
ESZMÉK ÉS TÉNYEK

A Szent Péternek tett krísztusi ígé
ret az egyház fennmaradását illetően

-olyan bizonyossággal tölti el a kato
likus hívőt, amely a kívülálló szemé
ben olykor már a vakmerő bizako
dással határos. Végtére is ténynek kell
elfogadnunk, hogya kereszténység
ŐSI fájáról évről-évre, napról-napra
szakadnak le ágak, amelyek helyébe
csak reszben nőnek 'újak. Azt a vesz
teséget. amelyet az egynáz a mi szá
zadunkban számszerűen szenvedett,
távolról sem egyenlítik ki a megteré
sek, amelyeket a f'öldgőmbnek ezen
vagy azon a táján észlelünk. Nem cso
da, hogy ma mar katolikus gondol
kodók IS nyíltan tárgyalják azt a je
lenséget vagy folyamatot, amelyet "el
kereszténytelenedésnek", "dekriszti
anizációnak" nevezünk. A szó, különö
sen magyar változatában, eléggé mes
terkéltnek hat és nehezen. is ejthető

ki, de jobb híján csak ezzel élhetünk.
Ahhoz. hogy valamelyest is helytál

ló véleményt alkothassunk, ismernünk
kell e téren a jelenlegi és a múltbeli
valóságot, s meg kell vizsgálnunk a
számunkra kedvezőtlen változás okait.
Tisztáznunk kell továbbá, hogy arnény
nyiben viszonylagos fogalomnak bizo
nyúlna az elkereszténytelenedés, nin
csenek-e mégis mozzanatok a mai
helyzetben, amelyek mmdezídeíg nem
fordultak elő. Ezeket a kérdéseket ve
szi sorra Georges Morel az Etudes ha
sábjain közzétett tanulmányában, ame
lyet annak ellenére, hogy kizárólag
franciaországi viszonyokra utal, a mi
számunkra is sokban eligazítónak ér
zek.

*
,.Ebben az időben, 1880 felé, az én

falum még katolikus volt - írja az
angersí egyházmegye egyik papja ön
életrajzában, amely 1926-ban jelent
meg. - Vasárnap mindenkí résztvett
a misén s nem kevesen eljártak a ve
csernyére is. ünnepi hangulat uralko
dott. Most viszont a vasárnap semmi
ben sem különbbzik a hét többi nap
jaitól. A parasztok kint dolgoznak a
tanyákon, csak a piac kedvéért kere
kednek föl, szerdán a megyei, csütör
tökön a [árásí székhelyre. A vasárnapi
mísén már csak öreg asszonyokat vagy
néhány kislányt látni. A fiúk nem
mennek a katekizmus-oktatásra. A plé-
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bánosnak nincs már káplánja, mert
semmi szüksége rá. A plébániához
tartozók csak az esküvő, a kereszte
lés és a temetés hagyományos szer
tartásaihoz igénylik szelgálatát. Elte
kintve ezektől a szertartásoktól, a vi
déket bízvást kereszténytelennek
mondhatnók."

Nem tartalmaz ez a leírás semmi
féle újdonságot - emeli ki Morel -,
mert az eféle megállapítások százai
szólnak ugyanígy. Felvethetnők persze
a kérdést, hogy a vallási szertartások
és a népi babonák keveréke, a keresz
tény hit szempontjából Iényegesnek és
a csupán járulékos elemeknek össze
fonódása mennyiben jelentett akkori
ban mély és igazi vallásosságot. Ez
sem változtat azonban azon a tényen,
hogy ha a vecsernye látogatottságának
megszűnése önmagában még nem is
bizonysága a hitbeli hanyatlásnak, ko
rántsem állíthatjuk ezt a vasárnapi
misehallgatás szokványos elmulasztá
sáról. Önáltatás volna, ha temploma
ink elnéptelenedését tapasztalva azzal
vígasztalnők magunkat, hogy minde
nek ellenére a környezet szelleme rész
ben keresztény maradt. Mert micsoda
történeti és társadalmi erő lenne az a
kereszténység, amelynek hívei már
nem gyűlnek össze vallásuk központi
cselekményének megünneplésére és
annak a tanításnak meghallgatására,
amely nélkül a 'hitélet csak egyre vér
szegényebbé válhat ? Nem (lik nélkül
tekintették az összes nagy vallások az
istentisztelet rögzített és rendezett
formáihoz való alkalmazkodást a sze
mélyes és a közösségí hit legfőbb ki
fejezésének. S a mai szocíológusok is,
akár hívők, akár nem-hívők, méltán
látják a kifelé is megnyilvánuló gya
korlásban egy nép vallási elevenségé
nek fokmérőjét.

Ami Franciaországot illeti, nem két
séges, hogyavallásgyakorlatra vonat
kozó tudományos vizsgálódásokból is
az elkereszténytelenedés folyamatára
következtethetünk. A "gazdasági ta
nulmányok és statisztika országos
francia intézete" 1954-ben végzett
adatfelvételei szerínt a párizsi egy
házmegyében a katolikus eredetű né
pességnek mintegy 16%-a gyaikoTol
ja vallását, s ez a hányad már magá
ban foglalja azokat a gyermekeket is,
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akik első ünnepélyes áldozásuk. oká
ból jelentek meg a vasárnapi misén;
azoknak a gyermekeknek, akik első ál
dozáshoz járultak, 14 éves korukon
túl már csak 12-13%-a marad gya
korló. Boulard kanonok 1939.,ben ké
szült kimutatásában a ,!!vakorlók szá
mát a mezőgazdasági tájakon még 38
II o-ra tette, azóta azonban számuk itt
is 20-25%-ra apadt. Gabriel Le Bras
szerint száz paraszt közül, aki Párizs
ba érkezik, hagyott munkát keressen
és megtelepedjék, míntegy 90, rnihelyt
kilép a pályaudvar csarnokából, meg
szűník hitét gyakorolni.

A maiihoz fogható tömeges elmara
dást a vasárnapi dstentíszteletről kép
zelru sem lehetett volna a XVII. szá
zadban - jegyzi meg Morel. A fővá

rosban sem, de még kevésbé a me
zőgazdaságí vidéken, ahol a misére
nem-járás nemcsak szórványos eset
volt, de azt is jelentette, hogy az ille
tő részben kívonja magát a község
életéből. Le Bras kereken "négyezer
plébánia naolóit nézte át ebből a kor
ból s mindössze ihatvan plébániát ta
lált, ahol IO%-ot ért el azoknak a la
kosoknak száma, akik nem teljesítet
ték vallási 'kötelezettségeiket. Az egyik
esperesi kerületben kereken négyezer
hívő közül 1698~ban csak vagy har
minc nem végezte el húsvéti gyóná
sát és áldozását. De még a XVIII. szá
zad második felében is ritkák az el
maradások az olyan egyházmegyékben
is, amelyeket ma az "elkeresztényte
lenedett" jelzővel illethetünk. S a val
Jásgyakorlattól magukat távoltartók
zöme olyan személy, akiket rendezet
len házasságuk vagy jóvá nem tett
vétségeik míatt maga a pap zárt ki
a hívek közösségéből,

Csupán néhány adat ez, de Morel
nem is tartja szükségesnek, hogy to
vábbiakat hozzon föl, hiszen a köz
vetlemil tapasztalható tények sokkal
beszédesebbek. 'semhogy kétségbe von
hassuk, hogy az utolsó két évszázad
ban a francia katolikus egyház az or
szág lakosságának jelentős hányadát
elvesztette. Pusztán a számok nem
nyújtják természetesen a valóságnak
megfelelő képet. Mert ha áll is, hogy

.az egyházhoz való intézményes oda
tartozást 11 hitélet egyik lényeges is
mertető jegyének 'kell mondanunk,
önmagában ez a jegy még tökéletlen
és nem egyértelmű. Bizonyos, hogy a
katolikus felfogás azt az embert, aikii
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vallását nem nyilvánítja látható cse-
lekedetekkel és kívül marad az egy
házi kereten, nem minősítheti igazá
ban kereszténynek, VIszont arra IS
vannak esetek, hogy még a vasárnapi
istentiszteleten való rendszeres meg
jelenés sem szükségszerűen hitvallás
ból származik: ösztönözhet erre a szo
rongás, a megszokás, az emberekre
való tekintet is. Már pedig milyen
értéket tulajdoníthatunk annak a val
lásosságnak, amelyből az odatartozást
illetően hiányzik a szabadon történő

személyes döntés? Ezért nem olvas
hatjuk ma rossz érzés nélkül azokat
a hivatalos megnydlatkozásokat, ame
lyekben mintegy száz évvel ezelőtt a
legtöbb egyházi hatóság megnyugtatní
Igyekezett magát és másokat a töme
gek ragaszkodása felől a katolíkus
egyházhoz.

*
Morel különösen jellemzőnek mond

ja Darbou, akkor párizsi általános
helynök, később párizsi érsek 1856
ban közzétett művét, amelynek címe
A párizsi egyházmegye vallási statisz
tikája. Dariboy nem tagadhatja azt,
amit maga is hítközömbösségnek ne
vez. Kénytelen elismerni, hogy nagyon
sok anyakönyvezett katolikus mJi.t sem
törődik az egyház előírásaival. Ki
hangsúlyozza viszont a legkisebb je
lenségeket is, amelyek szerinte "vilá
gosan bizonyítják, hogy a vallásos ér
zés nem aludt ki még olyanok lelké
ben sem, akik nem követik Isten tör
vényét". Mi több - fűzi hozzá -, a
papság a sok és nagy akadály elle
nére "óriásl" eredményeket ér el.
Egyik bizonyságaként hosszasan szá
mol be arról a meleg fogadtatás ról
is, amelyben Slbour érseket részesí
tették a főváros különböző plébánnáin
tett látogatásai során. Az érseket min
denütt nagy tömegek ünnepelték és
szavalt rokonszenvező figyelemmel
hallgatták. Felkereste az érsek az ál
lami nyomdát is, ahol "a munkások,
akiket beszéde mélyen megindított,
viharosan éltették",

Ma jogos fenntartásokkal olvassuk
ezt a könyvet, amelynek stílusa is ro
mantikus, s amelynek állításatra ha
mar rácáfoltak az események - ál
lapítja meg Morel. Mint tudjuk, Síbour
érsek is s nem sokkal utána Darboy
érsek is tragikus módon halálozott
el. De ha az ilyesféle leírásokkal kap
csolatban ábrándokat emlegetünk -



folytatja Morel -, nem azért, mert
az események nem igazolták szerzőík

derűlátását. hanem mert már abban
az időben is minden látszat ellenére
szélesedőbenés mélyülőben volt a sza
kadék az egyház és a nagyvárosi tö
megek közbtt. A szociológusok ma
sokkal pontosabban mérik fel az ak
kori helyzetet, amelynek éppen az
volt a jellegzetessége, hogy a XIX. szá
zad harmadik negyedében az ipari
városok gyors fejlődése és átalakulása
a kereszténységen kívül vagy annak
cllenében ment végbe.
Legfőbb okát ennek abban látja

Morel, hogya papság teljesen kép
telen volt megérteni az ipari mun
kások problémáit Így természetesen
meg sem vitathatta azokat. Ma sem
árt elgondolköznunk Claude-Anthime
Corbon tanúskodásán, aki ipari mun
kásként kezdte, majd mint az Atelier
cÍIDű újság szerkesztöle bekerült a po
litikába s l871-ben képviselő, 1875-ben
szenátor lett. Az úiságot kimondottan
abból a célból indította meg, hogy
védje a munkások erkölcsi és anyagi
érdekeit, s mint meggyőződéses ka
tolikus, elsősorban egyházától várta,
hogy a munkások javára beavatkoz
zék a társadalmi osztályok harcaiba.
Bouglé, a neves szociológus írta 1919
ben: "CO'l"boné volt talán Franciaor
szágban az utolsó nagy kísérlet arra,
hogy összeegyeztesse a vallásos ha
gyományt az egyenlőségi törekvések
kel." Corbon l864-ben könyvet adott
ki Párizs népének titka címmel. Nem
egy lapja ma is megdöbbenthet mín
ket - mutat rá Morel. Íme egy idé
zet belőle:

"Párizs munkásosztályának óriási
többsége megkereszteltetésénél fogva
a katolikus valláshoz tartozik. Ha
azonban az Istentiszteletí formák sza
bályos gyakorlása, ha a szentségek
hatásába vetett hit, ha az üdvössé
gért való állandó szorgoskodás szük
séges feltétele annak, hogy valaki ka
tolíkus legyen - s így érti az egy
ház -, akkor előre kell bocsátanom,
hogy ezek a feltételek teljességgel
hiányzanak Párizs dolgozó népéből,

és ki.i1önösen abból az osztályból,
amely tanulmányunk tárgya. Párizs
népi osztálya, amely a múltban a ka
tolikus papság legbuzgóbb híveit tette
s amely tökéletes hűséget hozzá a
Forradalom első Idejéig igazolta, ma a
legkevésbé hallgat rá A párazsi mű-

helyekben annyira antíkleríkálísok a
munkások, hogy az a néhány hívő,

akit még magáénak mondhat az egy
ház épp úgy ki van téve a gúnyoló
dás~kJnaik, rnint azok a még keveseb
bek, akik ellenzik a dernokráciát."

Ha összevetjük ezt aszöveget Dar
boy prelátuséval. nem nehéz eldön
teni, hogy ki értékelte tárgyilagosan
a helyzetet: a későbbi érsek, a Sor
bonne volt professzora, vagy az egy
kori rnunkás, akit küzdelmei nem sza
ikítottak el a néptől.

l877-ben a szenatusban kemény vita
zajlott le, amely szembeállította Du
panloup püspököt és Corbont. A ne
ves hittudós és teológiai író a papság
tevékenységet méltatva ekként tört ká:
"Ki cnondia meg hát, mié~ hagy el
minket a nép?" Corbon utana nyom
ban szólásra emelkedett, mert - úgy
mond - kötelességének érzi, hogy a
legnyíltabban válaszoljon a kérdésre.
"Monsei~eur, mi elhagyjuk önöket
ma, mert századok 6ta önök hagytak
el minket. Amikor azt mondom, hogy
elhagytak minket, nem azt akarom
mondaní ezzel, hogy megtagadták tő

lünk .a vallás segítségét'. Nem: az
önök papi érdeke is parancsolta, hogy
részesítsenek minket benne. :f:rtem
azonban rajta, Ihogy századok óta el
hagyták önök a mi földi ügyünket, s
befolyásukat inkább arra használták.
hogy megakadályozzák, semhogy elő

segítsék a mi társadalmi megváltá
sunkat."

Ezek a szenvedélyes szavak a de
krisztíanízáció gyökerébe nyúlnak. 
állapítja meg Morel. Ugyanígy a to
vábbiak is: "Ön szemére hányja, Mon
seigneur, a demokratikus pártoknak,
hogy Franciaország elkereszténytelení
tésére törekszenek. Joggal ön ellen
fordíthatnók a szemrehényást. Az
igazság az, hogy az egyház magatar
tása egyre inkább távolodik az igazi
keresztény szellemtől, és hogy a sze
retetnek és szelídségnek szelleme egy
általán nem ismerhető fel abban a
módban, ahogyan önök viselkednek a
demokratikus társadalom irányában,
mert ellenségként kezelik azt és bol
dogan ragadják meg az ürügyeket,
amelyeknek feűhasználásával a leghe
vesebb támadásokat intézhetik ellene.
Ez nem az az eljárás, mint amellyel
az első századok keresztényei meg
hódították a régi világot, hanem
olyan eljárás, amely miatt önöket
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hagyja el egyre jobban a modern ví
lág."

A történelem ismerői tudják, meny
nyire igazolást nyert a XIX. század
végére ez a meglátás, nem csupán
Párízsoan, de általában egész Európa
ipari nagyvárosaiban.

*
Az elkereszténytelenedés folyamatát

s részben múltbeli okait illetően is
bizonyos egyhangúság állapítható
meg hívők és nem hívők közott. Ez a
meglehetős egyetértés azonban
mint legutóbb figyelmeztetett rá René
Rémond egyik tanulmányában - nem
ment fel tényleges mívoltának vizs
gálata alól, sőt éppen ez sarkallhat
arra, hogya kérdést tárgyilagosan,
előítéletek nélkül elemezzük. Gyakran
előfotdul, hogy éppen az általánosan
elfogadott, közhellyé vált fogalmak
nem egyeznek a tárgyi valósággal.

Érdekes már a "dekrisztianizáció"
szó eredete és elterjedése is, mert
egész történelem jelenik meg benne.
Bizonyos, hogy a franciák használták
először s tőlük vették át más nem
zetek is. F. Brunot a francia nyelv
történetéről szóló művében megálla
pítja, hogy a szó az 1791-1793-as
években bukkan föl. Prudhomme he
tilapjának - Révolutions de Paris 
1792. évi február 4-i számában talál
juk ezt a mondatot: "Csupán három
ilyen ember mindegyík megyében és
teljesülne Mirabeau óhaja: Francia
ország hamarosan dekatolicizálódnék."
S a szenkesztő mintegy magyarázatul
hozzáteszí: "Ogy is mondhatnók: dek
risztianizálódnék."

A probléma tehát egyáltalán nem
újkeletű. Magából a szóból követke
zik azonban, hogy dekrisztianizációról
csak egy megelőző krísztíanizácíóval
kapcsolatban beszélhetünk. Már most
_ mint Morel kifejti - e tekintetben
a közkeletű nézetek olyan téves el
képzelésről tanúskodnak, amellyel a
társadalmi kutatások nyomán hasz
nos és szükséges szembeszállni.

Még a második világháború előtt,

1935-ben hangzott el Le Bras ama
kijelentése, hogy "a régebbi korok
egyetemes és égő hite" mindig regé
nek tűnt fel előtte. S azóta a kutatá
sok csak megerősítették ezt a véleke
dést. Egy katolikus pap, aki életét a
vallás-szocíológiának szentelte, Jacqu
es Toussaert, 1959-ben doktori érteke
zést nyújtott be a párizsi egyetemen
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ezzel a címmel: A vallásos érzés Fland
riában a középkor végén. Munkája
nyomtatásban is megjelent s a legna
gyobb elismeréssel találkozott. "Nincs
semmiféle Nagy Század az egyház tör
ténetében - írja Toussaert. - Ne
adjátok ezt a címkét egylik századnak
sem. A világ sohasem volt kereszténv.
A tömeget mindig kapzsi, bűnös, h~
taleméhes és önző lelkek tették. Az
egyház több-kevesebb sikert ért el
némelyeknél. Ezek közül vált ki egy
keresztény elit, visszahatásként az ál
talános környezetre. Nem szabad te
hát sem borúlátónak, sem derűlátó
nak lenni egyetlen század írányában
sem." Ezeket a sorokat Morel szerint
árnyaltabban is meg lehetett volna fo
galmazni, de még így nyerseségükben
is elmélkedésre késztethetik azokat
akik vágyálmokat melengetnek ma:
gukban valamiféle keresztény "arany
korról", amilyen pedig nem volt so
ha, még a középkorban sem, sőt a
kereszténység elsQ éveiben sem.

Ma már rengeteg szöveg áll rendel
kezésünkre az utca emberének val
lási életéről a középkorban. Nem két
séges, az emberek akkoriban jobban
látogatták a templomot, mint ma, buz
góságuk azonban távolról sem volt
olyan nagy, mint ahogy egy megsze
pítő hagyomány elénk rajzolja. Tous
saert merő legendának mondja azt
hogy például a XV. században a nér;
buzgón tett volna eleget mísehallga
tási kötelességének. Látogassunk csak
el Bruges városába egy vasárnap dél
előtt a XV. század végén. A városban
pezseg az élet, az az élet, amelyet a
világhírű Iholland történész Johan
Huizinga oly remokul megf~stett. A
pékek és mészárosok már hajnalban
kinyitják üzleteiket, füstölögnek a
közfürdök kéményei. Zöldségesek és
virágárusok rajai telepednek le a te
reken. És természetesen a kocsmák is
csapolják a sört és a bort. Nőttön nő

és hangosabb benn a zajongás a ki
abálás és nevetés. a kutyák csaholása.
De íme, megszólalnak a misére hívó
harangole. Asszonyok haladnak át a
templom felé, gyermekek, fiatal lá
nyok és legények, majd férfiak is. A
szerit hely lassanként megtelik fe
csegés és lármázás közepette amit a
plébános hasztalan próbál el~émítani.
De mennyí felnőtt marad továbbra is
otthon, a rnezön, az istállóban. a
boltban vagy a kocsmában! A krórn-



kás' Nicolas de Clanuuujes panaszolja:
"Rari ecclesiam adeunt, rarissimi
missam audiunt - csak kevesen rnen
nek a templomba, még kevesebben
hallgatják végig a mísét." Vannak hí
vek - írja -, akik belépnek, meg
hintik magukat szenteltvízzel, térdet
hajtanak. s amikor a pap felmutatja
az Ostyát, már távoznak is. A Iítání
ákról ne is beszéljünk: a plébános
rendszerint egyedül végzi s rajta kí
vül nincs más a templomban, csak a
ministráns.

Valóban - folytatja Morel -, száz
és száz feljegyzés tanúsítja, hogy a hí
vek a mise alatt trécselnek, tréfálkoz
nak a nőkkel. mikőzben a kórus lati
nul énekel, amit senki sem ért. A
szent hely egyik sarkában serdülők

játszogatnak, másik sarkában keres
kedők kötik üzleteiket. Az imént em
lített Nicolas de Clamanges állítja:
..Nagyon ritka az a fiatalember, aki
más okból megy templomba, mint
hogy megbámulja a nőket, akik ün
nepnapokon elegánsan öltözve. haju
kat óriási tornyokká formálva. arcu
kat ólomfehérrel kendőzve és rnellben
erősen kivágva lejtenek el mellettük."
S ne higgyük. hogy szórványos jelen
ségek ezek - hangsúlyozza MoreL
Bruges város tanácsa például 1491-ben
néhány nappal az úrnapi körmenet
előtt rendeletet bocsátott ki, amely
ben meghagyja, hogy az ünnepnapon
legalább délig tartsák zárva az üz
leteket. a játék- és tánctermeket, va
lamint a kocsmákat. A rendeletnek
azonban nyilván nem volt foganatja,
mert a rákövetkező évben a tanács
úiból hasonló rendeletet adott ki s
ebben kifejezetten szóvá teszi, hogy a
Jakosság semmibe veszi a tanács ren
delkezéseit és Isten parancsait. Ahe
lyett - úgymond -, hogy megadnák
El .'VIindenhatónak az őt illető tiszte
letet és dicséretet, minden intézkedés
ellenére nyitva tartják üzleteiket. ad
nak és vesznek, mint más napokon,
sőt a különböző céhek maguk járnak
elől a rossz példával.

Azt mondaná valaki, hogy az a
század, amelyről most szóltunk, már
a középkor alkonya. Az igazság azon
ban az. hogy az előbbi századok val
lási képe még rosszabb és még ke
vésbé felel meg annak a paradicsom
nak. amit általában gondolnak róla.
Püspöki akták sajnálkoznak a XIII.
században sok templom nyomorúságos

helyzeten, mert .ístentlsztelet helyett
magtárnak, lomtárnak vagy vásár
csarnoknak használják. "Megtiltjuk 
hangzik a neversi püspök rendelete ~,

hogy bármiféle holmit árusítsanak a
mi székesegyházunkban. Ha egy ka
nonok kereskedőt talál ott, felhátal
mazzuk, hogy az árut és az árum ki
dobassa onnan." Zsinati határomtok
születtek például Noyon és Coutances
városokban, amelyek tiltják, hogy a
templomot örömtanyává züllesszék.
Az akkori püspöki utasításokból kide
rül, hogya szent helyek anyagi nyo
morúságával még nagyobb erkölcsi
nyomorúság párosul: táncolnak a te
metőkben és a templomokban, pro
fán nótákat énekelnek, lerészegednek,
verekednek ott, gúnyolódó körmene
teket rendeznek egyházi ruhákban. S
előfordulnak még rémségesebb esetek
is: keresztek, képek, szobrok profani
zálása, meggyalázása.

Hosszasan lehet gondolkozni ezek
nek a népi megnyilatkozásoknak ér
telme és jelentősége felől - írja Mo
rel. Gyakran keverednek bennük az
emberi gyöngeségek annak a szüksé
gességnek érzésével, hogy legalább
egyidőre kikerüljenek egy klerikaliz
mussal átitatott és állandóan élet
szentségre hivatkozó társadalomból.
Kérdés például, hogy amikor vasár
napi italozás közben öt-hat paraszt
versenyt majmolja a plébános beszé
dét vagy a ,.négyszáz ördögre" eskü
dözik. az Istennek címzett káromló pa
ródiával van-e dolgunk. vagy inkább
egészséges tiltakozással' egy olyan pap
ság nyomása ellen, amely szinte min
den közhatalmat és tisztséget ellát, a
papét is kétségkívül, de ugyanakkor
adószedő, törvényhozó és rendőrbiz

tos is. Ám bármilyen brutálisnak és
.zavarosnak tűnik is fel a XIII. szá
zad vallási élete, van egy értékes vo
nása. amelyet nem találunk meg mim
dig a katolikus egyház történetében 
fejezi be tanulmányának ezt a ré
szét Morel -, ez pedig az, hogy min
den erőszakoskodása és szabadossága
ellenére szinte teljesen hiányzik belőle

a képmutatás.

Morel úgy véli, hogy az előadot

takból leszűrhetően két alapvető meg
állapítást kell szem előtt tartanunk,
amikor napjaink vallási helyzetéről
ítélkezünk.
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EgyJelől látjuk, milyen óvatosan kell
kezelnünk az elkereszténytelenedés fo
galrnát, hiszen még a középkorban is
épp olyan szélesre nyílt a hívek mi
nőségi legyezője, mint bármelyik más
korszakban. A ,.hit századainak" any
nyiszor dicsért keresztényei, ama szá
zadoké, amelyek a vas és tűz száza
dali is voltak, nem viselkedtek sem
jobban sem rosszabbul, mint kései
unokáik és ükunokáik. Könnyű volna
bizonyítani, hogy lényeges pontokban,
így a tanbeli tájékozottság és az átélés
tekintetében nagyon is jelentős hala
dást ért el napjainkig a keresztény
ség. A dekrísztianizáció fogalma te
hát fölöttébb viszonylagos. Mi. mai
katolikusok csak örülhetünk annak az
üdvös "mitosztalanításnak", amit szo
cíológusaink végeznek a régebbi ke
reszténységen, mert a valóságnak meg
felelő szemlelet sokkal megnyugta
tóbb és előnyösebb számunkra a le
gendás elbeszéléseknél.

De hogy megvoltak a közös nehéz
ségei és árnyoldalai mindegyik szá
zadnak, ez még nem szabad, hogy el
takarja előttünk a kor egészen új ar
culatát. A második megállapítás ugyan
is arra vonatkozik, hogy azoknak a
százalékos kisebbsége, akik manapság
látogatják a templomokat, úgyszólván
elképzelhetetlen volt a múltban. Am
bármennyire elgondolkoztató a val
lásgyakorlatnak ez a csökkenése, iga
zi horderejét egy egészen más rend
beli jelenség adja meg. Ez pedig az.
hogy ugyanakkor, amikor hatalmas
tömegeknek alig van kapcsolatuk az
egyházzal, a kereszténységet mind
többen olybá veszik, mint egy törté
nettleg kötött sajátos ideológiát,

A KIS ÚT

amely a világmindenségnek csupán
átmeneti, elmúló képét tükrözi. S el
sősorban ez a körülmény az, amit ko
molyan és nagy felkészültséggel kell
elemeznünk, ha katolikus meggyőző

désünknek megfelelőerr elejét akarjuk
venni annak, hogy valóságban is meg
lévő tartalmat nyerjen az elkeresz
ténytelenedésnek egyébként igen üres,
vagy legalább IS laza fogalma. Ez az
értelme a katolikus-marxista párbe
szédnek is, amelynek szükséges és
hasznos voltáról annyi szó esett a va
tikáni zsinat harmadik ülésszakában.

Feladatunk azonban nem csupán el
méleti jellegű. mert a kereszténység
egyben magatartás és lelkület is.
Boulard kanonok egyik könyvéből

idézi Morel ezeket a megszivlelésre
váró sorokat: "Botrányosnak tűnhet

fel, hogy ugyanabban a községben egy
gyakorló katolikus mértéktelenül és
könyörtelenül haszonleső, egy közis
merten nem-hívő pedig mintaképe a
lelkiismeretességnek és a szerétetnek.
Összehasonlítani azonban egy rossz
keresztényt egy nemeslelkű nem-hí
vővel: nem bizonyít semmit. Az igazi
és mély szornorúság azonban az, hogy
1945-ben, a legnehezebb időkben,

Franciaország kereszténynek mondha
tó vidékei IS középszerűségről tettek
tanuságot. s ami a lelkiismeretességet
és szeretetet Illeti, egyáltalán nem osz
tályozhatók magasabban, mint a hit
közornbös vagy nem hívó Vidékek."
Ime, a hitvédelemnek és apostolkodás
nak az a módja, amelyet minden ka
tolikus ember elmélet! képzettségtől

függetlenul magaévá tehet: ra Ielkils
mcretesség és cselekvő szeretet példás
tanúsítása az egyém és közösségi élet
valamennyi termetén.

Az idők során mind több emberrel kerültem levelezés útján szorosoöb
kapcsolatba. Úgy érzem, olykor segitettem, örömet is szereztem nekik ezen a
módon. Legutóbb azonban valaki felvetette: leveleim talán bosszúságot is
o kozf14k, mivel "udvariasságból" tudomást kell venniök azokról, válaszolni
"illik" rájuk ...

A levélírás, mímt sok minden egyéb,
emberi tevékenység, következésképpen
erkölcsileg minősülő cselekedet. Azt
mondhatnók, hogy minden elküldött
levélnek etikai vonatkozásai, követ-
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kezményei is vannak. S ezek többnyi
re nem is jelentéktelenek. Nem a se
matikus levelekre kell persze itt gon
dolnunk, hanem azokra, amelyek út
ján embertársainkkal valódi emberi




