
sadalmi különbségek, hogy minden ember egyenlő lett, s a Jó Hír hirdetésének
már nem kellett megküzdenie azzal ,a (legyőzhetetlen) fallal, amit a kiváltságos
osztályok vontak köré. És megszűnt ráadásul az egyház társadalmi kiváltságolt
sága is; vagyis megteremtődött (évekkel a Zsinat előtt) a - mint annyiszor
szemére vetették - kivételezett, az "úri" egyház helyett a zsinati szellemben
való "szolgáló egyház" társadalmi lehetősége.

A folszabadulás harmincadik évfordulója a háború végének, a fasizmus le
győzésének, egy új ország megszületésének az ünnepe. Nekünk, keresztényeknek
még egy mozzanatnyi többlet is: a 7'égi formák összeomlásában egy új tipusú
kereszténység kialakításának Gondviselés adta lehetőségéé. Egy lehetőségé, amely
ha lassan is, de megfogant, formálódik, gyökeret ereszt; jövőjét keresi és vána
tőlünk. Rajtunk áll és a mi felelősségünk, hogy megóvjuk és fölneveljük.

CSERHÁTI JÓZSEF pécsi püspök

HARMINC ÉV A HAZAI
ECjYHAZSZEMLÉLET ALAI<VLAsABAN

Szerte az országban felszabadulási ünnepségeket rendeznek. Szónokok, újsá
gok és folyóiratok megemlékeznek a harminc évvel ezelőtt történtekről, szólnak
a népünk élettében bekövetkezett nagy fordulatról és méltatják az elmúlt har
minc év alatt bekövetkezett változásokat, a gyorsuló fejlődés egyes állomásait.
Az egyháznak is szólnia kell, mert résztvevője és részese a történteknek. így
van is mondanivalója.

A történések és tények tárgyilagos összefüggését keresve, többféleképpen is
állást lehetne foglalni az egyház oiLdaláról a harminc év valósága és tartalma
tekintetében. Hogya lehető legszélesebb átfogásban vázoljuk fel hozzászólásun
kat, konkrét tartalmú összefoglaló fogalmat kerestünk: mindvégig egvházszem
léletünk, az egyházról alkotott nézetünk és tudatunk elemzéséről lesz szó.

Harminc évvel ezelőtt hazánkban megszűnik a királyság és felszámolódik a
kiváltságosoktól irányított osztálytársadalom; az egyház nem azonosíthatta ma
gát többé a régi politika és társadalmi rendszerrel, el kellett fogadnia a népi ál
lamot, a népi demokratikus köztársaságot, A választás feladata mai szemmel néz
ve talán egyszerű lett volna, de akkor sokak érzelmi világában nehéz leckét je
lentett: valamiképpen dönteni kellett a vallásos tartalom és az egyházra mint in
tézményre rárakódott történelmi és politikai burkolat vagy keret között. Az új né
pi rendszer kétségtelenül első vonalon a régi rend politikai és társadalmi struk
túraiának feladását követelte. A régi és az új világ közötti küzdelem első fázisát
az elmarasztalt politikai és társadalmi berendezkedés felszámolásában kell lát
nunk. A tömegek politikai reakciója csak lassan engedett fel. Ez is megnehezí
tette az egyház helyzetét.

A második fázis Iényegét nézetünk szerínt az egyház helyes szerepenek lassú
felismerése és az ebből fakadó tudatos cselekvés jellemzi. Emögött, mint indító
háttér, az is áll, hogy az egyház lélektanilag is elveszítette régi hatalmát, mert
nem számíthatott többé a szervezett tömegek támogatására. A régi feudális és
olykor klerikálisnak bélyegzett egyház helyét a II. vatikáni zsinat reformgon
dolatában is szereplő, új történelmi és társadalmi helyzetünknek megfelelő szem
lélet kezdi elfoglalni, amelynek szembetűnő vonása a néppel" való közösség vál
lalása, a vallásos tartalomnak belső és személyes állásfoglalásban való megha
tározása és a vallás erkölcsi erejének a társadalomépítésben való mozgósítása.

Egyháztudatunk alakulásának harmadik fázisa végül a jelenben látható és
már a jövőbe is átnyúló pozitív vagy cselekvő helykeresés a harminc év alatt
kialakult szocialista társada1lomban, a dialógus által való beleilleszkedés és se
gítségnyújtás, továbbá az egyház sajátos küldetésének a krisztusi tanítás melletti
tanúságtételben való újraértékelése és a vallás igazi korszerűségének és mai je-
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lentősegének felismerése. Ez a mai, az átalakulás megpróbáltatásait tudatosan
vállaló és a soraiban megritkult egyház minden vonalon befelé is reformegyház
kíván lenni.

A három évtized méltatása vagy kritíkája nem könnyű feladat, de vállal-
koznunk kell rá.

Hogyan indultunk?

1945 derekán fejeződött be a második világháború. A mindig nyugatabbra
tolódó és összeomlóban lévő magyar front mögött - annak, aki akkor éber
szemmel tudott figyelni -, egyre élesebben rajzolódtak ki a magyar nép lelki
állapotának azon vonásai, amelyek egyrészt mint a múlttal való leszámolás zsa
rátnokai égtek a szívekben, másrészt pedig már az eljövendő jövő ígéreteinek
rajzolataiként tűntek fel lelki szemeink előtt. Hárommillió agrárproletár szaba
dult meg a szegénység és bizonytalanság bilincseitől, a feudális Magyarország
felett meghúzták a lélekharangot: a nép nagyobb része csendes várakozásban,
egy kisebb töredék a reformok után áthítozó névnélküliek, köztük radikális ke
lesztények is, de elsősorban szocíalísták és kommunisták egyre lázasabb készü
Jődéssel, sőt részben már a front átvonulása alatt megtett előkészületekkel lép
tek a JÖVŐ küszöbére, Bekövetkezett az a pillanat, amikor a magyar nép saját
kezébe vehette sorsának alakítását. Évszázadok szabadságvágya teljesülhetett be,
és a háború utolsó ágyúdörgése egyúttal egy új történelmi fejlődési szakasz kez
detének, új társadalmi átalakulás forradalmi feltörésének morailasává és kiál
tás ává is lett.

Az egyház egész testén is végigremegett egy új korszak kezdetének meg
rendültsége, régi árnyak és új fények villanása közben az ídőtmúltak temeté
sére való készülődes és a tisztánlátás felé való menés szükségességének biztos
tudata szállta meg a lelkeket. A feudális magyar egyház is megszűrít, az egyházi
latifundiumok a többi nagybirtokhoz hasonlóan az ezerkezű nép birtoklásába
mentek át és amikor a külső metamorfózis látszólag nem kis megrázkódtatással
járt, bátran jelenthetjük ki, hogy egyházi vezetők és hivők nagy többsége egy
aránt örömmel vette tudomásul a történelmi óra első parancsát: senki sem le
het mások kizsákmányolója, mások felett uralkodó, földi hatalommal, birtokkal,
gyárakkal, bankokkal, pénzzel rendelkező ura vagy zsarnoka. Tudunk arról, hogy
egyháziak és katolikus értelmiségiek között a húszas évektől kezdődően voltak,
akik az egyházi nagybirtokban inkább gerendát és vétkes átkot, a néppel való
sors-egybefonódás gátját látták. Már régebben nem kis számmal akadtak olya
nok, akik az egyházi vagyoni helyzetben strukturális változásokat sürgették, de
a magyar nagybirtok és a tőke belső összefonottságaí és láncolatai miatt a job
bak kiáltásai meddőek maradtak.

Minden optimista vállalkozás ellenére - mindenki őszintén örült, hogy vé
ge a háborúnak -, sok kétkedés és bizonytalanság szállta meg az egyházi tö
megek kedélyét is. A magyar népnek talán csak igen kis hányada volt' fasiszta.
Több volt már a nacionalizmustól fűtött ember, de még több volt a társadalmi
fejlődés szempontjából elmaradt és reakciós. Az első időkben a Szovjetuníórdl
előzőleg keltett rémhírek sok köde és zavara után helyenkint csak lassan en
gedett fel a talaj.

Igen nehéz lenne leírni a kedélyállapotnak egyes rezgéseit. melyek .akkor
véglghublámoztak a lelkeken. Valóban hosszú időt vett igénybe, míg egyházi
GIdairól a szocializmust már nem azonosítottuk az ateizmussal, és a másik ol
dalon az egyházat nem azonosították többé a kapitalista klerikalizmussal. Meny
nyi mindennek kellett történnie, hogy az ellentétek kiélezett élei lassan elsimul
hattak, míg a szocializmusban mi katolikusok is korunk társadalmi fejlődésének

fontos szakaszát láthattuk meg és míg a másik oldal, a magyar népi állam az
egyházban a szocialista építésnek partnerét pillanthatta meg.

1945-ben ilyen előjelekkel indultunk: a magyar nép egésze lassan tudatára
ébredt annak, hogy kízsékmányolt volt. Globálisan tagadhatatlan a tétel, az
egyházak vezetői és mérvadó személyíségei az uralkodó osztályhoz tartoztak és
már ezzel is nem ítélték el, sőt akarva-akaratlanul támogatták a tömegek ki
zsákmányolását, Egyházunk jó gyermekei, nincstelen katolikus híveink is lassan
így ítélték meg a helyzetet, és a közvétlenül érintettek most már némi elma
rasztalással néztek arra az egyházra, amelyre hitük illendőségéből sohasem fog-
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tak rá e téren vétkességet és még most is megnocsátóan akartak az egyházhoz
ragaszkodó hívek lenm. Mai szemmel úgy látjuk, hogya magyar nép zemében
az egyhazrak. főpapok és papok szerepét nem kriuzalta meg olyan mértékben,
mint ahogyan ez más helyi és torténelmi osszetételben kikívankozott volna. Eb
ből IS szabad arra kovetkeztetnunk, hogy az egyháziak és a nép viszonya álta
lában nem volt negatív, sőt ellenkezőleg, a kapcsolat jellemzort így Loglalhat
Juk egybe pozrtív előjellel: a nép és az egyházrak közel álltak egymáshoz, a
magyar egyhaz papjai kevés kivétellel úgy alltal; a nép mellett társadalmi, po
Iltikai, kulturális téren, hogy az messze túlszarnyalta a hivatalos Magyarország
képviselőrnek magatartását. A nyilasidők legveszesebb hónapjaiban a magyar
egyházak Jelentették a nyugvópontokat és az erkolcsi tartalékforrasokat.

A régi rend osszeomlása után a kiutakat az újjaépítés, a romokboi való ki
emelkedés és az új társadalomépítés szukségessége jelolhették meg egyedül. De
mílyen legyen az új társadalom, milyen legyen ennek rendje, alkotmánya és
struktúraja? És ki építse fel az új tarsadalmi rendet? Itt jutottunk el ahhoz az
első határállomáshoz vagy inkább falhoz, amely a további alakulás szempont
jából oly sorsdöntő volt az egyház magyar torténelmí jelenlétében és szereplé
sében. A kiváltságok országa megszűnt, az egyháznak éreznie kellett, és ha ne
hezen és fájdalommal is, de tudomásul kellett vennie, hogy az új társadalom
nem épülhet a régi alkotmányra és az egyház régi kiváltságaival nem vehet
részt az új társadalom felépítésében. A tragikum abban állott, hogy Iopapok,
papok es hivők nagy tömegei egyszerűen nem értették a megkulonböztetést: az
újjáépítésben szükség volt a nemzet minden tagjára, de nem volt szukség régi
előjelekre, sőt mindannak, ami eleve nem volt összeegveztethetö a nép érdekeit
szolgáló társadalmi, gazdasági képlettel. annak az újjáépítésből ki kellett ma
radnia, így az arisztokráciának, a feudalizmussal vádolható egyhaznak és a ki
zsákmányoló polgárságnak. Az egyháznak rá kellett volna ébrednie, hogy az Új
rendszer támadásai elsősorban azért érik őt, mert a régi rendszer legerősebb er
kölcsi támaszát látták benne. Az egyháziak, a papság és a hívek részéről a vé
dekezés és szembehelyezkedés a vallást féltve így sokszor önkénytelenűl is a ré
gi nemzeti érdeket képviselte.

Az új történelmi kezdés nyitánya logikus volt: ki kellett jutni a magyar
individualista megmerevedésből. az emberiességében megzavart magyar lelkiség
zavarából és az eszmei összeomlások anarchiajából. Mennyíre szégyelljük ma,
hogy közvetlenül a háború előtt és alatt az egyházra hivatkozva egy álkeresz
tény massza élősködhetett itt, amely keresztény meggyőződés nélkül ki merte
írni cégtáblájára az "őskeresztény és magyar" reklámot, és ugyanakkor egyéni
magatartásával, viselkedésével minden keresztényinek megcsúfolója lett. Sajnos.
a kor fajüldözési őrültségének nyomása alatt katolikusainkból sokan konjunk
túra keresztények lettek.

így indultunk tehát 1945-ben: megtorpant, de jó szándékú hivő tömegek,
köztük lelkesedéssel teli, és világos látással megáldott parasztok, munkások és
értelmiségiek, az egyház sorsáért aggódó egyházi vezetők és az egyház reform
korszakának előjeleit megsejtő papok.

A magyar szekularizáció

Ahogyan az egyháznak tudomásul kellett vennie, hogy az új társadalom
építés nem kívánja igénybe venni közvetlen segítségét, éppen úgy be kellett
látnia, hogy korábbi hatalmi helyzetének külső biztosítékaí is megrendültek, vagy
elvesztek és ezek az anyagi birtokIások mellett tulajdonképpen a hivő tömegek
voltak. A tömegeket az új államhatalom maga kivánta irányítani az újjáépítés
munkájában, ezért nem engedte tevékenykedni a régi. egyesúleteket és intézmé
nyeket, államosította az iskolákat, minimálisra szorította vissza az egyház ke
zében maradt tömegkommunikációs eszközöket, a sajtót és a könyvkiadást.

A néhány század óta folyamatban lévő elvilágiasodás vagy szekularizáció
következményei, - ha lassabban is - nálunk is egyre inkább éreztették hatá
sukat: szabadelvűség, hitközömbösség, zárt egyházi keretek lazulása éppen úgy
észlelhetők voltak, mint másutt Európában.

A szekularizáció kérdése az 1974. évi III. római szinoduson mélyreható ana
lízis tárgyát képezte. Olyan jelenségekről van szó, amely a világban általános
és mégis az egyes országokban más és más a színezete. A lényegét így lehetne

220



meghatarozní : a hitben megragadott valóság és az emberi értelem által elért
es ielmért valóság szétesése, A szinodus megállapítása szerint e jelenség a hit
szúmara kétségtelenül nagy veszedelmet jelenthet, ugyanakkor azonban egyelőre

még Iel nem érhető pozitívumok is érezhetők belőle, a hitben való elmélyülés
és a hittel való valóság-megragadás új lehetőségel. Nemegyszer nyert megálla
pítást, hogya szekularizáció szentírási és teológiai értelemben vett helyes fo
galma és folyamata olyan régi, mint a kereszténység. A magát kinyilatkoztató
Isten az 0- és ÚJszövetségben az ember mellé áll, az emberrel közli saját ma
gat és tervét. Ezzel indult meg a történelemben az a lelki folyamat, amely a
l« rcsz.tenvség elterjedésével mmdenütt kezdte megszüntetni a természet erőrnek

való kíszolgaltatottság tudatát és elősegítette az embernek a mágia és a mitoló
bia hatalma alóli felszabadítását. Minden szekularizációs folyamatból két Iőtö

relevés elemezhető ki: az ember meg akar szabadulni a félelemtől és bizonyta
Ianságtól, ki akar emelkedni a társadalmi kényszerekböl ; a másik oldalon vi
szont biztonságra, az élet feltételeinek biztosítására, egyszóval, boldogságra tö
rekszik.

Igen fontos a szekularizáció mai közhasználatban levő fogalmának tisztá
7 ása. Mmí folyamat vagy szellemi áramlat a szekularizáció azzal a torekvésseű

azonos, amely az élet különböző területeit ki akarja vonni a vallás világábol,
vagy a vallás által valló ·meghatározottságából. A világ felé való fordulás vagy
oz ilyen természetű gondolkodás önmagában még nem jelenti az Istentől való
elszakadást. hanem egyszerűen pozitív előjellel a világ iránt való erőteljes ér
deklődést. Ebbő'! még egyáltalában nem következik, hogy az ember elégedetlen,
vúgy engedetlen lenne Istennel szemben. Inkább arról van szó, hogy az ember
gondolkodása és cselekvésvilága egyéni tudatából és lekiismeretéből táplálkozik
elvősorban. A mai ember úgy érzr, hogy az élet őt állandóan személyí állásfog
Je; lásra és döntésre szólítja fel. Saját magának kell sorsát alakítania. Ilyen ér
telemben beszélünk ma immanens antropológtáról, humanisztikus diakoruáról és
.,politikai teológiáról". A szekularizációs gondolkodásnak jellegzetes jelei az em
pírikus vagy tapasztalati valóságszemlélet, és ésszerű, a racionális bizonyosság
nak az igazság kritériumaként való elismerése, a saját értelmünkre való épí
tés, tehát a módszeres kritika és az arról valló meggyőződés, hogy erkölcsi dön
téseinket is egyéni tájékozottság és saját ítéletünk alapján kell megtennünk.
Ilyen gondolkodásra épült korunk sok jelszava: a társadalmat meg kell szaba
dítani a vallás befolyásától, az államvezetésnek nincs szüksége vallásos nor
mákra, el kell ismerni a vallási és világnézeti pluralizmus sokf'éleségét. Ter
mészetesen ide sorolható az egyház és állam szétválasztásának elve is, melyet
elviségében az egyház is elfogad.

A szekularizáció következményeit nem szabad figvelmen kívül hagyni an
r-ak az egyháznak, amely azért tartott zsinatot. hogy kijelölje az egyház helyét
e:' szerepét a mai világban. Mi sem lenne tragikusabb, mint ha az egyház fél
I eisrnerné a viláe-ot és benne saját szerepét. Nem lehet a középkor szemével és
sajátos tcolós iá iával nézni a mai embert. Tudomásul kell venni olyan jelensé
i eket és tényezőket, amelyek a vallásnak vagy az egyháznak nem kedveznek,
<őt velük szemben ellenségesek, de itt vannak, tagadhatatlanok és az é11E't ala
kításában szerepűk van. A magyar egyház helyzetének alakulásához, ennek meg
értéséhez a szekularizáció fogalmának és folyamatának ismerete mint döntő té
r-vező adhat megvilágító szempontokat. Ezekre részben még a következőkben

visszatérünk.
Amit a III. római püspöki szinódus tett. nevezetesen. hogya zsinati eliza

7{tások fénvében véghezvitte a mai egyházi helyzet panorámájának bemutatását
és a szekularizálódás elemzését. azt nekünk is meg kellene tennünk, hogy tisz
tán láthassuk sajátos magyar helyzetünket. Nincs igaza annak a nyugatról több
svör elhangzott véleménynek, hogy Magyarországon a szekularizáció azért kö
vetkezett be. mert az összeomlás után külső, főleg politikai ténvezők idézték
r-lő vagy siettették a folyamatot. Magyarországon is több mint száz éves a na
~vobb szekularlzáclós mozgás, amelv az egves társadalmi osztályoknál más és
más formában nyilvárualt meg és haladt előre.

Az eddivieket mint hátteret feltételezve kenene most a magyar egyházi szem
lélet alakulását 1945-től a mai napig a belső átalakulás fázisai sverínt is vé
pigkövetni. Az eleién olyan ezvházzal van dolzunk, amelynek hagyományos tu
data az. hogy történelmi talaion áll. hogy alkotmányos jogok biztosítják lé
tét éE tevékenységet, hogy e bíztosítottságon túl még azonosnak is mondhatja
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magát az állammal, mert a királyi Magyarország ezeréves egyházáról van szó.
Ezzel együtt kiváltságok és jogok is jártak, kötelező volt valamilyen államilag
elismert valláshoz vagy felekezethez való tartozás, kötelező volt a hitoktatás stb.
Hogy mindezek mögött a tömegek és az egyes társadalmi osztályok csoportjg
inál a szekularizáció meddig hatolt előre régi kötelékek fellazításában, a vallá
sos meggyőződés gyengülésében. a vallásos élet megbecsülésének más értékská
lára való áthelyezésével. nehéz lenne ismét konkréten megállapítani. A kílú
gozottság és kozömbösség nem 1945-ben jelenik meg hirtelenül és váratlanul;
mindezek már ismeretesek voltak, de az is igaz, hogya szekularizáció a máso
dik világháború befejezése után gyorsított erővel folytatódik és. szélesedik.

Az egyháznak ma is, ha nem is a régi értelemben véve, "tömegei" vannak,
akik között nagy számban megtaláljuk a praktizálókat, de a hivőknek mond
hatók "a vasárnapi vagy ünnepi" miselátogatóktól kezdve az "alkalmi" keresz
tényekig és az önkéntes egyházi hozzájárulást még megfizető szimpatizánsokig
igen tarka képet nyújtanak. Még nagyon sok jó hivőnk van. Ki tudná viszont
azok számát megbecsülni, akik az egyháztól teljesen elhidegültek. A távolmara
dó íf'júságot is belekalkulálva egyesek szerint ez két millióra is tehető. Az if
júságnál világviszonylatban is észlelhető nagyobb fokú távolmaradás vagy roha
mosan növekvő érdeklődés-nélküliség. Erkölcsi szempontból mintha a magyar fi
atalok még míndíg egészségesebbek lennének, mint a nyugati országok ifjúsága.

Népi demokrácia, szocialista társadalom és szocialista fejlődés

Az ezekhez való viszonyulást nemcsak a különböző egyház és állam közti
megállapodások, hanem állandó belső fejlődésből fakadó javulás és ennek külön
boző fokozatai is tükrozík, A megállapodások alapelve a Magyar Népköztársaság
alkotmányában lefektetett vallásszabadság, valamint az egyházak és felekezetek te
vékenységének alkotmányjogi biztosítása, s ennek az időnként szükségessé váló tö
kéletesebb szabályozása. Alkotmányunk szerint az egyház és állam szét van vá
lasztva, tehát egymás mellett élnek. Mivel részben az állam polgárai és az egy
ház hívei ugyanazok, ezért elvileg és gyakorlatilag is a partnerségnek, az egyurt
működésnek és ezek fejlődő lehetőségeinek fenn kell állnia.

Az egyház és állam szétválasztásának alapja tulajdonképpen modern elv,
amely abból adódik, hogy az egyház nem kíván többé államvallás lenni, amely
a mai pluralista világban már elképzelhetetlen is lenne. A szétválasztottságból
elvileg nem szembehelyezkedésnek vagyellenségeskedésnek, hanem produktív
kölcsönös segítségnyújtásnak kellene születníe. E kölcsönösség szemléletes doku
mentálói az állam és egyház között létrejött egyezmények vagy megállapodások.
Az első egyezmény, amely az egyház és állam közti kezdetleges viszonyt ren
dezte, 1950-ben jött létre. Ebben a kölcsönösség elve alapján az állam biztosí
totta az egyház szabad működését, megerősítette az alkotmányunkban lefekte
tett vallásszabadságot és az egyházat anyagi támogatásban is részesítette. Az
egyház viszont elismerte a Magyar Népköztársaságot, vállalta az állami törvé
nyek tiszteletben tartását és a kormány politikai, főleg népgazdasági törekvése
inek támogatását. E pozitívumok később egyre világosabban és tartalmasabban
fejeződtek ki azokban az egyezrnényekben, amelyeket a magyar kormány egy
részt a magyar püspöki karral, másrészt a római Szentszékkel kötött. Ma már
nemcsak rendezett viszonyról beszélhetünk, hanem egyre javulóbb kapcsolatok
ról, mert már a kölcsönös viszonyulás fejlettebb szakaszába léptünk. A hivő tö
megek támogatják, segítik a szecialista állam felépítését, hivők és nem-hivők

együtt vetik be erőiket a nép boldogulásáért. közösen vesznek részt a népfront
mozgalomban és a hivők is pártállás nélküli, de igazi politikai öntudattal szol
gálják a haza javát.

Híveink a kezdet kezdetén nehezen értették meg az egyház és állam szét
választását, itt-ott az állam erőteljesebb szabályozási közbelépéseit. az egyház
tevékenységének bizonyos állami rendeletekhez való kötöttségéti de aztán mégis
egyre világosabban látták át az új helyzet realitását és! mindig örültek annak,
ha az egyház és állam közötti megállapodások valamilyen pozitív előrelépést

jelentettek. Az egyház jó híveiről tettem említést, náluk éppen úgy mint a pap
ság nagyobb részénél, kezdettől fogva megvolt a törekvés arra, hogy sem tár
sadalmi. sem politikai vagy gazdasági vonatkozásban ne legyenek reaktív erők.

Az egyház, mint egész, lassan jól viszonyult az új alapokra helyezkedő nemzet
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társadalmi újjáépítéséhez és új gazdasági rendszerének nagy terveihez. Annál
pagyobb volt a különböző hullámzásokban megnyilatkozó visszahatás a más ide
ológiát vaLló szervek vagy egyesek részéről, akiknek tettei, intézkedései, vagy
indokolatlan túllépései sok hivőben azt a látszatot keltették, hogy az ilyenek
szemében mintha vallásos magatartásuk miatt csak másodrangú állampolgárok
lehetnének. Sajnos, alsóbb szinteken adminisztrációs visszaélések is előfordul

tak. A magasabb és legfelsőbb helyről történő megnyilatkozások azonban álta
lában visszautasították az ilyen túlkapásokat és az MSZMP első titkárának a
legutóbbi községí választások alkalmával tett kijelentései és ezeknek hamarosan
történő megismétlése ismét sokakban eloszlatta a kételyeket és bizonytalansá
gokat és visszaállították a bizalmat, valamint azt a meggyőződést, hogy a hi
vők szabadon tehetnek eleget vallásos meggyőződésüknek. templomba járhatnak,
gyermekeiket vallásoktatásban részesíthetik és bátran beírathatják őket az isko
lai vagy templomi hitoktatásra.

Az őszinteség és a hitelesség jegyében meg kell mondanunk, hogy híveink
az említett negatív megnyilatkozások hatása alatt hátrányos helyzetben érezték
magukat, a mások részéről történt szembehelyezkedést fenyegetésnek vették és
leginkább féltették gyermekeiket. Azt kellett érezniök, hogy vallásos magatartá
suk megkülönbözteti őket másoktól, hogy akadályozva vannak. szellemi és anyagi
előmenetelükben, sőt még abban is, hogy gyermekeik jövőjét, iskoláztatásukat,
továbbtanulásukat szabadon határozhassák meg. A visszaélések megszüntetése és
a hiányok orvoslása terén kétségtelenül sok minden történt az utóbbi időben.

Mindannyian bízunk abban, hogya meghirdetett és egyre erőteljesebb kibon
takozásban lévő szocialista demokrácia e téren is érezteti majd hatását, egysé
gében összekovácsolja a nemzet tagjait és ebben az egységre való törekvésben
az ember értékelése olyan nagy erő lesz, amely kisugárzásában a világnézeti
különbozőségekből adódható esetleges súrlódásokat is le tudja tompítani. Alta
lában jó viszonyról beszélünk ma, annak ellenére, hogy az egyház és állam kö
zött mindig folmerülhetnek újabb kérdések és problémák, amelyeket rendezni
kell.

A szocialista állam alaptörekvése az ember felemelése és boldogítása, ezért
híveink is hazánk belső lelki klímáját egészségesnek tartják. Ugyanakkor tuda
tában vannak annak, hogy világnézetileg pluralista társadalomban élünk. Ideo
lógiai harc folyik, s ha az ideológiák nem is békülhetnek ki egymással, de kép
viselőik közös nagy célok érdekében összefoghatnak. Azért kell egymást elvi
selni és megbecsülni, hogy mindenki életének független és alkotó ura lehessen
és a közösségí célok megvalósulhassanak. Az ellentétes ideológiáknak nem kell
egymást kioltaniuk, de egymást megértve és tiszteletben tartva ugyanabba a sor
ba, a közös cselekvés sorába kelJ állniuk. Híveink a krisztusi tanítás alapján
tudják, hogy a keresztény élet akkor hiteles, ha nem szavakban, hanem tettek
ben nyilvánul meg. Tanúságot kell tennünk hitünk értéke és érvénye mellett:
másokat megérteni. másoknak segíteni, másokkal együtt küzdeni egymás boldo
gulásáért, - ez a keresztény tanítás fő parancsának második fele.

Allamí részről ismételten kijelentették, hogyameglévő világnézeti különb
ségek nem oldhatók fel; sőt úgy mondják, kibékíthetetlen és áthidalhatatlan az
ellentét, amely a tudományos, marxista-leninista és a vallásos, vagyis az idealis
ta világnézet között áll fenn. Amikor az állam és az egyház közötti jóviszony
ról beszélünk, egyúttal látnunk kell, hogy e viszonyban és viszonyulásban bi
zonyos elemek dialektikus azonossága és ellentéte is benne foglaltatik. így az
állam ugyan magánügynek tekinti a vallást, de elvárja, hogy a vallásos embe
rek részt vegyenek a szocialista társadalom felépítésében. Ebben a vallásos vi
lágnézet felől nem lát akadályt, sőt az állam a maga részéről anyagiakat, sza
bad működésí teret is biztosít ahhoz, hogy az egyház a vallást, a hitet. a ke
resztény erkölcsi elveket hirdethesse és terjeszthesse. Ugyanakkor az államha
talom mindent elkövet, hogy az emberek gondolkodását világnézetileg is ala
kítsa. A marxista-Ienínista eszmék meggyőző erejével, a tudományos világnézet
ter-iesztésének módszerével, szellemi és anyagi erőket nem kímélve igyekszik az
emberek lelkíségét, leülönösen az ifjúság gondolkodásvilágát úgy formálni, hogy
belső rnezgyőződéssel is szociállstáknak vallják magukat. E munkát nem admi
nisztrációs eszközökkel, hanem megfontolt és tudományosan is megalapozott ne
veléssel kívánják végezni.

Az egyháznak e tényállásokat tudomásul kell vennie, de a hivők bízhatnak
abban is, hogy hazánkban minden az ember felemelésének és felszabadításának
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érdekében történik, a lelkiismeret szabadságának fogalma viszont magában fog
lalja a vallásos nézetek tiszteletben tartását is, s a vallásos világnézet értéke
inek kiemelését és kielemzését. Ez is hozzátartozik a szocialista demokrácia va
lóságához,

A szocialista állam felépítésének első nagy próbaköve a mezőgazdaságí ter
melés szocializálása volt. Mi sem állt távolabb a földjét nagyon szerető paraszt
ember gondolatvilágától, mint az, hogy odaadja földjét a közösbe és közvetlen
egyéni érdekeltség nélkül dolgozzon. Évek múltak el, mire világosan látszott,
hogy nem életzsugorításról van szó, mint ahogyan sokan vádolták a nagy ter
vet, hanem a magyar parasztember felszabadításáról, aki a gépek birtokában
most már könnyebben, nagyobb gondok nélkül termeli meg a saját és a haza
kenyerét. Ma azt mondjuk, hogy a sok megpróbáltatás és szenvedés nem volt
hiábavaló, - szerenesés megoldás született : sokkal kevesebb ember áll a föl
deken, többen kerültek a gyárba és az üzemekbe.

Az egyháziak, a falvak plébánosai és lelkészei számára sem volt körmvű

népünk mellett állva lelkileg végigküzdeni a nagy átállást, Csak kevesen vol-
. tak, akik igazán megértették, hogy a gépek korszakában nem lehet nadrágszíja

kat szántani. Olyanok is voltak, akik a nagybirtok államosításánál is, de főleg

a kisebb birtokok közösbe vételénél az egyház érdekeit kezdték félteni. Arra
gondoltak, hogyamagánbirtok nélküli parasztember nem tud már az egyház
támogatója lenni. De minden féltés és aggodalom feleslegesnek bizonyult. A ma
gyar parasztság megtalálta számítását. lelkileg beleilleszkeclett és magáévá tette
az új gazdasági - rendszert. Ma a szocíalista gazdasági rendszer egyik legnagyobb
vívmányának tekinthetjük a termelőszövetkezetek létesítését és kielégítö funk
cióját.

Ipari vonalon a harminc év alatt gombamódra nőttek a nagyüzemek, a gyá
rak, az erőművek és már azt mondhatjuk a fejlődés közepéri állva, hogy a csúcs
felé haladunk. Mindenütt előrehaladás és felemelkedés tanúi lehetünk, és mindez
a közcsségért történik. A társadalmi fejlődés, a közművelődés emelkedése, az
üzemi körűlmények javulása, a munka törvénye, az ifjúsági törvény, az élet
megvédese és biztosítása, mindenki számára munkalehetőségnek biztos megte
remtése. a nagy lendületben levő szolidaritásí kibontakozás, az "egy mindenki
ért és mindenki egyért", az üzemi demokrácia egyre szélesebb megvalósítása.
mindezek egy új társadalom képét varázsolják elő. Külön említést érdemel a
gyermekért, az anyákért és a Családért való szociális gondoskodás. Nem kevés
bé szélesebb kibontakozásban tárulnak elénk a magyar közoktatás, a nevelés és
az iskolázás terén tett nagy 'lépések. A sokat emlegetett szocialista haza íme
valóság lett. E téren nem volt korinyű az individualista gondolkodású magyar
emberek átalakulása. Az éber egyháziak kezdettól fogva érezték, hogy itt segí
teni kell: közösségivé kell tenni az emberek ~ondolkodását. Társadalmi téren
szocíalísta öntudatról beszélünk. Sokat kellett tenni ezen a téren és még ma is
sok a feladat. De ha még két generáció is ezen Iáradozik, megérte a nagy erő

befektetést, amelynek most vagyunk tanúi.

A II. vatikáni zsinat és a magyar egyház

A II. vatikáni zsinat ismét meg akarta határozni az egyház küldetését a mai
világban. "Öröm és remény", félelem és bizalom járja át azt a zsinati doku
mentumot, amely az egyház mai konkrét feladataival kíván szembenézni, "Az
egyházról a mai világban". Az egyház a világban van, a világgal azonosságot
is kell vállalnia, habár végső célja az emberek földi, anyagi boldogulásán tul
a lelki, a természetfölötti boldogság elősegítése is. A zsinat programja szerint,
ha az egyház a mai világban kívánja Krisztus tanítását hirdetni és megvalósí
tnni az emberek között, akkor korszerűnek kell lennie Ezen azt kell értenünk,
hogy a mai realitások talaján kell állnia, a mai történelmi helyzet adottságai
ból kell kiindulnia, és a mai emberrel vállalt sorsközösségben kell elfogadtat
nia szavát, hogy válaszolni tudjon korunk problémáira. A mai ember többé-ke
vésbé "szekularizáU ember" még akkor is, ha hivőnek vanja magát. Új huma
nista eszme hatja át az emberiséget és kell, hogy áthassa az egyházat is. A zsi
nat tanításának a történelmi fejlődés jelenével való egybehangolás, a korszerű

sítés, az "aggiornamento" volt legalapvetőbb célkitűzése: az egyházat, tanítását,
kegyelmi eszközeit, 'lelki kincseit ráhangolní, ráiHeszteni a mai kor igényeire.

224



A világtörténelem legnagyobb természettudományos forradalmaban és ezzel
együtt egyik legnagyobb filozófiai, embertani és társadalmi szernléletváltozásá
ban all a mai emberiség. Sokan "antropológiai" fordulatról beszélnek, amely
éppen úgy az eddigi középpont eltolódásából adódik, mint a .,kopernikuszi for
dulatban" a föld és nap állásának új viszony ul ása. Az égbolton a nap lett a kö
zéppont, a mai szellemi vagy eszmei szemléletben a föld és vele együtt az em
ber. Ez.zel nem tagadjuk a napot, az Istent, csupán a kiindulópont lett más: az
embertől megyünk az Isten felé. Régen így mondtuk: minél többet tudunk az
Istenrol, annál többet tudunk meg az emberről is. Ma pedig ugyanez így hang
zik: mennél tobbet tudunk az emberről, annál többet fogunk majd tudni az Is
tenről. Az utóbbi axiómának mint kiindulópontnak kijelölése teológiailag is
helytalló. Ez megismerésvilágunk új elvi meglátása. A kereszténység különben
lényege szerint fordította meg az emberi törekvés világát i~ "olyanok akartok
lenni, mint az Isten". De ebben a törekvésimkben sohasem lettünk volna hason
lóak az Istennez. A nagy csábíto jelszó összeomlott az ősbűnben, amely végül
is a rendezetlenség ősállapotához vezetett. Istennek kellett az ernberhez Jonnie
es emberré lennie, hogy mi Istené lehessünk. I

1975-bcn a második vatikáni zsinat befejezésének tizedik évfordulóját ün
ncpeljuk míndenütt a világon. A zsinaton elindult reformok, a liturgikus refor
mot kivéve, a kezdet kezdetén állnak a legtöbb vonatkozásban. Az eddig ér
vényre jutott praktikumoknál azonban sokkal nagyobb eredmény az, hogy a zsi
nat szelleme kezd egyre jobban hatni és kezdi átjárni az egyházat. Tudjuk,
hogy a zsinat nem elméleti vagy kimondottan teológiai kérdésekről tárgyaló
nagy találkozás volt, hanem igazi pasztorális zsinat lett: a fő hangsúly az egy
háznak az emberek érdekében kifejtett tanítói és megszentelésí művének kor
szerűsitésére esett. Azok az eszmék, amelyek a zsinat munkáját ihlették és át
járták mindjobban éreztetik hatásukat a teológiában, az egyház mindennapi éle
tében és mai történelmi helykeresésében is.

A zsinat már hosszú évszázadok óta szokat'1anná vált hangvételt ütött meg:
nomcsak az ember vertikális, Istenhez, túlvilághoz való viszonyulasát vizsgálta
felül és mélyítette el, hanem megjelölte egyúttal a keresztény ember helyét az
emberi történelem és fejlődés egészében. A keresztényeknek részt kell venniök
a társadalom felemelésében, a gazdasági, tudományos és kulturális fejlődés elő

mozdításában. így horizontálisan is a hívek lelkiismereti kötelességévé tette .a
közösség felé való fordulást, a haza, az egész emberiség sorskérdéseível való
foglalkozást és törődést.

A zsinat tanításának általános emberi aspektusa nálunk találkozott és iga
zolást nyert a közösségí ember kialakításának nagy nevelési programjával. Nem
lennénk azonban tárgyilagos megfigyelők. ha a zsinat legbensőbb kívánalmát ft
gyeimen kívül hagynők. nevezetesen a lelki-szellemi megújulást, amit az egyház
egyesek és az egyház egésze felé hirdetett meg. A magyar egyházi helyzet mél
tatása hiányos lenne, ha nem szóltunk volna a zsinati reform végrehajtásának
jelenlegi állásáról. és azokról a problémákról is, amelyek a magyar egyház bel
ső alakulásával függnek össze. E kettőről lesz szó az alábbiakban.

A zsinat egyik alapvető strukturális gondolata az egyház új szemléletének
kialakítása volt, és ezzel az ember vagy az emberiség fogalma került a teoló
giai és erkölcsi méltatás kőzéppontjába. Az e téren megoldandó kérdéseket egy
szerűen így lehetett összpontosítani: mit kell tennünk a mai emberek megmen
téséért, földi és túlvilági boldogulásukért? Sokszor azelőtt azt éreztük, hogy az
egyház a maga intézményes történelmi mivoltában túl mereven, paragrafussze
rűen. csak törvénytáblákkal a kezében állt szemben az emberiséggel. A zsinat
tanításának egyik legdöntőbb jelentőségű tétele az lett. hogy az egyház fogal
mát a maga belső, lelki mivoltában ken ismét föltárnunk. Az egyház nem egye
sület, nem műkődésí szabályokra épített társulat, mechanikai sablon vagy me
rev gépezet. A zsinat elővette az 'egvház biblikus képeit és ezek úiraelemzésé
ből kiderült, hogy az egyház külső intézményes valósága mögött áll a lényeg,
a lelki kegyelmi egyház, amire Szen t Pál fogalmát alkalmazhatjuk ismét: az
egyház Krisztus titokzatos teste.

Az egyház úi zsinati szeHeme hazánkban az elmúlt tíz év alatt sok pub
llcitást kapott eayrészt a katolikus saitó révén, és főleg a szószékeken, másrészt
a papság saját továbbképzésében is foalalkozott a zsinati eszmékkel és tanítások
kal. Az integrált. belsőt és külsőt ezvbenéző eevháztozalom tudatosítása nálunk
erősebben kihangsúlyozható történelmi tükröződés alakjában is mélyebb lelki be-
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vésést kaphatott, mint sok helyütt a világ más részein. Magyarországon az egyház
intézményes voltát és bizonyos egyoldalúságát az egyház feudális helyzete, az ál
lamhatalommal való egybetorrottsága, az egyháziak kiváltságai domborították ki
jobban vagyegyoldalúan és mindezek erősebb hangsúlyt adtak a külsőnek, amely
mögött a belső sokszor megrövidültnek tetszett. A katolíkus pártalakítások a va
tikáni zsinat fényében, sőt maga a katolikus politika mint ilyen és maga a ka
tolikus állam elképzelése is. mind kétessé váltak. A magyar egyház a nagy föld
osztás után, amelynek a papság zöme és a hívek egyaránt örültek, üres kezek
kel nyúlhatott hozzá létének és igazi mai rendeltetésének átépitéséhez. Mai egy
háztudatunk középpontjában az az egyház áll, amely nem uralkodik, hanem szol
gálni akar, amelynek a szemében nem az intézmény és annak tőrvényessége és
kűlső elismertetése, hanem a krisztusi megváltás nagy valósága a döntő érték.
Az egyház intézményes mivolta tagadhatatlan, hittétel alakjában ma is igaz és
fennálló igazság, a hangsúly azonban az egyházban ma a lelki, a kegyelmi élet
re esik.

Nehéz lenne pontosan eldönteni vagy körülírni, hol áll vagy hol tart a ma
gyar egyház a jelen pillanatban, a fejlődésének vagy újjáalakulásának mílyen
szakaszát érte el. Azt mondják többen, hogy az egyház nálunk a konzervativiz
musban való megrekedés fázisán már túljutott és mérsékelten haladó lett. Ter
mészetesen a tradicionalisták, mínt mindenütt - nálunk is - a régi, biztonsá
gosan berendezkedett, a szervezettség kényelmeben élő egyházat siratják vissza.
Ezek továbbra is amarxista valláskritika céltáblái lesznek. Aki azt hiszi, hogy
az egyházat nem kell megújítani. hogy régi keretében és pasztorális szervezett
ségében is eleget tehet a mai követelményeknek, az elveszítette a zsinat irány
tűjét. Az a többször elhangzott vád, hogy a marxisták hazánkban nem kívánnak
megreformált egyházat, mert a régi feudális ballasztot magával cipelő egyházi be
rendezkedessel könnyebben boldogulnak, egyszerűen nem igaz. Szocialista álla
munk olyan keresztényekre számíthat, akik közel állnak a kor szelleméhez és
követelményeihez.

Az egyházi hierarchia tisztában van azzal, mennyi mindent kell még tennie
a zsinat tamtásának terjesztéséért. Még közel sem történt meg minden. A püs
pökök igyekezete egyre nagyobb lesz, hogy megfelelő szintre emeljék a papság
általános szellemi-lelki színvonalát, hogy korszerű látásmódot és kritíkaí felké
szültséget biztosítsanak számára. Egyre inkább szükség lesz a régi pasztorációs
módszerek felülvizsgálására, a szemináriumokban bevezetett új nevelési rendszer
és tanítás továbbvitelére, hittankönyveink újból és újból való átírására és fel
frissítésére. A magyar papság negyven-ötven százaléka kezdi megérteni a zsi
nat szándékát, sokan hozzálátnak az egyházban bekövetkezett korforduló termé
szetrajzának vizsgálatához is. A régihez viszonyítva nagy általánosságban nívó
emelésről kell beszélnünk, habár sokaknál a régiben való megmerevedés és bi
zonyos minőségí hiány sem hallgatható el. A magyar klérus ezekben az években
hivatástudatában és munkavállalásában is elismerésre méltó módon helyt tudott
állni. A háború befejezése óta - a szerzeteseket kivéve - kb. 200 pap lépett
ki az egyházmegyei szolgálatból, a papi hivatások száma kb. egyharmadára
csökkent. A püspökök, 'a hierarchia nem vádolható maradisággal. mint ahogyan
ezt itthon és kívülről is ismételten állítani próbálták. A püspökök elleni szó
beszédeknél divatról és divatutánzásról van inkább szó: nehéz időkben könnyű

még a vihar kellemetlenségeit is a kormányosra hárítani.

A ma és a holnap: egyházi megújulás és keresztényemberszolgálat

Tud-e az egyház a zsinat szellemében annyira megújulní, hogya hivőknek

és nem-hivőknek egyaránt valamit fel tud mutatni abból akorszerűségből,

amelyre a mai emberiségnek erkölcsi tendenciával is törekednie kell? Csak egy
megújult egyház képes helytállni olyan társadalmi, történelmi átalakulásban,
amely hazánkban bekövetkezett és amely belső jell egénél fogva éppen az egy
ház külső történelmi rárakódásait kezdi lefejteni. Ezt a belső egyházat, amelyre
ma mindenütt szükség van, ragyogtarta fel ismét a zsinat, és ezt a belső lelki
ekkel tűrődő és foglalkozó egyházat várják a hivők hazánkban is. Ilyen egyház
hoz a marxista kritika is másképp fog viszonyulni.

A II. vatikáni zsinat reformzsinatnak nevezte önmagát és sikerült is új
egyháztudat, egyházszemlélet kialakítására bírni a teológusok fáradhatatlan erő

feszítésével az egyháziakat és a hivőket egyaránt. A zsinat és a zsinatutáni teo-

226



Iógia mindezek érdekében mélyebb emberelemzésbe bocsátkozott. A modem ember
sajátos valami, ezt az emberképet eddig nem ismertük. Az irodalom és a tudomá
nyos kutatás már régóta felhívta a figyelmet arra, hogya mai ember törekvés
világában és magában a szekularizációban bizonyos ellentétek, sőt ellentmondá
sok rejlenek. Ilyen ellentétek a következők: minél tökéletesebb lesz az ember
műve, annál inkább kiesni látszik az ember kezéből, mintha saját elnyomására
építené a technika hatalmas világát. A mai ember tipikus világa már az általa
átalakított természet, az újrateremtett, vagy "manipulált világ". Ebben a világ
ban is az ember kénytelen felismerni saját megismerő képességének, gazdasági
fejlődésének és a manipuláltságnak határait. Ma már attól kell tartanunk min
denütt, hogy a természet erőinek közvetlen felhasználása helyébe előbb-utóbb

a technikával való teljes helyettesítés lép a cselekvő személyes alany pótlására,
egyre jobban a tömegtársadalom tör magának utat és az öntevékeny kultúrát
új hatalom látszik tojtogatni, a nem mindig kulturális értelemben vehető civi
lizáció. A mai embernek éppen civilizációs előrehaladottságánál fogva nagy lelki
problémái is vannak. Rádöbbentünk arra, hogya számunkra adott természetben
és emberi lényegünkben a mai manípuláltságnál fogva bizonyos veszélyeztetett
ség, függetlenségünk számára új veszedelem rejlik. A természet kényszereit ta
lán már le tudtuk vetni, de amit a tudomány és a technika révén értünk el,
mintha sokszor új kényszerré válna, és félelemmel tölt elo bennünket.

A zsinat a huszadik század emberének nagyságáról és örömeiről költői ihle
tésű szavakkal tudott beszélni, de nem hallgathatta el, hogy bizonytalanság, fé
lelem és szorongás is van a mai ember lelke mélyén. Ezek feloldása csak úgy
lehetséges, ha az emberi élet mélyebb rendeltetését tudjuk majCJ ismét élménnyé
tenni a tömegekben. Az emberek lelkiismeretét kell szabaddá és látóvá, ítélet
képessé tenni, hogy az ember saját belső ítéletével is meg tudja különböztetni
a jót a rossztól, hogy ismét ne a saját önző, egyéni életének alakításában, az
önboldogításban lássa életének értelmét, hanem az emberiség egészének feleme
lésében. A vallásosságnak, de különösképpen a krisztusi tanításnak és erkölcs
nek a mai ember számára úgy van értelme, ha hozzájárulhat földi élete bol
dogításához is. A zsinatutáni teológia nagy körültekintéssel látott hozzá annak
tisztázásához, miben állhat ma az a kereszténység által nyújtott transzcenden
cia, amely az embert a világban hagyja, az élet, a haladás, a fejlődés teljes
értékű elemévé és láncszemévé teheti, és ugyanakkor lelki értelemben is bol
doggá teszi. Ebben áll a mai ember számára meghirdetett zsinati reformprog
ram. Ennek lényeges vonásai a következők: a vallás személyes magatartás és
állásfoglalás, szemtől szemben való állás Istennel, ugyanakkor odafordulás az
Isten miatt mindenhez, ami az Istené, tehát a másik emberhez, a világhoz és
az anyaghoz is; így a vallás nem csupán a kinyilatkoztatott igazságok megis
merése, hanem az igazságokban rejlő tartalmak megvalósítása is lesz. A zsinat
az egyház általános· felújítását nemcsak azért sürgette oly nyomatékkal, mert
a mai ember is igényli a mélyebb vallást, az egyház lelki és üdvösség! tevé
kenységét, hanem mert meggyőződése volt, hogy a mai világ erkölcsi, gazdasági,
politikai, társadalmi és kulturális újjászervezéséhez is szükség van a vallásban
rejlő erőkre.

A keresztény hitvilág megújított szemlélete lelki intenzitásra törekszik: Istent
és az embert, a magasztos emberi tartalmakat és a mindennapi életet egy vo
nalba helyezi. Ezért kap az élet értékelése egészen új központi hangsúlyt. A mai
egyháztudat továbbá kőzösség-jellegű: Krisztus testvéreinek a vallása, az igazi
kereszténység, mely akkor őszinte, ha vállalja a másik embert, ha vállalja a
közösséget. Mi sem természetesebb, mint hogy belső meggyőződése alapján az
igazi keresztény ember a mai újjáalakuló világnak teljes értékű forradalmára
lehet. Mi tudjuk, hogyamarxista társadalomkritika ment legmélyebbre a mai
társadalmi helyzet taglalásában és elemzésében. Más előjellel azonos ezzel a zsi
nattól megindított egyházon belüli társadalomkritikai . mondanivaló is, amelynek
végső konklúziója: teljes radikalizmus szigorával kell síkraszállnunk egy új,
őszintébb, természetesebb társadalomért és a régi társadalmi bűnök kíküszöbö
léséért.

A dél-amerikai katolikusok, köztük püspökök és papok ma példájukkal azt
bizonyítják, hogya leghaladóbb kommunisták és szocialisták mögött sem marad
nak el az emberszeretetben és a közösségért vállalt áldozatokban, ha kell az
önfeláldozásban sem. Nálunk is, aki ma tudatosan kereszténynek vallja magát,
egyúttal kész kifejezést adni az államhatalom iránti lojalításának, haladó és a
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fejlődés híve kíván lenni, részt követel magának abból a szolidaritásbó!. amelyet
ai: állam a magyar társadalom tagjaiért és a haladó emberiségért vállal. Ezért
tudott a magyar egyház a papokkal és a püspökökkel az élen csatlakozni min
den olyan felhíváshoz és közös cselekvőakciókhoz. amelyekkel mások segítségere
lehetdt sietni, és amelyek egyúttal sorarnkat is jobban összekovácsolták az em
beri haladás és a béke ügyében.

Az új egvházszemlélet, amely közösséget akar vállalni a társadalmi hala
dással, az minden jóakaratú emberrel együtt a harcot is vállalja a társadalmi
fejlődés útjába akadályokat gördítő visszahúzó erők ellen, igazi, cselekvésben
megnyilvánuló tanúságtételben kíván megnyilatkozrn. 1\ mai keresztény ember
a vallás igényeivel építi ki személyiségét a közösség javára. Ennek a személyi
befektetésnek És odaadásnak tudatában elvárja - és ezt kihívás vagy hivalko
dás nelkul várja el -, hogy komolyan vegyék. hogy saját vallásosságát olyan
erőnek mí nósítsék, amely képes őt is az új társadalmi rend segítőjévé tenni.
Hazánkbon l:" egyre inkább látszik az az igény, amely a személyí erőket tár
sadalrm erőkké szeretné fokozni. Az új egvháztudat éppolyan világet építő új
emberi megmozdulás, mint a Jegradikálisabb világnézeti háttérből jövő egyéni
é- kozösségi bevetés a társadalomba. Ateista ideológia vesz körül bennünket,
de annak a lelkiismereti szabadságnak a tudatában, amely az erőket felszaba
dítja és nem köti gúzsba, ateistak ós hivők közös meggyőződése csak nagyobb
erőt jelenthet, mínt egyéni körülrnényeskedés és aggályos fontolgatás. A mai val
lásos ernbernek nem idealista, hanern reális igényei és alapjai vannak az új
élet kialakításában.

Mindezek elismerését jelentik az olyan állami részről tett kijelentések. hogy
az állam és egyház közötti pozitív kapcsolatok összhangban vannak hazánk tár
sadalmának fejlődésével és érdekeivel, és mivel ma a kapcsolatok fejlettebb SZ3

kaszhoz érkeztek el és mindkét oldalon elfogadott alapelv lett, hogya szocialista
állarn és az egyház közott szükséges és lehetséges a kiegyensúlyozott, jó viszony
fenntartása és az együttműködés az egész társadalmat érintő fontos, kérdések
ben, ezért bízhatunk a még fokozottabb megértésben és a vallásos emberek igé
nyeinek elismerésében. Az állam az elmult harminc év alatt egyre nagyobb bi
zalrnat mert kölcsönözni az egyháznak, és az egyház és állam kózötti legujabb
megállapodások azzal a reménnyel töltenek el bennünket, hogy az állam részé
ről még több bizalmat és elismerést várhatunk. A nagyobb és több bizalomra
való igényt és ennek teljesítését azért is merjük hangsúlyozni, mert egyedül ez
zel iaazolhatjuk a szocialízrnus építésében vállaltakat, az együttműködés hite
lességet, a dialógus egyházi értelmét és érdeket, aminek őszinteségét annyiszor
vonják kétségbe külföldön téves vagy rossz informáltság alapján, mintha a ma
gyar egyház csak egyoldalúan engedelmeskedő, magát alávető egyház lenne ha
zánkban, amely lemondott szabadságáról és az egyház érdekeiről.

Az egyház is forradalomban él. A trídentínum utáni egyháznak két jelleg
zetes vonása kezd eltűnni az egyház arculatáról. Az egyik a triumfalizmus, amely
különosképpen a reformáció utáni idők érzelmi terméke volt, és valójában az
eay házi öntudatnak evilági ferdülését hozta magával. Mintha a mindennapí élet
alakítása, a gazdasági. politikai ügyek intézése is az egyházhoz tartoztak volna.
Mintha az egyházé lett volna a döntő és utolsó szó a világban. és így mindaz,
ami nem egyeztethető össze az egyház tanításával. egyszerűen nem lehetett vol
na teljesen igaz és ritkán jelenthetett volna fejlődést az emberiség számára.
EL~ rövide!'. a klerikalizmus foglalata is lehetne. Az ekkleziológia tridenti fő té
telei között szereuel az egyház tökéletesséaéről, mozdulatlanságáról, változhátat
lanságáról és örökkévalórágáról szóló tanítás. Ma tudjuk. hogy e kijelentések
csak bizonyos viszonylagos vonatkozásban érvényesek, más szóval ha abszolu
tizáljuk is az egyház lényeaét, ez a lényeg változatlan mondanivalójában míndig
más és más formában kerül a hivők tudatába. A triumfalizmus ellen legjobban
a II. vatikáni zsinat foglalt állást.

A másik vonás. amely színtén több mint ezer éven keresztül vécizklsérte
az egyházat, az az egyháznak adott isteni hatalomnak olykor f'öldí vetületben
való megjelenése. itt-ott túlértékelése. sőt nemritkán túlkapása is volt. Az egy
háznak ezt a hatalmát, amelvet földi birtoklások, vaayonok is alá támasztottak,
maga az egyház ítélte el már azzal is, hogy állandóan küzdött ellene. de ki
mondottan is ítéletet mondott felette a II. vatikáni zsinat. A hatalmi egyház
természetesen sok jogos és sok egyoldalú és nem tárgyilagos kritika tárgya is
volt.
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Mai egyházképünkbe már sem a triumfalizmus, sem az egyház, mint hatal
mi komponens nem férnek bele. Ma az egyház tudatosan és minden tag
jában is szeretné vállalni a krisztusi szegénységet és a krísztusí szelgálatot. Sen
ki fejett sem akar uralkodni, keresi a megbékélést azokkal, akik eltávolodtak
tőle, a keresztény fel ekezetekkel, tudja, hogy a kapcsolat a világgal, azokkal is,
akik nem-hivők. csak egyetlen alapra vezethető vissza és ez a személyi szabad
ság és a, lelkiismeret. Az egyház a zsinaton megmutatta. hogy bár mindenről

kialakitja és ki kell alakítania értékelő, bíráló nézetét, mégis nem az ítélkező

alakjában, hanem az irgalmas szamaritánus gyógyító kezével kíván a mai em
berek közott járni. Az egyház szolgálni akar és nem hatalmat gyakorolni. Az
e?yház szolaálatának alapja: szerétetet és békét teremteni az emberek közott.
l\linden szavát és tettét úgy kell megfogalmaznia és megmutatnia, hogy a hi
vők tanúságtevő cselekvéssel kövessék. Ennek első feltétele, hogy maguk az egy
háziak álljanak a tanúságtevők első soraiban.

Nyugodtan megállapíthatjuk tehát: híveink őszintén meg vannak győződve

arról, hogy keresztény lelkiismeretük alapján is munkásai lehetnek nemzetünk,
hazánk felvirágoztatásának. Tehát pozitív a viszonyulás a mai társadalmi és gaz
dasági rendszerhez. Ami nálunk történik, az a fejlődé!" jegyében áll és a ko
zösség akaratából születík, Ilyen értelemben beszélhetünk arról, hogy híveink
a legigazibb hazafiság ápolói kívánnak lenni. A zsinat is ilyen pozitív irányba
terelte a hívek Iígyelmét, és mi lehetne más feladatunk: amikor szelgáljuk a
hazát, szelgáljuk egyházunkat is. A hivők tudják, hogy pluralista világban kell
a hitüket megőrizni és érvényesíteni, nem-keresztény, ateista világban kell ta
núságot tenni, és mivel a pluralizmus valósága általános és kölcsönös érvényes
ségben áll mindenki előtt, ezért remélhetik a hivők, hogy lelkiismereti szabad
ságuk biztosítása mellett ők is egyéniségük legjavát adhatják a hazájuknak. En
nek tudatában öntudatos híveink ma már a holnap kűszöbén állnak, ők is a fej
lődés szóvívőí és hordozói, mert jelszavuk a remény, a nagy emberi közösségbe
és a nagy emberi család valóságába és a világbékébe, mint minden fejlődés

alapfeltétel ébe vetett hitük. A józan hivők tudják, hogy a marxismust nem le
alapfeltételébe vetett hitük. A józan hivők tudják, hogy a marxizmust nem le
Ir-het marxistává tenni. Jövőt és békét csak az egymás mellett élés biztosíthat,
amelyben úgy fedezzük fel és értékeljük egymást, mint igazságra és jóságra
született embereket.

DOROMBY KÁROLY

,
A VIGILIA NEGYVEN EVE

A FELSZABADULÁS UTÁNI ÉVTIZEDEK

Amikor 1945. április 4-én a szovjet seregek előtt hátráló utolsó német csa
patok is elhagyták Magyarország területét. Magyarországon sokkal több történt
annál, mint hogy befejeződött egy mindvégíg kelletlenül vívott és az ország la
kosságának óriási többsége által nem támogatott háború. Ma már világosan lát
juk, hogy egy visszavonhatatlanul elmúlt régi korszak végét és egy teljesen uj
korszak kezdetét jelentette ez a harminc év előtti dátum. Akkoriban persze ez
nem volt mindjárt ennyire világos. Az egész országon végigszántó háború ré
mületéből fölocsudva az első hónapokban az emberek nagy többsége még csak
azon fáradozott, hogya maga kis területén valahogy újra megindítsa a maga
és a hozzá legközelebb állók életét, Ahogyan azonban múlt az idő, és fokoza
tosan, egymás után újra szerveződtek a kisebb-nagyobb közösségek (igazgatási
és munkaközösségek) úgy ébredtek fokozatosan annak tudatára az emberek,
hogy azoknak, akiket eddig mint az ország gazdáít, felelős vezetőit ismertek,
míndenütt csak hűlt helyét találják. Talán nincs is rá példa a történelemben,
hogy egy társadalom teljes vezető rétege ilyen egyöntetű elhatározással hagyta
volna el hazáját, addigi műkődési területét.
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