
CE;crháti József

AZ EGYHÁZ ÉS A VILÁG VISZONYA
A ZSINATI "AGGIORNAMENTO"-BAN

Az egyház és a világ viszonyulásának kérdése az egyház történetének
jelen szakaszában, mint minden korfordulóban. égetően előtérbe került,
és mezoldása vagy ennek elmulasztása hosszú időre kihatással lesz az egy
ház életére. ("Világ"-on profán vagy természetes értelemben az egész
teremtést értjük, az embert és az anyagi valóságok sokaságát egyedi mi
voltukban és egymáshoz mint "egészhez" való rendeltségükben egyaránt.
A .,világi vagy földi valóságok"gyűjtőnévvelcgybefoglaltvilág nemcsak
a,> emberiség igen változatos közősségi alakulatait, köztük első helyen az
államot, és az anyagi dolgok színes rétegképződményeit jelenti, hanem
egyúttal az ember közösségí és az anyag átalakítására vonatkozó tevé
kenységeit is, tehát az ember testi és szellemi munkáját, élethivatását,
gazdaságot, technikát, civilizációt, kultúrát, stb.)

Az egyház tanítói és kormányzói hivatala a világhoz való küldetésé
nek tudatában ismételten vizszálat alá vette a világgal való kapcsolatát.
Az egyetemes zsinatok, ha többnyire hitbeli tévedések helyreigazítása
végett ültek is össze, mégis az alakuló és fejlődő világhoz való alkalmaz
kodás, a világgal való újratalálkozás útjait is kijelölték. Bátran állíthat
juk. hogy minden zsinat az egyház "korszerűsítésének" jegyében állt, ha
nem kapott is ez szóban vagy írásban mindig kifejezést. A most folyó II.
vatikáni zsinatot XXIII. János pápa az egyház korszerűsítésének, az "ag
giomamento"-nak kimondott hangsúlyával és elszánt vállalkozásával hívta
egybe. A zsinat programjában harmadik célkitűzésként szerepel a ,,001
loquium cum mundo", a világgal folytatandó párbeszéd. Enn-ek értelme
nem az, ahogyan sokan félreértették, hogy a katolikus egyház a zsinat
tól kidolgozandó ú; munkatervvel a modern világot most sikeresen vagy
"minden eszközzel" a maga igazának elfogadására fogja rábírni. A zsinat
pgy:szerűen meg akarja jelölni az egyház feladatát és helyét a mai világ
ban. újból tudatosítani kívánja a világhoz való isteni rendelésének. a
"vilAgba való állítottságának" üdvösségtörténeti célját.

Ha az egyház ~a "különös gonddal" fordul a világ felé, akkor egy
részt saját tagjait akarja, akik szdntén a modern világ gyermekei, a ke
resztény igazság és élet kiegyensúlyozó erejével fokozott lelkiismereti fe
lelösségre és nagyobb erkölcsi teljesítményekre serkenteni, másrészt pedig
ití: emberi kőzösség sorskérdéseinek megoldásához is segítséget akar tag
jain keresztül nyújtani. A kérdés sokoldalú és összetettségében igen bo
nyolult. Minden vonatkozására nem is térhetünk ki. Az utolsó évek iro
dalrna alapján azonban megkíséreljük azokat a fontos elvi szempontokat
cgybefoglalni, amelyek minden jel szerint az erre vonatkozó zsinati szké
mában is szerepelni fog:nak.

Udvösségi intézmény, természetfeletti életközösség

Az egyház rendeltetése és belső lényegéből fakadó célja az eszkatoló
gikus, természetfeletti és lelki Isten-országa előkészítése. Ezzel teljesiti
közelebbi célját is: itt a földön az Isten dicsőítését és az emberek örök
üdvösségének közvetítését, Az egyház ebben az értelemben emberekből

álló, látható üdvösségr intézmény, de egyúttal a kegyelem erejével Isten-
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nel egyesítő természetfeletti életközösség is. Az egyháznak e külsö és belső

oldalból. emberi és isteni elemekből való összetettsége meghatározza a vi
lághoz való viszonyát. Az egyházat nem lehet "elk>teníteni", vagyis egy
oldalúan lelki, szellemi valóságga tenni. Ez magával vonná az emberinek
és a világi valóságoknakaz Istenben való feloldását vagy "eltüntetését".
Az egyház nem lehetne ez esetben Krisztus emberrélevésének és ernber
~égének ktterjesztöje. A monofizita kísértés sohasem vette komolyan az
emberit az egyházban. Ezzel szemben talán még súlyosabb tévedést je
lentene, ha az egyház által jelenné tett üdvöseégi történetben nem lát
nánk mást, mint az emberiség és a világ egyenesvonalú fejlődésének bizo
nyos fokú beteljesedését. Itt az egyház isteni elemének teljes félreismeré
séről lenne szó, amely .a természetfeletti üdvösségi rendet nem veszi ko
molyan és ezért biztosan szekularizációhoz vezet. Csak a Krisztus tito~

zatos testében kifejezett, az egyház teljes valóságát magában foglaló egy
házkép adhat eligazítást aZE'gyház és a világ viszonyának megítélésé
ben is.

Az egyház természet jogi és üdvösségrendi alapon áll kapcsolatban a
világgal. A természetjog az Istentől adott természeti törvényen nyugszik.
Az egyház mindig tanította, hogy mint az Isten alkotásai, a világ és az
egyhás is a természet-törvény kötelező ereje alatt állnak és Isten akarata
szerínt egymáshoz vannak rendelve. A természettörvényből az ember Is
ten iránti lekötelezettsége, vagyis a v-allás ténye olvasható ki. Ha az egy
ház nem lenne több, mint a természetes etikán nyugvó vallásos intéz
mény,akkor valóbari lehetőség nyílnék az egyház és a világ viszonyának
természetjogi alapon való tisztázására, de akkor az egyház semmivel sem
lenne több, mint az ószövetségi theokraeia vagy új színezetű hierokrácia.
Az egyház kétségtelenül természetjogi alapon is kapcsolatban áll a világ
gal, azonban ebben az egyoldalú szemleletben értelmetlenné válnék az
egyház "kegyelmi különvalósága", mert az üdvösségi rend jelentőségének

háttérbe szorításával elveszítené az egyház üdvösségtörténeti szerepét is.
Az egyház sajátos természetfeletti, isteni, kegy-elmi eleme, ami lényegének
fontos meghatározója, lassan feloldódnék a v~lág természetes valóságában.

A teológiai rnódszeres eljárásnak mcgfelelően az egyház és világ
viszonyulásának kérdésében is a kinyilatkoztatás igazságainak elvi eliga
zítását keressük. Mindenekclőtt három elvi alapvetést kell biztosítanunk,
és pedig azt, hogy mit kíván tőlünk .a teológiai megismerés "ismeretelve",
rnire kötelez az üdvössegí rend "krisztológiai elve", és mi a világ "saját
törvényszerűségénekelve"?

IIelyes teológiai szenulélet

Mi lehet a hittudomány ismerefelvi követc1ménye a kérdésünkben ?
Az egyháznak az emberiséghez való viszonyát csak úgy világithatjuk meg
a maga teljességében, ha az embert térbeli és időbeli konkrét valóságában
vesszük, és nem ragadjuk ki, nem vonatkoztatjuk el abból a világból,
amelyben él és tevékenykedik, amelyben földi boldogságát is meg kell
valósitania.

Az ember ésa kozmosz egybetartoznak. A teológiában az elvi vagy
formális alapon álló Iényegszerrilélet nemcsak jogosult, hanem egyenesen
szükségcs, mert mint tudománynak szintén általános fogalmakkal és egye
temes érvényű ítéletekkel kell Igazságrendszeret rnódszeresen felépítenie.
A kereszténység azonhan maga a megvalósult evangéliumi tartalom.
Mint ilyen nem tudomány és bölcselet, önmagáhan nézve még csak világ-
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nézet sem, hanem hitből és kegyelemből való élet. Az evangélium igaz
ságai kétségtelenül tudományos rendszerbe, a hitigazságok rendszerébe
Ioglalhatók, de a hittudománynak mindíg számolnia kell a természetfe
letti tényével és beiktatásával, ami viszont nem foglalható egyértelmű.

hanem csak hasonlatossági emberi fogalmakba. Ugyanekkor tekintettel
kell lennie tárgyainak eleven "Húkai", vagy tapasztalásrendi vonatkozá
saira is, bármennyire jogosult a metafizikai elvonatkoztatás. A hittudo
mány "tudásalanya", vagyis igazságait rendszerező, érvény- L"S értékegy
segbe foglaló "ismeretelve" a háromszemélyű Isten, akit csak a hit és
kegyelem révén természetfeletti módon ismerhetünk meg. A kinyiLatkoz
tatásban nem a bölcselet "abszolút lényével" van dolgunk, hanem a sze
retetében teremtő és rninderut magához felemelni akaró Szentháromság
egy Istennel.

A hittudomány a kinyilatkoztatott háromszemélyű Isten és az ember
vonatkozásait van hivatva megvizsgálni, és ahogyan az Istent nem helyez
heti bölcseleti elvonatkoztatásba, hanern csak a kinyilatkoztatástól adott
konkrét kijelentések természetfeletti összefüggéseibe, éppen úgy az em
bert sem ragadhatja ki földi természetes talajából, hanem mínt húsból és
vérből alakított, értelemmel és szabad akarattal felruházott földi lényt
kell a természetfeletti szemléletbe besorolnía, Igy a mi feladatunk is ez
lesz: az embert konkrét helyzetében hagyva a keresztény tartalom lényeg
szemleletébe kell állítanunk. A keresztény lényeget a természet lehetősé

geit és igényeit kiegészítő és felemelő természetfeletti isteni tanítás, a
kegyelem isteni ereje és az Isten gyermekeire vonatkozó sajátos isteni
gondviselés határozzák meg. Ezzel megindokoltuk. miért 'kell a hittudo
mánynakaz embert és világát egyrészt megrövidítések nélkül természe
tes adottságaiban is értékelnie, és miért nem maradhat ugyanakkor la
teológiai szemlélet pusztán a természetes rend vagy a történelem síkján,
s miért k~ll üdvösségrendi és üdvösségtörténeti alapon foglalkoznia az
emberrel és a vílággaí.

Egybekötő és közvetítő feladat

Felvetett kérdésünk megítélésében dönti) szerepe van az üdvösségr
rend "krisztológiai elvének" is. Az egyház és a világ a természetes és a
természetfeletti rend sarkítottságában és egymáshoz rendeltségében áll
nak egymás mellett. Az egyházat nem lehet sem a túlvilággal, sem az
evilággal azonosítani. Az evilágban él és tevékenykedik, viszont a túlvi
lágra irányul, mert azt kell előkészítenie. Az.egyháznak e sajátos hely
zetéből, illetve küldetéséből adódik egyrészt saját kettőssége, isteni és
emberi összetettsége, másrészt a világgal való ellentétessége, a másik ol
dalon a világhoz való rendeltsége, Egyházszernléletűnkegysége és helyes
sége érdekében eddig kifejtett minden törekvésünk e kettősség valósá
gáért és egyensúlyáért vivott fáradságos küzdelem volt.

Az egyház Isten és a világ között éppen úgy a "középen" áll egybe
kötő és közvetítő szerepében, mint alapítója, Jézus Krisztus, Az Isten
ember a bűnt és a rosszat kivéV'e az emberi léttel járó összes vonatkozá
sokat mind magára vette. Emberi testével az emberi közösséghez és a ter
mészet kozmoszához akarta magát kötni. Ezt az isten-emberi egybekötött
ségét az egyház mint a tovább élő misztikus Krisztus a történelem törté
néseiben valósítja meg és teljesíti be. Ebbena tekintetben az egyház
valóban nem egyéb, rnint Jézus Krisztusnak "az emberi léthez, annak
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mdnden vonatkozásához és terűletéhez való kapcsolatának intézményes
egybefoglalása". (O. Semmelroth: Ich glaube an die Kirche, Düsseldorf,
1959, 41.) Az egyház és a világ viszonya tisztán természetjogi vagy törté
nelmi alapon sohasem világítható meg kielégítően. Mind a két fajta érté
kelés önmagában egyoldalúságokhoz vezetne. Az egyház és a világ kap
csolatát Krisztus misztériurnának fényébe kell két szempont kihangsúlyo
zásával állítanunk. Az egyik a teremtés és az üdvösségi rend Krisztusban
megvalósult egysége, a másik a kalcedoni zsinaton (451.) véglegesen meg
fogalmazott krisztológiaí alapigazság, mely szerint a Krisztusban egyesült
isteni és emberi természet megőr-izték természeti különvalóságukat. (A.
Auer: Kirche und Welt: F. Holböck-Th. Sartory: Mysterium Kirche, IL,
Salzburg, 1962. 479 - 570.)

A kinyilatkoztatás teremtéstana szerint egyrészt minden teremtmény
a "teremtettség", tehát az Istentől való függés jegyét hordozza magában,
másrészt minden, ami a teremtő Isten kezéből kikerült, "igaz, jó és szép",
A szeritirás mindvégig mégis a világ elégtelenségéről,tökéletlenségéről,sőt

bűnösségéről beszél. Üdvösségtörténeti szempontból helyes az ítélet: "az
egész világ, a kozmosz Isten rendjéből kiesettés bűnbe esett világ". Szent
János úgy nyilatkozik a világról, mint a Megváltó "személyesített ellen
lábasáról", a világ a bűn által "elrontott, istenellenes, szétesésre" ítélt
valóság, amelyben a "világ fejedelme" uralkodik. (Jn. 12, 31; 14, 30; 16,
ll.) Szent Pál is komor színekkel vázolja a világ bűnösséget, többször
egyszerűen a rossznak a fogalmával azonosítja; tanítása ezerint a koz
mosz démoni erőknek és b ehatásoknak van alávetve. (Róm. 8, 20; Ef. 2, 2;
6, 12.)

A bűn azonban sem az embert, sem a világot nem rontotta meg lé
nyegüleben. Értelmi és akarati képességeink gyengülésével mégis a "bűn

től megsebzettek" lettünk. A szeritírás egyetlen helyen sem állítja, hogy
a világ önmagában rossz lett. A jó és rossz világ szembeállítilsában nem
metafizikai, hanem csupán morális értelemben vett dualizmusról lehet
szó, A világ ugyanis azáltal rossz, ami benne történik, ami az ember tevé
kenységeként hat a világra, mint "a test, a szemek és a hatalom kíván
ságainak" rendetlen kihatása. Amit a szeritírás a rossz világról állit, azt
,.nem a világról, hanem az emberről mondja, Az ember a bűn következ
tében allergiás gyöngeségbe kerűl.t, és már nem tud úgy ellenszegülni a
világ csábításának, rnirit ahogyan Isten terve szarint a világban helyt kel
lene állnia ... Maga a világ ugyanolyan jó maradt, mirrt a teremté-s első

napján. Eredeti rendeltetése sem lett felfüggesztve. Azonban az ember el
veszítette azt a képességet, amelynek birtokában könnyedén és veszélyek
vállalása nélkül megjelölhetnéa világnak biztos célját." (O. Semmelroth :
Díe Wel t als Raum d.er BegegnunU mit Gott: S/immen del' Zeit 157, 447.)

Keresztény realizmus

Ha a szeritírás azt állítja, hogy "mindannyian bűnösök vagyunk",
hogy a világ gyötrdembcn és siralomvölgybon d, akkor üdvösségtörté
neti szempontból helytálló igazságot kőzől velünk, amelyből azonban egé
szen világosan kicsendül, hogy sem oa világ, sem az ember nem romlottak
meg természeti Iényegükben. Isten oa bűnbeesés ut.in sem hagyta el az
embert, és a bűn ellenére is a teran tés fenntartója és gondviselője ma
radt, Ezzel is kinyilvánult a teremtés rendje mögöt t ónó rnélyr-bb misz
térium.
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Krisztus misztériuma által az ember és a világ "más, csodálatos mó
don" újból Isten tulajdonába mentek át, .Jiazatértek". Az Istennel kibékí
tett világ nem a régi kozmosz, hanem "új teremtés". Hitünk szerint Krisz
tus a világot nemcsak kiemelte a bűn rendetlenségéből. hanem vissza is
adta neki eredeti, tulajdonképpeni alakját és rendeltetését, a végső üd
vösségre való irányulását. A teremtés rendje valójában már kezdettől

fogva az Igén keresztül erre a végső beteljesedéere irányult. Ezért nem
is választható el a valóságban a teremtés és az üdvösség rendje, Isten
szándékában a kettő öröktől fogva mint egyetlen nagy világterv szere
pelt, amelynek középpontja a megtestesült Ige és a benne világával egye
temben egybefoglalJt emberiség. Minden az Ige által lett és nunden öröktől

fogva az Ige emberrélevésére és az Istenembervel való egyesülésre irá
nyult. Az Istenember emberi természete révén minden teremtett valóságot
magához kötött ,ezért tudta az embert megszabadítani a gonosz hatalmak
tól és az isteni szereteturalomban való részesedés magasságába emelni. Ez
az "anakephalaiozisz", a világmindenség Krisztusban történt egybefogla
lasának végső értelme. (Ef. l, 5; 9, 11.) A Krísztusban újból egységhez
jutott és megújított teremtés az egyházban és az egyház által lép az em
beriség elé. Isten örök rendelése szerint Krisztus és egyháza a világot a
végső beteljesedés felé, az Istennel való egyesüléshez vezetik, A világ
továbbra is a "bűnös világ" marad, de a megváltottak meg tudnak sza
badulni a világ kötelékeitől, ők már nem tapadnak az evilági dolgokhoz
(2. Pét, 2, 20), nem engedik magukat "beszennyezni" a világtól (Jak. 1,
Z7), már nem is tartoznak "egészen" a világhoz, mert a kegyelem az Isten
országába emelte öket (Kol. l, 13, GaL 1,4; Jn. 15, 19; 17, 14-16), és az
örök élet ellen tusakodó "világ szellemének" már biztonságosan ellenáll
hatnak (GaL ti, 14; Róm. 12, 2; 1. Kor. 7, 31).

A megtestesült Ige mísztéríuma tehát nem engedi meg a teremtés
és az üdvössegí rend szétválasztását, Ebből azonban nem következik a ter
mészetes és természetfölötti rend közötti lényeges válaszfal elmosódása
vagy megszűnése. Hitünk szerint el kell fogadnunk, hogy a világ Krisztus
megjelenésével több lett, mint "tiszta természet". A "natum pura"-n a
bűnbeesés után pusztán emberi képességeivel "magára maradt" emberi
természetet értjük mínden természetfölötti Segítségtől megfosztott tevé
kenységeivel együtt. Ha a világ kezdettől fogva Krisztushoz rendelt való
ság volt, akkor tulajdonképpen a "csak természet" nem is létezett teljes
elhatároltságában. A világ az Ige emberrélevése és érdemszerző szenve
dése által semmi esetre sem vonja többé oly fokban magára "Isten harag
ját", mint előtte. A világból "Isten békességére és szerétetére emelt világ
lett, amely új középpentot kapott, vagy helyesebben: kezdetben elrejtett
középpontja előtérbe lépett és láthatóvá vált. Ezzel értéke nem csökkent,
ellenkezőleg, emelkedett. A világ Krisztus szenvedése, halála, mennybe
menetele és a Szeritlélek küldése után végleges üdvösségrendi helyzethez
jutott, amelybe, a beteljesedés felé haladva, rnindinkább beleolvad ... Az
isteni és az emberi természet egységbe léptek egymással, visszavonhatat
lanul. Krísztusban vannak,és rnível nem választhatók többé szét, azáltal
az emberiség és a világ új 'rnínöségí létben' részesült." (A. Auer. i. m.
505.) Ennek ellenére a világ továbbra. is az erény és a bűn kettősségében,

a természetes és természetfölötti rend sarkítottságában marad, és a törté
nelem végéig a gonoszság hatalma alatt is áll. Az egyház arra hivatott,
hogy a "búza és a konkoly" kettősségét, a természet és természetfeletti
valóság sarkítottságát saját testén hordozza és kiegyenlítse,

527



Arra válaszolva tehát, hogy mire kötelez bennünket a keresztény vi
lágértékelés kíalakításában, az egyház és a világ viszonyának megítélésé
ben a kríeztológiai elv, azt feleljük: keresztény realizmusra. A világot
minden optimizmus és pesszimizmus annyi kárt okozó túlzásaival szem
ben mínt Isten kezéből kikerüIt "jó" világot kell értékelnünk, benne a
lehetőségeíbenadott, Krisztusban és az egyházban egybefog1alt "új terem
tést" kell látnunk, ÉS habár az ember bűnre hajló természete míatt a vi
lág továbbra is be nem teljesült világ marad, az emberiség belső fejlődés

törekvésében mégis mindig teljesebb egység és egyensúly után áhítozik,
ami az egyház üdvösségrendi küldetésével a történelem természetes sik
jMn találkozik,

Ali integralizmus tévedései

Az egyház és a világ viszonyát szabályozó harmadik elv a földi való
ságok "saját törvényszerűségének elve". Bár önmagában is igazolható
természeti törvényszerűségről van szó, itt egyúttal az üdvösségi rend és
az egyház krisztusi alkatából folyó elvi igazságként kell tekintenünk. Aho
gyan a krisztológiaí elv nem engedi meg Krísztusban az isteni és emberi
természet szétválasztását, éppen úgy megkívánja a két természet külön
valóságának a figyelembevételét. Krisztus valóságos Isten és valóságos
ember. Az egyház "theandrikus" felépítettség ében és tevékenységében
mindig kellő gonddal meg kell különböztetnünk a természetes és termé
szetfeletti elemek szerepét, A világ, a földi dolgok megtartják sajátos ter
mészetes jellegüket, önálló fizikai létüket, értéküket és törvényszerűségü

ket az üdvössegí rendben is. Az egyház a természet tárgyait, a szentségi
jelek anyagát kivéve, nem vonhatja ki az általuk elfoglalt profán terület
böl. Ebből világosan következik az egyház ~"S a világ dualitásának tétele.
A kettösségre utalnak az Úr szavai is: "Adjátok meg a császárnak, ami a
császáré ..." (Mt. 22, 21); "Az én országom nem e világból való" (Jn. 18,
36); "Ember, ki tett engem biróvá vagy végrehajtóvá köztetek" (Lk. 12,
14).

Szent Tamás a keresztény realizmus alapelemeit már a teremtés fo
galanában kifejti: a világ Istentől jött és Istenhez van rendelve, de oly
rnódon, hogya dolgok a teremtásben meghatározott létükben önmaguk
ban is megállnak, és igy a világ saját magaban hordozza életének közvet- 
len forrásait. A földi valóságok e relativ saját törvényszerűsége élesen
világít rá egyrészt minden integralista nézet tarthatatlanságára. másrészt
a teremtés esaz üdvösségrend, illetve a természet és természetfeletti egy
betartozására. Integralizmusnak nevezzük az élet minden területének a
vallás .részéről való kisajátitását. Sok félreértés kapott lábra e fogalom
és főleg ennek jelentése körül. Keresztény ember nem tagadhatja létének,
életének és minden tevékenységénekaz üdvösségi rendhez való vonatko
zását, örök boldogsága érdekében annak való alárendeltségét, de földi
életében természetes értelemben is teljes értékű, sőt nagyobb értékű em
bemek kell maradnia, aki a természettörvények és az élet fejlődéstörvé

nyeinek tiszteletben tartásával műveli egyúttal földi boldogulását is. A
bölcselet nem teológia, a kultúra nem jámborság vagy mísztika és a gaz
daság nem karitatív intézmény. Az integralizmus alaptévedése az a meg
győződése, hogy az Istenhez csak közvetlen út vezethet, és elfelejti, hogy
Isten legteljesebb elismerését, iránta való engedelmességünket és imádá
sát jelenti, ha teremtésének törvényeit és értékeit tiszteletben tartjuk és
komolyan vesszük. Ez az istendicsőítés egyik módja, (J. Daniélou: Chris-
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tentum und Geschichte: Dokumente 4., 1948. 167.) Az íntegralízmus egy
ben akarja látni az eget és a földet. Az egyház és a világ csak a túlvilági
Isten országában egyesülnek. Itt a földön kettösségben vannak, a világ
önálló lét- és fejlődési törvények alatt áll. Ezek rendjét Isten határozta meg.
Ezekhez alkalmazkodva kell munkálnunk üdvösségünket. így lesz az ön
magában álló világ egyúttal eszköz is az ember földi boldogulásának és
örök boldogságának elérésére. Isten a teremtést és az üdvösségr rendet
egymáshoz rendelte ugyan, de egy valóságga csak az ítélet napján lehet
nek. Itt a földön a kegyelem és erkölcsi törekvéseink segitségével csak a
kettő lelki szintézisét teremthetjük meg és erre kötelezve is vagyunk.

A dolog természetéből is következik, hogy az egyház és a világ, illetve
a természetfeletti és a természetes rend helyes összefüggésének felisme
rése eleve bizonyos nehézségekkel jár. Az egyház minden tevékenységé
ben az eszkatológikus, természetfeletti, lelki Isten-országa előkészítésére

összpontosított erőfeszítés nyilvánul meg. A hittudomány és az igehirde
tés fő törekvése az embert és világát a túlvilág valóságába belegyökerez
tetni, hogy abban lássa az élet beteljesedését. Az ",~gyet1en szükségesre",
a túlvilágra szegezett szemek könnyen elsikbanak a világ dolgai, rnínt "má
sodrangú tényezők" felett. Érthető az ezzel járó veszély és súlyos káro
sodás különösen olyan esetekben, amikor az ember és az emberi közösség
létfontosságú történelmi helyzetek előtt áll. Az egyház, illetve a keresz
tény vallás szerepenek "abs2)olút kiterjesztése" a teremtett dolgokra az
isteni emberrélevés értelmébe ütközik. Az íntegralízmus hátterében vol
taképpen az egyház túlvilági rendeltetéséből eredő túlzó abszolutizmus
követelménye húzódik meg. Eszerint a felfogás ezerint Isten lenne a "tu
lajdonképpeni és egyedüli létező", aki a rajta kívül létezők saját törvény
szerűségét nem ismerheti el. "A keresztény ember számára azonban Isten
nem az 'Abszolutum', hanem ég és föld teremtője, akinek nem kellazért
ölnie, hogy maga életben maradhasson, Ezt az Istent úgy kell szeretnünk,
ahogyan van. Istenkáromlás lenne ezért az olyan vallásos megnyilatkozás,
amely Istent azzá tenné, ami nem állítható róla: 'világnélkülivé'. Az Is
tentől szerétett dolgokat úgy kell szeretnünk, ahogyan ő szeréti azokat."
(A. Auer: Lm.: 513; K. Rahsier: Schriften zur Theologie III, 47-60.)

A kinyilatkoztatás tanítása szerint a teremtés rendje az üdvősségrend
jében találja meg végső értelmét és beteljesedését. A kettő látható egybe
kapcsolódása az egyház. Amit Isten teremtett és arnit Kr-isztus, a fő, saját
testében egyesített, az az egyházhoz tartozik, Az "egyházhoz való tarto
zás" Isten akarata szerint az ember és a világ saját törvényszerűségét

nem szüntetheti meg, hanem a teremtésben megnyiilvánuló "Istenhez tar
tozást" megtisztítva maglasabb kegyelmi szintre emeli és az Istennel való
egyesülésben beteljesíti. Ebben az üdvösségtörténeti értelmezésben a "földi
valóságok" relatív értéket jelentenek ugyan, de természetes értéktartal
muk változatlan marad. Az egyház és a világ üdvösségrendi sarkítottság
ban, azaz meghatározott értelmű ellentétességben. de termékeny fe
szültségben van az Istentől egymáshoz rendelve.

Az egybetartozás alapelveit tisztáztuk, most még arra kell választ ad
nunk, milyen feltételek mellett beszélhetünk az egyház és a világ helyes
kapcsolatáról.

A "kettős hatalom" értelme

Az egyházat a világból természetfeletti eirendeltsége, eszkatológiája
emeli ki, és ugyanakkor a világhoz is köti. Az Isten-országa végleges meg-



valósulásáig, tehát a világ végéig az egyház és a világ mint két külön va
lóságrend látják el saját feladatukat, nem is olvadhatnak ezért egybe, ha
nem saját történelmüket kell élniük egymás mellett és egymással. Krisz
tus végső uralma az egyház "közbeeső idejében" is mindenre kiterjed.
Minden világi hatalom gyökerében Istentől származik és "akaratlanul"
is Isten irányítása alatt áll, de Krisztus ia világi dolgok feletti uralmat
nem bízta az egyházra, hanem földi hatalomviselőknekengedte át. Tehát
nem lehet az egyház feladata a világ ügyeivel való közvetlen törődés,

vagy a vílág bármelyik állapotának, történelmi helyzetének megváltoz
tatására irányuló vállalkozás. Politikai, szociálís vagy kulturálís progra
mot az egyház nem kapott Krisztustól. Ez a hagyományos katolikus taní
tás, amely I. Gelasius pápától kezdve Szent Tamáson keresztül a mai
napig végigkövethető. hagyakorlati megvalósítása átmenetileg csak rész
ben volt is sikeres. (I. Gelasius pápa (342 - 46) csodálatos világoslátással
Anastasies császárnak írt 12-es számú levelében fogalmazta meg elsőnek

a "sacerdotium" és az "imperium" vonatkozásait, a "kettős hatalomról",
azaz az egyházi és világi hatalomról szóló egyházi tanítást. Szent Tamás
a II. Sent. d. 44. q 2 a. 3-"ban és más helyeken is az állam függetlenséget
és tevékenységének önálló területét kielégítően megindokolta, s ezzel az
egyház és állam viszonyának elvi szempontjait tisztázta.)

XIII. Leó pápa azokban az enciklikáiban, ahol az egyház és az állam
viszonyával foglalkozik, az egyház függetlenségéért szállt síkra, de ugyan
akkor Gelasíus levelének kitételére és Szerit Tamásnak a természetes és
természetfeletti rend között tett megkülönböztetésére hivatkozva az állami
hatalomgyakorlás szabadságára is rámutatott, amelyet az egyháznak nem
csak elismernie, hanem támogatnia is ikell. ("Diuturnum illud," 1881,
"Immortal,e Dei", 1885, "Libertas praestantissimum" 1888, "Sapientiae
christianae", 1890, "Graves Communi", 1901.) Az állam a saját területén
autonóm és szuverén. Ezzel a megállapítással a pápai tanítás nemcsak a
politikai, hanem minden más világi területre érvényes elvet mondott ki:
"Isten az emberiségről való gondoskodást két hatalomra bízta rá: az egy
házi és a világi hatalomra. Az egyház feladata az isteni dolgokról, az ál
lam feladata a világi dolgokról való gondoskodás. A maga nemében mind
egyik legfőbb hatalom: saját lényegükbőlés céljukból folyó meghatáro
zott határokon belül képviselik hatalmukat. Korok határolják el őket,

amelyeken belül mindegyik saját tevékenységet fejti ki." Az "Immortale
Dei" emez elvi tanítása az egyház belső, természetfeletti lényegébőlkövet
kezik Az egyház sajátos, közvetlen területe az emberi lélek, feladata fá
radhatatlan küzdelem a bűn ellen és a lelktilinek Istennel való kiengesz
telése és egyesítése. Y. Congar szerint az egyház közvetlen hatásait ter
mészetfeletti tartalmú tevékenységeiben és a lélek személyes megszente
lésének vonalán fejti ki. "Ahol azonban annak megszentelésérőlvan szó,
ami. a lélek területénkívül van, és csak környezetéhez tartozik, ott az
egyház tevékenysége a személy benső magjától való eltávolodás arányá
ban csak közvetett lehet." (H. De Lubac: Betrachtung über die Kirche
Graz, 1954, 111-119.)

Az egyház közvetlenül az emberi lélek üdvösségi szolgálatában áll.
Isten szüntelen üdvösségkínálatát kell közvetítenie az emberek felé. Ha
el is képzelhető olyan ideális állapot, amelyben Krísztus tanítását rnin
denki magáévá teszi és ezzel "keresztényiV'é" válnék a világ, a világ e
"megszentelésének" akkor sem lehet előfeltétele a földi dolgoknak köz
vetlenül az egyháznak való alávetése. Az egyháznak az emberhez való



rendeltsége nem vonja maga után a világi dolgoknak azegyhéznak való
alávetését. Krisztusnak az egyes emberhez és az egész emberiséghez inté
zett tisztán vallási és erkölcsi tanítása kétségtelenül igen súlyos hord
erejű szociális követelményekkel lép fel, megvalósítása messzemenő ki
hatással is lehetne a világ külső alakulására, de az erre való közvetlen
törekvés nemcsak elvi ellentétben állana a világi dolgok és ügyek saját
törvényszerűségével.de nem is nyújthatna biztosítékot a világnak való
ban Krisztus akarata. szerinti átalakítására, Ugyanekkor az ilyen törek
vés mindig magában rejtené az egyház elvilágiasodásának veszélyét. (A.
Auer: i. m.· 523.) Rahner megállapítása szerirrt "az egyház nem lehetne
az egész valóság gondozója. Minden az Isten országához tartozik ugyan,
de nem az ország előkészítőjéhez. az egyházhoz. Ezért ami nem tartozik
az egyházhoz, szintén fontos és nem mellékes még az Isten országa szem
pontjából sem." (Das Dynamische in der Kirche: Quaestiones disputatae 5,
Freiburg, 1958, 26.)

Egyház és állam

Az egyháznak a világ három nagy alapalakulatához: a politikához,
illetve az államhoz, a kultúrához és a tudományhoz való viszonyát is
ugyanígy vízsgálhatnók, de az imént kifejtett szempontok teljesen elegen
dők ahhoz, hogy ezek tekintetében is helyes ítéletet alakíthassunk ki ma
gunknak. Csak az egyház {''IS az állam viszonyára óhajtunk még külön ki
térni. Itt a XIII. Leó után a mai napig kialakult egyházi tanítást foglal
juJk össze.

Az egyház saját belső lényegéből képtelen önálló "kel'esztény állam
forma" Ietrehozására, "Katolikus politika" a szó teljes értelmében csak
akkor lenne Iehetseges, ha a politikai élet minden területén a katolikus
tanítás egyértelmű, minden mas lehetőséget kizáró megoldást tudna biz
tositani. Más szóval, ha csak egyetlen egy politikai rendszer tudna meg
felelni a katolikus vallásnak. Mivel ezt eleve ki kell zárnunk, nem tehet
az egyház mást, mint hogy tagjai személyes felelősségérebízza a politikai
életben való reszvetelt. Az egyház bármilyen államtormát elfogad és el
ismer, tagjainak bármilyen politikai párthoz való csatlakozását is megen
gedi, ha ezek a termeszettörveny jogi követelményeinek, az emberi sze
mely szabadságának és a közösség anyagi és szellemi fejlődésének való
ban megreíeínea. Krisztus peldajat kovetve az egyháznak tág teret kell
biztosítania az egyeni meggyözöuesnek, felelősségnek és lelknemeretnek.
Többen probíemaukusnak tartják a külön "katollkus politikai párt" lét
jogosultságát is, de kívánatos volna, hogy az egyes államokban a kato
Iikus szellemi vezetők "partfeletti" összerogásban a püspökök irányítása
mellett a katolikus tarutas elvi síkján állas t foglalhassanak az állammal
való együttműködés kérdéseiben. A "katolikus allam" osak tiszta és ele
ven katetikus néppel lenne megoldható, amiből azonban nem következik,
hogy követendő eszményről lehetne beszélni. "Specifikusan keresztény ál
Iamrorma" tulajdonképpen nincsen. Az egyház tágabb értelemben "ke
resztény államnak" mmősít minden olyan államformát, amely a termé
szetjog követelményeinek mindenben eleget tesz.

E megállapítások: mögött az egyház és az állam különvalóságénak,
saját törvényszerűségénekésönállóságának tényei állnak. Az egyház taní
tása értelmében az egyház és az állam teljesértékű közösségek, de lénye
gük, feladatuk, céljuk és a sajátos közösségí oél elérésére alkalmazott esz
közök tekintetében teljesen különböznek egymástól. Az egyház természet-
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feletti közösség, amelynek alapját, "egyházi alkotmányát" isteni alapítója
határozta meg. Az egyház nem emberi szükségletbőlalakult, hanem Isten
hívta életne, és Krisztus hív meg újból mánden embert az egyház lelJki
közösségebe. Az állam természetes közösség, amelyben az emberek belső

és külső békéjüket és anyagi boldogulásuk biztosítékát keresik. Habár a
"konkl'ét államiságot" az emberek szabad elhatározása határozza meg, az
állam kötelező jogerejét mégis az egyén felett álló általános érvényű ter
rnészettörvényben kell keresnünk. Ennek ellenére messzemenően az em
berek kezébe van letéve a saját államuk alkata és berendezése feletti dön
tés. Ez a szabadság mindenkor magáiban foglalja annak. a lehetőségét is,
hogy az államhatalom saját elhatározásából is hozzáfoghat az egyház és
az állam viszonyának a nép igényeinek megfelelő rendezéséhez. amelynek
feltételeit a természettörvénynek kell szabályoznia és érvényesítéséhez az
egyház hozzájárulása ezükséges.

A katolikus tanítás szeránt az egyház és az állam Isten akaratából és
megbízásából szelgálják az emberiséget. Mind a két megbizatás és hatalmi
kőr az Istentőlered. Isten jelölte ki az egyház és az állam külön feladat
körét, de ezzel egymáshoz is rendelte őket. Ezért a két valóságnak. külön
állásuk ellenére természetjogi alapon "közük van egymáshoz". Az egyház
elvi szempontból rnindenkor állást foglalt az egyház és az állam teljes
elkülönítése ellen és kívánatosnak tartja a rendezett egymásmellettélés
és együttműködés lehetőségeinek megteremtéset. Az egymás ügyeibe be
nem avatkozás, illetve egymás törvényeinek tiszteletben tartása nem je
lenthet olyan "negatív semlegességet", hogy nem vesznek tudomást egy
más ügyeiről, hogy nem támogatják egymás érdekeit, saját feladatkörük
átlépése nélkül, vagyis, hogy nincsenek kölcsönösen egymás segítségére.
Az állam az egyház részéről nundenkor elvárhatja saját tekintélyének alá
tárnasztását, de az egyház is rászorul saját érdekében mindenkor az állam
mal való rendezett kapcsolatra. Az egyház történelmi megjelenése elke
rülhetetlenné teszi a legkülönbözőbb poliitikai forrnákkal való találkozást
és a velük való együttműködés keresését. Különböző politikai alakulatok
ba tartozó embereket kell neki az üdvösségre vezetnie, és így "közve'tve"
míndig találkozhat a politikával is, amivel együtt járhat tagjain keresztül
a "közvetett ráhatás" az élet minden területére. Az egyháznak a politikai
életben való nyílt részvétele vagy beleavatkozása ma "ana!kronízmusnak"
hat. Az egyház az állam nagy feladatai és különösen közösségi célkitű

zései elől sohasem zárhatja el magát, viszont joggal kívánja meg az állam
tól üdvösségí feladatának teljesítésére a szükséges szabadságot, az állam
polgárok részére a szabad vallásgyakorlást. és belső rendjében a termé
szettörvények, valamint oa reábízott pozitív isteni törvényeknek tisztelet
bentartását.

A rnoderri világ "új anyagát" a mindig jobban táguló emberi közös
ség és a földi valóságok értékelése jellemzi. Nézetünk szerint a hittudo
mánymak még határozattabban kell majd az egyház és a világ víszonyu
Jásának kérdését éppen ebből a két szempontból felvetnie. Reméljük, hogy
a zsinat a közösség és a földi dolgok mélyebb teológiai vonatkozásának ki
dolgozására fogja felhívni a figyelmet és ezzel helyes irányba tereli a
megoldás keresését ezen a téren is.

-
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