
sít'va a demokráciát, és a marxista rendszert egyszerűen a demokráciaval azo
nosítja. Nézetünk szerint a szocíalízmus mindenkor rendelkezik annyi lehetőség

gel és erővel, hogy biztosítsa a vallásos ember részére az összes demokratikus
jogokat. Ebben hisznek és remélnek híveink, akik a marxizmus követőivel együtt
szabad országban szabad jövőért akarják emberi értékeiket bevetni. A megújult
egyháznak mindig gondja lesz rá, hogy hívei öntudatát az emberi közösségért
vállalt áldozatra felkészítse. S ehhez tartozik a dialógus minden szépségének,
miriden reményének, de áldozatának vállalása is. Mindezekről konkrétan lesz
szó egy következő tanulmányomban.

Mi az örömünk? - tehetjük fel befejezésül a kérdést. Elsősorban az, hogy
a magyar nép önmagára talált és emberségében felemelkedett a szabad ember
méltóságára. És mi fájna nekünk a jövőben is? Ha nem ismernék el a vallá
sos ember társadalomépítő akaratát; keresztényelvekből fakadó forradalmi kész
ségét; az egyháznak az új humánum megvalósításában való pozitív szerepét; és
az egyház nemzetközi jelentőségének új értékelését. Ahhoz pedig, hogy társa
dalmilag is minél aktívabb és jelenünkbe integráltabb keresztény közvéleményt
alakíthassunk ki és mélyíthessünk el, több lehetőségre: sajtótermékre, könyvek
re lenne szükségünk és több kommunikációra külföldi, haladó katolikus test
véreinkkel.

Pluralizmus, koegzísztencia és dialógus! Az idők jelei váltották ki ezek je
lenlétét, és a jövőbe mutató idők jelei e három fogalomnak etikai tartalmat is
adtak. A velük és a bennük való élés mindannyiunk számára erkölcsi köteles
ség, mert eredményes dialógus csak erkölcsi felelősségen épülhet fel.

HEGYI BÉLA

ÉLŐ JEL A TÁRSADALOMBAN
Engels lényegében a kereszténység három történelmi fázisát tekintette a tár

sadalmi progresszivitást elősegítő szakasznak. Ilyen volt az őskereszténység, az
elnyomottak mozgalma, amely kezdetben - mint írja - "a rabszolgák, a fel
szabadított rabszolgák, a szegények és a jognélküliek, a Róma által leigázott
vagy szétszórt népek vallása", A tökéletlen valósággal szemben egy olyan vi
lágot kínált, amelyben az embereket az egyenlőség és az igazságosság elve ve
zérli, a boldogság mindenki számára elérhető. A középkor, valamint a rene
szánsz vallási küzdelmeit pedig nemcsak egy új társadalmi formációért folyta
tott harcoknak ítélte meg, hanem egyúttal a kereszténység megújulásáért. re
formjáért, vagy éppen korszerű értelmezéséért való törekvéseknek is.

Engels a társadalmi mozgásra szűkítette le a kereszténység szerepét, ezért
jutott el többek közőtt ahhoz a következtetéshez, hogy Istent és a vallást az
ember alkotta önmaga képére, saját vigasztalására, de egyben tiltakozásul is a
fennálló világ elídegenítő embertelensége ellen. Ez a tiltakozás azonban - sze
rinte - túlságosan passzív, mert az ember csak nagyritkán ér el vele a cse
lekvésig, a világ megváltoztatásának gondolatáig (kivéve az említett három pe
riódust).

Az új kérdés

Marx a hivő embernek azt a kettősséget, hogy ebben a világban él és ugyan
akkor egy másik világ dimenzióiban is el tudja helyezni magát, új énjét üd
vösségében kívánja megtalální, egyfajta meghasonlásnak tartja, amelynek oka
a társadalmi rend önpusztító, feloldhatatlan ellentmondásaiban rejtőzik, a ki
zsákmányolás és az emberi kiszolgáltatottság tényében. Ha most továbbgondol
juk Marx megállapítását, fel kell tételeznünk. hogy amennyiben az ember gyö
keresen megváltoztatja a társadalmi viszonyokat, környezetével összhangban ren
rrezi emberi és közösségi kapcsolatait, átalakul a valláshoz fűződő viszonya is.
újraértelmezheti hitének tárgyát és kereszténységének evilági küldetését.
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Nem lehet kétséges, hogy napjaink nagy társadalmi hullámzása, a szocializ
mus eszméj ének térhódítása, a Föld legkülönbözőbb országaiban a gazdasági és
az állami él.et mélyreható szabályozására tett kísérletek új vonásokkal gazda
gítják a kereszténység mai arcát is. Más és más jellegzetességeket visel Dél
Amerikában, mást Délkelet-Azstábari vagy Afrikában és ismét mást a szocia
lista társadalmakban.

Latin-Amerika papjai egyházuknak az "erjesztő kovász", illetve a "só" sze
repét szánják a társadalom életében, amellyel ráébreszthetik az embereket való
ságos helyzetükre. hozzásegíthetik őket a "fel kéne szabadulni már" akarásához.
Ott, ahol napról napra a mérhetetlen elnyomás és igazságtalanság áldozataivá
válnak, nem késlekedhet az egyház sem, hogy kimondja a verdiktet: a forra
dalom nemcsak megengedhető, hanem egyenesen kötelező is lehet míndazon ke
reszténuek számára, akik ebben látják a cselekvő felebaráti szeretet megvaló
sításának egyedüli hatékony és átfogó formáját. Armand Gutierrez bolíviai püs
pök egy alkalommal arról nyilatkozott, "milyen fontos is lenne a fejlődő or
szágokban élő embertársaink előtt egyszer s mindenkorra tisztázni. hol is állunk
mi. Mert egyetlen igazságtalanságot sem lehet rnegszüntetní, ha nem tisztázzuk,
hogy mekkora igazságtalanság. A népnek tudatára kell ébrednie, mílyen a sor
sa, különben semmit sem tud kezdeményezni, amivel helyzetét megváltoztat
hatja. Az igazságtalanságnak hosszú a története. Nem szabad azzal vesztegetni
az időnket, hogy csupán csak azt keressük, ki a hibás. Most előbbre kell lép
nünk, s ez azt jelenti, hogy népünknek világosan látnia kell, hogyan él. E nél
kül az öntudat nélkül minden fejlesztési programot csak kívülről vagy felül
ről diktálhatnak, és ezek az idegen határozatok csak kevéssé fogják megjavítani
a helyzetünket."

Egyre többször és egyre követelőbben hangzott föl Dél-Amerika szószékeín
a Szent Baziliustól idézett mondat: "A kenyér, amit félretesztek, az éhezőké;

a ruha, amit elraktok, a meztelen nyomorultaké ; a lábbeli, amely nálatok rom
lásba megy, azé, aki mezitláb jár, és a pénz, amit a földbe rejtetek, a szege
nyeké". A keresztények felismer ték, hogy olyan társadalmi változásra van szük
ség, amely az éhezőnek kenyeret ad, a mezítelennek ruhát, a tudatlannak rnű

veltségct, amely a könyörületesség és a felebaráti szeretet művét - mint Camilo
Torres hirdette - nemcsak alkalmilag és ideiglenesen, nemcsak kevesek, egy
szűk kisebbség, hanem felebarótaink többsége érdekében gyakorolja.

Afrika lakosságának immár negyven százaléka keresztény. Az evangéliumi
tanítás vonzásának jelentős tényezője, hogy az egyház teljes nyiltsággal és őszin

teséggel támogatja a rabszolgasorból. a gyarmatosítók igája alól felszabadult né
pek szociális küzdelmeit. Ezért a legtöbb államban úgy tekintenek az egyházra,
mint a fekete Afrika végleges felszabadulásáért, tartós boldogulásáért és békés
fejlődéséért harcoló erők szövetséaesére. A. Bayala felső-voltal püspök szerínt
az afrikai ember mindennapos életében tapasztalja, hogyan segíti ől Krisztus
hite a nemzeti önállóság, a kulturális és gazdasági felemelkedés megteremtésé
ért kifejtett erőfeszítéseiben. Az egyház itteni tevékenysége azzal a tanulsággal
is jár - véli a szenegált érsek, Hyacinthe Thiandoum -, hogy az evangéli
umot sohasem lehet elvontan értelmezni. Mindig az élethez és az adott viszo
nyokhoz kell alkalmazni, mert mit ér még a legmélyebben átélt hit is, ha az
valahol belül az emberben rejtve marad, gyakorlata pedig nem illeszkedik a
világhoz, a valósághoz.

Délkelet-Ázsiaban a kereszténység számszerűleg kisebbségben van, hatása
mégsem elhanyagolható. Közismert a dél-vietnami katolíkus egyház összeforrott
sága a haza céljaival, állásfoglalása az amerikai megszállással szemben, példa
mutató felszólítása a nemzeti megbékélésre, egy új Vietnam felépítésére és a
társadalom javának szolgálatára. Japánban pedig, ahol a rohamosan gyarapodó
ipari társadalom, a terebélyesedő civilizáció embere olyan válaszokat vár, ami
ket az ősi vallások és kultuszok már nem képesek kielégítően megadni. mind
jobban nő a kereszténység szellemi vonzásköre. Nagy az érdeklődés a teológia.
az egyháztörténelem és a kol et.i misztikusok iránt; a kereszténység értékei las
sanként a kultúra szerves részeivé válnak.

Alighanem az egész harmadik világ nevében fogalmazta meg Helder Camara
brazil érsek a III. püspöki szinoduson : "Ha egyszer nem tudunk hozzáférkőzni

a gazdagok és hatalmasok szívéhez, ha nincsenek eszközeink ahhoz, hogy lel
küket hozzáérintsük az igazság, a jóság, a szeretet isteni áramköréhez : nem te
hetünk mást és jobbat. mint hogy közeledünk az egyszerűekhez, a hatalomnél-
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küliekhez és a szegényekhez. Igy megadja nekünk az Isten azt az ajándékot,
hogy maguk a szegények tudják majd elvégezni - a maguk sokszor forradalmi
módján - a gazdagok evangelízációját."

Ilyen körűlmények közott vetődik fel az új kérdés a materialista vallásfel
fogás számára: vajon a mai társadalmi valóság is úgy termi a vallási képzetet.
mint "visszájára forditott világtudatot, amikor a vallás maga is visszájára fordí
tott világ, az emberi lényeg fantasztikus megvalósulása"? Tartható-e minden
vonatkozásában a vallás társadalmi szerepének marxista értékelése, amely benne
ópiumot látott a tömegek elkábítására, cselekvőképességének megfosztására ? Nem
szorul-e kiegészítésre az a megállapítás, hogy "a vallást mint a nép illuzórikus
boldogságát megszüntetní annyi, mínt a nép valóságos boldogságát követelni"
akkor, amikor a kereszténység - ha konfliktusok árán is - egyre félreérthe
tetlenebbül vállalja a kifosztott társadalmi osztályokkal való szolidaritást, a hi
vők ugyanakkor vagy a hit nevében, vagy társadalmi helyzetük folytán csatla
koznak a társadalmat megváltoztatní kívánó mozgalmakhoz?

Juan Rosales argentin marxista gondolkodó tanulmányában így ír: "A mai
latin-amerikai kereszténység számára mágikus erejű szóvá lett a felszabadulás
jelentette ki monsignore E. Castro. S ezen nemcsak az imperialista gazdasági és
politikai függőségből való szabadulást értik, hanem - mint sok pap hangoztatja 
az egyház és a teológia felszabadítását a külföldi függőségből. a keresztény tanítás
konformista és misztikus interpretálásából is, amely idegen a társadalmi haladásért
vívott harcban részt vevő hivő szükségleteitől."

Élő jel a társadalomban

Az egyház idejében felismerte, hogy nem töltheti be rendeltetését, ha idegenül
és értetlenül áll az emberi társadalom problémáival szemben. Ez a döntő felis
merés vezette el XXIII. János pápát is a II. vatikáni zsinat összehívásához. Ha
most történelmileg nézzük a zsinatot megelőző időszakot, azt kell látnunk, hogy
létrejöttét külső (objektív) és belső (szubjektí feltételek teremtették meg. A külső

feltételek közott alapvető jelentőséggel bír az ílághelyzet, amelyben két, egy
mással ellentétes társadalmi világrendszer mérkőzöt aságí, szociális és egyéb
területen, míközben egyre nyilvánvalóbbá vált a szocializmus eszméjének fölénye,
különösen az emberiség jövő perspektíváit tekintve. Ebben a minden eddigi tör
ténelmi korszaktól különböző jelenben a tömegek mind nagyobb követeléssel lép
tek föl a demokrácia és a szabadságjogok biztosításáért. s mind sürgetőbben igé
nyelték az egyház válaszát az új történelmi-társadalmi kérdések sokaságára. A bel
ső feltételek között említhetjük a hivő tömegek azon óhaját, hogy az egyházban
végre felnőttként kezeljék őket, hogy a modern kor követelményeinek megfelelő

reformok megszülessenek, hogy a tanítás tételeinek kidolgozása fokozottabban
ügyeljen a kereszténységnek a világ, a más vallásúak és a nem-hivők iránt tanú
sított magatartása értelmezésére.

XXIII. János Gondviselés-sugallta tette, az aggiornamento elindítása nemcsak
az egyház tevékenységének megújulását és a modern kor megkívánta tanítás
beli és szertartásbeli átalakulást jelentette, hanem bizonyos mértékig a vallásos
tudat, az egyházkép és a teológia megújulását is. Az egyháznak, mivel nagyon is
természetes, emberi intézmény is, megvannak a maga sajátos történeti jellegzetes
ségei. Dogmatikus tanításának megfogalmazása mindig egy adott kor világképé
nek és kifejezésmódjának jegyeit hordozza, stílusában, magyarázatában a kor szín
vonalához idomul, hogy megértesse magát. A nem dogmatikus tanítása rendszerint
híven tükrözi a mindenkori társadalmi mozgást, a történelmi fejlődésvonalat,

akárcsak a tanítást közvetítő intézmények és az ezek működését szabályozó [cg
vagy szokásrendszer. A lényegében változatlan tartalom - az ősi krisztusi tan, a
minden konzervatív, ideologizált, salaktól mentes kereszténység - tehát mind
untalan alkalmazkodik a változó korok változó emberéhez, minduntalan újabb for
mát ölt magára, hogy közelebb vigye a megváltozott társadalmi léttel rendelkező

emberhez üdvössége hírét.
Azt tapasztaljuk, hogy a vallás evolúciója folytán növekszik szerepe a világ

és az ember átalakításának felelős munkájában, "Az új teológia a mai társadalmi
tudatban végbemenő minőségi változásokat tükrözve - hangsúlyozza Y I. Garad
zsa szovjet szociológus - a figyelem középpontjába állítja az embert mínt sze
mélyiséget és mint a társadalom tagját, a történelmet olyan progresszív fejlődés-
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nek tartja, amely a megváltás eszményének elérésére irányuló emberi erőfeszí
tések eredménye" s amelynek végpontja - tesszük hozzá - a kozmíkus Krisztus
maga. "Növekszik a hajlam arra - folytatja Garadzsa -, hogy kidolgozzák a
kereszténység új szociális koncepcióját, amely választ adna arra a kérdésre, mílyen
helyet kell elfoglalnia a vallásnak a világátalakítás feladatainak a megoldásában
és hogyan segítheti elő a vallás a világ átalakítását."

Az emberi személy esetében a kereszténység hivatásának vallja, hogy az em
bert, aki Isten - vagyis önmaga, embertársa, közössége - ellen vétkezett, er
kölcsi katarzishoz vezesse, megindítsa benne a jóvátételt, belső harmóniájának visz
szaszerzésére való készséget. A Jézussal és egyházával fenntartott eleven kap
csolat teszi hitelessé és mélyenszántóvá az emberi összetartozás tudatát, ez erő

síti, szilárdítja a testvéri együttérzést, ez tesz képessé arra, hogy mindenkit em
bertársunknak fogadjunk és velük együtt az emberibb és jobb világ szelgálatára vál
lalkozzunk. A hivő előtt Isten szeretete nélkül nem lehet önzetlen és feltétlen
emberszeretetről beszélni, mert az Isten hiánya miatt. nincs a szeretetnek - le
gyen az bármennyire is humánus - végső, abszolút magyarázata, örökletes ér
vénye, amely azt elvi és gyakorlati érdekek fölé emelheti.

A kereszténység evolúciója, amely mind a társadalmi cselekvés síkján, mind
a személyesen emberi irányában kibontakozik, a vallás, hit, egyház új, általános
meghatározásának szükségességét Ieszegeti a marxista tudományosság, a materia
lista valláskritika részéről is. Juan Rosales napjaink történelmi tapasztalataiból
azt a következtetést szűrte le, hogy i,a kereszténység vaHás, amelynek viszonylagos
történelmi önállósága van ..., a kereszténység nem párt és nem forradalmi elmélet.
Ezért ha a nép katolikus fiai és leányai a k(~~_nistákkal és más forradalmárok
kal együtt részt vesznek az osztályharcban. az »nern kezik a keresztény hittel;
csak az olyan hittel ellenkezik, amely azonosítja magát v gy kapcsolatban van a
burzsoá és reakciós ídeológiával« (Los crístíanos y la revolución. Quimantu, Chile
1973). Itt természetesen nem arról van szó, hogyahivőket hitük megtagadására (a
papokat pedig a teológia mcgtagadására) bírjuk. Azt várjuk tőlük, hogy megaka
dályozzák a hitnek reakciós célokra való felhasználását és az egyházi intézmények
nek a status quót védelmező bástyákká változtatását."

Új egyház a szocializmusban?

A II. vatikáni zsinat leszögezte, hogy "minden néphez isteni küldetést nyert
az egyház, hogy valamennyi számára az üdvösség egyetemes szentsége legyen ...
Az egyházat saját egyetemességének indítása sürgeti, és alapítója parancsának en
gedelmeskedik (Mk 16,15), amikor arra törekszik, hogy az evangélrumot minden
embernek hirdesse." A szocíalízmus emberének is hirdetni akarja, mert meggyő

ződése, hogy Krisztus tanításának ismerete senkinek sincs kárára. Aki hisz benne,
annak élet és teljesség, aki csak az örök ember példáját látja benne, annak az
ember etikai lényege megtestesítő]e, de talán még annak is mond valamit, aki
valóságos és absztrakt létét egyaránt tagadja. Ha mást nem, esetleg magának a
tagadásnak végső konzekvenciáját.

A szocialista rend felszámolta a történelmileg örökölt társadalmi igazságtalan
ságokat. Megvalósította azokat a szociális elveket is, amik a kereszténység legjobb
jainak álmaiban évszázadok óta szerepeltek, de eddig sohasem teremtődtek meg
hozzá az elengedhetetlen társadalmi biztosítékok. Most létrejött a lehetősége annak
is, hogy azok a keresztény ideálok, életeszmények, az emberi morálnak azok a
nagy témái is kidolgozásra és a valóság termékeny próbája alá kerüljenek, ame
lyeket mind ez ideig a hivő gondolkodók csak utópiákban, elvetélt kísérletekben,
fájdalmas kudarcok árán tudtak rögtönözni. Adottak a feltételei az etikusabb
emberi kapcsolatoknak. hogy egy alacsonyabb szintről egy magasabb szintre jus
son el az ember, ahol elidegenült, személytelen együttlétünket végre felváltja az
embermivoltunkkal összeegyeztethetővalódi, személyes embertársi viszonyunk, mely
nek elmélyülésével megélhetünk egy szavakon inneni, tudaton túli erkölcsi lénye
get, olyan lelki találkozást, kiegészült odaadást, aminek transzcendens háttere van.

A társadalmi program és a keresztény tanítás ebben a pontban találkozni lát
szik. Míndkét részről hangsúlyozzák, hogy igazi emberi kibontakozásról csak ott
lehet szó, ahol az ember nemcsak magáért, hanem másokért is él. Ezt a gondo
latot az evangéliumban olvashatjuk a legvilágosabban megfogalmazva: "aki elveszti
életét, megtalálja azt", és ez Jézus személyében mutatkozík meg tökéletesen, mivel-
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hogy a kenózís, a kiüresedés, az önátadás jelenti az ember végso önmagára esz
mélését és felszabadulását, felszabadulását önzésének. mohó szerzésvágyának és
agresszív hajlamainak béklyói alól.

Woytila lengyel bíboros a legutóbbi püspöki színoduson figyelmeztetett arra,
hogy noha az evangelizáció teológiai kérdései nek elemzése elvont fogalmak tisz
tázását igényli, végső következtetésekben mégis a gyakorlatot alapozza meg. Az
evangelízációt tehát úgy kell megvizsgální, mint a Krisztustól közvetlenül szár
mazó küldetésnek teológiai tartalmat: a Szentlélek közreműködésének szerepét 
mint az evangelizáció természetének meghatározóját -, azt, hogy mit jelent a
keresztény hit igazságainak megismerése az egyén, a közösség, a különböző kul
túrák önkifejlődésének szempontiából. hogyan valósul meg az egyház egysége a
hithirdetés művében, mit jelent az, hogy a kereszt mísztéríumában a mindenkori
világ az ellentmondások jeIét látja, mit kell érteni a megtérésen, mint az igazi és
teljes emberi felszabadulás előfeltételén, végül pedig miben leljük meg a teo
lógiai fundamentumát annak az evangelizációnak, amely - miközben az örök élet
felé vezeti az embert - egyúttal evilági boldogulásában és folytonos fejlődésében

is mindig előbbre viszi a társadalmakat.
Magyarországon "a szocializmus építésében való részvétel ... egyaránt objektív

érdeke - fejti ki a Világosság című materialista világnézeti folyóirat Cserháti
József püspöknek a Vigiliában megjelent tanulmányát (Harminc év a hazai egy
házszemlélet ala1culp,sában) kommentálva - mínd a vallásos, mind a nem vallásos
dolgozó embereknek... Ú gy is mondhatnók, hogy a dolgozó emberek, vallásosak
és nem vallásosak »váriák el« saját államuktól - s minden társadalmi intézmény
től, szervezettől -, hogy azok a szocialista haza fejlesztésének mind jobban dol
gozó szervezetei legyenek, s ez a gondolat össze is cseng Cserháti püspök irásának
komoly, a szocializmusba tettekkel beilleszkedni akaró inspirációival. A »triumfaliz
mus« és a »hatalmi egyház« tűnte után a dolgozó ember boldogulásának szolgá
lata lehetségessé vált a magyar katolicizmus számára."

Jegyzetek: 1. Nyíri Tamás: A filozófiai gondcjkodás fejlődése (Szent István Társulat,

1973), 2. Szabó Ferenc SJ: Párbeszéd a hitről (Róma, 1975), 3. Békés Gellért: Istenkeresés

(Róma, 1974), 4. Friedrich Engels: Az őskereszténység történetéhez (Kossuth, WIO) , 5. Juan
Rosales: Forradalom, szocializmus, teológia (Béke és Szocializmus, 1975 június), 6. Germán

Guzmán: Camila Torres (Kossuth, 1972), 7. v. r. Garadzsa: Vallásos hit és társadalmi fejlődés

(Világosság, 1974, 8-9.), 8. K. E.: A katolikus egyházszemlélet változásai (Világosság, 1975

július), 9. Szennay András: Hitünk sodrában (Szent István Társulat, 1974), 10. Új Ember,

1974. okt. 27. és nov. 3.

CSANÁD BÉLA

MISZTÉRIUM ÉS LITURGIA
Tíz évvel a liturgikus konstitúció megjelenése után (1), még mindíg a litur

gikus reformok kellős közepén, talán kícsít ünneprontásként hangzik a kérdés: jó
úton haladunk-e a liturgikus pasztorációban? A lelkipásztorkodó papság egyetem
legesen tisztában van-e vele, mílyen teológiai alapokra épül a liturgikus lelkiséget
megújítani akaró rendelkezések sorozata? S a hivők széles rétegeiben tudatossá
vált-e, hogy mi a liturgia és mit jelent a keresztények életében? A kérdések össze
függenek: a liturgia megújítása ugyanis nem valami önmagáért való újító moz
gulom, hanem az Isten odaadóbb tiszteletét és az ember rnegszentelődését, az
üdvösséget szolgálja. Külsőségessé és nagyrészt eredménytelenné válhat minden
reform, ha az érdekeltek nem fogják fel igazi értelmét és célját. S éppen e tekin
tetben sok bizonytalansággal találkozunk, sőt értetlenséggel is, ezért aztán több
ször a pasztorális gyakorlat és annak szempontjai is megkérdőjelezhetők. A litur
gikus reformban alapvetőerr nem csupán ai-ról van szó, hogyarendelkezéseket
végrehajtsuk. s így liturgiánk legalitását megőrizzük. Belső megújulast. krisztusi
lelkületünk építését és fejlődését célozza a reform, abból a meggyőződésből ki-
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