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AZ EGYHÁZ TÁRSADALMI SZEREPÉNEK

ÉS MAGATARTÁSÁNAK VALTOZÁSÁRÓL

"Az EgyháznaJk, ho'gy", feladatát teljesíthesse, szüntelenűl vizsgálnia és az
evangélium fényénél értelmeznie Ikell az idők jeleit. Köteles rá azért, hogy
minden egyes nemzedéknek korszerű választ adhasson az örök emberi kérdé
sekre az evilági és a túlvilági élet értelméről és a kettőnek egymással való
összefüggéséről. Ismernünk és értenünk keLl tehát azt a világot, amelyben
élünk: várakozásait, törekvéseit és gyaJkorti tragikumát." (Az Egyházról a
mai ViiIágban. 4. pont. Budapest 1967.)

Az Egyház: Isten népe. Két működési elv szeririt rendeződik. Az egyik
Isten segítsége, kegyelme és az Istentől kapott küldetés - II történelem

egészére szóló változatlan erő. A másik - a "nép", a konkrét megjelenési
forma, a hívek közössége - a társadalom alakulásaival együtt változik. Ez
a folytonosan új arcot öltő a:likOltÓI'lész ki van téve a történelem viharainak, a

.társadalom megrázkódeatásaínak, pontosabban aktív részese azoknak, hiszen
az Egyház "bázlisát", hívei tömegét ugyanabból a társ:adalombóltoborozza,
amely a történelmet csinálja, amely politizál, amely gazdálkodik és ezerféle
képet mutat. Az Egyház élete és léte hitbeli és társadalmi síkon realizálódik.
A hívek közössége pedig, mint társadalmi intézm~ny kétfelé kötödík: az Egy
ház természetfelettí havatásához és tartalmához és a társadalom egyéb, ter
mészetesen világi elemeíhez, -szerkezetéhez,

Az Egyházban ernpirikusan elválaszthatatlan az is,teni rész, a kegyelem
az emberitől és közösségitől. A világban pedig szeros egységet alkotnak a tár
sadalom különböző magatartása és cselekvési formái, közöttük a vallás által
determináltak, valamint az Egyház. tagjaiban jelentkezők. Az Egyház és a
világ tevékenységi köre nem azonos, de ViaIl1 közös területük: a hívek csoportja,
mint társadalmi közösség és az Egyház nemcsak vallási, hanem általános
erkölcsi, vagy a kőzjó érdekében végzett tevékenysége, mint társadalmi funkció.
Ez a közös terület adja meg az Egyház össztársadalmi jelentőséget, ezért rend
kívül fontos, hogy mire terjed ki pontosan. A hívek csoportjának meghatá
rozása nem jelent elvi problémát: mdndenki ide tartozik, aki magára nézve
kötelezőnek vallja .az Egyház és a vallás (fontos) előírásait. Nem ilyen köny
nyű azt megmutatni, hogy milyen speciálls - és nem csak Va.1LáSIi. jellegű 
feladata van az Egyháznak a világben.

A társadalom egyré gyorsuló tempóban fejlődik és váltom. Ezért az:
Egyház és a vallás társadalmí iszerepét és feladatkörét is újra és újra tisz,...
tázni kell. Elvileg a két hivatás - a természetfeletti és a társadalmi 
egyike sem szorul ugyan a másikra, hiszen Isten abszolút; hiszen az üdvözülés
minden egyes ember feladata, hiszen az evangéliumot mánden embernek
külőn-külön is közvetíteni kell, függetlenül a társadalmi szervezeútől; a tár
sadalomnak pedig színtén egy BOlT munkaterülete van, ami nem függ össze.
közvétlenül az ernber végső céljával; saját működésí körén belül a társada
lom is autonóm. Ugyanakkor a gyakorlatban a két rész feloldhatatlan egysé
get alkot, AkotnIkrét megvalósulás: az Egyház valósága míndkét konstítuáló
elemet mérlegre teszi, megvizsgálja. Ebben rejlik a kettőség dialektikája.
Mindkét terület önálló, mindkettőben sajátos feladatokat teljesít az Egyház.
mégis bármelyik rész hiányosságai problematikussá teszik az egésaet: az Egy
házat. Az Egyház És a vallás társadalrnd funkcióinak szem előtt tartása és.
az új feladatok időben történö felismerése tehát a természetfeletti célok ér-
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dekébeti is történik. Az Egyház csak akkor felelhet meg hivatásának, ha
megtalálja helyét a társadalomban.

A világ kihívást intéz az Egyházhoz: ki vagy? mit akarsz? miben tudsz
másnál többet nyújtam? Feszültség keletkezik az össztársadalom és az Egy
ház közöut, s robbanó erővel telítődik az egyéni élet és az Egyház közösségi
jellege köm viszony, A feszültség, a robbanó erő rombolhat, de előre is vihet;
megsemmieíthet, de biztosítha'tja a fejlődéshez szükséges dinamikat is. Az
össztársadalom és az Egyház közötti feszü1úség mögött az Egyház társadalmi
funkciójának kérdése rejlik. Ha az megoldatlan, vagy a válasz rossz, akkor
a társadalom nem látja, mi értelme van az Egyháznak és intézményeinek.
Ha a válasz reális, a tényleges szükségletekből és igényekből indul ki, akkor
az Egyház a társadalom el nem hanyagolható tényezőjévé válik.

Az egyéni lét és a hivők közti kapcsolat szintén az Egyház szerepén áll,
vagy bukik. Ahhoz; hogya közösség együtt maradjon, vagy éppen új híve
ket nyerjen. bizonyítania kell hasznosságát, értelmét, fukcióját. Mi termé
szetesnek vesszük az ~yiház létét. Hogy valójában mennyire nem az, azt a
nem hívők számán és gondolkodásán mérhetjük le. Nem a hit tartalmának
külön bizonyításáról van itt szó. Hinni lehet az Egyházon kívül, is. De miért
van szükség az-Egyházra? Mi az Egyház SZ6L'epe világunkban. társadalmunk
ban? Mit kell tennie, hogy társadalmi hivatását betöltse? Milycn igényeket
elégiitertrt ki az elmúlt évszázadok során és rmlyen szükségletnek kell ma s a
jövőben megfelelnie? Ugyanazok a kérdések társadalmi síkon elvi és társa
dailompoliti:kai jelentőségűek, a magánéletben egzisetenciálisak,

R. Guardini egy esszéjében (Das Ende der Neuzeit. Basel 1950.) a törté
nelemnek két nagy szakaszát ikülönbözteti meg. Az első, ami a renaissance
korban a kereskedelem és az ipar felvirágzásával kezd hanyatlani és napjaink
ban éli utolsó óráit: a statikus időszak. -A második az ismeretlen jövő. Dina
mikáját érezzük. Farutasztíkus lehetőségeivel gyakran ijesztő. Olyan korfor
dulón állunk, amelyhez hasonlót történelmünk még nem látott.

R. Guardini történelemfflozóűájának szociológiali. változatát D. Rie'mwn
magyarul nem [légen megjelent bestsellerében találjuk. (A magányos tömeg.
Budapest 1968). Eszerint; az elmúlt korok társadalmi tevékenységet a tradí
ciók vagy szilárd egyéni elvek határozzák meg. A lassan már formálódó jö
vőben a közösségi rnotívumok, a kölcsönösség, egymás figyelembe vevése
kapnak fokozott szerepet, Mind Guardini, mind Riesmari szembeszállnak oa
kul1.úrtkritiika oly gyakcan visszhangzott panaszaíval, hogy a fejlődés tömeg
kultúrába, embertelenségbe; mhílízmusba vezet. - Míndketten tisztában van
nak azzal, hogy a jövő még meglepetést tartogat, de semmi alapunk sincs
arra, hogy az ismeretlent és szokatlarrt rögtön rossznak is tartsuk. Reális
számítással meg kell állnunk a tudomásulvételnél. Az Egyház is figyel, is
merkedik az új körülményekkel, új igényekkel.

1\ műliat legkarakterisztákusabban a feudális viszonyok érzékeltetik. (A
kapitalizmus ellentmondásokkal terhelt időszak. Megvannak benne a múlt
nyomai, de már látjuk az átmenet jeleit, [ővőnk cslráit.) A nagyon lassan
változó, mondhatni statikus világ és társadalom évszázadaiban az egyén 8011'

sátkás~élIbta, hogy hová született, A változatlanság pontosan meghúzta a
lehetőségek határát. Az igények nem vonzottak messzire, Az élet keretét a
család, a rokonság adta. Környezet alatt a falut, a települést kellett érteni.
Kiváló JliélIgy elmék sem néztek - vagy láttak - nemzetük létéri és kultúrá
ján túl. A világban sok kis nép és még kiselbb falusi és városi kőzősség érte
elszigetelt, bezárkózó, önmagával elfoglalt életét.

Földrajzi elszigeteltség, társadalmi korlátok, öröklődő foglalkozások, szűk

körű emberi és társadalmi kapcsolatok, zömben önálló gazdaság és alig vál
tozó vagyon! helyzet (sokáig tdlos volt, erkölcstelennek számított a kamatsze-
dés is) adták meg a társadalom stabil és egyben statikus struktúráját, Eb-



ben a mozdulatlan vázban az egyén közvetlen környezete is éppen ilyen
szilárd egység volt. Ugyanazokkal a rokonokkal. munkatársakkal, szornszé
dokkal ét1te le az ernber egész életét. A változatlan emberi kapcsolatok és
a huzamosan állandó tás-sadalmd-gazdaságí viszonyok pontosan meghatározott,
az egyéni és közélet minden részletére kiterjedő normarendszert érleltek ki,
ami az élet különböző vetületeiben határozott erkölcsi parancsként vagy egy
közösség elvárásakéne (íratlan törvényeként) jelentkezett.

A kor fontos jellemzői közé tartozik a grandiózus rendszere,k kidolgozása.
A csekély ismeretanyag és a lét végtelensége közöttí szakadékot, átfogó
elméletekkel igyekeztek ártJhidaLnti. A világnézet részletes kimunkálását a
Summák szernléltetik, A tökéletes f'gységre törekvés -- helyesebben a teljes
ségbe wltett bizalom - a középkori és újkori gondolkodás egyik be nem
vallott, de sokszor kiinduló pontnak vett fő tételéből. a világ szakrális jelle
géből ered. A világ isteni tulajdonságokkal való felruházása alapvetően el
lenkezik a kereszténység felfogásával. A szekularizáció első lépését a zsidó
vallás, majd a kereszténység tette meg: kivoruta a vdlágot a primitív népek,
vagy a görög-c-római kultúra isteneinek hatalma alól, s elismerte a természet
és általában a világ öntön.,ényszerűségét. De az istenítés újra megjelent. A
középkorban Isten közvetlen beavatkozása a világ és az ember életébe és a
konkrét valóság szimboiLikus felfogása játszották a közvetítő szerepet, Az
újkorban pedig a természet kultusza közvetített. "A középkori ember min
denütt szimbólumokat lát. Számára a lét nem elemekből, energiából vagy
törvényekből áll, hanem alakot öht, Olyan alakot, ami őt magát jelenti, de
túl rajta valami többet, magasabb rendűt - végső soron az Abszolút Nagy
ságot, Isten és az örök dolgaikat." A még mindig statikus újkor kevésbé
költői és racionálisabb. Hangsúlyozottan a természetből indul ki. De a világ,
.,a természet a végső ok és a végső cél titokzatos jellegét hordja magán. A
természet: természet-isten, vallási tisztelet tárgya. Alkotónak, bölcsnek, jó
ságosnek dicsérik. A természet: anyai természet, aminek az ember feltétlen
bizalommal adja át magát. A természetes itt egyben szent és áhítatos is."
(R. Guardini: Das Ende der Neuzeit.)

A statikus korszakban a társadalom éltető elve az Egyház és a vallás.
Az Egyház szervezete összekapcsolja a sokféle, elszígetele kis közösséget. A
vallás megragadja az embert körülvevő világ folyamatainak és intézményeinek
magyarázatát, A világ Isten tökéletes gépezete, ahol rninden az Ö rendelése
szerint működik. Isten kegyelméből uralkodnak az uralkodók és az Ö alm
ratából szelgálnak alaetvalól. A magatartás vagy jó, vagy rossz, s az általá
nosan érvényes előirásokat Istenre vezetik vissza. A társadalmi struktúra és
az egyéni magacartás végső erösítőjét és biztosítékát ez a szakrális jelleg,
az isteni eredet adja.

Az Egyház, rnirrt Isten "elképzelésein~" tolmácsolója és megőrzője, eb
ben a korban a világ és az élet mánden vonatkozásában illetékes. Az em
beri cselekvést az Egyiház is, az állam (a társadalorn) is irányítja és ellen
őrzi, de mindkettő Istenre hívatkozík, ha eredetét kell bizonyítania; mind
kettő Istenre támaszkodik törvényei, rendelkezései jogosságának, jóságának
és célszerűségének igazolásában; szarvezetük egymás míntájára épül; mind
kettő jogalkotása az örök emberi tulajdonságokra hivatkozik (lásd: termé
szetjog}; filozófiájuk és ideológiájuk pedig hosszú ideig azonos, Ebben a kor
ban csak az Egyháznak volt ilyen átfogó hatáskőre és illetékessége. Az Egy
ház volt az egyedüli "nemzetközi szervezet". Csak az Egyház tette túl magát
nemzeti és kulturális határokon. Csak az Egyház hirdette, hogy küldetése
mínden embernek egyaránt szól, A statikus világlban a vallás és az egyházi
szervezet legfontosabb világi funkciója az emberiség, a társadalom integrá
lása, azaz összefogása és egységbe rendezése volt. Csak az Egyház segít
ségével alakulhatoet ki valódi kőzősség, amely azután képes volt az ember-
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ben rejlő lehetőségek kdbontakoztatására és a fejlődés alapjainak lerakására.
Idővel, a társadalom egységessé válásának fokozódásával párhuzamosan

egyre kevésbé-volt már szükség külső szervezőre, természettölöttí tényezőre

való hivátkozásra. Itt kezdődött meg a jövő kialakulása. A kálvinizmus és
a kapitalizmus megjelenése olyan folyamatot indított el, ami az emberi tár
sadalmat alapjaiban formálja át. (M. Weber: Gazdaság és társadalom. Buda
pest 1967). A változás újra aktualizálja a kérdést: mi cl vallás és az Egyház
társadalmi szerepe? .

Az alakuló jövőt legjobban átfogó dinamikáj,a érzékelteti. Az élet az
egész világ életét jelenti. Minden egyes ember osztozik. az egész világ sor
sában. Az emberi tevékenység számára nyitva áll a vi1ágűregész meghódított,
sőt potenciálisan határtalan területe. Az emberi alkotóerő nem áll meg a
társadalom, sőt önmaga manipulálása előtt sem. A végtelenbe növő Lehető

ségeik és feladatok kikövetelik maguknak az emberi szabadság és a társadalmi
kötetlenség korábban ismeretlen szintjeit. Az egyéni sorsot már csak kevéssé
determínálja, hogy ki hová 'szűletett, Mindenkí képességei és törekvései alap
ján nyeri el "rangját", helyét a társadalomban. A foglalkozások, a vagyoni
rétegződés rendszere, a társadalmi struktura állandóan változó, hullámzó ké
pet mutatnak, Mindegyik rugalmas. Az előző korszakkal összehasonlítva fan
tasztíkus méreteket öltenek az élet dimenziói.

A társadalmi dinamika új feladatokat is ad. A változások megszüntesik
. a közvetlen környezet védelmező - de idővel kényszerré váló - ezerepét.

A földrajzi és társadalmi mozgás míatt csak a család őrzi meg viszonylagos
stabdlitását, A baráti, szakmai, szomszédságt és egyéb kapcsolatok nagy több
sége csak hosszabb-rövidebb, de mindenesetre korlátozott ideig tart. Bará
talnkat magunk válogathatjuk, de keresnünk kell, ha barátokra akarunk
szert tenni. Szabadságunk lényegesen bővül az előző, statikus korral szem
ben, de ez fizikai és pszichikai megterhelést is jelent. Mínden új barát, új
ismeretség" új kapcsolat új feladatokat ró ránk. Míg az előző korok embe
rének csak egyszer kellett megtanulníá, hogyan víselkedjen, hiszen a körü
lötte levő dolgok és viszonyok szerkezete azonos és állandó volt, nekünk
már ezer szítuácíóban kell feltalálnunk magunkat. Másként kell otthon w
selkednünk és másként a munkahelyen, másként az utcán mint járókelő és
másként a templomban" mint hivő. -

A különböző magatartásmódok alapvetőerr átformálják a normák és el
várások rendszerét, azaz. a másoknak velünk szemben megnyilvánuló ki
mondott vagy ki nem mondott igényét, hogy mít várnak tőlünk s mit illik
tennünk. A magatartás-előírások veszítenek határozottságukból és a régebbi
cselekvésfm-mák pontosan kiszámított jó-rossz beosztása helyett általános igény
ként jelentkeznek. Jó példa a humanitás jelszava. Pontos definíciója nincs,
sokfélét lehet érteni rajta" mégis az egész világon a legtöbbet emlegetett 
és igényelt - normák közé tartozik.

Az előző korban ra :természetjogot említettük, mint ami kimondottan,
vagy ki nem mondva az egész társadalmi és egyházi erkölcs és jog alapját
alkotta. Most épülő korunkban ennek nem jut hely - hacsak az Egy,ház
ban nem -, hiszen a normákat már nem .eredetük, hanem hasznosságuk
szerint értékelik. Ez ismét azt jelenti, hogy hasonlóan a vallásos magatar
táshoz és viselkedés:hez a vallási normák és előírásaik is az élet kis terüle
tére szorulnak vissza. (Ha vallásos magatartásról vagy vallási előírásokról
beszélünk, persze hivő emberekre gondolunk, nem pedig a nem 'hivők törne
gére, akik számára míndez legfeljebb egy régről maradt kövület v:agy extra
vagancía.)

Hasonló folyamat zajlik az .Ismeretanyag gyarapodásával és az ideoló
giakban is. Itt tisztán kifejeződilka fejlődés ke:lJtős;ége. A kutatásban, a civi
lizáció fejlesztésében és terjesztésében azembreriség egyik legnagyobb fela-
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datának megoldásán fáradozik. Uralma alá hajtja a földet Isten parncsa és
saját földi hivartása szerínt. Ahol eddig csak Istenbe vetett bizalma erősítette,

ott felfedi a természet törvényeit és önmaga alkot. Istent egyre ritkabban
tartja az őt körülvevő vil,ág eseményei, folyamatai vagy tárgyali közvetlen
okának. Az ismeretek rohamos szaporodásának a vallási elemek arányának
csökkenésével kell [árnia. Ugyanez a - látszólagos _. ellentmondás megfi
gyelhető a gondolkodási rendszerekben is. A lelkiismereti szabadság és az
Istensől az emberbe oltott keresés új megoldásokat teremt a fílózófía, a vi
Lágnézet és az ideológia terén, A valamikor egységes keresztény filozófia he
lyén ma néhány tucat frilozófia és teológiai iskola él és virul. Közülük többen
elutasítják Isten létét, vagy lényegtelen tényezőként nem foglalkoznak vele.
Minden iskolárt jellemez azonban a szó szeros értelmében vett világi .prob
lémák elemzése, A fe~táruló természet a filozófiának is egyre újabb kérdé
seket vet fel.

A kialakuló korszak néhány vázolt eleméről összefoglalóan azt mond
hatjuk : a fejlődés dinamikája szükségszerűen több úton próbálkozik, tehát
a vallási megoldások tért veszítenek. A hivő ember felfogásában és életében
is csökken a vallási tudatanyag és cselekvési motiváció aránya. A nem vallási
tényezők függetlenek is a vallástól s ezt az új mobil társadalom következete
sen és kategorikusan igy lis tudatosítja. Ezzel néhány mondatoan ra szekula
rizációs folyamat összefoglalását kaptuk meg, amit talán a valóságos fejlődés

modelljének nevezhetünk. (Gondolkodásunk míndeddíg más, tévesnek bizo
nyult utakon [árt.)

A legprimitívebb népektől kezdve mindenütt megtalálható vallási tudat
formák létéből, valamint a kereszténység megjelenéséből és gyors terjedésé
ből a középkorí alapokra épülő katolikus közgondolkodás az "egy akolhoz
és egy pásztorhoz" vezető egyenes vonalú átmenetre kÖV€ltkez:tetett. (Rá
adásul felcserélte az egységet az egyformasággal s az egyakollba csupa egy
színű bárányt kívánt.) Eszerint a vallásnak az élet egyre több területét kel
lett volna hatása és ellenőrzése alá vonnia (és uníformízálnía). Az egyénnek
egyre "vallásosabbá" kellett volna válnia a társadalomban - és a világ né
pességében - nőnie kelleitt volna a vallásosak, sőt a keresztények, a kato
likusok arányának... Gondolkodásunkon veszélyesen úrrá lett ez a felfogás.
(Jellemző apróság, hogy a szekularizációt magyarra a valóban rossz ízű "el
vallástalanodás" SZÓVlal szokás fordítani; ami azonban nem feiLel meg a kife
jezés eredeti [elentésének.) A helyzet furcsaságához tartozik, hogy a fejlő

désnek mindnyájan részesei vagyunk, akár tetszik, akár nem. Higgyen bár
valaki még annyi-ra az Bgyház, vagy a vallásosság jövőjében, operáció előtt

mégsem arról tájékozódik elsősorban, hogy orvosa hivő katolikus-a, hanem
hogy milyen Ikezű sebész.

A vallás és az Egyház társadalmi hivatásából indultunk ki. A megsze
kott szemlelet az íntegrácíót fogadja egyedül a vallás társadalmi funkciója
ként. A gondolkodási modell elégtelenséget viszont más funkciók felsorakoz
tatása bizonyítja, egyben arra a szociológiai kérdésre is választ adva, hogy
milyen kilátásai vannak a jövőben a hitnek általában, Illetve, hogy mik a
vallási keretben megjelenő hitnek és az egyházi ezervezetnek a lehetőségel.

ty.z integráció addig lehetett az Egyház és a vallás feladata, amíg a társa
dalom fejlődését és az eléje kitűzött feladatok megoldását a területi, vagyoni,
foglalkozásbeli, rang- és tudásstruktúra dezintegrációja tartotta vissza. 800
clológiáilag (és nem teológiailag, vagy "kegyelmileg") szólva és szemlélve
a dolgokat: az Egyház - a vallás - feladata az emberi, a társadalmi hala
dás és fej~ődés alkata akadályainak elhárítása. Az Egyház konkrét társa
dalmi fukoiója tehát a társadalom míbenlététől, problémáítól függ, más volt
korébban és más ma.
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Mik azok a feladatok. amikhez ma az Egyház - ra vallás - hozzáférhet?
Minek a megszüntetésében, megoldásában működhet közre? Az első, leg
fontosabb és kifejezetten az Egyház testére szabott probléma a mítoszok to
vábbélése. A társadalom szélén különböző szektáJk: élnek. Hitük sokszor ba
bona és bálványimádás között váltakozik. Ezek a szekták viszonylag kis
csoportok, társadalmi jelentőségük alig van. Ugyanakkor azonban a hivő,

vagy legalább kultúrájukban keresztény tömegek felfogása egyes egyházi cse
lekményekről tárgyakróil (szentelések, szentelrnények, Szent Antal Iorintok" stb.)
színtén elég messze áll az egyházi tanítástól. Ez azután elősegíti, erősíti a
szekták életét, felfogását, Hogy mennyire nem csak belső egyházi ügyről van
szó, azt a legjobban az mutatja, hogy a vallásszocíológia a kapitalizmus kia
lakulását és kifejlődését olyan protestáns áramlatok eredményének tartja,
amelyekből éppen ezek az elemek hiányoznak. Ahol az ember Istenre tolhatja
a felelősséget, vagy az önmagában helyes, de az átlagos hivő tudatában nem
ritkán zavarosan jelentkező és mágikus visszaélésre lehetőséget adó szertar
tásokkal "biztosithatja" az egészséget, a jó termést, azaz a nyugodt, kiegyen
súlyozott életet, atlt nem fogja magát törni: Ha viszont meg vagyunk győ

ződve, hogy Isten Ilymódon nem "megvesztegethető", s így nem csikarha
tunk ki - végül is kis erőfeszítéssel - számunkra kedvező döntéseket, azaz
lsten nem úgy válaszol, ahogy mi azt várjuk, akkor megszűnik a pszichikai
kornpenzáoió. (Említésre méltó, hogy néhány Freud-tanítvány a vallás egye
düli vagy l,~gföbib jelentőségét és szerepét az egyéni sikertelenségek, vagy az
élet bizonytalanságának ilyen lelki kíegyensúlyozásában, kompenzációjában
látta.)

A statikus társadalmakban természetes és szükségszerü volt, hogy az
Egyház - a vallás - az élet minden vonatkozáséban érvényesítette vélemé
nyét és rituális formában megoldást nyújtott. Az imák, a szertartások so
hasem garantáltak világi sikert. A vallási tevékenység nem vonta kétségbe
a szakmai munka és aktivitás elsődlegességét az illető szakmában. - Annál
kevésbé, mert az utóbbi nagyon kis térre korlátozödott. Mindennek az ala
kuló dinamikus társadalomba való változatlan átmentése azonban nemcsak
anakrontsztikus; de egyenesen eredeti feladatával és a keresztény tradícióval
kerül szembe. Eltérően eredeti céljuktól. most mindezek a cselekmények egy
könnyen a világi tevékenység értékének és eredményességének tagadásához
vezethetnek. A közhit a vallási tárgyakat vagy cselekedeteket tévesen olyan
erővel ruházta fel, amivel azok nem rendelkeznek.

Aligha lehet kétséges, hogy ez egyaránt káros az Egyháznak és a társada
lomnak. Az illetékességi körök kijelölése, a határok meghúzása mindkettőjük

feladata. Ennek során az Egyházra hárul a világ mitoszuiumiiásámatc nem
könnyű munkája, ami egyebek közöut; a világi tevékenység öntörvényeinek
l's függetlenségének elismerését is magába foglalja. Em helyette más nem
tudja elvégezni. A tudományok és a materialista filozófiák már régen a ter
mészet autonomitásárt hirdetik. A társadalomban mégis tovább él sok olyan
tudati elem, ami ma is szakrális jelleget ad az egész világnak, vagy részeinek.
A téves felfogások ésbabonálk: részben valóban valamilyen vallási tételen
- Vlagy annak kiforgatott változatán - alapulnak. Az általános közfelfogás
eredetüket szinte mindig az Egyházzal kapcsolja össze. Máshonnan jövő cá
folatukat a nem hivők jelentős része is a kívülállók bírálatának tartaná. Meg

. szüntetésük csak .az egyházi tanítás segítségével remélhető. Hasonlóképpen
csak az Egyház tudja hirte1rt érdemlően értelmezni - még míndig oly sokszor
félreértett - 1irturgiáját, ünnepeit, cselekedeteit. Összefoglalva: a most fej
lődő társadalomban az Egyház első funkciója a szekularizáció következetes
yégigvirt'€le. EZZeJ. megfelel míndazokra a vádakra is, amelyek az Egyház
bűnéül róják fel, hogy hivei. figyelmet földi életükről és munkájukról el
fordítja,
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Az Egyház másik tevékenységi területe éppen a fejlődés dinamíkájából
adódik. A változás konfliktusokat szül, A permanens dinamika lét konfliktu
8C1k állandósulásával jár. Egyre újra feltöltődik a társadalom gazdagságából és
a közéletből kiszorult nyomorultak tábora. A nyomorgók tömeget egy helyütt
a faji diszkrimináció áldozatai, másutt munkanélkülíek, ismét másutt a sok
gyermekes családok képezik. Azátal,akuló viszonyok között a nehézkesebb
közigazgatási szervezet nem képes megfelelő gyorsasággal reagálni az új je
lenségekre, noha két vonatkozásban is kellene. Napról napra gondoskodni kel
lene azokról, akikről senki sem gondoskodik, de ez az egyszerűbb feladat, ez
csak karitátív munka. Emellett mánden nap újra fel kellene venni a harcot
az anyagi és társadalmi nyomor Iorrásarval, fel kellene fedni azokat, mez
sellene oldani a konfliktusokat. Ha előbb egy jól ezervezett jóléti intézményre
volt szükség a nyomorgók felkarolására, ezekhez a feladatokhoz emberfeletti
~nergia, kezdeményezőkészség és óriási áttekintés kell, de szinte intézmény,
vagy legalább is szer-vezet nélkül, hiszen ez a tevékenység nem szorítható
be egy hivatali rendszabályzatba vagy egy iroda négy fala közé. A nehézségek
nagyságrendjét mutatja, hogy a probíémák megoldása késik, sőt sokszor
semmi kilátás sincs rá. "Szegények mindig lesznek veletek" (Jn 12, 8) - jut
eszűnkbe.

Az Egyház kétféleképpen is válaszolhat erre a kihívásra. Vallási síkon;
mirrt a társadalom Ielkiismerete, és társadalmi síkon: mínt a problémák fá
radhatatlan tudatosítója, az. emberi méltóság és a fejlődés előharcosa. "Szük
ség esetéri az Egyház maga lis létesíthet a korviszonyoknak és a helyi körül
ményüknek megfelelő intézményeket míndenkí seolgálatára. Sőt, köteles ilye
neket létesíteni ..." (Az Egyház a mai világban. 42. pont.) Ezt a feladatot
magáénak vallja az Egyház és sok jelből láthatjuk, hogy a kívülállók is ezt
várják tőle. Hogy magyarázhatnánk másképpen Hochhuth irodalmilag oly
gyenge drámája, A helytartó körüli vitát?

Az Egyház kezdi felismerrii, milyen óriási terhek és feladartok [hárulnak
rá. Felelőssége azonban hatalmas, SŐlt végtelen távlatokat is nyit, A régi funk
ciók elvesztése egyáltalán nem szerepéneik csökkenését, csupán a világ átfor
málódását bizonyítja.

A változások szele még nem ért el míndenhová, A régi strukturák - a
ezervezetek örök törvénye .szerint - ragaszkodnak önnön létükhöz. tevé
kenységükhöz. A dilemma ott jelentkezik, hogy a megazokout formák kon
zerválása csak a társadalmi miliö fejlődésének megakadályozásával érhető

el. Az pedig hosszabb távori nemcsak kilátástalan vállalkozás, de ismét szem
bekerül az Egyház természetével és érdekeivel, ami nem más, minrt a fejlődés

előbbrevitele. Azt már emliteni is alig érdemes, hogy minden ilyen kísérlet
e1idegeníti az Egyháztól a társadalmi élet sodrának természetes tempóját á,t
vevő tömegeket,

Kicsit élesebben tehát úgy fogalmazhatunk, hogy az Egyháznak és vallás
nak - mint társadalmi szervezetnek és intézménynek - nem marad más
választása, mánt átvenni a világ mítosztalanításának feladatát és vállalni a
javaslattevő szerepét. A funkciók fel- (vagy el-) nem ismerésének következ
ménye, hogy sokan, nagyon sokan elfordulnak a vallástól. Ez az elvállásta
lanódás mindaddIig zajlik, amíg a vallás és az Egyház nem vállalja el a dina
mikus társadalom következményeinek megfelelő, az új világba beilleszkedő

és azt kiegészítő cselekvésformákat.

A boldogsághoz vwo út csendes, nem halacl zajos kiáltozás közepette, hanem
belülről, a szívből ....

Paracelsus
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