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Aczél György miníszterelnök-helyettesnek, az MSZMP Központi Bizottsága

tagjának, a Világosságban 1976 októberében megjelent "A szocialista állam és
az egyházak Magyarországon" című tanulmánya meglepetésként hatott még azok
ra is, akik az események logikáján keresztül is tudták, hogy legmagasabb szín
ten is foglalkoznak az egyház és állam viszonyulásának és e viszony a gyakor
lati életre való kihatásának elemzésével. Az ilyen megsejtes azért sem tévedhe
tett, mert meggyőződésem, hogy mind az MSZMP, mind a magyar kormány
humánus, hazafias meggondolásokból is komolyan igyekszik elmélyíteni a tár
sadalmi demokráciát a nemzeti egység jegyében. Ebből a koncepcióból kell már
válaszunk elején mérlegra tennünk Aczél György nagy jelentőségű megállapítá
sainak mintegv foglalatát: ideológiai ellentétek nem akadályozhatják az egész
magyar nép boldogulásáért kifejtett munkát. Amennyire igaz ez a megállapítás,
annyira kívánatos az ideológiai feszültségekben rejlő erők mielőbbí felszabadí
tása a nemzeti egység érdekében. Közös erőfeszítéssel kell megkeresnünk azokat
az utakat, amelyeken keresztül a felelősségvállalás a jóakarattal együtt már
megnyíló és egyre megnyitottabb kapukat találhat.

Aczél György tanulmánya válaszra vár. A kellemes hangvételű cikk érvelései
és levezetései burkoltan ugyan, de mégis a tények kíméletlen sürgetésével igyekez
nek a felelósségtudatot és az önkritikát felébreszteni míndazokban, akiknek köze
lebbről vagy távolabbról, kötelességszerűen kell részt vállalniuk a nép és nem
zeti boldogulásunk gazdasági, társadalmi, politikai és kulturális feladatainak
megoldásában. E felelős tényezők között hangsúlyozottan helyet kell kapniuk az
egyházaknak is, akiknek népünk kulturális és anyagi felemelkedéseben másod
lagosan ugyan, de a nemzeti egység, a lelki egymáshoz való közeledés, a test
vériség és családdá-válás megteremtésében elsődlegesen is helyt kell állniuk.

Mi is azt valljuk, hogy a jelen küzdelmeiben és alakulásí folyamatában a
földön a legszentebbről. az emberről, a jövő emberéről és új társadalmáról van
szö. A katolíkus egyház legnagyobb újkori .vállalkozásának, a II. vatikáni zsi
natnak ez az ember lebegett a szeme előtt. Soha nem széltak egyházi doku
mentumok annyit és olyan mélyen az emberről; mint a zsinat tervezetei, tár
gyalásai, határozatai és írásos kiadványai. Két nagy jelszava volt a zsinatnak.
Az egyik az "aggiornamento", a keresztény tanítás és erkölcsi értékelések mai
színtre való emelése és új érvényvízsgálata: a másik útjelzőt annak a hang
súlyozása jelentette. hogy az új kereséseknek, az emberi kapcsolatok elmélyíté
sének kulcsa egyedül a dialógus, a párbeszéd lehet.

Úgy érezzük, hogy Aczél György tanulmánya útkeresés, de egyúttal hívás
az egyházak felé: induljunk el újból míndannyian, keressük és kutassuk együtt
a megoldások lehetőségeit, feltételeit és igazi célkitűzéseit. A tanulmány meg
nyitottsága felszólítás arra, hogy mind fokozottabban figyeljünk egymásra, tud
junk és akarjunk is egymásnak adni értékeinkből. és merjük egymás erőtar

talékain és esetleg gyengeségein keresztül is közös elszántsággal vállalni ma
gyar népünk boldogítását és a maroknyi magyarság értékeinek az egész világ
számára való bemutatását és fölajánlását. A tanulmány végén ezt olvassuk:
.,Két dolog bizonyosnak látszik. Az egyik: a marxistáknak és a keresztények
nek ugyanazon világ ugyanazon kérdéseire kell választ adniuk, ugyanazt a há
borús veszélyt megakadályozniuk, ugyanarról a kapitalista és ugyanarról a szo
cialista rendszerről kell a maguk módján véleményt mondaníuk, A másik: a
marxizmus és a vallás még hosszú ideig él egymás mellett." E két tételben
látom a tudatos kapunyítást a tárgyilagos és elmélyült párbeszéd felé. Ezért
is kell vállalkoznunk a válaszadásra.

Aczél György tanulmányának izgatóan érdekes része az a szlntézís, arnelv
ben az állam és egyház viszonyának elvi alapjait, a kapcsolat feltételeit és
ezek továbbépítési lehetőségeit fejti ki. Eszempontokhoz - a hozzászólás meg
könnyítése és a teljesebb tisztánlátás biztosítása céljából. - az együttélés, az
együttműködés, valamint a kölcsönösség vagy az egymásnak való elkötelezettség
togalmaíval szeretném nézetemet kifejteni.
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Az együttélés ténye és parancsa. - A különböző társadalmi rendszerekben
élő népek és nemzetek politikai kapcsolatainak egyik alapvető modern élvéről,

a politikai ellentétek vagy szembenállások felszámolásának első, gyakorlati ki
indulópontjáról van szó. Az együttélés egyszerre tény és szükségszerűség is.
Együtt és egymás mellett kell élnie a mai sokrétegeződésű emberiségnek, ha el
akarjuk kerülni a háborút és a még ennél is szörnyűbb nukleáris végpusztulást.
Ezért a koegzisztencia ma politikai követelmény, de egyúttal etikai imperatí
vusz is: a különböző társadalmi rendszerek egymásról való tudomásulvétele, egy
más elviselése és elismerése, s az elismerés alapján az együttműködés elérése.

Amit Aczél György a demokratikus és szocíalísta átalakításért vívott harc
ban, a hívek korábbi egységes táborának felbomlásával és ennek következ
tében az egyháziaknak a régi társadalmi elkötelezettség kényszerű feladásával
kíván megvilágítaní. nevezetesen, hogya vallásos dolgozók nagy többségének
és e többség állásfoglalásának hatására "a korszerűbben gondolkodó egyházi
vezetők míndínkább közeledtek a szecialista és demokratikus nemzeti egység
eszméjéhez is", globálisan igaz. Szeretném azonban megjegyezni, hogy az egy
ház híveinek egy részét nem azért vesztette el, mert ezek a szocialista társadalmi
átalakulás mögött azonnal a keresztényelvekkel össze nem egyeztethető mate
rialista elveket láttak volna, hanem, mert egyrészt a magyar egyházakban a
már korábban kezdődött szekularizációs folyamat most a liberálisabb és demok
ratikusabb légkörben nagyobb lendületet vett; másrészt, mert nincstelen agrár
proletárjaink nemcsak az egyházat, hanem az egész nagybirtokrendszert a régi
kormányzati struktúrával együtt, a múltat mint ilyent, állították a vádlottak
padjára. Nem fér kétség ahhoz, hogy a magyar nép mindlg szerette papjait,
akikben a nép gyermekeit látta, s nagyon is ragaszkodott az egyházhoz, mint
erkölcsi és nevelő tényezőhöz. Mindezzel nem közörnbös két következmény járt
együtt: a nép nem ítélte el egyházát "régi bűnei" miatt, és a leglángelóbb for
radalmi időkben, különösen a falu szocialista átszervezésének időszakában az
egyház, mint megértő pozitív morális segítő állhatott a nép mellé, Hazánkban
a pásztorok sohasem akartak elszakadni nyájuktól. aminek bizonyítéka, hogy a
háború alatt és után túlnyomó többségük a helyén maradt.

A húszas évektőlkezdve a papság tekintélyes része, különösen a fiatalok,
a teljes és radikális földreform hívei voltak, s mélyen átélték a régi feudális
rendszer elmúlásra ítélt, korhadt, nyomasztó [elenlétét, Az "egyházi forradalmá
rok" között főpap is akadt. Aczél György tanulmánya is elismeréssel említi
haladó hagyományainkat, majd már a mai helyzetre utalva, így folytatja: "Eb
ben a vonatkozásban a magyarországi egyházakra kedvezően hathat - .saját
haladó történelmi hagyományaik mellett - az egyháztagok szociális nézetei
nek tényleges alakulása a szecialista építés menetében. Bizonyos szerepet ját
szanak nemzetközi hatások is: az aggiornamento, az a történelmi önvizsgálat
is, amelynek jeleit a legtöbb nagy egyházban és központjaikban, a Vatikán
ban, az Egyházak Világtanácsában az utóbbi két évtizedben megfigyelhettük.
Hathatott rájuk XXIII. János figyelmeztetése, hogy a hívőknek együtt kell mű

ködniök a más felfogásúakkal a ,jó vagy jóra vezető dolgok érdekében' ".
Csak lassan, de annál fokozottabb mélyrehatással teremtődött meg hazánk

ban az együttélés légköre, és a valamikor sok kétkedéssel és krítikával fogadott
koegzisztencia valósága is. A nagy kérdés azonban továbbra is ez marad: ho
gyan állíthatják magyar egyházi vezetők, hogy az egyház a szocialízmussal meg
tud férni, hogy az átalakult szocialista világba bele tud illeszkedni?

Hogyan? Ügy, hogy Magyarországon az Alkotmány vallásszabadságot és az
egyház részére széles tevékenységi lehetőséget biztosított. E jogok mindig fenn
állnak. Az egyház küldetésében és gyakorlatában önállóan cselekszik és a sa
ját területén szabadon végzi lelkipásztori munkáját; ez azonban a zsinati egy
ház megfogalmazása szerint ma az egész katolikus világban, tehát nálunk is,
papok és hivők közös küldetése, melynek kibontakozását rnllllós tömegek óhaja
és rokonszenve, kíséri. Az egyház egész területén. azonosságának feladása nél
kül érvényesítheti tevékenységét. S végül az egyház - fenntartva saját világ
szemléletét - a szocializmusban a közjó szolgálatához híveinek tudatos közre
működésével kíván hozzájárulni. A magyar szocíalísta társadalmi rend marxista,
materialista és ateista állam megvalósítására törekszik. így valóban fölmerül az
erkölcsi nehézség: hogyan vehet részt segítőleg egy keresztény ember - sa-
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ját munkaterületén maradva - ennek a szocializmusnak megvalósításában? Erre
válaszom egyelőre puszta ténymegállapítás: az egyház csak a reális adottsá
gok és körűlmények keretében fejtheti ki krisztusi küldetését, és ennek tudatá
ban vállalja a hit és remény erejében az együttélést nem hivő honfitársaival.
A keresztények közrernűködésí lehetőségéről a következőkben lesz szó.

Az együttműködés lehetáségei, határai és feltételei. - A külső történelmi
átalakulás és a vele párhuzamos belső szellemi-lelki folyamatok elindulása és
egybecsendülése "arra figyelmeztette a hivőket és papokat egyaránt, hogy a
hit természetfölötti dimenziói mellett nem menthetik föl magukat az ,itt és
most' felelőssége alól, hogy ezen a földön, a kizsákmányolás és osztályelnyomás
embertelen világával szembenállva egy másik jobb, szabadabb lehetőség mellett
döntsenek" - állapítja meg Aczél György.

A II. vatikáni zsinatban megújult egyház kész a díalógusra, mert küldetése
tudatában egyszerűen szükségesnek tartja és keresi azt. A dialógus követelmé
nye az egyházban két alapmeggyőződésbál fakad: az egyik a korforduló kény
szere, a másik az egyház belső természetéből, vagy még inkább a keresztény
ember erkölcsi magatartásából ered, a boldogabb emberi jövő iránti elkötele
zettségében. A zsinat eddig nem ismert határozottsággal sürgette a dialógust:
"Ha az egyház teljességgel el is utasítja az ateizmust, mégis őszintén vallja,
hogy minden embernek, a hivőknek és nem hivőknek is együtt kell működ

niük, hogy helyes módon épüljön a világ, amelyben míndannyían élnek, ez
azonban nem valósulhat meg őszinte és okos párbeszéd nélkül" (Az Egyház a
mai világban: 21).

Az együttélésből logikusan következik az együttmunkálkodás. Eleve meg
kell húznunk azonban ahatárvonalakat : ideológiai téren nem .lehetséges az egy
máshoz való közeledés, mert ez az elvek föladását, vagy különösen káros ke
veredését vonná maga után. "Nincs ideológiai értelemben békés egymás mel
lett élés. Ezen azt is értjük, hogy nem békélhetünk meg az ideológiai közörn
bösséggel, annak demoralizáló hatásával" - mondja Aczél György is. Az együtt
működés területe: a míndennapi munka, a munkatervezés, az építés, vagy ahogy
a marxisták mondják, a "szocialista társadalom és állam építése". Ez a célki
tűzés lényegében a jövő társadalom képének elemeit már most előlegez]. Az
állandóan hangsúlyozott marxista cél: az emberek boldogítása végett fel kell
szabadítani az embereket és meg kell szüntetni rnindenfajta elídegenedést. A
szocialista forradalmi átalakulás keresztülviteléhez, a marxista meggyőződés sze
rint, elengedhetetlenül szükséges az osztályharc vállalása és a kommunista párt
hegemóniája az egész társadalomban.

A marxista Ideológiának van egy inkább anyagi, és egy inkább eszmei ol
dala. Nem fedné egészen a kettős valóságot, ha jelen vonatkozásban a gyakor
lat és elmélet között tennénk különbséget, mert a marxista "alépítmény és fel
építmény" fogalmi kettősségének tartalmában azonos valóságról van szó: a szo
cialista emberről és társadalomról. Az általam érzékeltetett kettösségre Aczél
György is utal, amikor azt hangsúlyozza: "A marxizmus ideológia-fogalma nem
korlátozódik a kimondottan vett világnézeti szférára: magában foglalja a tár
sadalmi érdekek vetületeként - míndazokat az eszméket, amelyek a politikai
gazdasági és kulturálís cselekvés szabályozásában lényeges szerepet játszanak.
Ezek az eszmék, normák - más hangsúllyal. eltérő filozófiai mega'apozottsággaf
- részben jelen lehetnek más ideológiákban is." Igenis hő kívánságunk a val
lással és a vallásos etikummal szembenálló marxistákkal egyetérteni gazdasági
és politikai .kérdésekben, ennek határa csupán a keresztény erkölcsi normákkal
való összeegyeztethetetlenség lehetne; az egyetértés azonban még kulturális te
rületre is kiterjedhet, továbbá a legalapvetőbb erkölcsi követelmények közös:
hangsúlyozására és biztosítására is.

A keresztény erkölcs sem áll meg "az erkölcsi rossz puszta tilalmánál" : po
zitív, erényes, áldozatos, a közösségért lemondó magatartást, sőt állandó "meg
térést" kíván. Emellett természetesen a keresztény mentalitás mindenkor messze
menően igyekszik a maga részéről is "biztosítékot nvúítaní" a tömegméretű

gyilkosság. a másik ember munká iának és a tulajdonnak tömeges elsajátítása, a
félrevezetés, a "hamis tanúzás" kiküszöbölése céljából. A marxísta, ateista hu
manizmus a nép valóságos boldogságát földi, evilági szférába helyezi, a keresz
tények viszont azt mondják: az anyagi javak, a természetes és természettudo-
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mányes objektív igazságok, a társadalmi rendszer tökéletes működése és a má
sik ember iránti elkötelezettség mellett vannak kegyelmi javak, vannak sze
mélyes értékek, mínt a szeretet, az ellenségszeretet is, a megbocsátás, és van
nak csak lemondással és hősies áldozattal vállalható kötelességek is. Mindezek
motívációja a természetrendi etikai normákon kívül a természetfeletti istenhit
és a názáreti Jézus isten-emberi, megváltói küldetése mellett való tanúságtétel.

A kereszténység és a marxizmus bizonyos egyezései a közös emberi célok
tekintetében talán míndkét oldalon aggodalmat kelthetnek. Alátámasztani lát
szik ez többeknek azt a nézetet, hogy a gyakorlati együttműködés előbb vagy
utóbb az ideológiai tartalom akaratlan elmosódását eredményezi. Vannak, akik
azt mondják: a marxistákkal való együttműködés mindig veszélyes és kocká
zatos a hivők hitére. Érvelésük a következő: ha abból indulunk ki, hogy mín
den gyakorlati ténykedés valamilyen eszmének a kifejezése, akkor a praktikus
téren való együttműködés bennfoglalóan annak az ideológiának elismerését je
lenti, amelyből a gyakorlat fakad.

A marxisták míndazoknak, akik nincsenek ellenük, felajánlják az együtt
működés szövetségét, Azt feltételezik, hogy ezek az együttműködők nemcsak
lojálisak az állam iránt, hanem belső értékítélet alapján is elismerik, hogy a
szocializmusban a leghaladóbb, mai társadalomtudományos elemzés szerint a
legtökéletesebb társadalmi forma -megvalósitását kell látni. Meggyőződésünk,

hogy az európai történelmet kétezer éven át formáló kereszténység szintén ren
delkezik olyan szellemi és etikai energiákkal, amelyek a kOTUnktól követelt, a
szocialistáktól szorgalmazott jobb és tökéletesebb társadalmi berendezkedések
hez szükségesek. A keresztény ember vallásos meggyőződése és radikális evan
géliumi magatartása alapján az új, emberibb jövő harcosa tud lenni. Ezért
érezzük magunkat meghívottaknak és felelőseknek a jelen történelmi helyzet
ben is. Kádár Jánosnak, az MSZMP Központi Bizottság első titkárának emlé
kezetes kijelentése annak idején, mínt elismerés és biztatás hangzott el: "Azt
hiszem, . hogy hazánkban nem kevés a hi vő ember. Amikor egyetemes össze
fogásról és szocíalísta szervezeti egységről beszélünk, rájuk is gondolunk: mínd
nyájunknak össze kell tartanunk."

Aczél György tanulmányának legbeszédesebb és legörvendetesebb sorai azok,
melyekben a gyakorlati együttműködés elvi biztosításáért és fokozásáért száll
síkra. A marxisták leglényegesebb alapelveikból kiindulóan keresik ezt a vi
lágnézeti ellentétek fölött is átívelő gyakorlati összefogást. "A gyakorlat bizo
nyította be, hogy ami szűkséges, az lehetséges is: a világnézeti különbségek
nem zárják ki a gyakorlati együttműködést vallásos és nem vallásos emberek
közt, Vélekedhetünk eltérő módon az anyagi világ teremtett vagy örök voltáról,
a lélek halhatatlanságáról, sőt az erkölcsi értékek forrásáról is. Ez a nézetel
térés azonban nem zárja ki, hogy a vallásos és a nem vallásos emberek evilá
gi feladataik tekintetében megegyezhessenek mindazokban a kérdésekben, ame
lyeknek megoldását boldogulásuk, a társadalmi fejlődés érdekében szükséges
nek tartják."

A katolikus egyház részéről az 1950-es megállapodás, és az 1904-ben a
Szentszékkel kötött részleges megegyezés után még fokozottabban hirdették az
egyház vezetői, hogy a hivők, saját vallási meggyőződésük feladása nélkül, lel
kiismeretesen, odaadóan és keresztény szolgálatkészséggel álljanak be a há
;ború utáni újjáépítés, majd pedig az egyre láthatóbban kibontakozó új társa
dalrní és állami rend megvalósításának munkájába. Az egyház tehát a maga
részéről, mai és közösségi meggyőződéséből, evangéliumi időszerűségének tuda
tában hangsúlyozta az eddig nem látott összefogást a közös vállalkozásban, a
haladó és fejlődő társadalom szolgálatában kifejezésre jutó hazafiságot és
humanizmust.

Aczél György fejtegetése nem lenne teljes, ha nem beszélne a marxisták
és keresztények, a hivők és nem hivők között megvalósuló együttélés és együtt
működés feltételeiről. "A szocialista demokrácia - amelynek fejlesztését az
MSZMP legutóbbi, XI. kongresszusa is oly határozottan előtérbe állította 
megköveteli az őszinte eszmecserét, az egymás meggyőzésére és nem legyőzé

sére irányuló törekvést. amelyben valamennyi résztvevő kölcsönösen gazdago
dik, amely az emberi kapcsolatok elmélyüléséhez. az érvek finomodásához és
- nem utolsó sorban - a döntések jobb megalapozásához vezet. Ez a demok
rácia feltételezi a gondolat, így a személyes és intézményes vallásosság, a hit
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szabadságát is. Így ez a demokrácia az együttes társadalmi cselekvés áramkö
rébe kapcsolja be a különböző forrásokból származó impulzusokat, felszabadítja
és egyesíti a társadalmi erőket a köz javára."

A miniszterelnök-helyettes az együttműködés elveinek fölsorakoztatásában
tapasztalati tényekre és eredményekre hivatkozik. Ez jogosít föl bennünket ar
ra, hogy mi is tapasztalati észrevételek egybenézéséből kiindulva nyilatkoz
zunk nehézségeinkről is. Egymás és a világ áltatása lenne, ha ezen a téren
nem lennénk őszinték, szókimondók és szívünk kívánsága szerint a partner ré
széről megértést és támogatást elvárok. A keresztények az ideológiai különbsé
gek eIlenére tudatosan akarnak együttműködni, és a közjó szolgálatában ké
szek szolgálatukat felajánlani. Az itt fölbukkanó nehézségekre Aczél György is
utal, amikor megjegyzi: "Azt mondhatják (erre) egyesek, hogy az eltérő ideo
lógiai alapok vitákra vezetnek nemcsak filozéfiai, hanem a politikai és erkölcsi
szférában is. Ez természetesen igaz, de ez a vita már, ahogyan hazai tapasz
talataink is tanúsítják, nem ellenségek, hanem közös úton haladó emberek vi
tája, akik eltérő világnézeti alapon, de közös felelősségből kiindulva folytatják
eszrnecseréiüket, s maguk is gyarapodnak az eszmecsere által." Ha igaz is, hogy
ezek a viták már azonos politikai talajon álló emberek vitái, a problémák meg
oldásának pontosan körülhatárolható feltételei vannak, amelyek megvalósítása
nélkül továbbra is egy helyben fogunk topogni. A szocialista államban élő hivő

emberek úgy érzik, hogy a fölmerülő lelkiismereti konfliktusokat csak úgy
tudják f'öloldaní, csak úgy tudnak a nem hivőkkel megegyezni olyan dolgok
ban, melyektől közös boldogulásuk ügye függ, ha míndíg meg lehetnek győződve

azon elvek és gyakorlati követelmények bíztosítottságáról, amelyek saját ke
resztény mívoltuk és életük létfeltételei. "A lelkiismereti szabadság elvének ér
vényesítése messzemenően előmozdítja (a közügyí) aktivitást hazánkban, ahol a
közéletben különböző világnézetű és felfogású állampolgárok széles köre együtt
tevékenykedik" - jelenti ki Aczél György. Ebben az együttműködés- alapfelté
telét látjuk biztosítva. De ennél tovább is kell tekintenünk.

Nincs szükség arra, hogy a következőkben külön fejtegetésekbe is bocsátkoz
zunk, elég a sommás fölsorolás. Tudatában vagyunk annak, hogy a kommunizmus
proletárdiktatúrát jelent, és a kommunista párt hegemóniája tény. A kommunista
párt azonban nem önmagáért akarja a hatalmat, hanem az emberi jobblét szol
gálatában. Ez a szolgálat nem épülhet egyoldalú vagy kizárólagos uralkodói el
vekre. hanem alapjaiban egyedül a megtisztult humánum, az emberi és közös
ségí értékek míndenek elé és fölé helyezésével lehet csak azonos. Ezért közösen
fájlaljuk míndazokat az esetenként előforduló adminisztratív közbelépéseket,
amelyek a személyes emberi méltóságot, az egyéni önérzetet és a demokratikus
alapigazságok rendjét sértik, Ugyancsak tovább kellene csökkennie, vagy meg
szűnnie annak a szemléletnek, mely a vallásos emberben másodrendű állampol
gárt lát. és nem biztosítja számára a tehetségének, képességének és szorgalmá
nak megfelelő munkák lehetőségét, Az egyház és az állam közösen vállalt ga
ranciát a hitoktatás zavartalanságának biztosítására, úgy látszik azonban, hogy
még ma sem egészen megnyugtató az őrködés e területen az ütközések elhárí
tásának kérdésében. A zavart - sajnos - valamilyen kettősség okozza. amely
a fent és a len'!: között olykor még ma is észlelhető. Mintha még ma is létez
nének. akik nem tudtak arra az álláspontra helyezkedni, amelyről Aczél Gyöt;:';Y
így ír: "A végső világnézeti kérdések vitatását a marxista kiz~rólag eszmék
terjesztése és konfrontácíöia révén. nem pedig erőszak ie:énybevételével tartja
megengedhetőnek. Ettől nem taktikai meggondolások tartják vissza, hanem aa
az elvi szempont. amire Engels már a blanquistákkal és a Dühringael folvta
tott vitáiában figyelmeztetett: az ateizmust nem lehet ,kényszerű hitcikkellyé'
nyilvánítani."

Amíóta az MSZMP és a magyar kormány a Hazafias NéPfront szélesítésére
és tartalmasítására törekszik. és amióta a szövetségí politika nemcsak jelszó,
Plryre inkább érezhetővé válik itt is. ott is. tettekben és igazi emberi gesztusok
ban a vallásos emberek iránti bizalom meanvílvánulása. Az is meafizvelhető,

hogy el!V-egy. eddig az admintsztratfv közbelépéstól sem visszartadó személy, ha
a vallással szemben nem is változtatta mez nézetét. ídeolőgtaí differenciák miatt
már nem meltőz embereket a közös munkában. Valóban, a szocfalista demok
rácia csak akkor igazi fe.1lőd~!l és mindia teljesl:bb humánum, ha mindenk!
részesévé válik, ha belőle mindenki gazdagodik.
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A kölcsönösség és a szolidaritás jövő reményei. - Aczél György tanulmá
nyának összegezését azzal a megállapítással kezdi, hogy a magyarországi viszo
nyok, bennük az egyházak kérdései is, nem problémamentesck, a "kölcsönös
türelem azonban átsegít bennünket a nehézségeken". Ezután rátér a "türelmes
kooperáció" különböző szintjeire.

Az együttműködés első, alapvető síkja a míndennapí élet szintje: a dolgo
zók kapcsolatai az üzemekben, a termelőszövetkezetekben, a hivatalokban, in
tézményekben, iskolákban. A cikk szinte szenvedélyesen érvel amellett, hogy a
vallásos és nem vallásos emberek közös munkájára, vagyis az egész nép össze
fogására ma nagyobb szükség van, mínt valaha, mind magyar, mind európai,
mind világviszonylatban. A tudatos egybetartozás és összefogás alapja a dol
gozók objektív érdeke és szükséglete, aminek egyúttal célja a fejlődés előmoz

dítása és a béke minden áron való megőrzése. Csak a békében érhetők el a
közös történelmi célkitűzések. "Az állam és az egyházak viszonya a szocialista
Magyarországon szükségszerűen összefügg a mai vílághelyzettel, al általános
ideológiai és politikai viszonyokkal is". Igen; de szerintünk nemcsak a hábo
rút, de már a háborús veszélyt és fenyegetést is meg kell akadályoznunk. En
nek garanciája a nép békés termelómunkája, a válaszfalak ledöntése. a lelki
béke, és a mínd szilárdabb nemzeti egységbe tömörülés.

A nép színtjén érvényre kell jutniuk azoknak az elveknek. amelyekről mint
a békés, emberileg nyitott és szíves együttélés szabályairól beszéltünk, s ame
lyeknek az egész népet, annak hétköznapjait és ünnepeit át kell hatniuk. Aczél
György tanulmánya is azt vallja: "a lelkiismereti szabadság elvének érvényesí
tése" döntő jelentőséggel bír. Be kell vallanom, igen jól esik, hogy a történel
met hordozó "ősvalóság", a nép került a vizsgálat előterébe. Igen, a nép igé
nyeiről, jogairól, emberi méltóságának és lelkiismereti, személy! szabadságának
nagy igazságairól van szó. A nép - a hívő nép - akarata nyilvánul meg ab
ban is, hogy ma a vallásos tömegek a zsinati tanítást követve, korszerűbb

tartalmak megvalósitását .keresik. Ilyena1apon kellene járnia egy-egy egyház
községben a vallásos elmélyülés után vágyódék tevékenységének, a Bíblíaba, a
teológíába, a helyi egyháztörténelembe. a liturgikus és egyházzenei életbe mé
lyebben behatolni akarók közös munkáiának,

Az egyházban ma mindenütt kisebb, ún. bázisközösségekről sokat beszélnek,
írnak folyóiratokban és könyvekben egyaránt. E közösségek célja nem térítés,
nem misszionálás, hanem a hitnek a keresésben való átélése. E tevékenységet
tanulmányoznia és vezetnie kell az egyháznak, mert hasznos és gyümölcsöző

lehet, ha a szeretet vezeti a keresést, és összhangban kíván maradni az egy
házi tanítóhivatallal; mert különben e közösségek könnyen meddő miszticiz
musba, vagy veszélyes szektás elkülönülésekbe kerülhetnek. A magyar katolíkus
Püspöki Kar legutóbb tett nyilatkozatában megállapította: a lelkipásztorkodó
papság a főpásztorok irányításával, a törvényes kereteken belül adott lehetősé

gek figyelembevételével, a mai ember lelki igényeinek kielégítésében, korunk kö
zösségí emberének megvalósításában eredményes munkát tud végezni. Ma már
minden oldalról tudomásul veszik, hogy a vallásos élet gyakorlása nemcsak a
kultuszt, vagyis a szoros értelemben vett istentiszteletet jelenti, hanem magá
ba foglalja egyúttal az emberi elmélyülés serkentéset és a korunktól követelt
emberi eszmék ápolását.

A kapcsolatok másik síkja az állam és a különböző egyházak, mint intéz
mények között húzódik. Mintha zsinati kifejezést hallanánk: előbb van a nép,
és csak utána említjük az intézményt. A Vatikánnal kötött 1964-es megegyezés
óta igen széles medrű fejlődés állapítható meg, amely legújabban lehetövé tette
az összes püspöki és érseki szék betöltését. "Kellő tapintattal és türelemmel,
kölcsönös megértésre való törekvéssel össze lehetett egyeztetni a Vatikán jogos
igényeit és a Magyar Népköztársaság illetékességét az egyes szernélyi és egyéb
kérdésekben." A magam részéről ebben a magas szintű kapcsolatban megva
lósuló dialógust szükségesnek, rendkívül hasznosnak és fontosnak tartom. Mily
kívánatos lenne, ha ez a hivatalos, a Szeritszék és az állam közöttí dialógus
magától értetődően kíbővülne a hivő és nem hivő állampolgárok egymás közötti
olyan kapcsolatára és együttm·űködésére, melyről fentebb volt szó; aminek biz
tosítása és kibontakoztatása érdekében az egyházi és világi vezetőknek állandó
tárgyalási kontaktusban kellene lenniük és közös erőfeszítéssel konkrét megva
lósításokra törekedniük.
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Végül a kapcsolatok harmadik szintjéről is behatóan kell beszélnünk: az
eszmék ellentétes kettösségének. a vallásos tartalmaknak vagy világnézeteknek,
valamint a marxista materializmusnak és ateizmusnak kompromísszumot nem
tűrő külön világáról és mégis valamilyen termékenyegybetartozásáról.

Aczél György írása e síkon valóban új mondanivalóval jelentkezik és új
perspektívákat nyit meg. Mintha ide irányulna az az ismételten történő nyílt
óhaj is, hogya keresztények ne csak az "adjátok meg a császárnak, ami a csá
száré" elv alapján fogadják el a mai "status quo"-t, hanem "vállalják a közös
ség ügyének aktív szolgálatát", azonosuljanak a szocíalízmus azon rész-céljaival
és rész-feladataival, amelyek nem idegenek az evangfilium világától sem. Ilye
nek az elnyomás. a kizsákmányolás megszüntetéséért folyó harc, az egyenlő

ségért. a társadalmi igazságokért folyó küzdelem. Egyházi részről eddig való
ban mindig lojalitásunkat hangsúlyoztuk: hogy megtartjuk az állami törvénye
ket, hogy a keresztény állampolgár megbízható, hazájához hú, és sokszor em
legetjük, hogy a vallásos emberek etikai szempontból, vallásos motivációk alap
ján nyitottságban, áldozatvállalásban és emberségben az átlag fölött állnak. Aczél
György tanulmánya nyíltan ennél többet kíván, - leszámítva a világnézeti szfé
rát: - a keresztény emberek tegyék magukévá a marxi-lenini elemzés megálla
pításait a gazdasági, politikai és kulturálís valóságról, ezeket ·az elemeket épít
sék bele saját világszemléletükbe. Szerintem ez a tanulmány kiemelkedő sa
játos vonása.

Hogy Aczél György számára mennyíre fontos e központi tétel megvilágítása,
egymás után bizonyító példákat sorakoztat föl a világtörténelemből, de különö
sen a magyar múltból. A vallásos emberek, éppen vallásos meggyőződésük

alapján - és ezt kéri a mai magyar keresztényektől is - a haladásért, az em
beri jobb sorsért vívott harcban az első vonalban álltak. Ebből már az kö
vetkezik a marxisták számára is, hogy a vallás nem lehet kerékkötője a hala
dásnak. Nem szabad elfelejtenünk, hogy eddig a vallás ellen sokat hangsúlyo
zott marxista érvről van szó, Nem érv azonban a vallás többreértékelése vagy
egzisztenciális szükségessége mellett az, ha Aczél György a vallásos ideológia és a
marxizmus között jelentkező nézetkülönbséget "védelmezi", mert szerinte a vi
ta elősegíti a tisztulást, a tennivalók mélyebb megalapozását. A mi szempon
tunkból viszont ezt az értékelést is igen hasznosnak kell minősítenünk, habár
nem tartjuk kielégítőnek, mert lényeges kívánalmakat nem érint, amilyen pél
dául a vallás értékének elismerése és közösségteremtő erkölcsi hatásainak el
fogadása. A marxista gyakorlatot sokszor ilyesformán lehetne megfogalmazni:
vallásos emberekre szükség van, de a vallásra nem. Kétségtelen, hogy ebben
a vallásos ember számára bántó pragmatikus megkülönböztetésről van szö,

Ha az eszmei téren nem is lehetséges a kiegyezés, azért ezen a vonalon is
van tennivaló, éspedig nem is kevés. Változatlanul vallom, hogy meg kell ke-
resnünk a különböző világnézetek értékeinek emberi skáláját, a kölcsönösség, a
szolidaritás erkölcsi elveinek, az egyetemes etikai igazság-ok megdönthetetlen ér
vényének igazolását, azoknak a színkűlönbségeknek kiemelésével és fenntartá
sával, amelyek egyedi gazdagságukban az örök emberi valóság velejárói. A kö,
7,ÖS emberi bázis mindenkor csak ugyanaz lehet: az ember igazsága és erkölcsi
jósága. ;

Nézetem szerint a humánum alapján, az emberiesség ápolásának vágyától
áthatva keresztények és marxisták, saját ideológiájuk fenntartásával eszmei sí
kon hidakat verhetnek egymásfelé abban a termékenyegymásrahatásban, amely
ben ki-ki a saját emberszemléleti eredményét az egyetlen, általános emberkép
megrajzolásához hozzáadja. Ez tagadhatatlanul emberi gazdagodást jelent. Az a
fajta ideológiai dialógus, amely nyugaton valamikor a 60-as években indult el
azzal a célkitűzéssel, hogy a partnerek közös engedményekre is rá tudják egy
mást bírni, valóban zsákutcába került. Nem lehet azonban kitérni a problémák
elől, rohanó korunk sürgetése mindenkit válaszadásra szólít föl. Teljesen egyet
értek Aczél György cikkének már korábban idézett kicsendülésével : "A marxis
táknak és a keresztényeknek ugyanazon világ ugyanazon kérdéseire ke'l vá
laszt adniuk. .., és a marxizmus és a vallás még hosszú ideig él egymás
mellett."

Bár az előbb eszmei kölcsönhatásról szóltam, mégis tudatában vagyok an
nak, hogy a dialógus csak gyakorlati síkon számíthat eredményekre. De még
ez a vonal is veszélybe kerülhet, ha elveszítenők szem elől a történelmi jelen
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kibúvást vagy kimentést nem tűrő kényszerét. Erre utal Aczél György is, ami
kor érdemben erről negatív kiemeléssel nyilatkozik és ezt mondja: "Az eszmei
konfrontáció csak akkor akadályozza a kommunisták és keresztények gyakorlati
összefogását, ha közben szem elől tevesztik a nagy közös, történelmi célokat,
amelyeket a mai nemzeti és nemzetközi viszonyok határoznak meg, egy ter
monukleáris háború veszélyeinek árnyékában." Amikor a közös célok e tételét
egészében elfogadom, csak annyit kívánok hozzátenni, hogy az eszmei szemben
állás eleve megakadályozna és romba döntene minden jóakaratot, ha a legma
gasabb szinten történő őrködessel és a legalacsonyabb poszton kif'cjozésre jutó,
becsületes, tiszta és őszinte megérteni akarással nem tartanák tiszteletben a
vallásos emberek különvalóságát, és a közös ügy érdekében vállalt. sokszor
áldozatos munkáját. A hivők előtt ma egészen tudatossá vált: hítüknek. ke
resztényi és erkölcsi magatartásuknak elsősorban munkahelyükön kell elisme
rést szerezniük. Ezen a téren a múltban és a jelenben sem lehetett kifogást hal
lani, sőt a felső és alsó szinteken a munka szervezéséért és eredményességéért
felelős vezetők általában a vallásos emberek készségéről. szorgalrnáról, megbíz
hatóságáról és eredményes munkájáról nyilatkoznak.

A nagy célok, melyek korunk történelmi kohójában forrnak, s mint az "idők

jelei" adnak sejtést és burkolt felismerést, a következők: az emberi sokféleség
és különbözőség szerepe a magasabb rendű egység új szmtézísében a pluraliz
mus elve alapján; a kölcsönösségele és egymásrautaltságok felismerése és ápo
lása a dialógusban; és végül a szolidaritás, "a közösség ügyének aktív szolgá
.lata" az új ember és az új társadalom megteremtésének érdekében. A legújabb
tudományos prognózisok egyértelműen mondják: a bizonytalan és sokat vitatott
jövő egyetlen reménye nem az automatizálás tökéletesítése, nem a kozmosz meg
hódítása, nem a több és jobb termelés, nem a gazdasági nivellálódás, hanem
egyedül az erkölcsösebb egyén és az erkölcsösebbtársadalom. Mindjobban ráéb
redünk arra, hogy az ember igazi értéke és boldogsága állandóan előrehaladó,

míndjobban megtisztuló erkölcsi felemelkedése. Amit Helsinki akart: il bizton
ság és együttműködés erkölcsi alapok nélkül nem épülhet föl.

Hinnünk kell egy termékeny pluralizmus eredményeiben, amelyben nem az
eszmék, a különbözőségek eltüntetésére vagy egybeolvadására. hanem arra ke
rül sor, hogy az értékek és a morális erők kölcsönhatásában., ezeknek kölcsö
nös alkotó összhangjában az új társadalomnak és a holnap emberének nagy
tervéhez sajátunkat is hozzáadjuk. Ha elfogadjuk az elvi meghatározást, hogy
a pluralizmus egyének és csoportok önértékű függetlenségét is jelenti; hogy a
pluralizmus lényegénél fogva míndíg szabadságot is követel és mindig széle
sebb demokráciára törekszik, s eközben nem válik egyúttal egyformasággá,
ami mai értékelésünk szerint erőszakot és türelmetlenséget foglalna magában:
akkor sohasem kell attól tartanunk, hogya sokak érdekének megfelelő közös
cselekvésben egymás pozícióit is feladj uk. Vallom, hogy csak tudatos, erős ke
reszténység vehet részt és segíthet a jövő kialakításában.

A· korábban elhangzott ellenvetésre, hogy a marxistákkal való együttmű

ködés míndíg veszélyes és kockázatos marad, innen adódik a válasz. Keresz
tény evangéliumi tanúságtételünknek a világban mindig megkísértetést és koc
kázatot kell vállalnia. A veszélyt nem tagadhatjuk, öntudatos híveink azonban
tudják, hol vannak a határok; e téren az egyedüli biztosíték az eleven hitélet
és a keresztény küldetéstudat ápolása. Ehhez az egyház részéről nem "propa
gandára", hanem korszerű teológíára, és mindenki számára hozzáférhető, a je
len kérdéseire választ adó igehirdetésre és sajtóra van szükség.

Az igazi dialógus csak a pluralizmus elveinek és követelményeinek talalá
b61 nőhet ki, és eredményes csak akkor lehet,ha az értékek kölcsönös elis
merésére és kicserélésére törekszik. Miért ne lehetne nekünk keresztényeknek
a marxista emberképben rejlő értékeket és a szocializmusban adott haladó és
előbbrejutást jelentő struktúrákat tudomásul venni, és keresztény emberképünk
höz hozzáilleszteni ? Flppen úgy, gondoljuk mi, az evangéliumnak és tanításának

. a megnvitott marxisták és ateisták számára is van mondanivalója.
Aczél György megnyilatkozásának legfőbb célkltűzését ebben jelölném meg:

íme II felelős politikus a nemzeti egységért aggódik, és nem ismer jelen pilla
natban nagyobb és szentebb feladatot, mint elkövetni mindent a népi, nemzeti
egység mélyítéséért és erősítéséért. E célkitűzés megvalósításához meghívottak-
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nak érezzük magunkat. Bennünket katolikusokat az egyház mai, megújulásra
törekvő szándékából- kifolyólag kétszeresen is kell, hogy áthassanak a nagy
igazságok: áldozatvállalásokból kell megszületníe az új nemzedéknek, és ha a
magyar haza igazi, öntudatos gyermekei akarunk lenni, akkor hazaszeretetünk
nek úgy teszünk eleget, hogy az egész magyar nép egységében építjük az új
közösségi társadalmat.

Aczél György tanulmányát úgy kell értékelnünk, mint amelyből mínd vilá
gosabban kitűnik, hogy az egyházak szerepenek értékelésében pozitív megfo
galmazás alakul ki, és a kormány szemlátomást nemcsak több bizalmat köl
csonoz a vallásos embereknek, hanem a minden polgárnak kijáró azonosság
ban miridig több elvárással is fordul feléjük. A fejlődő nemzeti egységben más
világnézetet valló polgártársaink is a gazdasági, politikai és kulturális fejlő

dés integrálódásának komoly tényezőjét látják a vallásos emberek együtt
cselekvésre kész magatartásában.

VAS J6ZSEF

MIÓTA MISÉZNEK A NÉP NYELVÉN?
A kérdés tisztázására részint a II. vatikáni zsinat (1959-65) népszerűvé vált

míseliturgiája, részint a zsinat visszahúzó erőit képviselő Lefebvre érsek ügye
késztet bennünket. Lefebvre és társai már a zsinaton ellenezték többek között,
hogy: " ... az anyanyelv tágabb teret kapjon a míseliturgíában" (Lit. Konst.
1964). Nem értettek egyet VI. Pál pápa Missale Romanum (1969) kezdetű apos
toli körlevelével sem, amely szerint: " ... az új Miserend (Ordo Missae) és az
új Római Misekönyv teljes egészében nemzeti nyelvekre fordítható". Manapság
pedig nyíltan hirdetik, hogy a zsinat után is V. Pius 1570-ben megjelent, latin
nyelvű "tridenti" Missaléját kell használni. De vajon míóta míséznek latinul és
míóta a nép nyelvén? Mit látunk erre vonatkozóan a szentmise történetének
"visszapillantó" tükrében?

AZ ÚR JÉZUS "MISÉJÉNEK'\ NYELVE. A mai szentmise "prototípusának",
az utolsó vacsorának szertartását a zsidó naptár szerint niszán hónap 14-én
végezte az Úr Jézus, mégpedig a jeruzsálemi nép nyelvén.

A keresztfa feliratából tudjuk, hogy Jeruzsálem népe ebben az időben há
romféle nyelven beszélt. A bevándorlók görögül és latinul, a bennszülött la
kosság pedig arámul. A hébert az Úr Jézus korában már csak az iskolában és
a zsinagógákban használták. Úgy voltak vele, mint a középkorí magyarság a
latinnal. Nem beszélték, de értették szótár nélkül is. Az arámnak, amely a
héberrel közeli rokonságban volt, több tájszólását ismerjük. Legjelentősebb a
bibliai arám, amelyen Szent Máté írta evangéliumát: azután a palesztinai arám,
amelyet Judea, Szamaria és Galilea zsidó lakossága használt némi eltéréssel,
végül a keleti arám vagy szír, Az Úr Jézus és .az apostolok anyanyelve a Pa
lesztinában használatos arám volt. Kétségtelen tehát, hogy a húsvéti vacsora
szertartása, amely vallási elemekkel átszőtt, ősrégi népszokáson alapult, ezen a
nyelven hangzott el nagycsütörtökön este. De elejétől a végéig arámul?

Az bizonyos, hogy a kenyér és a bor átváltoztatásának a szavait arámul
mondta az Üdvözítő, hogy apostolai világosan megértsék, miről van szó, Az is
igaz, hogy a húsvéti vacsora szertartásában voltak a zsidó nép hőskorara em
lékeztető történelmi részek, amelyeknek gyújt5neve a Ha,ggada. :Ezeket a család
minden tagjának értenie kellett, mert a vallásos és a hazafias nevelés szolgá
latában álltak. Ezért arámul mondta el minden zsidó családfő, akiknek pél
dáját valószínűleg követte az Úr Jézus is. De találunk a húsvéti vacsora szer
tartásában ősrégi áldásszövegeket, amelyeket közvetlenül az egyiptomi szolga
ság megszűnése után fogalmaztak héber nyelven és szájhagyomány útján ter
jesztettek a nép között, mert írásbeli feljegyzést nem ismerünk róluk. Ezeknek
a nyelve feltehetőleg a héber volt még az Úr Jézus korában is. Végül szerepel-
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