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AZ IDŐK JELEI
A felszabadulás hatása teológiai gondolkodásunkra

"Az egyháznak, hogy említett feladatát teljesíthesse, szüntelenül vizs
gálnia és az evangélium fényénél értelmeznie kell az idők [eleit. Köteles rá
azért, hogy minden .egyes nemzedéknek korszerü választ adhasson az örök
emberi kérdésekre az evilági és a túlvilági élet értelméről és a kettőnek

egymással való összefüggéséről" (Gaudium et spes 4. p.).
"Az idők jelei" kifejezéssel XXIII. János pápa ismertette meg a vilá

got. Ez a teológiában azelőtt alig ismert kifejezés több, mint fogalom. A
jánosi apertúra egész távlatát hordja magában, mert az idők jeleinek ku
tatása megadja az egyháznak azt a történelmi szemléletet, melytől teoló
giánk évszázadokon keresztül elszakította magát. Aki viszont megérti az
idők jeleit, az tudja, hogy az igazság - noha általános érvényű - mindig
az emberhez szól, aki a történelem folyamatában él s valósítja meg emberi
létét.

Az idők jelei a katolikus világegyházban gyakorlatilag a II. Vatiká
num által realizálódtak. A magyar katolikus egyház azonban már 1945
ben találkozott az idők jelével a felszabadulás tényében. A hitleri fasizmus
legyőzése s ennek nyomán a szocialista világrendszer létrejötte ugyanis
nemcsak a nemzetközi politikában, s ezen belül hazánk társadalompoliti
kájában teremtett teljesen új történelmi helyzetet, hanem a magyar kateli
kus egyház számára is eddig járatlan utat nyitott meg. 1966-ban Ancel ly
oni püspök ezzel az új történelmi adottsággal kapcsolatban - egy beszél
getés atkaimával - ezt mondta: "A magyar katolikus egyháznak és benne
a híveknek és papságnak óriási történelmi szerepet és feladatot adott az is
teni gondviselés, pontosan azzal, hogy az egyház történetében ők találkoztak
először a szocializmussal, s nekik járatlan utakon kell keresniök és megta
lálniok az egyház helyét ebben az új történelmi adottságban."

Huszonöt esztendeje járja a magyar katolikus egyház az isteni gondví
selésnek ezt az új történelmi útját. A negyedszázad mérföldköve feljogosíthat
bennünket az emlékezésen túl egy kis szellemi számvetésre is, amelyben a
lelkipásztorkodó teológus felvethetí az első olvasásra talán furcsán hangzó
kérdést: milyen volt a felszabadulás hatása teológiánkra?

A marxizmus - leegyszerűsített és általánosító fogalmazásban - azt
vallja, hogy a társadalom gazdasági viszonyai, pontosabban a termelési vi
szonyok képezik a társadalom életének alapjait, s ezekre épülnek az élet
egyéb irányú megnyilvánulásai. A gazdasági viszonyok képezik az alapot,
a kultúra, erkölcs, vallás a felépítmény. Ez utóbbiak az előbbinek befolyá
sa alatt állnak, s annak változása szerint - ha nem is azonnal és nem is
közvetlenül, hanem áttétéles módon - maguk is változnak. Más szóval : vál
tozik a társadalmi tudat, melynek megnyilvánulásai többek között a kultú
ra, erkölcs, vallás is folytonosan változik, és változásának legfőbb előidézője

a termelési viszonyok változása.
A keresztény bölcselet alapján álló világnézet azt nem fogadja el, hogy

az ember lelki-szellemi élete mindenestől az anyag függvénye, sem azt, hogy
determinált módon függ a külső körülményektől. De ezzel a külső befolyá
soknak csupán kizárólagosságát tagadja. Azt azonban nem tagadjuk, sőt

állítjuk, hogy a társadalmi - és gazdasági - viszonyok rendkívül erős ha
tással vannak szellemi életünkre.
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Ez az alapja a fenti kérdésfeltevésnek, hogy ti. milyen volt a felszaba
dulás hatása teológiankra ? Huszonöt évvel ezelőtt új. társadalmi viszonyok
közé kerültünk, kialakult körülöttünk egy marxista-szocialista társadalmi
rend. Az életnek ez a gyökeres változása, az új társadalmi rend, a folytono
san fejlődő szocializmus nekünk teológusoknak is mindig új kérdéseket vet
fel, új meglátásokra tesz fogékonnyá, s megindította és állandóan táplálja
bennünk azt a belső átalakulást, mely alkalmassá tesz a korunktól kapott
feladat végrehajtására (amit természetesen csak későbbi nemzedékek fog
nak befejezni): megteremteni azt a humanizmust, mely a világ mértékére
van szabva, de ugyanakkor Isten szándékait tartja szem előtt.

1945 egy korszak végét jelenti. Korfordulóhoz jutottunk, és minden kor
forduló válsággal jár, amelyet sok-sok zökkenő jellemea; ez pedig szükség
képpen riyugtalanságra, aggodalmakra vezet. Ez alól nem volt kivétel a szo
cializmus és az egyház találkozása sem.

Milyen volt a találkozás?

1. A felszabadulás előtti magyar társadalom vallásosnak mondta magát,
vallásossága azonban (a társadalomé általában, és nem egy-egy személyé
vagy csoporté) jobbára konvencionális volt. A krisztusi igazságok torzultan
vagy hiányosan tükröződtek benne. A felszabadulás előtti államhatalom
szintén kereszténynek nevezte magát, a valóságban azonban a vallás in
kább csak politikai célokat és hatalmi törekvéseket szolgált.

2. 1945-ben a magyar katolikus egyház olyan történelmi helyzetbe ke
rült, melynek precedense az egyház történelme folyamán még nem volt: az
évszázados feudális rendben élő egyház máról holnapra proletárdiktatorikus
államformába csöppent. "

3. A magyar katolikus egyházat évszázadokon keresztül - mondhatni,
kezdettől fogva - a nyugati kultúrkörhöz való szoros kapcsolódás jellemez
te. 1945-ben tudomásul kellett vennie, hogy a földtekén keleti kultúrkör is
létezik.

4. Az a katolikus egyház, melynek védettségét az állam évszázadokon ke
resztül biztosította, a felszabadulás után minden átmenet nélkül szembe
találta magát egy marxista-ateista uralkodó szemlélettel és világnézettel. Úgy
látszott, hogy az egyház és a marxizmus között kizárólag antagonisztikus
ellentétek lehetnek, s alkotó vitáról szó sem lehet.

5. Mindezek mellett adva volt még egy igen fontos új körülmény: a
felszabadulás utáni években a földreform nagymértékben érintette a magyar
katolikus egyházat, hiszen az egyházi nagybirtokok megszűnése az anyagi
továbbélés hogyanját vetette fel. Az általános államosítási törvények érin
tették az egyházi intézményeket is, és így azon kellett gondolkodni, hogyan
tartható meg továbbra is a lelkipásztori kapcsolat a hívekkel ?

Majd jött a mezőgazdaság szocialista átszervezése, és ez nemcsak a hí
vek életkörülményeinek változását jelentette, hanem a lelkipásztorkodó pap
ságnak is szinte át kellett szerveznie egész eddigi munkamódszerét, sőt élet
módját is. 1945-ben, a felszabadulás politikai tényében ugyanis nem egysze
rű forrnai. változás történt, hanem lényegesen több: a szellem, a felfogás, a
szemlelet. tehát a dolgok legmélyebb és legbensőbb valósága változott meg.
Abban mutatkozott a felszabadulás ténye által az idők jele a magyar kato
likus egyház számára, hogy kétségtelenné vált, nem elegendő a pasztorá
ciós eszközök megváltoztatása. A formai változásnál sokkal többre volt
szűkség: a magyar katolikus egyháznak benső valóságában, felfogásában,
szemléletében, szellemiségében kellett megváltoznia és megújulnia. A teoló
gia meglévő, de berozsdásodott kapuit kellett nehéz munkával, sokszor a
belső és külső támadások között megnyitni, hogy a kinyilatkoztatott isteni
igazságokról letisztítva évszázadok porát, a magyar katolikus egyház ."meg-
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adhassa a korszerű választ azokra az örök emberi kérdésekre, amelyek a
Jelen és jövendő élet értelmét és a kettő kölcsönös viszonyát illetik".

Bármilyen paradoxonnak tűnik: a felszabadulás ténye s ennek nyomán
a marxizmus térhóditása termékenyitő hatást gyakorolt a magyar katoli
kus egyház benső teológiai megújulására. Nyomatékosan hangsúlyozni kell
azonban, hogy itt nem az egyház úgynevezett "alkalmazkodásáról" van szó,
hanem többről és lényegesebbről, a szó legteljesebb értelmében vett aggíor
namentóról, vagyis korszerűsödésről: arról, hogy a teológiai gondolkodás
változó és feszűltségekkel teli korunkban és társadalmunkban Isten vál
tozatlan igéjéhez új utakat nyisson és új felismeréseket találjon.

A teológia válaszúton

A magyar katolikus egyházban már 1945-ben, a felszabadulás adta új
társadalmi helyzet válaszút elé állitotta teológiánkat.

1. A teológiai gondolkodás körülmények diktálta átalakulását minde
nekelőtt az jellemezte, hogy a figyelem a természetfeletti valóságok embe
rekhez és világhoz való viszonyára tevődött át. Ez természetesen nem azt
jelenti, mintha a teológusok az isteni dolgok helyett a tisztán földi huma
nizmus felé fordultak volna. Tulajdonképpen egy teológiai "félrecsúszás"
helyreigazodása kezdődött el: az, hogy a természetfeletti valóságok hitelesen
szinkronba kerüljenek a természetes valóságokkal.

2. A felszabadulással együtt felvetődött korproblémák oly sürgetőek. sú
lyosak és nagyrészt visszautasíthatatlanok voltak, hogy azokat nem lehetett töb
bé megoldottaknak tekinteni az iskolás tanítás örökölt képletei alapján. A
keresztény gondolkodásnak okvetlenül számot kellett vetnie mindazzal, amit
az ember il világban és önmagában felfedezett .

A teológia azelőtt igen gyakran olyan tételeket tanított, amelyeket is
kolák dolgoztak ki, kézikönyvek adtak tovább, s amelyek nem vették kel
lően figyelembe sem az emberi valóságokat, sem a történelem és tapaszta
lat konkrét tényeit. Ezeket láttuk ugyan. de inkább csak mint ellenvetése
ket soroltuk fel; válaszoltunk rájuk, ha kellett cáfoltuk őket, és igazoltuk
velük szemben a mi "győzelmes tételeinket". A teológiánknak mindenről

"szabvány álláspontja" volt; az emberi alkotó szellem, valamint az élet sok
féle áramlatával szemben igen sokszor védekező és apologetikus állásokba
vonult, A felszabadulással megújuló teológiai gondolkodásra viszont éppen
az élet és az emberi alkotó szellem iránt való nyitottság, vagyis az ember
elfogadása nyomta rá bélyegét.

3. A felszabadulás után rájöttünk, hogy a magyar katolikusok és teo
lógusaik hosszú ideig zárt világban éltek. A felvonó hidak ugyan le voltak
engedve, hogy másokhoz kimehessünk, s hogy azok bejöhessenek, de a má
sok kérdései és gondolatai egyáltalán nem hatoltak be a falak mögé, A
felszabadulást követően a teológia kilépett az iskolákból. hogy szembe
nézzen más gondolatokkal is. Ez a lépés az egészséges fejlődés egymás
utáni fázisain keresztül minden bizonnyal nagyon messzire fogja vezetni
a teológiát. s beérett gyümölcsei közül máris legjelentősebbnek látszik az,
hogy megváltoztattuk hibás magatartásunkat, mely a világ bűnösségére

való hivatkozással félreismerte valódi értékeit is, amelyeket Isten oltott
beléje. s amelyeket továbbra is általa valósít meg.

Bizonyos értelemben az egyház is világ, és a világ is egyház. Az egy
házat ugyanis a mindenkori emberek alkotják, akik ugyanakkor a világ
összefüggéséből sem szakadnak kl. A világ az az emberiség, amelynek
istenivé alakítására jött el Krisztus. Az egyház egészében nem nélkülözheti
sem kapcsolatait az emberi társadalommal, sem a társadalomba illeszke
dés valamiféle formáját. A keresztény ember és az egyháza maga egészé
ben szolidáris az emberi társadalommal, amelynek továbbfejlődése bele
tartozik Isten üdvözítő tervébe.
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A magyar katolikus papok békemozgalma

A teológiai gondolkodás átalakulása természetesen nem máról holnapra
megy végbe. Amikor 1950-ben megalakult a magyar katolikus papi béke
mozgalom, szervezetileg is testet öltött az a határozott teológiai törekvés,
amit másfél évtized mulva a zsinat így fogalmazott meg: "Az egyház b_enne
él a mában, tehát köze van a ma emberéhez, annak minden problémájához
és törekvéséhez."

A mozgalom gondolkodása kezdettől fogva történelmi jellegű volt.
vagyis .az igazságot nem elvontan szemlélte, hanem a konkret történelmi
emberhez való vonatkozásában: mínt ami annak az embernek szól, aki
abban a történelmi helyzetben él, amelyet ez a kor és ez a kultúrterűlet

szab meg. Ez pedig nem történhetett másképpen, csupán annak állandó tuda- I

tában, hogy a magyar katolikus egyház marxísta-szocíalísta társadalomban él.
Ennek a realitásnak a hatása alól teológiai gondolkodásunk sem von

hatta ki magát. Es az adott történelmi szempontok - nevezetesen a szo
cializmus - figyelembevételével egyszerre új lehetőségek tárultak elénk.
Számos olyan problémát ismertünk fel, amelyről korábban talán azért sem
vettünk tudomást, mert nem tartottuk lehetségesnek, hogy valamikor ilyen
fejlődés megindulhasson. Ú). szemlélet alakult ki, amely kész volt tanulni az
idő követelmépyeiből, és kész volt szükség szerínt átalakulni. Olyan szem
lélet, amely a világot Isten teremtményének tekinti, de az emberiséget s
annak alkotásait is elismeri. Olyan egyház képe rajzolódott ki számunkra,
amely az emberiségnek testvére és társa akar lenni a fejlődés nehéz útján.
Ez a szemlélet leszámolt azzal az önelégült, konvencionális, komformista,
legalista kereszténységgel, amelynek inkább arra volt gondja, hogy a bűnt

kerülje, mintsem arra, hogy a jót megtegye ; s inkább akart elvont bűn

listákat felállítani, semmint felnyílni a pozitív felebaráti szeretet, az evan
gélium követelményei és Isten gyermekeinek szabadsága iránt. Leszámolt
azzal a magatartással. mely - érzéketlenül a visszaélések és igazságtalan-

o ságok iránt - elsáncolja magát a kultikus és szakrális világ jámborságába.
Leszámolt az olyan vallásossággal, amely idegenül tekirit az emberre és egy
új, emberibb világ felépítésére.

Az új keresztény típus igen érzékeny minden iránt, ami az emberi sze
mélyt és elidegeníthetetlen jogait érinti, a lelkiismereti szabadságot, ide
értve még a tévedés szabadságát is, ami előfeltétele az igazság hiteles ku
tatásának. Az életmódban és az emberek egymás közötti vonatkozásaiban
egyszerűbb és igazabb stílust keres. Azt vallja, hogy a keresztény életben
nem az előírások betűinek külső teljesítése a döntő, hanem a lelkület és a
szándék. A keresztények széles körei ébredtek rá annak tudatára, hogy a
keresztény élet nem csupán külső cselekedetekből áll. mint például a va
sárnap megszentelése, vagy a böjt megtartása, hanem hozzátartozik a krisz
tusi élet állandó vívódása a hitért. reményért, szeretetért, s az Istennek és az
embertársaknak való teljes odaadás.

A marxista filozófia hatása gondolkodásunkra

A marxista filozófia is termékenyítőleg hatott a teológiai gondolkodásra.
Ezen nincs mit csodálkoznunk, hiszen az egyház történelme során mindig
magába olvasztotta az emberiség értékeit. Prohászka mondta: "A kultúra
sok új gondolatot vet fel. E gondolatokat le kell foglalnunk, s e világosság
mellett egyre arra az égi fényre kell utalnunk, mely tény és nem vív
mány ... így tettek a Gergelyek, Vazulok, Agostonole az antik kultúrával,
így a Szent Tamások az arabs-zsidó világnézettel, s mit tegyünk mi? Kö
vessük őket!" Lippertnél pedig ez olvasható: finom leírást hallottunk arról,
"hogy az olasz képíró miként ábrázolja Aquinói Szent Tamás diadalát: a
szokásos csillag ott ragyog az alak mellén, de a csillag sugarai között ott



vannak azok a csillagok is, amelyek a pogány bölcseletből sugároztak ki,
mert Szent Tamás ezeket is összegyűjtötte. Eppen ez a katolikus valóság
fogalom, hogy semmi sem vész el benne, és akár az egyházon kívül tör
tént sikerek, vagy elért szellemi eredmények is, az élet ujjongó áradatába
torkollanak, mert az egyetlen nagy cél felé törekszenek mindahányan."

E két idézetben rejlő gondolatokat még egy biológiai hasonlattal lehet
jól megvilágítani. Köztudomású, hogy a növények környezetükből kiválo
gatják a számukra hasznos anyagokat s azokat gyökereikkel és leveleikkel
magukba szívják. Ezáltal nem változnak meg, hanem ellenkezőleg, önma
gukat építik és fejlesztik az asszimilált anyagok segítségével. Az egyház is
ilyen élő organizmus. Kiválogatja szellemi környezetéből mindazt, ami szá
mára hasznos lehet, s azt természetének belső törvényei .szerínt asszimilál
ja. Így építi, fejleszti tovább önmagát, és közben mindig azonos marad ön
magával.

Ezek után jogos a kérdés: konkréten hol és miben mutatható ki a
marxista filozófia ösztönzése teológiai gondolkodásunkra?

1. A marxista filozófiát Marx következő mondatával szokták jellemez
ni: "A filozófusok a világot csak különbözőképpen magyarázzák, de a fel
adat az, hogy megváltoztassuk" (Tézisek Feuerbachról). A marxizmus tehát
azt vallja magáról, hogy nem pusztán szemléletet ad, hanem ennél jóval
többet, aktív célt: a világ forradalmi átalakítását. Nos, ez az a pont, ami
mellett nem mehetett el közömbösen a teológia: hogy ti. a gondolkodás kö
zéppontjában célként az életnek kell állnia. Ennek megfelelően a felszaba
dulás után teológiánkat és világnézetünket mi is jobban az élet köré koncent
ráltuk. Igaz, a keresztény tan sem puszta szemlélet, hanem erkölcsi követel
ményei is vannak; nemcsak hitet, hanem keresztény életét is kíván híveitől.

Ez a követelmény azonban - a régi megfogalmazás szerint - elsősorban az
egyéni lelkiismeret területére korlátozódott. Az élet megváltozásának, jobbu
lásának természetesen mindig az egyénnél. a lelkiismeret világában kell leg
először végbemennie, de itt nem állhatunk meg. Aki az igazságot őszintén

szomjazza, nem elégedhet meg azzal, hogy csupán a maga életét teszi igazzá;
arra törekszik, hogy az egész életet jobbá tegye. A mi felszabadulás utáni
teológiánk célja is a világ megváltoztatása lett, a mi speciális eszközünkkel :
szolgálni a világot fejlődésében.

Ez a szolgálat csak akkor lehet őszinte és eredményes, ha bizonyos alap
vetően fontos feltételekkel rendelkezik. Nevezetesen:

a) Ha kellő önkritikával kezdődik.

A magyar katolikus egyház volt olyan tárgyilagos és erős, hogy a fel
szabadulást követő évek zavarai után - bár kissé megkésetten. de nem él
késve - ezt az önkritikát őszintén elvégezte, XI. Pius pápa a század botrá
nyának nevezte, hogy elvesztettük a munkásosztályt. De hogyan nyerhet
tük volna meg, ha érdekeit nem tettük a magunkévá, nem álltunk határo
zottan melléje, nem harcoltunk ügyeiért? A felszabadulás újra megtanított
bennünket, hogy az egyháznak mindig a kizsákmányoltak, a jogaikban csor
bítottak, a szegények mellé kell állnia és igazságaik érvényesítéséért dolgoz
nia. Nem új dolog ez, hiszen maga az evangélium. De - sajnos - bizony
ság rá a történelem, hogy mily kevésszer vállaltuk teljes hittel és meggyő

ződéssel ezt a programot. Ami pedig a gyakorlatban elsikkad, az az elmélet
ben is beporosodik.

b) Az egyháznak abban a tudatban kell végeznie szolgáló munkáját,
hogy egyház és állam évezredes összeforrottsága megszűnt, a katolikus val
lás többé nem államvallás, a keresztény világnézet többé nem hivatalos tár
sadalmi ideológia.

Éppen az önkritika nyomán rá kellett eszmélnünk arra, hogy az ural
kodó egyház pozíciója nem kedvez az evangéliumnak. Az uralom rengeteg
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kísértést jelent arra, hogyelfelejtsük azevangéliumot és evilági ambíció
kat tápláljunk. A hatalom kényelmes álláspontja és az anyagi jólét sokszor
foglyul ejtette az egyháziak lelkét is, és sokan megfeledkeztek igazi hivatá
sukról. Az uralomtól és hatalomtól távoltartott egyház készségesebb az evan
géliumi alázatosság megvalósítására ; nyitottabb annak megértésére, hogy
szolgáló szeretetre és nem uralkodásra hivatott. Igaz, az uralkodó egyház az
evangélium terjesztésében élvezte a hatalom támogatását is, csakhogy az így
nyert eredmény fölöttébb kétes értékü volt. Valódi hitet és valóban lelkiis
meretből fakadó erkölcsöt hatalmi támogatással aligha lehet megvalósítani.
Nincs annak más eszköze, csak az igazság és a szeretet. Ezek azonban a ha
talern részéről jövő támogatás könnyű és kényelmes módja mellett sokszor
elsikkadtak. A társadalom keresztény jellege jórészt csak máz volt, s ez a
festés sokszor üres tradicionalizmust, vagy hit nélkül való alkalmazkodást
takart. A hatalomtól i leválasztott egyház viszont kénytelen a maga igazi er
kölcsi erejére támaszkodni.

c) Az egyház szolgáló munkáját csakis a megértő és megbecsülő szcre
tet dialógusa útján valósíthatja meg.

A megbékélés lélektana azt kívánja, hogy elsősorban ne a szétválasztó,
hanem az összekötő elemeket tartsuk szem előtt, s így felfedezzük a mások
értékeit is. Ez az alapja a dialógusnak, mely arra hivatott, hogy a szakadé
kokat minél jobban betöltse, az elválasztó mélységeket áthidalja, és a ' két
félt kölcsönös megértésben, megbecsülésben, közös munkában hozza közelebb
egymáshoz.

Az egyház évszázadokon keresztül egyszerűen elítélte a keresztény hit
tagadóit vagy reformálóit, istentelennek vagy eretneknek bélyegezte. és kiát
kozta őket. A kiátkozó egyház kora azonban lezárult, helyébe a dialogizáló
egyház lépett. Az emberek szellemi világa sosem volt homogén, rriost azon
ban különlegesen a pluralizmus jellemzi az emberi társadalmat: sokféle
szemléletnek, többféle világnézetnek kell egymás mellett békésen megférnie,
s mindnyájunk közös javára összefognia. Ez így van szerte a világon, s a
felszabadulás után parancsoló szükséglet lett a mi társadalmunkban is, ahol
a marxista ateizmusnak és a vallásos hitnek kell békésen egymás mellett
élnie. A dolog, kivált kezdetben, nem ment könnyen; ma már mégis meg
állapíthatjuk, hogy nálunk a két fél évtizedek óta hasznos párbeszédet foly
tat, és társadalompolitikai koncepciórik, az össznépi nemzeti egység megva
lósításának egyik szellemi bázisa a dialógus.

d) Végül az egyház szolgáló munkájában érvényre kell jutniuk a kol
lektív szempontoknak.

A szocializmus egész társadalmat szolgáló kollektív szempontjai könnyen
visszhangra találnak teológiánkban. Annál is inkább, mert vallásunk főpa

rancsa az önzéssel ellentétes szeretet törvénye: "Szeresd felebarátodat, rnint
önmagadat". Ez azt követeli, hogy embertátsunkat magunkkal egynek tart
suk, s az ő érdekeivel éppúgy törődjünk, mint a magunkéval.

Erkölcstanunk - legutóbb tanított formájában - az individualizmus
századaiban nyert megfogalmazást. Ennek következménye, hogy elsősorban

az egyént' és az egyének kőzőtti kapcsolatokat tartotta szem előtt, és alig
foglalkozott a közösségi élettel, s az egyénnek a közösséghez való viszonyá-
val. .

A szocializmus ösztönzést nyújt arra, hogyerkölcstanunkban a kollek
tív szempontokat is hangsúlyozzuk. Nevezetesen, hogy az egyén érezzen fe
lelősséget a társadalomért és az egész emberi közösségért, tőle telhetőleg fá
radozzék annak fejlődésén; és másokkal összefogva tevékenyen vegyen részt
a kőzjó munkálásában, küzdjön az igazságtalanságole és embertelenségek
ellen. Főképpen pedig a szeretet gyakorlását nem szabad egyéni kapcsola-

. tokra szűkíteni, hanem társadalmi méretekben és a közjó intézményesített
formáiban kell megvalósítani.
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A szocializmus azonban nemcsak erkölcstanunk számára nyújt ösztön
zést a kollektiv szempontok felé való kítárulásra, hanem a keresztény tár
sadalomtudomány, a szocíológía számára is.

A szociológiában régi katolikus tanítás, hogy az anyagi javakat nem
egyeseknek adta az Isten, hanem az egész emberi közösségnek, Tehát rnin
denkinek egyformán joga van hozzájuk és ahhoz, hogy az anyagi javak se
gitségével emberhez méltó életet éljen. Következőleg senki sem sajátithatja
ki azokat olyan mértékben, hogy másoknak igazságtalanul kevesebb jusson
belőle. Ha egyesek mégis kizsákmányolnak másokat, s ennek révéh meggaz
dagodnak : ilyenkor jogos, hogy az államhatalom elvegye jogtalan vagyo
nukat és a közjóra fordítsa. Ez már Aquinói Szent Tamásnál világosan sze
replő katolikus igazság. Mi is egy nálunk már lefolyt földosztás és államo
sítás után, az így teremtett új helyzetben értettük meg igazán ennek jogos
ságát.

2. A világ belső törvénye a fejlődés, és nekünk ezt a. fejlődést szolgál
nunk kell. Ehhez a tételhez kapcsolódik a marxista filozófia következő ösz
tönzése teológiai gondolkodásunkra.

A fejlődés mikéntjére vonatkozóan két tipikus felfogást ismerünk. Az
egyik - evolucionizmus - az ugrás nélküli folyamatos átalakulás híve, a
másik - a marxista dialektikus materializmus - a szakaszos fejlődést vall
ja. Az utóbbi szerínt egy történelmi szakasz mennyiségi változásainak fel
halmozódása ugrásszerü minőségi változást hoz létre. Ennek következménye
a társadalmak életében a forradalom.

E két vélemény mögött a megvalósulás két különböző elképzelése rejtő

zik. Az evolucionista a társadalmak fejlődését simán, erőszakmentesen sze
retné megoldani; a marxista szerínt szükségképpen jönnek a forradalmak,
amelyekben az osztályharc" kiéleződik, uralmi változás következik be: az
újabb uralkodó osztály megtöri a régi erejét. Lehet, hogy ez fegyveres össze
csapást is igényel, lehet, hogy nem; de erőszak alkalmazása nélkül nem va
lósítható meg.

A katolikus egyház mindenkor az erőszakmentesség híve volt, s inkább
a folyamatos fejlődés követelményét hirdette. Nem kétséges, hogy' az erő

szakmentesség elve az evangéliumban gyökerezik. Kérdés azonban - és ez
a kérdés ma fokozott élességgel vetődik fel mind a gyakorlatban (pl. Ca
milo Torres), mínd az elméleti teológiában -, hogy ezt az erőszakmentes

séget a magát Krisztus követésére teljesen odaadó egyén életén túl, a tár
sadalmak életére is lehet-e általánosítani. Bármennyire hiszünk is a türelmes
jóság erkölcsi erejében, látnunk kell a gonoszság hatalmát is. A krisztusi
erőszakmentesség lehet tanácsolt az egyéni életben, de nem általánosítható a
társadalmak életére - mondják ma sokan keresztény gondolkodók is.

Az olyan társadalmakban, ahol ember és ember között nagy a külÖnb
ség, ahol embereket társadalmi hovatartozásuk miatt lenéznek vagy meg
vetnek, ahol egyik a másikat kizsákmányolja, ahol igazságtalanul leigázot
tak és jogfosztottak vannak, a keresztény szeretet nevében föltétlenül türel
met kell-e prédikálni? Ez a szeretet nem a zsarnokok, kizsákmányolók ha
talmát hosszabbítaná, és ezzel együtt nem a jogfosztottak sanyarúságát
nyújtaná-e.. Az önvédelem minden élőnek legelemibb joga, amit tőle elven
ni nem lehet. A kisemmizettek, emberi méltóságukban megalázottak, az
elemibb emberi jogaiktól megfosztottak miért ne védhetnék meg magu
kat, ha kell, erőszakkal is?

A marxista forradal omelmélet ösztönzésére arra a következtetésre jut
hatunk, .......:. és jutnak sokan keresztény gondolkodók szerte a világban La
tln-Amerikától Európáig -, hogya társadalmi viszonyok erőszakos megvál
toztatása a keresztény teológia szemszögéből sem jogosulatlan, ha az erő

szak az igazságtalan helyzetben lévők felszabadítására és jogaik érvényes í
tésének útjában álló gátak szétrobbantására irányul, valahányszor ez békés
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úton nem sikerül. Egyébként burkoltan ugyan, de VI. Pál pápa is elfogad
ta a forradalom jogosságát "a nyílt és huzamos önkényuralom esetében, mely
sérti az alapvető emberi jogokat és súlyosan veszélyezteti a közjót az or
szágban" (Pop. prog. 31.).

3. Szükségképpen hatott teológiai gondolkodásunkra az a tény is, hogy
II bennünket körülvevő társadalom ideológiai alapja a történelmi materi
alizmus.

Körülöttünk az életben lépten-nyomon a materializmus szelleme nyilat
zozík meg. Ez a materializmus nem ismer másvilágot csak evilágot. Számá
4'a az egyén életének határai a bölcső és a sír. Az embernek ezek között a
keretek között kell boldoggá lennie, em az életet kell széppé tennie. Törek
vése tehát, hogy minél nagyobb mértékben termeljen anyagi javakat, hogy
a földi életet a lehető legkényelmesebbé tegye a civilizáció és technika ál
dásaival, hogy a lehető legmesszebbre tolja ki az élet határait, és kiirtsa az
életből a szenvedést és betegséget.

A keresztény gondolkodó erre csak azt mondhatja, hogy mindez - ki
véve természetesen az olyan végső cél megfogalmazását, amely a földi bol
dogságnál messzebb nem terjed - helyes. Az álláspont nem új: elvileg ed
dig is helyesnek tartottuk. Gyakorlatilag azonban nem volt ilyen egyértel
mű a keresztény lelkiség állásfoglalása az evilági boldogság kérdésében.
Bár dogmatikailag nincs semmi probléma, hiszen az emberi test megbecsü
lése és az anyagi javak szükségessége elismerést talál az egyház alapvető

tanításában, a lelki nevelésben mégis állandóan ott kísértett az egyszer már
legyőzött manicheizmus : a világ megtagadása, rossznak, bűnösnek, a "sátán
országának" minősítése, Természetesen a dogmatika helyes látása korrigálta
a végletességet ; de tagadhatatlan, hogy gyakorlatilag a keresztény lelkiség
inkább világellenes volt.

Természetesen ennek az általános szellemi magatartásnak súlyos követ
kezményei lettek az utóbbi évszázadokban. A vallásos ember alig-alig ka
pott ösztönzést arra, hogya földi élet fejlesztésén, kényelmesebbé tételén,
világnézetéből kifolyólag, meggyőződéssel fáradozzék, sőt azt egyenesen kö
telességének tartsa. A földi élet természetesen ettől függetlenül egyre gazda
godott; s közben egyház és világ míndinkább elszakadtak egymástól. Mert
hát a világ fejlődése és történelme nincs kiszolgáltatva az egyháznak. A
fejlődés és a történelem nem áll meg, ha az egyház bizonyos pontokon
meg is áll és meg is merevedik.

Most aztán - materialista társadalmi környezetünkben - szükségsze
rűen felülvizsgáltuk eddigi magatartásunkat az anyagi és evilági kultúra
értékelésében. Az evilági élet fejlesztését nagyrabecsüljük, benne isteni kül
detést, emberméltóságunk érvényesítését, szellemi és erkölcsi értékeink ki
bontakozásának alkalmát látjuk. Természetesen nem tartjuk végcélnak, de
igenis útnak, melyen át végcélunk felé közeledhetünk. És ez az új szem
lélet már nem visszatart, hanem egyenesen sarkall, hogya fejlődést javall
juk és előmozdítsuk.

4. A marxizmus a fejlődés bölcseléte : az anyag, az élet, a társadalom
fejlődését foglalja törvényekbe. A világot nem általában, hanem mozgásában,
alakulásában szemléli. Ezért az emberi lét, illetve a társadalom alakulá
sát megszabó és a történelmet irányító törvényeket igyekszik Kifejteni.

Itt érdemes a teológusnak megállnia és felfigyelnie. A keresztény böl
cselet ugyanis eddig nem tartotta eléggé fontosnak, hogya dolgokat moz
gásukban, fejlődésükben szemlélje, illetve hogy a változások törvényszerű

ségeivel foglalkozzék. Jóllehet már régóta történtek próbálkozások, megbíz
ható és részletesen kidolgozott modern katolikus történelembölcselet a mai
napig nem született. Pedig bizonyos, hogy az emberi életről, meg az egyház
ról alkotott képünk mindaddig hiányos lesz, míg rajtuk a történelem tör
vényeinek hatását fel nem ismerjük. Nem hiszünk ugyan abban, hogy bi-



zonyes törvények a történelmet mechanisztikusan meghatározzák, de hin
nünk kell, hogy a történelemnek és a fejlődésnek van belső logikája, hogy
bizonyos tényezők - gazdasági, társadalmi viszonyok, lélektani elemek és
még sok más - törvényszerűen befolyásolják a történelem alakulását. Sőt

még a jövőre is lehet a jelenből bizonyos valószínűséggel következtetni.
Bármilyen furcsán hangzik is, éppen a marxizmus ad ösztönzést egy mo

dern katolikus történelembölcselet kimunkálására. Természetesen nem öncé
lúan, mint ahogyamarxizmus sem öncélúan foglalkozik a fejlődés elméle
tével, hanem hogy segítségével a jelen tennivalóit kidolgozza. Számunkra is
a történelembölcselet nyújtana segítséget, hogy az "idők jelét" és parancs
szavát jobban megértsük, é~ az egyház történelmi hivatását minden korban
konkrétabban tudjuk megfogalmazni.

Hogyan viszonylik mindez a Zsinathoz?

Végére érve eszmefuttatásunknak, úgy érezzük, nem szorul különös bi
zonyításra, hogy a magyar katolíkus egyházban a felszabadulás óta eltelt
huszonöt év alatt kialakult új szellemi irány, magatartás és szemlélet össz
hangban van a zsinat nyomán a világegyház életében kialakult új szelle
míséggel, Aki nemcsak felszínesen; de mélységeiben ismeri a zsinat 16 nyi
latkozatát, az előtt ez egészen világos.

Az idők jeleit kutatva a világegyháznak a zsinatban rá kellett ébred
nie arra, hogy a történelem jelen korszakában ki kell lépnie a társadalmi el
zárkózottságból. és rá kell térnie a modern kultúra különféle területein fel
merülő értékeknek az egyházi hagyományokkal való összhangba hozatalára.
A zsinati szövegek és a bennük lévő eszmék e kortörténeti fontosságnak
megfelelően két gondolat köré csoportosulnak: egyik részük az új egyház
képet határozza meg, a másik részük pedig az egyháznak a mai világban ki
alakított és kialakítandó állásfoglalásáról szól.

A magyar katolikus egyház életében is ez a folyamat indult meg a fel
szabadulás után: kilépve a társadalmi elzárkózottságból, egyrészt kísérlet
egy új és helyes történelem-szemléletben fogant egyházkép alkotására, más
részt nyílt állásfoglalás a szocialista társadalmi rend mellett, amelyben
élünk, természetesen nem f~ledve és nem kendőzve el az ideológiai ellenté
tet a katolikus szemlélet és a marxizmus között. Ezt az ideológiai ellentétet
azonban a magyar katolikus egyház teljesen a zsinat szellemében oldotta
meg, amikor világosan, elvi nyilatkozat rangján megfogalmazta álláspont
ját, mely magatartásának időtálló alapja; 1. Nemet mondunk az ateizmus
nak, s minden erőnkkel azon vagyunk, hogy népünk megőrizze hűségét egy
háza iránt és gyakorolja vallását; 2. ugyanakkor munkánkkal és őszinte hű
séggel támogatjuk és szelgáljuk hazánk társadalmi, gazdasági és politikai
haladását, mert ez az egyetlen lehetséges módja és útja annak, hogy népünk
szellemi és anyagi jólétét emeljük.

Az egyház mindig benne él a történelemben, de nem a mozdulatlan
parton. Ebben a mozgásban Isten örökkévalósága, élete, igazsága és hű

sége kíséri. Éppen ezért nem is kell félnie ettől a történelmiségtől. A törté
nelem folyama nem a halál, hanem az örök élet partjai felé sodorja.

A prófétai lelkű János pápa mondta: "Nekünk komoly akarattal és fé
lelem nélkül annak a munkának kell szentelnünk magunkat, amelyet a mí ,
korunk megkövetel tőlünk." A nagy teológus, Karl Rahner a Stimmen der
Zeit 1965 márciusi számában pedig ezt írta: "Az egyháznak szükségszerű

en és kötelességszerűen meg kell hajolnia a történelem új törvénye előtt:

ami tegnap jó volt, nem okvetlenül az még ma is; új idők, amelyeknek el
jövetele és jellege nem az egyházon múlik, más cselekvést követelnek meg
az egyháztól, mint amivel az elmúlt időben élt."
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A magyar katolikus egyház a felszabadulás óta eltelt huszonöt évben
komoly akarattal és félelem nélkül szentelte magát annak a munkának, me
lyet korunk megkövetelt; szükségszerüen és kötelességszerűen felismerte
a történelem új törvényét, és az új id ök új cselekvésével tölti be küldetését.

A zsmat (ZSinati Bizottság. Róma, ,19661): A II. vatikáni zsmat (Zsinati murukaközösség,
München, 191>7); Gál Felrene : A hit éi::>lreslzil-ése {ISllt. István TámsU'tat. 196,61); H<>rvá th Richárd:
Keresztény ember a mábem (Ecclesia,. 19'63): Kialrl Rahnc'l": SC'hiriften zu.r Tll1eo'lo,gie, Vr.
(Benziger, E[nsiledellll, 19(6); Országos Béketanács Katolilkus Hi'Zottsá,ga: TiT. ev cl béke
szotgájatában (a Katolskus StlJÓ ktacasaj ; Saád Béla.: A zsinat budapesti szernrnel (Vigilia,
1!l1í7); Az egyiház a mai vdJJiá,g!ban ('zsma,ti konstrtúcíö) ; Sucnens: La cc.rresponsubitf tó dans
L'Église d',aujoulvd'hui (Desclée. 196B); A Zsinat után (Bécs 196B): Fetes et saísons: L'église
dans le moride (1\l66. mai); Heinz Lírunerz: Das Komzil hat g'esprocl1en (Ver\ag Butzori, 1006).

-----.,...----

HEGYI BÉLA VERSEI

GYÖNGYKAGYLÓ

...És így szólt tit,lcon lelkemben a Lélek:
Ne szólj I Tiéd a hallgatás hona,
hol földön felhők futnak szembe véled,

s a tengeren hegyek úsznak tova;
hol a vágyak mind, mind szertegurttllnak,
s nem marad más, csak a könnyek nyoma.

Ne tallozá kelyhét elliullo sziromnak,
és ne sirasd a magtalan esztendőt,

rndyben sajkádba ágak nem hajoltak,

sem víztükrödre rügyek árnya nem nőtt -,
de díszként csillogott rajtad a szégyen.
Téged fojt meg a fuldokló, ha feljött,

és partra vetnek a hajók az éjben.
De ne szólj, - kérlelt lelkemben a Lélek 
hogy gyöngy lehess a szenvedés ölében.

NEK ROLÓG

Hiába haltál meg.
Arcod hiába ,lepi rozsdás zuzmó.
s szádra nyüves gombák telepiünetc,
csigák hiába tapaszt ják nyállal omló tested,
bőröd hiába vettük' magunkra emlékeinkkel
kökörcsint prédál tavasszal a föld.

l!:jszaka bölé.ny fekszik lábaidhoz
s hosszú fűhajat legel le rólad ...
Ne szoríts markodban férgeket,
ne gyűjts sírodra friss-zöld lombokat,
szemed ne fedd be koriuuit szemfödővel

füled ne rejtsd szuvas deszkák közé,
csupasz tested ne bújtasd sziksó-ruhába,
bőröd ne oszd szét emlékezők között.
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Kökörcsint nevelj ágyékodban,
és [orrást, mely szomjuhozókhoz igyekszik,
engedd át madarak fészkéül elsápadt öled,
feküdj, mint az ágy, szerelmesek alá
s figyeld patyolat szemeddel nyugalmukat,
merülj tavakba hűs kagylók közé,
hogy a zátony t elkerüljék a hajók,
s lebegj felhők fÖlé: a pilóták lelkét,
a pilótákét, ó, szabadítsd meg a gonosztól!


