
Gál Ferenc

AZ EGYHÁZ ÉS A MODERN VILÁG
VISZONYÁT TÁRGYALÓ ZSINATI KONSTITÚCIÓ

A mai élet sokféle problémájával foglalkozó és terjedelemre nézve
is tekintélyes zsinati dokumentum mondanivalóját nem könnyű néhány
lapra összeszorítani. Csupán jellemző gondolatait szeretném bemutatni,
és utalni azokra az összefüggésekre, amelyekből ez a pasztorális útmu
tatás megszületett. Hivatalos elnevezés szerint is lelkipásztori iratról van
szó, tehát nem a katolikus tanítást akarja kifejteni, hanem a gyakorlati
magatartást szabályozza, Az első részben azokat az elveket sorolja fel,
amelyek alapot adnak a modern világgal folytatott párbeszédhez, a má
sodik részben pedig az emberiség sürgős feladatairól szól,

A kiindulás az, hogy Krísztusban az Isten emberré lett és semmiféle
emberi problérnát nem tartott magától idegennek. Benne élt az emberi
közösségben, meghirdette és bemutatta a szeretet szolgálatát, egészen az
önfeláldozásig. Az egyház az ő művét folytatja, tehát kell, hogy magatar
tása is azonos legyen. Elméletileg ez a meggyőződés sohasem hiányzott,
a gyakorlati megvalósitás módjában és terjedelmében azonban a törté
nelmi helyzetek előidézhetnek bizonyos fázis-eltolódást. A zsinat ilyen
eltolódást akart felszámolni.

Az egyház egyetemes teológiai gondolatrendszere először a kőzépkor

ban alakult ki, s természetesen az akkori világkép hatása alatt. Az egész
Európa keresztény volt, a közélet és a hagyományok hozzáidomultak az
egyház szervezetéhez. Ezért a keresztény tanúságtétel elsősorban a túl
világi szemléletben és a földi kísértés leküzdésében mutatkozott. A sze
retet gyakorlását is áthatja az aszketikus vonás: akkor van igazi értéke,
ha valamiképpen benne van a kereszthordozás. Intézmények alakulnak
a betegek gondozására, a foglyok kiváltására, a szegénységben való pél
daadásra. A XVI. században megindult vallási viták ezt a magatartást
lényegesen nem befolyásolták. Megszilárdult az egyház jogrendje, erősebb

lett a hagyományokhoz való ragaszkodás. Az eszmény továbbra is a tel
jesen keresztény Európa maradt, az egyház nem rendezkedett be a világ
nézetileg sokrétű társadalomban való életre. A fázis-eltolódás két irány
ban mutatkozott: a jogrend és a szeretet egyeztetésében. továbbá a ter
mészetes és a természetfeletti rend értékelésében.

A jogrend erőteljes hangoztatása megnehezítette annak meglátását,
hogyamegváltás kegyelmei a ezervezett egyház keretén túl is működ

nek, a természetfeletti rend egyoldalú hangoztatása pedig magával hozta
azt a látszatot, hogy az egyház egyetlen feladata a lelkek megmentése.
Holott a szeritírás inkább azt húzza alá, hogy Krisztus követésével meg
kell dicsőítenünk Istent.

Közben azonban a tudomány és a technika egyre inkább a termé
szetre irányította a figyelmet, feltárta erejét és érdékességét. Ez a termé
szet a mi világunk: sok benne az igaz, a jó és a szép - a bűn, a jajszó és
a nyomor ellenére is. A technika és a civilizáció megmutatta, hogy a vi
lágot alakíthatjuk, s az ember nemes feladatnak tartja ezt a vállalkozást.
A hívő embernek pedig a teremtés tétele alapján tudnia kell, hogy ez a
világ nem idegen környezet számunkra, amit jobb híján el ikell viselnünk,
hanem az ember naggyálevésének egyetlen tere és ideje. Isten a termé-
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szetíeletti rendet ebbe a világba ágyazta bele, az éí megismerésének eléí
feltétele a világ megismerése, és az iránta való kötelességeink egybekap
csolódnak az emberek iránti kötelességekkel s a világ javainak helyes
felhasználásával. .

Szükség volt tehát új teológiai szintézisrc, amelyben a természetes
rend is megkapja a teljes értékelését és amely a gyakorlati keresztény
életet megmenti az egyoldalúság veszélyétől. Kétségtelen. hogy IX. PiliS
"SyHabus"-a óta az egyházban is sok minden történt. XIII. Leó szociális
enciklikaitól XXIII. János "Pacem in tcrris"-éig a pápák és teológusok
eléje dolgoztak annak az állásfoglalásnak, amely ebben a zsinati konsti
túcióban kikristályosodott.

Az egyházban a történelmi átalakulás bizonyos értelemben nehezebb,
mint a kimondottan emberi intézményekben. Hiszen az egyháznak első

rendű kötelessége az isteni kinyilatkoztatás őrzése és hirdetése. Ez pedig
minden korban összeforr a kultúrával és az egész emberi életforrnával.
Történelmi fordulókban sokan attól félnek, hogy a régi kulturális ha
gyományok elvetése magával hozza az isteni elemek megtagadását is.
Az óvatosságnak az a haszna, hogy az átmenet fokozatosan, zökkenő nél
kül valósul meg, mégha egyesek számára túllassúnak tűnik is föl.

Az egyház küldetése mindcn emberhez szól ; a Krisztusban megje
lent emberi hivatást kell képviselnie, azért nem engedheti meg magának,
hogy intézményeiben megmerevedjék a múlt. Még kevésbé azt, hogy fő

leg a szegényebb népréteg csupán feudális szellemet, konzervatív maga
tartást, a tudatlanság és nyomor elleni küzdelem hiányát, bizonyos val
lási társaságok élősdi jellegét vagy mások hiszékenységére alapozott fon
toskodását lássa. Az aszketikus irodalomban is el lehet merengeni az egy
ház múltján és kegyelmi elemein. Mondhatunk nagyszerű dolgokat a ka
rizmákról, a szentek verényeiről, a vértanúk bátorságáról, a kegyelem
eszközeinek hatékonyságáról, de ez még nem kereszténység. A fázis-el
tolódást észre lehetett venni az utolsó száz évben a hivatalos pápai meg
nyilatkozások és az úgynevezett jámbor lelki könyvek között, Azokban
már visszacsengett az emberiség vívódása, ezek megmaradtak a régi el
mélkedő stílusnál. Nagy részükre rátelepedett a kolostor csendje, a gót
templomok misztikus félhomálya vagy a vezeklők szelíd szenvedély-men
tessége. Pedig ezek csak sarkított fények a kereszténységben. Igazi ke
resztény élet ott van, ahol a vezetőkből és a hívőkből Krisztus szelleme
árad: nagylelkűség, tettrekészség, türelem, kezdeményező erő. Krisztus
örökségét meg kell találnunk a cs.aládi élet melegében, a lelkiismeretes
munkában, a közösség előtti felelősségben, a betegek türelmében, az á oo
lók szeretetében, az ifjúság idealizmusában, az igazságot keresők benső

vívódásában és a haldoklók reményében. Főleg pedig abban az öntudat
ban, amely a nemkeresztény környezetben is hitéből él és a lélek gaz
dagságát nyújtja környezetének.

A zsinati konstitúció nem ünnepi irat, hanem program. Az egyház
párbeszédet akar kezdeni a világgal az emberiség problémáiról, de vala
hogy először önmagával beszél. Tisztázza befelé, hogy mi a fcl.ad.ata, mit
várnak tőle, mit kell tennie és rnít vár ő másoktól. Az egyház nem so
rolja magát a beérkezettek szerenesés csoportjához, hanem vallja, hogy
útban van az örök haza felé, de útja az embertestvérek és a földi prob
lémák között vezet. Azzal nem halad előre, ha csak magára gondolva
kitér mások útjából, hiszen az út végén ez az ítélet várja: "Amit ember
társaitoknak tettetek, nekem tettétek."
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Az emberiség helyzete

A konstitució a bevezetesben megállapítja, hogy az egyház és az
emberiség között szoros a kapcsolat. Ami öröm, reménység, fájdalom
vagy szcnvcdés az embereket eltölti, azt az egyház is a magáénak vallja..
A zsinat minden jóakaratú emberhez intézi szavát és felajánlja az egy
húz szelgálatát a földi problémák megoldásához. Szavai és tettei anriak
a szcretetriek a vetülete akarnak lenni, amelyről Krísztus beszélt: "Ugy
szerette az Isten a világot, hogy egyszűlött Fiát adta érte" (Jn. 3, 16).

A világ helyzetének vázolása magával hozza a problémák felvetését.
Az emberiség történelmének új szakalszába lépett, most kezd a maga al
kotta környezetben élni. Mindent irányítani akar, a természet urának
tartja magát. Ráébred saját nagyságának tudatára, akárhányszor meg is
szédül ettől a nagyság tól. A technika és a gazdasági élet rákényszerít va
lamilyen egységet, s a lelkekben kezd ébredezni a szellemi egységnek és
megértésnek gondolat.a. /\"z emberiség még soha scm volt ennyire gazdag,
soha még így nem tudta kihasználni oa természetet, ennek ellenére mégis
óriási töme-gek nyomorognak. Sajnos, amilyen mértékben meghódítja a
természetet, olyan mértékben nő oa kapzsíeága is. Mindenfelé egyre erő

södik a szabadságvágy, mégis találhatók elnyomott népek, sőt a politikai
és gazda.sági függés új formái jelentkeznek. Az egységesítés követelménye
ellenére jelentkeznek a széthúzó erők,érvényben vannak a megkülön
böztetések és kiváltságok.

Társadalmi téren a bonyolult külső kapcsolatok fellazítják a család,
a törzs, a Ialu és város életét. A társadalrnat az élet din.arnizmus.a, oa nagy
városba való törekvés, az ipartelepek légköre és a tömegjelenségek jel
lemzik. A munka és a szórakozóhelyek egyre nagyobb tömegeket von
nak egybe, ennek kisérője .az uniformizálódás és az állandó vándorlás. A
régi környezdből kiszakadt. emberek elvesztik hagyományaikat és akár
hányszor gyökértclcnül tengödnek új 'helyükön. Lélektani .síkon megfi
gyelhető a hagyományos értékek revíziója, Új népek követelik helyüket
az emberiség nagy családjában, a fiatalság pedig türelmetlenül szeretné
hallatni szavát .a társadalomban, Nagyobb az öntudat, nagyobbak az igé
nyek, s mindcz erkölcsi és vallási szempontból is érezteti hatását. Az
egyéni autonómia túlhangoztatása gyakran kísért, az élet bizonytalansága
viszont arra indítja az embereket. hogy maguknak sokat megengedjenek.
Nem csoda, ha tapasztalható a kiegyensúlyozatlanság il fajok, népek és
társadalmi rétegek között,

De meg kell látnunk a nemesebb törekvéseket is. Vitáznak olyan tár
sadalmí, politikai, gazdasági rendről, amelyben mindenki megtalálja he
lyét, ahol az egyének és közösségck igaz hivatásuk szerint élhetnek. A
nni világ egyszerre mutatkozik hatalmasnak és törékenynek, késznek a
jór.aÉs késznek a rosszra. Nem nehéz meglátni, hogy válaszút előtt áll.
Egyetemcs döntést kell hoznia, hogya szabadság vagy a szolgaság, a fej
lődés vagy a hanyatlás, a testvériség vagy a gyűlölet útját választja-e.

Mint mindig, most is jelentkeznek a mélyebb kérdések. Az ember
átéli képességeinek korlátait, IS ugyanakkor vágyai nem ismernek határt.
Keresi .a múló élvezetekot, de azt is érzi, hogy magasabb célokra hiva
tott. A mogoldá« hiányában egyesek nyiltan vallják az élet értelmetlen
segét. Tehát föl kell tennünk a kérdéseket, ki az ember, mi a feladata,
milyen forrásokból meríthet saját kibontakozásához? A keresztényeknek
a húsvét misztériuma mutatja az utat. A feltámadt Krisztusban az em
ber elérte célját, a teljes megváltást. Az élet hiányai végső fokon a lét
forrásából pótolhatók.
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Az 'ember hivatása és az egyház

A keresztény antropológia az ember értékét az isteni forrásokhoz
viszonyítja. A földön minden az emberre irányul. De mi a helye az em
bernek a lét rendjében? Ö ,a fejlődés végső foka, vagy csak a vak erők
véletlen terméke? A kinyilatkoztatás világánál az ember az Isten kép
mása, tehát személyí méltósággal rendelkezik. Testével és lelkével egye
síti magában az oarry.agi és szellemi világot, ezért kapcsolatai túlmutat
nak a földi-anyagi léten. Azonkívül az ember benső természete szerint
társas lény: mint férfi vagy nő, mint a család és társadalom tagja, min
dig átéli, hogy nem ·elég önmagának, hanem másokra szorul,

Az egyház tehát a világ problémáit azonosítja a személyes ember
problémáival. A párbeszédhez kiindulásul elmondja, mit ért az ember
személyes méltóságán, közösségi természetén és tevékenységén. Az em
bert nem lehet megérteni a bűn misztériuma nélkül. amely beárnyékolja
kibontakozását. Hiányzik belőle a benső harmónia, személyes döntéseinek
ellene mondanak az ösztönös vágyak, A rossz tettek révén szembefordul
önmagával, nemesebb meggyőződésével. Ezért nevelésre, gyámolításra, sőt
belső gyógyításra szorul. Az egyház cl kegyclemrm-l és az erkölcsi törvé
nyekkel ezt a gyógyítást hozza.

Az értelem az igazság megismerésére irányul. Mindcnt meg akar k ö

zelíteni, ami megismerhető. A természet titkainak feltárása után felveti
a végső bölcseleti kérdéseket. Teljes világosságot azonban csak a kinyi
latkoztatásból kaphat. Hasonló a helyzet a lelkiismeret világában. Az em
ber alá van vetve az erkölcsi rendnek. Küiönbségr-t tesz cl jó ésa rO,S5Z
között, lelkiismerete eléje tárjaa kötelességet és viaszar 8.1t ja a bűntől.

A Teremtő szabadságot adott neki, hogy válasszon o jó és a rossz között,
és életét irányítsa. A benső szabadság azoriban csak a szenvcdélyck meg
fékezésével érhető el.

Végűl az ember szembe találja magát a halál misztériumával és fel
merül benne .a szellemi világ létezésének, az erkölcsi élet sz.ankciójának
kérdése. Az lsten és a halál utáni élet mindig probléma volt. NIa új je
lenség az ateizmus széleskörű elterjedése; nemcsak gyakorlatban, hanem
mint tan is. Oka le'heta keresztények tanúságtételének lanyhulása és az
általános emberi világkép megváltozása. Igazában csak a kereszténység
árnyékában fejlődhet ki ateizmus. Hiszen a kereszténység az Istent ésa
világot két különböző valóságnak veszi, nem úgy mint a természetes val
lásokban ott lappangó panteizmus. A világ a létében függ ugyan a Te
remtőtől, de saját érdekei, törvényei vannak, Ezért úgy hat, mint gazdag
valóság, mint kíncsesbánya, amit ki kell aknázni. A természet közvet
lenül az emberre mutat, várja tőle, hogy foglalkozzék vele, hogy meghó
dítsa. S az ember könnyen megáll a természet nagyszerűségénél, anélkül.
hogy alkotóját keresné.

A zsinat úgy beszél az ateizrnusról, mint az élet egyik jelenségéről.

de nem látja benne a vallás végleges feLszámolását. A szellemi léleknek
mindig megmarad az igénye a végtelen, örök személlyel való találko
zásra. Másrészről az is igaz, hogy Krisztus az Istenről való pozitiv tanús
kodást az egyházra bízta. Nem az elméleti vita a döntő, hanem az őszinte

vallásosság és a szeretet xselekedetei. Az egyház természetesen nem he
lyesli az ateizmust, de nem akar' elzárkózni azoktól sem, akik magukat
nemhívőknek mondják, Reménye abból táplálkozik, hogy Krisztusban
megjelent az Isten, megnyitotta a jóság, ezeretet és kegyelem kiapadha-
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tatlan forrását, bemutatta az erényele gyakorlását, ezért a hitből táplál
kozó életnek mindig megmarad a vonzóereje.

Ami a közössógí életet illeti, nyilvánvaló, hogy az ernberek között
egyre szaporodnak a technikai és gazdasági kapcsolatok. De az ilyen
haladás nem adja meg a testvéri párbeszéd teljességet. Ahhoz egymás
szcmólyi máltóságának kölcsönös megbecsülése kell, az pedig a helyes
lelkületből születik, illetőleg végeredményben abból a paranesból: sze
resd felebarátodat, mint magadat. A társadalomban kialakul a közjó fo
galma: az élet feltételeinek olyan foglalatátértjük rajta, amely mind az
egyénnek. mind a csoportoknak lehetővé teszi, hogy tOkélet,ességüket aka
dálytalanul és a lehető legnagyobb fokban elérjék. A dolgok rendje te
hát a személyekért van, nem megfordítva. A modern technika minél in
kább gépezetré formálja a társadalmat, annál nagyobb a veszély, hogy
elvész benne az egyén és a személyiség.

A keresztényeknek legyen gondjuk rá, hogy túljussunk az iridivi
dualista erkölcstanon. Ma a társadalmi szolidaritás elsőrendű feladat. A
közlekedés, lakásviszonyok, üzemi munka, tömeges szórakozás, intézmé
nyes beter:;ellátás mind azt követeli, hogy tekintettel legyünk egymásra,
hogy vállalj uk egymásért a felelősséget. Igéretünk van rá, hogy az örök
élet is végső nagy egység lesz Krisztus fősége alatt (Ef. l, 10). A földi
egységgel ennek dolgozunk eléje.

Az ember - egyénileg é3 közcsségben - a tevékenységével alakítja
,. világot. A kinyilatkoztatás arra tanit, hogy ez a tevékenység az Isten
akarata. Az ember munkájával rányomja a szellern bélyegét az anyagi
tcrméGzetreés így tudatosan belekapcsolja az Istennel fennálló visze
nyába. Az ember nem versenytársa a Teremtőnek, hanem. arra kapott
hivatást, hogy munkatársa legyen. Az ember munkája révén maga is tö
kéletesedik. Kűlönösen akkor, ha alkotásaiban megtartja a helyes érték
rendet. Amit a nagyobb igazságosság, a szélesebbkörű testvériség vagy
a társadalmi szükséglct érdekében tett, az többet ér, mint a puszta
technikai haladás,

Meg kell látnunk a földi dolgok helyes autonómiáját. A teremtett
dolgoknak, kőzösségeknek saját értékük és törvényük van. Ezek alapjan
kell öket kibontakoztatni, IS igy a kutatás nem kerül ellentétbe a hittel,
hiszen mind a természetes, mind a természetfeletti rendnek a szerzője

az Isten. A bűn azonban megrontotta és állandóan fenyegeti az emberi
tevékenységet. A világ nemcsak nagyszerű munkatér, hanem kísértés is,
azért az önzést napról napra le kell győzni. A hívőt az új ég és új föld
igérete is arra sarkallja, hogy maradandót alkosson, Krisztus feltámadá
sában a természet és az emberi tevékenység elvileg már megdicsöült, 'te
hát megvan .a reményünk, hogy fáradozásunk nem hiábavaló.

Az egyház érzi, hogy kölcsönhatásban áll a világgal. Kűldetése nem
politikai vagy gazdasági jellegű, de vallási ténykedéséből is fény és erő

árad. Szorgalmazza az igazságosságot, a lelkiismeretességet, a gyengék
védelmét és a szeretctet. Nemzetfelettiségével pedig kapocs lehet a kü
lőnféle nemzetek és kőzösségek között, Viszont maga is kap segítséget
a világtól. A tudomány, kultúra és civilizáció fejlődése emelkedettebbé
teheti a vallási életet, a technikai eszközök pedig segítik az evangélium
hirdetését és hatékonyabbá teszik az egyház szervezetét. Sőt az egyház
vallja, hogy ellenfeleinek és ellenségeinek magatartásából is tanul, ille
tőleg az is hasznára van: megtanul lemondani, vezekelni, türelmet gya
korolni, megbocsátani.
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Sürgós feladatok

A konstitúció második része a sürgős feladatokról szól: a házasság és
a család védelméről, a kultúra, a gazdasági és polittkai élet helyes fej
lesztésérői, És a népeik: közösségének nagy problémájáról: a béke meg
őrzéséről.

Ha az emberiség történelmének kérdései a személy jogaiból, szabad
ságából és igényeiből fakadnak, akkor .a figyelmet elsősorban arr.a a ter
mészetes intézményre kell fordítani, ahol az emberi személy formálódik:
a családra. "A harmonikus asaládiélet a személy, az emberi túrsadalom
és a keresztény közösség kibontakozásának biztosítéka." Az ösztön, szen
vedély, kényelem és önzés mindig veszélyeztette a házasság tisztaságát és
békéjét, mindig szükség volt öriíegyelmezésre és eg,észséges közszellemre.
Olyan rnozgalmas korban azonban, mint a mostani, ezek a nehézségek
fokozódnak Az anyagiasság, szabadosság-vágy, gátlástalan érzékiség új
nehézségek elé állítja a családot, Kétségtelen, hogy cl nőnek joga van
egyenrangú félként részt venni a társadalom mindcn -életnvilvánulúsá
ban, de meg kell találni a kötelező egyensúlyt kűlső szereplése és csa
ládi szerepe között. A szórakoztató ipar, a reklám és irodalom új értéke
lést vitt be a férfi és nő kapcsolatába: a nő úgyszólván csak testiségével
és szépségével szerepel, szóval azzal, ami az érzékekre hat, Az anyaság
&8 hitvesi kötelesség kevés méltatást kap, ellenben annál többet az, ami
a szenzáció erejével hat: a hűtlenség, válás, botrány. S ha az ifjÚiság
túlfűtött érzékiség légkörében nevelkedik, hajlandó a házasságban is csu
pán ez,t keresni, s nem jut el a házasság igazi ér tékéhez, oa lelki kőzös

séghez.
Mit nyújthat itt az egyház? Formálni akarja a lelkületet, és védel

met, támogatást 'kér a család számára. A Teremtő dgondolása szer-int
a házasság két személy életközössége ér') szcmélviségük kibontakozása
nak kerete. A kölesönös lelki hatás és .a tevékeny szert-tet mcggvőzi öket
arról az igazságról, hogy az életnek van értelme, s ez nz értelem tolj es
séget kap a gyermekek nevelésében. A természetes házassági egységet
és szeretetet Krisztus szentségi rangra emelte, azaz megtette a kegyelem
forrásának. Ez ,a tudat a testi közösséget lelkivé, szellemivé is teszi, s ez
zel maradandóságát szolgálja. A konstitució nem akarja sem oa keresz
tény erkölcstant, sem az aszkétikát ismételni, hanem az evangélium üze
netét hozza. Mint minden emberi intézmény, a házasság is magán viseli
az ösztön állhatatlanságát, a bűn veszélyét és az áldozat keresűségót,

de a kinyilatkoztatás hitből fakadó meggyőződéssel és kegydmi segít
séggel akarja ezeket ellensúlyozni.

Pasztorális szempontból kétségtelenül nagy a jelentősége annak, amit
a konstitució a házassági szerelern szentségéről mond, hiszen a cölibátus
ban élő p.apság hajlandó volt a gyermekáldást a házasság majdnem kizá
rólagos céljának mondani, pedig a kölcsönös segítés és a testi-lelki élet
közösség is egyenrangú cél. A házastársaknak joguk és kötelességük, hogy
megtalálják egymásban a boldogságot, bár az is igaz, hogy ez a boldog
ság a gyermekben rnélyül el. A házastársaknak: természetadta joguk van
arra ils, hogy gyermekeik számát meghatározzák, "csak gondoljanak oa ma
guk, a már meglevő vagy még születendő gyermekeik javára. Vegyék fi
gyelembe a kor és a saját helyzetük megszabta anyagi és szellemi íelté
teleket. Vessenek számot a családi közösség, a világi társadalom és az
egyház javával." Az erkölcsi törvényektől azonban nem függetleníthetik
magukat. Nem alkalmazhatnak olyan módszereket, amelyeket az egyhá2
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kifejezetten az erkölccsel ellenkezőnek nyilvánított. Az itt felmerülő kér
dések vizsgálatára a zsinat külön bizottság felállítását javasolta, ami az
óta működik is, Folyóiratunk már többször megemlékezett az idevágó
biológiai, szociológiai és erkölcstani problémákról, azért ezekre nem szán
dékozom kitérni. Csak arra mutatok rá, hogy a zsinat tudatában volt a
kérdés bonyolultságának: ,.Akik a tudományágakban, kivált a biológiá
ban, orvostudományban, szocíológiában és lélektanban megfelelő jártas
sággal rendelkeznek, tudományos eredményeikkel nagy szelgálatára le
hetnek a házasság és a család javának és a lelkiismeret békéjének."

A kultúrát a zsinat az ember szellemi kibontakozásának tekinti, nem
meIléktermékének. A sokféle kultúra is a teremtés gazdagságának a jele.
Ma megvan a veszély, hogya technika elnyomja a kultúrát, vagy hogya
kis népek kultúrája felszívódik .a nagyokéba. Az életmód egyre egysége
sebbé válik, az iparosodás, városiasodás és egyéb okok az életet egyre
inkább közösségivé teszik. Megjelent a tömegkultúra, ebből új gondol
kodás és cselekvésrnód származik, s a szabadidő felhasználásának új for
mái szülotnck. Az egészséges fejlődés érdekében él tudományos kutatás
ban szÜ'bség van az igazság tiszteletére, nemzetközi szolidaritásra, mun
kaközösségek létrehozására, a szakemberek felelősségére, hogy embertár
saik javára dolgozzanak, főleg azoknak javára, akik meg vannak fosztva
a kultúra lehetőségétől. Az egyház a hit és a kultúra összhangjára törek
szik.

A gazdasági életben a modern tudomány és technika lehetövé tette
a természet bővebb kihasználását, de nyugtalanító jelenségek is mutat
keznak. Egyrészt az, hogy sok ember egész személyiségét csak a gazdasági
vonások határozzák meg, másrészt az, hogy egyesek kez/ében óriási gaz
dagság és hatalom összpontosul és nagy tömegek függő viszonyba kerül
nek tőlük. A technika előretörése felborította az egyensúlyt a mezőgaz

daság és az ipar között is. Legsürgősebb feladat a korszerűsítés és .a kiáltó
ellentétek mogszüntetése. A konstitúció hosszan tárgyalja az elmaradt
országok fellendítésének kérdését. A népek is felelősek egymásért, nem
csak az egyes emberek. A segítséget adják meg szakemberek küldésé
vel és megfelelő beruházásokkal, de egyik se legyen jogcím a politikai
vagy gazdasági kihasználásra, A gazdasági felemeléssei járjon együtt a
kultúra és civilizáció Iejlesztése. hogy a nép anyagilag és szellemileg egy
aránt saját Iábára állhasson. A keresztényeknek a vallásból fakadó kö
telességük, hogy részt vegyenek minden ilyen nemes és szervezett ak
ciób.an. Nem alamizsnálkodásról van szó, hanem megfelelő életkörülmény
teremtéséről, ahol az ernberek kellő szaktudás és bizonyos javak önálló
birtoklása következtében nem érzik arinyira a lét bizonytalanságát.

A kultúra Iejlődése a politikai életet is befolyásolta. Egyre inkább
jelentkezik a vágy, hogy a személy jogai fokozottabb védelemben része
süljenek: a gyülekezés, társulás, véleménynyilvánítás, az egyéni és kö
zősségi vallásgyakorlat szabadsága. A politikai közösség célja a közjó
fenntartása. Az egyház nem köti magát semmiféle áll.amformához vagy
politikai közösséghez. Nem keres kiváltságokat sem, sőt az ilyenekről haj
landó lemondani, h.a ezek valahol veszélyeztetik vagy kétségessé teszik
szándékának őszínteségét. Azt azonban kötelességének tartja, hogy meg
állapítsa, vajon egy közösségi berendezikedés megegyezik-e a természet
joggal és az erkölcsi renddel vagy nem. Viszont amennyiben az igazságos
törvényeket lelkiismeretben is kötelezőnek tartja, az államot is segíti a
közjó megvalósításábam. A keresztényeknek kötelességük, hogy adott
helyzetben megfelelő politikai neveléssel készüljenek az állam életében
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való részvételre, hiszen az élet bonyolultsága itt is szakembereket és lel
kiismeretes embereket követel.

Az emberibb világ felépítésének alapvető feltétele a népek belső és
külsö békéje. "A béke nem azt jelenti egyszerűen. hogy nincs háboru,
és nem is korlátozódik csupán az ellentétes erők egyensúlyára vagy az
erősebb nemzetek elriasztó erejére. A béke igazi értelemben az igazsá
gosság műve." A békében az kell, hogy az emberek és nemzetek tartsák
tiszteletben egymás méltóságát és jogait, s ápolják a testvériséget. Ehhez
az igazságosságon kívül már szerétet is szükséges, továbbá a rnértéktelen
önzés, hatalomvágy, kapzsiság megfékezése. A keresztény lelkület tehát
sokat tehet a békéért.

Az általános elvek megállapítása után a konstitúció dicsérettel emlé
kezik meg azokról, akik eddig is megtettek mindent aháburu borzalmai
nak enyhítésére, azután pedig fenntartás nélkül elítéli a modern totális
háborút: "Minden háborús cselekmény, amely városoknak, sőt vidékek
nek és lakosságuknak teljes megsemmisítésére irányul, bűn az Isten és
az emberek ellen és habozás nélkül egyértelműen elvetendő." A fegy
verkezési verseny nem mutatja a béke útját. Egyrészt mcrt állandósítja
a szegénységet és nyomort, amit annak árán ki lehetne küszöbőlni, más
részt nem oldja fel a nemzetek közötti feszültséget, hanem fokozz.aa bi
zalmatlanságot. Mi tehát a járható út? Naivság volna azt várni, hogy
egyik vagy másik fél magától abbahagyja a f'egyverkezést, Biztosítékok
kal ellátottegyezményekbőlkell kiindulni és egyszerre megtenni a szük
séges Iépéseket, ahogy azt már XXIII. János pápa is ajánlouta a "Pa'Jem
in terris" enciklikában. Közben azonban az egész emberiség gondolko
dásmódját kell formálni és pozitív munkával támogatní azokat a nem
zetköz! intézményeket, amelyek gazdasági PS kulturális téren az igazsá
gos kiegyenlítődést szelgálják. Egyes vidékeket már most fenyeget a
túlnépesedés, főleg elmaradott gazdasági módszereik miatt. Ezeket osak
szervezett és kitarto segítséggel lehet bevonni az egész emberiség egész
séges vérkeringésébe. Az egyház az egész emberiségben ébren akai-ja tar
tani az isteni és a természeti törvényt, továbbá az egymásért vállalt fe
lelősség tudatát. Ne legyen botrány az emberek szemében, hogy néhány
nemzet, amelyben a polgárok nagyobb része keresztény nevet visel, bő

velkedik a javakban, amíg mások életszükségleteiktől is meg vannak
fosztva. A zsinat ajánlatosnak tartja egy olyan ezervezet létrehozását az
egyetemes egyházban, amelynek az a feladata, hogy rávegye oa :,k,atoli
kusokat a szűkőlkődő világrészek fejlődésének és oa nemzebek közti szo
ciális ígazságosságnakaz előmozdítására.

A béke és bizalom megteremtéséhez tehát egyaránt szükséges a gaz
dasági és kulturális felemelés valamint a lelkület formálása. Az egyház
igyekszik saját híveitehbe az irányba mozgósítaní, IS amellett a nagy cél
érdekében párbeszédet akar folytatni mindenkivel: az összes kereszte
nyekkel, mindazokkal akik hisznek az Istenben, továbbá azokkal, akik
nem ismerik el ugyan a Teremtőt, de "tiszteletben tartják az emberi lé
lek kimagasló értékeit", sőt. még azokkal is, akik "szembenállnak az egy
házzal és gátolják működését",

Amikor a zsinaton az annyit 'emlegetett 13-ik sémát tárgvalták, az
általános kívánság az volt, hogy a tervezet ne legyen doktrinális, hanem
gyakorlati, valóban a mai kor emberéhez szóljon és amit mond, az folyjék
az egyház lényegéből. Amennyire emberi mű tökéletes lehet, ez a kö
vetelmény megvalósult. A konstitúcióhoz sem ünnepi, sem tudományos
méltatás nem illik. Csak azok értik meg, akik a szellemében cselekszenek.
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