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HOL TARTUNK?
"Két esztendővel a háború befejezése után tudjuk, hogy a béke nem olyan

lesz, amilyennek vártuk 'lávolabb van és nem jelent nyugodt visszatérést a
mult viszonyainoz. A virágot sanyargató válság [elenrosen relutmúlja az okokat,
amelyek ereidezték. A konfliktus, a maga pusztító következményeível, reszes
benne, de a tenordulás, meiyet eloidézett, nem ért véget vele együttt vmélyebbröl
jön és messzeobre nyúlik. A romok: szerencsétlenség, de szimbólum is. Valamí
meghalt a Földön, ami nem támad fel többé. Ez adja meg a háború igazi
ieltegét: nem közjáték. hanem epilógus. A végét jelzi egy világnak. De ugyan
akkor a kor, amely a háború után kezdődik, prológusként tűnik fel: egy alakuló
világ drámájának előszavaként."

Ezekkel a mondatokkal kezdődik a Iegújabb kori egyháztörténet és a há
borút közvétlenül követő katolikus öneszmélet egyik - talán legfontosabb 
alapműve, a Zsinat egyik korai, de okosságában, éleslátásában és távlataiban
már-már prófétíkusnak mondható előzménye, Suhard párizsi bíboros-érsek 1947.
évi nagyböjti pásztorlevele arról, "emelkedik-e, vagy hanyatlik-e az egyház". Kis
híján, s alig valamicske késéssel magyl\rul is napvilágot látott volna Kézai
Béla fordításában, "az Új Ember Jókönyv-Szolgálatának kezdeményezésére", ha
az akkori - közismert - események közbe nem szólnak és lehetetlenné nem
teszik, hogy a már betördelt, nyomásra kész munka megjelenjék. Pedig bizo
nyára sokakat elgondolkoztatott volna, sokakat késztetett volna álláspontjuk fölül
vizsgálására, vagy legalábbis ingatott volna meg mereven harcias álláspontjuk
"egyedül üdvözítő" voltában. Akik rettenthetetlen szólamokkal, horpadt paizzsal
és rozsdás karddal, esetleg még díszmagyarban is, sőt - rníért kételkednénk
benne - talán vak jóhiszeműséggel fölsorakoztak egy halott rend tetemének
védelmére és föltámasztására, egy pillanatra eltöprenghettek volna azon, kivált ha
egy bíboros-érsek mondja, hogy "valami meghalt a Földön, ami nem támad fel
többé"; az addig volt világnak vége, és valami más, valami új kezdődik; az
egyháznak tehát, ha élni, ha "emelkedni" akar - és rendeltetése az, hogy
míndvégig "emelkedjék~' - a halott temetését a halottakra kell hagynia, és
tőle telhetőleg "az alakuló új világ" felé kell fordulnia. Levetnie mínden fölös,
évszázadok folyamán testére rakódott tapadrnányt, külőnféle történelmi korok és
társadalmi formák természetes hordalékát, hogy annál tisztábban őrízhesse meg
és adhassa tovább a rá bízott élet és tanítás lényegét,

Vagy mint oly sok helyen, nálunk is süket fülekre találtak volna a reménybeli
restauráció híveinél Suhard bíboros szavai? Lehet, sőt valószínű; hiszen tudjuk.
a világegyházban sem fogadta őket osztatlan tetszés. Mintegy másfél évtizednek
kellett eltelnie, hogy ez a korai vetés - más nagy magvétőkével egyesülten 
végleg beérjen. és mint "gaudium et spes", öröm és reménység váljék az egész
egyházra nézve egyetemes érvényűvé a. Zsinatnak abban a lelkipásztori konsti
túciójában, amely most már megföllebbezhetetlenül "meghirdeti az ember magasztos
hivatását, és bizonyságot téve a benne e1.ültetett isteni magról, felajánlja' az em
beriségnek az Egyház őszinte együttműködését egy olyan. mindenkire kiterjedő

testvériség megteremtéséhez. amely e magasztos hivatásnak megfelel. Az Egyházat
nem hajtja semmiféle evilági becsvágy. Csak azt óhajtja, hogy a Vigasztaló
Szentlélek vezérletével annak a Krisztusnak a munkáját folytathassa. aki azért
jött a világra, hogy tanúságot tegyen az igazságról; aki azért jött, hogy üdvözítsen.
nem nedig, hogy ítélkezzék; aki azért jött, hogy szolgáljon, nem azért, hogy neki
szolgáljanak." így mondja ezt az egyház abban a rendkívüli jelentőségű zsinati
dokumentumban, melynek már közismert címe is: "Az Egyház a mai világban"
- úgy hangzik, mínt egyetemesen javalló visszhang Suhard kardinálisnak közvet
lenül a ráború után kiadott pásztorlevelére.

Az egyházat történelme folyamán sokféle evilági becsvágy hajtotta; és sok
féle evilági - kivált hatalmi - becsvágy próbálta, sokszor sikerrel, bevonni
a maga érdekeinek szolgálatába. Mikor, hogyan, miért, kezdve a konstantiní idő

kön és végezve az úgynevezett "polgári kereszténységen" vagy - közkedvelt
kifeiezéssel - "trón és oltár szövetségének" bármely, közelmúlt vagy akár mai
példáián : ez a különben sem egyszerű kérdés most nem ide tartozik.' Ide tarto
dk viszont, nem ugyan történeti vonatkozásaiban, hanem csak puszta tényként,
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hogy ettől a "szővetségtől" a magyar egyház sem volt mentes; nem is lehe
tett mentes, már csak struktúráiánál fogva sem: "testi" szervezete, örökletes
módon, mérhetetlen (noha éppen nem túlságosan jövedelmező) földbirtokain nyu
godott.Ezeknek a létét, még esetleges teher voltukban is, valamiféle "szent és
sérthetetlen" jelleg óvta, mégpedig nemcsak kifelé, vagyis e roppant feudumok
jogosultságát kétségbe vonó "ellenségekkel" szemben, hanem befelé, az egyhá
zon' belül jelentkező, szórványos reformtörekvésektől is amire személyes
tapasztalatként emlékezhetnek. akik ilyen vagy olyan formában e törekvé
sekben részt vettek és a "non possumus" áttörhetetlen falába ütköztek már
olyatén bátortalan javaslatokkal is, hogy - leülönös tekintettel "az idők jeleire",
melyek homályosan már észlelhetők voltak talán nem lenne haszontalan
a rossz gazdálkodás miatt jobbára "holt" földvagyont legalább némi kis részé
ben mozgékonyabb, s amellett szociálisan is, kulturálisan is hasznosabb formák
ba konvertálni.

Ezt a látszólag virágzó, olykor látványosan virágzó magyar egyházat való
sággal gúzsba kötötte a vagyorra. S egyben - természetesen és sajnos - "szitu
álta" is: óhatatlanul és menthetetlenül meghatározta általában a klérus és az
egyházi szervezetek "osztályhelyzetét". Altalában, óhatatlanul és menthetetlenül
akkor is, 'ha időnkint akadtak az egyházban reformot sürgető, reformokért küz
dő szellemek (Prohászka az egyházi vagyon kérdésében, vagy Giesswein Sándor);
és akkor is, ha egyes egyházi vezetők bizonyos politikai kérdésekben ellentétbe
kerültek is az uralkodó hatalommal (ahogyan Serédi bíboros a zsidótörvények
ügyében). A nyugtalankodókat elszigetelték. az ellentéteket elsimították és ment
mínden jól-rosszul tovább a maga útján, mindaddig, míg a fölszabadulással
a helyzet egy csapásra gyökeresen meg nem változott: az egyház el nem vesz
tette birtokait. Másként: míg a történelem le nem oldotta róla gúzsait, még
pedig azon a kevéssé kíméletes, radikális módon, ahogyan a történelem általá
ban dolgozni szekott.

Ez volt az a "pillanat", amikor rá lehetett, és rá kellett volna eszmélni
arra, hogy "a romok szerencsétlenség, de szimbólum is", a szirnbólum pedig
azt jelenti: "Valami meghalt a Földön, ami nem támad fel többé", vége egy
világnak, és kezdődik egy új, mellyel vagy szót értünk, vagy nélkülünk épül
föl. Természetesen volt a magyar hierarchiában, aki ráeszmélt (mint Bánáss Lász
ló, akit sajnos túl korán vitt el a halál, vagy Czapik Gyula, akinek aztán orosz
lánrésze il> lett egy újabb "romeltakarításban"); azt, azonban, hogy a magyar egy
ház a maga egészében, vagy legalább többségében ráeszmélt volna, egyáltalán nem
állíthatjuk. Ütkeresés.cszót értesre törekvés helyett "harc" következett; s az idézőjel
itt nem azt jelenti, mintha a küzdelern tétjét becsülnénk Ie, hiszen nagyon sok
minden forgott kockán mind a két részről, hanem azt, hogy amennyiben a kon
fliktus "harc" volt, akkor olyan harc volt, amely - minden téves látszat ellenére
- eleve eldőlt; legföljebb voltak, akik ezt nem tudták vagy nem akarták tudomá
sul venni, és voltak, akik azért szítottak a kilátástalan harcra, mert múlékony tü
zénél mód nyílt saját pecsenyék sütésére. Mindenesetre aligha vitatható, hogy a
magyar egyház magától sosem lett volna képes a testére fonódott gazdasági és
társadalmi terhek ledobására; az osztálynak, amelybe kénytelen-kelletlen belein
tegrálódott, eminens érdeke volt, hogy ne is engedje megszabadulni terheitől. Most
egyszerre szabad lett; a meetelenség határáig csupasz a hirtelen megélesedett tör
ténelmi-társadalmi szélfúvásban. :Érthető, hogy visszakívánta magára régi prémjeit
és bundáit, mindazt, ami oltalmazta, biztosította, társadalmi kényelmet és tekin
télyt adott neki? Lehet; de ezzel a kísértéssel mindenképpen szembe kellett volna
néznie; ezt a kísértést minden erejeból le kellett volna küzdenie. Még módja
is lett volna rá, ha a részére juttatott haladékot az új idők megértésére és az
új föladatok átelmélkedésére fordítja, nem pedig az eleve meddő restauráció
szükségképpen politikai képzelgéseire használja, Ami történt, még túl közeli ahhoz.
hogy bárkinek is emlékezetébe kellene idéznünk; tudjuk, utórezgéseí is több
ször zavartak meg, vagy késleltettek kedvezően indult folyamatokat. Minden
esetre tény, hogy - mint Miklós Imre írta állam és egyház "újtípusú kapcsola
tairól" szólva (Világosság, 1977. L) - "ebben a harcban a munkásosztály pol iti
kailag megtörte a tőkések és földbírtokcsok uralmát és lefektette a szocíalísta
társadalmi rend alapjait, ezzel együtt pedig visszaszorultak az egyházakban is a
régi rendszert, támogató erők". Következtek az első egyezménvek, következett a
- sainos ismét csak túl rövid - "czapiki korszak"; elkezdődött egy út, amely
"a régi egyház" kelleténél látványosabb összeomlásától vezet. nem ugyan sző

nyeggel terítve és virággal behintve. hanem rögösen és fáradságosan, odáig,

794



ahol most vagyunk. Természetesen nem valamiféle végállomásnál ; mert ez az
út addig tart, ameddig a történelem, és addig is kell építeni, ameddig a törté
nelmet és benne a társadalmat.

A lelkieket tekintve a magyar egyház végeredményben csak nyert azzal,
amit a háborút követő fordulatban vesztett. Az anyagiakat tekintve éppen for
dítva: jóformán mindenét elvesztette. Kivéve a templomait és a hitélet lehető
ségét, tehát a lényeget. Egyes, tiszteletet érdemlő kivételeket nem számítva, nem volt
olyan aktívan ellenálló egyház, mint például a lengyel (nagy többségében); de
nem volt kollaboráns egyház sem; ebből a szempontból tiszta lappal lépett az
új korba. De látva az anyagi veszteségeket, kinek volt kedve és ereje - ismét
csak néhány kivételtől eltekintve - tölmérní a lelki nyereséget, fölszítani a lelki
haszon reményét? Pedig ez a "legkisebb leány", mint Péguy mondja, az isteni
erényeknek ez a legkisebbike, a Remény nagyon alkalmas lett volna rá.
hogy kézen fogja a tanácsta'an magyar egyházat és kivezesse a romok közül,
a romok jelképezte szimbólumok csapásán, a szerény, de mindenképpen ígé
retes útra, messzire el azoktól a csalóka álutaktól, amelyek mindenféle - de
a politikai' valóságban már évek óta eleve kirekesztett - csodaszerű "fordulat"
kilátásainak "most már guggolva is kibírjuk" ábrándvilágába vezettek. A magyar
egyház azonban abban a haladékban. amit a gondolkodásra kapott, nem a me
zítlábas kis Remény ösvénye felé tájékozódott. Olyasformán volt, mint háza nél
kül maradt csiga; mindenképpen azt a hazát kívánta vissza, melyet pedig a tör
ténelem összerakhatatlanul széttiport, ahelyett, hogy annak lehetőségeit kereste
volna, hogyan élhet meg úgy, ahogyan van, "házatlanul", vagyis szegényen, a
puszta ég alatt, a gyanakvó, sőt sokszor ellenséges világban, és hogyan teljesít
heti eredeti - nem valamiféle társadalmi-politikai, hanem evangéliumi - kül
detését így, és ebben a környezetben. A téves remények összeomlásakor ezért
került aztán abba a "sokkolt" állapotba, amelyből csak nagy nehezen ocsúdott
föl, s amelynek nyomait máig őrzi idegzetében.

L'S: rejöttek az első egyezmények; ezek - folytatva Miklós Imre Idézett
cikkének sorait - "egyrészt jelzik a harc eldőltét. másrészt biztosították a
keretet ahhoz, hogy a megdöntött társadalmi viszonyokat immár nem védelmező

egyházak és a szocialista állam közt korrekt, lojális és fokozatosan mind jobb
viszony alakuljon ki, immár az új szocialísta társadalom építésének menetében". A
magyar katolikus egyház - mert itt arról beszélünk - valóban nem védelmezte
immár a végleg megdöntött feudálkapítalizmust ; tegyük azonban hozzá: most már
ha akarta, sem védelmezhette volna: erre a személyi kultusz éveiben nem nagyon
nyílt volna módja. Akarta volna védelmezni, ha teheti? Valószínűleg már nem.
Akarni a szó igazi értelmében valószínűleg semmit, vagy nem sokat akart. Eleinte
főként egyet, már amennyiben ez akaratnak nevezhető: túlélni. Hogy hogyan élni.
vagy élni túl: erre már nem nagyon voltak elképzelései. Ha lettek volna, nem sok
lehetőség volt kíbontakoztatásukra, De sajnos, nem voltak: ezt a magvar egyházat
többségében hosszú időn át leginkább az jellemezte, hogy nincs perspektívája, és
hogy a múlt hagyományain rágódik. Tisztes, szép, valóban megőrizni és továbbítani
való hagyományokon, és ugyanakkor - lehet, hogy egyenesen nagyobbrészt 
olyanokon, amelyeket jobb lett volna félretenni, új kezdeményekkel fölcserélni
még az akkor adott szűkös körűlmények között is. Még akik "mozogtak", azok
sem mindig a legszerencsésebben tették, mert olyan módszerű és tartalmú "moz
galrnakat" próbáltak fölújítaní, amelyek a két háború közt - akkor bizonyos
progresszivitással is a nagy konzervativizmusban és konformízmusban - vi
szonylagos szabadsággal, ha tán nem is [avallva, de eltűrve dolgoztak, most
azonban. teljesen megváltozott viszonyok közt, míhamar "föld alá" kerültek.
vagy "földalattinak" minősültek - egy olyan társadalmi-politikai világban,
amelynek éppen élcsapata edződött hosszú évtizedeken át ilyen földalatti mun
kákban, s így voltaképpen már akkor ismerte azoknak minden fogását, mielőtt

most gvakorlatlanul, naivan és ügybuzgón bárkinek akárcsak eszébe jutottak
volna, Jobb sorsra méltó erők mentek így veszendőbe, szembekerülve az állam
hatalommal, amelynek viszont akkor egyenesen kapóra jött rninden, ami va
lóban szervezkedósnek mínősült, vagy amit annak lehetett minősíteni: megannyi
blzonvítékául szolaált annak, hogy az egyház, illetve a vallás képtelen békén
megférni a szoctalizmussal. Az egyház pedig, furcsa módon, ha nem is egészé
ben, de tekintélyes részében, mintha ezt a messzí máltból áthagyományozódott
elvet a maga részéről szintén tudomásul .vette volna. Éa (és éltetődött) egy
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vulgáris köztudat. amelynek a lényege nagyjában ez volt: - Minthogy a vallás
felépítmény, szükségszerűen osztozik a felépítmények sorsában, vagyis megvál
tozik az alap változásával; az alap pedig döntően megváltozott, tehát a vallás
menthetetlenül el fog halni; el kell halnia, és ez a történelmileg-társadalmilag
szükségszerű folyamat olykor adminisztratív módon siettethető is.

Az egyház - a papság többsége; a hívek tekintélyes része (mint hivő, mint
az egyház tagja) - ezt ityestormán "fordította le" magának: - Kihúzták alólunk
a talajt, kiűzték az új intézményekből Istent, minimálisra csökkentették műkö

dési és megélhetési lehetőségeinket; halálra vagyunk ítélve, és kihalásunkat
még adminisztratív módon is szorgalmazzák. Mit tehetünk? Húzzuk meg ma
gunkat és várjunk; vagy történik valami, és mínden jobbra fordul, vagy nem
történik semmi, és akkor szépecskén .kíveszünk, Úrrá lett tehát egy bizonyos
attentizmus ; ezzel óhatatlanul együtt járt volna a belső erők teljes kiszikkadása:
a még tovább működő formák alatt lappangva tanyát ütött volna valóban a
halál. De nem azért, mert az alap megváltozott. hanem azért, mert az állítólagos
felépítmény önmagától adta föl a belső forrásaiból való újjászületés reményét
és akaratát. Pedig az újjászületés igénye élt a lelkekben.' és szomjasan várta.
hogy kielégítsék: hogy bevezessék. beleneveljék egy olyan lelkiségbe, olyan val
lásosságba, amely evangéliumi hitelességű, és ebben a hitelességében a szocia
lízmusban is élhető és "ehető". Aki emlékszik még Sík Sándor konferencia-so
rozataíra, az minden további magyarázat nélkül tudhatja, míről van szó, és
milyen volt ez az örök forrásokból táplálkozó "új" sptritualitás.

Arra, ami benne "új" volt, vagy az adott körűlmények közt újnak látszott.
Czapik Gyula fogalmazta meg a "kettős hűség" sarkigazságát. Hűség a hazához
(nem "általában", hanem ehhez és itt, vagyis a szocíalízrnus Magyarországához),
és hűség az Egyházhoz (amiben eleve benne, van a szocialízmus esetleges ateiz
musának elutasítása). Ez világos és egyértelmű álláspont - elvileg. Gyakorlatilag
már kevésbé egyszeruen valósulhatott meg, számos okból. Egyrészt: még az
egyházon belül sem mindenki értette meg, míről is van szó voltaképpen. Ma
gyarán: ennek a czapikí egyházpolitikának - melynek egyébként. mai szóval,
nem nagyon voltak "alternatívái" - jócskán akadtak némaságukban is szívós
ellenzőí ; annak idején eléggé köztudott volt, hogy túlságos lelkesedéssel Rómában
sem nézik. - Másrészt: mindkét részről (és hosszú időre visszamenőleg) sokkal
több indulat halmozódott föl, esetleg fojtódott el kényszerűleg. semhogy a "kettős

hűség" elvében egyfelől sokan ne csak ravasz klerikális taktíkázást, másfelől

ugyancsak sokan ne megalkuvást, sőt árulást sejtettek volna. S ha egyszer a
légkört kölcsönös bizalmatlanság, gyanakvás és sérelmi készség jellemzi, míndkét
fél könnyen talál bizonyítékot a maga igazára. Mert hiszen ahány ága az életnek.
annyi súrlódási fölület volt, legalábbis lehetett. Akik átélték azokat az időket.

emlékezhetnek rá; nincs értelme előhozni itt hajdani sérelmeket: a gravamínálís
politikát csak a végső szükség indokolhatja, oktalan fölelevenítését azonban már
·~emmi.

De talán még a sérelmeknél is aggasztóbb volt - (sérelmek azonban akkor
'nem pusztán csak az egyházat és a vallásos embereket érték) -, hogy a "világ
4lézeti küzdelem" általában fantomok ellen folyt: a marxisták jó része akkor még
<éppúgy nem ismerte, talán nem is ismerhette hitelesen, valódi mivoltában azt.
mí az egyház és mit jelent hivőnek lenni, mint ahogyan a vallásos emberek
nagy többsége sem ismerte, és kérdés, ismerhette-e egyáltalán az "igazi", tehát
rníndenképpen humanista marxístát-ateístát. Mintha torzkép torzképpel, öröklött
maszk öröklött maszkkal állt volna szemben. Amit egy jó század vulgáris apo
logetikája a szabadgondolkodókról, ateistákról. marxistákról. szocialistákról, kom
munistákról összehordott. azt most egy másként, de nem kevésbé vulgáris "anti
klerikalizmus" rendre visszaadta. Kemény lecke volt, de nem lehet azt mondaní.
hogy ne szelgáltunk volna rá. Az viszont természetes, hogy a karikatúrákban.
melyeket egyik fél a másikról őrzött és alkalomadtán újraraizolt, senki sem ismert
magára.

De hát ki mílyen igazában. a maga hamisítatlan' valódi mlvoltában ; vagy
legalábbis milyennek tudja, milyennek tartja, milyennek szeretné magát? Előbb
-utóbb jelentkezett az igény - természetesen a legkevésbé sem függetlenül az
olyan, közismert történelmi-társadalmi folyamatoktól. mint a szernélyí ku~tusz

fokozatos leépül.ése, a szocíaüsta demokrácia "humantzmusának kibontakozása s
vele a társadalmi közérzet jelentős javulása, nemzetközi szinten többek között
az emberiségért való kÖZÖ9 felelősségnek, I!I béke érdekeinek, a békés egymás
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mellett élés elvének, a tárgyalásos megoldások gyakorlatának előtérbe kerülése,
vagy az egyház életén belül (némely olyan, késleltetőnek tekinthető tények elle
nére, mint a munkáspapság fölszámolása, vagy a túlságosan haladónak mínő

sített, főként francia teológusok félreállítása) az' elmeszesedett struktúrák és
elgépiesedett gondolkodásformák megújításának mínd határozottabb óhajtása, .a
modern, szekularizált világgal való kapcsolatok keresése, stb. - jelentkezett
az igény egymás kölcsönös megismerésére, a másfajta gondolkodás. merev és
globális elutasítása helyett a közös emberi értékek föltárására és méltánylására, s
azoknak a közös, nagy emberi föladatoknak a meghatározására, amelyeknek véare
hattásában a más és más meggyőződésű. de humanizmusukban rokon emberek
együtt dolgozhatnak.

Ez a sokféle új ösztönzés végül is kimozdította volna a magyar egyházat
most már több, mint egy évtizedes "leblokkoltságából", mégpedig nem csupán
a különböző mozgalmakban különböző szinteken való mintegy hivatalos részvétel
által (ami természetesen egyáltalán nem volt lebecsülendő, de vitathatatlan jó
szándékában sem látszott mindig önkéntesnek), hanem egész benső és lehetséges
szervezeti életét illetőleg is? Végtére - például - ha úgynevezett "intézmé
nyeink" nem is voltak. de jure változatlanul voltak egyházközségeink ; életre,
kezdtek-e galvanizálódní abból a tetszhalálból, melybe azzal a jelszóval merültek,
hogy "úgyse lehet csinálni semmit"? Legföljebb kivételesen. Általánosságban
azonban. .. S hogy miért nem? FéJ.énkségből? Nemtörődömségből? Vagy mert a
papok nem mindenütt fogadták volna szívesen a világi hivők tevékenyebb és
a maguk területén kezdeményezőbb részvételét? Egy bizonyos: aki akkoriban a
magyar egyház életét "belülről" figyelte, tanúja lehetett egy semmiképpen sem
örvendetes jelenségnek Annak tudniillik, hogy valami különös tudathasadás
van kialakulóban. A hivők mint polgárok részt vállalnak a szoclalizmus építő

munkájában, hiszen ha nem vállalnak, nincs miből megélniük, ráadásul nem is
élnek olyan rosszul, sőt egyre jobban élnek, tehát egyre jobban integrálódnak ebbe
a szocíalísta társadalomba; ugyanakkor azonban mint hivők egy visszafogott, a
"vHág" iránt fönntartásokkal teli, meglehetősen mozdulatlan, a valóságos életen
kívül rekedt és ebbe a kirekesztettségébe többé-kevésbé - fájdalmasan, sértő

dötten vagy közönvösen-tehetetlenül - beletörődő közegbe kerülnek, s hívő

minőséaükben annak mondhatni retardált tudatában osztoznak. Hová fQg ez
vezetni? - kérdezhette magában nem kis aagodalornmal. aki a jelenséget csak
valamennyire is észlelte. Kétségtelen: az első egyezmények "biztosították a ke
retet"; de aki fölvetette volna. nem alaptalanul vetette volna föl a kpril&st: e!!'V
általán kitöltik-e egyházi részről ezeket a kereteket, melyek az egykoriakhoz ké
pest lehetnek ugyan szűkösek, de mégiscsak keretek. mégiscsak biztosítják az
élet lehetőségét? És ami talán még ennél is fontosabb: van-e ennek a magyar
eavháznak adott és biztosított keretei közt valamilyen koncepciója a maga jövő

jéről a szoclalísta társadalomban, mert hiszen immár bebizonyosodott. hogy nem
holmi vétetlen. átmeneti formáról van szó, röpke jörrénelmt tévedésről, hanem
tartós. végleeesnek tekinthető térsadalml-zazdaságt-potltlkal rendről?

Ekkor következett be, látszólag váratlanul, valójában azonban réqtólérlell'írl
ve a mélvbon, és talán már elodázhatatlanul is, a Zsinat - Gál Ferenc találó
kifejezésével - .Jcorfordulója".

Mit jelent a Zsinat az egyház életében? Mérhetetlen jelentősége köztudott.
Mit jelent a magyar egyháznak? Talán nem túlzás, ha azt mondjuk: megkönnyeb
bülést és fölszabadulást, választ olyan kérdésekre, amelyek a mi számunkra a
szó teljes értelmében létkérdések voltak, és szilárd, vitathatatlan alapot szocia
iizmusban lehetséges jövőnknek ahhoz a reális koncepciójához. amelynek az
imént éppen a nyomasztó hiányát említettük. "Messze járnak az igazságtól 
hirdeti a Gaudium et Spes (43) - akik abban a tudatban, hogy nincs itt
maradandó hazánk, hanem inkább az eljövendő után vágyódunk, úgy vélik, el
hanyagolhatják földi kötelességeiket. Elfelejtik, hogy a hit révén ki-ki még
fokozottabban köteles ellátni hivatásbeli feladatát. Ugyanúgy tévednek viszont
azok is, akik azt gondolják. hogy a földi tevékenységbe annyira elmerülhetnek,
mintha csak teljesen független volna a- vallási élettől, amely, véleményük sze
rínt, csupán kultikus cselekedetekre és néhány erkölcsi kötelezettség teljesítésére
szorítkozfk. Ezt a sokakban meglevő hasadást a megvallott hit és a mindennaní
élet között korunk legsúlyosabb tévedései közé kell sorolni. .. Nem szabad tehát
rnesterkélt ellentétet támasztani a hivatásbeli és társadalmi tevékenység s a
vallásos élet között. Az a keresztény, aki elhanyagolja földi feladatait, embertársai.
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~i Isten iránti feladatait hanyagolja el, s kockára teszi örök üdvösséget is.
A keresztények inkább örüljenék annak, hogy az ács mesterségben dolgozó Krisztus
példáját követve úgy végezhetik minden földi rnunkájukat, hogy az emberi,
családi, szakmai, tudományos és technikai erőfeszítéseket egyetlen élő. szintézisbe
kovácsolhatják a. vallási értékekkel, amelyek legmagasabb rendező ereje mindent
Isten dicsőségének rendel alá." És a következő fejezetben: "Mivel az egyház,
Krisztusban való egysége jeleként, látható társadalmi szerkezettel rendelkezik,
gazdagodhat, sőt ténylegesen is gazdagszik a társadalmi élet fejlődése révén.
Krisztustól kapott alkotmánya nem hiányos ugyan, az említett úton mégis
rnélyebben megismerheti, jobban kifejezheti és szerencsésebben alkalmazhatja
azt a mai időkre. Az egyház bármilyen rendű és rangú embertől hálás, lélek
kel fogad mindenféle segítséget, ami hasznára van közösségének. vagy egyes
gyermekeinek. Aki ugyanis előbbre- viszi az emberi közösséget a családiasság, a
kultúra, a gazdasági és társadalmi élet, s a nemzeti és nemzetközi politika
terén, Isten terve értelmében az egyháznak is nagy segítséget nyújt - arneny
nyiben ez a közösség külső tényezőktől tügg, Az egyház még azt is elismert.
hogy sokat okult. s okul ma is ellenfelei vagy üldözői ellenséges magatartásából."

Mindez nem friss kitalálás, hanem - mint a konstítúcíó jegyzeteiből is látható
- ősi, evangéliumi és az őskereszténységben honos igazságok új fényben való
fölragyogtatása. Ez az egyház azonban, mely így és ilyennek határozza meg
magát, világhoz való viszonyát, világban való helyét és magatartását: ez az
egynáz a rajta kívül, vagy a vele szemben állók szemében aligha tűnhetett azo
nosnak akár azzal, amelynek jellegzetesen polgári-konzervatív és restaurációs
-reakciós képéből annak idején Marx számos, nem jogtalanul pejoratív követ
keztetését levonta, akár azzal a politikailag manipulálhatóval. rnely közvet
lenül ' a fölszabadulás után mintha még egy. a réginél is régibb társadalmi
és _ uralmi rendszer mellett kötelezte volna el magát. Ugyanakkor nyilvánvaló
volt, hogy ez ll: zsinati egyház nem más egyház, hanem a lényegben minde
nestül azonos a "régivel": egy és ugyanazon egyház, amely - az elöregedés és
elidőszerűtlenedés annyi jele után - képes arra, hogy önmagát megújítsa. és
így folytassa zarándokútját a modem világban. Ez az egyház a maga megújult
magatartásával a világban új tényt jelentett annak a marxizmusnak-Ieni
nizmusnak a számára is, amely - a szernélyí kultusz és dogmatizmus évei után
színtén megújulva - Kádár János szavai szerint (1970; Válogatott beszédek és
cikkek, 1975, 314.) "azt vallja, hogy kerülnünk kell munkánkban mindenkor a
sablonokat. a bonyolult valóság leegyszerűsítését. A konkrét helyzet konkrét
elemzéséből kiindulva, az elméletet alkotó módon alkalmazva kell feladatainkat
meghatározni. Lenin útmutatásait követve valljuk. a kommunista párt feladata,
hogy a fejlődéssel együtthaladva, szüntelenül keresse a változó helyzet új kérdé
seire a helyes marxista választ, az új feladatokra a megfelelő megoldást."

Mindez természetesen a vallás és egyház kérdéseire is vonatkozik. Minthogy
egyfelől a zsinat ad acta tette - remélhetőleg végérvényesen - az osztályérde
kek determinálta bien-pensant kereszténység vulgáris apologettkájának azt a
szemléletét. amely szerint többé-kevésbé mínden, ami az uralkodó osztályok lé
nyeges érdekeit sérti vagy éppen uralkodói létjogosultságát tagadja, a súlyos bűn.

a gonosz fölforgatás és a Sátán machinációjának kategóriájába tartozik, tehát
szóval és ha lehet, tettel is üldözendő; és mínthogy - másfelől - véget ért
"a magyarországi politikai életben is eluralkodott szektás bizalmatlanság, a dog
matizmus és a személyí kultusz", melynek légkörében "nem ritkán összekeve
redtek a reakció elleni politikai harc és a vallással szembeni eszmei konfron
táció módszerei" (Aczél György: A szocialista állam és az egyházak Magyarcr
szágon, Világosság. 1976 X. és A szabadság jelene, jövője a szocializmus, 1977,
106.): - 'megnyílt az út ahhoz, hogy míután a hívek túlnyomó többségében már
nemcsak, hogy teret nyert, hanem végbe is ment, most már teret nyerjen "a
papság körében is mind szélesebben a puszta lojalitáson, a szecialista rendben
jelentkező status quo elismerésén túl a szocializmus építése egyes feladatainak az
aktív támozatása is" (uo. 108.). Ez az út természetszerűleg vezet az ún...szövet
ségi politikához". ahhoz a ,.nemzeti egységhez", amely a Hazafias Népf'rontba
tömörítí "tároadalmunk minden alapvető osztályát, mlnden' rétegét": mozgalorn
ba. mely ,.átfogja a munkások, a parasztok, az értetmiséaiek széles tömegeit. a
kispolgárokat. kommunistákat, pártonkívülieket. hivőket és nem hivőket. mín
denkit, aki magáénak tekinti a közös célt. a szocíalista Maevarorszáa Ieléoítését"
(Kádár János im. 315.). I!:s természetszerűleg vezet annak fölismerésére ls. hogy
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a vallás "elhalása" nem valamilyen rövidesen bekövetkező, vagy éppenbekö
vetkeztethető tény, nem gyors folyamat, hanem hivők és nem hivők'minden jel
szerint még igen sokáig együtt fognak élni és dolgozni ezért a szocíalísta társa
dalomért és ebben a szecialista társadalomban, anélkül, hogy a hivő föladná
hitét vagy; hite föladására kényszeritenék. és anélkül. hogy a nem hivő lemon-
dana nem hivő meggyőződéséről. .

Az útnak tehát, ha mindkét fél jóhiszeműen vállalja, amihez aligha férhet
kétség, szükségképpen a folyamatos tárgyalások és időről időre a fölmerülő kérdése
ket megoldó, esetleges nehézségeket tisztázó egyezmények útjának kell lennie. A
szövetségi politika korszakának bizonysága szerint valóban az is. Ezek az egyez
mények ismeretesek, fölösleges volna rendre elősorolni őket és témáikat. mint
a püspökök és főpapok kinevezésének módozatai, az esztergomi érseki szék ügyé
nek elvi rendezése, majd tényleges betöltése és Lékai László személyében új
esztergomi érsek kinevezése, hitoktatási kérdések rendezése, stb. Megszűnt tehát.
a magyar hierarchia tragikus szétziláltsága; "Magyarországon valamennyi római
katolikus egyházmegye élén megvéspüspök "vagy érsek áll" - mint Miklós Imre
írta' 1977 legelején (kivéve a vácit, mely időközben Endrey Mihály püspök el
hunytával megürült), Nem szűnt meg persze minden baj, de túlnyomó többsé
gük nem az állam. és az egyház viszonyára tartozik, hanem az egyház belső

Ugye, és nem is' magyar specialitás. Az, amit. kezdetben csak kevesen vallottak.
mindenesetre ma valóságként érzékelhető: az tudniillik, hogy a Gondviselés
Magyarországot nem holmi utóvédharcok vagy éppen puhatolódzó előcsatározá

sok színhelyének szánta, és a magyar kereszténységet nem is látványos és épü
letes vértanúságra, ahogyan egyesek a hidegháború éveiben vélték, hanem
egy rendkívüli jelentőségű, életbevágóan fontos kísérlet "telephelyéül" - vagvis
arra, hogy kölcsönös jóakarattal, józansággal, realitás-érzékkel itt munkálódja
nak ki a szocialista áUalf és a katolikus egyház "újtípusú kapcsolatai". Másként:
a katolikus egyház jövőle - óvatosabban: jövőjének alapvetése - a marxista
-leninista alapokon épülő szocíalísta államban.

Hol tartunk tehát? Itt. Ott tartunk, hogy egyház és állam közt a viszony
kielégítőnek, sőt jónak mondható, kapcsolataik "normalizálódtak". Az állam félre
érthetetlen jeleit adja az egyház iránti megbecsülésének (gondoljunk Lázár György
miníszterelnök vatikáni látogatására, majd arra a VI. Pál pápa által "egyedül
álló jelentőségűnek és különös fontosságúnak'' minősített eseményére. amit Kádár
Jánosnak a pápával folytatott megbeszélése jelentett); az egyház némelyek által
oly rossz szemmel nézett "keleti politíkájával" pedig félreérthetetlen [elét adja
egyrészt az állam iránti megbecsülésének, másrészt annak, hogy osztozik a szocia
lizmusban élő keresztények ma már jogosnak tűnő reményeiben: szocializmusban
való jövőjük és virágzásuk reményében. Ha visszatekintünk harminc' évvel eze
lőttre: szinte mérhetetlenül nagy utat tettünk meg.

Az út azonban nincs befejezve; csák az nem halad, ami halott. A szocíalíz
mus pedig él és virul; és a szocialízmusban kell. hogy éljen és viruljon az egyház is,
Az élet viszont, éppen mert fejlődés, új és új kérdéseket vet föl, s ezek új és új vála
szokat kívánnak. Mind magának a feljődésnek a lehetőségeit és módozatait ille
tőleg, mind az úgynevezett "keretekre" vonatkozólag, melyek nyilvánvalóan már,
első formájukban sem azért voltak keretek. hogy megbénítsák, hanem azért, hogy
lehetövé tegyék az életet. Erre szclgál - nem pedig meddő és eleve értelmetlen
elméleti vitatkozásokra - a párbeszéd, az álláspontok, kívánságok, igények, le
hetőségek kölcsönös, nyugodt és okos tisztázása, "elkötelezve a dialógusnak"
és ,.nyitott kapukkal", hogy Cserháti József immár Európa-szerte ismert tanul
mányainak címével jellemezzük ennek a szintén "újtípusú" párbeszédnek a
módszerét és erkölcsét.

Erkölcsét? Igen; mert hiszen nem titok, hogy "miközben együtt dogozunk
közös munkánkban, ugyanakkor "világnéz.eti konfrontációban" élünk. A kettőt:

az őszinte igent és az agresszivitás nélküli nemet napról napra kölcsönösen em
beri összhangban kell tartanunk úgy. hogy se a .kőzös munka ne szenvedien kárt.
se a benne részt vállalók szernélyisége ne sérüljön meg. Nem kis föladat, és
nem akármilyen kötelesség. Úgy is mondhatnánk: mindennani szeretet-gyakorlat.
Vagy kicsit - látszólag - elvontabban, teilhard-i termlnológíával : az immár tár
sadalmi (és technikai) síkon folyó evolúció "amorizálása", szeretettel való tar-
talmásabbá tétele. .

Vehetjük, s vegyük ig a Gondviselés megtisztelő [óindulatának, hogy éppen
ránk bízta e nagy mű első kísérleteit.
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