egyik cívilizációhoz
sem, Egy titokzatos erő folyton űzi-hjijtja, hogy túlemelkedjék önmagán.
Az Egyház nem fordul a célok ellen, melyeket egy új humanizmus tűz
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az ember elé, inkább arra buzditja, hogy tegyék magukévá úgy, hogy
az a humanizmus ne forduljon a szeretet törvénye ellen, hanem minden
eddigi civilizációnál jobban szolgálja.

Sőt tovább megyek. Az Egyház lelkének legmélyén ott találjuk a
humanizmust. Minden emberi gesztust, intézményt, felfogást, közösségí
formát megtisztít és felajánl az Istennek, igy teszi érzékelhetővé az idő

ben élő ember számára azt, hogy át kell alakulnia Öbenne, Gondoljunk
csak az 1937. évi Jociste-kongresszusra, melyen liturgikus keretekben
felajánlották a százezres munkástömeg munkáját, örömét, bánatát. A mai
ember éhezi a megszentelődést. Hogy a szentség annyira hiányzik a mai
életből, nem a mi hibánk-e nagyrészt, mert nem tudtuk embertestvéreink
nek megmutatni, hogy az Egyház megszenteli az emberségünket? Ha be
tudjuk bizonyítani, hogy az Egyház átvesz mindent az embertől, ami
nemes és tiszta, hogy a misztérium hordozójává és külsö jelévé magasz
tositja, akkor a mai humanizmus úgy érezné, hogy az Egyház "megérti"
őt 'és talán valamit megsejtene Annak a jelenlétéből, aki emberré lett,
hogy az ember Istenné lehessen.

Sajnos, korunk humanizmusa túlságosan elbizakodott, sokszor túl
ságosan romlott ahhoz, hogy felismerje az Egyházban a misztériumot,
mely megmenti és kiteljesíti őt. Az Egyháznak viszont, bármilyen szent
is, szüksége van arra, hogy szociológiájában és küzdő tagjaiban meg
fiatalodjék, ezáltal eleget téve úgy, a Lélek követeléseinek, mínt az ember
lelki szükségének. A keresztény nem nyugodhat addig, míg az Egyházat
és a humanizmust nem békiti ki egymással. Erről a békéltetesi munkáról
szeretnénk néhány szót szólni,

* * *
A világi hivő feladata az, hogy éppen különleges helyzete folytán

úgy az Egyházat, mint az embert képviselvén. egyrészt a keresztény
misztérium segítségével megtisztítsa a humanizmust, másrészt informálja
a klérust a mai ember vágyairól, közölje vele annak problémáit és kérje.
hogy az Egyház töltse be az evangéliumi só és kovász szerepét. Az erős

és aktív laikus hivősereg már magában is az Egyház megifjodásának
legbiztosabb záloga. Még fel sem tudjuk becsülni annak a forradalmi
újításnak a jelentőségét, amit a laikus hivők fokozott felelősségérzése,

főleg a munkáselit apostolkodása jelent. Önekik valóban joguk van az
Egyháztól olyan újításokat kérni, melyek hiányában nem képesek a
Lélek által sugallt küldetésüknek eleget tenni. Ha például munkabeosz
tásuk miatt nem tudnak az Eucharisztiához jutni, akkor kérhetnek olyan
reformokat, melyek ezt lehetövé teszik: az Egyház, mint jó anya, nem
engedheti, hogy gyermekei éhezzenek. Kérhetik azt, hogy a szertartá
sokat élőbbé tegye, hogy olyan lelkiségre tanítsa őket, mely az Istennel
való mentől bensőségesebb egyesüléshez vezet, hogy a hitoktatás egy
szerűbb és érthetőbb nyelven történjék. Nem elég, ha arra tanítják őket,

hogy teljesítsék vallásos kötelességeiket, hogy renben legyenek az Isten
nel, . mint az adóhivatallal. A nagy, vitális dogmákra kell tanítani őket,

melyek megismertetik őket a Szeretet nagy szándékaival.
A laikus hivő jogosan jár el, ha az egyházi hatóságok figyeimét

felhivjaarra, hogy mennyire fontos volna kifejezni nézetüket az emberi
erőfeszítés értékéről'és arról, hogy mi legyen ebben a közös nagy erő

feszítésben a mai keresztény szerepe.
El sem 'lehet sorolni, hogy mennyi mindent kérhet a laikus hivó az

Egyháitól. Nem kritizálásrólvan itt szó, hanem kérésről és előterjesz

tésről.vatisztelet és engedelmesség szellemében. Ez nem jelent gyermekes
passzivitást és vak engedelmességet. A baj az lenne, ha a laikus hivő
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hallgatna és mindent a papoktól várna, a hierarchia szempontjából pedig
az volna a hiba, ha rossznéven vennék az élet növekedését, ami esetleg
egy kis kényelmetlenséget okoz nekik és vissza akarnának térni a kleri
kális paternalízmushoz, még ha a spiritualizmus örve alatt is.

Ehhez az aktív és találékony laikus sereghez csatlakozik a "prófétai"
képességű papok csapata. Ök arról ismerhetők fel, hogy nagy szere
tettel hajolnak saját koruk fölébe, szoros kapcsolatot tartanak a világi
hívekkel, spiritualításuk kutató szellemmel és a hierarchiához való hű

séggel párosul. Ök a gondviselésszerű közvetítők a világiak és a
hierarchia között. Épp olyan figyelmesek, mínt a hivők a történelem
hívásával szemben, de náluknál jobban érzik az Egyház örök szükség
leteit, így azt, amit a világiak proponálnak, meg tudják tisztítani az idegen
elemektől. Van közöttük olyan is, aki meg sem várja, míg a világiak
jönnek elő terveikkel, szinte megelőzik a kor lelki igényeit. Mit köszön
het az Egyház a megifjodás terén egy Cardyn abbénak- az apostolkodás
terén Godin abbénak/, a házasság spiritualitása terén Caffarel abbénak!

. Igy folyik a papság támogatásával belső munka az ősi Egyházban,
mely a Lélek hatása alatt felismeri a mai humanizmusban azt, ami benne
jó és egészséges. A keresztény nem habozhat a kétféle hűség között, mert
az egységet a szívében hordozza. Tudja, hogy egy roppant vállalkozásba
bocsátkozott, de azt is tudja, hogy a nagy mű itt a földön nem feje
ződik be.

A feszültség az ember és Egyház között csak egyik formája annak
a feszültségnek, mely az ember és az Isten között öröktőlfogva fennáll
és csak a földi dráma megoldásával oldódhat fel. Az Egyház, akár Krisz
tus, az idők végezetéig szenved a kereszten. A keresztrefeszítettség a
keresztény normális állapota. El kell fogadni, de egyszersmind arra töre
kednie, hogy enyhítse a keresztet és nem lesz a szívében ellentmondás,
melymegbénítja munkáját, Legyen hű ugyanahhoz a Lélekhez és nyujtsa
ki kezét ai ember felé, hogy közelebb jussanak egymáshoz; tegye ezt
abban a tudatban, hogy ehhez a vállalkozáshoz az egész történelem
sem elég.

Fordította Füzesséry Katalin

-
I Cardyn a belgiumi katolikus munkásifjak apostola és mozgalmuk (Joe, Jeunessen

Ouvríere Catholique) megszervezője.
• Godln abbé nevéhez fiiződik a Mission de alrs magalapítása, melynek célja a kül

városok athetsta munkásságának meghódítása.

MERENGÉS
Az álmos, zöldes, lassú rengés
tengermerengés.

Beléje hull virágos ágon
a tisztaságom.

A felhők kék árnyéka tóban
úgyelfutóban,

az árnyak birodalma képe:
sehol se vége.
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