
ESZMÉK ÉS TÉNYEK

Az első nemzetközi jellegű párbe
széd után, amely április 29-től május
2-ig nyilvánosság előtt folyt le Salz
burgban jelentős katolikus és marxis
ta szernélyiségek között, fokozott ér
deklődéssel vettem részt, mínt meghí
vott megfigyelő, a Pax Romana ezévi
közgyűlésén. amelyet szeptember 4-től

Iü-íg Luxembourgban tartottak meg.
Választ kerestem és vártam arra a
kérdésre, hogy egy olyan értekezleten,
ahol a világ minden táját s úgyszól
ván minden népét képviselő katoliku
sok csupán egymás között vannak, mi
lyen mértékben érvényesül az a
XXIII. János szellemében kibontakozó
"nyílt katolicizmus", amely Salzburg
ban a marxistákkal vitázva kifejezés
re jutott. S míndjárt meg kell monda
nom, hogy mindaz, amit a teljes ülé
seken és munkacsoport-üléseken, vagy
akár a kötetlen társalgások során is
hallottam, a katolikus szemlélet ör
vendetes megújhodásának egyetemes
voltáról győzött meg. Szerenesésnek
éreztem ebből a szempontból annak a
témának megválasztását is - "A mai
ember és a boldogság" -, amelyet a
közgyűlés a belső ügyeire vonatkozó
beszámolók és jelentések keretéből ki
emelve a tárgyalások középpontjába
állított. Eléggé széles körű térnának
bizonyult ugyanis ahhoz, hogy az elő

adók és a hozzászólók, majd pedig a
munkacsoportok felvethessék mínd
azokat a problémákat, amelyek korunk
keresztény értelmiségét, sőt nyilván
nem-hívő értelmiséget is komolyan
foglalkoztatják.

Előljáróban talán még annyit, hogya
Pax Romana, amely "nemzetközi moz
gal omnak" nevezi magát, lényegében
kettős csúcsíntésmény. Egyfelől a ka
tolikus egyetemi és főiskolai hallgatók
országos szervezeteinek, másfelől a
katolikus értelmiségiek különféle or
szágos szervezeteínek nemzetközi szö
vetsége. Luxembourgban most ebben
a második minőségében ülésezett.

*
A bevezető előadást Pierre Grégoíre

Iuxembourgt közoktatásügyi miníszter
tartotta. Abból indult ki, hogya mai
ember hisz a boldogságban és törek
szik annak elérésére. Mutatja, hogy
hatalmas ipara és rengeteg haszonle
söíe támadt a boldogság keresésének.
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Tenyérjósok, világoslátók, asztrológu
sok élnek belőle. Lottó, lóverseny, já
tékkaszinó, tőzsde, mozi és egyéb el
nevezésekkel megvannak az "álom
gyárai". De egész mai civilizációnk is
kifejezetten a komfort civilizációja,
amely jólétet, általános boldogságot,
korlátlan szabadságot és "édes életet"
igér mlndenkínek. Tapasztalnunk kell
azonban azt is, hogy ez a civilizáció
kitermeli rengeteg egyénben a huma
nizálódás ellentétét is, amilyen a va
lóságérzés elvesztése, az erőfeszítések

elutasítása, az erkölcsi analfabetizmus,
az unalom és csömör.

Bizonyos azonban, hogy mindez nem
szükségszerű folyamat - figyelmezte
tett Grégoire -, hanem annak a beál
Iltottságnak következménye, hogy az
emberek készségesen veszik igénybe a
számukra lehető legnagyobb kényel
met biztosító eszközöket, arról viszont
megfeledkeznek, hogy a lehető legna
gyobb hasznot csak akkor meríthetik
belőlük, ha folyvást igyekeznek emel
ni úgy értelmi, mint erkölcsi és szo
ciális tekintetben személyi minőségü

ket. A társadalmi érintkezés kifejlett
tömegeszközei - különösen a sajtó,
rádió, televízió, film - fölöttébb üd
vös hatást fejthetnének ki, amikor
maholnap mindenkinek megadják a
módot arra, hogy művelődjék és ne
velje magát.

A boldogság egyik alapvető eleme
mindig az embertársak és a közösség
iránt tartozó kötelezettségek teljesíté
séből fakadó elégedettség lesz. Rodin
nem túlzott, amikor ezeket írta: "A
világ csak akkor lesz boldog, ha mín
den ember a művész lelkiségével ren- .
delkezik, értve ezen azt, hogy örömet
talál munkájában." Rodin szerint a
boldogság egyik tényezője á teremtő
szellem, a másik a vidáman végzett
munka. A filozófus Blondel nem ke
vésbé határozott, amikor azt állítja,
hogy egyedül a magasabb eszmények
megvalósitását célzó cselekvés teheti
boldoggá az embert. Mi, keresztények,
magától értetődően nem engedhetünk
abból - fejezte be Grégoíre -, hogy
az üdvösség keresése a legfőbb felté
tele az emberi boldogságnak. Útja pe
dig ennek az a találkozás Istennel,
amely már itt a földön is megtörténik



-az embertársálnkkal való találkozás
iban.

*
A 'fhodern ember a kiélégülések ma

~x!Il'i1Umát akarja kapni az élettől és
febben vélí megtalálni boldogságát 
adta elő Georges Hourdin, az Informa
tions Catholiques Internationales fő

szerkesztője. A történelem rnutatja,
hogy nem míndig volt így. Az ókor
felfogása szerint az erény gyakorlásá
ból fakad a boldogság. A középkori
keresztény tanítás szerint az ember
nek mindenekelőtt az örök boldogsá
gan kell munkálkodnia, még a földi
1boldo~ag rovására is. Csak a XVIII.
~zá:;;adban, az ipari, majd tudományos
'fOit'l'adalom ösztönzésére lépett elő a
',főldi boldogság keresése az élet fő
<céljává. A francia és az amerikai for
radalmak a boldogságnak ezt a fogal
mát szélesítették ki azzal, hogy az
összesség számára kívánták nyújtani.
A polgári berendezkedések azonban
létrehozták a kizsákmányoltak új tár
sadalmi osztályát, aminek nyomán a
földi boldogság egészen kis réteg ki
váltsága lett. Az utolsó húsz év fejle
ményeként azonban nem találunk ma
haladott társadalmat, amely ne azt
vallaná feladatának, hogy valarneny
nyi tagja számára biztosítsa a megelé
gedettségnek, az örömnek és élveze
teknek legnagyobb mennyiségét.

Előadta'Hourdin, .Franciaországban
ismételt ankétokon próbálták megálla
pítani, hogya 15-30 éves fiatalok mí
ben látják a boldog életet. Altalában
a következő rangsorban jelölték meg
ennek feltételeit: siker a választott
munkakörben, szerelem, egészség, csa
ládi élet. Ezeknek a javaknak birtok
lása hozhatja meg szerintük a boldog
ságot, feltéve, hogy valamennyi együtt
van. A megfelelő állás és jövedelem
teszi csak lehetővé, hogy az ember
kedve szerint tölthesse szabad idejét,
utazzék, szórakozzék, hódoljon kedv
telésének, éljen együtt a szeretett nő

vel, nevelhesse gyermekeit.
A szerelem tehát csupán második

helyen következik, de különös jelen
tőséggel bír a mai világban. Igaz, hogy
a szerelem mára nagyon földies lett,
mert az erotizmus viszi benne a fősze

repet, de előnyére tudható be, hogy
nem válik külön az érzelemtől. Ugyan
akkor kifejezetten értékként jelenik
meg a szerelemben, mint a boldogság
kellékében. a gyermek. Felszíni jelen-

ségek és látszatok ellenére örvendetes
igazság, hogya modern ember boldog
ságában mínd nagyobb szerepet visz
a gyermek. Jóllehet korlátozzák a szü-:
letések számát, a gyermeket elfogad
ják és örülnek neki. Bizonyság rá,
hogy az utolsó húsz évben az összes
ipari országokban 30%-kal emelkedett
a születések száma.

A modern ember hisz a földi bol
dogságban és biztos kíván lenni annak
tartós~ágáról. A biztonság így szintén
olyan gondolat, amelyet kortársaink
összefűznek a boldogsággal, Minthogy
azonban mára már valamennyi fejlett
állam szociális biztosítások révén ma
ga gondoskodik az élet kockázataíról,
az ember mind teljesebben a jelen fe
lé fordulhat és fenntartás nélkül él
vezheti azokat a javakat, amelyek bir
tokába jutnak. _

Tény, hogy az élvezés közben igen
sokak előtt nem merülnek fel erköl
csi kérdések. Ez a gátlástalanság is
egyik jellemzője annak az útnak, ame
lyen ma az emberek a boldogságót
keresile Annál inkább fel kell vet
nünk a kérdést, vajon a földi boldog
ság közkeletű eszméje összeegyeztet
hető-e a kereszténységgel? nem a
hittől való súlyos eltávolodás, a ter
mészetfölöttinek .tagadása tükröződik
e benne r nem jelenti-e a szeretet el
utasítását? Másként fogalmazva, a
földi boldogság, ahogyan azt ma álta
lában értik, összefér-e a keresztény
szeretettel? Nem kétséges - feleli rá
Hourdin -, hogya mai ember, ami-o
kor elutasítja a természetfölöttinek
leeresztény eszméjét és ezzel együtt a,
bűn eszméjét is, szabad és független
kíván lenni. Ez a folyamat azonban
már a XVI. században megindult, az
egyház viszont csak XIII. Leó óta pró
bál számot vetni vele. És egyedül
XXIII. János szólította fel az összes
jóakaratú embereket, hogy találjuk
meg újból a keresztény optimizmus
útját. Ezzel kapcsolatban is csak há
lával gondolhatunk Teilhard de Char
dinre, aki példát mutatott arra, ho
gvan békíthetjük össze a keresztény
séget és a "világot".

Vajon boldog-e a modern ember,
amikor mindazt birtokolja, amit szük
ségesnek vél hozzá? Hourdin néze
te az, hogy csupán az anyagi felté
telek nem elegendők a boldogsághoz.
mert mindenekelőtt megfelelő lelkiség
szükséges hozzá. Még földi boldogság
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semképzelhető szerétet nélkül, szere
tet pedig nincsen áldozat nélkül. Oda
kell tehát hatnunk, hogy a mödern
ember is. mielőbb felismerje az áldo
zaLértékét. Ne önzően halmozza és
használja a jóléthez szükséges java
kat, hanem lemondások árán is járul
jon hozzá az összesség boldogságához.
a szeretet és az áldozatosság gyakor
Iáséval.

•
James D. Halloran, aki a leícesterí

egyetemen a szociológia tanára, főleg

az egyén és a közösség viszonyát tag
lalta. A boldogság egyik lényeges ele
mét ugyanis a közösség nyújtja, ami
kor segíti az egyént a maga személyi
ségének kifejlesztésében és vágyainak
megvalósításában. AlI ez napjainkban
is, annak' ellenére, hogya modern
ipari társadalom kialakulása nagyban
módosította az emberek egymásközti
kapcsolatait. Igen sokan közülük olyan
mértékben váltak intézményessé, hogy
ez már a személyesség és bensőség

rovására megy, Örvendetes mozzanat
azonban, hogy az elsődleges csoportok,
különösen a család, újból nagy sze
repet visznek. Az Egyesült .Allamok
ban végzett kutatásokból is az tűnik

ki, hogy az egyén élete mínd erőseb

ben összpontosul az otthonra és· a csa
ladra; Jelentős tényező ebben a tele
vízió,amelyet maholnap minden haj
lékban megtalálunk. A családi egység
és' összetartozás, aminek szociolőgíai

okai is vannak, az erősen városi tö
rnörülésekben maga mőgé szorította
azokat a kapcsolatokat is, amelyeket a
szomszédság, a foglalkozás és a mun
kahely teremt. Ezzel imagyarázhatjiik,
azt, hogy bár az intézményesség sze
mélvtelenítő hatással jár, a kőzösségi

szellem hangsúlyozottabban nyilvánul
meg a nagvvárosokban, mínt a kevés
bé urbanizált körökben.

A voltaképpeni bajt, ami az egyén
es a közösség viszonyát rontja, a mo
dern nevelési és iskolázási rendszer
nek tulajdonítja Halloran. A mai rend
szer szinte kizárólag arra igyekszik
felkészíteni az egyént, hogya válasz
tott foglalkozási ágban minél nagyobb
'teljesítményt érhessen el, s ennek nyo
mán mínél bőségesebben részesüljön
az anyagi javakból. Ez az egyoldalú
törekvés és az ezt kisérő aprólékos
specializálódás azonban azt a veszélyt
hozza magával, hogy-nem kapnak kel
lő hangsúlyt a közös emberi értékek,

ami azután csökkenti az általános mű

veltséget, a közizlést, a szellemi és er
kölcsi igényességet. röviden szólva: ár
talrzára van a humanista lelkületnek.
Innen ered az egyén belső egyensúlyá
nak általában tapasztalható hiánya,
amit megszenvednek az emberi kap
csolatok is. De rnegszenvedí a társa
dalom egésze is, mert az eszményte
len komfort-törekvések nehezítik az
áldozatos összefogást az egyetemes ér
dekekért.

Azon kell tehát fáradoznunk - fe~

jezte be Halloran -; hogy kiemeljük
8.Z embert az egyéni érvényesülés szűk
keretéből. és. olyan közösségí szellem-
mel telítsük, amely valóban társadal
mi tagot formál belőle. Ami pedig ezt
illeti, nincs sok haszna annak, ha
absztrakciókról vitatkozunk. Azokat a
konkrét gazdasági, szociális, kulturá
lis és nevelési rendszereket kell ki
munkálnunk, amelyek alkalmasak
mind az egyéni, mind a kollektív bol
dogság előmozdítására.

*
A kollektívumnak, az összességnek

figyelembe vételét hangoztatta a gha
nai K. A. Busia professzor is, akit már
évekkel ezelőtt szocíológiaí tanszékre
hívott meg az oxfordi egyetem. Ö a
fejlődésben levő országokkal, köztük
saját hazájával, foglalkozott. Mi sem
természetesebb és érthetőbb, mint
ezeknek az országoknak az a kíván
sága, hogy magasabb életszínvonalra
emelkedjenek. A boldogság fogalma
itt - mondta Busía - szorosan hoz
zákapcsolódik az anyagi javakkal való
ellátottsághoz. Ezért kell ezeket a né
peket a mainál jóval magasabb élet
színvonalhoz juttatni, aminek érdeké
ben ki kell építeni a kőzlekedést, a
nehéz- és a körtnyűipart a kereskedel
mi árucserét. Ök sem kívánnak meg
állni a boldogság ilyen egyoldalúan
anyagi felfogásánál, de a legelső te
endő mégis az anyagi feltételek meg
teremtése. Akkor is ha az ehhez szük
séges mélyreható s~oeiális és kulturá
lis változások nem egy vonatkozásban
fájdalmas megrázkódtatásnak teszik
ki népeiket.

Éppen a fejlődésben levő országok
esete igazolja a legvilágosabban, hogy
a boldogság olyan kérdés, amelynek
nemzetközi terjedelme van. Megköve
teli, hogy az emberek az egész föld
kerekségen ne csak egyenlőknek érez
zék magukat, de akként" is kezeljék



őket. A világ békéje és összhangja, te
hát az összes népek és emberek bol
dogsága ennek az egyenlőségnek elis
merésétől és megvalósításától függ.
Meg kell szüntetni a gyarmati aláve
tést, a színek szerint való megkülön
böztetést, az érintkezésnek és kapcso
latoknak mindazokat a formáit, ame
lyek a faji egyenlőtlenség feltételezé
sén alapszanak. Az embereknek újból
fel kell fedezniök testvéri voltukat. A
kölcsönös függőség és kölcsönös szol
gálat jegyében kell egyesülniök,hogy
az egész világon megmentsek" és bol
doggá tegyék az atomkorszak veszé
lyeztetett emberiségét. Mindez nyil
vánvalóan nagy feladatokat és felelős

séget ró a társadalmi érintkezés tö
megeszközeíre, a nevelésre és a köz
oktatásra is. Neki, mint szocíológusnak
is, meggyőződése - jelentette ki Busia
-, hogy az erkölcsi nevelésnek pótol
hatatlan tényezője a keresztény taní
tás.

A katolikus értelmiségnek arra a
kötelességére is kitért Busia, hogy se
gítsen útját állni az úí-koloníallzmus
nak. Ha tehát az iparilag fejlett álla
mok gazdasági és technikai segítséget
nyújtanak. a hováfordításuk és beru
házásuk sorrendjét maguk a segíteni
kívánt államok határozhassák meg.
Egyébként azonban talán az a legfon
tosabb segítség, ha a fejlődésben levő

országok fiait korszerű szakmai kikép
zésben részesítik, hogy ők maguk irá
nyíthassák sorsukat. Az afrikai álla
mok értelmisége - tette hozzá Busia
- nem kívánja megismételni azokat
a hibákat, amelyeket a fejlett államok
követtek el történetükben. S tisztában
van ezeknek a hibáknak azzal a for
rásával is, hogya technika és a tu
dományok fejlesztése közben elhanya
golták az emberi kapcsolatok helyes
alakítását.

*
Az ötödik és egyben utolsó előadó

Mauer prelátus, az osztrák katolikus
akadémikusok szővetségének lelki ve
zetője volt, aki a boldogság keresztény
fogalmát világította meg. Cáfolta mín
denekelőtt azt a nézetet, hogy a ke
resztény világnézet óhatatlanul az
"elidegenedés" felé sodorná híveit. Mi,
katolikusok, egyáltalán nem tudunk
felfedezni ellentmondást a földi bol
dogság keresése és az örök üdvösség
rnunkálása között. A keresztény gon
dolkodó nem tesz különbséget e két

valóság között. Igaz, hogy végső cé
lunknak Isten országának elérését te
kintjük, de éppen ez a célunk és ez a
törekvésünk kötelez minket a világ és
embertár-salnk szelgálatára. Igaz, hogy
mi nem választjuk külőn a kulturát
az erkölcstől. de hirdetői vagyunk an
nak a humanizmusnak, amely tiszte
lettel övez és foglal magába minden
értéket, még azokat az értékeket is,
amelyeket a vallásunktól távol állók
érleltek ki és képviselnek.. A keresz
tény értelmiségnek egyenesen köteles
sége, hogy további értékek előterem

tésében is együtt dolgozzék az összes
jóakaratú emberekkel.

Világosan látjuk a kapcsolatot is a
személyes boldogság és a kollektív bol
dogság között, Utóbbinak gazdagításárt
is őszintén fáradozunk, hiszen a ke
resztény szemlelet ellentéte bármiféle
egoizrnusnak. Mit tudtál volna adni
és mit adtál testvérednek - ez az
alapvető kérdés számunkra. Soha sem
tagadjuk, hogy a boldogságnak lénye
ges módon társadalmi alapja is van,
csupán azt állítjuk, hogy a végső kér
dések felől magának az egyénnek sza
badon kell döntenie. Mert nem a kol
lektívum a kegyelém hordozója és el
fogadója. hanem az egyes emberi sze
mély. Éppen ezért az is küldetésük a
keresztény .értelmiségieknek ebben a
modern világban, hogy ugyanakkor,
amíkor helyeslik és fokozni kívánják
a jólétet, síkra szálljanak az emberi
személy lényeges jogaiért. Ezt csele
kedve a békét is védik, mert magatar
tásuk lényege: Istennel és Istenért
szolgální az embertársakat. folyvást
jobb világot teremtve, amelyben meg
értés és szeretet uralkodik.

*
Az előadások megvitatásából leszűrt

következtetésekről az egyes munka
csoportok az ünnepélyes záróülésen.
számoltak be. Nem kétséges eszerint,
hogy az ember boldogsága elsősorban

belső személyes tényezőkőri fordul
meg. Különösen korunkban azonban
megvannak a politikai, gazdasági és
társadalmi tényezői is. Olyan életet
kell biztosítani a népeknek, amelyben
béke, szabadság, szociális igazságosság
s általában igazságosság érvényesül.
Az ember boldogságát ezen a földön
csak akkor valósíthatjuk meg, ha ál
landóan javítjuk az életfeltételeket,
fenntartj uk a békét és megőrizzük a
szabadságot. Mindezeket a tényezőket
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azonban az emberek és népek egymás
köztí viszonyában ki kell egészfeni
azzal a legfőbb erénnyel, amelyet
Dante idéz Az isteni színjáték végén:
"a szeretettel, amely mozgatja a na
pot és a többi csillagokat".

A katolikus értelmiségiek tekintsék
tehát kötelességüknek a megfeszített
részvételt a tudományos és a techni
kai haladás fejlesztésében, legyen
azonban ez az együttműködésük ta
núságtétel is a kereszténység értékei
ről. Ugyanakkor tartsák ébren annak
a növekvő felelősségnek tudatát is,
amelyet a haladás az emberiségre ró.
Ugyanígy azt a tudatot is, hogya bol
dogságnak az anyagiak mellett szel
lemi és erkölcsi oldala is van. Külö
nösen a fejlődésben levő államok irá
nyában emlékeztessenek arra is, hogy
a kellő mérvű anyagí jólét megterem
tése a legelső teendő.

Általánosságban leszögezte végül a
kongresszus, hogya katolikus értel
miségieknek sehol sem szabad kivon
ni ok magukat az emberi haladást cél
zó együttműködésből. Dolgozzanak be
csületesen és lojálisan mindenféle szo
ciális és politikai rendszerben, még
azokban is, amelyek nem igazodnak a
keresztény elvekhez.

*
Befejezésül néhány gondolat Léoti

Lommal Iuxembourgí püspök megka
pó beszédéből. Azon az ünnepi szent
mísén hangzott ez el, amelyen VI. Pál
pápa üdvözlő táviratát is felolvasta és
pápai áldását kiosztotta.

Tudjuk - mondta Lommel-, gyak
ran szemére hányják az egyháznak,
hogy ellensége az örömnek. Egyik írá-
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sában Chesterton is foglalkozott ezzel:
"Azt állítják, hogya pogányság az
öröm vallása, a kereszténység a szo
morúság vallása; ám éppen ilyen
könnyű lenne állítani, hogy a po
gányság csupa szomorúság, a keresz
ténység csupa öröm. Az ilyesféle viták
értelmetlenek és semmire sem vezet
nek. Minden emberi lény szükségsze
rűen birtokolja mínd az örömet, mind
a szomorúságot; ami egyedül érde
kes, az a mód, ahogyan a kettő egyen
súlyban tartja egymást." Mi tovább
megyünk ennél. Szerintünk a keresz
ténység óriási ereje éppen az öröm.
Bizonyos például, hogy derűsebb élet
szemlélet uralkodott Firenze szűk és
vérrel szennyezett utcáin, mínt Athén
színházaíban, vagy Epikuros kertjé
ben. Giotto ugyancsak sötétebb város-:
ban élt, mint Euripides, mégis sokkal
vidámabb társadalom vette körül.
Claudel is ezeket a híres szavakat ad
ja egyik szereplője ajkára: "Nem vol
tam keresztény, de mélvségesen meg
értettem a mennynek olyan bizonysá
gait, mint Antigone kórusa és a Ki
lencedik Szimfónia. Már akkor meg
.éreztem szívemben, hogya nagy isteni
öröm a legfőbb valóság."

S tényleg - fejezte be Lommel -,
a keresztény ember számára szükség
szerű, mérhetetlen, kifogyhatatlan
öröm forrása az Isten. Hiszen ha az
öröm a jónak és a javaknak birtoklá
sából ered, akkor Istennél, aki az ab
szolut jó, nagyobb jót nem is képzel
hetünk. És ha Isten az embert a saját
képére és hasonlatosságára teremtet
te, akkor az is szándékában volt, hogy
maga az isteni öröm tükröződjék az
ember lelkében.

Úgy tanultam, hogy a jót, amit cselekszünk, mindig úgy kell felfognunk,
mint Isten akaratának teljesítését. Erre vonatkoznak azok a fölséges' igére
tek is, amelyeket ő adott nekünk. Most viszont felhivták figyelmemet arra,
hogy Kant Emánuel, a híres német bölcselő szerint a jó csak akkor mond
hatp erkölcsi jónak, ha kizárólag önmagáért műveljük ...

Valóban úgy van, hogy akik magu
kévá teszik Kant "tiszta erkölcsét",
azok sehogysem tudják megérteni,
hogy rní, katolikusok, hogyan várha
tunk Istentől "bért" jócselekedeteink
ért, holott ezeket minden ellenszolgál-
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talás nélkül kellene végbevinnünk. A
bért a munkás kapja a munkájáért és
ennek a bérnek nagyságát manapság
hivatalosan szokás megállapítani.

Amde hogyan lehetne azt a renge
teg sok éjjel-nappal folyó, és csak ki-


