
NOVEMBER 16.

A püspöki kar választási körlevelének komoly és ünnepélyes
hangja sokatmondó önmagában is. Jelzi a november 16-ára kitű

zött képviselőháziés tanácsi választásoknak a jelentőségét - amelyre
készült - és sugározza azt az átgondoltsaget és meggondoltságot,
amellyel ezt az eseményt felméri és értékeli.

Történelmi időket élünk. Ezt mondani, vagy leírni szinte köz
hely, mégis szükséges, mert tudata nem hat mindenütt, mindenki
ben és mindenkire. A történelmi idők sokkal szélesebb tájékozódást
kívánnak, semhogy megelégedhetnénk holmi provincializmussal,
ugyanakkor pedig sokkal több fegyelmet és mértéktartást is, mint
amire a magyar vérmérséklet ösztönöz és ezzel együtt sokkal na
gyobb átélt engedelmességet, mint amire magyar hajlamaink indíta
nak. Ha csak futó pillantást vetünk is egynémely nagynevű egyházi
szerzőnek az állam és egyház viszonyát tárgyaló tanulmányaiba,
nyugodtan mondhatjuk, hogy nemcsak történelmi, hanem egyháztör
ténelmi ídőket is élünk. Korunk rendkívüliségét az jellemzi, hogy
nem alkalmazhatók rá a régi receptek, hanem önálló gondolkodásra
és töprengésre késztetnek és éppen ezért szűkséges a fokozottabb
ráhagyatkozás azokra, akik ezt a töprengést az eseményekbe való
beleélést, a lehetőséget s a szükségletek feltárását vállalják és végzik.

Alighanem helyesen tesszük tehát, ha most röviden visszapillan
tást teszünk egyház és állam viszonyának alakulására, amikor ke
ressük azokat a motívumokat, és szempontokat, amelyek a püspöki
kar választási körlevelében megnyilvánulnak s magának a körle
vélnek a kiadását is magyarázzák. A keresztény egyház, mint rnin
den emberi intézmény, legalább is a belátható történeti idők óta,
mindjárt megalakulása után vonatkozásba került az államhatalom
mal. Történetének első lapjai arról tanúskodnak, hogy a római
birodalom szempontjából ~gy minősült, mint a zsidó vallás szek
tája. Később, mint temetkezési pénztáregylet szerzett magának jog
képességet. A IV. században államvallássá lett s Nagy Konstantin
négyzet alakú hadizászlói ott ,lobogtak a niceai zsinat felett, amely
kidolgozta a Credot. Nagy Teodosius és III. Valentianus idején a
keresztény egyház államegyházzá lett s Justinianus uralkodásakor
már megjelenik a hitkényszer: a keresztény hittel szemben a po
gányságot és az eretnekséget is államellenes bűncselekményeknek

tekintik. Ettől az időtől kezdve az állam és egyház viszonya szám
talan változáson megy át, a legkülönfélébb bonyolult változatossá
gon át alakul, de az egyházi és a világi hatalom egymás közötti
megbeszéléseinek van egy közös vonása: mindkettő, állam és egy
ház ugyanazt a hitet vallotta. Ez a helyzet a reformáció fellépése
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után megbomlott ugyan, de az egyház és államhatalom alapvető

elvi viszonya csak annyiban változott, hogy az államegyház helyébe
több államegyház lépett. Az Északamerikai Egyesült Allamok meg
alakulása, Európában pedig a francia forradalom után azonban új
szempontként merült fel az állam és egyház viszonyában a két in
tézmény részleges, vagy teljes szétválasztásának gondolata. Ez az
új elem - amint azt J. C. Murray jezsuita atya a La Vie Intellectu
elle-ben 1953-ban sok más történész után megállapítja - voltaképen
a Napoleon féle konkordátum tárgyalásain merült fel először. Lé
nyegében ekkor merül fel első ízben az a helyzet, hogy az egyház
életviszonyait, szabadságát és jogait egy hitnélküli, az egyház iránt
közömbös, vagy éppen vallásellenes államhatalomnak kell rendezni.

Előbb-utóbb más országokban is ezzel az új felfogással és hely
zettel kell szembenéznie az egyháznak. Magyarországon ez a szem
benézés már a liberális állam megalakulásakor felmerüIt, de Iénve
gében csak 1945. után vált esedékessé. Minthogy pedig konkrét ter
mészetű gyakorlati nép vagyunk, a papság és hívők elméletileg sem
igen készültek fel az új helyzet lemérésére s talán kevés figyelmet
szenteltünk azoknak az elméleti megállapításoknak is, amelyeket an
nakidején még 1885-ben XIII. Leó pápa rögzített az Immortale Dei
kezdetű enciklikájában. Pedig Róma már akkor észrevette az állam
és egyház viszonyában kialakuló új elemeket és meghirdette a vele
kapcsolatos elveket. Am ezeket sohasem kezelte úgy, mint a hitleté
temény pápai tévedhetetlenséggel őrzött kincseit.

Az egyház és az állam viszonyáról történelmi és földrajzi sí
kon egyaránt a legkülönbözőbb képeket alakíthatjuk ki magunkban.
Az egyház evangéliumi küldetésénél fogva mindenütt keresi a meg
értést s igyekszik megtalálni azokat a kereteket, amelyek küldetésé
nek betöltését lehetővé teszik számára. De Lubac, a kitűnő francia
teológus szép és találó képet ad erről egyik tanulmányában. "Az
egyház kétségkívül mindenütt megértésre és egyetértésre, megegye
zésre és összhangra törekszik, mert mindez a leghatásosabb eszköz
az emberi nem javára. Ezért kész minden engedményre, ami nem
sérti a hitet. Szereti a rendet, az engedelmességet, a tiszteletet. Elég
szer vádolják túlzott előszeretettel ezek iránt." Majd később ezeket
írja: "Ai egyház tudja, hogy a hatalom Istentől származik és Isten
szolgálója él mi javunkra. Imádkozik a hatalom hordozóiért, min
denkit figyelmeztet a tekintély igazi és szilárd nagyságára, sőt em
berfeletti méltóságára és azt akarja, hogy a hatalom képviselöinek
lelkiismerettel engedelmeskedjünk".

Amit a világkatolicizmus ma élő két nagy gondolkodójától és
történészétől elmélkedésül idéztünk, megfelelő történelmi hátteret
ad a püspökkari körlevél állásfoglalásának. Ebben a körlevélben ha-
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zánkról van szó és egyházunk ama hű fiairól, papokról és hívekről,

akik az Anyaszentegyházzal együtt "benne élnek a világban". Most,
a választások előtt, amikor minden községben, városban és kerület
ben hamarosan megválasztásra kerülnek azok a személyek, akiknek
a közösségi munka kisebb vagy nagyobb feladatát kell elvégezniök,
eszünkbe jut az is: nem várhatjuk, hogy egy épülő új világ úgy
vesz tudomást rólunk és úgy tervez bele épületébe minket, hogy mi
érdektelenül kívül maradunk rajta.

A magyar katolikus egyház és hívei is olyan új helyzettel áll
nak szemben, amelyre nincs történelmi recept. Magatartásunknak a
történelem égő kohójában kell kiformálódnia. Mindannyian tudjuk:
nálunk nem olyan államhatalom uralkodik, amely 'az állam és az
egyház hivatalos szétválasztásán túl egyszerű polgári közömbösség
gel vagy némi ellenérzéssel viseltetnek az egyházzal és a vallással
szemben, hanem olyan, amely szorosan meghatározott világnézetet
vall: a marxista-leninista világnézetet. Az is köztudomású, hogy
ez a világnézet feloldhatatlan elvi ellentétben áll a keresztény vi
lágnézettel. Ebből következik viszont, hogy ideológiailag a kialakult
történelmi helyzetben csak a békés együttélés a járható út. Annál
ls inkább, mert gyakorlatilag magában a mindennapi életben, ahol
a kitűzött feladatok a szocializmus építését szolgálják, márís és
évek óta ténylegesen együtt dolgozik - világnézeti különbség nél
kül - minden állampolgár. Abban a lényeges célkitűzésben ugyanis,
hogy a társadalom a munka megbecsülésének elvi alapján rendez
kedjék be, mi katolikus hívők is egyetértünk.

Amikor tehát a gyakorlati életben a hívők és nem hívők - az
elvi ellentétek ellenére - együttesen tudnak munkálkodni, akkor
nyilvánvaló, hogyegyházunknak is meg kell találnia és meg is ta
lálja azokat a területeket, amelyeken az együtthaladás lehetséges,
szükséges és gyümölcsöző. Mik ezek a területek? Mindenekelőtt

azok, amelyekre a Hazafias Népfront választási felhívásában a leg
nagyobb súlyt fektette: a békének, hazánk függetlenségének, jólé
tének, anyagi és szellemi boldogulásának közvetlen előmozdítását

szolgálják. Az egyház sohasem hagyta figyelmen kivül az állam el
sődleges célját, az emberek földi boldogulásának biztosítását, a köz
jó és a békés, társas együttélés megszilárdítására, mert hiszen ezek
a természetes keretek az egyház természetfeletti céljának eléréséhez
is nélkülözhetetlenek. Az államnak tehát mindazokat a feladatait,
amelyek az állampolgárok földi boldogulását szolgálják, javak ter
melésére irányulnak, biztonságosabb életet teremtenek a munkál
kodó embernek, a családban élő gyermeknek, az öregeknek, tanu
lási lehetőséget a fiataloknak, az egyházhoz hű vallásos hívőnek is
elő kell segíteni. '
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Van természetesen egy másik területe a társadalmi életnek, ahol
a jóakaratú emberek - akár hívők, akár hitetlenek - egymásra kell,
hogy találjanak. Ez pedig a köz javáért végzett munka eredményes
ségének előfeltétele: a helyes erkölcsi magatartás. Szocialista oldal
ról éppen minap Josef Siemek mutatott rá arra, hogy erkölcsi nor
mák nélkül egyetlen társadalom sem lehet. A szocialista tanulmány
író által körvonalazott erkölcsi normák pedig nagyon közelállók
azokhoz, amelyeket mi a tízparancsolat és az evangéliumok alapján
vallunk.

Ez a néhány gondolat természetesen nem merítheti ki minden
szempontot, de semmi kétség, hogy hasonló meggondolások kész
tették a püspöki kart is. arra, hogy választási körlevelét megfogal
mazza s a templomokban felolvastassa. Ez a körlevél is bizonyítja
annak a szellemnek elevenségét, amelyet De Lubac az egyház "lelki
céljainak parancsoló voltából" származtat. Meg vagyunk győződve

arról, hogy a magyar katolikus papság és a hívek egésze megérti a
püspöki kar határozott lépését és a választásokon a püspöki kar
körlevelének értelmében nyilatkozik meg.
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